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Ostrovský mìsíèník
Ostrovský farní kostel dostane nový název

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

Farní kostel, který až dosud znali ostrovští obèané jako Kostel sv. Michaela, archandìla, dostane nový název. 
Pøejmenování, v kruhu vìøících nazývané zasvìcení neboli patrocinium, se uskuteèní 8. kvìtna u pøíležitosti 
poutní slavnosti k Pannì Marii Vìrné. O tom, jak se patrocinium dotýká nejen historie, ale i dnešních dní, se 
zamýšlí ve svém èlánku Páter Marek Hric.

„Èlovìk je ve své podstatì chronicky náboženskou 
bytostí,“ øekl pøed nìjakou dobou na jednom ze svých 
posezení, jehož jsem se také zúèastnil, Tomáš Halík. Ve 
svých dìjinách neustále hledáme spojení s vìèností. Právì 
touha po spojení s Bohem vedla èlovìka k navazování 
kontaktu s tìmi, kteøí už vìènosti dosáhnout mohli. Od 
prvních dob køes�anství nacházíme místa s rozvinutou 
úctou ke svatým. Èlovìk je vzýval jako ty, kteøí nám mo- 
hou cestu do vìènosti lépe zpøístupnit, nebo jako ty, kteøí 
nás dokonce pøes ni vedou. 

Slovo Patron vzniklo z latinského slova Pater (otec). Svatí 
patroni jsou totiž vnímáni jako duchovní otcové na cestì 
k Bohu. Proto se patronem rozumí svìtec, jemuž se pøisu- 
zuje pøímluva nebo ochrana. Ta se vztahuje buï k urèi- 
tému území, k urèitým osobám nebo k nìkteré lidské èin- 
nosti. Své patrony mají mnohé zemì, diecéze èi jednotlivá 
mìsta, øemesla anebo povolání. Jednotlivým svìtcùm 
jsou zasvìcována i místa bohoslužeb a shromáždìní vìøí- 
cího lidu. Toto pojmenování (patrocinium) se obecnì 
chápe i jako zpùsob prosby o ochranu oznaèeného místa. 
Proto se patrociniem v první øadì myslí zasvìcení. Bylo by 
však mylné myslet si, že se zasvìcení vztahuje jenom na 
místo. Dotýká se i spoleèenství lidí, kteøí se k tomu místu 
pojí nebo ho navštìvují. Proto i zmìna zasvìcení vychází 
z úcty k patronovi, kterému má být kostel nebo místo 
zasvìceno. 

Zmìna zasvìcení vychází z úcty k patronovi

Budoucnost Paláce princù

Pokraèování na stranì 2

Vážení spoluobèané, slíbil jsem vám, že 
vás budu na tìchto stránkách sezna- 
movat s rozvojovými zámìry mìsta. 
Dnes bych vám chtìl prezentovat mož- 
nost, kterou nabízí Palác princù. Ten 
bychom, spolu se zámkem, mìli od 
kraje dostat výmìnou za budovy ZŠ 
Klínovecká.

Každému, kdo se prochází Zámeckým par- 
kem, padne do oka Letohrádek, ale všim- 
ne si nìkdo z vás Paláce princù? Za pozor- 
né podívání rozhodnì stojí, je to další 
z klenotù barokního stavitelství nejen 
v Ostrovì. Jeho výstavba se zaèala v roce 
1693 a byla dokonèena 1696. S vlastním 
zámkem byl Palác princù propojen chod- 
bou v místech, kde dnes zaèíná Pohledová 
zeï. Byl mnohem vìtší, než jak jej známe 
dnes. Bílou branou se tehdy vstupovalo na 
jeho uzavøené nádvoøí. V roce 1806 byl 
palác provizornì zastøešen, za své však 
vzalo celé jeho západní køídlo. To, co nám 
dnes zùstalo, jsou jen køídla východní 
a jižní. V pøízemí byly oddìlené oblékárny 
a lázeò obložená delfskými kachlemi 
s modrým dekorem, zaklenutá valenými 
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Farní kostel je nositelem poselství

Proè zmìna patrocinia?

Kostel sv. Michaela, archandìla je farním kostelem a jed- 
nou z hlavních dominant Starého mìsta. Jeho místo upro- 
støed Starého mìsta není jenom historické. Nese v sobì 
i poselství pro dnešek. Zajisté je to poselství kulturní. Je to 
ale i poselství duchovní. Stojí tady už dlouhá staletí, podle 
starých pramenù víme, že byl zbudovaný v polovinì 
14 století. Jeho prvotní patrocinium bylo: Kostel sv. 
Mikuláše. Bylo to v dobì, kdy se mìsto pøesunulo na vyšší 
bøeh Bystøice. Na základì pøestavby kostela došlo i ke 
zmìnì jeho patrocinia. Byl zasvìcen sv. Michaelovi, ar- 
chandìlovi. Toto zasvìcení nese až do dnešní doby.

Je tedy na místì otázka, proè uvažovat o nové zmìnì 
patrocinia? Je možné ji zodpovìdìt jenom tehdy, když 
svùj pohled zamìøíme na jinou èást historie a událostí 
mìsta Ostrova. Ty se v dnešní dobì plnì prolínají s historií 
farního kostela. Podívejme se tedy na dobu, kdy milostná 
socha Panny Marie, královny andìlù a muèedníkù, 
opustila Ebstorf a zakotvila nastálo v Ostrovì. Tady ji lidé 
ctili pod názvem Panna Marie Vìrná. Nechci se roze- 
pisovat o celé historii kláštera a místì a úctì k Pannì Marii, 
a tak jenom vzpomenu, že v prùbìhu staletí byla èasto 
vzývána a pøi velkých poutních slavnostech uctívána. Jsou 
známé i pøíbìhy o vyslyšených modlitbách. Nám, dnes
žijícím, se mùže zdát, že je to všechno jenom dávný 



nìjakou službu veøejnosti, která se potýká s nedostat- 
kem prostoru a zabývá se také historií mìsta? Pokud 
si na všechny z nich, stejnì jako my, odpovíte ano, 
pak vám nezbývá než dojít ke stejnému závìru: že 
Palác princù by se mohl stát dùstojným sídlem nové 
moderní mìstské knihovny s audiooddìlením  a kro- 
nikou, doplnìné o uèební a pøednáškový sál.

Vím, co mi namítnete: že pøestìhovat knihovnu na 
Staré mìsto není pro její nejèastìjší návštìvníky, dìti 
a seniory, nejlepší. Já si však myslím, že tím rozhodnì 
neutrpí. Pokud bych i pøijal tento argument, pak ne- 
chápu, jak mùže úspìšnì fungovat Mìstský dùm dìtí 
a mládeže. A domnívám se, že funguje bezvadnì. 
Také by bylo proti této logice stavìt Ekocentrum 
v klášterním areálu. A nakonec, proè potom jednou 
pøesouvat úøad do zámku? Nemyslím si, že bychom 
byli tak rozsáhlé mìsto, abychom nemohli pøejít 
z jednoho konce na druhý a pro ty hùøe pohyblivé 
máme mìstskou hromadnou dopravu, která mimo- 
chodem ke stávající knihovnì nezajíždí. Nechce se mi 
vìøit, že bychom právì takovouhle krásnou budovu 
uzavøeli veøejnosti, tøeba pro depozitáø, kde by si, 
nerušeni veøejností, mohli historici v klidu bádat. 
A Ostrovští by se sem dostali jen pøi obèasných 
výstavách, které by konkurovaly klášternímu kostelu, 
v lepším pøípadì doplòovaly Posvátný okrsek.

Chtìl jsem vás seznámit s tím, kudy se naše úvahy 
ubírají. Jsme zatím na samém poèátku, dokumentace 
se teprve dopracovává a zùstává spousta vìcí nedo- 
øešených. Je tedy ještì spousta otazníkù na této cestì 
k cíli, který pøedstavuje Palác princù v celé své kráse. 

klenbami s výseèemi a malbou Diana v lázni (zèásti 
zachovanou ještì v roce 1923). V patøe byl velký 
pøijímací sál s prùhledem do parku. Nádvoøí bylo už 
tehdy vydláždìno, byly na nìm položeny tzv. koèièí 
hlavy. Pamìtníci si možná ještì vzpomenou, že v roce 
1958 sem byla umístìna okresní správa SNB. Od 
roku 1961 slouží Støední prùmyslové škole.
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Letos je Ostrovské varhanní jaro vìnováno 
novému zasvìcení kostela sv. Michaela a k této 
ojedinìlé události se váže také programová 
skladba všech koncertù, stejnì jako interpret tøe- 
tího koncertu Varhany sólo, varhaník a regen- 
schori slavného mariánského poutního místa 
Svatá Hora u Pøíbrami.  

Loòské Varhanní jaro pøedstavilo ostrovské varhany po 
generální opravì. V tìchto dnech jim pøibude nový 
rejstøík, takže jejich výrazové možnosti budou bohatší, 
to už budou moci posoudit i posluchaèi letošního 
koncertního cyklu.

Zahajovací koncert uvede svou Fanfárou pro trubku 
ostrovský hudebník a mistr houslaø František Kùs, který 
tuto skladbu složil pøímo pro Ostrovské varhanní jaro. 
V následujícím koncertu nazvaném Varhany plus zpìv 
vystoupí souèasné skuteèné hvìzdy svých oborù. 
Varhanice Irena Chøibková je nejen titulární varhanicí 
baziliky sv. Jakuba v Praze a umìleckou øeditelkou zdej- 
ších Mezinárodních varhanních festivalù, ale také vý- 
bornou interpretkou díla Petra Ebena. Nìkteré své 
skladby jí svìøil ještì skladatel sám. Irena Chøibková 
koncertuje po celém svìtì, kromì Evropy také v Japon- 
sku a USA. Zasedá v porotách soutìží a nahrává pro 
rozhlas a televizi u nás i v zahranièí. V tìchto dnech 
natáèí spolu s Martinem Stropnickým rozsáhlou skladbu 
Petra Ebena pro varhany s recitací Labyrint svìta a ráj 
srdce. Sopranistka Pavla Vykopalová je sólistkou Státní 
opery v Praze, kde zpívá mj. roli Rusalky ve Dvoøákovì 
stejnojmenné opeøe. V Národním divadle v Brnì jí byla 
svìøena další významná role èeského operního svìta: 
Maøenka ve Smetanovì Prodané nevìstì. Umìlkynì 
zpívá také v Mozartových operách (Figarova svatba, 
Kouzelná flétna). V Paøíži ztvárnila Jenùfu v Janáèkovì 
Její pastorkyni. Pavla Vykopalová byla v roce 2006 
nominována na prestižní cenu Thálie. V koncertní 
èinnosti se vìnuje nejvíce baroknímu a romantickému 
repertoáru, s Èeskou filharmonií natoèila øadu skladeb 
na CD. V Ostrovì uslyšíme hudbu skladatelù Mozarta, 
Verdiho, Beethovena, Bacha a Widora.

Na koncertì Varhany plus housle usedne za varhany 
František Š�astný, který absolvoval na AMU v Praze  
varhanní hru a obor improvizace u Jaroslava Vodrážky. 
Na konci 90. let byl stipendistou Drážïanské Akademie 
pro starou hudbu, kde se tøi roky vìnoval studiu hry na 
cembalo. V souèasné dobì je èinný jako sólista a hráè 
continua v orchestrech Pražská komorní filharmonie 
a Pražský komorní orchestr, hraje též v komorních 
tìlesech a pravidelnì koncertuje. V Ostrovì zahraje 
spoleènì s houslistkou Evou Brummelovou a houslis- 
tou Tomášem Brummelem. Houslistka se narodila 
a vyrostla v Ostrovì, známe ji pod dívèím jménem Eva 
Nováková. Po absolutoriu konzervatoøe vystudovala 
Vysokou hudební školu v Drážïanech a už v dobì studií 
hrála na významných hudebních festivalech. Ostrovský 
mistr houslaø František Kùs vzpomíná, jak si sama u nìj 
vybrala jím postavené housle a sama si na nì vydìlá- 
vala, aby je mohla splácet. Snad na nì zahraje i na tomto 
koncertu alespoò nìkteré skladby. Se svým manželem 
Tomášem, žákem Nory Grumlíkové, èlenem Sukova 
kvarteta a vyhledávaným spolupracovníkem hvìzd pop 
musik zahrají skladby pøedevším italských barokních 
skladatelù.

Závìreèný koncert Varhany sólo nám pøipravil varhaník, 
sbormistr a hudební skladatel baziliky Nanebevzetí 
Panny Marie na Svaté Hoøe u Pøíbrami Pavel Šmolík. 
Tento mladý umìlec pøednese nejen varhanní klasiku 
(Bach, Mendelssohna-Bartholdy), ale také tvorbu Petra 
Ebena a své vlastní improvizace. Sám se též zabývá 
starou hudbou tvoøenou pro Svatou Horu, kterou s po- 
mocí Matice svatohorské zveøejòuje. 
Program Ostrovského varhanního jara viz strana 8.

pøíbìh. Ale celé se to spojuje se skuteèností dnešních 
dnù, kdy její místo v Ostrovì bylo pøesunuto z klá- 
šterního poutního kostela do kostela farního. Nebyla 
pøenesena jenom socha. Úcta k Pannì Marii zùstala 
hluboce zakoøenìna v srdcích lidí, kteøí z našeho 
mìsta na základì událostí 20. století odešli. Novì 
pøíchozí si vztah k Pannì Marii Vìrné rychle vytvoøili, 
a tak i po výmìnì obyvatelstva má i nadále v srdcích 
místních lidí své stálé místo. Pøestože klášter postihla 
znièující reorganizace na vojenská kasárna, Matka 
Boží si našla dùstojné místo ve farním kostele. Tam je 
hluboce ctìna až dodnes. Ti, kteøí pøed léty odešli, se 
dnes vrací, aby ji spoleènì s námi, dnes v Ostrovì 
žijícími, ctili jako Matku, která nás nikdy neopustila, 

Ostrovský farní kostel dostane nový názevXII. ostrovské varhanní jaro

Mgr. Lidmila Hanzlová 

jako Matku Vìrnou svým dìtem. Její nezastupitelné 
místo tak ještì pevnìji naplòuje srdce mnoha lidí. 

Každý rok je množství lidí pøítomno slavnosti Panny 

Marie Vìrné. Tato slavnost si v novodobých dìjinách 

farnosti i mìsta vytvoøila prostor. Slavíme ji 8. kvìtna. 

Proto i zmìna patrocinia nemùže být vyhlášená v jiný 

den než právì v tento letošní slavnostní, a to v devìt 

hodin ráno. Pøivítáme našeho otce, biskupa Františka 

Radkovského, abychom na základì jeho rozhodnutí 

mohli slavit Pannu Marii Vìrnou jako spolupatronku 

mìsta a celého našeho farního obvodu. 

Páter Marek Hric
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Nové patrocinium tak bude znít: Kostel Panny 
Marie Vìrné a sv. Michaela, archandìla. 

Rád bych vás všechny na tuto slavnost pozval 
i osobnì. 

Budoucnost Paláce princù

Bc. Jan Bureš, starosta mìsta 
(s využitím Dìjin mìsta Ostrova)

Palác princù nabízí mìstu nové možnosti využití.                                                                                                    Foto: Archiv MÚ Ostrov

Podíváte-li se pozornì, pak vám jistì neujde, že 
tenhle palác není právì v dobrém stavu. Letos se nám 
podaøilo sehnat dotaci na rekonstrukci schodištì, 
které vede do parku. Tedy to nejostudnìjší by se už 
letos podaøilo opravit. Sice to bude stát pøes 2,5 
milionu korun, ale v pomìru se zbytkem budovy to je 
jen kapka v moøi. Udìlat rekonstrukci je jedna vìc, 
k èemu pak bude tento objekt sloužit, je už složitìjší. 
K tomu je potøeba si položit nìkolik otázek: Chceme, 
aby byl veøejnì pøístupný a tak sloužil veøejnosti? 
Chceme, aby tato služba byla dùstojná tomuto pro- 
storu? Chceme, aby si provoz vydìlal aspoò na èást
provozních nákladù? Chceme na tuto rekonstrukci
získat prostøedky z evropských fondù? Máme dnes   
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Obvodní Policie ÈR 
Zákaz požívání alkoholu na veøejných místech
Ostrov se již delší dobu potýká s problémem konzu- 
mace alkoholických nápojù na veøejném prostranství. 
Požívání alkoholických nápojù se Zastupitelstvo snažilo 
øešit vydáním obecnì závazné vyhlášky, avšak Mini- 
sterstvo vnitra ÈR podalo návrh Ústavnímu soudu na 
její zrušení a ten návrhu vyhovìl. Pozdìji Ministerstvo 
vnitra ÈR pøehodnotilo svùj pøístup k obecnì závaz- 
ným vyhláškám, kterými obce regulují èinnost, jež ve- 
de nebo mùže vést k porušování veøejného poøádku, 
ke zneèiš�ování veøejných prostranství a veøejné zele- 
nì èi necitlivému pøístupu k životnímu prostøedí atd. 
Ostrov odùvodòuje vydání vyhlášky ochranou dìtí 
a mládeže pøed negativním vlivem konzumace alko- 
holu na veøejnosti, pøedevším v blízkosti škol a škol- 
ských zaøízení. Zastupitelstvo mìsta Ostrova tuto 
vyhlášku schválilo.

