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Ostrovský Prima Píseèek pøivítá jaro
Historie Mìsíce knihy se zaèala psát 
v roce 1955. Celý projekt se tìšil státní 
pøízni a široké propagaci knihy. Rok 
1989 zaznamenal øadu zmìn. Mìsíc 
knihy pøestal být oficiální akcí po- 
øádanou ministerstvem a témìø zanikl. 
Do popøedí zájmu se dostal Týden 
knihoven. S nástupem vyspìlých tech- 
nologií pøišla kniha o své výsadní posta- 
vení, z Mìsíce knihy se stal Mìsíc knihy 
a internetu. V roce 1998 se pak z bøezna 
stal pouze Mìsíc internetu. 

Jeho druhý roèník byl významný tím, že byla 
vyhlášena soutìž o nejlepší webové stránky 
Zlatý erb. V roce 2000 se aktivnì zapojily 
také knihovny, èímž se zvýšil poèet míst, kde 
se lidé mohli s internetem seznámit. Každý 
další rok se uskuteèòují nové akce, které 
mají napomoci øešení problémù souvise- 
jících s informaèní oblastí. Každý rok také 
získává projekt vìtší podporu a rovnìž stou- 
pá jeho návštìvnost. Kniha i internet mo- 
hou ve spoleènosti existovat vedle sebe 
a vzájemnì se doplòovat. Samozøejmì, že 
dnes je tìžké pøedstavit si život bez techniky 
a internetu. Ale nemìla by se zavrhovat 
klasická kniha. Protože knihy mají i v dnešní 
dobì stále své kouzlo. 

Ing. Aneta Hoffmeisterová

Bøezen: 
mìsíc knihy a internetu

Prima Píseèek je regionálním svátkem
Festival si v organizaèním podání Johanu klade za cíl pøe- 
devším vzájemnou inspiraci a potkávání. Umìlecký øeditel 
Johanu a spolupoøadatel této pøehlídky Roman Èerník je 
pøesvìdèen, že právì proto se festivalem nese každoroènì 
atmosféra kolegiálního vnímání a diskusí dlouho do noci 
a program festivalu zahrnuje i rozborové diskusní semináøe 
s odbornými lektory, osobnostmi souèasného divadla. 
Podle jeho sdìlení bude mít i letos lektorský sbor právo 
doporuèit západoèeské soubory na národní festival Šrám- 
kùv Písek (již 48. roèník festivalu experimentujícího a alter- 
nativního divadla) a na novou pøehlídku Mladá scéna 
v Ústí nad Orlicí, první roèník národního festivalu stu- 
dentského a mladého divadla. 

„Západoèeši se pravidelnì v ostré konkurenci celonárod- 
ních pøehlídek neztrácejí, což je bezesporu také zásluha 
Ostrovského Prima Píseèku. A ten také, jako regionální 
festival mladého a experimentujícího divadla, nabízí pravi- 
delnì nejen mnohou neotøelou tvùrèí inspiraci pro diva- 
delníky od Domažlic po Aš a od Ostrova po Klatovy, ale 
stal se i jejich skuteèným regionálním svátkem, setkáváním 
s pøáteli, prostorem pro diskuse, výmìnu zkušeností, tedy 
festivalem v tom nejlepším slova smyslu“, øíká Roman 
Èerník. 

V kalendáøi západoèeských milovníkù divadla je poèátek jara již tradiènì spojen s Ostrovem. Také letos se první 
jarní víkend, od 20. do 22. bøezna, otevøou divadelní prostory Domu kultury pro netradièní divadelníky. Právì 
nyní se v mnoha ateliérech, zkušebnách, sklepech, školních tøídách, klubovnách i pokojích teenagerù blíží do 
finiše zkoušky nových inscenací studentských a alternativních divadel, která se chystají na svùj jarní soutìžní 
útok do Ostrova. Ostrovský Prima Píseèek nahradil pùvodní pøehlídku netradièních divadel, která mìla 
v Ostrovì dlouholetou tradici. Loni se zmìnil název a organizátor, ale idea zùstává. Prima Píseèek zajiš�uje výbìr 
inscenací na národní pøehlídku Šrámkùv Písek a Náchodskou Prima sezónu, proto dostala tato pøehlídka název 
Ostrovský Prima Píseèek. Ve spolupráci s Domem kultury Ostrov ji organizuje plzeòské Centrum Johan. 

Pøehlídka má své stálé diváky
Jak se sami Ostrovští staví k tomu, že jejich mìsto je 
pravidelnì dìjištìm pøehlídky netradièních forem divadla, 
které nemají žádné žánrové omezení a poskytují tak 
opravdu pestré kulturní zážitky?

„Musím se pøiznat, že na pøedstavení takzvaných netra- 
dièních divadel se už pravidelnì každý rok tìším, a to od té 
doby, co jsem se pøi jednom pøedstavení tak smála, až se mi 
udìlalo špatnì, nikdy pøedtím jsem se tak nepobavila. 
Bohužel, soubor, který mì tak rozesmával, už jsem tu loni 
postrádala a kdoví, jestli jej ještì nìkdy uvidím, asi už byl 
tak úspìšný, že na soutìže nemá èas,“ prozrazuje na sebe 
divaèka Ilona, asi ètyøicetiletá skalní obdivovatelka souboru 
Pachýø Paèejoff z Plznì. 

Nìkteøí si nedovedou dost dobøe pøedstavit, co „netra- 
dièního“ je na pøehlídce èeká, možná se dokonce obávají 
nudy. Jiní se domnívají, že to je pøehlídka pouze pro stu- 
denty škol. Naštìstí se ale tento divadelní festival dostává 
do povìdomí ostrovských obyvatel èím dál víc.
„Já mám zkušenost, že kdo šel na netradièní divadla 
jednou, už pøijde vždycky znovu. Je jen škoda, že tam chodí 
vìtšinou stále stejní lidé. Samozøejmì, ne všechno sedne 
každému, ale obèas tam jsou vidìt pøímo skvosty. Vzpo- 
mínám si na jeden soubor, bohužel si už nepamatuju jeho 

Pokraèování na stranì 2
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Hra na Zuzanku v podání karlovarského Divadla Dagmar patøila na loòské pøehlídce Ostrovský Prima Píseèek k úspìšným pøedstavením. Foto: Lucie Kiliánová
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1. Výuky hudební nauky.

2. Projekt se dotkne témìø všech žákù hudeb- 
ního oboru.

3. Díky nahrávacím ministudiím se softwarem 
Cubase získají své nahrávky i žáci Literárnì 
dramatického oboru. 

 Odborná uèebna bude 
vybavena dalšími poèítaèi a pøedevším softwary. 
(Rhytmus Trainer, Score Trainer, Ear Master pro- 
støednictvím interaktivního výukového programu 
procvièují sluchovou analýzu, vedou k rozvíjení 
schopností rozpoznávat intonaci, harmonii, rytmus 
a umožòují srozumitelnou demonstraci notového zá- 
pisu. Softwar Sibelius pak umožòuje výuku aranžo- 
vání hudby.) Nové metody budou zaøazeny do 3.-5. 
roèníkù hudební nauky od školního roku 2009/2010. 
Starší žáci hudebního oboru, kteøí již nenavštìvují 
hudební nauku, nepøijdou o možnost nauèit se 
upravit si skladbu, rozepsat ji pro nìkolik nástrojù 
nebo si dokonce vytvoøit skladbu vlastní. Bude totiž 
pro nì otevøena speciální tøída Aranžování hudby, 
kam se mohou od záøí 2009 pøihlásit. Výuka tohoto 
pøedmìtu je pro žáky ZUŠ zdarma. Vzniklé skladby si 
budou moci zájemci poslechnout vždy pøi veøejné 
prezentaci v Domì kultury Ostrov. Zmínìné softwary 
vyzkouší jednou mìsíènì v rámci výuky hudební 
výchovy i nìkteøí žáci Gymnázia Ostrov, partnerské 
školy projektu.

 Nìkolik pedagogù získá nahrávací 
ministudia: notebooky s mikrofony, nahrávacím za- 
øízením a softwarem Cubase. Tito pedagogové pak 
budou nahrávat své žáky ve tøídì (každý žák takového 
pedagoga bude mít své CD) a rùzné koncerty, na 
kterých vystupují i žáci jiných pedagogù (vystupující 
žáci mohou též získat záznam na CD). Jeden 
z pedagogù Hudebního oboru dokonce vytvoøí 
s vybranými žáky školy doprovodnou hudbu pro 
sólové nástroje. Výhodou uvedeného softwaru je, že 
skladby (napø. orchestrù) mohou být nahrány jako ve 
studiu, každý nástroj zvláš�; pedagog pak vytvoøí 
témìø profesionální záznam skladby celého or- 
chestru. Je to èasovì velmi nároèné, a tak mnohé 
orchestry budou vyjíždìt na dvoudenní soustøedìní 
do nìkterých z rekreaèních støedisek blízkých 
Krušných hor. Tato soustøedìní jsou také hrazena 
z prostøedkù EU.

Záznam pøednesù poezie 
a prózy nejlepších žákù oboru, ale i nahrávky pøed- 
nesù všech, kteøí vystoupí na nìkterém z pøedne- 
sových poøadù, jistì pøispìje ke zkvalitnìní umì- 
leckého výkonu žákù. Nahrávání v tomto oboru získá 
též nový rozmìr, obì uèitelky zaènou od záøí 2009 
uèit zajímavý pøedmìt: Rozhlasovou tvorbu. Zákla- 
dem výuky dvou skupin nejménì po pìti žácích bude 
tvorba poøadù jak z oblasti dokumentaristiky, tak 
pøedevším z oblasti umìlecké rozhlasové tvorby. 
Nároèné umìlecké rozhlasové poøady vzniknou také 
na dvoudenních soustøedìních v Krušných horách. 
Nejlepší poøady budou odvysílány v Rozhlase 
Karlovy Vary, prezentace všech se uskuteèní v kino- 
kavárnì DK Ostrov. Výuka i soustøedìní je také plnì 
hrazena z prostøedkù EU.

V roce 2008 byly spuštìny nové stránky mìsta, proto 
jsme se rozhodli pøihlásit je do soutìže Zlatý erb 
(http://zlatyerb.obce.cz). 
Pokud se vám stránky líbí, podpoøte nás zasláním 
Vašeho hlasu pro cenu veøejnosti na adrese 
http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-11588.htm. 
Hlasy došlé do ètvrtka 26. bøezna 16.00 hodin budou 
zapoèítány do celostátní ceny veøejnosti. Dìkujeme. 

Stránky mìsta soutìží 
o Zlatý erb 2009

Vlastislav Slíž, správce portálu, Odbor KSVS

název, ale nikdy nezapomenu na silný kulturní zážitek, 
jaký divákùm ti mladí herci pøipravili netradièní insce- 
nací podle knihy Vyhoïte ho z kola ven (napsal Ken 
Kesey, známý je i film Miloše Formana Pøelet nad 
kukaèèím hnízdem, pozn. red.). Pøekvapila mì vyzrá- 
lost hereckého projevu, v tak mladém vìku až nepo- 
chopitelná,“ vzpomíná pìtatøicetiletý Petr z Ostrova.

Kvùli objektivitì je tøeba pøiznat, že nìkteøí z dotá- 
zaných, a nebylo jich právì málo, se buï o divadlo 
nezajímají vùbec, nebo chodí pouze na zavedené pro- 
fesionální soubory z Prahy. Podle názoru poøadatelù 
se tím ale pøipravují o poznávání nových umìleckých 
forem a mnohdy tak pøijdou o pøekvapivì kvalitní 
kulturní prožitek, srovnatelný s vystoupením reno- 
movaných divadel. 

„Ostrovské domácí soubory Hop-Hop nebo Na 
poslední chvíli, karlovarské Studio divadla Dagmar èi 
plzeòské skupiny (Evrybáby, Antidivadlo, Zamraèené 
dìti a další), ašské sestavy, divadelníci z Klatov nebo 
domažlické Hyjty, ti všichni svými inscenacemi mohou 
nejen inspirovat své vrstevníky, ale také mohou sloužit 
jako zajímavý podnìt tøeba pro uèitele a fanoušky 
literatury. Vždy� kde jinde se mùže dnes èlovìk bìhem 
chvíle potkat s pouèenou a esteticky pùsobivou 
interpretací dìl širokého spektra autorù od antiky až 
k souèasným punkerùm a hip-hoperùm,“ uzavírá 
spolupoøadatel Ostrovského Prima Píseèku Èerník. 

Investice do rozvoje vzdìlávání
Technika@umìní - nové formy výuky v umìní

ZUŠ Ostrov získala z Operaèního programu Vzdìlávání pro konkurenceschopnost dotaci ve výši 
témìø 2,5 milionu korun na projekt Technika@umìní - nové formy výuky v umìní. Tento projekt je 
financován z prostøedkù Evropské unie a Èeské republiky. Projekt uspìl v konkurenci 68 projektù; to 
je pro nás velmi potìšující i proto, že jsme na jeho vytvoøení nenajali žádnou firmu a projekt jsme 
vytvoøili spoleènì s nìkolika pedagogy. Pøípravný tým pøinášel své nápady, sny a vize a k mojí radosti 
mé zpracování tìchto nápadù pøineslo pro pedagogy a hlavnì žáky naší školy novinky, které nejenže 
zkvalitní souèasnou výuku, ale také pøinesou mnoho nového. A èeho se tedy vlastnì projekt týká?

4. Zkrátka nepøijdou ani žáci výtvarného oboru. 
Pro nì bude zaøazen nový pøedmìt: Poèítaèová 
grafika. 

Všechny aktivity by nebylo možné realizovat, 
kdyby nìkolik nadšených pedagogù ZUŠ nemìlo 
chu� se vzdìlat v nových inovativních metodách 
a umìleckých smìrech. 

Jednou za mìsíc se dva starší roèníky budou 
uèit vytváøet návrhy programù, plakátù, diplomù, ale 
tøeba i kalendáøíku a dalších propagaèních materiálù. 
Ty nejlepší budou realizovány, vìtšina vystavena 
v kostele Zvìstování Panny Marie.

Od února do èervna 2009 je èeká nìkolik desítek 
semináøù pod vedením odborníkù. Zasednou do lavic 
a budou se uèit ovládat výše uvedené softwary, 
nasávat nové informace tak, aby je mohli pøedat.  
Budou se ale i uèit ovládat speciální program pro 
potisk CD a bookletù a vkládat své aktivity na novì 
vzniklé webové stránky projektu. Uèitelky Literárnì 
dramatického oboru se budou seznamovat s tvorbou 
umìleckých a dokumentárních rozhlasových poøadù, 
ale i rozhlasovou moderací (semináøe moderace jsou 
otevøeny i pro žáky, kteøí se pøihlásí k projektu 
Rozhlasové tvorby). 

Lektory semináøù jsou špièkoví odborníci Rozhlasu 
Plzeò, odborného dohledu nad celým projektem se 
ujal Rozhlas Karlovy Vary. Uèitelka Výtvarného 
oboru bude svým vzdìláváním naplòovat úzkou 
spolupráci s našimi obìma partnery. S Gymnáziem 
Ostrov, kde se nauèí poèítaèové zkratky pro snadnìjší 
ovládání grafických programù, a pøedevším pak se 
Støední keramickou školou Karlovy Vary, kde získá 
zkušenosti pro výuku pøedmìtu Poèítaèová grafika. 
Pedagožka Støední keramické školy Karlovy Vary 
bude po celou dobu projektu lektorem na více 
úrovních: pedagogové výtvarného oboru sem 
budou jezdit na stáže, žáci pak na exkurze.

Chybný název mìsta Ostrova

Ing. Jan Bureš, starosta mìsta Ostrova  

V lednu se v Ostrovì narodilo osm dìtí, zemøelo pìt 
obèanù. Manželství uzavøel jeden pár. K trvalému 
pobytu ve mìstì se bìhem ledna pøihlásilo 26 osob, 
odstìhovalo se jich 23. Celkovì tedy ve mìstì 
pøibylo šest obèanù. Prùmìrný vìk ostrovských oby- 
vatel v lednu 2009 byl 40,84 let. Celkový poèet 
obyvatel hlášených v Ostrovì (vèetnì pøilehlých 
okolních obcí) k 31. lednu 2009 byl 16 981. 

