
Bikodrom Ostrov

Nejstarší cesty

Bikodrom neboli cvièištì pro horská kola se 
nachází v jižní èásti Ostrova a jeho sjízdnost 
se mìní s poèasím i lesnickou èinností. Na 
rozloze ètyø kilometrù se vine 33 kilometrù 
cest a pìšin. Jejich kvalita je rùzná: od asfaltu 
až po trávu dosahující k pasu. Výškový rozdíl 
bikodromu je 120 metrù a na své si tu pøij- 
dou zejména ti, kdo nemají èas na dlouhé 
vyjížïky, a pøesto rádi sportují.

Díky síti cyklotras se mùžete na kole podívat 
na Velký Rybník, vystoupat do Hlubokého 
nebo objevit Ruprechtov. Zpestøením vám 
urèitì bude køižování stezek s nejstaršími 
cestami v okolí Ostrova. Cestou mezi Háj- 
kem, Nejdou a Radošovem tak mùžete na- 
razit na Královskou zemskou cestu z tøinác- 
tého století, nebo se nechat unést atmosfé- 
rou lesù a odhadovat, kudy asi procházela 
Solná stezka vedoucí až z nìmeckého Halle. 

Pøi vší romantice a sportování ale nezapomí- 
nejte na své zdraví, proto si pøed každou ces- 
tou zkontrolujte, jestli je kolo vùbec zpùso- 
bilé ji s vámi podniknout. A a� už jsou vaše 
pøedstavy o kráse jakékoli, pøilbou pøedchá- 
zejte zranìním, která mohou zanechat šrá- 
my mnohem ménì krásné, než je sama 
pøilba. Š�astnou cestu! 
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Ostrovský mìsíèník
Kvìten 2009 1Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Jezdíme na kole: do lesa, do práce, ke škole

Ostrovský mìsíèník

S krásným poèasím se ve vìtšinì z nás probouzí touha po 
pohybu a ideálním partnerem k naplnìní takové touhy se 
mùže stát právì kolo. Bydlíme ve mìstì, které díky rozma- 
nité tváønosti nejbližšího okolí nabízí možnosti pro vyjížïky 
opravdu každému: od sportovcù vyhledávajících adrenali- 
nový zážitek až po rodiny s dìtmi. 

Na webových stránkách mìsta se doètete, že je prioritou 
Ostrova podporovat rozvoj cyklistické dopravy a propojit 
mìsto s regionálními i nadregionálními stezkami, stejnì jako 
s atraktivními místy v okolí. Nakolik se tento plán daøí reali-
zovat, mùžete sami posoudit z nastínìní nìkterých zají- 
mavých cyklistických okruhù a tras, které vám tøeba poslouží 
jako inspirace pro hezký výlet.

Pokud máte rádi romantiku Horního hradu a zelené vrchy 
Stráže nad Ohøí, mùžete se vypravit na 29 km dlouhý okruh, 
díky nìmuž si zdejší krajinu vychutnáte. Staèí, když se vydáte 
podél plotu nemocnièní zahrady, kde sjedete do Borku. Zde 
si pøijdou na své dobrodruzi. Po pøekonání mostu je èekají 
rozvaliny domù a poté zarostlé louky a les. Odmìnou za 
výdrž jim bude pøekrásná asfaltová lesní cesta do Kvìtnové. 
Další dobrodružství výletníky èeká pøi pøejezdu køižovatky 
chomutovské silnice, ale tìšit je mùže skuteènost, že násle- 
dující úsek cesty je pøehlednì znaèený turistickými znaèka- 
mi. Budete-li sledovat modrou, projedete Krásným Lesem, 

K hradu pøes Kvìtnovou

navštívíte Horní hrad a vystoupáte na vyhlídku Dubového 
vrchu. Zde sledování modré barvy konèí a opojeni pohle- 
dem z vyhlídky sjedete do luk nad Stráží. Ve Stráži nad Ohøí 
vyhledáte pro zmìnu èervené znaèení a po nìm se pøíjem- 
nou cestou podél Ohøe vydáte až do Vojkovic. Odsud vyje- 
dete nejdøíve stoupající kamennou cestou, napojíte se na 
lesní asfaltovou a posléze klesající travnatou cestu. Kolem 
Boreckého potoka se dostanete opìt k rozvalinám, mostu 
a jste zpìt u nemocnièní zahrady.

Témìø ideální pro rodinu s dìtmi je stezka do Merklína. Její 
stoupání je až na nìkolik kopeèkù nepatrné a jedinou ne- 
výhodou jsou krátké (ale pøehledné) úseky, kdy musíte vjet 
na silnici. Od polikliniky se napojíte na stávající cyklostezku, 
kde se pøes pøechod dostanete do Kfel. Projedete vsí a za 
starou budkou autobusové zastávky zahnete prudce vpravo 
mezi domy. Pak už vás èeká jen pøíjemná cesta s odpoèívad- 
lem mezi stromy a poli, malé zpestøení pøi prùjezdu kolem 
bývalého kravína, kde se èasto potulují kozy a jiná mírumi- 
lovná zvíøata, a dojedete k hlavní silnici, jejíž krátký úsek mu- 
síte zdolat. Po nìkolika stech metrech zaboèíte vpravo na 
most a pokraèujete klidnou jízdou až do obce Hroznìtín. 
U mostu za panelovými domy se opìt napojíte na cyklo-
stezku a pøes louku už po znaèené trase pokraèujete kolem 
restaurace pìknou asfaltovanou cestou až do Merklína.

Nenároèný výlet do Merklína

„Máte horské kolo a pøestalo vás bavit jezdit pouze po mìstì nebo po silnicích v jeho nejbližším okolí? Nemáte 
odvahu a chu� zjiš�ovat, kam smìøují lesní a polní cesty odboèující ze známých silnic? Nìkdy opravdu nevedou 
nikam, ale vìtšinou objevíte pøekvapivá spojení míst se zajímavými scenériemi,“ jsou úvodní slova prùvodce 
po ostrovských starých cestách. (Mapa s prùvodním textem je k dostání v Infocentru v Domì kultury Ostrov.)

Amélie

Foto: Archiv DK Ostrov
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Majitelé domù své domy zateplují a poøizují nové 
fasády. Stává se, že na novou fasádu již neosadí 
tabulku s èíslem popisným (pøípadnì s názvem uli- 
ce), která byla pùvodnì na jejich domì umístìna. 

Upozoròujeme obèany, že podle zákona è. 128/2000 
Sb. o obcích musí být budova oznaèena èíslem po- 
pisným, pokud bylo pøidìleno. Dále je majitel nemo- 
vitosti povinen strpìt bezúplatné pøipevnìní tabulky 
s oznaèením ulice. Za nedodržení tohoto ustanovení 
mùže obec podle zákona uložit pokutu až do výše 
10 000 Kè.  

Èísla popisná

Ing. Jana Punèocháøová, 
tajemnice MÚ Ostrov

Vzhledem k posledním událostem spojeným s èin- 
ností naší základní a mateøské školy mi dovolte 
pøedat vysvìtlující informace.

Základní škole J. V. Myslbeka a MŠ jsem vìnovala 
15 let mého profesního i osobního života a je stále 
základním smyslem mé práce. Od poloviny devade- 
sátých let pøešla škola do právní subjektivity, spojila se 
s mateøskou školou a zdárnì se rozvíjela ve všech 
oblastech. Dosahovala velmi dobrých výsledkù, žáci 
vzornì reprezentovali svou školu jak u nás, tak v za- 
hranièí, což prokazovaly výstupy kontrol všech nadøí- 
zených institucí. Je to výsledek práce celého týmu 
pracovníkù školy, jak stále zdùrazòuji prostøednictvím 
všech médií. Jistì mi dá veøejnost za pravdu, když 
použiji pøirovnání, že i sebelepší seskupení hudebníkù 
v orchestru s vynikajícími sólisty bez schopného diri- 
genta krásnou hudbu nevytvoøí. Tak je to samozøejmì 
v jakékoliv kolektivní èinnosti, tedy i ve škole.

Chci ujistit veøejnost, že poslání školy je stále plnì 
naplòováno a uèitelé pøedávají své vìdomosti žákùm, 
jak nejlépe dovedou. Zdárnì zajiš�ují nejen pedago- 
gický proces, ale vìnují se žákùm i v øadì školních 
soutìží a mimoškolních akcí. Jak žáci ZŠ, tak MŠ vyjíždí 
do škol v pøírodì. Jsou realizovány zahranièní projekty 
a organizovány mezinárodní Cambridgeské zkoušky. 
Je ovìøován a stále doplòován školní vzdìlávací 
program „Každý žák je úspìšný“.

Provozní zamìstnanci zajiš�ují bezproblémový chod 
školy a v souèasné dobì je škola i MŠ opravována, 
vymalována, má nový šatnový systém. V souèasné 
dobì se vymìòuje osvìtlení.

V dùsledku kvalitního hospodaøení má škola dostatek 
finanèních prostøedkù na další modernizaci vybavení 
a zajištìní mezd všech pracovníkù.

V letošním roce pøišlo k zápisu do prvních tøíd více dìtí, 
než jsme mohli bohužel pøijmout. Pro školní rok 
2009-10 otevíráme dva první roèníky, dva pøípravné 
roèníky a dvì specializované tøídy pro dìti s problémy 
v uèení a vývojovými poruchami. Službu veøejnosti 
jsme se snažili vylepšit tím, že jsme otevøeli další tøídu 
v MŠ. V tomto roce, jako i v pøedchozích letech naši 
žáci neopouští školu; pokud ano, dùvodem je pøeváž- 
nì jejich stìhování.

Poslední ètyøi mìsíce jsem byla já i moje rodina 
vystavena velkému tlaku. Po dohodì s ní jsem dospìla 
k závìru, že za tìchto podmínek by øízení ZŠ J. V. 
Myslbeka a MŠ Ostrov bylo pro mì velmi obtížné. 
Z tohoto dùvodu jsem požádala starostu mìsta o uvol- 
nìní z funkce øeditelky školy. Neodmítám však této 
škole, ve které jsem strávila vìtší èást mého profesního 
života, jakoukoliv pomoc, budu-li o ni požádána.  Stále 
to bude v mé mysli „Moje pìtka“. 

Minulost a budoucnost 
ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ Ostrov

Mgr. Ladislava Hlušková, øeditelka školy

Centrum pro zdravotnì postižené Karlovarské- 
ho kraje pøipravilo pro ostrovské seniory bez- 
platný poèítaèový kurz, který se koná pod finan- 
èní záštitou Nadaèního fondu manželù Livie 
a Václava Klausových. 

Kurz se bude konat od 25. do 29. kvìtna v Základní 
škole Masarykova Ostrov. Seniory zde èeká dvanáct 
hodin výuky na poèítaèi, dvì hodiny budou potom 
vìnovány použití mobilních telefonù a platebních 
karet. Na konci kurzu získá úèastník osvìdèení 
o absolvování tohoto vzdìlávacího semináøe.

Pøihlášky jsou pro zájemce pøipraveny v Domì 
kultury v Ostrovì na Mírovém námìstí nebo 
v Centru pro zdravotnì postižené v Karlových Va- 
rech. 