Vymezení míst pro zákaz požívání alkoholu: 
Veøejná prostranství ohranièená ulicemi: Jáchymov- 
ská-Karlovarská-Staromìstská-Klášterní až po námìstí 
U Brány, Sládkova-Na Pøíkopì-Krušnohorská-Stu- 
dentská, Krušnohorská-Lipová-Halasova, Krušnohor- 
ská-Družební-Masarykova-Zahradní, Komenského-Li- 
dická-Mánesova-Hlavní tøída, Lidická-S. K. Neuman- 
na-Myslbekova-Mánesova, Hlavní tøída-Štúrova-Má- 
jová-Palackého, Májová-Luèní-Severní-Štúrova, Má- 
jová-Štúrova-Masarykova-Severní, Hlavní tøída-Ma- 
sarykova-Májová-Kollárova. Prostor u OD Albert 
vèetnì autobusové zastávky na p.p.è. 205/2, 205/6, 
205/7, 2502/20, 2502/14, autobusové zastávky na 
Jáchymovské p.p.è. 2740/8, 2740/9, Mírové námìstí 
vèetnì autobusových zastávek p.p.è. 224/36, 224/31, 
prostor u OD Penny st.p.è. 2876, prostor u OD Norma 
st.p.è. 2916 a prostor u OD Plus st.p.è. 2910. 

Projekt Zdravé mìsto 
Mìsto Ostrov bylo osloveno ke èlenství v meziná- 
rodnì certifikované asociaci Národní sí� Zdravých mìst 
ÈR a k realizaci Projektu Zdravé mìsto (obec, region) 
dle mezinárodních standardù OSN a EU. K lednu 2008 
zastøešuje tato sí� 84 mìst, obcí, mikroregionù a krajù. 
Jejím posláním je podporovat kvalitu veøejné správy 
na místní a regionální úrovni, zejména zavádìním 
mezinárodnì uznávaných standardù (Projekt Zdravé 
mìsto, místní Agendy 21 aj.). Za tímto úèelem zajiš�uje 
asociace pøenos informací a poskytuje svým èlenùm 
øadu dalších služeb jako školení pro úøady v oblasti 
strategického øízení a mezinárodních standardù, kon- 
zultace a metodickou pomoc v zavádìní metod kvality 
ad. Èlenství mìsta Ostrov je navrženo zejména z dù- 
vodu potøeby posílit jeho možnosti pøi získávání ex- 
terních finanèních zdrojù. S nimi souvisí další rozvíjení 
kvality veøejné správy mìsta v souladu s mezinárod- 
ními standardy EU a OSN a také další zlepšování 
komunikace s veøejností. Dalším dùvodem je možnost 
využívání know-how NSZM ÈR pro systémovou práci 
v oblasti strategického plánování a øízení. V neposlední 
øadì je snaha o Zdravé mìsto dobrou vizitkou pro 
návštìvníky i mezinárodní partnery mìsta. Z èlenství by 
pro Ostrov vyplýval Valnou hromadou stanovený 
finanèní závazek: v prvním roce 5000 Kè bez ohledu na 
mìsíc vstupu, v dalších letech 1,50 Kè na obyvatele 
(cca 25 500 Kè celkem).

Podpora elektronické komunikace na školách 
Moderní informaèní systémy (napø. internet) mohou 
pøispìt ke zkvalitnìní komunikace mezi rodièi žákù 
a školou. Systém zahrnuje napø. jednotnou evidenci 
žákù, vedení školní matriky, agendy klasifikace, žákov- 
ské knížky, docházku, rozvrh hodin, tisk vysvìdèení 
a dalších dokumentù, pøijímací zkoušky, zápis dìtí, 
evidenci majetku, inventarizaci, rozpoèet školy, plán 
akcí, suplování, tøídní knihu ad. Z ostrovských zákl. škol 

Jarní èištìní chodníkù a ulic se letos provádí od 
15. dubna do 26. èervna vždy od 7.00 do 15.00 hod. 
V ulicích bude v dostateèném pøedstihu umístìno 
pøíslušné dopravní znaèení. Žádáme majitele vozidel, 
aby po dobu blokového èištìní vozidla pøeparkovali, 
vyhnou se tak nepøíjemnostem. Po vyèištìní komuni- 
kací budou opìt moci na tìchto místech parkovat. 
O naøízení odtahu zaparkovaných vozidel nerespe- 
ktujících dopravní znaèení a øešení pøestupcù bude 
rozhodovat Mìstská policie Ostrov. Mùže uložit blo- 
kovou pokutu na místì až do výše 2000 Kè. V pøípadì 
nepøítomnosti øidièe bude stav zdokumentován a vo- 
zidlo odtaženo. Pøestupce se dostaví na služebnu MP 
k vyøízení pøestupku, kde mu bude uložena bloková 
pokuta do výše 2000 Kè. Poté si vyzvedne vozidlo na 
parkovišti pro odtažená vozidla a uhradí poplatek za 
odtažení viz. Naøízení mìsta è.1/2003 o cenách za 
nucené odtahy motorových vozidel a vrakù.
Termíny blokového èištìní
5. kvìtna: Máchova, Dukel. hrdinù, Èapkova. 6. kvìt- 
na: Odborù, Nejedlého, Studentská. 7. kvìtna: Ná- 
dražní. 13. kvìtna: Krušnohorská (od Klínovecké), 
horní Klínovecká. 14. kvìtna: Dvoøákova, Alšova, Na 
Kopci, Hluboký. 15. kvìtna: Sládkova, Na Pøíkopì, 
Nad nádražím. 20. kvìtna: Staré nám., Šlikova, Jirás- 
kova. 21. kvìtna: Dlouhá, Žižkova, Malé námìstí. 
22. kvìtna: Klášterní, Školní, Staromìstská. 27. kvìtna: 
Hroznìtínská, Bezruèova. 28. kvìtna: Sukova, Smeta- 
nova, Moøíèov. 29. kvìtna: Jáchymovská.
2. èervna: horní Lidická, Vykmanov. 3. èevna: Lidická 
(od Klínovecké), Tylova. 4. èervna: Klicperova, Ko- 
menského, Myslbekova. 5. èervna: Mánesova, S. K. 
Neumanna. 9. èervna: Vanèurova, zimní stadion. 
10. èervna: Štúrova, U Nemocnice. 11. èervna: Luèní,  
Májová (Štúrova-Borecká). 12. èervna: Horská, Bo- 
recká. 17. èervna: Hlavní (od Štúrovy po penzion). 
18. èervna: U koupalištì, Kfely. 19. èervna: Horní 
a Dolní Žïár. 24. èervna: Mírové námìstí sever (par- 
kovištì). 25. èervna: Mírové námìstí jih (parkovištì). 
26. èervna: Kvìtnová.
Ulice neuvedené v tomto seznamu (nevyužívané ke 
stálému parkování) budou èištìny bez celodenních 
uzavírek. 

Poznámka: Vzhledem k opoždìnému dodání tohoto pøíspìvku 
nebylo možné uveøejnit dubnové termíny èištìní. 

V bøeznu jsme zasahovali u 20 událostí, z nichž 
bylo 11 technických pomocí, tøi požáry, dvì 
dopravní nehody a ètyøi plané poplachy.
Zaèátek mìsíce byl ve znamení vichøice Emma, ta pro 
nás znamenala pìt výjezdù k odstranìní padlých stro- 
mù, utrhaných støech a støešních krytin (zásahy 1. a 2. 
bøezna). Ve zbytku mìsíce to bylo nìkolik malých 
požárù v bytech a sklepích, které zamìstnaly naše 
i karlovarské hasièe. 14. bøezna jsme asistovali spolu 
s kolegy z Karlových Varù pøi vyhledávání utonulých 
vodákù v øece Ohøi na úseku mezi Radošovem a Stráží 
nad Ohøí. 
15. bøezna došlo u obce Kvìtnová k nehodì osobní- 
ho automobilu, ve kterém se svou matkou cestovaly 
také dìti. Nehoda se naštìstí obešla bez vážnìjších 
následkù.
II. Reprezentaèní ples našeho sboru se konal 8. bøez- 
na. K tanci a poslechu hrála hudební skupina Expres- 
line show band, obsluhu bravurnì zvládl T-Klub. 
Bohatá tombola zcela jistì potìšila hojné návštìvníky, 
kteøí se doufám velmi dobøe bavili.
Rada mìsta vyhlásila vítìze výbìrového øízení na zho- 
tovení nové cisternové støíkaèky pro potøeby naší jed- 
notky. Stala se jím firma Ziegler hasièská technika 
s.r.o., Brno. Soutìž v požárním útoku, kterou v Zá- 
meckém parku letos poøádáme už potøetí, máme pro 
zájemce pøipravenu na 31. kvìtna. Na pøelomu kvìt- 
na a èervna budeme asistovat také na Dnech dìtí. 

Obèané pomáhají policistùm
Policejní hlídka vyjela na základì upozornìní, že v za- 
hrádkáøské kolonii se pohybuje nìjaká osoba. Polici- 
sté na místì zadrželi mladého muže z Ústí nad Labem, 
který je podezøelý ze spáchání trestného èinu porušo- 
vání domovní svobody. Muž v noci v zahrádkáøské 
kolonii za zimním stadionem pøelezl plot, vnikl na po- 
zemek tøí zahrad a násilnì do jedné zahradní chatky 
s úmyslem pøechodnì ji užívat. Pokusil se z ní odcizit 
dva plechové sudy, z další chatky tøi sudy a stavební 
koleèko, pøièemž byl zadržen hlídkou. Za pekárnou 
mezi Boreckými rybníky asi týden užíval zahradní chat- 
ku, do které násilnì vnikl a poté ji vymìnil za novou 
v zahrádkáøské kolonii mezi pekárnou a nemocnicí, 
kde pøespal jednu noc a pøi odchodu odcizil nìkolik 
prázdných lahví od piva. Dále užíval zahradní chatku 
v kolonii Na kopci za Mìstským úøadem, kam rovnìž 
vnikl násilnì. Policisté muži sdìlili podezøení ze spá- 
chání trestných èinù porušování domovní svobody 
a pokusu krádeže. Hrozí mu trest odnìtí svobody až na 
dvì léta nebo penìžitý trest. 
Odcizené šperky
Sedmapadesátiletá žena z Ostrova oznámila, že jí nì- 
kdo z rodinných pøíslušníkù odcizil ze šperkovnice zla- 
té prsteny, øetízky, náušnice, náramky a pøívìsky v hod- 
notì pøesahující 60 tisíc korun. Èást tìchto odcizených 
vìcí si po roce žena vykoupila v zastavárnì. Policisté 
zjistili, že pachatelem je muž z Pøíbramska.
Nezvaný host na ZŠ Klínovecká
Do ZŠ Klínovecká vnikl dosud neznámý pachatel dva- 
krát v jednom týdnu. V prvním pøípadì si odnesl nìko- 
lik žínìnek na cvièení, ve druhém vnikl do školní jídelny 
a odnesl si finanèní hotovost ve výši pøesahující 12 tisíc 
korun.
Já na bráchu, brácha na mì
V Karlových Varech na blíže neuvedeném místì a èase 
mìla být neoprávnìnì uložena bloková pokuta za 
pøestupek ve výši 2000 Kè. Pøestupku se mìl dopustit 
bratr muže z Ústí nad Labem žijící v Karlových Varech. 
Pøi kontrole nepøedložil doklady a jako pøestupce 
uvedl jméno svého bratra. Proti muži byly zahájeny 
úkony pro spáchání trestného èinu poškozování cizích 
práv.
Podávání alkoholu nezletilým
V dobì od 22 do 2 h probìhla 22. bøezna v Ostrovì 
a Hroznìtínì akce zamìøená na kontrolu podávání 
alkoholu nezletilým a mladistvým. Byly navštíveny ètyøi 
zábavní podniky, kde bylo zkontrolováno 25 mladist- 
vých. Ti se podrobili dechové zkoušce, u pìti z nich by- 
la pozitivní, následnì doznali požití alkoholu. Šetøením 
na místì se ve dvou pøípadech podaøilo ustanovit oso- 
bu, která alkohol podala, byla Mìstskou policií vyøe- 
šena na místì v blokovém øízení. Další tøi pøípady jsou 
nadále v šetøení MP Ostrov. Akce se zúèastnilo 11 po- 
licistù OOP Ostrov, pìt strážníkù MP Ostrov a sociální 
pracovnice, která provede opatøení u rodièù podna- 
pilých dìtí. 

V bøeznu se v Ostrovì narodilo osm dìtí, zemøelo 
11 obèanù. Manželství uzavøelo sedm párù. K trva- 
lému pobytu ve mìstì se bìhem bøezna pøihlásilo 
20 osob, odstìhovalo se jich rovnìž 20. Celkovì tedy 
ve mìstì ubyli tøi obèané. Celkový poèet obyvatel 
hlášených v Ostrovì k 31. bøeznu 2008 byl 16 945. 

Jarní blokové èištìní mìsta

Redakce

Lumír Pála, ved. Odboru SMM

Ostrovští hasièi v bøeznu

Upozornìní: na konci kvìtna budou uzavøeny 
pøihlášky na dìtské soustøedìní konané ve dnech 
1.-6. èervence 2008. 
Pøihlášky jsou ke stažení na našich stránkách 
(www.hasiciostrov.wz.cz), informace obdržíte 
u ved. tábora Aleny Tvrdé na tel. 774 183 248. 

Vrchní inspektor nprap. Pavel Valenta

Zmìna stavu obyvatel mìsta Ostrova 
v bøeznu 2008

Jana Pecková, Soòa Szarková, MÚ Ostrov

Pavel Všelko, JSDH Ostrov

Vybráno z MÚ Ostrov
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Zprávy ze školVybráno z MÚ Ostrov

Májový trojlístek
Dubnové tøídní schùzky a pøijímací øízení na 
støední školy oddìlily další èást školního roku. 

Rádi bychom upozornili ostrovskou veøejnost na 
blížící se sportovní akci Ostrovská minitretra 
(13.5.), ve které budeme obhajovat naše loòské 
a pøedloòské vítìzství.

Ve vìdomostních soutìžích se mùžeme pochlubit 
mnoha výsledky, jmenujme alespoò 4.-6. místo 
Katky Albertové v okresním kole Olympiády z èes- 
kého jazyka, jehož poøadatelem byla naše škola, èi 
5. místo Jirky Plaèka v okresním kole Zemìpisné 
olympiády. Ceníme si i úèasti žákynì 4.tø. Terezy 
Rambouskové v okresním kole Olympiády anglic- 
kého jazyka. Gratulujeme vítìzùm matematické sou- 
tìže mezinárodní úrovnì, a to v kategoriích Cvrèek:  
Divišové, Kolaøíkové, Märzové, Žïárské; Klokánek: 
Do Thi Thu Lan, Do Thi Thu Linh, Rambouskové; 
Benjamín: Šupolové, Ogorkové, Binkovi a Kadet: 
Niklasovi, Märzové, Do Thi Y Nhi. 

Ale i ve sportovních soutìžích naše dìti uspìly. 
V krajském kole ve šplhu se družstvo dívek (Hluchá, 
Sochorová, Pazderková, Franková) vyšplhalo na 
4. místo a chlapci (Lisièan, Istrate, Filák, Šmíd) získali 
místo druhé. Do krajského kola MSO Preventan Cup 
vybíjená se pøes okrskové a okresní kolo probojovalo 
smíšené družstvo žákù 4. a 5. tøíd (Hariš, Koutský. 
Tran, Štulík, Latta, Janže, Šuták, Vanèura, Lubinová, 
Nguyen, Štréblová). V okrskovém kole basketbalu 
II. stupnì tým chlapcù (Markoviè, Plaèek, Istrate, 
Ogorek, Oberreiter, Sypták, Filák, Jurèa, Kaucký, 
Bortlík) i dìvèat (Náglová, Šebestová, Hluchá, 
Pazderková, Dongová, Vedlichová, Šidáková, Zicho- 
vá, Voslaøová, Bratršovská, Fabišovská, Nguyen) 
vybojovaly první místo a v okresním kole obsadily 
oba týmy místa tøetí. 

Po zimì se rozbíhají i softbalové soutìže, v halovém 
turnaji v Mostì softbalisté Cicvárek, Palán, Lebeda, 
Märzová, Køižièková, Šidáková a Hušková získali 
hned  napoprvé pìkné ètvrté místo. Vìøíme, že se jim 
bude daøit stejnì dobøe jako v loòské sezónì. 

 

Slavíme úspìchy v soutìžích a olympiádách
Pøedmìtové soutìže jsou v plném proudu. Již nyní 
v mezièase mùžeme blahopøát nìkolika velmi úspìš- 
ným studentùm: Jan Železný (3.A) se zúèastnil slav- 
nostního udílení cen B. Müllerové v Brnì, kde pøev- 
zal cenu za svou literární práci na téma: Zápas 
o svobodu slova. 

Václav Brodec (septima A) zvítìzil v okresním kole 
Olympiády v èeském jazyce. Postoupil do krajského 
kola, stejnì jako Olga Tomanová (sexta A) a Markéta 
Krucká (kvarta B), které ve svých kategoriích obsadily 
3. místa. 