Ostrovský Prima Píseèek 
pøivítá jaro

Pokraèování ze strany 1

Irena Janeèková, Mgr. Roman Èerník

Zmìna stavu obyvatel 
mìsta Ostrova v lednu 2009

Matrika MÚ Ostrov

Výsledky našeho rozsáhlého projektu 
budou ostrovské obèany zajímat. Zá- 
jemce rádi pøivítáme na prezentacích 
vzniklých skladeb, rozhlasových poøa- 
dù, grafických návrhù i záznamù celé-
ho projektu. Souèástí prezentací bude 
i projekce filmu ostrovské kabelové 
televize, který popisuje vznik celého 
projektu. 

Termíny a místa prezentací vèas sdìlíme 
na stránkách OM. Žákùm a pedagogùm 
naší Základní umìlecké školy pøeji, a� 
nové formy výuky v umì ní nám všem 
pøinesou co nejvíce tvùrèích podnìtù 
a pozitivních zážitkù. 

Mgr. Irena Konývková, øeditelka 

Mìsto Ostrov upozornilo na faktickou chybu, 
která se objevila v oficiálním dokumentu 
Karlovarského kraje (usnesení Rady Karlovarského 
kraje è. 06/01/09, zveøejnìné na http://www.kr-
karlovarsky.cz). V citovaném usnesení byl název 
mìsta Ostrova uveden jako Ostrov nad Ohøí, což 
není správnì. Pùvodní nìmecký název Schlacken- 
werth byl zmìnìn dle historického synonyma na 
Ostrov s dodatkem u Karlových Varù (poprvé v Klau- 
dyánovì mapì Èech z r. 1518 je uvádìno naše mìsto 
jako Wostrow). 

 

V souvislosti s oznaèením, které 
zaèaly používat pošta a železnièní stanice, se vžilo 
nesprávné pojmenování Ostrov nad Ohøí, 
správnì je však jen Ostrov.
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Nedávno se obrátilo vedení bavorského mìsta 
Wunsiedel na vedoucí pøedstavitele Ostrova s ná- 
vrhem završit èilé kontakty mezi obìma mìsty 
uzavøením partnerské smlouvy. 

Více jak 10 let existuje spolupráce mezi Gymnáziem 
Ostrov a Gymnáziem Wunsiedel. Každoroènì jsou pro 
studenty poøádány krátkodobé, pùlroèní i roèní pobyty. 
Velký úspìch slaví vánoèní koncerty Gymnázia Ostrov 
ve Wunsiedelu. Ostrovští studenti se tam pravidelnì 
úèastní zakonèení školního roku, besídky a školní 
slavnosti. Obì školy spolupracovaly na projektech 
z oblasti historie èesko-nìmeckých vztahù. Výsledkem 
tohoto projektu bylo prohloubení vzájemných vztahù, 
poznání èesko-nìmecké historie v našem kraji a blíz- 
kém okolí (napø. Toužim, Valeè, Beèov nad Teplou). 
Vzniklo i dvojjazyèné CD, které pak nìmecká strana 
nechala pøeložit i do anglického jazyka. Další spoleènou 
aktivitou jsou odborné semináøe s názvem Zelené dny. 
První nìmecko-èeské Zelené dny se konaly v bavor- 
ském Wunsiedelu ve dnech 18.-19. listopadu 2004, 
kde mìsto Ostrov zaujalo pozici partnerského mìsta 
projektu. Druhé èesko-nìmecké Zelené dny byly 
v Ostrovì ve dnech 18.-19. kvìtna 2006, kdy mìsto 
Ostrov bylo žadatelem o dotaci a Wunsiedel se stal 
partnerským mìstem projektu. Mìsto Wunsiedel mì- 
lo zájem v této tradici pokraèovat, proto se projekt 
Euregio Zelené dny 2008 uskuteènil 23.-25. záøí 2008 
pro zmìnu na bavorské stranì. Mìsto Ostrov vystu- 
povalo v pozici pøeshranièního partnera a odbornou 
stránku projektu zaštítila vysoká škola Wädenswil ve 
Švýcarku pod vedením R. K. Schöffela. Rovnìž Dùm 
kultury Ostrov prezentoval mìsto ve Wunsiedelu na 
Slavnosti kašen 23. èervna 2007. Pro tuto akci byly pøi- 
praveny výstavní panely s informacemi o historii Ostro- 
va, významných objektech ad. Základní umìlecká škola 
Ostrov (dramatický obor) pøedvedla v rámci Slavnosti 
kašen pøedstavení „Ostrovské povìsti“. Obì tyto akce 
se setkaly s velkým úspìchem a pøíslibem další spolu- 
práce. Vzhledem k uvedeným aktivitám, výhodné po- 
loze mìsta Wunsiedel (vzdálenost 90 km z Ostrova) 
a možné další pøeshranièní spolupráci v souvislosti s pøi- 
pravovanými projekty obou mìst s podporou dotaè- 
ních titulù z EU zvažují Ostrovští uzavøít s mìstem 
Wunsiedel smlouvu o partnerství. 

Strážníci zjistili a vyøešili v lednu celkem 425 pøestupkù 
(to je nejvíc zjištìných pøestupkù za mìsíc v historii MP 
Ostrov) a uložili za nì sankce v celkové výši  45 900 Kè. 
Byly to pøestupky v dopravì, proti veøejnému poøádku, 
porušení ustanovení obecnì závazné vyhlášky, ma- 
jetkové atd.
1. ledna 7.40 hod. Prošetøení oznámení, že manžel 
napadá na ubytovnì v Májové ul. svoji manželku, kte- 
rou bránil jejich kamarád. Po pøíjezdu na místo byl již 
všude klid s tím, že agresivní manžel odešel z bytu. 
6. ledna 12.05 hod. Oznámení o ujetí vozidla od ben- 
zínové èerpací stanice bez zaplacení. Strážníci na místì 
zjistili registraèní znaèku vozidla, které ujelo a vìc øeší 
jako pøestupek proti majetku. Škoda èiní 1300 Kè. 
7. ledna 5.35 hod. Oznámení o pøepadení ženy 
v Moøíèovské ul. a odcizení dokladù a kabelky. Ke 
zranìní nedošlo, vìc pøevzala PÈR. 9. ledna 21.20 
hod. Strážníci byli požádáni o spolupráci pøi pátrání po 
vozidle a øidièi, který ujel z místa dopravní nehody. 
Strážníci vozidlo v katastru mìsta nikde nezjistili. 
11. ledna 22.55 hod. Oznámení, že tøi mladíci v Lidic- 
ké ulici podpálili vyhozené vánoèní stromky a kontej- 
ner na odpad. Strážníci je zadrželi a vìc pøedali PÈR. Na 
místo museli být pøivoláni hasièi, kteøí požár lokalizo- 
vali. 20. ledna 12.04 hod. Pokousání ženy z Ostrova 
psem. Strážníci zjistili majitele psa, který musel prokázat 
potvrzení o oèkování a vìc vyøešili jako pøestupek. 
23. ledna 1.50 hod. Oznámení obèanù o potyèce me- 
zi dvìma hosty. V dobì pøíjezdu strážníkù na místo se 
situace již uklidnila a vìc byla pøedána PÈR. 24. ledna 
11.30 hod. Romská obèanka z Ostrova oznámila, že 
byla v místì svého bydlištì slovnì napadena souse- 
dem. Strážníci vìc pøijali jako pøestupek proti obèan- 
skému soužití a vìc bude pøedána správnímu orgánu 
k vyøízení. 26. ledna 14.40 hod. Strážníci øešili pøestu- 
pek podnapilého 45letého obèana z Ostrova, který na 
parkovišti supermarketu kopal do jednoho z odjíždìjí- 
cích vozidel a bránil mu ve výjezdu z parkovištì, budil 
veøejné pohoršení a obtìžoval zákazníka supermarke- 
tu. Vìc byla pøijata jako pøestupek proti veøejnému 
poøádku. 27. ledna 9.08 hod. Na základì oznámení 
zadrželi strážníci 54letého bezdomovce, trvale hláše- 
ného v Chomutovì, který nesl kanálový poklop do 
sbìrných surovin. Pachatel na svoji obhajobu strážní- 
kùm uvedl, že poklop našel ležet volnì na ulici. Vìc 
byla pachateli odebrána a jeho jednání bylo projed- 
náno jako pøestupek proti majetku. 

Šetøení ve vybraných domácnostech
Èeský statistický úøad organizuje v tomto roce vý- 
bìrové šetøení o životních podmínkách domácností 
v ÈR, které navazuje na jeho pøedchozí roèníky. 
Smyslem akce je získat reprezentativní údaje o ekono- 
mickém a sociálním postavení èeských domácností 
a jejich životních podmínkách potøebné pro usmìròo- 
vání sociální politiky státu, její hodnocení, pro výzkum- 
né úèely i mezinárodní srovnání v rámci EU. Šetøení se 
uskuteèní na území celé republiky asi ve 12 tisících 
domácností, z nichž se 7686 zúèastnilo již v pøedcho- 
zích letech (domácnosti náhodnì vybírá poèítaè). Do 
šetøení budou zahrnuty všechny osoby, které mají 
ve vybraném bytì obvyklé bydlištì. Šetøení zaèalo 
21. února a bude pokraèovat až do 10. kvìtna 2009. 
Zvláš� vyškolení tazatelé se budou prokazovat povìøe- 
ním k výkonu funkce, vydaným Samostatným oddìle- 
ním terénních zjiš�ování ÈSÚ v pøíslušném kraji, nebo 
služebním prùkazem zamìstnance ÈSÚ. Ve všech fá- 
zích zpracování je zaruèena anonymita zjištìných 
údajù a získaná data jsou dùslednì chránìna podle 
pøísných požadavkù zákona o státní statistické službì 
i ochranì osobních údajù. 
S dotazy je možné se obrátit na pracovnice Odboru 
terénních zjiš�ování ÈSÚ povìøené øízením šetøení: 
Evženie Siudová, tel. 377 612 165, 731 439 313 a Vla- 
dislava Toušová, tel. 376 122 727. 

Životní podmínky 2009

Mgr. Lucie Mildorfová, ved. Odboru KSVS

Obèánek roku pøinesl letos mìstu Ostrov pøe- 
kvapení: pøišel na svìt ve dvojici. Dvojèátka Julie 
a Vojtìch se narodila 8. ledna v 6.40 hodin 
v karlovarské nemocnici. 

S rodièi Monikou a Janem Makovcem bydlí 
v Ostrovì ve Štúrovì ulici. Protože mìsto Ostrov 
poskytuje každému novému obèánkovi roku èástku 
2000 korun, pøijali rodièe z rukou starosty Jana 
Bureše tentokrát kromì blahopøání ještì celkem 
4000 korun.

První obèánci roku 2009 
jsou dva

Foto: Ing. Jan Bureš

jan

Partnerská smlouva 
s mìstem Wunsiedel

Mgr. Lucie Mildorfová, ved. Odboru KSVS

Mìstská policie Ostrov v lednu 

Bc. Pavel Èekan, velitel MP Ostrov 

Daò z pøíjmù: Poslední den pro podání daòového 
pøiznání a zaplacení danì z pøíjmù za rok 2008 je 
31. bøezna 2009. Finanèní úøad rozšiøuje bìžné úøed- 
ní hodiny v období od 23. do 31. bøezna na každý 
pracovní den od 8.00 do 18.00 hodin. V tìchto dnech 
je možné odevzdat vyplnìná daòová pøiznání k dani 
z pøíjmù i konzultovat se správci danì pøípadné ne- 
jasnosti. Daòové pøiznání lze podat i bez pøímé 
návštìvy elektronicky na http://cds.mfcr.cz (sekce 
Danì elektronicky, aplikace EPO-elektronické 
podání).

Upozornìní: Novelou zákona o daních z pøíjmù 
došlo k tìmto zmìnám: zavedena jednotná sazba 
danì z pøíjmù fyzických osob ve výši 15 %, zrušen 
výpoèet danì ze spoleèného základu danì manželù 
(tzv. spoleèné zdanìní manželù) a zrušena povinnost 
minimálního základu danì.  

Daò z nemovitostí: v celkové výši do 5000 Kè za rok 
se platí najednou pro letošní rok nejpozdìji do 
1. èervna 2009. Vyšší daò než 5000 Kè se platí ve dvou 
stejných splátkách do 1. èervna 2009 a do 30. listo- 
padu 2009. Výjimku mají poplatníci provozující 
zemìdìlskou výrobu (posunutí první splátky na 
31. srpna 2009). Došlo ke zmìnám v zákonì o dani 
z nemovitostí, ve vyhlášce o prùmìrných cenách 
zemìdìlské pùdy a ke stanovení místního koeficientu 
u nìkterých obcí (Boží Dar, Hájek, Horní Blatná, 
Hroznìtín, Jáchymov, Velichov), z èehož vyplývá 
zvýšení daòové povinnosti na dani z nemovitostí. 
Výsledná èástka bude poplatníkùm sdìlena hromad- 
ným pøedpisným seznamem (ve vyhláškou stanove- 
ných dnech bude k nahlédnutí na FÚ Ostrov). 
Složenky na platbu danì z nemovitostí na aktuální 
daòovou povinnost po pøípadném zvýšení budou 
rozesílány v prùbìhu kvìtna. Má-li nìkdo nemo- 
vitosti pøiznané u více finanèních úøadù, obdrží slo- 
ženky za každé fin. øeditelství samostatnì. Zaplatí-li 
poplatník daò pøed obdržením složenky, musí zkon- 
trolovat, zda døíve uhrazená platba souhlasí s èástkou 
novì vymìøené daòové povinnosti na rok 2009 (na 
alonži složenky) a pøípadný rozdíl doplatit. 

Možnosti zaplacení danì: 
1. Daòovou složenkou na poštì (bez poplatku), slo- 
ženku lze vyzvednout na FÚ nebo poštì. Dokladem 
o zaplacení je podací stvrzenka daòové složenky. 
2. Bezhotovostním pøevodem z bankovního úètu 
prostøednictvím bankovního pøíkazu, popø. formou 
internetového bankovnictví. Platbu pro FÚ Ostrov 
poukazujte na èíslo úètu u danì z pøíjmù fyzických 
osob: 721-17626341/0710, u danì z nemovitostí: 
7755-17626341/0710, konstantní symbol: 1148, 
vždy uveïte variabilní symbol, kterým je rodné èíslo 
bez lomítka. 
3.Platbou v pokladnì FÚ Ostrov, otevøena vždy 
v pondìlí a støedu od 13.00 do 15.30 hod. V dobì 
rozšíøených úøedních hodin (23.3. - 31.3.) bude 
mimoøádnì otevøena každý pracovní den od 13.00 
do 15.30 hod. 

Finanèní úøad v Ostrovì 
informuje

Ing. Miloslava Kubínová, øeditelka

Po uveøejnìní èlánku o mediaci (OM 12/08, str. 13) 
jsme zaznamenali dotazy ètenáøù a žádosti o bližší 
informace o mediaèní kanceláøi v Karlových Varech. 
Pøipomínáme, že mediace umožòuje øešení sporù 
jinou než soudní cestou a øeší obèanskoprávní spory, 
obchodní a firemní problémy nebo i neshody 
v rodinì. 

Zájemci o kontakt na mediaèní kanceláø v Karlových 
Varech si mohou vyzvednout adresu a telefonní èíslo 
v Infocentru v Domì kultury Ostrov. 