Bezplatný kurz pro seniory

Jana Pomijová, CZP KK

Skupina komunitního plánování 
sociálních služeb (dále jen KPSS) 
Triáda ve spolupráci se sociálním 
odborem pøi MÚ Ostrov vydala 
pro obèany mìsta Ostrova s roz- 
šíøenou pùsobností Katalog po-    
skytovatelù sociálních a sociálnì 

zdravotních služeb (dále jen Katalog). Cílem vydání 
Katalogu je informovat obèany o poskytovatelích so- 
ciálních služeb v místì jejich bydlištì a v obcích v pùsob- 
nosti mìsta a pro rychlou orientaci pøi vzniku a øešení 
nepøíznivé sociální situace obèana nebo jeho rodinných 
pøíslušníkù vèetnì dìtí. Katalog obsahuje další služby, 
které našim obèanùm v souèasné dobì zajiš�ují i posky- 
tovatelé mimo náš region, nebo mají zájem našim 
obèanùm tyto služby nabízet. 
Sociální odbor pøi MÚ Ostrov na poskytované služby 
našim obèanùm v tìchto zaøízeních pøispívá z rozpoètu 
mìsta.
Cílem Triády a pøedstavitelù mìsta je vzbudit zájem 
široké veøejnosti o sociální služby, zjistit jejich skuteèné 
potøeby a vyzvat je ke spolupráci na KPSS našeho 
regionu. Katalog je vydán v dostateèném poètu výtiskù 
a bude pro naše obèany k nahlédnutí na sociálním 
odboru MÚ Ostrov, je zveøejnìn na webových strán- 
kách Ostrova (www.ostrov.cz). Praktiètí lékaøi ho obdrží 
fyzicky i v elektronické podobì, stejnì tak starostové 
obcí v pùsobnosti mìsta a poskytovatelé uvedení v Ka- 
talogu. Naším cílem je prezentovat Katalog v ostrovské 
kabelové televizi a realizovat „Kulatý stùl“, besedu s ob- 
èany a pøedstaviteli specifických skupin, politiky a ostat- 
ními obèany, kteøí projeví zájem o vìc veøejnou, a tou 
KPSS je.
Ètenáøùm dìkujeme pøedem za pøipomínky a pod- 
nìty. Kontakt: KPSS Ostrov, Mìstský úøad Ostrov, 
Klínovecká 1204, 363 01 Ostrov. 
E-mail: kpss.ostrov@seznam.cz, tel: 353 801 250. 

Triáda 
vydala katalog pro obèany 

Za Triádu: Petr Lindák, Marie Stašková, 
Mgr. Tomáš Fexa

Vážení spoluobèané, v nedávné dobì se na Mìst- 
ský úøad obrátilo Sdružení vlastníkù bytových 
jednotek Klicperova 749-50 (zastoupené dodava- 
telskou firmou TOVOZ JV, s.r.o.) s tím, že by chtìli 
vyjádøení k vybudování plynové kotelny, tedy 
odpojení tohoto bytového domu od centrálního 
zásobování teplem (dále CZT). Odbor životního 
prostøedí nesouhlasil, protože toto odpojení je 
v rozporu se zákonem 86/2002 Sb. o ochranì 
ovzduší. Následnì se obrátili se stížností na Mini- 
sterstvo životního prostøedí.

Ministerstvo životního prostøedí provìøilo údaje pre- 
zentované firmou TOVOZ JV, s.r.o., která sdružení 
zastupuje a potvrdilo, že (cituji): „údaje, které jsou uve- 
deny v technické zprávì projektu, jsou nepøesné a za- 
vádìjící“. Provedlo modelový výpoèet ceny tepla z do- 
movní kotelny a cena tepla jim vyšla 531 Kè/GJ vè. 
DPH, což je o 200 Kè/GJ více, než bylo deklarováno 
firmou nabízející realizaci plynové kotelny a o cca 
90 Kè/GJ vè. DPH více než cena tepla z Ostrovské tep- 
lárenské, a.s. Pøi prùmìrné spotøebì 38,5 GJ/rok/byt 
v tomto objektu vychází vytápìní plynem pro jeden byt 
o cca 3465 Kè za rok dražší než vytápìní z Ostrovské 
teplárenské, a.s.!

Ministerstvo životního prostøedí dále potvrdilo, že uvá- 
dìná mìrná spotøeba 22 GJ/byt/rok je podhodnocena 
a že dosahuje podle propoètù v prùmìru 45GJ/rok/ 
byt. V otázce vlivu domovní kotelny na životní pro- 
støedí potvrzuje (cituji): „pøi jejím využití by vzrostly 
emise zneèiš�ujících látek do ovzduší a došlo by ke 
zhoršení kvality ovzduší v dané lokalitì. MŽP všeobec- 
nì nedoporuèuje odpojování objektù od soustavy, 
nebo� považuje CZT za výhodnìjší jak z hlediska 
ekonomického, tak ekologického “.   

Jen pro ilustraci. V domì je dvanáct bytových jednotek. 
Namìøená spotøeba tepla na vytápìní byla v rozmezí 
od 371 GJ v roce 2005 až 323 GJ v roce 2008. Spotøeba 
tepla na ohøev teplé vody byla v roce 2008 139 GJ, tj. 
celková spotøeba tepla v roce 2008 (který byl nadprù- 
mìrnì teplý) byla 462 GJ. V projektové dokumentaci 
plynové kotelny je uvedena celková roèní spotøeba 
tepla na vytápìní a ohøev teplé vody ve výši pouze 
266 GJ, což je o 57 GJ ménì, než je v souèasné dobì 
potøeba tepla jen pro vytápìní, bez ohøevu TV. Mìrná 
spotøeba na jeden byt byla uvedena cca 22 GJ/rok na 
vytápìní i ohøev teplé vody. Ve skuteènosti v roce 
2008 byla mìrná spotøeba na jeden byt cca 38,5 
GJ/rok. Pro srovnání: republikový prùmìr je 45 GJ/rok. 
Mìrné spotøeby 22 GJ/rok nedosahuje a nemùže do- 
sáhnout žádný sebelépe zateplený bytový dùm vysta- 
vìný v druhé polovinì 20. století. Nelze také oèekávat 
další podstatné snížení spotøeby, když budou obyva- 
telé domu šetøit, nebo� tento objekt má vlivem šetøení 
teplem cca o 17 % menší spotøebu tepla než sousední 
objekt stejné stavební konstrukce a menší spotøebu, 
než nìkteré plnì zateplené domy napojené na tutéž 
výmìníkovou stanici. Z uvažované spotøeby 22 GJ/rok 
vychází také navržená plynová kotelna, která by v zim- 
ním období nebyla schopna vytopit celý dùm, nebo by 
muselo dojít ke snížení ohøevu teplé vody v domác- 
nostech. Ve vyjádøení zaslaném na MŽP se uvádí, že 
cena tepla z lokální plynové kotelny bude 280 Kè/GJ. 
Firmy, které zpravidla pøesvìdèují vlastníky bytových 
domù o výhodnosti odpojení od CZT a zajištìní vytá- 
pìní vlastní plynovou kotelnou, obvykle porovnávají 
prostou ceníkovou cenu plynu s komplexní službou 
obsaženou v cenì CZT. Jednoduchým výpoètem lze 
zjistit, že pøi zapoètení všech složek ceny plynu a úèin- 
nosti kotelny je výsledná cena samotného plynu 382 
Kè/GJ, což je cena o více než 100 Kè/GJ vyšší, než je 
deklarovaná výsledná cena tepla z plynové kotelny. 
K této cenì je nutné pøipoèítat ještì další promìnné 
náklady (elektøina pro obìhová èerpadla a provoz 
kotelny, voda na dopouštìní, poplatky) a všechny stálé 
náklady (odpisy, náklady na zákonem pøedepsané revi- 
ze a prohlídky kotelny vèetnì komína, opravy a údrž- 

Odpojení domu od centrálního zdroje tepla
bu, obsluhu kvalifikovanou a oprávnìnou osobou, 
finanèní náklady na poøízení investice, režie, náklady na 
odpojení z CZT atd.). 

Aèkoliv obecnì panuje názor, že spalováním plynu ne- 
vznikají žádné škodliviny, není to pravda, jde pøedev- 
ším o slouèeniny dusíku (NOx), které významnì zpù- 
sobují inverzi. Pøestože navrhovaná kotelna je malého 
výkonu, došlo by realizací tzv. nízkoemitujícího zdroje 
uprostøed mìsta ke zhoršení kvality ovzduší v její blíz- 
kosti, tedy v centru Ostrova. Jak je možno zejména 
v zimním období vysledovat, vzhledem k obvyklému 
proudìní vìtru v Ostrovì kouøová vleèka z teplárny 
umístìné na samém okraji mìsta témìø nikdy nesmì- 
øuje pøímo na mìsto Ostrov ani žádné další vìtší mìsto 
a emise z teplárny se rozptýlí až ve vzdálenìjších ne- 
obydlených oblastech. V pøípadì, že by všechny byto- 
vé domy mìly svou vlastní plynovou kotelnu, došlo by 
k zásadnímu zhoršení kvality ovzduší v Ostrovì a in- 
verzní stavy, tak jak je známe z nìkterých podzimních 
dní, by se staly samozøejmostí a pravidelným jevem. 

Ing. Jan Bureš, starosta mìsta
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Mìstská policie Ostrov 
Strážníci vyøešili celkem 560 pøestupkù a uložili za 
nì sankce ve výši 37 614 Kè. Porušení Obecnì 
závazné vyhlášky o pravidlech pohybu a chovu 
psù ve mìstì ve 20 pøípadech, 75 pøestupkù na 
úseku veøejného poøádku a 465 v dopravì, což je 
zatím nejvyšší poèet zjištìných pøestupkù v jed-
nom mìsíci v historii MP Ostrov.

9. bøezna 15.58 hod. Pracovníci supermarketu ozná- 
mili dvì podnapilé osoby, které obtìžují personál i zá- 
kazníky. Strážníci zadrželi 50letého a 64letého muže 
z Ostrova. Po nezbytné kontrole dokladù se mladší 
muž oboøil na strážníky a urážel je, proto ho za pomoci 
donucovacích prostøedkù zpacifikovali a pøedvedli na 
služebnu, odkud jej pøevezli do Protialkoholní záchytné 
stanice. Muž pøi zákroku utrpìl lehké zranìní, které mu 
bylo ošetøeno lékaøem RZS. Muž je podezøelý z trest- 
ného èinu výtržnictví, vìc øeší PÈR.
9. bøezna 16.51 hod. Oznámení vloupání do budovy 
bývalé ZŠ Klínovecká. V objektu byli zadrženi tøi ne- 
zletilí chlapci (12 a 13 let) z Ostrova a byli pøedáni 
rodièùm. Vìcí se bude zabývat Odbor sociálnì právní 
ochrany.
10. bøezna 21.35 hod. Oznámení, že u penzionu 
v Ostrovì je slyšet hádku a køik. Na místì strážníci za- 
drželi 35letého muže z Ostrova, který bil na ulici svou 
matku. Dalším šetøením zjistili, že v bytì v ulici S. K. 
Neumanna by mìla být ještì jedna zbitá žena. Na 
místì našli svázanou 49letou majitelku bytu, která uve- 
dla, že ji zbil zadržený muž. Ten je podezøelý ze spáchá- 
ní trestného èinu výtržnictví, pøípadnì dalších tr. èinù.
11. bøezna 20.57 hod. Anonymní oznámení, že nì- 
kdo krade døíví z manipulaèního skladu v Ostrovì. 
Strážníci okolí prohledali, ale pachatele se jim nepoda- 
øilo zadržet. Až kolem 22.45 hod. se jim v moøíèovském 
kopci podaøilo zadržet 44letého muže z Moøíèova, 
který se doznal, že ve skladu odcizil latì, které vezl na 
kárce. Musel døevo vrátit a vìc byla vyøízena jako 
pøestupek proti majetku.
17. bøezna 18.18 hod. Vloupání do budovy bývalé ZŠ 
Klínovecká. Na místì strážníci zadrželi dvì dívky ve 
vìku 15 let, dalším dvìma se podaøilo utéct. 
21. bøezna 12.35 hod. Personál supermarketu zadr- 
žoval 23letou ženu z Mostu, která se pokusila odcizit 
zboží v hodnotì 2020 Kè. Šetøením bylo zjištìno, že 
žena má omezenou zpùsobilost k právním úkonùm, 
proto pøestupek proti majetku bude odložen.
21. bøezna 16.43 hod. Oznámení, že v Horním Žïáru 
dochází k napadání psù a lidí toulavým psem. Volnì 
pobíhající pitbulteriér napadal psy a jejich majitele, 
dokonce v pøítomnosti strážníkù a hlídky PÈR uvedený 
pes napadl nìmeckého ovèáka a tìžce jej zranil, a to 
i pøes aktivní obranu jeho majitelù. Situace se natolik 
vyhrotila, že jeden z policistù musel proti rozzuøenému 
pitbulteriérovi použít služební zbraò a psa usmrtit. Zra- 
nìného nìmeckého ovèáka strážníci urychlenì odvezli 
k ošetøení na veterinární pohotovost.
24. bøezna 11.45 hod. 55letá žena z Jáchymova jela 
se svým autem po Hlavní tøídì v Ostrovì a náhle jí 
vbìhl do cesty pes a došlo ke kolizi. Strážníci odchytili 
uvedeného psa, který byl naštìstí nezranìn. Pøevezli 
ho do mìstského útulku.
24. bøezna 11.42 a 13.24 hod. Zajištìní objektu Fi- 
nanèního úøadu v Ostrovì a banky, nebo� neznámý 
pachatel oznámil, že jsou tam uloženy bomby. Poli- 
cistùm se nakonec podaøilo na základì poznatku zadr- 
žet pachatele, který tímto chtìl odlákat pozornost po- 
licistù a strážníkù a v bance si vynutit vydání hotovosti. 
29. bøezna 16.32 hod. V supermarketu zadrželi pa- 
chatele krádeže. 19letý muž z Ostrova chtìl odcizit 
èokolády v hodnotì 139 Kè. Zboží musel vrátit a vìc 
s ním byla vyøešena jako pøestupek proti majetku.
Na uvedených pøípadech spolupracovala MP Ostrov 
s obvodní PÈR Ostrov. 