Zemìpisná olympiáda dospìla také do krajského 
kola. Z okresu se jako vítìz kvalifikoval Jan Hynek 
(septima A) v kat. SŠ, v kat. C postoupil Èenìk Maléø 
(tercie B). 

Velmi hlasitì o sobì dali vìdìt matematici z nižšího 
gymnázia, v okresním kole olympiády vyhráli, co se 
dalo: v kat. Z6 obsadili prvních pìt míst! Vítìzkou se 
stala Eva Pincová z primy A. V kategorii Z7 jsme získali 
první ètyøi místa. Vyhrála Soòa Ondrušová ze 
sekundy B., v kat. Z8 zvítìzil Ondøej Musil z tercie B. 
Vítìzem kat. Z9 se stal Matìj Lébl z kvarty A. 
V krajském kole získal Matìj vynikající druhé místo. 
Jakub Kvapil z kvarty B byl na 1. místì Fyzikální 
olympiády a nominoval se tím do krajského kola. 

Až do krajského kola Olympiády v nìmeckém jazyce 
postoupili David Nguyen Tien z tercie A a Kateøina 
Schroeterová z kvarty B. V nìm skonèil David na 
3. místì, Kateøina na 5. místì. Úèast našich studentù 
v celorepublikovém kole Chemické olympiády je 
témìø standardem. Letos nás reprezentovala Vero- 
nika Foøtová ze 4.A. V silné konkurenci skonèila na 
30. místì. Další nadìje máme ještì v kategoriích B 
a C, jejichž soutìž ještì v dobì uzávìrky OM nebyla 
uzavøena. 

Všem úspìšným soutìžícím gratulujeme a držíme 
palce v dalších kolech! Podìkování patøí také všem 
vyuèujícím, kteøí studenty na soutìže pøipravují. 

Gymnázium Ostrov

Mgr. Libor Velièka, zást. øed.Mgr. Naïa Èechmanová

zatím pouze ZŠ Masarykova již nìkolik let aktivnì 
využívá služeb systému Bakaláø. Prvním krokem byl tisk 
vysvìdèení a tvorba rozvrhu na školní rok 1995/1996. 
Postupnì se pøidaly moduly katalogových listù žákù, 
inventarizace, sklad uèebnic a pomùcek (1999-2004). 
Okamžikem platnosti nového školského zákona se za-
vedla elektronická podoba novì naøízené školní matri- 
ky a hledaly se cesty k dalším službám. Tìmi se stala 
elektronická žákovská knížka (tj. prùbìžná evidence 
klasifikace, pøístupná pro rodièe i žáky, chránìná pøí- 
stupovým jménem a hlesem), elektronická tøídní kniha 
a komunikaèní portál. V souèasné dobì je vlastním 
pøièinìním ZŠ Masarykova pilotní školou s právem 
pøednostního odbìru nových modulù a aplikací bez 
licenèních poplatkù. S právem konzultanta dodavatele 
portálu pøipomínkuje a ovlivòuje jeho koneènou po- 
dobu tak, aby byl ve školní praxi co nejlépe funkèní. ZŠ 
J.V. Myslbeka a MŠ má zakoupené moduly tohoto 
softwaru, ale pro nedostateèné vybavení výpoèetní 
technikou tento program dosud nevyužívá. V ZŠ Má- 
jová mìli vytvoøený vlastní program elektronické evi- 
dence klasifikace, ale bez možnosti pøístupu rodièù 
zvenèí. K dovybavení ostrovských ZŠ bude tøeba vydat 
z rozpoètu mìsta cca 450 tisíc korun a v souètu dalších 
450 tisíc použijí ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ a ZŠ Májová 
z vlastních penìžních fondù na dofinancování vyba- 
vení tak, aby k 1. záøí 2008 mohl zaèít provoz elektro- 
nické žákovské knížky ve všech ostrovských základních 
školách. Zájmem mìsta je více „vtáhnout“ rodièe do 
informovanosti o prospìchu svého dítìte, o probí- 
raném uèivu, zameškaných hodinách atd., a to z po- 
hodlí domova, prakticky 24 hodin dennì. Pro rodièe, 
kteøí nemají pøístup na internet, budou školy posílat 
k podpisu vytištìné výpisy z klasifikace jejich dítìte. 

Ocenìní získaly tøi ženy
ZM udìlilo titul Obèan mìsta roku 2007 MUDr. Marii 
Petrášové a mìstské kronikáøce Walburze Mikešové. 
Zároveò vyslovilo uznání a podìkování Marii Bohu- 
òovské, autorce knihy Zaváté šlépìje a spoluautorce 
dokumentu o osudu akademického sochaøe Jaroslava 
Šlezingera za práci na trvalém pøipomenutí jeho 
tragického osudu.

Pøedstavte si, že se vám v Ostrovì nìco stane, budete 
potøebovat Mìstskou policii a vytoèíte ze svého mobilu 
156... dovoláte se ale na Mìstskou policii do Karlových 
Varù. Odtud vás spojit nemohou, a tak nezbývá než 
najít nejbližší telefonní budku a zavolat z pevné linky. 
O tom, že je telefonních budek jako šafránu se není 
tøeba rozepisovat. Než ji najdete, uplyne dlouhá doba. 
A právì èas je pro úèinný zásah policie nezbytný. 
„Obèané naši linku 156 volají èím dál èastìji. Abychom 
jim mohli lépe pomoci, pøesmìrováváme tísòovou lin- 
ku v dobì nepøítomnosti hlídky na vysílaèku, kterou 
mají strážníci u sebe. Mnohdy totiž rozhodují minuty 
a èasto jde také o život. Navíc èíslo 156 je dobøe známé 
v celé Èeské republice. Bohužel, na tuto vìc jsme krátcí. 
A co teprve, když se do tíživé situace dostanou starší 
obèané, bezmocní, pak hrozí nebezpeèí prodloužení 
doby do nouzového zásahu záchranné služby, hasièù, 
policie... a mùže jít o ztráty na životech, zdraví a ma- 
jetku,“ øíká velitel Mìstské policie v Ostrovì Evžen 
Potopalský.

Tato situace už dlouho trápí vedení mìsta, proto se 
starosta Jan Bureš obrátil na generálního øeditele spo- 
leènosti Telefónica O2, která toto spojení zajiš�uje, se 
žádostí o øešení. Odpovìï byla jednoduchá: Telefó- 
nica O2 smìruje tato volání pouze do bývalých okres- 
ních mìst. Ostrov není jediným mìstem v kraji, které 
tento problém trápí. Podobnì jsou na tom napøíklad 
Chodov èi Mariánské Láznì. 

Potíže pøi volání na tísòovou 
linku 156 z mobilu

Mgr. Lucie Mildorfová

Pokraèování ze strany 3
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Ostrovská Minitretra mívá vždy dobrou úèast.                                                                                              Foto: Mgr. Naïa Èechmanová
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Zprávy ze škol

Redakce si vyhrazuje právo krátit došlé pøíspìvky.

MDDM Ostrov

Vlasta Schartová

Májová stezka na Hvìzdu 

Fotbalový den

Krajský pøebor leteckých modeláøù

XII. olympiáda ostrovských škol

Den dìtí

Den otevøených dveøí železnièních 
modeláøù

Klubovna žel. modeláøù 

Sportovní høištì, minigolf, stolní tenis

Letní tábor Manìtín, termíny: 

Pøímìstský sportovní tábor:

Ètvrtek 1. kvìtna, start od 13.30 z parkovištì u Fe- 
rony nebo 14.15 hod. z Horního Žïáru (U Václava). 
Jarní víkendová stezka na Hvìzdu. Samotné dìti od 
osmi let pùjdou s dospìlým prùvodcem ve 13.45 
hod. od Ferony. Trasa od Ferony na Hvìzdu k Po- 
povskému køíži mìøí cca 5,5 km, z H. Žïáru 3,5 km. 
Na Hvìzdì si za odmìnu opeèete buøty. Úèastnické 
karty budou slosovány, mezi cenami bude rodinná 
vstupenka na hrad Loket. Cestou zpìt (po zelené do 
Žïáru 3 km, do Ostrova 5 km) si prohlédnete 
Popovské lípy a Popovský jasan, strom roku 2002. 
S sebou: pití, èepici, sportovní obleèení a obuv 
(nejlépe nepromokavé), pøípadnì peníze na jízdenku 
autobusem zpìt.

Ètvrtek  8. kvìtna, høištì ZŠ Masarykova
Fotbalový turnaj pøípravek (roèníky 2001-1997 a ml.)
Program: 9.00-13.30 hod. roè. 2001, 2000 a 1999, 
14.00-19.00 hod. roè.1998,1997

Sobota 24. kvìtna 9.00 hod., louka u Jenišova
Leteètí modeláøi KV kraje soutìží v kat. H, A3, F1A, 
F1H, P30. Vítìzové postoupí do republikového 
finále.

Pohár mìsta Ostrova, Gymnázium a SPŠS
Støeda 7. kvìtna 9.00 hod., høištì MDDM
Tradièní utkání studentù støedních škol v malé 
kopané, volejbalu, florbalu a basketbalu.
Pohár starosty mìsta, Ostrovská Minitretra
Úterý 13. kvìtna 12.00 hod., høištì ZŠ Májová
Fotbal hoši 6.-7.roè.
Støeda 28. kvìtna 13.00. hod., minihøištì MDDM
Ostrovský pohár mažoretek
Sobota 31. kvìtna, Mírové námìstí, DK Ostrov 
V rámci Národního šampionátu ÈR 2008 vás zvou 
mažoretky MDDM na Ostrovský pohár pro klasické 
mažoretkové a twirlingové skupiny z celé ÈR, kat. 
dìti, junior, senior. Program: 11.00-12.00 hod. 
Pochodové defilé a pøedvedení skladeb na Mírovém 
námìstí, 14.00-16.30 hod. Soutìžní pøehlídka v DK 
Ostrov

Nedìle 1. èervna 14.00-17.00 hod., areál MDDM 
a Ekocentra
Zveme kluky, holky, kamarády i rodièe. Soutìže, 
ukázky èinnosti hasièù a policie, malé motorky, 
autíèka, atrakce, vystoupení kroužkù aerobiku, 
rokenrolu, karate ad. Za nepøíznivého poèasí bude 
program pøesunut do MDDM. Bližší info: plakáty, 
kabel. TV, tisk.

Nedìle 1. èervna 14.00-17.00 hod., pondìlí 
2. èervna 9.30-15.00 hod., 

Malá výstava modelù a jízda na velkém klubovém 
kolejišti. V pondìlí zvou zejména dìti MŠ, ZŠ a škol- 
ních družin.

Tenis, fotbal, basketbal, volejbal, nohejbal si mùžete 
za pøíznivého poèasí zahrát na víceúèelovém høišti 
a minihøišti po-pá do 19 hod., so-ne 10.00-19.00 hod. 
Ve stejnou dobu je otevøen i minigolf a venkovní 
stolní tenis. PC hry, elektron. šipky, stolní hokej, 
fotbal, kuleèník (starší 12 let), airhockey: všední dny 
14.00-19.00 hod. v Hernì MDDM.

I. 27. 6.-10. 7., 
II. 10. 7.-23. 7., III. 23. 7.-5. 8., IV. 5. 8.-18. 8.

 I. 30. 6.-4. 7.

Informace: Po-Èt 8-20 hod., Pá 8-18 hod., tel. 353 
613 248.

ZŠ Klínovecká
Blíží se tøetí ètvrtletí školního roku a žáky èeká 
zhodnocení jejich dosavadní práce. 

Žáci 9. tøíd se pod vedením øeditelky R. Endrštové 
zúèastnili olympiády v èeském jazyce. V okresním 
kole obsadila naše škola v první desítce nejlepších 
øešitelù tøi místa z celkového poètu 49 soutìžících. Do 
krajského kola postupuje Sára Bálková (9.A), která 
v okresním kole obsadila výborné druhé místo. 
Gratulujeme také Vendule Šolcové (9.A) a Petøe 
Zelenkové (9.B), které se umístily mezi deseti nej- 
lepšími øešiteli. Žákynì Jana Randová (5.A) zvítìzila 
ve výtvarné soutìži Velikonoèní zvíøátka a dìti naší 
školní družiny v téže soutìži obsadily druhé místo. 
Soutìž organizoval MDDM Ostrov. Žáci 2. až 9. tøíd 
øešili 26. bøezna vìdomostní soutìž Matematický 
Klokan. Na naší škole se také uskuteènila SMS 
soutìž, kterou pro dìti I. stupnì uspoøádala uèitelka 
J. Šnajdrová spoleènì uèitelem J. Kollarovem. Žákynì 
5. tøídy zvítìzily v okresním kole ve vybíjené, chlapci 
5. tøídy obsadili ètvrté místo. V okrskovém kole 
v basketbalu žákù I. stupnì se umístili  chlapci i dívky 
na tøetím místì. 

Žáci školy se mohou zapojit do recitaèní a pìvecké 
soutìže, které pro nì jejich vyuèující uspoøádají 
zaèátkem kvìtna. 

Na poèátku dubna dorazila do Ostrova na 
prùmyslovku skupinka dvaceti studentù z part- 
nerské Fachoberschule ve Forchheimu. 

Již poètvrté dostali studenti obou škol jedineènou 
možnost nahlédnout do školních vzdìlávacích proce- 
sù, poznat nové pøátele ze zahranièí a pøesvìdèit se, že 
život souèasných støedoškolákù v Nìmecku se tolik 
neliší od tìch èeských. Ostrovská èást výmìnného 
pobytu se více zamìøila na teorii, studenti bìhem 
týdne absolvovali výuku na poèítaèích, seznámili se 
s tvorbou internetových aplikací, programovali grafic- 
ký editor pro tvorbu www stránek, poznali základy 
automatizaèní techniky, pracovali na moderní pneu- 
matické stavebnici Festo. Výsledkem jejich spoleèné- 
ho snažení se stala prezentace zamìøená nejen od-
bornì, ale také na bìžnou oblast života Èeské repub- 
liky a Nìmecka. Nìmeètí hosté se seznámili s historií 
a souèasností mìsta Ostrova, zavítali do jáchymovské- 
ho dolu Svornost, nejdeckého podniku Witte a sezná- 
mili se s krásami Karlových Varù. Pro mnohé se pøí- 
jemným vyvrcholením pobytu stala exkurze do Prahy 
spojená s návštìvou ruzyòského letištì a centrály 
Øízení letového provozu. Právì tady si budoucí tech- 
nici mohli vyzkoušet, jaké to je øídit letadlo, zatím 
pouze na trenažérech, ale kdoví… Týdenní pobyt 
ubìhl jako voda, ve druhém kvìtnovém týdnu vyrazí 
dvacítka èeských studentù a jejich doprovod na 
oplátku do Forchheimu, kde se uskuteèní zbývající 
èást výmìnné akce. Teorii vymìní studenti druhých 
roèníkù za praktické dovednosti, což pro mnohé bude 
jistì zajímavá zkušenost. 

SPŠ Ostrov navštívili 
nìmeètí studenti

Halové sportovní soutìže vrcholily v bøeznu 
a dubnu a žáci naší školy se postupnì zapojili do 
soutìží v plavání, vybíjené, basketbalu a volej- 
balu. Velice zdaøilá a úspìšná byla soutìž v pla- 
veckém maratonu, kterou organizoval plavecký 
oddíl z Karlových Varù.

Souèasnì zveme ostrovskou 
veøejnost na slavnostní zahajovací ceremoniál, 
který se koná 29. kvìtna od 9.00 hodin na 
školním høišti ZŠ Masarykova. 

 

Jednalo se o plaveckou štafetu smíšených družstev, 
kterou tvoøilo deset plavcù z žákù I. a II. stupnì, vždy 
pìt chlapcù a pìt dívek. Na maratonu se plavalo 
nepøetržitì jednu hodinu a poøadí bylo dáno délkou 
uplavaných metrù. Naše družstvo se pøedstavilo 
v dobré formì, uplavalo celkem 3906 metrù a umístilo 
se na krásném druhém místì. Dìti I. stupnì soutìžily 
dále ve vybíjené. Výraznìjšího úspìchu dosáhla dìv- 
èata, která v okresním kole i okresním finále zvítìzila 
a vybojovala si tak postup do krajského finále, kde 
pøedvedla dobrý výkon a obsadila tøetí místo v Karlo- 
varském kraji. Žáci II. stupnì prošli basketbalovými 
koly soutìže Sportovní olympiády a také v tomto 
pøípadì byla úspìšnìjší dìvèata. V okresním kole se 
umístila na druhém místì, když prohrála jen s Gym- 
náziem Karlovy Vary, jejichž celé družstvo tvoøily 
hráèky Lokomotivy KV. V okresním finále B dìvèata 
opìt zabojovala a obsadila rovnìž druhé místo. 
V prùbìžném hodnocení Malé sportovní olympiády 
(I. stupeò) a Sportovní olympiády (II. stupeò) okresu 
KV jsou oba naše kolektivy zatím na prvním místì. Jak 
jsme již informovali ostrovskou veøejnost, na pøelomu 
kvìtna a èervna se v našem mìstì uskuteèní Hry První 
olympiády dìtí a mládeže mìsta Ostrova 2008. 
Informace o této sportovní akci, která je urèena 
školákùm a školám v Ostrovì, je možné najít na: 
www.1zsostrov.cz. 