Mediace pro každého

red
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Zprávy ze škol

V lednu naše jednotka zasahovala u 19 událostí. Rok 
zaèal celkem svižnì, hned 1. ledna jsme vyjeli k pìti 
událostem, a to v 10.40, 12.01, 13.28, 14.38 a 18.00 
hodin. Celkem jsme v mìsíci lednu zasahovali u sed- 
mi požárù, sedmi dopravních nehod, tøí technických 
pomocí, jednoho úniku látek a jednoho planého 
poplachu. 
1. ledna: Požár komína v obci Jakubov. Hoøící saze 
hasièi srazili pískem, ke škodám naštìstí nedošlo. 
4. ledna: Požár bytu v Kollárovì ulici. Na místo vyjely 
obì cisterny našeho sboru a hasièi z Karlových Varù. 
Požár zavinily pøipálené potraviny na plotnì. Vìtším 
škodám bylo vèasným zásahem zabránìno.
6. ledna: Po dopravní nehodì spadlo osobní vozidlo 
do koryta potoka, kde zùstalo ležet na støeše. Vše se 
odehrálo v obci Dubina Šemnice. Na místo vyrazili 
ostrovští a karlovarští hasièi.

Výroèní valná hromada Sboru dobrovolných hasièù 
v Ostrovì se konala 10. ledna (sbor je obèanské 
sdružení pùsobící na úseku požární ochrany). 
Èlenové byli seznámeni s výsledky hospodaøení, 
valná hromada odsouhlasila odprodej nepotøebného 
majetku. Více na: www.hasiciostrov.wz.cz. 

Již pátým rokem se zúèastòují naši studenti týdenních 
semináøù v nìmeckém Weidenbergu, naposledy mi- 
nulý mìsíc. Jsou organizovány bavorským vzdìláva- 
cím centrem Franken-Akademie se sídlem v Schney. 
Toto centrum nabízí vzdìlávací programy a kromì 
jiného i nìmecko-èeská setkání. Jednou z forem se- 
mináøe je simulaèní hra POL&IS na politická témata 
a mezinárodní bezpeènost. Hra je zábavným, akèním 
a zároveò pouèným zpùsobem, jak zprostøedkovat 
aktérùm možnost vyzkoušet si roli politika a uplat- 

òovat moc, která je mu svìøena. Studenti øeší aktuální 
globální problémy (ekologie, hladomor, nedostatek 
vody, rovnoprávnost žen, hrozba nukleární èi biolo- 
gické války, humanitární pomoc apod.) a jsou vedeni 
k samostatnému rozhodování i týmové práci. Podob- 
nì koncipovaným semináøem jsou i simulaèní hry 
s tematikou EU. Naši studenti jezdí do Weidenbergu 
dvakrát èi tøikrát za rok, vždy asi v poètu 15 lidí. Setkání 
jsou urèena hlavnì studentùm vyššího gymnázia, kteøí 
nìmecký jazyk do jisté míry ovládají. A pøínos? Pøede- 
vším ovìøení jazykových kompetencí v praxi a u nì- 
kterých studentù jistì i odbourání jazykových zábran, 
nahlédnutí do nìmeckých reálií zemìpisných, histo- 
rických èi spoleèenských. Pro uèitele je významným 
pozitivním faktem i to, že se mnozí studenti vracejí do 
jazykových uèeben pozitivnì motivováni k další výu- 
ce. Neménì dùležité je také odbourávání zažitých 
pøedsudkù mezi mládeží, které jsou mnohdy živeny 
pøežitými, ale pevnì zakotvenými postoji starší gene- 
race. Studenti zjiš�ují, že mají podobné životní pod- 
mínky a øeší i podobné problémy. Setkání ve Weiden- 
bergu se jednoznaènì osvìdèila a stala se našimi 
studenty vyhledávanou nadstandardní souèástí gym- 
naziálního studia. Nešlo by to bez kreativního pøístupu 
všech vyuèujících nìmeckého jazyka na naší škole, 
zejména Dany Osièkové, která stála u zrodu tìchto 
aktivit. 

Novinkou, jíž se snaží naše škola zvýšit 
pøitažlivost technických oborù, oslovit pøípadné 
zájemce a motivovat studenty k co nejlepším 
studijním výsledkùm, je zavedení stipendia za 
vynikající studijní výsledky, k nìmuž se naše 
škola chystá od nového školního roku. Nepùjde 
tedy o stipendia vyplácená konkrétními pod- 
niky, které si takto zajiš�ují trvalý pøísun pra- 
covních sil, ale vyplácená plošnì všem studen- 
tùm dosahujícím vynikajících výsledkù. 

Studenti všech nabízených oborù budou tedy moci 
využívat stipendijní fond zøízený za tímto úèelem 
obèanským sdružením pøi Sdružení rodièù. Do fondu 
poputují prostøedky, které škola získá z darù partnerù, 
sponzorù školy a z hospodáøské èinnosti Sdružení 
rodièù pøi SPŠ Ostrov. Výše èástky, kterou lze v pøí- 
slušném školním roce studentùm vyplatit, bude vždy 
upøesnìna na poèátku nového školního roku. Pro 
školní rok 2009/2010 (pøihlášky ke studiu pøijímáme 
do 15. bøezna) se pohybuje v rozmezí 300 až 1000 Kè 
mìsíènì.

Na škole nežijeme pouze budoucností, v rámci 
zvyšování jazykové vybavenosti pøipravila škola pro 
souèasné studenty školy týdenní zájezd do Velké 
Británie. V rámci zpøístupnìní výletu všem studentùm 
oslovila SPŠ Ostrov partnery a ti poskytli velkorysé 
pøíspìvky, èímž se výdaje na každý pobyt minima- 
lizovaly. Brzy se studenti vypraví pøes kanál La Man- 
che, aby si tu v rodinách zdokonalili své získané 
znalosti anglického jazyka a seznámili se s øadou 
zajímavostí vztahujících se k jejich technickému 
zamìøení. Souèástí cesty po jihu Velké Británie je 
mimo jiné návštìva automobilky, prohlídka letec- 
kého muzea v Cosfords i jednoho z nejmodernìjších 
fotbalových stadionù na svìtì v Cardiffu. Dá se 
oèekávat, že o svých zážitcích z poutavého výletu se 
studenti v nìkterém z pøíštích vydání Ostrovského 
mìsíèníku rozepíší sami.  

Výstavka výtvarných prací žákù celé školy se 
uskuteènila koncem ledna v naší školní jídelnì. 
S ní spojená výtvarná soutìž byla závìreènou 
akcí školního projektu Zámecká zahrada oèima 
dìtí. Tento projekt vedla vychovatelka Lenka 
Arnoldová. Nejlepší práce byly ocenìny a budou 
umístìny v prostorách Staré radnice v Ostrovì. 

Podìkování patøí J. Dvoøákové a S. Nejedlé, které se 
zhostily nelehkého úkolu vybrat nejlepší práce a Jana 
Dvoøáková navíc pøispìla i sponzorským pøíspìvkem 
na ceny pro vítìze. Tìmi se v jednotlivých tøídách stali: 
1. tø. a SŠ (celý kolektiv), 2. a 3. tø. (R. Gojda), 4. a 5. tø. 
(K. Gloserová), 4. a 6. tø. (R. Košek), 7. tø. (D. Døe- 
vìòák a K. Gojdová), 8. tø. (N. Kozárová), 9. tø. 
(L. Weiss). V rámci školy získal 1. místo M. Günther 
z osmé tøídy, 2. místo N. Filipová ze 4. tøídy a 3. místo 
J. Fous ze 6. tø. Zvláštní cenu poroty obdržel 
P. Biberèiè z 8. tø. V hodinách tìlesné výchovy se žáci 
vìnovali bìhu na lyžích. Na závìr malého výcviku 
vedeného uèitelkou Alenou Sysalovou se konal 
závod, v nìmž zvítìzila 8. tø. V únoru si chlapci a dìv- 
èata pøipomnìli masopustní obyèeje na kulturním 
programu sestávajícím z prùvodu masek, zpìvu a tan- 
cování. Masopustní akci zorganizovala uèitelka Køíž- 
ková. Na florbalovém turnaji ve Žluticích se tentokrát 
chlapcùm pøíliš nedaøilo, v klání ZŠ speciálních a ZŠ 
praktických z celého okresu obsadili až páté místo. 
V posledním únorovém týdnu se tøídy II. stupnì 
zúèastnily kulturního vystoupení dìtí ZUŠ Ostrov. 

ZŠ praktická a ZŠ speciální: Pavel Biberèiè, žák osmé tøídy, získal zvlášt- 
ní ocenìní poroty. Foto: Daniela Brodcová

ZŠ praktická a ZŠ speciální

Daniela Brodcová

Pátrání
Ostrovští policisté zadrželi bìhem ledna celkem pìt 
celostátnì hledaných osob. Jedním byl i 29letý muž, 
po kterém se pátralo pøes mìsíc. Na hledaného byl 
soudem v Èeské Lípì vydán pøíkaz k zatèení. Policisté 
zadrželi muže v Krušnohorské ulici v Ostrovì. Ná- 
slednì byl vyrozumìn soudce, který po provedení 
úkonu muže propustil opìt na svobodu.
Alkohol, alkohol, alkohol
Podezøelý 62letý øidiè øídil osobní vozidlo v Ostrovì 
v ulicích Krušnohorská, Studentská, Odborù, Hornic- 
ká a opìt Krušnohorská pod vlivem alkoholu. Pøi 
kontrole byla muži namìøena hodnota 1,41 promile 
alkoholu v dechu. 
Ve druhém pøípadì se 50letý øidiè podrobil na výzvu 
kontrolní hlídky dechové zkoušce ke zjištìní, zda není 
ovlivnìn alkoholem. Øidièi byla namìøena hodnota 
1,47 promile alkoholu v dechu. 
25letý obèan Vietnamu øídil v Ostrovì na Karlovarské 
ulici osobní motorové vozidlo. Zde byl stavìn a kon- 
trolován policejní hlídkou. Pøi dechové zkoušce mu 
byla namìøena hodnota 1,32 promile alkoholu 
v dechu. 
54letý muž øídil v Ostrovì po ulicích Družební 
a Krušnohorská osobní motorové vozidlo. Zde byl 
stavìn a kontrolován hlídkou. Pøi kontrole byla na- 
mìøena hodnota 1,59 promile alkoholu v dechu. 
Policisté v uvedených pøípadech øidièùm zadrželi 
øidièský prùkaz, zakázali další jízdu a sdìlili podezøení 
pro spáchání trestného èinu ohrožení pod vlivem 
návykové látky.
32letý muž z Ostrova byl opìt pøistižen v Ostrovì pøi 
øízení vozidla. Hlídka pøi kontrole zjistila, že není 
držitelem øidièského oprávnìní a byl mu soudem 
uložen zákaz èinnosti. Podezøelému bylo sdìleno 
podezøení pro spáchání trestného èinu maøení vý- 
konu úøedního rozhodnutí a vykázání a øízení moto- 
rového vozidla bez øidièského oprávnìní. Ostrovský 
policejní orgán muži odebral jeho vozidlo, které 
používal jako nástroj k páchání trestné èinnosti. Na 
vozidlo byl podán návrh na propadnutí vìci. 
I ženy dokážou odcizit vozidlo
33letá žena ze Sokolova v Lidické ulici na parkovišti 
pøed domem vnikla do osobního motorového vozid- 
la. Vozidlo nastartovala a s tímto odjela ve smìru na 
Lom u Tachova. Zde odcizené auto pøedala 42letému 
muži, který posléze s vozidlem havaroval. Pøi do- 
pravní nehodì bylo zjištìno, že øídil bez øidièského 
oprávnìní. 

SPŠ Ostrov: 
Stipendia a atraktivní výlet 

Mgr. Libor Háèek 

Gymnázium Ostrov 
Studenti vyjíždìjí za vzdìláním i za hranice

Policie ÈR Ostrov

Vrchní inspektor nprap. Pavel Valenta

Ostrovští hasièi na lince 150

Pavel Všelko, JSDH Ostrov

Mgr. Libor Velièka, Mgr. Dana Osièková
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Zprávy ze škol MDDM Ostrov

Jarní prázdniny: Pøíbìh modré planety
3. bøezna 10.00-15.00 hod.

Vìdomostní test
6. bøezna 11.00-15.00 hod.

Den pro Tibet
7. bøezna 11.00 hod. 

Šití zvíøátek
27. bøezna 15.00 hod.

Pøímìstský pøírodovìdný tábor
Termíny: I. 13. 7.-17. 7., II. 17. 8.-21. 8.

Prohlídky pro veøejnost:

V prázdninových dnech bude Ekocentrum otevøeno 
pro všechny, kdo si chtìjí prohlédnout více než sto 
chovaných zvíøecích druhù nebo se podívat na 
pøírodopisný film Pøíbìh modré planety. Promítání 
v 10.00 a 13.00 hod.

Jednoduchý test pro všechny pøíchozí je o zvíøatech 
chovaných v Ekocentru. Vyhodnocení na místì.

Historie Tibetu, hra na tibetské misky, èaje, mandaly, 
video ad. (Více na str. 7)

Z filcu a ovèí vlny si mùžete ušít zvíøátko na hraní. 
Nutno pøihlásit se v Ekocentru do 16. 3.!

Seznámení se zvíøaty v Ekocentru, vycházky, soutìže, 
turistické výlety po historických a pøírodních 
hodnotách regionu. 

 so, ne 9.00-12.00 a 13.00-
17.00 hod. Bezplatná prohlídka venkovní èásti a cho- 
vatelských pracoven. Mimo tuto dobu možno do- 
mluvit prohlídky telefonicky.

Informace: 
Po-pá 8.00-18.00 hod., tel. 353 842 389. Pozor! 
Zmìna adresy Ekocentra: eko@eko.mddmostrov.cz 

Jarní prázdniny 

Prázdninový pøímìstský tábor dennì od 8 do 15.30 
hod. Dìti od 1. tøídy se mohou tìšit na plavání, 
bruslení, návštìvu Ekocentra a zvíøátek v Ostrovském 
Macíku, hry, soutìže a vycházky. Cena 800 Kè. 
Informace a pøihlášky v MDDM.

MDDM je pravidelným poøadatelem okresního kola 
leteckých modeláøù.

odjezd autobusem od 
MDDM. 
Obora leží mezi obcemi Hájek, Velký Rybník a Sadov, 
má tøi sekce: danèí, mufloní a praseèí. Vstup do obory 
je pouze od 9 do 15 hod., proto je nutný zaèátek už 
dopoledne. Autobus (odjezd od MDDM v 10.00 
hod.) odveze úèastníky k bránì obory na Velkém 
rybníku. Samotné dìti od osmi let pùjdou do obory 
s dospìlým prùvodcem. Na konci stezky vás za 
odmìnu èeká opékání buøtù. Trasa oborou mìøí asi 
3 km, do Hájku na autobusovou zastávku 2 km. 
Úèastnické karty budou opìt slosovány. Zpìt z Hájku 
lze jít pìšky pøes Èerný rybník a Staré koupalištì 
(4 km), nebo využít linky MHD z Hájku do Ostrova. 
Nutné je mít s sebou pití, èepici, pøimìøené sportovní 
obleèení, nepromokavou obuv, pøípadnì peníze na 
jízdenku zpìt z Hájku do Ostrova, doporuèujeme
i fotoaparát. Bližší info kabel. TV, plakáty.

 klubovna  MDDM 
Své modely pøivezou modeláøi Karlovarského kraje. 
Vítìzové postoupí do republikového finále.

  
Pøihlášky v MDDM v pracovní dny od 8.00 do 18.00 
hod.
13. bøezna Plavci 
7. dubna Neplavci 
8. dubna Rodièe a dìti
9. dubna Neplavci

Informace ke Dni Zemì
Už nyní zveme všechny na ekologický Den Zemì, 
který pøipravujeme na 22. dubna. Sbíráme starý papír 
(nejlépe tøídìný), plastové lahve (sešlapané, s víèky 
i bez), plastová víèka, monoèlánky, kelímky (zasunuté 
do sebe), hliníková víèka od jogurtù, letos novì 
i drobné vysloužilé elektrospotøebièe (poèítaèe, mo- 
bily, žehlièky, fény, kulmy, radia ad.). Kdo chce aktiv- 
nì pøispìt k ochranì životního prostøedí, rádi ho 
pøivítáme.

Sportovní høištì, minigolf
Víceúèelové høištì, fotbalové minihøištì s umìlým 
trávníkem, minigolf a venkovní stolní tenis jsou od 
bøezna otevøeny po-pá do 19.00 hod., so a ne 10.00-
18.00 hod. 