Bc. Pavel Èekan, velitel MP Ostrov

Práce na projektu Rozvoj infrastruktury pro 
kulturu a volný èas Ostrov byly zahájeny. Byla 
podepsána smlouva s dodavatelem stavebních 
prací a následnì zahájeny stavební práce v první 
etapì na fotbalovém høišti v ulici U Nemocnice. 

Bude zde provedena modernizace fotbalového høištì 
s pøírodním trávníkem a výstavba nového tréninkové- 
ho høištì s umìlou trávou III. generace, zøízení auto- 
matického zavlažování obou høiš�, umìlého osvìtlení 
a oplocení. Bude tak umožnìn celoroèní trénink 
fotbalu na otevøeném prostranství. 

V druhé etapì to bude výstavba areálu pro netradièní 
sporty a dìtské letní scény, vše v tìsné blízkosti stávají- 
cího Mìstského domu dìtí a mládeže v Ostrovì. 
Pozemek, na nìmž bude postavena dìtská letní scéna, 
je dnes nevyužitou plochou mezi MDDM a øíèkou 
Bystøicí (kdysi sloužil jako školní zahrada). V nejnižší 
rovinaté partii bude jevištì, do svahu budou zakompo- 
novány jeho jednotlivé stupnì, na nejvyšším místì je 
navržen objekt zázemí. Pøístup do hledištì od MDDM 
je ze spojovací ulièky mezi ulicemi Školní a Klášterní. 
Boèní pøístup k jevišti je od Klášterní ulice. Oba pøístupy 
budou bezbariérové. Sportovištì pro netradièní sporty 
je navrženo na pozemku vedle Domu dìtí (staveništì 
je dnes školním dvorem). Severozápadní širší èást nabí- 
zí prostor pro víceúèelové høištì, lanovou pyramidu, 
lezeckou vìž, stìnu a kolotoè, jihozápadní užší èást 
bude využita pro dvì venkovní kuželkáøské dráhy. 

Celkové náklady projektu, na který byla získána dotace 
z fondù Evropské unie, èiní více než 52 milionù korun. 
Dotace z rozpoètu Regionální rady regionu soudr- 
žnosti Severozápad bude poskytnuta ve výši 92,5 % 
celkových nákladù, z èehož 85 % èiní dotace ze struk- 
turálního fondu ERDF. Celková výše dotace tedy 
pøesahuje 48,2 milionu korun (44,3 mil. Kè z ERDF). 
Vlastní podíl, který bude hradit mìsto je 7,5 %, tedy 
3,9 milionu korun. Dokonèení realizace projektu se 
pøedpokládá k 30. listopadu 2009. Druhá etapa bude 
zahájena 1. prosince a ukonèena k 29. øíjnu 2010, což 
je i termín dokonèení celkové realizace projektu. 

Výstavba 
nového høištì již zaèala

V ostrovských ZŠ byla instalována nová prezentaèní 
technika v podobì interaktivních tabulí. Je to jedno 
z nejmodernìjších výukových médií, které lze na ško- 
lách používat. Zajiš�uje uživatelské pohodlí jak pro vy- 
uèující, tak pro žáky (software je vypracován jako „živý“ 
materiál, který se mùže upravovat, doplòovat, mìnit). 
Žáci se mohou podílet na spoluvytváøení výuky, nepù- 
jde pouze o jednostrannou komunikaci (uèitel versus 
žák), zjednoduší se i systém provìøování znalostí a výu- 
ka bude efektivnìjší (pøíprava hodiny, hluchá místa pøi 
nadepisování pøednášené látky na klasickou tabuli). 
Napø. na ZŠ J. V. Myslbeka pøidìlili jednu interaktivní 
tabuli pro výuku žákù I. stupnì, jež bude využívána pro 
výuku èeského jazyka, matematiky, vlastivìdy, pøírodo- 
vìdy, prvouky, hudební výchovy a cizích jazykù a dru- 
hou tabuli pro žáky II. stupnì, která bude doplòovat 
výuku informaèních technologií a sloužit v hodinách 
matematiky, fyziky, zemìpisu, dìjepisu, pøírodopisu 
a ostatních pøedmìtù. Obì tabule budou využívány 
i pøi pøednáškách, které škola pro žáky organizuje. Dle 
názoru vyuèujících na této škole jsou novinky ze svìta 
informaèních technologií vždy vítány, nebo� pøispìjí ke 
zkvalitnìní a zatraktivnìní výuky. Do budoucna škola 
poèítá s nákupem dalších takových tabulí. Interaktivní 
tabule zaøadila do výuky i ZŠ Májová. Na ZŠ Masary- 
kova pracují s tìmito tabulemi již ètyøi roky a mají velmi 
pozitivní zkušenosti. Pùvodnì interaktivní tabule slou- 
žily k výuce spoleèenskovìdních disciplín, v souèasné 
dobì se budou využívat i v ostatních hodinách (mate- 
matiky, fyziky, zemìpisu). Poøizovací cena jedné tabule 
byla 160 tisíc korun. Finanèní pøíspìvek na poøízení in- 
teraktivních tabulí ve výši 480 tisíc korun poskytlo 
mìsto Ostrov (tj. zøizovatel jmenovaných ZŠ). Poèítá 
se i s poøízením interaktivní tabule pro Mìstskou 
knihovnu Ostrov. 

Atraktivnìjší výuka 
na ostrovských školách 

Mgr. Lucie Mildorfová

Ing. Alexandra Fürbachová, ved. Odboru RÚP

Od 1. ledna 2007 platí Radou mìsta Ostrov schvá- 
lená Pravidla pro poskytování grantù nezisko- 
vým organizacím. Termín pro podávání žádostí je 
stanoven vždy do konce pøedchozího roku. Pro 
letošní rok vyhradilo mìsto na granty celkem 
1 050 000 Kè. Z toho suma 650 000 Kè pøedstavuje 
pøíspìvek na èinnost organizací v oblasti sportu 
s mládeží do 18 let a 400 000 Kè je pøíspìvek na èin- 
nost organizací v oblasti kultury a zdravotnictví. 

Komise RM Ostrov pro poskytování grantù nezisko- 
vým organizacím posoudila v únoru celkem 38 doru- 
èených žádostí na akce a èinnost organizací v letošním 
roce a navrhla rozdìlit mezi žadatele o dotaci celou 
sumu schválenou v rozpoètu mìsta. RM rozhodovala 
o pøidìlení grantù do 50 000 Kè. O grantech vyšších 
než tato èástka rozhodlo Zastupitelstvo mìsta Ostrov 
na svém øádném zasedání v bøeznu. 

Ostrov pøidìlil granty 
neziskovým organizacím 

Šárka Kvasnièková, Odbor KSVS

V bøeznu se v Ostrovì narodilo devìt dìtí, zemøelo 
rovnìž devìt obèanù. Manželství neuzavøel v bøeznu 
žádný pár. K trvalému pobytu ve mìstì se bìhem 
bøezna pøihlásilo 20 osob, odstìhovalo se jich 27. 
Celkovì tedy ve mìstì ubylo sedm obèanù. Prù- 
mìrný vìk ostrovských obyvatel v bøeznu 2009 byl 
40,89 let. Celkový poèet obyvatel hlášených v Ostro- 
vì (vèetnì pøilehlých okolních obcí) k 31. bøeznu 
2009 byl 16 984. 

Zmìna stavu obyvatel 
mìsta Ostrova v bøeznu 2009

Matrika MÚ Ostrov 

Mateøská škola Krušnohorská Ostrov bude 
otevøena od 7. do 31. èervence 2009. Mateøská 
škola pøi Základní škole J. V. Myslbeka bude 
v provozu od 3. do 28. srpna 2009. 

Aèkoli žádný pøedpis neukládá, aby o prázdninách 
byly v provozu mateøské školy, v Ostrovì nebude 
provoz mateøinek pøerušen. Provoz mateøské školy 
lze podle pøíslušné vyhlášky omezit nebo pøerušit 
v èervenci nebo srpnu, pøípadnì v obou mìsících. 
Rozsah omezení nebo pøerušení stanovuje øeditelka 
MŠ po projednání se zøizovatelem, v tomto pøípadì 
mìstem Ostrov. Øeditelky jednotlivých ostrovských 
mateøských škol se dohodly na možnostech a pod- 
mínkách pøedškolního vzdìlávání dìtí v jiných MŠ po 
dobu pøerušení provozu. Dvì mateøské školy budou 
uzavøeny ètyøi týdny, další dvì sedm a jedna osm 
týdnù. 

Provoz mateøských škol 
nebude v létì pøerušen 

Dagmar Shánìlová, Odbor KSVS

Letní odstávka zdroje teplé vody se 
uskuteèní ve dnech 27. až 31. èervence 
(vèetnì). Ing. Oldøich Špalek, 

obch. øed. OT, a.s. (tel. 353 610 312) 
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Zprávy ze škol

ZŠ J. V. Myslbeka 
a MŠ Ostrov
Besedy na téma ekologické recyklace odpadu se 
konaly v bøeznu na škole i v mateøince. Žáci byli 
prostøednictvím pøíslušné agentury informováni 
i o tom, jakým zpùsobem mají využívat tran- 
sportní kontejnery umístìné v obou budovách. 
Další vzdìlávací pøednášky zamìøené na pre- 
venci kriminality mládeže, které se úèastnili žáci 
5. až 9. tøíd, se ujali pøíslušníci PÈR. 

Naše podìkování patøí Pavlu Valentovi (který mi- 
mochodem vyškolil i pedagogický sbor v rámci první 
pomoci) a jeho kolegùm Èernému a Gregušové. Dìti 
z MŠ se v rámci akce Kdopak je za dveømi seznámily 
s výcvikem služebních psù vèetnì ukázek pøi práci. 

Premiérový školní turnaj v sudoku se setkal s velmi 
slušným zájmem dìtí. 