ZŠ Masarykova

V první dubnovém týdnu se tøi naše dìvèata (žákynì 
Kozárová, P. a D. Gašparovy) zúèastnila soutìže 
Praktická dívka v Sokolovì, kde se konalo její krajské 
kolo. Do nìj postoupily dívky z druhého místa v kole 
okresním. Soutìž je urèena pro žákynì II. stupnì 
praktických a speciálních škol, které v ní testují nejen 
své znalosti z oboru hygieny, péèe o dítì a provozu 
domácnosti, ale také prakticky prokazují dovednosti 
v oblasti pøípravy pokrmù, stolování a ruèních prací. 

O tom, jak dìti ovládají poèítaè a internet svìdèí již 
tradièní okresní a krajské kolo soutìže Umíme to 
s poèítaèem, jejímž poøadatelem je naše škola. S vý- 
sledky vás seznámíme v pøíštím èísle OM. 

Další akcí, kterou mají dìti velmi rády a kam pra- 
videlnì každým rokem jezdíme vystupovat, je Pohyb 
s hudbou. Pøehlídku pohybu a tance doprovází hod- 
nocená výstavka Kouzelný svìt keramiky. Tìšíme se 
také na poøádání okresního i krajského kola soutìže 
v lehké atletice, nebo� oèekáváme od našich žákù 
navázání na úspìchy z let minulých. Žáci školy 
praktické jsou šikovní ve sportu, pohybových dis- 
ciplínách i zvládání poèítaèe. Jistì si dobøe povedou 
též na dopravním høišti ve Staré Roli, kam vyjedou 
tento mìsíc. Pøejeme všem krásné a pohodové 
májové dny.   

ZŠ praktická a ZŠ speciální

Veronika Raulová

Daniela Brodcová

Mgr. Libor Háèek 

Ing. Karel Daníèek
Na soutìži Praktická dívka žaèky pravidelnì dokazují své dovednosti.
Foto: Daniela Brodcová
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Byl ale pøedevším uèitelem, to ho tìšilo nejvíc. Jak už 
øeèeno, uèil pøedtím, než pøišel do orchestru, uèil i pøi 
nìm a po deseti letech, k 1. záøí 1979, odešel z KSO 
a nastoupil na plný úvazek v Lidové škole umìní 
v Ostrovì. Mluvit o plném úvazku je však velmi ne- 
pøesné. Nikdy nepoèítal hodiny práce a trávil ve škole 
spoustu èasu navíc, který mu samozøejmì nikdo nikdy 
nezaplatil. Žáci to s ním nemìli snadné. Jejich lekce 
obvykle trvaly podstatnì déle, než pøedpisovaly pøí- 
slušné normy, kromì toho jejich uèitel každou minu- 
tu výuky dokonale využíval a navíc svoje pedago- 
gické úsilí prožíval natolik opravdovì, že se obèas 
dokázal i docela pìknì rozparádit. Za osmadvacet let 
v LŠU a potom v Základní umìlecké škole nauèil hrát 
velký poèet houslistù, nìkteré slušnì, jiné velmi dob- 
øe, mnohé znamenitì. Málokdo z jeho žákù odešel 
døív, než by absolvoval alespoò I. stupeò studia, 
všichni ti kluci a dìvèata i mladí muži a mladé dámy 
jednoznaènì cítili, že je má rád a pokud nìkdy zvyšuje 
hlas víc než je tøeba, je to jen v zájmu vìci a na jeho 
vztahu k nim to nic nemìní.

Asi rok po svém nástupu vystoupil Stanislav Sojka 
v sálku školy poprvé s malým houslovým souborem. 
Leckdo by se spokojil s nenároèným pokraèováním 
v podobném duchu i nadále, to ale nebyl jeho styl. 
Vzal si do hlavy, že vybuduje opravdový smyècový 
orchestr s plným obsazením, a skuteènì toho docílil. 
V dobách nejvìtšího rozkvìtu mìlo jeho tìleso více 
než tøicet èlenù a troufal si s ním na stále nároènìjší 
repertoár. Vedle barokních, klasických a romantic- 
kých skladeb nebo tøeba Straussových valèíkù a melo- 
dií z klasických operet uvádìl i díla souèasných auto- 
rù, neváhal sáhnout po hudbì z oblasti ragtimu, 
swingu, rocku èi country. V roce 1993 dosáhl vrchol- 
ného úspìchu, když jeho svìøenci zvítìzili v celostátní 
rozhlasové soutìži školních smyècových orchestrù, 
navíc s velmi odvážným repertoárem: skladbami 
Beatles, jež slovenský skladatel Peter Breiner pøetavil 
do formy barokního concerta grossa.

Záslužnou práci konal se svým orchestrem pøi 
bezpoètu koncertù v Ostrovì v Domì kultury, na 
Staré radnici èi v kostele sv. Michaela, v ostrovském
okolí, v lázeòských sanatoriích v Jáchymovì i v Ústa-    

Vzpomínka na Stanislava Sojku 
(22. února 1943 až 26. bøezna 2008)
Poèátkem léta 1969 byl do skupiny II. houslí Karlovarského symfonického orchestru pøijat  mladý absolvent Pražské konzervatoøe, pražský rodák Stanislav 
Sojka, který do té doby pùsobil jako uèitel v Mariánských Lázních. Mìl jen nepatrnou orchestrální praxi, zato silný pocit zodpovìdnosti a dìlal si velké 
starosti, jestli bude na svùj úkol staèit. Vrhl se proto do pøípravy na koncerty s obrovským nasazením, zarputile studoval svoje party a brzy se stal skuteènì 
platným hráèem; jeho svìdomitost neušla koncertnímu mistru ani dirigentùm, a tak nìkdejší nesmìlý nováèek byl po nìjakém èase dokonce pøeøazen 
k prvním houslím. Tak ostatnì postupoval pokaždé, když stál pøed nìjakým novým úkolem, a� už mu ho urèil nìkdo jiný nebo si ho pøedsevzal sám: do jeho 
plnìní se vkládal s plnou vervou a bezpøíkladnou vytrvalostí. 

vu na Mariánské, na karlovarské Mlýnské kolonádì, 
ale také na koncertních zájezdech v Nìmecku a ve 
Francii. Tam všude sklízel uznání a obdiv a svým 
svìøencùm umožnil vychutnávat radost z úspìchù, 
které se dostavují teprve po dlouhé a tvrdé práci. Oni 
to dokázali plnì ocenit: jestliže jeho houslovou tøídu 
málokdo opouštìl pøedèasnì, v orchestru se èasto 
dlouhá léta pøesluhovalo. Na páteèní podveèerní 
zkoušky se sjíždìli vysokoškoláci, pøicházeli zamìst- 
naní mladí lidé, podnikatel, matka dvou dìtí; nechtìli 
se rozlouèit se svým orchestrem ani se svým diri- 
gentem. Stanislav Sojka dobøe vìdìl, že vést žákov- 
ské umìlecké tìleso neznamená jenom postavit se 
pøed nì s taktovkou a sklízet potlesk; že je tøeba 
nejprve uvážit, co bude pro jeho svìøence  únosné, 
ale souèasnì i prospìšné jejich umìleckému rùstu, 
potom získat pøíslušný notový materiál, nìjak ho 
rozmnožit (pøed tøiceti lety nebyly kopírky, takže 
èasto rozepsat!), vybavit smyky, získat žáky od dalších 
uèitelù, všechny èleny orchestru nauèit hrát jejich 
party, pak vše nastudovat na spoleèných zkouškách, 
pøed nimi i pøed koncerty každému mladému muzi- 
kantovi naladit nástroj. Nevyhýbal se ani nejnepøí- 
jemnìjším úkolùm, èasto vlastnoruènì nebo na 
dvoukoláèku vláèel kufry s notami a pulty ze školy do 
zkušebny v Domì kultury nebo na místa ostrovských 
koncertù a zase zpìt. To všechno pokládal za samo- 
zøejmé a nikdy to nezdùrazòoval jako nìjakou obì�.

V roce 2003, v nìmž vzal na vìdomí svou šedesátku 
(vùbec ji neslavil), se mìsto Ostrov zachovalo velmi 
uznale, když ho za jeho pedagogické a umìlecké 
zásluhy jmenovalo Èestným obèanem mìsta. Pøíliš 
o tom nemluvil, ale bylo zjevné, že ho tato pocta mile 
pøekvapila. Jistì ho nenapadlo, že to byla jedna z jeho 
posledních velkých radostí. V té dobì už zaèínal 
mluvit o tom, že se tìší na klidná léta v dùchodu, 
jenomže jak už to bývá, všechno se nakonec vy-
vinulo jinak. V kritické chvíli bez zaváhání pøevzal do 
své péèe syna, o nìjž se už nedokázala postarat 
matka. Patnáctiletý mladík, sice milovaný, ale proje- 
vující se všemi typickými pøíznaky adolescence, do 
jeho života samozøejmì mnoho vytouženého klidu 

nepøinesl; nicménì se synovi vìnoval se svým ob- 
vyklým vyèerpávajícím nasazením a dokázal pro nìj 
vytvoøit natolik pøíznivé domácí prostøedí, že se loni 
mohl radovat z jeho úspìšnì složené maturity. 
Pohøíchu už ho zaèínalo vážnì zrazovat do té doby 
zdánlivì nezdolné zdraví. Jeho, který nikdy pøedtím 
nevynechal ani den výuky, najednou nemoc 
pøipoutala tøeba na týden nebo dva k domovu, nìkdy 
mu vážné potíže na poslední chvíli zabránily dojet do 
školy. Na konci minulého školního roku pøedal svoje 
poslední žáky, mnohem horší však pro nìj bylo, že po 
osmadvacetiletém snažení musel odejít i od svého 
milovaného a hýèkaného výtvoru, smyècového or- 
chestru. Nedokázal se s tím vyrovnat, ztratil veškerou 
motivaci, postupnì vzdával souboj s nemocí a ta ho 
zaèala rychle udolávat. 

Byl jsem deset let jeho kolegou v Karlovarském 
symfonickém orchestru a už bìhem té doby jsme se 
stali pøáteli. Spoleènì jsme pak pøišli do ostrovské 
LŠU, spoleènì jsme tam dennì dojíždìli ze Staré Role 
a pøitom vymýšleli a plánovali mnohé spoleèné 
projekty, které jsme pak, hlavnì díky jeho èinorodosti 
(která mi, pøiznám se, šla nìkdy ponìkud na nervy) 
opravdu uskuteènili, spoleènì jsme také poèátkem 
léta 2007 z ostrovské školy odešli. Pro nìj byl ten 
odchod, bohužel, neodvolatelnì definitivní. 

Uèitel Základní umìlecké školy v Ostrovì Stanislav 
Sojka, zakladatel a neúnavný vedoucí jejího smyè- 
cového orchestru, Èestný obèan mìsta Ostrova, 
zemøel 26. bøezna 2008 ve tøi hodiny 15 minut 
v karlovarské nemocnici ve vìku 65 let.  

Když teï o svém pøíteli Standovi mohu už jen 
pøemýšlet, zjiš�uji, že v životì jsem se jen vzácnì 
setkával s podobnì pracovitými a zodpovìdnými 
lidmi a marnì se rozpomínám na nìkoho dalšího, 
kdo ze své výjimeèné píle a usilovnosti vytìžil tak 
málo pro svùj osobní hmotný prospìch jako on. Teï 
už je to všechno minulost; pokud jde o budoucnost, 
soudím, že ve vzpomínkách svých žákù bude pan 
uèitel Sojka žít ještì velice dlouho. Èest jeho 
památce! Jiøí Navara 

Smyècový orchestr Stanislava Sojky                                                                                                                         Foto: Archiv ZUŠ Ostrov
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Kostel Panny Marie Vìrné a sv. Michaela, 
archandìla

Koncert Varhany plus zpìv. 
Úèinkují: Irena Chøibková (varhany), Pavla Vykopa- 
lová (soprán). Koncert uvede Fanfára pro trubku 
Františka Kùse v podání autora.

Koncert Varhany plus housle. Úèinkují: František 
Š�astný (varhany), Eva Brummelová (housle), Tomáš 
Brummel (housle).

Koncert Varhany sólo. Úèinkuje: Pavel Šmolík. 

11. kvìtna 15.00 hod. 

18. kvìtna 15.00 hod.

25. kvìtna 15.00 hod.

Nominace na Šrámkùv Písek: soubor Ašlerovo komi- 
kadze/Nucený výsek (Aš), hra Tkadleny. I. doporuèení: 
soubor Ètyøi rohy (Plzeò), hry Pan R a Surreality Show. 
II. doporuèení: soubor Pozor! Padají! (Plzeò), hra Faust 
je mrtvý! Nominace na Náchodskou Prima sezónu: 
neudìlena. I. doporuèení: soubor Studio divadla Dag- 
mar a PŠ (Karlovy Vary), hra Hra na Zuzanku. 
Individuální cena: Hana Franková za rozvíjení divadla 
v Karlových Varech.

Podìkování
Koncert Jaroslava Svìceného byl pro mì velikým 
zážitkem, na nìmž se stejnou mìrou jako hudba podí- 
lela i nádherná atmosféra chrámu. Cítím velkou potøe- 
bu podìkovat všem, kteøí pøispìli k jeho znovuzbu- 
dování, od prvního technického èi jiného úøedníka do 
posledního øemeslníka. Díky všem, díky moc! 

Alena Burešová: Mé druhé já… nebo první? 
(Porcelán, keramika)
Tachovská keramièka se vìnuje práci s porcelánem 
a šamotem už 30 let. Proto se v názvu výstavy zamýšlí 
nad tím, které „já“ vlastnì v jejím životì pøevládá, 
jestli to „èlovìèí“ nebo tvùrèí. Odpovìï naleznou 
návštìvníci na výstavì jejích dìl. Mohou si vybrat 
keramické reliéfy a objekty jakoby vyrostlé z pøírody. 
Mohou se zasmát nad vtipnì vytvoøenými dózami se 
šaškovskými èepièkami nebo se zaujmout kostkohrát- 
kami. Jak lze komunikovat nejen SMS nebo e-mai- 
lem, ale také v porcelánu osvìtlí soubor Neèekané 
korespondence. Plastiky Takoví ptáci mají zase celou 
øadu humorných lidských vlastností. Kdo se nedo- 
stane na vernisáž, mùže zavítat do Letohrádku na 
pøátelské setkání s autorkou 5. èervna v 17 hod. 
Eduard Milka: Návraty do krajiny
Karlovarský grafik a kreslíø pøedstavuje v autorské 
kolekci své lepty s akvatintou inspirované krajinou 
a pøírodou. Obì výstavy trvají do 8. èervna 2008.
Sobotní grafická dílna pro dospìlé: 17. kvìtna, 14 hodin
Pøijïte si vyzkoušet do Letohrádku a Zámeckého par- 
ku techniku suché jehly a ztvárnit v ní pùvabná ostrov- 
ská zákoutí. Dílna vedená grafikem Milkou je vhodná 
i pro úplné zaèáteèníky. Objednávky pøijímáme na níže 
uvedených èíslech, neváhejte, kapacita je omezená.

Otevøeno: stø-ne: 13.00-17.00 hod., hromadné 
návštìvy po tel. domluvì: po-pá 8.00-15.00 hod. 
Vstupné: 20 Kè, snížené 10 Kè, první støeda v mìsíci 
vstup zdarma
tel.: 353 842 883, 737 072 522, e-mail: 
pobockagukv@volny.cz, www.galeriekvary.cz

Letohrádek Ostrov
poboèka Galerie umìní Karlovy Vary
Termín výstav: 24. 4.-8. 6. 2008

17. kvìtna 17.00 hod.
 pøednáška 

Jiøího Klsáka. Poèátky mìsta Jáchymova jsou spjaty 
s tìžbou støíbra v èeském Krušnohoøí zaèátkem 
16. století. Tento hrad patøí k nejmladším na našem 
území. Vstupné 30 Kè

 Zaèátkem èervna bude stávající ex- 
pozice rozšíøena o nové výstavní sály, tématicky 
zamìøené na život obyvatel v Krušnohoøí a lázeòství.

 Geologie a mineralogie Krušných 
hor, archeologické nálezy, rudné hornictví 16. století, 
numismatika a mincovnictví. Velkoplošný pohyblivý 
model krušnohorských dùlních prací v 16. století. Pra- 
covní tábory na Jáchymovsku po roce 1948. Unikátní 
knihovna, národopis Krušnohoøí, lidové kroje. Lázeò- 
ství mìsta Jáchymov, historické sklepení mincovny. 
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

Hrad Freudenstein a mìsto Jáchymov,

Pøipravujeme:

Stálá expozice:

Vystudoval SPŠ keramickou, obor výtvarný u pro- 
fesorù Kvìtenského a Strnada. V souèasné dobì je 
uèitelem odborných technologií na SPŠ keramické 
a skláøské v K. Varech. Vedle svého zamìstnání pra- 
cuje jako ergoterapeut v Katolické charitì pøi práci 
s handicapovanými obèany. Petr Malecký maluje pro 
radost a potìšení své a svých pøátel. Jeho výstava na- 
zvaná Vyprávìní barev, vody a štìtce, kterou zašti�uje 
starosta mìsta Jan Bureš, bude zahájena vernisáží na 
Staré radnici v Ostrovì 3.  kvìtna v 16 hodin.