Letní tábory
Letní tábor Manìtín
Dìvèatùm i klukùm od devíti let nabízíme letní tábor 
v krásném prostøedí Manìtínska.

Cena 3000 Kè

Pøímìstský sportovní tábor
V prùbìhu týdenního pobytu se dìti na víceúèe- 
lovém høišti a novém minihøišti seznámí s prùprav- 
nými hrami, základy míèových her a atletikou.

Cena 750 Kè
Pøihlášky od 9. bøezna v MDDM
Informace: 
Po-pá 8.00-18.00 hod. v MDDM, tel. 353 613 248 

Jarní pøímìstský tábor MDDM
2. až 6. bøezna

Okresní pøebor leteckých modeláøù
21. bøezna, louka u Jenišova 

Jarní stezka do obory v Hájku
22. bøezna 10.00 hod, 

Krajské kolo železnièních modeláøù
28. bøezna 9.00 hod.,

Plavecké kurzy
Duben až èerven, vždy od 16.00 do 17.00 hod.

Termíny: I. 30. 6. až 13. 7., II. 13. 7. až 26. 7., III. 
26. 7. až 8. 8., IV. 8. 8. až 21. 8. 

Termíny: I. 20. 7. až 24. 7., II. 27. 7. až 31. 7. 

Je urèitì veliká škoda, že Krajská knihovna v Karlových 
Varech ukonèila svou spolupráci s Britskou radou (viz 
Krajské listy èíslo 1, 19. 1. 2009). I když jsou dùvody 
pochopitelné, zmizí tak pravdìpodobnì nastálo další 
možnost, jak se dále vzdìlávat. Britská rada samo- 
zøejmì v Èeské republice nekonèí, ale její èinnost se 
zde omezuje. Její pomoc (pøedevším finanèní) trvala 
do doby, než se jako partnerská zemì EU dokážeme 
sami postarat o další spolupráci. Dùvodù, proè se tuto 
spolupráci v Karlovarském kraji nedaøí udržet, bude 
zøejmì více. A jedna z nejèastìjších poznámek, že na 
Karlovarsku je nutná jen ruština, popøípadì nìmèina, 
je jen omezeným pohledem na souèasnou skuteènost 
našeho kraje. Lze jen konstatovat, že by byla veliká 
škoda o spolupráci s Britskou radou pøijít natrvalo. 

Cambridgeské zkoušky jsou celosvìtovì známým poj- 
mem. Certifikát o vykonané zkoušce z anglického 
jazyka z Cambridge University je platným dokladem 
o schopnosti anglicky komunikovat. Šance na uplatnì- 
ní v Èeské republice nebo zahranièí, a� už jako student 
na škole nebo zamìstnanec firmy, se nìkolikanásobnì 
zvyšuje s dokladem o vykonané jazykové zkoušce. 
Cambridgeské zkoušky jsou odstupòované podle vì- 
ku a jazykových schopností. Pro dospìlého èlovìka, 
který má zájem o Cambridgeskou zkoušku, jistì nebu- 
de velký problém dojet do Prahy nebo do Plznì, aby 
zkoušku vykonal. Ale pro žáky ZŠ, pokud se jim i podaøí 
zjistit, kde se dá zkouška udìlat, mùže být cesta pøe- 
kážkou k vykonání zkoušky. Je proto nutné snažit se 
udržet alespoò centra, která by zabezpeèila možnost 
vykonávat zkoušky pro dìti nedaleko jejich bydlištì. 

Škola J. V. Myslbeka v Ostrovì tuto možnost již 
nìkolik let poskytuje. Úspìšnost studentù na této 
škole pøi vykonávání zkoušek je stoprocentní. Každo- 
roènì se na Staré radnici v Ostrovì koná slavnostní 
pøedávání certifikátù úspìšným žákùm. Žáci 5. tøíd 
s vykonanou zkouškou jsou svými jazykovými schop- 
nostmi výbornì vybaveni pro nároènìjší pøestup na 
druhý stupeò nebo víceleté gymnázium.

Jedná se o nevýdìleènou a dobrovolnou èinnost 
školy. Jedinou podmínkou pro spolupráci s Britskou 
radou je ovšem trvalý zájem o Cambridgeské zkoušky. 

(Další informace pøímo na ZŠ J. V. Myslbeka nebo na: 
www.britishcouncil.cz.) 

ZŠ J. V. Myslbeka nabízí 
Cambridgeské zkoušky pro dìti

Pavel Vítek, uèitel anglického jazyka

ZŠ J. V. Myslbeka 
a MŠ Ostrov
Nìkteré lednové školní akce se konaly po 
uzávìrce OM a únorový pøíspìvek byl 
autorizován øeditelkou školy, proto se vracíme 
alespoò k nejdùležitìjším nezveøejnìným 
výsledkùm za toto období. 

Vìdomostní soutìž pro žáky 9. roèníkù se uskuteènila 
11. prosince. V ní zvítìzilo družstvo 9. C (Müller, 
Kadlecová, Vajda). Téže akce pøipravené uèitelkou 
Topinkovou se zúèastnili i osmáci 15. ledna a zde 
v tìsném souboji zvítìzilo družstvo 8. C (Šimicová, 
Vokáèová, Novák). V rámci školní olympiády vše- 
obecných vìdomostí soupeøilo 4. února 31 žákù 
5. roèníku. V této kategorii byli nejúspìšnìjší žáci 
Tamchyna, Klucho a Kratochvíl. 

Ze sportovních akcí se vracíme k míèovému trojboji 
žákù 4.-5. tøíd, ve kterém z druhého místa postoupili 
naši reprezentanti do A finále a dále do krajského 
pøeboru, kde obsadili 4. místo. Byli jsme organizátory 
okrskového kola ve florbalu chlapcù 6.-9. tøíd. 
(8. ledna). Skupinu jsme vyhráli a postoupili do 
A finále v Karlových Varech. Téhož výsledku i postu- 
pu dosáhla i naše dìvèata. V rámci spoleèenských 
pøedmìtù pøipravili vyuèující I. stupnì prostøednic- 
tvím agentury Forrest gump komponovaný hudební 
poøad, v nìmž byli žáci atraktivní formou seznámeni 
s hudbou jednotlivých regionù naší republiky. Kromì 
toho se v prùbìhu ledna a února žáci I. stupnì 
zúèastnili besedy s lesníkem-pedagogem, která pøi- 
spìla k rozšíøení jejich vìdomostí o ekosystémech 
a byla pøínosem pro výuku prvouky a pøírodovìdy. 
Akci organizovala Mìstská knihovna Ostrov. 

Mgr. Vladimír Vízdal

Ekocentrum 
MDDM Ostrov

Václav Hraba, ved. Ekocentra

Májový trojlístek
Naše školní družina zažila velkou slávu! Vyhrála 
ve výtvarné soutìži Malovaná pohádka, kterou 
vyhlásil Klub dìtských knihoven Karlovarského 
kraje. 

Dìti pod vedením vychovatelky Stanislavy Glázrové 
vytvoøily vlastní knihu s obrázky, kterou nazvaly 
Mach a Šebestová na cestì za dobrodružstvím.  Za 
svoji práci byly odmìnìny dortovými zákusky a en- 
cyklopediemi. Autoøi textù i kreseb (Lemáková, 
Sábková, Lemák, Èermáková, Perutek, Velièka, 
Beitler, Aust, Rapant, Stehlík, Homolová, Balounová, 
Havlíèková, Úlehlová, Krausová, Bláha, Bahadirová, 
Køížová, Balák, Borsuková, Foøtíková, Pešinová, 
Šimonová, Juránková, Zahrádková, Èepeláková, 
Voráèková, Navrátilová, Hammer a Wohlmuth) 
zvou všechny zájemce do ostrovské knihovny, kde 
bude jejich kniha vystavena. Ani v bøeznu však 
nebudou dìti zahálet, pøipravují se na hudební 
soutìž Zpívá celá družina, nejoblíbenìjší akci roku. 
Jarní prázdniny (2. až 6. bøezna) pak tradiènì 
zpøíjemní èas nejen našim školákùm. Více na: 
www.3zsostrov.cz. Šárka Märzová, ved. oddìlení MDDMMgr. Naïa Èechmanová
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Jak dlouho jste 
pùsobil 
v ostrovské ZUŠ?

Vzpomínáte ještì nìkdy na své žáky, 
které jste uèil hrát na trubku?

Jak to bylo s hudební naukou 
a pìveckým sborem?

Jako uèitel jsem do 
tehdejší Lidové školy 
umìní nastoupil 1. záøí 
1979 (den po ukonèení 
dvacetiletého angažmá 
hráèe první trubky v Kar- 
lovarském symfonickém 
orchestru). Vyuèoval 

jsem hru na trubku a hudební nauku, tu obvykle asi 
v patnácti tøídách. Pozdìji jsem pøivzal ještì pøí- 
pravnou hudební výchovu a vedení školního pì- 
veckého sboru. Pøed tøinácti lety jsem se stal dù- 
chodcem, a to už jsem tøi roky pøesluhoval. Od roku 
2003 už jsem vedl pouze sbor a pøed necelými dvìma 
lety jsem svou èinnost v ZUŠ ukonèil. Udržuji kon- 
takty s nìkolika kolegynìmi i nìkterými bývalými 
žáky, ale se školou samotnou veškeré mé styky 
skonèily 29. èervna 2007. 

Mìl jsem mnoho dobrých a nìkolik vynikajících žákù, 
napøíklad Standu Kuneše, jehož hráèská úroveò vy- 
stoupala vysoko nad prùmìr. Zlomil si nohu a já za 
ním dojíždìl, on ze zoufalství pilnì cvièil a ten návyk 
mu už potom zùstal. Získal II. cenu v celostátním kole 
soutìže LŠU. Podobnì vyspìl ve znamenitého hráèe 
Jirka Štìpán, ten neš�astnì spadl ze stromu a pobyl 
v sádøe øadu mìsícù. Petr Hrstka u mne zaèínal jako 
milé sedmileté dítì, pozdìji se stal vojenským hu- 
debníkem z povolání. Až do konce mé kariéry mì 
vìrnì provázel Ludìk Holý; odmalièka ke mnì 
dojíždìl z Jáchymova a ještì jako student Peda- 
gogické fakulty v Plzni pøijíždìl na hodinu každý 
pátek. 

Hudební nauku jsem pùvodnì uèil oním tradièním 
zpùsobem, jehož dùsledkem je výstižný výklad zkrat- 
ky pøedmìtu, rozšíøený mezi žactvem: „hudební nu- 
da“. Brzy jsem však zaèal každoroènì jezdit na letní 
kurzy hudební výchovy do Znojma, kde mì inspi- 
rovali vynikající lektoøi, pøedevším nezapomenutelný 
Petr Jistel. Mùj styl výuky se postupnì naprosto 
zmìnil, mìl jsem i podporu tehdejšího øeditele 
Alexandra Š�astného, který vybavil tøídu vynikajícím 
technickým zaøízením a umožnil mi poøídit rozsáhlý 
zvukový archiv vèetnì tehdy (za totality) nežádoucích 
amerických a britských jazzových, countryových i roc- 
kových nahrávek. Zásadní pøi hodinách bylo: zpìv, 
rytmus, improvizace, poslech, hry; not hodnì, ale jen 
na tabuli a nakopírovaných listech, teorie odvozená 
z praktického muzicírování. A samozøejmì alespoò 
deset minut pohybu, protože jak jinak uèit a rozvíjet 
rytmus? Obdobnì to fungovalo i v pøípravce. Pøípra- 
va si samozøejmì vyžádala hodnì èasu, ale nikdy jsem 
jej nelitoval. S pìveckým sborem jsem také nìjaký èas 
tápal. Pak jsem si zaèal úpravy pro dvojhlas a klavír 
dìlat sám, takže byly mým dìtièkám „šity na míru“, 
nácvik tudíž probíhal pomìrnì rychle. Dávali jsme 
roènì dohromady dva pùlhodinové programy na 
slušné úrovni. 

Sbormistr Jiøí Navara neztrácí elán
Hudební kariéra Jiøího Navary zaèala v Karlovarském symfonickém orchestru, pokraèovala dráhou uèitele a sbormistra na umìlecké škole v Ostrovì a nyní 
je završena vedením ženského sboru Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské. Pokud by šel život sbormistra Navary vypsat 
v notách, pøekvapil by svou melodièností, energickým rytmem i neèekanými pomlkami k zamyšlení. Zkrátka, vznikla by symfonie popisující pestrý životní 
pøíbìh.
„Zjiš�uji, že život pìtasedmdesátiletého dùchodce nemusí být tak nezajímavý, jak jsem si myslel kdysi. Mám, zapla� Pánbùh, dostatek všelijakých zájmù, 
takže poøád nìco nestíhám, protože k stáru èlovìk pracuje pomaleji, zatímco bìh èasu se neustále zrychluje,“ øíká o sobì Jiøí Navara.

a tzv. „normálními“ lidmi neexistuje ani zdaleka tak 
zøetelná hranice, jak se má obvykle za to. Pokud si 
nìkdo tohle neuvìdomí, mùže být pøekvapen, že 
Renáta disponuje témìø profesionálnì posazeným 
jasným sopránem, Eva zazpívá o vánoèním koncertì 
bez problémù latinský text zpamìti, nebo že Emilka 
Rùžièková hraje v pøedstavení divadelního kroužku 
èarodìjnici tak pøesvìdèivì, že obecenstvo jásá 
nadšením. Znám málo stále tak radostnì naladìných 
lidí, jako je èlenka sboru, vozíèkáøka Vilma Rodová. 
Ostatnì, skoro se všemi klientkami Domova si èlovìk 
nádhernì popovídá a užije s nimi spoustu legrace, 
která pochopitelnì nesmí chybìt ani na zkouškách 
sboru.

V dobì, kdy máme nacvièen pøibližnì pùlhodinový 
program (na jaøe a pøed Vánoci), mùžeme vyhovìt 
zájemcùm a pøedvést se na veøejnosti. No, a pak 
k tomu potìšení ze zpìvu dìvèatùm pøibude ještì 
radost z úspìchu pøed obecenstvem. Letos na jaøe 
pøedbìžnì poèítáme s vystoupením v Domovì dù- 
chodcù v Perninku, Krajské knihovnì v Karlových 
Varech (pro ZŠ Dvory), snad pro Èeskobratrský evan- 
gelický sbor v Teplé, samozøejmì také pro naše 
klienty v Mariánské. V Ostrovì už tradiènì vystu- 
pujeme s vánoèním programem zaèátkem adventu 
v Domì kultury pro seniory, a na závìr vánoèní doby, 
v sobotu po Tøech králích, ve farním kostele. V jarní 
sezónì jsme zde zatím nemìli pøíležitost. Dìvèata ze 
sboru i já sníme o vystoupení na Pùdì Staré radnice 
nebo v jiném podobnì krásném a akusticky vdìèném 
prostoru. Je tu ale nevyøešený problém, jak pro náš 
úmysl získat zájem širšího obecenstva. Nicménì 
nadìji neztrácím, snad se nám to podaøí. 

Jaká vystoupení nyní pøipravujete?

Co vás pøivedlo ke sboru v Domovì?

Mùžete øíci nìco bližšího o své práci 
s tímto sborem?

Dostal jsem se tam š�astnou náhodou. Ve svých 
zaèátcích sbor ZUŠ èas od èasu zpestøoval program 
smyècového orchestru, který vedl mùj nedávno 
zesnulý kamarád Stanislav Sojka. Tak jsme poprvé 
vystoupili v Mariánské pøed 17 lety, a pak už jsme tam 
každoroènì úèinkovali na jaøe a v adventu. Po letech 
jsme se v tom trochu zvláštním, ale neobyèejnì 
milém prostøedí cítili opravdu jako doma. Asi pøed 
osmi lety zaèala jedna z klientek, skvìlá zpìvaèka 
Renáta Novotná, na našich koncertech obèas vystu- 
povat jako sólistka a od roku 2003 se spolu s Evou 
Bajgerovou staly øádnými èlenkami Pìveckého sboru 
ZUŠ, v nìmž vytrvaly až do mého odchodu. Když 
odcházela na mateøskou dovolenou vedoucí pìvec- 
kého kroužku v Mariánské, vedení se obrátilo na 
mne, jestli bych to místo za ni na pùl roku nevzal. 
Nakonec se ukázalo, že pùvodní sbormistrynì se už 
nevrátí, já jsem mezitím skonèil v ZUŠ, a teï už 
v Mariánské pùsobím pøes tøi roky.