Zúèastnilo se 46 øešitelù a v I. kategorii bezkonku- 
renènì zvítìzila žákynì Tomcová (3. B) pøed Sinhem 
(3. A) a Koptovou (3. A). Vítìzství v II. kategorii získal 
žák Slávik (5. B) pøed Frieseckým (6. C) a Branišovou 
(6. C). Výbornì si vedl i Maljuk z 8. C, který ve III. 
kategorii za sebou nechal Müllera (9. C) a Hamaro- 
vou (9.A). Krajské kolo ve sportovní gymnastice: 
Dívky 4. až 5. tøíd ve složení Kneiflová, Belicová, 
Køížová, Wasserbauerová a Držíková obsadily 
4. místo. Ještì lépe se vedlo družstvu starších dívek, 
kdy žákynì 8. až 9. tøíd si ze Sokolova odvezly 
bronzové medaile. O cenný úspìch se zasloužily 
žákynì: Liptáková, Moudrá, Lešková a Ághová. 

Mgr. Vladimír Vízdal     

Vìdomostní soutìže, sport a kultura; tak by se 
dalo shrnout uplynulé období na naší škole. 

Byli jsme poøadateli okresního kola Olympiády 
èeského jazyka. Uskuteènila se mezinárodní soutìž 
Matematický klokan: v kategoriích Cvrèek (2.-3. tø.) 
nejlépe uspìl Jakub Novák, Klokánek (4.-5. tø.) Jan 
Pauch, Benjamín (6.-7. tø.) Adéla Kubištová a Kadet 
(8.-9. tø.) Do Viet Hung. V Biologické olympiádì byla 
nejúspìšnìjšími øešiteli školního kola dìvèata Tereza 
Dušková (kat. 6.-7. tøídy) a Lucie Märzová (kat. 8.-9. 
tøídy). Ve školním kole zemìpisné soutìže bodovali 
David Všetièka (6. roè.), Tereza Dušková (7. roè.) 
a Tomáš Barnoky (8. roè.). Stali jsme se poøadateli 
okresního kola basketbalu žákù II. stupnì. Tím více 
nás potìšilo, že tým našich dìvèat (Šebestová, 
Bratršovská, Zichová, Køižièková, Veselá, Vítková, 
Cozmová, Dáòová, Sochorová, Voslaøová a Šidáko- 
vá) v domácím prostøedí vybojoval tøetí místo a druž- 
stvo chlapcù (Novák, Cozma, Jurèa, Filák, Szabó, 
Cicvárek, Bortlík, Kaucký, Lazok a Kleinhampl) si 
odneslo zlato a postup do krajského kola. Koneèné 
ètvrté místo z okresního kola MSO pro obì bas- 
ketbalová družstva z I. stupnì (složení: Tran, Šindeláø, 
Spruszanský, Hariš, Özdemir, Kaøízek, Liška, Chout- 
ka, Vyleta, Hála; Šupolová, Koptová, Pompová, 
Rešlová, Bílková, Samcová, Kubištová, Hrubá, 
Märzová, Bajcurová) soutìž uzavøelo. Krajské kolo 
ve šplhu by se bez našich závodníkù už asi neobešlo; 
Karel Šmíd vyhrál soutìž jednotlivcù, družstvo dìvèat 
(Franková, Michálková, Kanèiová, Sochorová) 
skonèilo na druhém místì a chlapci (Pøibyl, Filák, 
Horváth, Šmíd) zajistili škole vítìzný pohár. Že se dá 
soutìžit i na nižších úrovních, dokázaly naše hoke- 
jové týmy sestavené z tøíd I. stupnì. Dìti v rámci 
pravidelného bruslení, nastrojeny v barvách svého 
týmu, s vlastním bojovým pokøikem na ledì bojovaly 
jako lvi. Kdoví, tøeba o Tuèòácích, Tygrech, Borcích, 
Pumách, Bílých èi Rudých liškách… ještì uslyšíme. 
Pøíjemnou zábavu si užili i šes�áci na Literární noci; 
pøespání ve spacácích ve škole, èetba dobrodružné 
literatury, kvízy, hry, soutìže a samozøejmì Bobøík 
odvahy se staly nezapomenutelnými pro všechny 
zúèastnìné. Stejnì tak i vyvrcholení soutìže Zpívá 

Májový trojlístek
celá družina, letos poprvé za úèasti rodièù sou- 
tìžících. Tradiènì tìžký úkol rozhodnout, kdo byl 
nejlepší, nakonec porota vyøešila: ocenila zlatem 
v kategorii zpìvu Dominika Austa a v kategorii 
playbacku Matìje Velièku a Zuzku Lemákovou. 

Zkrátka však nepøišel nikdo, nebo� spokojené 
tváøe dìtí i rodièù dávaly tušit nìco daleko víc. 
A o to nám jde.  Mgr. Naïa Èechmanová

Šandorová a Didová nás pøed Velikonocemi reprezen- 
tovaly v Karlových Varech na okresní soutìži Praktická 
dívka, obsadily 4. místo. V kvìtnu fandíme sportovcùm 
pøi lehkoatletických závodech. Škola je znovu poøada- 
telem okresního i krajského kola závodù v lehké atle- 
tice praktických a speciálních škol. Další akcí bude lite- 
rární pøehlídka pro všechny roèníky, jež bude spojena 
s výtvarnou výstavkou u pøíležitosti Dne matek. Èeká 
nás ještì plno soutìží mimo školní areál: dopravní, 
výtvarná a keramická, ve vybíjené a kopané… Všem ši- 
kovným chlapcùm a dìvèatùm, kteøí vzornì reprezen- 
tují a dìlají svým vyuèujícím radost, tímto vyjadøujeme 
náležitou pochvalu. 

Jaro je v plném proudu a na všech, kdo mají co do 
èinìní se školou, je s blížícími se prázdninami vidìt 
zlepšující se nálada. Už potøetí jsme poøádali okresní 
i krajské kolo soutìže „Umíme to s poèítaèem“. Opìt 
jsme tak pøivítali zástupce praktických a speciálních škol 
z karlovarského a posléze i sokolovského a chebského 
okresu. Žáci naší školy Weiss a Stradiot v okresním kole 
zvítìzili, v kole krajském pak nestaèili jen na dvojici 
z Toužimi. Kulturní vyžití pøinesla žákùm vystoupení 
smíšeného orchestru Ad Libitum a ostrovské skupiny 
Gipsy Trend. Tato formace koncertovala pøímo v naší 
škole a poslechnout si ji spoleènì s námi pøišel i místo- 
starosta Milan Matìjka. Tøídy II. stupnì byly na pravi- 
delných návštìvách v Mìstské knihovnì, pro 7. a 8. 
tøídu byla jistì pøínosná i podívaná v Ekocentru. Žákynì 

Program:

Malí umìlci. Pøedstaví se nejmladší žáci hudebního 
a dramatického oboru. 

Malí umìlci. Pøedstaví se nejmladší žáci hudebního 
a dramatického oboru. 

Den otevøených dveøí. Zúèastní se soubor Hop-Hop 
Ireny Konývkové.

Koncert rodin Balátù a Wudyù. Pøedstaví se žáci se 
svými rodinami pod vedením Dagmar Tölgové. 

Vyhlášení nejúspìšnìjších žákù v letoš- 
ním školním roce 

Závìreèný koncert ZUŠ. Pøedstaví se ab- 
solventi a nejlepší žáci školy. Vstupné na koncert 
50 Kè (dìti 20 Kè)

Klavírní hrátky. Pøehlídky se zúèastní žáci z karlovar- 
ského okresu. (Organizuje klavírní oddìlení ZUŠ 
Ostrov.) 

kostel Nanebevzetí Panny 
Marie 
Malá veèerní hudba 
Hrají a zpívají žáci Evy Henychové.

12. a 14. kvìtna 17.00 hod., Stará radnice 

13. kvìtna 17.00 hod., sál ZUŠ

16. kvìtna, Letohrádek 

19. kvìtna 17.00 hod., Stará radnice 

21. kvìtna, divadelní sál DK Ostrov
16.00 hod. 

18.30 hod. 

27. kvìtna 9.00-15.00 hod., Stará radnice

28. kvìtna 18.00 hod., 

ZUŠ Ostrov

Jaroslav Chmelík, zástupce øed.

ZŠ praktická a ZŠ speciální

Daniela Brodcová

Pøi soutìži Zpívá celá družina se bavili dìti i rodièe.                                                                                                   Foto: Archiv ZŠ Májová



Všichni návštìvníci se mohou do soutìže zapojit vy- 
plnìním a odevzdáním odpovìdní kartièky se jménem 
a pøíjmením, adresou a tel. èíslem. Na konci mìsíce 
budou z úspìšných øešitelù vylosováni tøi výherci.
Pøímìstský pøírodovìdný tábor
Termíny: II. 17. 8.-21. 8. (Poslední volná místa)

Podìkování Sboru dobrovolných hasièù Ostrov
Dìkujeme za pomoc a ochotu pøi odèerpání vody 
v rybníèku v objektu i pøi jeho vyèištìní.
Prohlídky pro veøejnost: so, ne 9.00-12.00 a 13.00-
17.00 hod. Prohlídka je bezplatná. Mimo tuto dobu je 
možné domluvit prohlídky telefonicky.
Informace: Ekocentrum po-èt 9.00-18.00 hod., pá 
9.00-17.00 hod. (tel. 353 842 389, 731 615 658), 
e-mail: eko@eko.mddmostrov.cz. 
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Zprávy ze škol
Prùmyslováci objevovali 
krásy Británie 
Jednoho podzimního dne se k nám dostala nabídka 
zájezdu do Anglie. Valná vìtšina ze studentù naší tøídy 
L3 byla nadšena. Èas utekl jako voda a pøed námi bylo 
jaro i samotný výlet do Velké Británie. Na poèátku 
cesty nás èekal dlouhý a vyèerpávající pøejezd pøes 
Brusel a francouzské území do Calais. Brzy ráno jsme 
spìchali na vlak, který nás Eurotunelem pøevezl pod 
kanálem La Manche až do samotné Anglie. První 
zastávkou školního putování se stala automobilka, kde 
jsme mìli možnost zhlédnout za výkladu odborníka 
ruènì vyrobené automobily vysoké kvality. Vìtšina 
z nás technikù se cítila jako ryba ve vodì, pravdou ale 
je, že cena takového vozidla se pohybuje v øádu 
milionù korun a tomu odpovídají i použité technické 
prvky. Další èást dne jsme strávili ve Strattfordu, mìstì 
Williama Shakespeara, kde jsme si prohlédli jeho dùm, 
stejnì jako Shakespearovo divadlo.  Strattford se nám 
líbil, ovšem pøišel nám jako velmi pøedražené mìsto. 
Následovala návštìva leteckého muzea, v prostorných 
hangárech jste mìli možnost spatøit desítky letadel 
starších typù. Byli jsme ubytováni v rodinách, napøíklad 
já a trojice spolužákù se ocitla v jednoduše zaøízeném 
prostorném cihlovém domì, kde se o nás milí hostitelé 
velmi pìknì starali. Mohli jsme díky nim ochutnat 
z netradièní kuchynì a seznámit se i s japonskými stu- 
dentkami, které stejnì jako my objevovaly krásy 
Anglie. Naše každodenní výpravy smìøovaly nejen do 
Londýna (bìhem dvou nároèných dnù jsme si pìšky 
prohlédli nejvìtší památky mìsta nad Temží), ale také 
do Cardiffu, waleské metropole. I tady bylo co vidìt, 
vedle technického muzea jsme navštívili Millenium 
Stadium, jeden z technických divù svìta. Zážitky, které 
jsme si pøivezli z putování britskými konèinami, nám 
budou výpravu pøipomínat ještì dlouho. Na závìr je 
tøeba podìkovat partnerùm školy, právì díky jejich pøí- 
spìvkùm se cena výjezdu minimalizovala natolik, že do 
Velké Británie mohl vycestovat za poznáním a zdoko- 
nalením anglického jazyka každý student školy. 

Martin Jelínek, student 

Krajský pøebor leteckých modeláøù

Malí leteètí modeláøi Karlovarského kraje budou sou- 
tìžit v kategoriích H, A3, F1A, F1H, P30. Vítìzové 
postoupí do republikového finále.
13. Olympiáda ostrovských škol
O putovní Poháry MDDM, starosty mìsta, Mìstské 
rady a Mìsta Ostrova
Pohár starosty mìsta
Ostrovská minitretra

Fotbal hoši 6.-7. roè.