Tématem první výstavy letošního roku 
instalované v klášterním areálu v Ostro- 
vì byla Architektura 50. let dvacátého 
století v Karlovarském kraji a Sasku. Na- 

vštívilo ji 380 divákù, èímž se stala ètvrtou nejúspìš- 
nìjší výstavou od roku 2000 v Ostrovì.  Velkou èást 
návštìvníkù tvoøili žáci nejrùznìjších škol, kteøí se 
pøišli s touto architekturou seznámit v rámci výuky. 
Smysl výstavy podtrhuje nìkolik zápisù v pamìtní kni- 
ze. Za veškeré ohlasy dìkujeme a pokud by mìl 
nìkdo zájem o vystavené panely pro potøeby výuky, 
mùžete nás kontaktovat na tel. 353 800 523 nebo 
e-mailem na adrese: info@dk-ostrov.cz. Výstava 
v nejbližších dnech poputuje na další místa v regionu.  
První zastávkou bude Mìstský úøad v Bøezové 
u Sokolova. 

Zveme všechny naše pøíznivce na dvì zajímavé akce: 
besedu O lítání do nebes (nahoøe i dole bez)… 
známého textaøe, spisovatele a scenáristy Jana Krùty. 
Tato beseda doprovázená i trochou muziky se koná 
v úterý 6. kvìtna v 17.00 hodin. Druhá pozvánka je na 
koncert pražského folkového hudebníka Petra 
Linharta. Koncert se uskuteèní ve ètvrtek 15. kvìtna 
v 18.00 hodin. Prosíme zájemce, aby si v pøípadì záj- 
mu rezervovali vèas místa (tel.: 353 842 528). Šesti- 
èlenné družstvo dìtí bude 17. kvìtna reprezentovat 
naše mìsto na II. roè. Her bez hranic aneb Knihov- 
nických hrátkách, který se koná v Nové roli za úèasti 
dalších 12 soutìžních družstev z karlovarského kraje. 
Držíme palce. 
Dìkujeme Ostrovské teplárenské a.s. za sponzorský 
dar 10 000 Kè, který použijeme na nákup ency- 
klopedií a dalších knih pro dìti. Další informace 
o knihovnì najdete na: www.mkostrov.cz. 

Malíø  a grafik Petr Malecký SORELA se stìhuje 
do Bøezové u Sokolova

Ing. Marek Poledníèek, øed. DK Ostrov

Výsledky pøehlídky
Ostrovský prima píseèek 2008

Mìstská knihovna Ostrov 

Mgr. Irena Leitnerová, øed. MK

XII. Ostrovské varhanní jaro

Letohrádek Ostrov

Muzeum Jáchymov Královská mincovna

Vìnceslava Vlèková, Ostrov Houslový virtuos Jaroslav Svìcený po koncertì v kruhu vdìèných posluchaèù.                     Foto: Ing. Marek Poledníèek
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1. až 4. ètvrtek až nedìle 17.30 hod.
2. a 3. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 75 Kè, 90 minut

Premiéra
… aneb nevinnì o vínì. Letní komedie, která nás 
zavede na moravské vinice, je pøíbìhem dvou 
kamarádù, Honzy a Jirky. Honza (Kryštof Hádek) se 
rozhodne splnit svému nemocnému dìdovi jeho 
životní sen: zajistí mu dovolenou snù a aniž to tuší, 
splní si tím i svùj sen. 
Produkce: ÈR. Žánr: letní komedie

8. a 9. ètvrtek a pátek 17.30 hod. 
Vstupné: 70 Kè, 100 minut, èeské titulky, (*15)

Premiéra
Nesmrtelný Rambo opìt na scénì! Ètvrtý díl série 
o vietnamském veteránovi nás zavede do jihový- 
chodní Asie, kde se stárnoucí John Rambo (Sylvester 
Stallone) usadil. Poté, co nìkolik misionáøù zajmou 
barmští vojáci, musí John opìt vzít spravedlnost do 
svých rukou. A poteèe krev. A nebude jí málo! Surové 
bití, useknuté hlavy, Rambo se s nikým nemaže! 
Produkce: USA. Žánr: akèní, drama, thriller

9. a 10. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 122 min., èeské titulky (*15) 

Premiéra
Kdybyste v pustinì našli hromadu mrtvol a auto 
s kufrem narvaným drogami a penìzi (pøesnì dvìma 
milióny dolarù) co byste udìlali? Vzali je, nebo ne- 
chali ležet? Pádnou odpovìï na tuhle pokušitelskou 
otázku dávají bratøi Coenovi ve svém nejnovìjším 
thrilleru. „Je to pravdìpodobnì náš nejdrsnìjší a nej- 
temnìjší film,“ øíká Joel Coen.  
Produkce: USA. Žánr: thriller

10. a 11. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 117 minut, èeské titulky (*15) 

Premiéra
Dva bratøi na opaèných stranách zákona. Majitel 
známého noèního klubu s pochybnou povìstí Bobby 
Green se obrací zády ke své rodinì a užívá si se svou 
pøítelkyní bezstarostného a nevázaného života. Pro 
Bobbyho je život jedním dlouhým veèírkem… Když 
ale mocný drogový dealer zaène ohrožovat vyhlá- 
šené policisty, Bobbyho bratra a otce, je Bobby pøi- 
nucen øešit, zda je i nadále schopen jen neteènì 
pøihlížet… 
Produkce: USA. Žánr: akèní drama

15. až 18. ètvrtek až nedìle 17.30 hod.
16. a 17. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 75 Kè, 110 min.

  Premiéra
Milovat je lidské, chybovat dìdièné. Komedie 
o otcích, synech a ženách jejich života. Pøíbìh vychází 
ze zdánlivì banální situace: syn se jednou za mìsíc 
schází se svým otcem a spoleènì jdou projít Prahu. 
V brilantnì vedeném dialogu se pøed námi odkrývají 
dìjiny dvacátého století a všechny absurdity s ním 
spojené. Odhalují se ta nejhlubší místa lidských 
vztahù. Odtajòují se staré resty, trápení i radosti. 
Produkce: ÈR. Žánr: komedie

BOBULE  

RAMBO: DO PEKLA A ZPÌT 

TAHLE ZEMÌ NENÍ PRO STARÝ 

NOC PATØÍ NÁM  

O RODIÈÍCH A DÌTECH kulturní pøíloha 5/2008

Kinokavárna

22. a 23. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 109 min., èeské titulky (*12)

  Premiéra
Navždy za družièku? Jane je mladá, chytrá a pracovitá 
žena, jejíž hlavní obsesí je pomáhat svým kama- 
rádkám pøipravovat svatby. Má jich za sebou už dva- 
cet šest. Je neš�astnì zamilovaná do svého šéfa, který 
ji má rád, ale nìjak se mu nechce pokroèit dál, takže 
to vypadá, že jejich vøelý vztah nebude nikdy 
naplnìn. Jane se musí nadechnout a ráznì konat… 
Produkce: USA. Žánr: romantická komedie 

123. a 24. pátek a sobota 20.00 hod. 
Vstupné: 65 Kè, 126 minut (*15)

Premiéra
V pátek promítáme i od 22.00 hodin.
Režisér Bohdan Sláma zachycuje ve svém novém 
filmu osudy tøí hlavních hrdinù: Uèitele, Marie 
a Chlapce, jejichž náhodné setkání rozpoutá velký 
pøíbìh lásky, pøátelství a odpuštìní. Každá z postav si 
s sebou nese tajemství, každá touží po lidské blízkosti. 
V hlavní roli Pavel Liška, Zuzana Bydžovská a Ladislav 
Šedivý. 
Produkce: ÈR. Žánr: drama

24. a 25. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 70 Kè, 116 min.,  èeské titulky (*15)

Premiéra
Pøedlohou filmu je legenda z 19. století a zároveò 
broadwayský muzikál z pera Stephena Sondheima. 
Benjamin Barker se po letech vyhoštìní soudcem 
Turpinem vrací zpìt do Londýna. Ve mìstì si otevøe 
holièství a pokouší se zbavit lidí, kteøí mu v minulosti 
ublížili. Doufá, že se opìt shledá se svou dcerou 
Joannou, která je nyní chránìnkyní nenávidìného 
soudce Turpina. 
Produkce: USA. Žánr: muzikál

29. a 30. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 70 Kè, 109 min., èeské titulky (*12)

  Premiéra
V dávných dobách, kdy lidé a zvíøata žili nezkroceným 
životem, kdy se mocní mamuti potulovali po zemi, 

27 ŠATÙ

VENKOVSKÝ UÈITEL 

SWEENEY TODD: 
ÏÁBELSKÝ HOLIÈ Z FLEET STREET 

10 000 pø. n. l.

kdy se myšlenky a názory teprve formovaly a lidská 
rasa se vyvíjela, žil mladý lovec. Vydal se v èele armád 
napøíè rozlehlou pouští, bojoval se šavlozubým tyg- 
rem a prehistorickými predátory, aby zachránil dívku 
svého srdce z rukou zrádného váleèníka. 
Produkce: USA. Žánr: výpravný, dobrodružný

30. a 31. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 75 Kè, 158 min., èeské titulky (*15)

  Premiéra
Film se odehrává v Kalifornii na pøelomu století, 
v období ropného boomu. Pøíbìh dokumentuje 
vzestup Daniela Plainviewa (Daniel Day-Lewis), 
osamìlého otce, který se z živoøícího horníka ve 
støíbrném dole vypracuje na pozici ropného ma- 
gnáta. Ale i když se jim zaèíná daøit, nedokáže 
uniknout konfliktùm, ve kterých jsou veškeré zá- 
kladní hodnoty (láska, nadìje, pospolitost, víra, am- 
bice i pouto mezi otcem a synem) ohrožovány 
korupcí, podvody a proudy ropy. 
Produkce: USA. Žánr: drama

31.5. a 1.6. sobota a nedìle 17.30
Vstupné: 70 Kè, 97 min., èeské titulky (*12)

  Premiéra
Dva pøátelé (Jack Nicholson a Morgan Freeman), 
oba ve stadiu nevyléèitelné rakoviny, se rozhodnou 
utéct z nemocnièního oddìlení a vydávají se na 
spoleènou cestu se seznamem vìcí, které by rádi 
udìlali pøed svou smrtí. 
Produkce: USA. Žánr: dobrodružný, komedie, drama

PØIPRAVUJEME: 

DVD KINO PRO DÌTI I DVD KINO PRO 
MLÁDEŽ MÁ OD KVÌTNA DO ZÁØÍ 
PRÁZDNINY. BUDE PROMÍTAT OPÌT 
V ØÍJNU. 

AŽ NA KREV

NEŽ SI PRO NÁS PØIJDE

Horton, Taková normální rodinka, Iron 
Man, Indiana Jones a Království 
køiš�álové lebky

starší tituly + VHS od 10 Kè
prodej starších titulù VHS

Každá desátá výpùjèka zdarma

Pùjèovna 
DVD

DOMU KULTURY OSTROV

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

NA DVD U NÁS NAJDETE TYTO NOVINKY:
SAW 4
Nejkrvavìjší ze všech dílù
SEJMI JE VŠECHNY
Èelní útok s rychlým prstem na spoušti
BEOWULF
Vzdoruj svým démonùm!
ZABITÍ JESSEHO JAMESE ZBABÌLCEM 
ROBERTEM FORDEM
V hlavní roli záøí Brad Pitt a Casey Affleck.

DÙM KULTURY OSTROV

NOVINKY DVD ZA 40 Kè

SOBOTNÍ VÝPÙJÈKY SE VRACÍ AŽ V PONDÌLÍ - 
ZA CENU JEDNOHO DNE
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ZUŠ OSTROV

STARÁ RADNICE OSTROV 

DÙM KULTURY OSTROV

KLÁŠTER OSTROV

6. kvìtna úterý 19.30 hod.
divadelní sál DK Ostrov
Francis Joffo

Francis Joffo je jeden z nejúspìšnìjších francouz- 
ských autorù. Jeho komedie jsou mistrovsky napsány 
a uvádìny v divadlech na celém svìtì. Prázdniny snù 
jsou plné rafinovanosti, vtipu, pøekvapení, ale i velké 
lidskosti. Navíc autor nezapomíná na dámské 
obsazení. Jacques Perthuis a jeho žena Dominique 
pøijíždìjí brzy ráno do vily na Azurové pobøeží, kterou 
si s pøáteli pronajali. Vilu dobøe znají, a tak jsou 
pøesvìdèeni, že zde jejich dovolenou nemùže nic 
nepøedvídatelného rušit. Na jejich hlavy se ale sesype 
bìhem dvou hodin po pøíjezdu celá øada ne- 
uvìøitelných katastrof, které je vtáhnou do blázni- 
vého dobrodružství...

Režie: Antonín Procházka

Hrají: 

PRÁZDNINY SNÙ

Ivana Andrlová/Olga Želenská 
Vladislav Beneš/Marcel Vašinka 
Ernesto Èekan/Michal Jagelka 
Vladimír Èech/Zbyšek Pantùèek/Petr Pospíchal 
Lucie Zedníèková/Jana Zenáhlíková 
Milena Dvorská/Jana Šulcová  

2.-3. kvìtna 
SKLUZ

Lístky na jednotlivá pøedstavení bude možné zakoupit 
vždy 15 minut pøed každým pøedstavením. Jednotné 
vstupné 30 Kè 

Malí umìlci

Jarní koncert s Emou,

Interní koncert, 

Swing Band o rok starší.

Souznìní 2008

Klavírní hrátky

Kytarový koncert,

Závìreèný koncert ZUŠ.

(pøehlídka støedoškolských a vysoko- 
školských divadelních souborù)

2. kvìtna, DK Ostrov Za oponou 
19.30 hod. Soubor Na poslední chvíli Ostrov: Lesson 
three My Day 
20.30 hod. Soubor Zamraèené dìti Plzeò: Za 
mraèenky za drobnièky aneb: Nemusí pršet, jen když 
kape 

3. kvìtna  DK Ostrov, 
9.00 hod., Divadelní sál 
Soubor Burattino Stollberg, Nìmecko: Das tapfere 
Schneiderlein 
11.00 hod., Za oponou 
Soubor Na poslední chvíli Ostrov: Goromomo gorolo 
13.30 hod., Za oponou 
Soubor My co spolu chodíme Brno: Podivný den 
Pavlíka B
14.30 hod., MINIDIVadélko ZUŠ 
Soubor Hop-Hop Ostrov: U rybníku 
16.30 hod., Za oponou 
Soubor Na poslední chvíli Ostrov, balet ZUŠ: Dcera 
Evina 
22.00 hod., Mírové námìstí 
Soubor Hop-Hop Ostrov: Ohnivá show 

7. kvìtna 17.00 hod., divadelní sál DK Ostrov
 (nejmladší žáci hudebního a dramatic- 

kého oboru) 

11. kvìtna 15.00 hod., kostel Zvìstování Panny 
Marie

 zahrají žáci Jiøího Klauka. 

15. kvìtna 17.00 hod., sál ZUŠ 
zahrají žáci hudebního oboru. 

15. kvìtna 17.00 hod., Stará radnice Ostrov
 Orchestr Jaroslava 

Chmelíka

23. kvìtna, divadelní sál DK Ostrov 

 
(pøehlídka netradièních hudebních seskupení). 
Pøedstaví se jednotlivci, malé a velké soubory a or- 
chestry ze ZUŠ Karlovarského kraje.
9.00 hod. Slavnostní zahájení, 9.15 hod. Jednotlivci, 
dua, tria a malé soubory, 13.00 hod. Velké soubory 
a orchestry, 17.00 hod. Zakonèení festivalu. Jako host 
se pøedstaví skupina Bernard Blues Band Karlovy 
Vary.

28. kvìtna 10.00 hod., sál ZUŠ 
 (pøehlídka klavíristù ZUŠ Karlovar- 

ského kraje

28. kvìtna 18.00 hod., kaple sv. Floriána 
 zahrají a zazpívají žáci Evy 

Henychové.

29. kvìtna 18.30 hod., divadelní sál DK Ostrov
 Pøedstaví se nejúspìšnìjší 

žáci tohoto školního roku. Souèástí koncertu je 
ocenìní nejlepších žákù ZUŠ (16.30 hod). 

3.  kvìtna sobota 16.00 hod., Pùda SR Ostrov

Vernisáž výstavy
Petr Malecký: obrazy, akvarely a studie k olejomalbì
Výstava pod záštitou starosty mìsta Ostrova Jana 
Bureše potrvá do 29. kvìtna.

11. kvìtna  nedìle 16.00 hod., Pùda SR Ostrov

Vyhodnocení výtvarné dìtské soutìže. Doprovodný 
program.

16. kvìtna pátek 18.00 hod., Pùda SR Ostrov

Beseda s Milanem Jandourkem. Rady a nápady k za- 
ložení a vybudování okrasné èi užitkové zahrady, 
pøednášející zodpoví i dotazy posluchaèù. 