Sbor má 15 èlenek a dost neobvyklé vìkové složení: 
nejmladší z nich je 11, nejstarší 65 rokù. Za nejvìtší 
úspìch pokládám, že moje dívèiny chodí na zkoušky 
sboru rády a že jim zpìv pùsobí potìšení. Pøi práci se 
mi stále potvrzuje to, co jsem døíve pouze pøed- 
pokládal, že totiž mezi tzv. „mentálnì postiženými“ 

6. roèník Vánoèní akademie Roztanèená Mariánská                         Foto: Archiv Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské

Rozhovor s Jiøím Navarou vypracovaly 
Amélie a Irena Janeèková

Za nejvìtší úspìch pokládám, že moje 
dívèiny chodí na zkoušky sboru rády a že 
jim zpìv pùsobí potìšení.
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Od slavnostního otevøení zrekonstruovaného 
klášterního areálu utekl více než rok a všichni 
jsme si zvykli klášterní kostel nazývat kostelem 
Zvìstování Panny Marie. 

Položil jsem si otázku, kdy tento barokní skvost slaví 
svùj svátek a kdy bychom tedy mìli organizovat 
poutní slavnost podobnou Michaelské pouti. 

Svátek Zvìstování Panny Marie se odedávna slaví 
25. bøezna, což je devìt mìsícù pøed svátkem Naro- 
zení Pánì 25. prosince - Vánocemi. Z pohledu køes- 
�anské èásti civilizace se jedná o rozhodující okamžik 
lidských dìjin, kdy Bùh chce vstoupit do lidských osu- 
dù, a mostem mezi nebem a zemí se má stát mladá 
dívka Marie. Zvìstování Boží nabídky nepøišlo ten- 
krát veøejnì - jak bychom dnes øekli: v záøi reflektorù, 
ale v skrytu, v soukromí, jako osobní tajemství mezi 
Marií a Bohem. V tomto duchu bychom tento svátek 
rádi slavili i my. Øíká se, že v kostele je snažší uslyšet 
Boží slovo než venku. Pro ty, kdo se o to chtìjí po- 
kusit, pøipravujeme ve spolupráci s Øímskokatolic-
kou farností na støedu 25. bøezna od 17.00 hodin 
Bohoslužbu slova, pøi níž si pøipomeneme událost, od 
které již uplynulo více jak 2000 let. 

„Žiješ svùj život, cítíš a myslíš, vìøíš a doufáš, že se ti 
v tvém osudu bude daøit co nejlépe. To je jedna ze 
spoleèných vìcí všech. Ne pouze èlovìka. Pod 
tlakem rychlých zmìn a stále horších zpráv se 
vynoøují i další podoby vìcí spoleèných. Jakou stopu 
asi v historii zanechá naše doba? Potrvá tichý boj 
lidského druhu se zbytkem svìta? Možná právì nyní 
je èas zamyslet se nad filosofií chápání tohoto svìta. 
Ten proces bude u konce teprve ve chvíli, kdy 
lhostejní a neslyšící nebudou vìtšinou. Univerzita 
Bytí se snaží být malou kapièkou smìøující k tomuto 
cíli. Je tu pro ty, kteøí chtìjí vìdìt víc a mìnit se pro 
druhé. Zvu vás tedy k naší spoleèné vìci.“ Tomáš 
Pfeiffer

Další informace o pøednáškách, tradièním výletu na 
horu Øíp v „Den otevøeného nebe“ (30. bøezna) 
a Dni otevøených dveøí v Biotronickém centru so- 
ciální pomoci v Praze: Petra Horská, tel. 776 219 196 
a www.dub.cz 

Návštìvní sezóna v ostrovském klášteøe bude 
zahájena velmi zajímavou výstavou, zapùjèenou 
Regionálním stavebním sdružením Karlovarské- 
ho kraje. 

Další informace o výstavì ètìte na str. 8.

Do Ostrova se dostává již osmý roèník pøehlídky 
nejlepších staveb a projektù postavených nebo 
projektovaných pro území Karlovarského kraje. 
Hlavní podmínkou pøihlášení stavby a projektu do 
osmého roèníku bylo, že stavba musí být postavena 
na území Karlovarského kraje a musí být zkolau- 
dována i uvedena do provozu v období od 1. ledna 
2007 do 30. dubna 2008. Projekty musí být zpraco- 
vány za období pìti let od 1. ledna 2003 do 30. dubna 
2008. 

Do soutìže bylo v loòském roce pøihlášeno 19 sta- 
veb: stavby komunikací a mostù, hotely, revitalizace 
bytových domù, rekonstrukce historických objektù, 
parkovací dùm, administrativní objekty a sídla firem, 
revitalizace parkù. 

V pøehlídce projektù a urbanistických studií bylo 
pøihlášeno sedm projektù: z chebské oblasti studie 
kasáren Klimentov, z Karlovarska rezidence Králov- 
ská vyhlídka, bytový dùm Forest Hill, hotel Grand 
Majestic v místì dnešního „kamenolomu“ u Vøídla, 
krytý plavecký bazén v Tuhnicích a restaurace 
Metropol. Ze Sokolovska to byla studie lyžaøského 
areálu Støíbrná-Bleiberg. 

Návštìvníci výstavy se dozvìdí, jak dopadlo hlaso- 
vání veøejnosti, která stavba a projekt získaly nejvíce 
hlasù. Hlavním dùvodem uskuteènìní výstavy 
v Ostrovì je ocenìní rekonstrukce Historického 
Ostrova - rozsáhlé rekonstrukce komplexu budov 
nìkdejší koleje piaristù - druhým místem (pøihlašo- 
vatelem bylo mìsto Ostrov). 

Výstava olejových a temperových obrazù Helen 
Schargo a Míry Špetla potìší pøíznivce 
výtvarného umìní na Staré radnici.

Výstava bude otevøena na vernisáži 1. bøezna 
v 17.00 hodin a potrvá do 31. bøezna.

Helen Schargo, vlastním jménem Helena 
Scharnaglová, pochází z Kováøské v Krušných horách. 
Kreslení a malování propadla již v dìtství. Na jejích 
kresbách se èasto objevují domácí zvíøata (konì, 
koèky, kohouti, ovce) a lesní zvìø. V jejích nìkdy až 
surrealistických obrazech lze najít vtip, lechtivé 
motivy i hluboké myšlenky. V každém obraze se 
odehrává urèitý pøíbìh.

Miroslav Špetl maluje obrazy vìtších rozmìrù, 
hlavnì temperou nebo kombinovanou technikou. 
Figurální kompozice a abstrahované výjevy, které 
jsou inspirovány pøedkøes�anskou pohanskou 
mytologií, doplòují ruènì tkané gobelíny a koberce. 
Miroslav Špetl vystavuje s Helen Schargo spoleènì 
poprvé. 

28. bøezna 15.00 hod. 
Pøednáškový sál Mincovny 
Obrazy z dìjin Jáchymova 
Pøednáší historik Stanislav Burachoviè.
Vstupné 30 Kè
(Otevøeno: støeda až nedìle 9.00-12.00, 13.00-17.00 
hod., tel. 353 811 695, 736 754 831) 

Stejnì jako každý rok, poøádáme i letos Den pro 
Tibet, uskuteèní se v ostrovském Ekocentru 
v sobotu 7. bøezna a potrvá od 11.00 asi do 17.00 
až 18.00 hod. 

Letošní program bude opìt bohatý: vysypávání 
a rušení pískové mandaly, malování mandal, èajovna, 
tibetský a etnický obchùdek, vytvoøení velké mandaly 
pro zvíøátka (z pøinesené potravy), hudební dílna 
s bubny, hraním na didžeridu a jiné nástroje, zpívání 
manter, stavìní tibetské kamenné mohyly (k nìmu by 
si mìli úèastníci pøinést oblázek velikosti dlanì, na 
který si pak napíší modlitbu èi pøání) a další. K dis- 
pozici budou také informaèní materiály o Tibetu 
a souèasné politické situaci v nìm. 

Program je uzpùsoben dospìlým i dìtem, kteøí ho 
budou sami bezprostøednì vytváøet, nezùstanou 
pouze pasivními diváky. Vstup volný. 

12. bøezna 17.00 hod., sál ZUŠ 

17. bøezna 18.00 hod., Stará radnice Ostrov

20. až 22. bøezna, DK Ostrov 
Ostrovský Prima Píseèek 

24. bøezna 17.00 hod., sál ZUŠ 

16. bøezna, Stollberg Nìmecko: 

19. bøezna, Karlovy Vary:

27. až 29. bøezna, Klatovy

28. bøezna: Brandýs nad Labem,

Interní koncert. Hrají žáci hudebního oboru, vstupné 
dobrovolné.  

Flétnový koncert. Žáci Barbory Boèkové 

Vystoupí soubor Na poslední chvíli (pøedstavení 
Nikdo nemùže ven a Èekání na Dona Luciana).

Interní koncert. Hrají žáci hudebního oboru, vstupné 
dobrovolné.  

Akce mimo Ostrov:
vystoupení Smyè- 

cového orchestru Ad Libitum a souborù Hop-Hop, 
Na poslední chvíli 

 Okresní kolo v pøedne- 
su, žáci LDO.

: Poezie na rynku, soubor 
Na poslední chvíli (Nikdo nemùže ven) 

 Celostátní kolo, 
žáci LDO                      

ZUŠ Ostrov

Svátek Zvìstování Panny Marie

Ing. Marek Poledníèek, øeditel DK Ostrov

Den pro Tibet

Amélie

Muzeum Královská mincovna Jáchymov

Trefa do èerného

Tomáš Pfeiffer 
pøednáší o Spoleèné vìci

Výstava: 
Stavby v Karlovarském kraji

Jaroslav Chmelík zást. øed. 
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Pøipravujeme na duben:

DVD kino a kino dìtí

1. nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 75 minut, èeská verze

 Repríza
Dobrodružný animovaný film pro celou rodinu 
o malém sobíkovi Nikovi. Niko vìøí, že otec, kterého 
nikdy nepoznal, je èlenem svìtoznámé letky Santa 
Klause. Spolu se svým kamarádem Juliem, neohra- 
banou veverkou, se vydává na dalekou cestu za svým 
otcem… Produkce: USA. Žánr: animovaná pohádka

5. ètvrtek 17.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 90 minut, èeské titulky      

 Premiéra
Pøipravte se na znièení svých oblíbených filmù! 
Nejnovìjší film scenáristù a tvùrcù série Scary Movie. 
Zemìtøesení, asteroidy, tornáda, ledové bouøe. Teï 
je na Willovi, aby zachránil svìt pøed zkázou. Vítejte 
v šíleném svìtì Disaster Movie. Produkce: USA. 
Žánr: romantický horor

6. pátek 17.30 hod. 
6. a 7. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 75 Kè, 104 minut  

 
Repríza
Snìženky a machøi jdou ve stopách životù hlavních 
hrdinù v dobì, která všechno zmìnila. Na horské 
chatì se všichni po letech scházejí a opìt zažijí mnoho 
nezapomenutelných chvil. Produkce: ÈR. Žánr: 
nostalgická komedie

7. a 8. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 76 minut, èeská verze 

 Premiéra
Lovecká sezóna 2 obsahuje všechno, po èem srdce 
dìtského fanouška animovaných filmù touží. Rozto- 
milou grafiku, zábavné charaktery a ještì vtipnìjší 
gagy než v prvním díle. V tomto pokraèování dojde 
na rozhodující souboj na život a na smrt mezi dvìma 
živoèišnými skupinami, které se navzájem nenávidí: 
divokými a domácími zvíøaty. Produkce: USA. Žánr: 
animovaná komedie

12. a 13. ètvrtek a pátek 17.30 hod. 
13. a 14. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 80 Kè, 115 minut     

 Premiéra
S humorem, nadhledem, temperamentem, laskavou 
ironií a pochopením vypráví scenáristka a režisérka 
Marie Poledòáková pøíbìh, který mohl prožít kdo- 
koliv z nás. Vždy� lidské toužení po lásce je neko- 
neèné, stejnì jako nadìje, že nás láska pøece jen 
potká. Produkce: ÈR. Žánr: komedie
Vstupné: 80 Kè, 115 minut     

14. a 15. sobota a nedìle 17.30 hod. 
Vstupné: 65 Kè, 85 minut, èeské titulky    

 Premiéra
Delfíni, lvi, ptáci, ryby, klokani, opice, krabi nebo 
hmyz, všichni tito jedinci se snaží okouzlit toho 
druhého za úèelem páøení a zplození života. Jejich 
obøady lásky jsou jako zrcadlo, ve kterém se èlovìk 
dost èasto poznává. Skrz nádherné a dojemné obrazy 
nás snímek zve na cestu do rùzných koutù svìta, 
abychom zhlédli ty nejneobvyklejší milostné eposy. 
Produkce: Francie. Žánr: dokument

SOBÍK NIKO

DISASTER MOVIE

SNÌŽENKY A MACHØI PO 25 LETECH

LOVECKÁ SEZÓNA 2

LÍBÁŠ JAKO BÙH

ZAMILOVANÁ ZVÍØATA

1. bøezna 15.00 hodin, vstupné 25 Kè, 85 minut

Hlavním tématem Madagaskaru je pøátelství ètyø 
zvíøat, která by se za normálních okolností rozhodnì 
nepøátelila. Alex, Marty, Melman a Glorie zjistí, že 
není dùležité, kde jste vyrùstali a co vám pøíroda dala 
do vínku, a že hodnotou, která vám mùže pomoci 
pøekonat všechna úskalí, je pravé pøátelství. Všechna 
zvíøátka jsou vyzbrojena neodolatelným humorem 
urèeným pro dìti od ètyø do 100 let a celý Mada- 
gaskar èetnými filmovými odkazy.

8. bøezna 15.00 hodin, vstupné 25 Kè, 87 minut

Animovaná dobrodružná komedie ze svìta hmyzu se 
mùže pochlubit pozoruhodnými vizuálními efekty, 
originalitou a vtipem, jimiž si získala publikum i kritiky. 
Mravenec Z, služebním zaøazením dìlník-kopáè. Jed- 
nou však náhodou potká mravenèí princeznu Balu, 
zamiluje se do ní, a aby se s ní mohl znovu sejít, vymì- 
ní si místo s kamarádem Snovaèem, který je voják.

15. bøezna 15.00 vstupné 25 Kè, 83 minut

Když venku zaène zuøit jaro, probouzejí se ze zimního 
spánku i ti nejvìtší spáèi. Želví sameèek Verne a jeho 
kamarádi z lesa po procitnutí zjistili, že jim kolem do- 
mova vyrostl vysoký živý plot. Svìtácký mýval RJ jim 
ale vysvìtlí, že svìt za plotem je „bránou k lepšímu 
životu“, kde podivné bytosti, zvané lidi, žijí, aby jedly, 
na rozdíl od zvíøat, která jedí, aby pøežila. Svìt lidí je 
proto logicky k prasknutí nacpaný jídlem, které èeká 
jen na to, až ho po zimì vyhladovìlá zvíøátka ukoøistí 
a zbaští.

22. bøezna 15.00 hodin, vstupné 25 Kè, 72 minut

Nezapomenutelné pøíbìhy dvou klukù Jáji a Páji, 
jejich pøítele, vysloužilého námoøníka dìdy Lebedy 
a závistivého souseda Krkovièky.