Pohár mìsta Ostrova
Gymnázium - SPŠ

Tradièní utkání studentù støedních škol v malé kopané, 
volejbalu, florbalu a basketbalu.
Ostrovský pohár 

V rámci Národního šampionátu: Ostrovský pohár pro 
klasické mažoretkové a twirlingové skupiny z celé re- 
publiky v kategoriích klasika, twirling, pom-pons, sóla èi 
dua nebo show 

 Pochodové defilé a pøedvedení 
skladeb na Mírovém námìstí

 Soutìžní pøehlídka skladeb v DK 
Ostrov 
Ukliïme Horní hrad

Pro dìti od sedmi let: víkendová pomoc pøi úklidu 
areálu a okolí hradu s pøespáním v objektu. Ve volném 
èase si dìti zasoutìží, veèer zpestøí posezení u ohnì, 
i noèní hra. Informace k brigádì v MDDM (tel. 353 
613 248). Závazné pøihlášky pøijímáme do 18. 5.
Prima Den dìtí

MDDM s Ekocentrem a OS Benjamin zvou za pod- 
pory mìsta Ostrova, KÚ Karlovarského kraje a MŠMT 
dìti rodièe na oslavy Dne dìtí: soutìže, horolezecká 
stìna, jízda na koních, ukázky èinnosti hasièù a policie, 
motorky, autíèka, hudba ad. Za nepøíznivého poèasí 
bude program upraven a pøesunut do MDDM. 
Den otevøených dveøí železnièních modeláøù

Výstava modelù a jízda na velkém klubovém kolejišti 
Sportovní høištì, minigolf, stolní tenis: Tenis, 
fotbal, basketbal, volejbal, nohejbal za pøíznivého 
poèasí na víceúèelovém høišti a minihøišti MDDM po-
pá do 19.00 hod., so, ne 10.00-19.00 hod. Ve stejnou 
dobu je otevøen i minigolf a venkovní stolní tenis.
Herna: poèítaèové hry, elektronické šipky, stolní hry 
(hokej, fotbal), kuleèník (pro starší 12 let) a airhockey 
ve všední dny 14.00-19.00 hod. v hernì MDDM
Letní tábor Manìtín
Termíny: I. 30. 6.-13. 7., II. 13. 7.-26. 7., III. 26. 7.-8. 8., 
IV. 8. 8.-21. 8.
Pøímìstský sportovní tábor
Termíny: I. 20. 7.-24. 7., II. 27. 7.-31. 7.
Informace: MDDM po-èt 8.00-20.00 hod., pá 8.00-
18.00 hod., tel. 353 613 248. 

16. kvìtna 9.00 hod., louka u Jenišova

12. kvìtna 13.00 hod., høištì ZŠ Májová

27. kvìtna 13.00 hod., høištì MDDM

13. kvìtna 8.00 hod., høištì MDDM

17. kvìtna Mírové námìstí, DK Ostrov 

Program:
11.00-12.00 hod.

14.00-16.30 hod.

23.-24. kvìtna, Horní hrad

31. kvìtna 14.00-17.00 hod., areál MDDM a EC

31. kvìtna 10.00-17.00 hod., klubovna žel. mode- 
láøù MDDM

Název známého poøadu Miroslava Donutila by byl 
velmi výstižný i pro souèasnou smrš� událostí na 
ostrovském Gymnáziu. Jaro je obdobím mnoha 
soutìží a olympiád. Velmi nás tìší, že zprávy o úspì- 
ších našich studentù pøicházejí témìø dennì. 

Jan Martinek (septima A) zvítìzil v krajském kole 
Biologické olympiády a postoupil do kola celo- 
státního. V téže soutìži byl Jan Pøáda (oktáva A) na 
6. místì a Adam Pìnkava (septima A) na 7. místì. 
Biologové tím plynule navazují na úspìchy z minu- 
lých let, stejnì jako chemici. Jan Hynek (oktáva A) 
a Lukáš Vrzal (4. A) byli úspìšnými øešiteli celo- 
státního kola chemické olympiády. V rozstøelu o kolo 
mezinárodní unikl Janovi postup o pouhý jeden 
a ètvrt bodu. Jakub Kvapil (kvinta B) obsadil v kraj- 
ském kole 4. místo. Z krajského kola soutìže v gra- 
fických disciplinách (které organizovala naše škola) 
postoupili Tomáš Martinek a Pavel Hozák (oba sep- 
tima A) také do celostátního kola. Z druhého místa 
v krajském kole dìjepisné olympiády postoupila 
rovnìž do celostátního kola Nguyen Thuy Linh 
(kvarta A). Pozadu nezùstali ani sportovci: dìvèata 
z nižšího gymnázia porazila všechny své soupeøky 
v krajském finále soutìže ve šplhu. 

Krajská kola dalších pøedmìtových soutìží jsou ještì 
pøed námi a Gymnázium Ostrov v nich má samo- 
øejmì svá želízka v ohni. 

Studentky profesorky Svìtlany Kleèkové mìly 8. dub- 
na vernisáž svých obrazù v ostrovském T-klubu. Jde 
pøedevším o malbu a kresbu figur a zvíøat. Jinak se 
obrazy dají také charakterizovat jako nevšední po- 
hled na všední vìci. Výstava pod názvem „Od obráz- 
ku k obrazu“ potrvá až do konce èervna. Srdeènì Vás 
na ni zveme. 

Den otevøených dveøí EC 

Prohlídky vnitøních i venkovních prostor Ekocentra 
s více než stovkou druhù chovaných zvíøat.
Pøehlídka trofejí

Bohatý program: soutìže o ceny, støelba z luku, lakros 
a vìdomostní testy o zvíøatech pro každého
Jarní houby a pøírodovìdné zajímavosti

Pøenáška Martina Chochela o jarních houbách a mož- 
nostech ochrany pøírody v našem okolí
Vìdomostní test pro veøejnost
Každý týden zveøejòujeme na nástìnce v Ekocentru 
jednu otázku, týkající se zvíøat chovaných v Ekocentru. 

3. kvìtna 9.00-17.00 hod. 

16. kvìtna 10.00 hod., støelnice Luèiny

22. kvìtna 16.00 hod.

Gymnázium Ostrov: 
Poøád se nìco dìje!

Mgr. Libor Velièka, zást. øed. GO

Úspìšní soutìžící studenti Gymnázia Ostrov
Foto: Archiv Gymnázia Ostrov

Ekocentrum MDDM Ostrov 

Václav Hraba, ved. EC

MDDM Ostrov

Šárka Märzová, ved. odd. 

Foto: Archiv Ekocentra MDDM Ostrov
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Vojtìch Písaèka má Ostrováky rád

Jak vzpomínáte na 
své mládí?

Co považujete za svou nejvìtší 
inspiraci?

Moje maminka byla Ukra- 
jinka, otec Èech. Poznali se 
na Podkarpatské Ukra- 
jinì, kde jsem se následnì 
narodil. Za okupace Ma- 
ïarù došlo k vyhnání celé 
rodiny. Pøišel jsem o strý- 
ce, zastøelili ho na hranici 

rumunsko-podkarpatské Ukrajiny ve mìstì Velký 
Boèkov. Zahrabali ho do hnoje a až v roce 1991 
povolili exhumaci. Mùj druhý strýc byl vìznìn 
v maïarském koncentráku. Období to bylo velmi 
složité. Obecnou i mìš�anskou školu jsem navštì- 
voval ve Staré Boleslavi u Prahy, Støední školu umì- 
leckého prùmyslu v Praze. Díky skvìlým kantorùm, 
kteøí mì nauèili nejen lásce k literatuøe, èerpám 
z poznatkù ze studií až do souèasnosti. Asi mìsíc jsem 
pracoval v Technickém muzeu v Praze. 

Práce nenaplòovala mé pøedstavy, jednalo se spíše 
o technické práce. Poté jsem pracoval v OD Brigád- 
ník, který mìl svoje poboèky v Chebu a Slavkovì. Po 
krátkém èase jsem se stal vedoucím dílny a zane- 
dlouho vedoucím propagace. Tomuto zamìstnání 
jsem se vìnoval velice dlouho. Po odchodu jsem na- 
šel uplatnìní v OKS v Karlových Varech. Naší náplní 
byly výstavy a propagace kulturních akcí v Thermalu. 
Každé z tìchto pracoviš� jsem opouštìl jen nerad, 
mým velkým štìstím byly skvìlé vztahy mezi kolegy. 
V souèasné dobì jsem obèasným výtvarníkem Domu 
kultury Ostrov, pøispívám i do mìsíèníku.

Kdykoli jsem v nìjakém velkém mìstì, napøíklad 
v Praze, chodím po galeriích. Nemohu øíci, že jsem 
nìèím pøímo ovlivnìn. Nejradši jsem mìl modernisty 
první poloviny minulého století. Poslední dobou mì 
znovu oslovuje surrealismus. Mezi mé oblíbené patøí 
napøíklad Toyen, Štýrský a Muzika. Èeští autoøi mì 
zaujali svou zvláštností a poetièností, ale vážím si také 
Salvadora Dalího, který je spíše šokující. Musím 
pøiznat, že je to skuteènì má srdeèní záležitost. Vìnuji 
se kaligrafii, hroznì rád píšu, nevyhýbám se kresbì 
(rád kreslím svoje vnuèky), perokresbì. Tìmto tech- 
nikám se rozhodnì nebráním, ale kaligrafie je moje, 
té jsem se vìnoval celý život. Mám radost, že i pøes 
mùj vìk se mi neklepou ruce. Se štìtcem stále dokážu 
kouzlit, i když je to nìkdy skuteènì krutá disciplína. 
Zkusil jsem si také dvì vlastní malièké výstavy. První 
byla výstava kaligrafie v Havlíèkovì Brodì a druhá 
v Ostrovì spoleènì s Radomilem Doubravou, což byl 
výtvarník DK a vynikající grafik. Já moc vystavování 
neholduji, radìji se podívám na ostatní.

Dvaasedmdesátiletý Vojtìch Písaèka se narodil na Podkarpatské Ukrajinì v tehdy okresním mìstì Rachovo pod nejvyšší horou Ukrajiny Hoverlou. Vždy 
tíhnul k výtvarnictví, které se stalo jeho láskou na celý život. Letos získal èestný titul Obèan roku (spolu s Jiøím Navarou, viz rozhovor OM 3/2009).

Jaký máte vztah ke svému mìstu?
Do Ostrova jsem se dostal po maturitì v roce 1956. 
Dlouho jsem stìhování nemohl pøekousnout. Vidìl 

jsem jen rozestavìná sídlištì, vše na mì pùsobilo 
neuspoøádanì. Postupnì jsem tomuto krásnému 
místu v údolí pøicházel na chu�. Také okolí Ostrova 
mám rád. Velmi si cením, jak ostrovské památky na 
Starém mìstì „vstaly z mrtvých“. Již nyní se tìším na 
otevøení knihovny v Paláci princù, i když chápu, že 
mnozí k tomu mají výhrady. Na mne celý tento 
komplex pùsobí jako centrum kultury, kde mohou 
lidé nerušenì sedìt s knihou v ruce. Jsem s Ostrovem 
naprosto srostlý. Nedovedu si pøedstavit, že bych 
bydlel na jiném místì. Samozøejmì, není všechno 
medové nebo pozlacené. Døíve byly vztahy mezi 
lidmi jiné. Jsme si vzdálenìjší, než je tøeba, a to 
i pøesto, že jsme malé mìsto. Mohu to posoudit 
i z vlastní zkušenosti. Jako bývalí zamìstnanci OD 

Brigádník se každý rok scházíme, ale mám pocit, že 
mladší generace už tohle neznají. V takových set- 
káních nevidím jen nostalgii, ale pøedevším otázku 
udržení vztahù. Osobní pocity pøi setkáních nelze 
nahradit fotkami nebo dopisy.