23. kvìtna pátek 19.00 hod., Pùda SR Ostrov

Beseda s Mgr. Zdeòkou Èepelákovou

VYPRÁVÌNÍ BAREV, VODY A ŠTÌTCE

KYTIÈKA PRO MAMINKU

JAK VYBUDOVAT ZAHRÁDKU   

NAD DÌJINAMI OSTROVA A JEHO 
POSVÁTNÉHO OKRSKU

Pravidelný provoz Posvátného okrsku v Ostrovì: 
Út-Ne: 9.00-12.00 hod. a 13.00-17.00 hod. 

KOSTEL ZVÌSTOVÁNÍ PANNY MARIE

4. kvìtna nedìle 17.00 hod.

Umìlecký vedoucí DAVID EBEN
Koncert na oslavu svátku Sv. Floriána, patrona jedné 
z kaplí Posvátného okrsku. 
Soubor se zamìøuje na interpretaci gregoriánského 
chorálu z 10.-11. století a na gregoriánské zpìvy 
vlastní èeské chorální tradice. V repertoáru zaznívá 
i øada novì objevených skladeb ze 13.-15. stol., 
stejnì jako soudobá tvorba mladé èeské generace.

SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS

Kultura

14. èervna sobota, spoleèenský sál DK Ostrov 

Mezinárodní taneèní soutìž 

XII. POHÁR EUROREGIONU 
KRUŠNOHOØÍ OSTROV 2008

14. kvìtna  støeda 19.30 hod.
 divadelní sál DK Ostrov

Jeden z našich nejoblíbenìjších hercù vypráví o svých 
cestách a zpívá písnì z pøedstavení Balady pro 
banditu, Písnièky z provázku a Ten bájeènej mužskej 
svìt.

MIROSLAV DONUTIL: CESTOU 
NECESTOU

VÝSTAVA OSTROVSKÉHO 
FOTOKLUBU
Ještì do 11. kvìtna mùžete zhlédnout výbìr z tvorby 
èlenù Fotoklubu za první rok jejich èinnosti. 

10. kvìtna sobota 17.00 hod. 

Kytarový koncert
Úèinkují Jaro Rychnovský (Praha) a Lubor Šimek 
(Jáchymov). Rozdìlíme se s vámi o radost ze spojení 
dvou muzikantských duší a krásných nástrojù z rùz- 
ných koutù folkového svìta (poøádá Lubor Šimek).

PROPOJENÍ

Pøipravujeme

V èervnu uvedeme:
Florimond Hervé

v hlavní roli Floridora – Célestina 
OTAKAR BROUSEK ml.

MAM'ZELLE NITOUCHE
aneb pravda pana Célestina
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Vlèí závody

Pøespolní bìh inspirovaný indiánskými tradicemi. Trasa 
pøizpùsobena všem vìkovým kategoriím. Také si mù- 
žete zmìøit síly v rùzných dovednostech (lukostøelba, 
vrhání obruèí).

Namaluj mamince kytièku

Netradièní oslava Dne matek s malováním na chodník 
nebo jiné velké plochy. Namalované kvìtiny budou 
sloužit jako výzdoba Ekocentra.  

Ekologické problémy našeho regionu 

Pøenáška Martina Chochela Dis., který promluví o sou- 
èasných úskalích a možnostech ochrany pøírody v na- 
šem okolí. V rámci možností odpoví i na vaše dotazy.

Povídání o…
...mláïatech. Beseda seznámí s bìžnými i exotickými 
zvíøaty a zpùsoby, kterými pøivádìjí na svìt své potom- 
ky vèetnì kuriozit v této oblasti.  Tento a další výukové 
programy si lze zamluvit telefonicky.

Pøímìstský pøírodovìdný tábor
I. 30.6.-4.7.,  II. 25.8.-29.8.
Náplní tábora bude seznámení se zvíøaty chovanými 
v Ekocentru a turistické výlety po historických a pøírod- 
ních pamìtihodnostech našeho regionu vèetnì výletu 
do Podkrušnohorského zooparku v Chomutovì.

Prohlídky pro veøejnost: Každou sobotu a nedìli 
9-12 a 13-17 hod. Bezplatná prohlídka venkovní èásti 
a chovatelských pracoven. Mimo tuto dobu možno 
domluvit prohlídky tel.

Informace: Po-Èt 10-18 hod., Pá 10-17 hod. (tel. 353 
842 389) 

Støeda 7. kvìtna 16.00 hod.

Úterý 13. kvìtna 14.00-16.00 hod.

Pátek 30. kvìtna 16.00 hod.

Obèanské sdružení Castila v Moøíèovì poøádá 
31. kvìtna Dìtský den (za podpory Karlovarského 
kraje). Na programu budou jízdy na koni a soutìže 
pro dìti o zajímavé ceny. Obèerstvení a pitný režim 
pro dìti zajištìn. Všichni jsou srdeènì zváni! Dìti 
v maskách indiánù a kovbojù jsou obzvláš� vítány, 
nejzajímavìjší maska bude vyhodnocena. 

Turistická sezóna bude v Chebu slavnostnì zahájena 
v sobotu 24. kvìtna. Pøi této pøíležitosti bude otevøeno
 i nové Turistické infocentrum. V porovnání s tím 
stávajícím nabídne podstatnì vìtší prostory, 
pohodlnou internetovou kavárnu, posezení pro 
návštìvníky, automaty s obèerstvením a velký výbìr 
propagaèních materiálù. Nové infocentrum, které má 
ideální umístìní na námìstí pøímo proti radnici, bude 
slavnostnì otevøeno v 9.00 hod. Ve stejnou dobu 
zaène ve velkoprostorovém stanu na námìstí velký 
Workshop propagaèních materiálù Euregia Egrensis 
s prezentací infocenter z èeské, bavorské i saské strany 
hranice. Od 14.00 hod. bude program pokraèovat 
v areálu krajinné výstavy pod Chebským hradem. 
Vystoupí tu napø. vojenská hudba z Tábora nebo 
Mládežnický dechový orchestr chebské ZUŠ, který tím 
zahájí oslavy letošního 50. výroèí. 

Podobnì bohatý program bude mít i letošní chebské 
Kulturní léto. Areál krajinné výstavy bude v nad- 
cházejících mìsících hostit øadu hudebních vystoupení 
èi divadelních pøedstavení pro dìti. Už na kvìten jsou 
pøipraveny tøi atraktivní koncerty: ve støedu 14. kvìtna 
vystoupí v podhradí Marie Rottrová, v pátek 16. kvìtna 
slovenská Tublatanka, o den pozdìji kapely Chebské 
rockové ligy. Tìsnì pøed prázdninami (27.-29. èervna) 
bude Cheb hostit už XVIII. roèník Mezinárodního 
festivalu dechových hudeb mladých FIJO 2008. Pøijet 
mají nejen soubory z tuzemska, ale i ze Švédska, Polska, 
Nizozemí, Slovenska nebo z ruského partnerského 
mìsta Nižní Tagil, celkem pøes tisíc muzikantù. Letos 
nebudou vystupovat jen mladí, ale i stovky starších 
hudebníkù, bývalých èlenù chebského Mládežnického 
dechového orchestru, jehož kulatiny budou hlavním 
tématem festivalu. 

V závìru srpna pak do Chebu opìt zavítá nepouèitelný 
Albrecht z Valdšejna. Od 29. do 30. srpna se bude 
v historickém centru, na hradì i podhradí konat už 
IV. roèník znovu obnovených Valdštejnských slavností. 

Novì od 6. kvìtna jsou každé úterý dopoledne 
Hrátky s miminky: Želvièky (pro 
dìti, které ještì nechodí),
Myšièky (dìti, které již bìhají). Tìhotenského 
kurzu se mohou další tìhotné maminky zúèastnit 
i v jeho prùbìhu 

V nedìli 18. kvìtna ve 14.00 hod. je Vítání 
miminek 

Ve ètvrtek 15. kvìtna 15.00-17.00 hod.
První 

pomoc pro nejmenší. 

 9.30-10.30 hod. 
 10.30-11.30 hod. 

(16.5. Šestinedìlí, 23.5. Kojení, 30.5. 
Partner u porodu).
 

(pøihlášky do 11. kvìtna na tel. 608 914 
469).  se 
koná další zajímavý minisemináø pro rodièe 

Vzhledem k omezené kapacitì 
MC prosíme o pøedbìžné pøihlášky (tel. 608 211 363). 

Pøipravujeme Kurz masáží dìtí pøedškolního vìku 
(ve støedu 14. a 21.5., vždy po dvou hodinách).  
Informace o akcích MC na letáècích v IC v DK, ve 
vysílání kabelové tv nebo na: www.mc-
ostruvek.estranky.cz. 

Pro žáky i uèitele ZUŠ Ostrov zaèíná období rùz- 
norodých soutìží, v kterých musí žáci prokázat 
technické dovednosti a pøedevším interpretaèní 
schopnosti, svùj umìlecký vklad. 

V okr. kole ve høe na kytaru zaujali a postoupili do 
krajského kola: Ondøej Gajdarus, Soòa Ondrušová (ze 
tø. Patrika Sošky). V sólovém hraní i komorní høe pak 
postoupily Michaela Zajacová a Kateøina Rybáøová (tø. 
Evy Henychové). Zdenìk Randa získal 2. místo, 3. mí- 
sto Pavla Mezzeriová a Michaela Reháková. V kraj- 
ském kole téže soutìže získaly Michaela Zajacová a Ka- 
teøina Rybáøová v sólové i komorní høe 1. místo bez 
postupu, Ondøej Gajdarus a Soòa Ondrušová 2. místo. 
Ve høe na klavír získaly 1. místo a postup do krajského 
kola Anna Mazurová a Kateøina Krucká (tø. Iriny Širo- 
ké), 2. místo Markéta Krucká, 3. místo Jan Pauch a Zu- 
zana Køížová, Èestné uznání I. stupnì Jana Banzetová 
a Anna Matuštíková, Èestné uznání Daniel Vaník. 
V krajském kole ve stejné soutìži je velkým úspìchem 
1. místo a postup do celost. kola Anny Mazurové, 
Kateøina Krucká získala 2. místo. Okresní i kraj. soutìž 
výbornì dopadla pro žákyni ve høe na akordeon 
Michaelu Pichrtovou (tø. Nikolaje Dorogovceva), zís- 
kala 1. místo a zajistila si postup do celost. kola. Marké- 
ta Krucká (tø. Evy Henychové) získala Èestné uznání 
v celost. pìvecké soutìži Karlovarský skøivánek. Žáci 
smyècového odd. Ema Šutáková, Petr Brodec, Václav 
Brodec (všichni tø. Heleny Š�astné) a Filip Kotek (tø. 
Jiøiny Bryjové) v okresním kole hry na smyècové ná- 
stroje získali 1. místo s postupem, v koncertantním ob- 
sazení Jan Tölg a Václav Brodec 1. místo s postupem. 
Úspìch zaznamenali i žáci lit. dram. oboru. V soutìži 
Kandrdásek, soutìž dialogù získali 1. místo a postup 
Nazareno Klug a Jakub Velièka, 2. místo a postup Eliška 
Rojíková a Vìra Tomanová, Adéla Kubištová a Lukáš 
Goldmann (všichni tø. Ireny Konývkové). V soutìži 
monologù 1. místo a postup Nazareno Klug (ze tøídy 
Ireny Konývkové), Èestná uznání Marketa Aranyos- 
syová a Petr Šulc. V celost. kole 1. místo v soutìži 
monologù Nazareno Klug, v soutìži dialogù 1. místo 
Lukáš Goldman a Adéla Kubištová, Nazareno Klug 
a Jakub Velièka, Èestné uznání Vìra Tomanová a Eliška 
Rojíková. Prvé místo a postup do kraj. kola v pøednesu 
Dìtská scéna získali Vojtìch Klucho, Šarlota Balátová, 
Viktorie Kubištová, Ivana Hlaváèková a Jakub Velièka 
(tø. Lucie Velièkové), Markéta Aranyossyová a Nazare- 
no Klug (tø. Ireny Konývkové), Cenu poroty Matìj 

Úspìchy ZUŠ Ostrov Mateøské centrum Ostrùvek

Mgr. Irena Konývková, øed., 
Jaroslav Chmelík, zást. øed. 

Ekocentrum MDDM Ostrov 

Velièka (tø. Lucie Velièkové) a Adéla Kubištová (tø. Ireny 
Konývkové), Èestná uznání Sára Vurmová, Ondøej 
Petrák, Dominik Aust, Tereza Èermáková, Tereza Kubí- 
ková, Daniel Bleha, Šárka Stránská, Tereza Wudyová, 
Tereza Bernatová, Jiøí Kubík, David Všetièka, Markéta 
Kadeøábková, Jakub Liška a Eva Pincová (tø. Lucie 
Velièkové). 
Do své první soutìže se pøipravují žáci výtvarného 
oboru. Všem pøejeme v dalších kolech soutìží 
málo trémy: Zlomte vaz! 

Dana Kolovratníková

Eva Šimková, OS Castila 

Dìtský den na koních v Moøíèovì

Z jiných regionù

Cheb zahajuje novou sezónu

rep   Fotoklub Ostrov pøedstavuje fotografii mìsíce.                                                                                                                     Foto: Petr Liška



Kaacka, jediným a nekonèícím pøedmìtem našich roz- 

hovorù. Šlo však spíše o jeho monology, kterým jsem 

vdìènì naslouchala a snažila se vyrovnat s jeho sice 

dobrou, ale severonìmeckou výslovností pøece jen 

odlišnou nìmèinou. Bìhem devadesátých let tu pobyl 

snad tøikrát, vždy dva až tøi týdny a usilovnì zpra- 

covával žlutické archivní materiály. Potom se odmlèel 

kvùli zdravotním problémùm. Pravidelnì však posílal 

všechny publikované statì o sasko-lauenburských, pro 

nás velmi pøínosné pøi práci na Dìjinách mìsta 

Ostrova. Tam jsme mu také po zásluze podìkovali. 

V knihovnì Spolku pøátel mìsta Ostrova jsou tak 

sešitové sborníky Lauenburgische Heimat, mono- 

grafie markrabìnky Sibylly Augusty (1983), katalog 

výstavy SachsenLauenburg, Böhmen und Baden, Živo- 

topis Julia Jindøicha, krásnì vypravené dìjiny Ratze- 

burgu a další. Jako poslední je to sta� Dvùr a cere- 

moniel u tabule v Ostrovì a Lauenburgu (2004). 

Zahrnuje podrobnì inventáøe stolního nádobí, hlavnì 

cínového a støíbrného, textilu (ubrusù a ubrouskù), 

kuchyòského náøadí, svícnù, personálu pøi stolnièení 

a pøípravì jídel, jídelních zvyklostí. Velmi dùslednì byla 

u dvora zavedena evidence zásob, vydávání potravin 

a nádobí. Jedlo se vìtšinou maso z vévodských dvorù, 

zvìøina a ryby. Moøské ryby se dovážely, stejnì tak 

v omezené míøe exotické ovoce (citrony a pomeranèe) 

a koøení. Chléb a zelenina èi domácí ovoce pøicházelo 

na stùl jen zøídka. Deserty, tzv. „konfekty“ pøedsta- 

vovalo kandované, tedy v cukru naložené ovoce, jeho 

kùra, koøení. Byla již známa (ovšem jen u bohatých 

dvorù) i èokoláda.

Èíst a pøepisovat stohy takových seznamù psaných 

brkovým perem a kurentem pøedstavovalo i pro zku- 

šeného archiváøe obrovskou práci. A pro pana doktora 

Kaacka také kus dovolené. Když jsme si naposledy pøe- 

dávali dárky na rozlouèenou, vìnoval mi historický 

román Herodes. Ptala jsem se, proè právì tento. Øekl 

mi, že to byl jediný èeský titul, u kterého mu bylo jasné, 

o èem kniha pojednává. Potom už jsme se jen písemnì 

zdravili k Vánocùm a Novému roku. Až letos pøišlo 

smuteèní oznámení. 

Myslím, že tato by� i tak vzdálená osobnost by nemìla 

být zapomenuta, už pro historickou cestièku, kterou 

Hans-Georg Kaack tak usilovnì vyšlapával mezi 

Ostrovem a Ratzeburgem i pro nás. 

Ostrovský mìsíèník
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Málokomu v Ostrovì toto jméno nìco øíká. A pøesto 

mìl pan doktor Kaack k našemu mìstu velmi blízký 

vztah a rád tu pobýval. Více už možná napoví název 

mìsta, v nìmž po léta pùsobil jako krajský archiváø 

a øeditel muzea: na ostrovech Ratzeburských jezer 

vybudované „ostrovní mìsto“ Ratzeburg v severním 

Nìmecku. Jedna z významných etap ostrovských dìjin 

souvisí totiž s vévody sasko-lauenburskými, majiteli 

malého vévodství mezi Labem, Lubekem, Meklenbur- 

skem a Hamburkem. Jejich sídelním mìstem byl vedle 

opevnìného Lauenburgu právì Ratzeburg, odkud 

tento rod pocházel. 