29. bøezna 15.00 hodin, vstupné 25 Kè, 80 minut

Když úøad NASA naposledy stál pøed problémem, 
který byl nad jeho síly, povolal do služby Bruce 
Willise. Teï je ale problém tak nebezpeèný, že úkol 
zvládne vyøešit jen opravdový hrdina. Do služby je 
tedy povolán vnuk prvního šimpanzího kosmonauta 
Ham Tøetí (v èeském znìní Vojtìch Kotek), který by 
mìl mít ty správné pøedpoklady k záchranì projektu. 
Jenže Ham je pùvodem cirkusák, a tak o takovou 
slávu zrovna nestojí. Pøesto neochotnì pøijme úlohu 
neohroženého zachránce a spoleènì s nebojácnou 
a temperamentní seržantkou Lunou (Lucie Vondráè- 
ková) a nevrlým a vìènì podráždìným velitelem 
Titanem (Martin Písaøík) podstoupí vesmírnì dobro- 
dužný a nesmírnì nároèný výcvik, aby mohli najít 
sondu, která zmizela kdesi v intergalaktické èerví díøe.

MADAGASKAR

MRAVENEC Z

ZA PLOTEM

JÁJA A PÁJA

VESMÍRNÍ OPIÈÁCI

Každá desátá výpùjèka zdarma

Pùjèovna 
DVD

DOMU KULTURY OSTROV

SOBOTNÍ VÝPÙJÈKY SE VRACÍ AŽ V PONDÌLÍ - ZA CENU JEDNOHO DNE
NA DVD U NÁS NAJDETE TYTO NOVINKY:

UNDERWORLD: VZPOURA LYCANÙ 
PØÍBÌH O ZOUFÁLKOVI 
PEKLO S PRINCEZNOU

19. a 20. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 75 Kè, 99 minut, èeská verze 

 Premiéra
Dobrodružná komedie, ve které Adam Sandler ztvár- 
nil Skeetera Bronsona, hotelového údržbáøe. Jeho 
život se navždy zmìní v okamžiku, kdy zaènou ožívat 
pohádky, které své neteøi a svému synovi vypráví na 
dobrou noc. Produkce: USA. Žánr: rodinný, fantasy, 
komedie

20. a 21. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 115 minut, èeské titulky (*15)       

 Premiéra
Jediné, co se mùže postavit mezi dvì sestry, je 
království. Historický výpravný velkofilm se odehrává 
na dvoøe Jindøicha VIII. Strhující pøíbìh plný lásky, 
touhy a intrik vypráví o vztahu dvou sester, Anny 
a Mary Boleynových, které bojují o pøízeò krále. 
Produkce: USA. Žánr: historický velkofilm

21. a 22. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 90 minut, èeská verze   

 Repríza
 Stále spolu. Stále ztraceni. Naši hrdinové, zhýèkané 
hvìzdy newyorské zoo, prožívají nová dobrodružství, 
tentokrát v nejdivoèejší africké divoèinì, kde každého 
z nich èeká vlastní pøíbìh. Produkce: USA. Žánr: 
komedie

26. a 27. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 131 minut, èeské titulky (*15)           

 Premiéra
Pøíbìh bolivijské výpravy je pøíbìhem vytrvalosti, 
ztrát, idealismu a partyzánského boje, který nakonec 
selže a znamená pro Che smrt. Bìhem nìj pocho- 
píme, proè Che zùstává nadále symbolem idealismu 
a hrdinství, jenž žije v srdcích lidí celého svìta. 
Produkce: USA, Francie, Španìlsko. Žánr: biografické 
drama

27. a 28. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 165 minut, èeské titulky        

 Premiéra
Nicole Kidman odjíždí do Austrálie zachránit velkou 
farmu, kterou zdìdila. Jediným zpùsobem záchrany 
je pøehnat stádo patnácti set koní drsným støedo- 
zemím až na druhý konec Austrálie. Pomáhá jí místní 
chovatel dobytka Drover (Hugh Jackman), který je 
stejnì drsný a nevychovaný, jako je Sarah kultivovaná 
a uhlazená. Je stejnì tak vášnivý, jako je Sarah 
chladná. Produkce: USA. Žánr: romantické drama

28. a 29. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 70 Kè, 112 minut, èeská verze

 Repríza
Tøetí film nám ukazuje studentské „mazáky“ Troye 
a Gabriellu v okamžiku, kdy se vyrovnávají s faktem, 
že se jejich cesty rozejdou, protože každý z nich smì- 
øuje na jinou univerzitu. Rozhodnou se nastudovat 
muzikál. Se skvìlou muzikou a úžasnými taneèními 
èísly, která maximálnì využijí potenciál velkého 
plátna, bude tento film pro mladé publikum skvìlou 
zábavou. Produkce: USA. Žánr: muzikál 

POHÁDKY NA DOBROU NOC

KRÁLOVA PØÍZEÒ

MADAGASKAR II

CHE - GUEVARA - REVOLUCE

AUSTRÁLIE

MUZIKÁL ZE STØEDNÍ 3: MATURITNÍ 
ROÈNÍK

PODVOD
Jonathan si vymìní telefon se svým známým. 
Pøijme nìkolik hovorù, které ho vtáhnou do tajem- 
ného svìta noèního klubu jménem Seznam. Než se 
v nìm staèí zorientovat, už je hlavním podezøelým 
v pøípadu miliónové krádeže a zmizení ženy, s níž 
strávil jedinou noc... 

HANNAH MONTANA - TO NEJLEPŠÍ 
Z OBOU SVÌTÙ
Velkolepé koncertní vystoupení s exkluzivním 
pohledem do zákulisí a spoustou bonusù je 
zásadním filmem pro všechny fanoušky Hannah 
Montany.
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DÙM KULTURY OSTROV

KLÁŠTER OSTROV

Kultura

STARÁ RADNICE OSTROV 

kulturní pøíloha 3/2009

Pøipravujeme

12. bøezna ètvrtek 18.00., divadelní sál DK

TOMÁŠ PFEIFFER, žák a pokraèovatel Josefa Zezul- 
ky, odpovídá na písemné i ústní dotazy posluchaèù. 
(Více na str. 7)

15. bøezna nedìle 15.00 hod., divadelní sál DK 
Zdeòka Horynová 

Premiéra pohádky
Uvádí Divadelní scéna pøi DK Ostrov
Pohádka o tom, jak selský rozum dokáže vyzrát nad 
omezeností a chamtivostí. Vdova po ševci Matylda 
Moudrá, považovaná ostatními z vesnice za èarodìj- 
nici, vyøeší všechny problémy zpùsobené lakomou 
statkáøkou Štìdøíèkovou a jejími tøemi rozmazlenými 
šišlavými dcerami, chamtivým hrabìtem i èernými 
rarášky.V pohádce nebudou úèinkovat pouze herci, 
ale i dìti vybrané z hledištì.
Pro dìti od 3 do 12 let

27. bøezna pátek 19.30 hod., divadelní sál DK 
Eve Ensler

Uvádí Intimní divadlo Dáši Bláhové
Hrají: Dáša Bláhová, Anna Polívková/Jitka 
Asterová, Míša Sajlerová
Režie: Irena Žantovská
Divadelní pøedstavení Monology vagíny Evy Ensler 
bylo uvedeno již v øadì zemí po celém svìtì, ve 
kterých odstartovalo diskusi ohlednì postavení žen 
ve spoleènosti, vztahu spoleènosti k ženskému tìlu 
a k ženské sexualitì. Pøestože kniha sama pùsobí frag- 
mentovanì a zejména v doslovu o iniciativì V-Day 
pøíliš sentimentálnì, divadelní pøedstavení nabízí pù- 

sobivý zážitek skrze odlišné pohledy na pokroucené 
vnímání ženské existence. Scénáø je založen na roz- 
hovorech Eve Ensler s ženami rùzného vìku, rasy, 
národnosti èi náboženského vyznání, které odkrývají 
spoleèenské mýty a tabu zahalující vagínu do tem- 
noty a nevìdomosti. Multikulturní dialog, který En- 
sler zprostøedkovává, mùžeme proto ocenit jako ote- 
vøení spoleèenského prostoru ženám, jejich zkuše- 
nostem a tužbám, otevøení diskuse o ženách a jejich 
postavení v souèasné spoleènosti, jejich právech 
a útlaku, kterému jsou všude na svìtì vystaveny.

Pøednáška: SPOLEÈNÁ VÌC 

MOUDRÁ ŠEVCOVÁ

MONOLOGY VAGÍNY 

1. bøezna 17.00 hod.
Vernisáž výstavy

Výstava olejových a temperových obrazù Helen 
Schargo a Míry Špetla (více na str. 7) 
Výstava potrvá do 31. bøezna.

12. bøezna ètvrtek v 19.00 hod. 
Pùda Staré radnice

Jaroslav Hutka je jedním z nejznámìjších èeských 
písnièkáøù, jemuž se dostalo uznání i zlidovìním, 
napøíklad jeho Námìš� (Krásný je svìt…) se pøiøadila 
ke zpívaným evergreenùm ještì døív, než odešel do 
exilu (1978-1989).

TREFA DO ÈERNÉHO

JAROSLAV HUTKA - KONCERT 

Provoz kláštera út-ne: 
9.30-12.30 hod. a 13.00-18.00 hod. 
Bìhem doby konání koncertù je provoz omezen 
pouze na prohlídky kaplí.

KOSTEL ZVÌSTOVÁNÍ PANNY MARIE

1. bøezna nedìle 

Pro obyvatele Ostrova je velmi zajímavá hlavnì první 
èást: Stavby roku, nebo� druhé místo obsadila rekon- 
strukce ostrovského klášterního areálu. Návštìvníci 
se dozvìdí, které stavby byly vyhodnoceny na dalších 
místech a jaké projekty byly vybrány jako nejlepší 
(více na str. 7). Vstupné: dospìlí 30 Kè, dùchodci, ZTP 
20 Kè, dìti 6-15 let 10 Kè, školy 5 Kè na osobu.
Výstava potrvá do 15. dubna.

8. bøezna nedìle 17.00 hod. 

Umìlecký vedoucí Miloš Bok je návštìvníkùm kon- 
certù vìtšinou dobøe znám a jeho osoba je zárukou 
zajímavého programu. Zazní skladby z období od 
renesance po souèasnost, zkomponované Mozar- 
tem, Brucknerem, Bokem a dalšími.

VÝSTAVA: 
STAVBY KARLOVARSKÉHO KRAJE

KONCERT 
KARLOVARSKÉHO PÌVECKÉHO 
SBORU

2. dubna ètvrtek 16.00 hod.
Pùda Staré radnice 

Historie útìku s bratry Mašíny do západního Berlína

4. a 5. dubna sobota a nedìle 9.00 hod.
Dùm kultury Ostrov, pøízemí

5. dubna nedìle 17.00 hod.
Kostel Zvìstování Panny Marie

Jiøí Tichota, Jiøí Cerha, Zdenka Tichotová, Irena 
Budweiserová, Jiøí Holoubek a Dušan Vanèura 
již neuvìøitelných 48 let zpívají a hrají spirituály. 

Jak nádhernì zní známé i novì nastudované písnì 
v prostorách klášterního kostela, to si urèitì nenechte 
ujít! V prodeji bude i nejnovìjší CD. 

PØEDNÁŠKA 
S MILANEM PAUMEREM 

VELIKONOÈNÍ INSPIRACE

SPIRITUÁL KVINTET

20. až 22. bøezna, prostory DK Ostrov

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

26. bøezna ètvrtek 17.00 hod., T klub DK Ostrov

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

OSTROVSKÝ PRIMA PÍSEÈEK 

TANEÈNÍ PODVEÈER 

Nepoøádá DK Ostrov

18. dubna sobota 19.30 hod., divadelní sál DK 
Ostrov
Dany Laurentová

Uvádí Divadlo Kalich Praha
Režie: Petr Novotný

DRAHOUŠKOVÉ 

25. dubna sobota  20.00 hod., spoleèenský sál DK 
Ostrov

JARNÍ TANEÈNÍ PLES 
pro milovníky klasického tance

Hrají: 
Jana Paulová, Pavel Zedníèek, David Suchaøípa, 
Anežka Svobodová, Jiøí Kohout

Komedie o tøech dìjstvích, která se vtipnou, ne- 
otøelou a výstižnou formou zabývá otázkou fungo- 
vání rodiny v jedenadvacátém století.

*) 

*) 
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Ochotnické divadlo si v Ostrovì získává èím dál 
vìtší popularitu, jak se opìt ukázalo na pøed- 
stavení Dìdeèek aneb Musíme tam všichni, 
kterou ve støedu 28. ledna veèer uvedl soubor 
Divadelní scéna DK Ostrov. Hru napsal Jaroslav 
Kolodìj a s herci ji nacvièil režisér Petr Pokorný. 
Pøestože to byla už repríza, velký divadelní sál se 
témìø zcela zaplnil diváky. Dìj mìl spád a na 
mnoha místech se kromì potlesku ozýval z hle- 
dištì i smích, tak jak to na humorných pøedsta- 
veních má být.

„Ostrovští herci podle mne svými výkony leckdy 
dosahují profesionální úrovnì a já s manželem jejich 
vystoupení nikdy nevynecháme. Ještì se nestalo, 
abychom toho litovali, vždycky se dobøe pobavíme 
a z divadla odcházíme s pocitem uspokojení. Øekla 
bych, že každé nové pøedstavení je ještì lepší než to 
pøedešlé,“ uvedla jedna ze starších divaèek.

V titulní roli nezbedného dìdeèka diváci tleskali 
vedoucímu souboru Janu Marešovi, jenž svým 
bezchybným hereckým výkonem ani tentokrát 
nikoho ze svých pøíznivcù nezklamal. Nedávno získal 
také oficiální uznání, když mu Svaz èeských 
divadelních ochotníkù v Plzni udìlil divadelní cenu 
„Kolombína“ jako morální ocenìní za dlouholetou 
divadelní èinnost. 

Nejvìtší problémy, se kterými se ostrovští ochotníci 
potýkají, je podle slov Petra Pokorného (jednoho 
z režisérù souboru) nedostatek nových a zejmé-
na mladých hercù. Z novì pøijatých je to napøíklad 

Jinovatka - fotografie mìsíce Fotoklubu Ostrov. Autor: Alois Matula

Ostrovští ochotníci mìli opìt úspìch
Martina Novotná, která se v Dìdeèkovi pøedstavila 
v roli Kvìtušky. Mezi ostatními ochotníky se zøejmì 
rychle zabydlela a také z jejího výkonu bylo znát, že ji 
herectví baví. Tato radost z hraní je ostatnì vlastní 
celému ostrovskému souboru a podle ohlasù v hle- 
dišti lze usuzovat, že je sdílená i diváky. Dalšími no- 

vými tváøemi Divadelní scény Ostrov jsou: Nela 
Slavíková, Bára Jandáková, Ká�a Hálová, Ví�a Mareš 
a Radek Volf. Pøesto podle sdìlení Petra Pokorného 
zùstávají pomyslné dveøe do ochotnického souboru
i nadále otevøené. 
Více na: www.ochotniciostrov.estranky.cz. 

Irena Janeèková

Pøedstavení Dìdeèek: Z leva Otto Seemann, Lenka Novotná, Jan Mareš, Martina Novotná.                       Foto: Ing. Aneta Hoffmeisterová



nepoznal. Jak je na starých fotografiích vidìt, pohled 
to byl neutìšený (asi tak jak mnohde jinde) a jsem tím 
radìji, že se v Ostrovì podaøilo tento stav úspìšnì 
zvrátit. Jen doufám, že se mi nìkdy podaøí do Ostro- 
va podívat a pøesvìdèit se na vlastní oèi. 
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Rád bych ètenáøùm pøedstavil ostrovské 
spoluobèany, kteøí ve druhé svìtové válce 
bojovali za osvobození naší vlasti. Prvním z nich 
je Ivan Markuš.