Pokud poèasí dovolí, chodím velmi rád na zahrádku. 
Bavím se ètením knih, tomu se oddávám s oprav- 
dovou chutí. Protože jsem ve Spolku pøátel mìsta 
Ostrova, mám možnost úèastnit se nejrùznìjších 
výletù. Cestuji také s vnuèkami, moc bych se chtìl 
podívat do Øecka. V souèasné dobì mám ještì jed- 
noho konì, a to pøekládání. Mùj dìdeèek Jacko 
Ostapèuk psal své pamìti. Knihu u nás vydat nemohl, 
proto vyšla v roce 1964 v Kanadì a ke mnì se dostala 
v 60. letech. Já tyto dìdovy vzpomínky pøekládám 
z ukrajinštiny, v budoucnu bych je chtìl vydat. Jsem 
také zastupitelem mìsta Ostrova a jedním ze èlenù 
redakèní rady Ostrovského mìsíèníku. Ke Zpravodaji 
jsem se dostal v kritickém roce 1968 jako grafik.

Myslím, že hlavnì za dlouholetou èinnost pro mìsto, 
protože jsem vždy rád pomáhal všem. Nedávno jsem 
pøemýšlel, komu bych èestný titul udìlil já, protože se 
domnívám, že je spousta lidí, kteøí by si jej zasloužili, 
a minulý režim na nì zapomnìl. In memoriam bych 
titul udìlil Dr. Ganselovi za vysoký stupeò morálky. 
Byl to Žid, který pøežil koncentrák, svou paní zachránil 
z pochodu smrti nedaleko Vejprt. Obdivuji ho za to, 
že bez jakékoli zášti léèil Nìmce, kteøí v Ostrovì 
zùstali.

Usmívejme se na sebe více, kdykoli se potkáme. Lidé 
by spolu mìli mluvit, i když každý èlovìk má zákoutí, 
která bohužel nejdou napravit. Mám rád všechny 
Ostrováky. 

Jak vyplòujete svùj volný èas?

Proè myslíte, že jste byl zvolen 
Obèanem mìsta Ostrova 2008?

Co byste vzkázal ètenáøùm?

Ing. Aneta Hoffmeisterová

Se štìtcem stále dokážu kouzlit, 
i když je to nìkdy skuteènì krutá 
disciplína

Na vojnì v Uherském Hradišti v roce 1959

U provizorního hrobu strýce Dmitra v roce 1985

Výstava slovenské kultury v Thermale v roce 1988

Foto strana 6: Soukromý archiv



tace konvolutu kreseb, grafických listù a fotografií dva- 
ceti regionálních autorù (napø. Divišová, Jun, Knapek 
ad.), vìnované dlouholeté kurátorce galerie

Odpolední vrtošení
16. kvìtna, Den otevøených dveøí Letohrádku Ostrov 
(ve spolupráci se ZUŠ Ostrov a laskavou podporou 
mìsta Ostrov)
13.00-14.00 hod. Poøad pro nejmenší (soubory Hop-
Hop a Na poslední chvíli, ZUŠ Ostrov)
14.15-16.30 hod., soubìžnì: Malíøský ateliér pøed 
Letohrádkem, Vrtoší køídla (výtvarná dílna Lenky Vít- 
kové). Vytvoøte si svého Vrtocha. Staèí papír, nitì, èer- 
ná a bílá barva a vlastnoruèní ptaèí mužík je na svìtì. 
Ostrovská strašidla a historie, výtvarná dílna Barbory 
Vymazalové. Znáte ostrovské domky, kostely èi zám- 
ky? Zkuste si je vyrýt spoleènì s jejich pohádkovými 
obyvateli. Letohradní hra pro dìti. Prostøednictvím 
úkolù a hádanek se seznámíte s Letohrádkem a jeho 
historií.
17.00 hod. Vernisáž výstavy: Vendi M. Hùrka, Závan 
vrtochù III. Kresby, ilustrace, keramika. Úvodní slovo 
Petr Hora Hoøejš (autor Toulek èeskou minulostí). 
Jazzování žákù Vlastislava Mareše (ZUŠ Ostrov). Vý- 
stava pøedstaví porcelánové reliéfy plné postav èi fan- 
taskních ptaèích bytostí s nezbytným vtipným komen- 
táøem, ilustrace a fantazijní strojky. Vstup volný. Zmìna 
programu vyhrazena. Výstavy potrvají do 5. èervence 
2009. poboèka Galerie umìní Karlovy Vary, tel. 

353 842 883, 737 072 522 
e-mail: letohradek@galeriekvary.cz, 
www.galeriekvary.cz. Otevøeno: støeda-
nedìle 13.00-17.00 hod. 

Pokraèuje:
Danuše Nožièková (1949-2007): Výbìr z tvorby
Námìty krajiny blízkého okolí, zátiší s kvìty, 
kresebné záznamy z cest

Rozluštili jste hádanku v minulém èísle mìsíèníku?
Výstava je vìnovaná Zdeòce Èepelákové. Prezen- 
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zezní se èerstvì naladìné varhany ve farním 
kostele sv. Michaela a Panny Marie Vìrné. 
Varhany mají pùvodní skøínì z 18. stol., tak jak 
vyšly z dílen plzeòských umìlcù J. L. Rausche 
a Karla Legáta. Ostatnì množství soch andílkù 
s hudebními nástroji, zachycených v pohybu, nás 
o barokní pravosti nenechají na pochybách. 
Vnitøek skøíní ukrývá varhany postavené 
krnovskou firmou Kloss v roce 1941. Varhany 
prošly nìkolikrát generální opravou; naposledy 
po 10. roèníku Ostrovského varhanního jara, 
èímž byla tradice na dva roky pøerušena. 

Na zahajovacím koncertu vystoupí Markéta Schley 
Reindlová; vystudovala klavír a varhany na Plzeòské 
konzervatoøi (varhany ve tøídì Jitky Chaloupkové), na 
AMU v Praze a Vysoké škole v Heidelbergu. Získala 
øadu ocenìní, napø. 1. cenu a Cenu publika na Me- 
zinárodní varhanní soutìži v belgických Bruggách 
2003, ètvrtou cenu a Cenu publika v Tokiu 2004, 
1. cenu a Cenu publika na Orgues sans frontiéres 
2007. S ní vystoupí sopranistka Andrea Brožáková, 
také nìkdejší absolventka Plzeòské konzervatoøe 
a pak AMU v Praze. Je èlenkou Divadla J. K. Tyla 
v Plzni, kde ztvárnila øadu rolí v operách Dvoøáka, 
Mozarta i Verdiho. V roce 2002 se stala laureátkou 
mezinárodní pìvecké soutìže Emy Destinové. 

V nedìli 24. kvìtna pøivítáme významnou varhanici 
s velkou pedagogickou praxí, Jitku Chaloupkovou. 
Vychovala øadu výborných varhaníkù, z nichž nìkteøí 

„Demokracie je velice køehká nádoba a uchránit ji pøed 
jakýmkoliv nebezpeèím není jednoduché. To, že se na- 
še republika zapojila do Evropského spoleèenství i do 
NATO, je jistou zárukou bezpeènosti a demokracie. 
Doba, kdy komunistická perzekuce zasáhla mnoho ob- 
èanù naší zemì, je naštìstí za námi a my již nikdy 
nesmíme pøipustit sebemenší náznak návratu bezpráví 
na lidech, jakého se dopustil právì komunistický 
režim.“ Ing. Oldøich Vlasák, poslanec Evropského 
parlamentu

V rámci letošního Jáchymovského pekla 22. kvìtna od 
17.00 hod. se v klášterním kostele Zvìstování Panny 
Marie uskuteèní vernisáž dvou výstav s podobnou 
tematikou. „Pocta všem, kteøí vzdorovali“ je první 
z výstav Konfederace politických vìzòù Èeské repub- 
liky. Na 30 panelech tematicky znázoròuje všechny 
vrstvy obyvatel, kteøí se postavili na odpor proti tota- 
litì. Tato èást potrvá pouze do 30. kvìtna! Druhá 
výstava se jmenuje „III. odboj v Èeskoslovensku“ 
a je zamìøena na vojenský odboj v 50. letech. Autoøi, 
manželé Kratochvílovi, se zamìøili na tu èást odboje, 
která dosud nebyla tak rozsáhle zpracovaná. Iniciátory 
a propagátory této výstavy byli europoslanci Duchoò, 
Vlasák a Nina Škottová. Prùvodní dvojjazyèná publi- 
kace doplòuje význam výstavy. Již na podzim roku 
2007 byla první vernisáž v Hradci Králové a pak ná- 
sledovala další mìsta. Do Ostrova putuje výstava ze 
Senátu ÈR, v Ostrovì potrvá do 21. èervna. V rámci 
vernisáže se mùžete tìšit na zasvìcené prùvodní slovo 
nebo setkání s úèastníky III. odboje, ale také na zvuk 
varhan, který se po mnoha letech klášterním kostelem 
opìt rozezní. 

V nedìli 17. kvìtna v 15.00 hod. zazní 
slavnostní fanfára Františka Kùse a ro- 

už v Ostrovì koncertovali. Studovala hru na varhany 
na konzervatoøi v Praze, na Vysoké hudební škole ve 
Výmaru a ve tøídì J. Reinbergera na AMU v Praze. 
Nyní vyuèuje na konzervatoøi v Èeských Budìjo- 
vicích a pro plzeòskou diecézi pracuje jako organolog 
(znalec varhan). S ní vystoupí sopranistka Jana Dvoøá- 
ková, absolventka konzervatoøe v Èeských Budìjo- 
vicích, která pokraèovala na AMU v Praze, kde 
v souèasné dobì pùsobí.

Na tøetím koncertì 31. kvìtna zahraje na varhany 
Vojtìch Novák a na trubku èlen Divadla J. K. Tyla 
a ND Praha Jaroslav Suchan. Vojtìch Novák studoval 
u Jitky Chaloupkové, Jana Hory a G. Schneidera 
v Essenu. Vìnuje se také pedagogické èinnosti, na 
Plzeòské konzervatoøi je zástupcem øeditele a ko- 
repetitora. 

Letos uslyšíme skladby J. S. Bacha, Mendelssohna-
Bartholdyho (je 200. výroèí jeho narození), ostrov- 
ského J. C. Fischera a díla Dvoøáka, Purcella, 
Telemanna ad. Dìkujeme nejen umìlcùm, ale i MÚ 
Ostrov a sponzorùm, bez jejichž pomoci by se festival 
nemohl uskuteènit. 

Letohrádek Ostrov

Mgr. Lidmila Hanzlová

Bc. Kateøina Rejchrtová, 
kurátorka galerie (red. kráceno)

Nepøipus�me návrat 
totalitních režimù!