Do Èech pøišel Julius Jindøich Sasko-Lauenburský 

(1586-1665) jako vojevùdce a majitel regimentu v do- 

bì povstání èeských stavù (1618), aby v císaøských 

službách pomáhal potlaèit „èeskou rebélii“. Získal za nì 

(mimo jiné) roku 1623 do zástavy a roku 1625 dìdiènì 

ostrovské panství zkonfiskované dosavadnímu majite- 

li, mìstu Ostrovu. Mìsto se totiž postavilo na stranu 

èeských, hlavnì protestantských stavù a neslo tìžké 

následky. Pro Julia Jindøicha, stejnì jako pro jeho syna 

Julia Františka (1641-1689), se Ostrov stal reziden- 

èním mìstem, které oba výraznì poznamenali svou 

stavební èinností i vybudováním proslulé zámecké 

zahrady. Pro tehdejší obyvatele to ovšem bylo období 

velmi neblahé, trpìli tvrdým režimem a okleštìním 

svých dosavadních práv a svobod.

Tak se v 17. století èást dìjin sasko-lauenburského 

rodu pøesunula do Èeských zemí. Nezùstala zde po 

nìm jen øada stavebních památek, v souèasné dobì 

mimoøádnì zhodnocených, ale také množství archiv- 

ního materiálu: úèty, smlouvy, seznamy, inventáøe 

a také bohužel vìtšinou již ztracené plány. Úhrnem 

tzv. Herrschaftsarchiv, Archiv panství, naneštìstí ne- 

dávno pøeložený z dostupných Žlutic do velmi tìžce 

dosažitelného Nepomuku. Tento archiv, tehdy ještì 

ve Žluticích, se stal pro doktora Kaacka rájem, kvùli nì- 

muž vážil nìkolikrát dlouhou cestu do Ostrova. Uby- 

toval se zde a dennì vyjíždìl bádat do žlutického archi- 

vu. Neumìl a nerozumìl ani slovo èesky, a proto vzal 

zavdìk mými tlumoènickými službami: zajištìním noc- 

lehu, uvedením do archivu, doprovodem po památ- 

kách mìsta a okolí. Podle možností se o nìho staral 

také v Ostrovì tehdy pùsobící lékaø Zdenìk Kopecký. 

Sasko-lauenburští byli celoživotním, ne už pouhým 

koníèkem, ale obrovským konìm Hanse-Georga 

Vycházka k Popovskému køíži nabízí nejen krásnou vy- 

hlídku, ale i romantická objevování zaniklé vsi. Vesniè- 

ka Popov nebyla velká, roku 1930 mìla tøináct domù 

s 87 obyvateli, sedm domù bylo na vrcholovém høbe- 

tu, ostatní asi 400m ve svahu pod ním. Už roku 1785 je 

proto uvádìn Horní Popov (Ober Pfaffengrün) a Dol- 

ní Popov (Unter Pfaffengrün). Spatøit však lze už jen 

nepatrné zbytky zdí a dvì prastaré lípy. Pozoruhodné 

je, že se poèet usedlostí po celou dobu existence síd- 

lištì podstatnì nemìnil, už roku 1489 zde bylo jede- 

náct sedlákù, po tøicetileté válce dvanáct domù (deset 

obydlených a dva pusté), dvanáct domù zde bylo i roku 

1849. O zemìdìlství a pastevectví svìdèí poèet dobyt- 

ka, už roku 1654 to bylo 22 kusù tažného dobytka, dva- 

náct krav, 44 telat, dvanáct ovcí, jedno prase a 60 koz. 

Obyvatelé se podíleli na zásobování Jáchymova zemì- 

dìlskými produkty. Úzký vztah k Jáchymovu dosvìd- 

èuje to, že nejstarším místem pùvodního osídlení Já- 

chymova byla na západní stranì obrácené k Popovu 

popovská ètvr� Pfaffengrüner Viertel se starou radnicí. 

Ležela v krátkém, pøíènì položeném údolí obráceném 

kvìten
1. kvìtna moderuje Jana Pavlíková
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.25 Kulturní mìšec 
18.40 Pod lupou, anketa
18.45 Starosta mìsta Jan Bureš odpovídá na otázky 

obèanù
19.00 Zdravíèko: Jednotka chronické intenzivní péèe 
19.05 Informaèní servis

8. kvìtna moderuje Jaroslava Tomáòová
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.25 Pod lupou, anketa
18.30 S-mix
18.50 Vaøíme s vámi
19.05 Informaèní servis

15. kvìtna 

22. kvìtna moderuje Jana Pavlíková 
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.25 Pod lupou, anketa
18.30 Jungle
18.45 Školní støípky: Jáchymov
19.00 Informaèní servis

29. kvìtna moderuje Jaroslava Tomáòová
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.25 Pod lupou, závìreèná diskuse
18.40 Videotip
18.55 Promìny
19.15 Informaèní servis

Premiéry vysílání: ètvrtek 18.00 (v pøípadì pøenosu 

ze Zastupitelstva od 15.00 hod.).

Opakování vysílání: ètvrtek 19.00-24.00 hod., 

sobota 9.00-12.00 hod. V ostatní dny dle schématu 

vysíláme Informaèní smyèku.

Èíslo úètu pro placení poplatkù za kabelovou 

televizi bylo zmìnìno. 
Nové èíslo úètu je: 220013882/0300. 

15.00 Pøímý pøenos jednání Zastupitelstva mìsta 

Ostrova

Jakékoli návrhy, pøipomínky a dotazy (i pro naše 

hosty) 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! 

Upozornìní pøedplatitelùm

Mgr. Zdeòka Èepeláková

Historie Popova
k Popovu. Jedním z èinitelù, proè se ves nikdy neroz-
rostla, byla jistì poloha; zemìdìlské pùdy byl zde vždy 

nedostatek, polí bylo roku 1930 jen 32,5%, vìtšinu 

tvoøil les (40,3%), zbytek louky a pastviny. Jméno ves- 

nièky není tak nezvyklé, Popovù, Popovic a Popovièek 

nalezneme na území Èech øadu. Nìmecké jméno 

Pfaffengrün je odvozeno ze slova Pfaffe oznaèujícího 

už od dob Lutherových knìze v hanlivém významu 

„knìžour“, ovšem pøedtím ve støedovìku to neplatilo, 

slovo Pfaffe bylo odvozeno z latinského „papa“ a oz- 

naèovalo pùvodnì ctihodného knìze. 

Ves vznikla na území hroznìtínského probošství 

tepelského kláštera, snad jako jedna z posledních vsí 

založených už koncem 13. století. Historik Sturm, který 

byl šest let archiváøem v blízkém Jáchymovì, ztotožnil 

Pfaffengrün s Rinoltisgrünem uvedeným v papežské 

konfirmaci roku 1273. Své tvrzení opøel o poøadí, 

v nìmž jsou vsi v okolí Hroznìtína v papežské listinì 

uvádìny. Lze se domnívat, že z patnácti vsí uvedených 

v listinì byl založen nejpozdìji, v dobì, kdy zemì- 

dìlsky nejpøíznivìjší nižší polohy byly již obsazeny. Jaromír Šostok, jednatel Kabel Ostrov, s.r.o. 

Prùzkum sledovanosti TV Ostrov
V prùbìhu dubna obdrží nìkteøí z vás, pøed- 
platitelù, do poštovní schránky dotazník s otáz- 
kami týkajícími se vysílání ostrovské TV. Po 
vyhodnocení dotazníkù by mìly výsledky ukázat 
míru sledovanosti a míru spokojenosti s obsa- 
hem vysílání. Zajímá nás váš názor na kvalitu 
zpravodajství i jednotlivých poøadù, poznatky 
využijeme pro zkvalitnìní a rozvoj vysílání. 
Žádáme vás o spolupráci a vrácení vyplnìných 
dotazníkù na uvedená místa. Øádnì vyplnìné 
dotazníky budou slosovány, 30 vylosovaných 
obdrží od Kabel Ostrov dárek. 

Hana Ševèíková, Kabel Ostrov, s.r.o.

Pokraèování na stranì 12



Pøestože jsme již chtìli pøehled folkových a country skupin v Ostrovì ukonèit, rozhodli jsme se ještì vìnovat prostor kapele Drc, která se redakci pøihlásila 
na poslední chvíli. Tato kapela vznikla roku 1992. O názvu skupiny nemuseli její zakládající èlenové dlouho pøemýšlet.
„Název Drc vznikl spontánnì pøi jednom spoleèném posezení u sklenky vína,“ vysvìtluje lídr kapely Pavel Jindra, který dnes o skupinì Drc vypráví.         jan

Ostrovský mìsíèník
Kvìten 200812

Ostrovské hudební skupiny - èást XIV. 

Zaèátky kapely 
Drc

Kapela zmìnila obsazení i zvuk

Na samém poèátku 
jsme byli èistì pánská 
pìtka. Zakládajícími 
èleny byli: Pavel Jindra 
(kytara, zpìv), Richard 
Volf (kytara, zpìv), 
Michal Mynaøík (kon- 
trabas, zpìv), Jiøí Bed- 
náø (banjo, zpìv) a Ol- 
døich Jungmann (man- 

dolina, zpìv). Zpoèátku jsme se vìnovali hraní ve 
stylu trampské a country muziky. Asi po dvou letech 
k nám pøibyla zpìvaèka Lenka Václavková, která 
v kapele pùsobila asi tøi roky. Podle pamìtníkù 
(možná se špatnou pamìtí) se první pódiové vystou- 
pení uskuteènilo na regionálním kole festivalu Porta 
v Josefovì v roce 1993. Poté Drc vystupoval na 
country bálech v celém Západoèeském a Seve- 
roèeském kraji. V té dobì jsme se zaèali také autorsky 
projevovat, a to pøedevším díky textùm Oldy 
Jungmanna. 

V letech 1996-98 došlo v kapele k øadì zmìn 
v obsazení. Ze zakládajících èlenù jsem jako hlavní 
motor kapely a lídr zbyl pouze já (Pavel Jindra). 
Oslovil jsem ostrovského banjistu Jirku Krále „Me- 
xièana“, autora trampských textù a poezie, které 
máme zaøazeny v repertoáru. Po odchodu kontra- 
basisty pøišla do kapely Zuzka Tóthová (baskytara, 
zpìv) a s sebou pøivedla i souèasnou sólovou 
zpìvaèku Lenku Kozohorskou. Lenka vnesla do sku- 
piny nový folkový nádech a autorsky se i nyní podílí 
na vzniku mnoha nových písní. Dalším èlenem kapely 
se stal sólový kytarista, zpìvák a mandolinista Jiøí 
Kollarov. Posledním a nejmladším pøírùstkem v kape- 
le je Terezka Brejchová. Její housle, flétna a zpìv 
pomáhají dotvoøit harmonický celek ženského vo- 
kálního tria souèasného Drcu. Spolupracují s námi 
i další kamarádi externisté, napøíklad dvorní zvukaø 
kapely Pavel Klusák, který pøíležitostnì vypomùže 
i na kontrabas, Michal Jergl hrající bravurnì na 
pìtistrunnou baskytaru a v krátkém období vypo- 
máhala kapele se svou violou i Bìta Pospíšilová.

Souèástí III. plesu Ostrovské teplárenské, a.s. byla 
tombola a dražba, jejichž celkový výtìžek ve výši 
46 850 Kè byl rozdìlen mezi obèanská sdružení 
Ostrovský macík (26 850 Kè), Mateøské centrum 
Ostrùvek (10 000 Kè) a Mìstskou knihovnu Ostrov 
(10 000 Kè na nákup encyklopedické literatury pro 
dìtské oddìlení). 

Zamìstnanec teplárny Martin Tùma zachránil zaèát- 
kem bøezna život mladému sebevrahovi, kterého našel 
ležet na kolejích a odtáhl ho (krátce nato pøejel po ko- 
lejích vlak). Generální øeditel Tibor Hrušovský a staros- 
ta mìsta Jan Bureš mu na plese Ostrovské teplárenské 
veøejnì podìkovali a pøedali vìcný dar. 

Vyšší finanèní výtìžek plesu oproti loòskému roku 
umožnily letos nejen velkorysé dary do tomboly 
a dražby, ale také zdvojnásobení poètu lístkù na ples 
v prodeji oproti loòsku, letos se jich prodaly dva tisíce.

„Dìkujeme všem sponzorùm, kteøí pøispìli svými 
cenami do tomboly a všem úèastníkùm plesu, kteøí 
zakoupením lístkù pøispìli na dobrou vìc,“ uvedl 
generální øeditel OT Tibor Hrušovský. 

Kapela Drc stále hraje
Naše kapela je stále aktivní a styl hudebního žánru 
nijak neomezuje. Hrajeme prostì to, co se nám líbí, 
co nám pøináší potìšení. V období Vánoc 
spolupracujeme s ostrovským pìveckým sborem 
Orbis Pictus, doprovázíme ho pøi adventních kon- 
certech po celém kraji. Pravidelnì se zúèastòujeme 
hudebních soutìží Porta a Zahrada. V minulém roce 
postoupil Drc do celostátního finále Porty 2007 
v Jihlavì, kde mìl i svùj úspìšný recitál. V našem 
mìstì každoroènì poøádáme festival Ostrovský 
KoDrcák, který letos bude mít již svùj IX. roèník. 
Hrajeme i letní koncerty pod širým nebem pro 
ostrovské seniory, pro MDDM, na Michaelské pouti 
a na filmovém festivalu Oty Hofmanna. Pravidelnì 

vystupujeme také na festivalech spojených s øekou 
Ohøí jako Folkový Mostov, Lázeòská Lodìnice a Fol- 
ková Ohøe. V loòském roce se Drc velmi radoval, 
když vyhrál soutìž o nejlepší novou píseò o øece 
Ohøi, kterou složil banjista „Mexico“. Jeho písní se 
zahajoval festival Folková Ohøe 2007 na Horním 
Hradì a skladba bude zaøazena i v televizním do- 
kumentu o Poohøí, který se bude vysílat v letošním 
roce. V souèasné dobì pøipravujeme vydání vlast- 
ního CD, které bude mapovat historii a souèasnost 
Drcu. 

Hana Šimková z OS Macík pøebírá cenu od generálního øeditele OT 
Tibora Hrušovského. 
Foto: Archiv Ostrovské teplárenské, a.s.red

Ostrovská teplárenská darovala výtìžek plesu 

Pavel Jindra, manažer kapely

Zleva: Zuzana Tóthová, Lenka Kozohorská, Jiøí Král, Tereza 
Brejchová, Pavel Jindra, Jiøí Kollarov, Michal Jergl
Foto: Soukromý archiv 

Chebský dialekt, kterým se v Popovì až do jeho zániku 
vždy mluvilo, svìdèí o tom, že byl osídlen od západu, 
nikoli ze sousedního Saska jako Jáchymov a vìtšina 
okolních horských vesnic. Snad stojí za zmínku, že 
v blízkém okolí byly ještì dvì vsi se jmény vzešlými 
také z duchovní oblasti: Dubina u Ohøe uvedená jako 
Pfaffengrün roku 1465 vznikla na území oseckého 
kláštera a Münchhof, tedy dvùr mnichù ve Kfelích, 
ležící stejnì jako náš Popov na území premonstrát- 
ského kláštera tepelského. 

Není náhodou, že se pálení døeva v milíøích stalo ná- 
mìtem lidové povìsti vzešlé z Popova. Blízko Popova 
žil prý osamìle a odlouèenì bohatý uhlíø, který se 
pozdìji oddal pití. Když jeho chata shoøela, nalezli 
v ní lidé zuhelnatìlou mrtvolu a pozdìji i mnoho 
mincí. V upomínku neš�astného uhlíøe postavili pak 
Popovští na blízké skále døevìný køíž. Ve 20. století se 
stal Popov navštìvovaným výletním místem, po- 
skytoval krásnou vyhlídku na Karlovy Vary, nìkdy i na 
vrchy Chlumu sv. Maøí. 

PhDr. Jaroslav Fiala, prom. historik

Historie Popova Pokraèování ze strany 11
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C    nás ve mìstì sužuje, èást IV.

Pomalu zaèíná další jaro, pøíroda se probouzí, ale 
ne všechno krásné musí být také bezpeèné a èlo- 
vìku užiteèné. Pøi svých toulkách okolím Ostrova 
jsem dospìl k celkem závažnému poznatku: na 
dohled od našeho mìsta (nebo snad ještì blíž) se 
objevil nepøítel: na pohled krásný, ale na druhou 
stranu záludný a nebezpeèný. Ale vra�me se do 
minulosti, na západ od nás...

Píše se rok 1862. V nádherném parku, který obklopuje 
zámek Kynžvart, poprvé na našem území rozkvétá po- 
divná cizokrajná rostlina. Je to dar ruského cara knížeti 
Metternichovi, majiteli tohoto panství. Dar, který v bu- 
doucnosti zmìní tváø okolní krajiny. Léta ubíhají, mìní 
se staletí a tisíciletí, mìní se i majitelé panství, mìní se 
politické režimy. Ale naše rostlina nebere ohled na ani 
na to, ani na ono. Roste, množí se a pomalouèku pole- 
houèku zaèíná roztahovat svá chapadla daleko za hra- 
nice svého poèáteèního pùsobištì. 

Lidé v okolí Mariánských Lázní, Teplé, Pramenù a dal- 
ších obcí zjistili (ovšem dosti pozdì), že jim tato milá 
rostlinka zaèíná pøerùstat, a to doslovnì, pøes jejich 
moudré hlavy. Zaèali tedy sekat, kosit, pálit, postøikovat 
a chemicky hubit. Samozøejmì neuspìli. Bolševník se 
množí, šíøí a nehledí na naše marné snažení. Rostliny, 
místy dosahující výšky až ètyø metrù, tvoøí neprostupné 
džungle s rozložitými kvìty, které pøipomínají plážové 
sluneèníky. Po dozrání šustí nad hlavami zárodky tisícù 
dalších kvítkù. 