Narodil se na Podkarpatské Rusi v roce 1920. Po 
rozpadnutí ÈSR pøipadla jeho zem Maïarsku. Ivan 
nechtìl sloužit v maïarské armádì, tak utekl do SSSR. 
Zde nebyl pøijat pøíliš vøele. Tøi roky musel pøežít 
v pracovních táborech, které jsou známy jako gulagy. 
Domáhal se vstupu do armády, ale to se mu povedlo 
teprve tehdy, když vznikl První ès. armádní sbor 
v SSSR. Do èeskoslovenských jednotek vstoupil 3. li- 
stopadu 1942. Jeho zaøazení do I. brigády (I. praporu) 
svìdèí o tom, že byl jeden z prvních. Ve vojenské 
knížce je uveden bojový prostor: Kyjev, Vasilkovo, 
Bílá Cerkev, Ruda, Zaškov, Karpatsko-dukelská opera- 
ce, Liptovský Mikuláš, Morava, Praha… 

Vyznamenán byl mnohokrát, proto uvedu jen to nej- 
dùležitìjší: Ès. váleèný køíž 1939, medaile za chrabrost, 
medaile za bojové zásluhy, pamìtní medaile, dukelská 
pamìtní medaile, sovìtská medaile za vítìzství nad 
Nìmeckem 1941-1945. Válku zaèal jako vojín auto- 
matèík, skonèil v roce 1945 jako poruèík. Po demobi- 
lizaci vstoupil do bezpeènostních složek a doprovázel 
vlaky s uranovou rudou z Jáchymova do SSSR na 
zpracování. Když Jáchymovské doly ukonèily tìžbu, 
sloužil u soudu v Karlových Varech. Jako ostrovský 
obèan byl známým vèelaøem, dokud mu vìk nevzká- 
zal: „Dost, a dále jenom odpoèívej.“ Utrpení z gulagu 
a váleèných zákopù zanechalo stopy na jeho zdraví. 
Zemøel 24. záøí 2008. 

Nejdek (kdysi okresní mìsto) má bohatou histo- 
rii i turisticky velmi atraktivní okolí. 

Na Køížovém vrchu, dostupném z nejdeckého 
námìstí, byla v roce 2008 obnovena Køížová cesta, 
dlouhá asi pùldruhého kilometru. Její jednotlivá 
zastavení, ale i upravená Rajmanova vyhlídka, stojí za 
zhlédnutí. Na vrcholku Køížového vrchu byla kdysi 
kaple, dnes je tam vztyèen køíž se sochou Krista. 
Vydáme-li se dále asi 500 metrù po zelené turistické 
znaèce, dostaneme se k restauraci Krásná vyhlídka, 
odkud je pìkný pohled na celý Nejdek. 

Dokument o stavu klášterního areálu v roce 1990
Navzdory zákazu fotografování poøídil Jiøí 
Koupilek pøed odchodem z vojenské služby 
v ostrovských kasárnách (v létì roku 1990) nì- 
kolik fotografií, které jsou dnes, po témìø dva- 
ceti letech, velmi cenným dokumentem. S jeho 
laskavým svolením jsme fotografie postoupili 
jak ostrovské kronice, tak muzeu v Karlových 
Varech, které v areálu kláštera provádìlo pøed 
rekonstrukcí archeologický prùzkum. Zde oti- 
skujeme dvì z nich: kostel Zvìstování Panny 
Marie bez støechy a Einsiedelnskou kapli, pøed 
jejímž vchodem dokonce rostly stromy. Za foto- 
grafie Jiøímu Koupilkovi jménem celé redakce 
dìkujeme. 

Dnes bych už klášterní areál nepoznal
Shodou náhod jsem nedávno zaslechl ve vysílání 
Èeského rozhlasu poøad o obnovì historických 
památek v Ostrovì. Jelikož jsem byl jedním z tìch, 
kteøí mìli možnost strávit vojenskou základní službu 
právì v Ostrovì, a to v pøelomových letech 1989-
1990, tak mì samozøejmì taková informace velmi 
zaujala. Pak už bylo pomìrnì jednoduché se dostat 
k webovým stránkám, ze kterých je zøejmé, že se 
v Ostrovì daly vìci do pohybu správným smìrem. 
Z tìch nìkolika fotografií na webu je zøejmé, že bych 
to dnes v areálu bývalé vojenské posádky vùbec 

Vzpomínka na Ivana Markuše

Ing. Václav Šrámek

Mìsto Nejdek a okolí

Text a foto: Jiøí Ciprian

Fontána u Nejdku

Zamrzlá fontána budí pozornost kolemjdoucích.                                                                                                                 Foto: Pavel Turek Dana Kolovratníková

Vydáme-li se z Nejdku podle kolejí smìrem na 
Novou Roli, asi po jednom kilometru budeme míjet 
rodinný domek s velkou zahradou, v níž spatøíme 
pøekrásnou fontánu. A� už bude zamrzlá (tak jako na 
fotografii z pùli ledna), nebo z ní bude tryskat voda, 
bude ten pohled jistì stát za to! Navíc i pøíroda v okolí 
Nejdku je krásná na jaøe i v zimì, takže taková 
turistická procházka nám jistì prospìje. 

Klášter s èástí kostela (vpravo nahoøe) Foto: Jiøí Koupilek

Foto: Jiøí Koupilek

Redakce OM

Jiøí Koupilek, Praha

Einsiedelnská kaple v létì 1990

Poznávejme svùj region



Ve støedu jsem po dlouhé 
dobì vidìla svítit sluníèko. 
Byla to paráda, jak na mì 
mrkalo hned nad støechou ná- 
draží. Ještì nehøálo, ale zaèala 
jsem se tìšit na jaro. No, vždy� 

víte, moje dì�átka, jaká je to nuda poøád sedìt doma 
a vymýšlet, na co si dneska budeme hrát, když je to 
doma tak malý a poøád stejný. Ráda si hraju s kartami 
nebo „èlovìèe nezlob se“, ale když je to poøád 
dokola, tak to prostì není ono. A tak když mì babièka 
vidìla, jak se tak moc nudím, vzala mì do tìlocvièny. 
To je paráda! Chodí tam spousta kamarádù, se 
kterými blbneme na míèích nebo lezeme po 
žebøinách. Ale nejlepší ze všeho je tancování na 
hudbu. To se rùznì kroutíme a proplétáme. Moc se 
mi to líbí a jsem ráda, že mám babièku, která pro mì 
umí vymýšlet zábavu a nenechá mì jen tak se válet, 
když se mì zmocní ta ošklivá Nuda. A tak jsem si pro 
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Dìtské okénkoKabel Ostrov, s.r.o. OSTROVOSTROV

Rady pro zahrádkáøe

Šneèice 
Rùža 
dìtem

Text a kresba: Martina Novotná

bøezen

18.00 Zahájení, zprávy 
18.25 Pod lupou (anketa)
18.30 Vaøíme s vámi 
18.40 Škola hrou

18.00 Zahájení, zprávy
18.25 Pod lupou (anketa) 
18.30 Jungle
18.45 Videotip

        
18.00 Zahájení, zprávy
18.20 Pod lupou (závìreèná diskuse) 
18.35 Promìny 
18.50 Zdravíèko 

            
15.00 Pøímý pøenos jednání Zastupitelstva mìsta 
Ostrov

Premiéra vysílání: ètvrtek 18.00 hod. (v pøípadì 
Zastupitelstva 15.00 hod.). 
Opakování vysílání: po-stø každou sudou hodinu 
10.00-22.00 hod., v pá, so a ne: v 10.00 a 18.00 hodin. 
Mezi reprízami vysíláme Informaèní smyèku.

Od 8. prosince je v provozu nové kontaktní 
místo ve Sbìrnì Sazky v Domì kultury. Naším 
cílem je zkvalitnìní poskytovaných služeb, 
snadnìjší pøístup a pøijatelnìjší provozní doba.

5. bøezna

12. bøezna

19. bøezna        

26. bøezna     

Zmìna poøadù vyhrazena! Jakékoli návrhy, 
pøipomínky, dotazy (i pro naše hosty) 
telefonujte na: 353 800 515 nebo pište na: 
marketing@tv-ostrov.cz, nebo mùžete zaslat 
SMS zprávu na: 608 066 600.  

 

Oznámení pøedplatitelùm 

Další zmìnou je zasílání veškerých informací, 
týkajících se provozu kabelové televize, vyúèto- 
vání a pøehledù o platbách a zasílání upomínek 
tìm, kteøí jsou s platbou ve zpoždìní. Tyto 
informace budeme zasílat elektronickou poštou. 
Žádáme všechny, kdo mají o tuto službu zájem, 
aby zaslali svou emailovou adresu a souhlas se 
zasíláním výše uvedených informací na adresu: 
jednatel@tv-ostrov.cz nebo: marketing@tv-
ostrov.cz. 

Akce pro veøejnost

 Muzeum hornictví v Kopistech u Mostu, 
Mariánské Radèice 

 Praha: 
Prokopské údolí s Butovickým hradištìm

 Jarní setkání turistù v Mariánských 
Lázních

Jánský vršek u Mostu, zámek Korozluky  

Bližší informace (doba odjezdu, délka trasy, orga- 
nizaèní pokyny) budou k dispozici pro pøíslušný 
sobotní termín vždy od støedy ve vitrínì KÈT na Míro- 
vém námìstí u autobusové zastávky na Karlovy Vary 
a na internetové adrese http://turiste.webpark.cz. 
Všechny uvedené akce jsou volnì pøístupny i pro 
neèleny Klubu èeských turistù. 

7. bøezna

14. bøezna

21. bøezna

28. bøezna 

Také Spolek pøátel mìsta Ostrova poøádá vycházky 
a zájezdy do bližšího i vzdálenìjšího okolí. Informace 
o nich lze získat ve vitrínì Klubu èeských turistù. 
Zúèastnit se mohou i neèlenové Spolku. 

Višeò pilovitá je prostì krásná! Rodná sestra sakury, 
kterou možná i pøedèí svou jemností. V èasném jaru 
bez olistìní se velmi hustì obsype neobyèejnì nìž- 
nými rùžovými kvìty zhruba o velikosti tøí centimetrù, 
které šíøí libou lehouèkou vùni. Záplavu kvìtù vy- 
støídají drobounké nevýrazné višnièky, spíše èerve- 
nofialové váleèky do velikosti pùl centimetru, visící na 
stopce. Jedineèností této višnì je pøirozený sloupo- 
vitý rùst do prùmìru jednoho metru (výškou dosahu- 
je ètyø až pìti metrù). Díky tìmto vlastnostem je 
vhodná i na velmi malé pøedzahrádky nebo do úzké- 
ho záhonu k plotu. V prùbìhu sezony olistìní mìní 
barvy od svìtlounce zelené do žluté až lehce naoran- 

vás pøipravila lidovou øíkanku, kterou jsem se nauèila 
v mé oblíbené tìlocviènì pøi hraní s kamarády:

Milé dìti, bøeznová soutìžní otázka pro vaše kreslení 
zní: jak vypadáte, když tanèíte? Nakreslete se, jak 
tancujete a obrázek nám pøineste nejpozdìji do 
konce bøezna do Infocentra v Domì kultury Ostrov. 
Vybereme ten nejzdaøilejší a jeho autora odmìníme 
dvìma volnými vstupenkami na nìkterý z poøadù pro 
dìti. Vítìzný obrázek pak vystavíme v Infocentru. 
Podmínkou je èitelný podpis (celé jméno) a také èíslo 
telefonu, kam vám mùžeme výhru oznámit. Tìšíme 
se na vaše výtvory! 

�uk, �uk, co to je? 
�uk, �uk, kdo to je? 
To kuøátko ve vajíèku 
hledá místo pro hlavièku, 
už chce ven.

Soutìž šneèice Rùži

V lednu zvítìzil se svým nakresleným iglú Jan 
Elexhauser.

Višeò pilovitá 
(Prunus serrulata Amanogava)

Milan Jandourek, DiS

žovìlé. Dobøe snáší klima do nadmoøské výšky cca 
500 m. Na pìstování je nenároèná. Nemá ráda 
pøemokøení koøenù, proto je vhodnìjší ji sázet do 
propustné zemì. Jarní mrazíky mohou poškodit kvìt, 
ale z vlastní zkušenosti mohu øíci, že se mi to za celá 
léta nestalo (i když okolní stromy znatelnì pošimral 
mráz, višeò Amanogava byla v poøádku). Stejnì jako 
její sestra sakura k nám dorazila z dálného východu, 
kde ji ve svých básních opìvoval nejeden japonský 
poeta. Není náchylná k chorobám. Když ji chcete 
øezat, tak nejlépe po odkvìtu, nejdéle však do polo- 
viny záøí. Z hlediska zahradní architektury je znaènì 
nedocenìná. Dají se z ní dìlat úžasné špalíry èi prostá 
stromoøadí i volnì rostoucí živé ploty. Je také svìží 
dominantou malých výsadbových skupin. 

Klub èeských turistù

RNDr. František Wohlmuth, pøedseda KÈT

Upozornìní

red

Hana Ševèíková, produkce

Na hradì Šumburk u Klášterce nad Ohøí                                                                                                   Foto: RNDr. František Wohlmuth
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Ètenáøské pøíspìvky

Redakce nezodpovídá za vìcnou správnost obsahu ètenáøských pøíspìvkù.

Téma: Veøejné stravování na školách 

Na rozdíl od Zdeòky Šetkové si nepamatuji, zda mi 
v útlém dìtství v jeslích èi mateøské škole chutnalo, 
nebo ne. Vím jen, že možnost výbìru jídel jsem 
rozhodnì nemìla ani na základní, ani na støední 
škole. Nesouhlasím ani s vyjádøením: „...strávníci, 
kterých se to týká, nesdílejí nadšení pana starosty.“ 

Naštìstí formou anketních lístkù máme mnoho 
pochval od klientù dìtských, cizích i od zamìstnancù 
škol. Chválí kvalitu, chu�, možnost výbìru i pøíjemný 
personál. Dìvèata v kuchyni se opravdu snaží uspo- 
kojit všechny klienty. V jídelníèku se kromì masových 
jídel samozøejmì objevují i bezmasá, zeleninová 
a luštìninová jídla; tím uspokojujeme klienty, kteøí 
k masu pøíliš neinklinují. V posledních dvou mìsících 
jsme zavedli jednou do týdne (jako ètvrté jídlo) ze- 
leninové talíøe, i ty mají velký úspìch. Nìkteøí klienti 
si je objednávají dokonce dennì. Vycházíme jim 
vstøíc i pøesto, že v zimních mìsících jsou zeleninové 
talíøe finanènì nároèné. Salát, kompot, zeleninu syro- 
vou i naloženou a pøízdobu dáváme k druhu jídla, ke 
kterému se hodí, témìø dennì. Ovoce jednou v týd- 
nu. Nìkteré pøipomínky Zdeòky Šetkové jsou samo- 
zøejmì opodstatnìné. Napøíklad øízek „Horal“ jsme 
již navždy stáhli z prodeje. 

Zmìnám v jídelníèku se budeme snažit co nejvíce 
zamezit, i když nejsou tak èasté, jak uvádí pisatelka. 
Zamìøíme se i na další zlepšování kvality i nabídky 
jídel, abychom uspokojili i dosud nespokojené 
klienty. 

Co na to Eurest? 
Vyjádøení vedoucí ostrovských výdejen a výva- 
øovny pøi ZŠ Masarykova k èlánku Mgr. Zdeòky 
Šetkové (OM 02/09, str. 2)

Plnì souhlasíme s názorem Mgr. Zdeòky Šetkové na 
veøejné stravování. Firma Eurest pøedkládá jídelníèky, 
které velmi èasto neodpovídají realitì. 

Dìti, které konèí školu ve 13.30 hod., dostanou to, co 
zbylo, bez ohledu na jídelní lístek. Tyto problémy 
trvají už od samého poèátku (tj. záøí 2008). K letoš- 
nímu únoru slibované nápravy zùstaly pouhým 
slibem. 

Nezbývá, než abych reagoval na vyjádøení 
velitele ostrovských hasièù (OM 02/09), ve 
kterém jsem pøímo napadán a je v nìm (úmysl- 
nì, nebo z nevìdomosti?) uvedena spousta dez- 
informací. Ve svém ohlasu na èlánek Proè hasièi 
nechodí dveømi (OM 01/09) jsem se nesnažil 
o pošpinìní práce ostrovských hasièù. 