Vìra Èarná, ved. Kláštera OstrovFoto: Ing. Marek Poledníèek
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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:

Pøipravujeme na èerven:

1. pátek 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 109 minut, èeské titulky (*12)         

 Premiéra
Aneb Jak se utopit za velkou louží. Sidney pracuje 
v Londýnì jako novináø pro nepøíliš úspìšný bulvární 
plátek, neèekanì pøijde pøekvapivá nabídka od šéf- 
redaktora prestižního newyorského èasopisu. Sidney 
souhlasí a vrhá se po hlavì do víru newyorských 
veèírkù… 
Produkce: Velká Británie. Žánr: komedie

1. a 2. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 142 minut, èeské titulky (*15)           

Premiéra
Neuvìøitelný pøíbìh natoèený podle skuteèné udá- 
losti režisérem Clintem Eastwoodem s Angelinou 
Jolie a Johnem Malkovichem v hlavní roli. Pøíbìh 
ženy, které se jednoho dne ztratí syn. Policie nemá 
jedinou stopu. Po pìti mìsících se jako zázrakem 
chlapec najde. Moment nadšení záhy vystøídá další 
vlna zoufalství. Nalezený chlapec není její Walter. 
Zatímco ona chce jen najít svého pravého syna, ti, 
kteøí by jí mìli pomáhat a chránit, dìlají vše pro to, 
aby ji umlèeli. Tøeba i navždy. 
Produkce: USA. Žánr: drama

2. a 3. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 102 minut, èeské titulky (*15)           

 Premiéra
Jedna žena, dva muži a hra bez pravidel. Tanka (Dane 
Cook) si najímají chlapi, se kterými se rozešly pøítel- 
kynì, aby s pøítelkynìmi randil a tím jim ukázal, že je 
možné potkat i nìkoho mnohem horšího, než byli 
oni. Díky novému poznání se vìtšinou dámy s vdìè- 
ností vrátí ke svým bývalým pøátelùm. 
Produkce: USA. Žánr: komedie

7. a 8. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
8. pátek 20.00 hod
Vstupné: 65 Kè, 109 minut, èeské titulky (*12)                   

 Premiéra
Najdi babu, šlohni káru a pøirážej. 18letý Ian má 
koneènì šanci pøijít o panictví, když se holka, se 
kterou se seznámil pøes net, nabídne, že se s ním 
vyspí, když za ní pøijede od Knoxville. Spoleènì s ka- 
marády Lencem a Felicií se vydává na cestu skrz Státy 
v bráchovì milovaném Pontiacu GTO 1969, samo- 
zøejmì bez øidièáku. 
Produkce: USA. Žánr: komedie

9. a 10. sobota a nedìle 17.30 hod.
9. sobota 20.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 100 minut, èeské titulky (*12)                         

Premiéra
Pravidla zùstávají stejná. Až na jedno. Frank Martin 
byl pøinucen pøepravit Valentinu, unesenou dceru 
Leonida Vasileva z Marseille, pøes Stuttgart a Buda- 
peš� až do Odìsy u Èerného moøe. Bìhem cesty se 
musí Frank poprat s lidmi, kteøí ho donutili vzít tuto 
práci, s agenty a všeobecnou ne-spoluprací Valen- 
tiny. 
Produkce: Francie. Žánr: akèní

JAK SE ZBAVIT PØÁTEL A ZÙSTAT 
ÚPLNÌ SÁM

VÝMÌNA 

KAMARÁDOVA HOLKA

SEX DRIVE

KURÝR 3 

MADAGASKAR 2
Budete ho milovat! Milovat!

KOZÍ PØÍBÌH  - POVÌSTI STARÉ PRAHY
První chlupaté DVD. Animovaný komediální 
pøíbìh

VY NÁM TAKY, ŠÉFE!
Jedeme v tom všichni…

AUSTRÁLIE
Dokonalá smìs komedie, romance, dramatu, 
dobrodružství a velkolepé podívané

TOBRUK
Váleèné drama Václava Marhoula

ŽENY
Komedie, ve které se dozvíte, po èem ženy 
doopravdy touží

RACHEL SE VDÁVÁ
Nejlepší film roku

RYCHLÍ A ZBÌSILÍ 
RÙŽOVÝ PANTER 2 
PODIVUHODNÝ PØÍPAD BENJAMINA 
BUTTONA 
MONSTRA VS. VETØELCI

14. až 16. ètvrtek až sobota 17.30 hod.
15. a 16. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 75 Kè, 110 minut, èeské titulky         

 Premiéra
Snímek Vévodkynì nás pøenese do 18. století a pøi- 
blíží nám pøíbìh šlechtièny Georgiany (Keira Knig- 
htley), prapra…tetièky princezny Diany. Mladièká 
Georgiana vstoupila do manželství s vévodou z De- 
vonshiru, jedním z nejbohatších mužù v Anglii, bez 
lásky. Byla velice moderní a pokrokovou ženou, která 
se angažovala i v politice. Vedla ale také rozmarný 
život plný milencù, pikantních událostí a intrik. 
Produkce: USA. Žánr: historické drama

17. nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 130 minut, slovenské znìní (*15)

 Premiéra
Kady èhajori hin le Devlestar, Dívka s darem od Boha. 
Pøíbìh o touze, sebevìdomí, lásce k hudbì, složitosti 
lidského rozhodování, emancipaci, o jiném, nesmír- 
nì poetickém cikánském svìtì. To vše je skryto 
v Cinka Pannì. 
Produkce: SK. Žánr: hudební film

21. a 22. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 75 Kè, 98 minut     

 Premiéra
El Paso je inspirováno skuteèným osudem romské 
vdovy, matky devíti dìtí. Fiulmova rodina má dìtí 
sedm, pøíbìh zaèíná okamžikem neèekané, tragické 
smrti otce. Matka stojí sama proti úøadùm, od-
hodlaná udržet svou rodinu pohromadì za každou 
cenu. 
Produkce: ÈR. Žánr: drama

22. a 23. pátek a sobota 20.00 hod. 
Vstupné: 65 Kè, 93 minut (*15)                               

 Premiéra
Pøíbìh legendárního sériového vraha. Od února 
1929 do øíjna 1931 pøipravil Petr Kurten (Milan 
Kòažko) o život osm lidí a bezpoèet dalších napadl. 
Zabíjel ženy, muže, zvíøata. Vše, co mu pøišlo do cesty. 
Zpùsobil stejnou paniku jako kdysi v Londýnì Jack 
Rozparovaè. Nyní se tento legendární vrah vzdal 
policii. V roli atraktivní Kurtenovy ženy se pøedstaví 
Dagmar Havlová. 
Produkce: ÈR, Makedonie. Žánr: thriller

23. a 24. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 96 minut, èeské titulky        

 Premiéra
Posledních dvì stì let je útoèištìm lidské rasy pod- 
zemní gigantické mìsto Ember. Lina a její kamarád 
Doon právì dokonèili školu a uvìdomují si, že mìsto 
Ember se blíží k svému zániku. Jediný zpùsob, jak 
pøežít, je odtud utéct. Jenže kudy a kam? Všude okolo 
panuje temnota a stavitelé mìsta dùmyslnì za- 
bezpeèili všechny cesty na povrch. 
Produkce: USA. Žánr: dobrodružná romantická 
fantasy

VÉVODKYNÌ

CINKA PANNA

EL PASO

NORMAL!

MÌSTO EMBER

28. a 29. ètvrtek a pátek 17.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 161 minut, èeské titulky (*15)

Premiéra
Zaèátky pøedstavení již v 17.00 hodin. Strážci jsou 
hrdinové, kteøí patøí do úplnì jiné ligy než Superman, 
Spider-Man nebo X-Men. Možná proto jsou mno- 
hem zajímavìjší. Èeká na vás jeden z nejzajímavìjších 
filmù roku 2009. 
Produkce: VB, USA, Kanada. Žánr: akèní, sci-fi

29. a 30. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 75 Kè, 123 minut, èeské titulky (*12)         

 Premiéra 
Poutavý a napínavý pøíbìh muže s dìsivým tajem- 
stvím, který se rozhodne napravit své høíchy tím, že 
zásadním zpùsobem zmìní život sedmi cizích osob. 
V hlavní roli Will Smith.  
Produkce: USA. Žánr: drama

30. a 31. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 111 minut, èeské titulky          

Premiéra
Novomanželé John a Jenny (Owen Wilson a Jen- 
nifer Aniston) se rozhodnou, že se pøestìhují na Flo- 
ridu a poøídí si roztomilého, šestikilového labradora 
Marleyho, který se bìhem pár týdnù zmìní v pa- 
desátikilový parní stroj plný nezkrotitelné energie. 
Produkce: USA. Žánr: rodinná komedie

STRÁŽCI - WATCHMEN 

SEDM ŽIVOTÙ

MARLEY A JÁ 
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Pøipravujeme

1. kvìtna pátek 17.00 hod.

Pavel Šefl se zabývá kresbou a malbou od svého 
dìtství a v posledních letech tato tvorba výraznì 
vzrostla. Používá rùzné techniky od perokresby a pa- 
stelu pøes akvarel k olejomalbì. Jako hlavní téma 
pøevládá krajinomalba, mìstské scenérie a pøírodní 
zátiší namalovaná v jakémsi impresionistickém pojetí. 
K pøírodì má velmi blízko: má støední lesnickou školu, 
ale v oblasti umìní se spoléhá jen na samostudium. 
Pracuje také jako fotograf a spisovatel.
Výstava potrvá do 31. kvìtna.

7. kvìtna ètvrtek 16.00 hod.

Vyhodnocení výtvarné dìtské soutìže s programem 
pro maminky

13. kvìtna støeda 19.00 hod.
David Drábek

Karlovarské Divadlo BezDirky 
Tragédie o tøech chodech. Užírající se milostný 
trojúhelník, láska obnažená až na kost, pohledy až do 
žaludkù, hrdinské skutky s vìdomím konce vlastní 
existence, to vše odehrávající se na døevìném poli 
rautu místní honorace. Exaltované výlevy lásky, 
smutku, vášnì, hladu a deprese podtržené na 
housku, polevu i tìlo napsanými písnìmi. David 
Drábek o Švédském stolu øekl: „Švédský stùl je má 
verze pøíbìhu nesmrtelné lásky. Hrdì se hlásím 
k tomu, že mému Romeovi a Julii odpadává z tìl 
tìsto, petržel a èokoládová poleva.“ 

VODA A SVÌT KOLEM NÍ OÈIMA 
MALÍØE PAVLA ŠEFLA

KYTIÈKA PRO MAMINKU 

ŠVÉDSKÝ STÙL  

26. kvìtna úterý 19.30 hod., divadelní sál DK 
Ostrov
Neil Simon

Komedie o nekonèících 
patáliích dvou klaunù na 
penzi
Uvádí agentura Harlekýn 
Praha                    
Willie Clark a Al Lewis, slavné 
komické duo (The Sunshine 
Boys). Po jedenácti letech se 
mají opìt sejít a pro televizi 
natoèit nejzdaøilejší èíslo. Je to 

vlastnì jejich labutí píseò. Staøí páni se ale nemohou 
dohodnout. Aèkoli se mají rádi, vzájemnì se stále jen 
dráždí a vùbec není jisté, jak to s obìma tvrdohlavci 
nakonec dopadne.
Hrají: Petr Nárožný, Ladislav Mrkvièka, Jan 
Èenský, Libuše Švormová. 
Režie: Pavel Háša 

31. kvìtna nedìle 12.30 hod., spoleèenský sál DK 
Ostrov

Mezinárodní soutìž ve standardních a latinsko- 
amerických tancích

(Více na stranì 10)

VSTUPTE! 

XIII. POHÁR 
EUROREGIONU KRUŠNOHOØÍ 
OSTROV 2009 

13.00 hod. Zahájení soutìže
16.00 hod. Galaprogram 

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

KOSTEL ZVÌSTOVÁNÍ PANNY MARIE

Drahé kovy a kameny jsou jedny z nejpozoruhod- 
nìjších darù pøírody. Svými kvalitami a estetickými 
vlastnostmi vždy pøitahovaly lidskou pozornost a záhy 
zaujaly mezi ostatními pøírodninami zvláštní posta- 
vení. Každý z vystavených exponátù mùže zaujmout 
buï svým tvarem, vzhledem nebo barevností. 
Minerály vystavují ostrovští sbìratelé.
Druhou èástí výstavy jsou makrofotografie mine- 
raloga a fotografa Karla Køížka z Telèe, který laskavì 
zapùjèil zvìtšeniny detailù minerálù velkých formátù. 
Výstavu doplòuje palièkovaná krajka.
Výstava potrvá do 20. kvìtna.

3. kvìtna nedìle 10.00 hod., klášterní zahrada

10.00 hod. 