Bolševník: Danajský dar

Nepoøádek ve mìstì je široké téma, na které jsme 
dostali tak velké množství ohlasù, že je nemù- 
žeme pøi nejlepší vùli všechny otisknout (na stej- 
né téma budeme pokraèovat i v pøíštím èísle OM). 
Právì poøádek na veøejných prostranstvích je 
pøedevším v rukou nás všech, protože úklidová 
služba mìsta má jen omezené možnosti. Je 
smutnou vizitkou nìkterých obyvatel mìsta, když 
se musí sáhnout k tak drastickým opatøením jako 
je vyøezávání mìstských porostù (pøedevším 
keøù) pouze proto, aby se v nich nehromadily 
odpadky. O uklízení psích exkrementù jsme už 
psali v našem mìsíèníku nìkolikrát, protože se ale 
tento problém rovnìž týká poøádku ve mìstì, 
vracíme se k nìmu v následujících dvou 
pøíspìvcích. 

Jako pejskaøka se každé odpoledne potýkám s problé- 
mem: kam s „Tím“? Samozøejmì ani mnì se nelíbí psí 
exkrementy zdobící trávník, nastražené na nepøipra- 
vené chodce. A tak s sebou po kapsách poslušnì 
nosím igelitové pytlíky a když tedy dojde na vìc, 
splním i tu nejnepøíjemnìjší èást naší vycházky. 
Nicménì co pak s tím?! Všechny popelnice jsou dnes 
zamèené a prostrkovat onu vìc zbylou škvírkou není 
zrovna pohodlné ani dùstojné. Odpadkových košù je 
v nìkterých èástech mìsta také poskrovnu, a ty „psí“, 
speciálnì urèené na tyto úèely, tu snad nejsou žádné. 
Tak se opakovanì dostávám do situací, kdy nejbližší 
koš je opravdu daleko... a pak také k otázce: Sebrat èi 
nesebrat? Velmi by mì tedy zajímalo, jak jsou zu- 
žitkovány nemalé poplatky za psy? Na jedné stranì je 
tady vyhláška, která vyžaduje uklízení, na druhé stranì 
se pro to vlastnì nic nedìlá. 

Ráda bych vìdìla, co je pravdy na tom, že se nesmí psí 
„odpadky“ odhazovat do popelnic a košù ve mìstì. 
Nechce se mi vìøit tomu, co jsem slyšela vyprávìt, že 
jedna paní za to dokonce zaplatila velkou pokutu, když 
ji policisté pøistihli, jak tento „pøedmìt“ v pytlíku háže 
do koše. Pokud je to pravda, pak mì zajímá, co 
s tím tedy mám udìlat? Nosit to na procházce tøeba 

Ètenáøský pøíspìvek I

Ètenáøský pøíspìvek II

L. D., Ostrov

Foto: Jiøí Bohdal

Rostlina pochází z dalekého Kavkazu a nazývá se 
bolševník velkolepý, latinsky Heracleum mantegaz- 
zianum. Až tøicet tisíc semen na jedné rostlinì, semen, 
která si udržují klíèivost pìt až dvanáct let. Velmi ex- 
panzivní a agresivní druh, který se snadno pøizpù- 
sobuje novým podmínkám. Invazní rostliny jsou podle 
míry jejich nebezpeènosti øazeny do tøí kategorií 
a bolševník velkolepý se nachází v té první, nejnebez- 
peènìjší. Celá rostlina je silnì jedovatá, její š�ávy silnì 
leptají pokožku. Rychlá a stoprocentnì úèinná metoda 
likvidace zatím neexistuje. To však pøi pohledu na první 
kvìty nikdo netuší... Takže neèichat, netrhat do vázy 
a dodržovat uctivou vzdálenost! 

Bezpeènostní pravidla
Š�áva z lodyh a listù bolševníku obsahuje fototoxické 
furanokumariny. Tyto látky ve tmì jen podráždí povrch 
kùže, na denním svìtle (UV záøení) však zpùsobí tìžké 
poleptání pokožky a puchýøe. Pøi mechanické likvidaci 
bolševníku (ruèní kosení, sekaèka) je nutný ochranný 
odìv, brýle a respirátor. Nebezpeèí hrozí pøedevším 
dìtem, které si èasto z duté, silné lodyhy chtìjí vyrábìt 
nejrùznìjší hraèky (píš�aly, foukaèky). To mùže vést až 
ke znetvoøení oblièeje a poškození zraku. Pøitom nej- 
vìtším rizkem je fakt, že první styk se š�ávou bolšev- 
níku je nebolestivý, proto postiženého nevaruje. K cel- 
kové reakci dochází za nìkolik hodin, následky jsou 
velmi bolestivé a nesnadno se hojí. Èasto zùstávají na 
kùži i trvalé následky (jizvy, zvýšená citlivost na svìtlo). 
U citlivìjších lidí mohou zdravotní riziko pøedstavovat 
i èerstvì pokosené rostliny, jejichž výpary poškozují 
sliznice hrdla a oèí, zpùsobují nevolnost apod.

První pomoc
Kùži zasaženou š�ávou je nutno (pokud možno ihned) 
okamžitì ošetøit silným proudem vody, který necháme 
pùsobit delší dobu. Poté je tøeba místo dostateènì 
zakrýt (ochrana proti svìtlu). Samozøejmì je vhodné 
navštívit lékaøe, který posoudí nutnost další léèby. 

Lubomír Mayer

red

Ètenáøský pøíspìvek III
Narodila jsem se v Ostrovì a žiji tady už padesát let. 
Mám Ostrov moc ráda a je dobøe, že mìsto vzkvétá... 
O to více mì mrzí nepoøádek na chodnících, ve 
køovinách u domù, okolo malých popelnic atd. Bydlím 
na Hlavní tøídì, kde pøímo v travnatém pruhu mezi 
silnicemi na stromech „vesele“ vlají igelitové tašky 
a pytlíky (ale i jinde ve mìstì). Na cestách okolo bý- 
valého bazénu nad prodejnou „Stometrák“ se pova-
lují plastové láhve, krabièky od cigaret, misky od rych-
lého obèerstvení. Pøitom vedle stojí dvì popelnice. 
A o tom to je. O lidech a v lidech, venku si pøece mùžu 
dovolit dìlat nepoøádek, on to nìkdo uklidí. Ale to 
tìžko. Pracovníci úklidové firmy se svými napicho-
vátky a taškami nìkam vymizeli. Mìstská policie musí 
být rovnìž slepá. Vadí mi, že u marketù pospávají 
a polehávají „nemakaèenkové“, po nichž zùstávají 
prázdné krabice od vína a zneèištìná místa po jejich 
vykonaných potøebách. Nikdo ten nepoøádek a „prá- 
ci“ úklidové firmy nevidí, nikomu kompetentnímu to 
nevadí. Mnì ale ano. Poctivì platím danì, chodím do 
práce... 

O obecnì závazné vyhlášce mìsta Ostrova o zákazu 
pití alkoholu na veøejných prostranstvích ètìte na str. 4 
(v rubrice Vybráno z MÚ).

Dùležité upozornìní
Vážení ètenáøi, chcete-li, abychom se vaším 
pøíspìvkem dále zabývali, pøípadnì jej otiskli, musí být 
vždy podepsaný plným jménem, a to i v pøípadì, že 
píšete za více lidí (napø. za své sousedy). Také musíte 
uvést kontakt (telefon nebo adresu) na sebe nebo 
osobu, se kterou budeme moct projednat 
podrobnosti. 

Pokud je vaše stížnost urèena pracovníkùm 
Mìstského úøadu Ostrov, bylo by pro obì strany 
jednodušší zaslat svou stížnost pøímo jim. Všechny 
pøíspìvky došlé do redakce OM musí nejprve 
posoudit redakèní rada, která rozhoduje o dalším 
postupu. 

hodinu v ruce? Nebo si to dát do kapsy nebo do- 
konce do tašky s nákupem? Prý si to máme doma ho- 
dit do záchodu, ale jak, když to je v igeli�áku, který do 
WC nepatøí? Takže by to nakonec stejnì skonèilo 
s domácím odpadem v popelnici. 

Vyjádøení Mìstské policie
Obecnì závazná vyhláška è. 2/2002 o nakládání s ko- 
munálním odpadem definuje odpadkový koš ve mìs-
tì jako sbìrnou nádobu sloužící ke shromažïování 
drobných odpadù vyprodukovaných mimo obydlí. 
Mìsto Ostrov nedisponuje speciálními odpadkovými 
koši, na nichž by byly umístìny papírové sáèky sloužící 
ke sbìru psích výkalù. Z toho vyplývá, že pokud maji-
tel psa sebere výkaly igelitového do sáèku a odhodí je 
do koše èi popelnice ve mìstì, nedopouští se tím 
pøestupku. 

Redakce OM  

Evžen Potopalský, velitel MP Ostrov

J. H., Ostrov

Jarní odpadky u OD Albert (snímek nahoøe) a v Jáchymovské ulici 
poblíž sbìrny (dole).                                      Foto: Irena Janeèková

N. Køížová, Ostrov (red. kráceno)
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Cílem krajin na míse je zachytit vìtší pøírodní dìj. 
Tohoto cíle lze dosáhnout rùznými technikami. 
Mluvící kámen (suiseki) se nejèastìji usazuje do 
speciálnì vydlabané døevìné podložky tak, aby 
díky zajímavému tvaru, pro který byl urèen 
k této úpravì, mohl vyprávìt pøíbìhy. Vlastním 
pøíbìhem je pøedstava pozorovatele o všem, co 
mu kámen pøipomíná, nebo� je cenìn pro 
estetické hodnoty. Krajina na míse bez živých 
rostlin (bonkei), Krajina se živými rostlinami 
(seikei).

Kousek matièky Zemì, kterou inscenoval místo boha 
èlovìk. Vetknul do ní touhu po dálkách i jistotu 
známých humen. Touhu po vlahých údolích plných 
života nebo nespoutanou volnost strohých plání. 
Žízeò karavany po tajemství ukrytém za pøíští horou. 
Mnoho malých klukù zaèíná s technikou velmi 
podobnou. Mnozí se ze zaèátku tváøí, že smyslem 
jejich díla je modelová železnice. Teprve život ukáže, 
jestli je krajina stvoøená pro vlak, nebo vlak pro 
krajinu. Malý pokrytec železnièáø si pøedstavuje, jak 
jede svou mašinkou a odhaluje kraje uzavøených 
strání a øíèních údolí. Touží odhalit tajemství pøíštího 
bìhu tratì. Touží po poznání harmonie a zmìn 
krajiny. Touží stvoøit a poznat tao pøírody a života. 
Když pochopí princip rovnováhy krajiny, kde se støídá 
vysoké s nízkým, úzké se širokým, tmavé se svìtlým, 
uvìdomí si, že není železnièáøem, ale bonsajistou. Ti, 
kteøí neodhalí tajemství, zùstávají zamaštìnými 
techniky. Zajímavá jsou díla lidí, kteøí odhalili kouzlo 
pøírody i techniky zároveò. Jejich zahrádky jsou 
propleteny kolejemi, které jsou vsazeny do 
vysnìných krajinných prvkù zdobených nìkdy i velmi 
kvalitními bonsajemi.

Nedocenitelné je pozorovat krajinu na míse v prù- 
bìhu dne i roku. Každý paprsek svìtla vytvoøí nový 
obraz. Každá krùpìj rosy je oázou pro poutníka 
procházejícího tímto miniaturním dílem. 

Regulaèní poplatky
Od zaèátku roku bylo z regulaèních poplatkù vybráno 
již témìø jeden milion korun. Veškeré takto získané 
prostøedky jsou investovány do dovybavení jednot- 
livých oddìlení tak, aby byla neustále zvyšována úro- 
veò služeb pro klienty. Z vybraných poplatkù byly 
zakoupeny napø. speciální antidekubitní matrace, 
køesla pro kardiaky, každý klient bude mít k dispozici 
svou termosku na èaj, rehabilitaèní pomùcky, zaøízení 
na monitoring dechu pro kojence, sprchovací vozík 
pro imobilní klienty, el. sušièe rukou na sociálním 
zaøízení ad.

Realizované stavební úpravy a investice 
Bìhem prvního ètvrtletí 2008 se podaøilo dokonèit 
I. etapu rekonstrukce prostor rehabilitaèní ambulan- 
ce (II. etapa je naplánována k realizaci ve druhém 
pololetí). V únoru byl zakoupen nový biochemický 
analyzátor, v souèasné dobì probíhají úpravy šaten 
pro zamìstnance a rekonstruují se prostory pro no- 
vou psychiatrickou ambulanci.

Pøipravované projekty a investice
Kromì již zmínìného zámìru dokonèit v druhém 
pololetí rekonstrukci rehabilitaèní ambulance a vo- 
doléèby, pøipravujeme zprovoznìní Nemocnièního 
Informaèního Systému  (k 1. 6. 2008), v prùbìhu dru- 
hého pololetí budeme také realizovat stavební úpra- 
vy v prostorách stávající kantýny. Pøipravujeme rozší- 
øení, modernizaci prostor, ve kterých bude následnì 
provozována vedle pultového prodeje i kavárna. 

Gymnastky MDDM Ostrov vyjely do Prahy na kaž- 
doroènì poøádanou soutìž Pohár Jinonic, jež je vždy 
velice kvalitnì obsazována skupinami z Prahy a dalších 
koutù ÈR. Soutìžní formace jsou rozdìleny na juniory 
a seniory a dále na taneèní a sportovní. Letos byla obì 
vystoupení zaøazena do sportovních. Bylo jasné, že 
odborná porota nedá obì skladby „na bednu“, pøesto 
se dívky probojovaly do finálových bojù mezi sedm 
nejlepších. Se skladbou Pod pìti kruhy skonèily na 
5. místì, skladba Gymnastika trochu jinak zvítìzila 
u všech porotcù a dívky získaly vítìzství a pohár (v loò- 
ském roce mìly dívky zastoupení v taneèních i spor- 
tovních skupinách, obsadily 2. a 3. místo). Dìvèata jsou 
také držitelkami poháru za Nejlepší tým mìsta Ostrova 
2007. 

Zveme dìti z Ostrova a okolí na Dìtský pìtiboj, 
který se koná 17. kvìtna v 10 hodin v disciplínách 
pro dìti ve vìku 5-8 let. Soutìží se na ploše 
sportovního areálu pøi ZŠ Májová (døíve 
III. ZDŠ). 

Za nepøíznì poèasí je k dispozici tìlocvièna. Dìti 
z oddílu sportu pøedvedou pro všechny krátké ukázky 
své èinnosti. A teï trochu poezie: Kdo se hejbá, déle 
žije, ten kdo skáèe nepláèe, s chutí zbaští koláèe. 

Akce pro veøejnost
Èeský les III., Výstup na Zvon a k prameni 

øeky Radbuzy
 Hausperk, z Málkova pøes Bezruèovo 

údolí do Chomutova
Májovým Chebskem
 Do Prèic z Petrovic
 Magická hora Køemešník u Pelhøimova
 Toužim, Kozlov, Skoky (procházka se Sta- 

nislavem Širokým)
 Z Lubù do Klingenthalu pøes Erlbach

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. 

8. kvìtna 

10. kvìtna

17. kvìtna 
17. kvìtna
18. kvìtna
24. kvìtna

31. kvìtna

Ostrovský Macík hledá nové majitele pro koèky 
patøící pùvodnì dùchodkyni z Karlových Varù, 
která o nì nemùže nadále peèovat. Koèky jsou 
zvyklé žít v bytì. Budou k dispozici na darovací 
smlouvu Ostrovského Macíka, aby se tak 
zajistilo jejich dobré umístìní. Zájemci mohou 
volat na tel. èíslo 776 669 084. Redakce Ostrovského mìsíèníku hledá redaktora 

externistu, který by pravidelnì psal texty do OM, 
zejména rozhovory, úvodníky, pøípadnì další pravi- 
delné rubriky. Rovnìž je tøeba, aby se zúèastòoval 
aktuálního dìní (vybrané kulturní, sportovní a jiné 
akce ve mìstì) a poøizoval z nich zápis, pøípadnì foto- 
grafie. Požadujeme dobré znalosti èeského jazyka 
a samostatné rozhodování. Znalost psaní na PC 
vítána. Své nabídky a kontakt na sebe posílejte na 
adresu: Lucie Kiliánová (tel. 353 800 516), Dùm 
kultury Ostrov, Mírové nám. 733, 363 01 Ostrov. 
Mùžete posílat také e-mail s oznaèením „nový 
redaktor“ na: janeckova@dk-ostrov.cz. 

Krajina v misce I. 

Hledáme malé olympioniky

 Vìra Mrázová, oddíl ASPV TJ Ostrov

Milan Jandourek (Pokraèování pøíštì)

Vítìzství ostrovských gymnastek

 Olga Jaklová

Klub èeských turistù

RNDr. František Wohlmuth

Hledáme redaktora

Redakce OM

Informace z Nemocnice Ostrov

Mgr. David Soukup, øeditel NO

Koèky hledají nové majitele

Hana Šimková, OC Macík
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