Jsem pøímým sousedem pohøešovaného dùchodce, 
v prùbìhu zásahu jsem právì hovoøil s jeho pøí- 
buzným o tom, že se pohøešovaný tøi dny neozývá. 
Pokud by si skuteènì velitel vše provìøil na místì, pak 
je divné, že jsme se nepotkali, pøedpokládal bych, že 
se bude ptát sousedù a zejména pøímo sousedících 
s uvedeným bytem. Mohu jen dodat, že jsem se 
zúèastnil mnohokrát podobných zásahù, nìkterým 
jsem i velel: 27 let jsem sloužil u Policie ÈR a dlouhou 
øadu let u Vodní záchranné služby. Velitel uvedl, že 
šlo o drahocenné minuty. Opravdu by ty dvì minuty 
zdržení, bìhem nichž jsem zjistil, že tøi dny pohøe- 
šovaný dùchodce leží v nemocnici, ohrozily život? 
Píše, že „zbyteèné pobíhání je pouze pro oko diváka“. 
Vìøte, že opravdu bylo co vidìt, zvláštì když hasiè po 
vylezení po žebøíku do prvního patra se snažil vyrazit 
okno rukou, a vzhledem k tomu, že odolalo, slezl 
dolù a odešel k vozidlu pro nìco na vyražení. Po 
návratu nepoužil náøadí urèené k rozbití okna, ale 
k údivu pøihlížejících jen nùžky na støíhání papíru! To 
opravdu nepùsobilo profesionálnì, a už vùbec to 
nešetøilo cenné minuty. 

Vždy� jeden vèasný telefonát z mobilu, který dnes 
nosí témìø každý u sebe, stojí pár korun, ale mohl 
ušetøit dùchodci peníze za škody vzniklé pøi zásahu. 

Myslel jsem, že jako obèan mohu upozornit na to, že 
se nemusí pokaždé vše povést. I nadále si vážím práce 
všech, kteøí dobrovolnì a ve svém volném èase 
nasazují své zdraví i životy. 

Dne otevøených dveøí Mateøské školy Palackého 
u pøíležitosti 50. výroèí jejího založení jsem se 
zúèastnila 22. ledna, tak jako mnoho jiných 
pozvaných. Bylo to setkání, které se bájeènì 
vydaøilo! 

Srdeèné, neformální, pøátelské, kterému však pøed- 
cházelo mnoho obìtavé práce ze strany øeditelky 
Šárky Gabrielové a jejího kolektivu. Vždy� jenom 
zmapovat všechny ty pøedcházející roky, pøehlednì je 
uspoøádat, nafotit krásný kalendáø Den v mateøské 
škole, vyhledat a sezvat všechny, kteøí kdysi v MŠ 
pùsobili, vyzdobit pùsobivì školu, pøipravit po- 
hoštìní, to vše pøedstavuje mnoho hodin daných ze 
svého volna bez ohledu na vlastní pohodlí. A protože 
je paní øeditelka èlovìk na svém místì, všechno se jí 
povedlo, a vèas! Uèitelky pøipravily s dìtmi vystou- 
pení, které vlastnì vystoupením nebylo, dìti pøed- 
vedly to, co v MŠ bìžnì dìlají a byly kouzelné, 
pøirozené a sklidily zaslouženì velký potlesk. 

Projev starosty Jana Bureše vlastnì také žádným 
oficiálním projevem nebyl, bylo to spontánní vy- 
jádøení toho, co cítí. Už hodnì dlouho jsem neslyšela 
tak krásná slova oceòující práci uèitelek v mateøských 
školách a myslím, že to vyjadøuji za všechny, kterým 
se pøi øeèi pana starosty objevily v oèích slzy. Tìchto 
pár vìt je mým podìkováním øeditelce Šárce 
Gabrielové a všem jejím dìvèatùm za krásnì prožité 
odpoledne. 

Zdravím tímto autorku èlánku Pøikrmujte ptáèky 
(OM 02/09). Pohled za okno našeho bytu by jí 
zcela jistì udìlal radost. Naše krmítko budiž toho 
dùkazem. 

Opeøencùm sypeme každým rokem a pøiznávám, že 
je to nìkdy kvalitnìjší program než ten televizní. 
Pozorujeme nálety sýkorek, vìtšinou jsou to bìžné 
koòadry a menší modøinky, jednou zavítala i vzácnìjší 
parukáøka. Pravidelnì zobe brhlík a kdysi pøemnožení 
vrabèáci. Zjeví se dlask s tlustým zobanem, zvonci 
zelení a pìnkavièky. Párkrát nás poctil návštìvou 
i strakapoud, ale jeho klování patøí pouze špeku 
zavìšenému pod budkou. Ten také letos vzácnì 
obsadili mlynaøíci dlouhoocasí pøi svém prùletu 
naším mìstem. Pøekrásní to ptáèkové! Kolem èasto 
krouží párek hrdlièek, ale tìm je pøístup do krmítka 
zamezen, takže jen zkoušejí, jestli se nìco nezmìnilo. 
Pøi špatném poèasí, kdy neustále snìží, musím 
dosypávat i tøikrát za den, ale za ten bezvadný zážitek, 

Chci tìmito pár øádky podìkovat starostovi 
mìsta Ostrova Janu Burešovi a celé Mìstské 
radì, že mi dovolili ještì tuto zimu prožít na 
zahrádce è. 10075. 

Už od roku 1972, kdy jsem zahrádku koupil, každé 
zimní období tam dávám do krmítka sluneènicová 
semena. Je radost se na sýkorky dívat, s jakým 
elánem, i když je tuhý mráz, vezmou jadérko do 
zobáèku a kolem okna mé chaty zamávají køidélky, 
jako by podìkovaly za potravu. Na zahrádku jezdím 
na kole den co den, a vìøte nebo ne, ten pobyt na 
èerstvém vzduchu a práce, štípání nebo øezání døíví, 
to je, jako bych jezdil do posilovny. Za dva roky mi 
bude devadesát let (teprve) a opravdu nic mì nebolí 
a už se tìším na jaro, aby naše zahrádka znovu 
rozkvetla snìženkami, sedmikráskami, tulipány i nar- 
cisy. I stáøí je krásné, ale musí si ho èlovìk zasloužit. 

Podìkování

Jaroslava Mikešová, øed. MŠ Halasova, Ostrov 

Sýkorky moje, pojïte zobat 

Josef Novosad, Ostrov

U nás ptáèci nestrádají

kdy k vám kousek pøírody pøichází (vlastnì pøilétá) 
skoro až domù, za to stojí. Akorát musíme do pøíští 
sypací sezony doøešit malý technický problém: 
vysunout krmítko kousek od okna. Jelikož ptáèci 
nemají hodinky, tropí neplechu na plechu. Každé 
ráno, hlavnì o víkendu, se déš� sluneènicových 
slupek snáší a klepe na okenní parapety pod námi, ale 
vše vyøešíme, spánek zachováme. Lubomír Mayer

Pokaždé se nemusí 
vše povést

Ladislav Koudela

Evženie Thomayerová, ved. závodu 

Ohlas z Dìtského domova

Za vychovatele III. rod. sk. Alexandr Š�astný, 
DD Ostrov 

Ilustraèní foto
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Volnì puštìný pes bìží k starostlivé mamince, 
kolem níž cupitá ratolest, zrovna se nauèivší 
chodit, a z maminèiných oèí køièí strach a neji- 
stota, co vše se mùže bìhem pøíští vteøiny stát. Co 
myslíte, co se stane? Je-li to pudl odnaproti, co za 
rohem zahlédl fenku kníraèe a neprodlenì ji 
musí oèuchat, nestane se nic. Mùj pes by maxi- 
mální pozornost vìnoval rohlíku v ruèièce toho 
dítka. Kdyby se jednalo o pitbula, který zrovna 
utekl pánovi, který ho týral a bil, mìla by ma- 
minka pravdìpodobnì oprávnìnou obavu o ži- 
vot svého dítìte...

Tvrdím, že 99% psù, se kterými se èlovìk pøi 
procházce Ostrovem potká, není nebezpeèných. Je 
však dùležité vìdìt, jak se k cizím psùm chovat, být na 
psy zvyklý a nemít strach. Vìtšina psích útokù je 
zavinìna strachem budoucí obìti. Je velice dùležité 
tento strach odbourat, zajistit osvìtu a umožnit 
mírové soužití psù i lidí, ve kterém majitelé psy 
svìdomitì vychovávají a uvìdomují si jejich i své 
možnosti. Je tøeba zamezit ohrožování okolí vinou 
nedbalosti majitelù agresivních psù a zvláštì 
bojových plemen. Tito psi nejsou automaticky 
zabijáky, ale èasto zmiòované pøíklady smrtelných 
napadení mají vìtšinou na svìdomí právì tato 
plemena, resp. jejich majitelé.

Naše mìsto má, dle mého názoru, dostatek zku- 
šeností, aby mohlo hledat vlastní øešení a neopa- 
kovalo chyby ostatních. Chytré a svìdomité øešení od 
hloupého rozezná každý. Obecnì závazná vyhláška 
naøizuje každému majiteli psa vést ho po mìstì 
pouze na vodítku a s náhubkem. Všichni psi tedy 
budou považováni za nebezpeèné bestie. Kolik napa- 
dení psem je v Ostrovì roènì zaznamenáno? A kolik 
je v Ostrovì roènì napøíklad vážných dopravních 
nehod? Pøíkladem je køižovatka ulic Mánesovy 
a Hlavní (proti lékárnì). V tomto zdánlivì bezpeèném 
místì, kde je èilý pìší ruch, témìø každý mìsíc dojde 
k bouraèce. Vìtšinou jen drobné støety, ale již 
nìkolikrát to byly hotové demolice. Nedávno tu 
jedno z aut vjelo na chodník a zanechalo po sobì smrt 
nìkoho, kdo nemìl s nehodou nic spoleèného. Tady 
se cítím být opravdu ohrožen. Psí zabijáci jsou, ale 
tìch lidských je mnohem více. Na té køižovatce 
doposud nebyla provedena žádná úprava, zpøe- 
hlednìní, nic. Nejsem hloupý, nežádám zákaz vjezdu 
aut do mìsta. Bohužel ani nepøedkládám žádná 
konkrétní øešení. Ta by mìla být výsledkem otevøené 
debaty s odborníky, kteøí do problematiky vidí. Ne- 
považuji se za odborníka v ani jedné zde zmínìné 
oblasti, píši z pozice obyèejného èlovìka a majitele 
psa, který nikdy nikomu neublížil a vždy kolem sebe 
šíøil radost. 

Nová vyhláška o pohybu psù v Ostrovì vyvolala 
vlnu reakcí. Pokud k jejímu sepsání vedly 
stížnosti obèanù, budou si muset pejskaøi lámat 
hlavu, co svým spoluobèanùm jejich psi provedli. 

Já sama vlastním psa a chodím s ním do kynologické 
organizace (ZKO Veseøice). Tam se o vyhlášce také 
diskutovalo, protože naši psi se umí ve mìstì chovat 
a my, zodpovìdní majitelé, se jimi samozøejmì chce- 
me pochlubit. Ovšem ne pouze naši psi jsou vycho- 
vaní, ve mìstì je spousta lidí, kteøí se chovají zodpo- 
vìdnì a nikoho neohrožují. Na druhou stranu potká- 
vám i mnoho lidí, jejichž psi se motají ostatním pod 
nohama nebo kolem kola, útoèí na jiné psy, zbìsile 
štìkají na lidi nebo je oèuchávají. Jejich majitelé to
buï ignorují, nebo to považují za roztomilé. Po svých 
psech neuklízí, koukají se radìji jinam. Obì skupiny 
jsou v jednom pytli jako „pejskaøi“. Je nová vyhláška 
spravedlivá k obìma skupinám? Nám se samozøejmì 
zdá, že ne, ale pravda je, že omezí právì i ty nezod- 
povìdné majitele psù. Myslím, že požadavek vodítka  

Pøesnì takový pocit 
mám z pøíznivcù nové 
vyhlášky mìsta o po- 
hybu psù i z vyhlášky 
samotné. Termín „psí 
život“ zaèíná nabývat 
nový rozmìr. Kde je 
chyba? Pøedevším v li- 
dech! 

Takže prosím Radu mìsta: Najdìte cílenìjší 
øešení! Snažte se trestat jen ty, kteøí si to opravdu 
zaslouží - nezodpovìdné majitele, ne všechny 
psy ve mìstì. Vím, že vaše práce není jedno- 
duchá a nehraji si na chytráka, který všechno 
vymyslí nejlépe, ale snažnì vás prosím, pokuste 
se to øešit nìjak jinak.

Vodítko ve mìstì beru 
jako samozøejmost. Asi je 

to otázka zodpovìdnosti za psího miláèka, ale taky 
starost o nìj, protože jde i o jeho bezpeèí. Ale 
náhubek? Co je to za nesmysl! Proè bychom mìli 
kvùli pár nezodpovìdným hlupákùm trestat všechny 
poslušné a neškodné psí kamarády? Myslím si, že jde 
spíš o pøedsudky a hysterii, v televizi se objevilo nì- 
kolik pøípadù pokousání, a hnedle musí mít náhubky 
všichni. Takže až se zase nìkdo pohádá v parlamentu 
nebo se porve v hospodì, tak dostanou náhubky 
všichni obèané? Pro jistotu, aby se pøedešlo pøípad- 
ným dalším konfliktùm? Chápu, že je to závažný pro- 
blém, mám též malou dcerku a rozhodnì bych ne- 
chtìla, aby ji pokousal pes. Konfliktùm se psy je 
možno pøedejít napøíklad tím, že se dospìlí ani jejich 
dìti nebudou bezhlavì vrhat na roztomilé psí èumáè- 
ky, aby si je pohladili, protože pøistoupí-li k nim prud- 
ce, leknou se a budou se bránit. Sama se snažím dìlat 
zodpovìdnì to, co žádám i od ostatních spoluobèa- 
nù. Je to naše povinnost - chceme-li sdílet život s pej- 
skem v míru a pohodì, musíme dodržovat urèitá opa- 
tøení. Ale jestli se musí nìco øešit, tak je to pár hlou- 
pých jedincù, a ne kompletní seznam všech pejskaøù! 

Mùj psí kamarád je disciplinovaný. Když mi není 
dobøe, pøitulí se ke mnì a dává mi najevo, že se mnou 
sdílí moji nepohodu, že na to nejsem sama. Je s ním 
legrace a opravdu obohacuje život celé naší rodiny 
(proto si lidé pejsky poøizují!). Jedna z mála možností, 
jak mu jeho lásku oplatit, je právì pìkná procházka. 
Ale nevím, jak by ode mne pøijal, kdybych mu šestkrát 
dennì pøi každém venèení narazila na èumák košík, 
to by bylo za trest. A to si mùj pejsek opravdu 
nezaslouží!

Michal Graus

Ètenáøské pøíspìvky
Reakce na vyhlášku o psech Jak se zavdìèit všem? Kdo chce psa bít, 

hùl si vždycky najde

Dominika Planková, Ostrov

je dobré øešení, které zatrhne necvièeným psùm 
otravovat jiné psy a lidi. Jenže podle mne vyhláška 
zašla do extrémù. Budu-li mít psa na vodítku a tudíž 
pod kontrolou, nepøijde mi nezbytné, aby mìl ještì 
košík. Nedokážu si pøedstavit, jak všichni psi z Ostro- 
va pobíhají na jediných tøech místech, kde se to smí, 
nehledì na to, že to možná všichni majitelé respek- 
tovat nebudou, tak jako tøeba zákaz volného pohybu 
psù v parku. Bohužel, tento mùj pokus jistì nenastolí 
všeobecné blaho, ani nemùže vyøešit nedostatky no- 
vé vyhlášky; spíš je podnìtem k zamyšlení. Podaøí se 
vyhlášku trochu „polidštit“, aspoò k èásteèné spoko- 
jenosti pejskaøù a ostatních lidí? 

Michaela Piškaninová (red. kráceno)
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Uvítáme diskusní pøíspìvky ètenáøù k otištìným tématùm v OM.
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