Odhalení obelisku Marie Antonie
Ostrovské povìsti (ZUŠ, Lucie Velièková)
Flétnový soubor (ZUŠ, Jiøí Klauko)

11.00 hod. Koncert skupiny Trepka
12.00 hod. Hasièi dìtem
13.00 hod. Pohádka o Èervené Karkulce 
13.30 hod. Koncert skupiny Tuláci
14.30 hod. Soptíci z 24. MŠ v Plzni (ukázky hasièské- 
ho sportu)
15.00 hod. Koncert skupiny Petr nebo Pavel

V programu dále vystoupí umìlci na chùdách, 
sokolníci a lukostøelci. V prùbìhu dne bude v kláš- 
terní zahradì možnost obèerstvení. Pro zájemce jsou 
pøipraveny vyhlídkové lety na upoutaném balónu. Ve 
stáncích si budete moci zakoupit nejrùznìjší upo- 
mínkové pøedmìty. 
Vstupné: dospìlí 30 Kè, dìti 10 Kè, dìti do 1 m výšky 
zdarma. Letenky do balónu je možné zakoupit 
v pøedprodeji v IC v DK Ostrov. Z prodaných vstupe- 
nek bude vylosováno 10 úèastníkù vyhlídkového letu.

3. kvìtna nedìle 18.00 hod.

J. S. Bach, výbìr ze šesti Suit pro violoncello 
Jiøí Bárta vstoupil na hudební scénu na pøelomu 

Pokraèuje výstava 

SKRYTÁ KRÁSA MINERÁLÙ

KLÁŠTERNÍ SLAVNOSTI 2009

Slavnostní zahájení

Koncert JIØÍHO BÁRTY 

15. kvìtna 19.00 hod.

Pøednáška Stanislava Burachovièe

21. kvìtna 18.00 hod., Stará radnice Ostrov   

*)
Tomáš Pfeiffer, žák a pokraèovatel Josefa Zezulky, 
odpovídá na písemné a ústní dotazy posluchaèù.

24. kvìtna 15.00 hod. 

Uvádí Divadlo Kapsa Andìlská Hora
Pohádka pro nejmenší o putování berušky za ztra- 
cenou teèkou, v níž se dìti i dospìlí nauèí mnoho 
písnièek, zažijí hodnì legrace a navštíví i vodní øíši. 
Autor scénáøe a hudby: Libor Balák
Hrají: Šárka Kleèková, Vlastimil Fischer.

O ZANIKLÝCH OBCÍCH V ZÁPADNÍM 
KRUŠNOHOØÍ ANEB KDYŽ ODEŠLI 
NÌMCI

Pøednáška SPOLEÈNÁ VÌC 

KTERAK BERUŠKA UŠKA O SEDMOU 
TEÈKU PØIŠLA

5. èervna pátek 19.00 hod., Pùda Staré radnice 

Skupina Ètyøi Páni hraje žánr na rozhraní mezi folkem 
a bluegrassem. V uplynulém roce hrála na festivalech 
v Bøeznu u Chomutova, Klášterci nad Ohøí, Trutnovì. 
Složení skupiny: František Kùs (kytara, zpìv), Jaromír 
Hrubý (kontrabas, zpìv), Jiøí Lebeda (dobro, zpìv), 
Miroslav Váòa (mandolina, zpìv)

9. èervna úterý 19.30 hod., divadelní sál DK 
Ostrov
Ray Cooney

-  divadelní pøedstavení
Uvádí Divadelní scéna Ostrov pøi Domu kultury
Premiéra
Dìj se odehrává v Londýnì. Taxikáø John Brown je 
ženatý se dvìma ženami, samozøejmì z donucení. 
I když nemá chvilku odpoèinku, zatím všechno zvládá 
díky úzkostlivì dodržovanému dennímu harmono- 
gramu. Jednoho dne však, vinou pùlhodinového zdr- 
žení, se celý jeho plán zhroutí jako domeèek z karet. 
John neví, kudy z toho ven a jak se zachovat, aby 
vyvázl alespoò se zdravou kùží. 
Hrají: Václav Novotný, Martina Novotná, Lenka 
Novotná, Petr Pokorný, Radek Volf, Jan Mareš.
Režie: Jan Mareš

14. èervna nedìle 17.00 hod.

Virginie Walterová mezzosoprán, nositelka Svìtové 
ceny Antonína Dvoøáka
Milan Vlèek tenor, sólista Opery Moravského 
divadla v Olomouci
Karel Prokop koncertní doprovod, profesor Pražské 
konzervatoøe, sbormistr

Program: My fair lady, Polská krev, Zemì úsmìvù, 
Cikánský baron, Moonlight serenáda a další oblíbené 
a známé písnì a skladby

26. èervna pátek 17.30 hod.

ÈTYØI PÁNI, koncert

„1 + 1 = 3“ 

OPERETNÍ A MUZIKÁLOVÉ GALA

Vernisáž výstavy 
ZNIÈENÉ KOSTELY

90. let a brzy se dostal do mezinárodní ligy pøedních 
cellistù. Po studiích v Praze  pokraèoval ve vzdìlávání 
v Kolínì nad Rýnem. Další zkušenosti získával v Los 
Angeles a v mistrovských kurzech Heinricha Schiffa 
a Andre Navarry. V roce 1991 obdržel Europëische 
Förderpreis für Musik a v témže roce získal Rostropo- 
vich-Hamer Award v Los Angeles. Spolupracuje 
s pøedními èeskými a mezinárodními orchestry a diri- 
genty. Vystupoval v Japonsku, Berlínì, Španìlsku, 
Jižní Americe, ve Velké Británii aj. Hraje na cello 
Gagliano z roku 1785. 

7. kvìtna ètvrtek 17.30 hod.
*)  

Koncert pìveckého sboru Gymnázia Ostrov a jeho 
hostù v klášterním areálu!

Vernisáž dvou výstav konaných k poctì všem, 
kteøí se stali obì�mi „Jáchymovského pekla“

22. kvìtna pátek 17.00 hod.

30 dvojjazyèných panelù mapujících období komu- 
nistické totality. Expozice byla pùvodnì vystavena 
v Bruselu, pro velký zájem byla vytvoøena ještì 
v jednom vydání. 
Výstava potrvá do 21. èervna.

Dokumenty a výtvarné umìlecké reflexe na totalitu, 
zlo, násilí. Do Ostrova putuje výstava ze Senátu Èeské 
republiky. 
Potrvá pouze do 30. kvìtna!

JARNÍ ZPÍVÁNÍ  

III. ODBOJ V ÈESKOSLOVENSKU

POCTA VŠEM, KTEØÍ VZDOROVALI

*) Nepoøádá DK Ostrov
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Horní hrad je nyní otevøen o víkendech a svátcích od 
10.00 do 17.00 hod. Nabízí dva prohlídkové okruhy: 
Hrad a Arboretum s botanickou zahradou.

Výstavu Album vedut Království èeského od Augusta 
Hauna je možné zhlédnout i v rámci hradní pro- 
hlídky. Soubor 48 reprodukcí kolorovaných litografií 
s vyobrazením hradù a mìst z 18. století je vystaven 
v rytíøském sále. Je zde i rodokmen rodu Longueval-
Buquoy, jenž zachycuje vývoj rodu od 11. stol. do sou- 
èasnosti. Je doplnìn galerií nìkolika desítek portrétù. 

Arboretum a botanická zahrada nabízí k vidìní øadu 
rostlin v nezvyklém prostøedí, jedineèné zdejší ende- 
mity (nevyskytují se nikde jinde) i øadu u nás unikátních 
druhù.  Na ploše 1,9 ha rostou stovky listnatých a jeh- 
liènatých døevin, trvalky tradièní i ménì známé, skalniè- 
ky a léèivé rostliny. Podrobnosti a informace o akcích 
na Horním hradì najdete na: www.hornihrad.cz.

Navštivte Horní hrad

Scéna víc než amatérská
Mládež AP Ostrov pøi sboru ÈCE zve všechny pøí- 
znivce amatérského divadla a hudby na Mládežnický 
køes�anský divadelní festival. Hlavní program se bude 
odehrávat v MDDM v sobotu 9. kvìtna od 15.00 
hod. Mimo domácího souboru vystoupí i divadelní 
soubor T.E.S.C.O. z Rokycan, tìšit se mùžete i na 
doprovodný koncert pìveckého sboru Cantica pod 
vedením Iriny Široké. 

7. kvìtna ètvrtek 17.30 hod., kostel Zvìstování 
Panny Marie 

Smíšený pìvecký sbor vstoupil v tomto školním roce 
již do své 16. sezóny. Repertoár sboru sahá od nej- 
starší hudby z období gotiky a renesance pøes úpravy 
lidových písní, spirituály až po úpravy souèasných 
písní z oblasti artificiální i populární hudby. Sbor 
koncertuje pravidelnì v Ostrovì a na Karlovarsku, 
vystupovat ale vyjíždí i do Nìmecka nebo na druhý 
konec republiky ke spøátelenému sboru do Frýdlantu 
nad Ostravicí (naposledy letos v dubnu). Bìhem pìti 
let získaly svou tradici májové koncerty pìveckého 
sboru a jeho hostù známé jako „Jarní zpívání“. Tyto 
koncerty jsou finanènì podporovány mìstem 
Ostrov. Letos se na nich pøedstaví v roli hostù 
smíšené pìvecké sbory z Hofu a z Wundsiedelu.  

Koncert pìveckého sboru Gymnázia Ostrov 
a jeho hostù v klášterním areálu!

XIII. 

V nedìli 31. kvìtna se v Ostrovì uskuteèní již 
potøetí POHÁR EUROREGIONU KRUŠNOHOØÍ 
ve standardních a latinskoamerických tancích. Je 
to již tøináctý roèník akce, jejímž cílem je pro- 
hloubení spolupráce mezi mladými lidmi, zájem- 
ci o sportovní a spoleèenský tanec v pøíhranièním 
Krušnohoøí. 

Soutìže se vedle èeských taneèníkù zúèastní také 
taneèní páry z Nìmecka a Rakouska. Nejcennìjším 
pro vítìze (kromì medaile a diplomu) jsou draho- 
cenné body, díky kterým taneèní páry postupují do 
vyšších výkonnostních taneèních tøíd. Odborným 
garantem je Karlovarská a Ústecká divize Èeského 
svazu taneèního sportu, poøadatelem je Dùm kultury 
Ostrov ve spolupráci s taneèní školou Stardance 
z Chomutova. 

V doprovodném programu se pøedstaví taneèní 
soubor Mirákl ze Sokolova. Akci významnì finanènì 
podpoøilo mìsto Ostrov.  

Mezinárodní taneèní soutìž 
v Ostrovì

Ing. Marek Poledníèek, øed. DK Ostrov

O.K.E.M.D.F.

Milan Božovský

Jarní zpívání 

Nám. Republiky 37, 362 51 Jáchymov 
tel. 736 754 831
23. kvìtna 17.00 hod., Tváøe Krušnohoøí
Pøednáška Petra Mikšíèka naváže na novou knihu 
Tváøe Krušnohoøí. Na základì vyprávìní pamìtníkù, 
promítání fotografií pøedstaví charakteristiku 
Krušných hor, srovnání jednotlivých èástí od Chebu 
po Ústí nad Labem. Vstupné 30 Kè

Muzeum 
Královská mincovna Jáchymov

Tölgovi na Staré radnici - recenze

Kulturní vystoupení na Staré radnici bývají milými 
setkáními s umìlci . Nejinak tomu bylo i na bøeznovém 
koncertì poøádaném Dagmar Tölgovou, uèitelkou kla- 
vírního oddìlení ostrovské ZUŠ. Posluchaèi mìli mož- 
nost vyslechnout program absolventského koncertu, 
který Dagmar Tölgovou v nejbližších mìsících èeká. 
Procítìné podání klavírních skladeb obohatila vystou- 
pení jejích dvou synù. Mladší Ondøej pøedvedl nejen 
svoji bezprostøednost, ale hlavnì dovednost pøi høe na 
zobcovou flétnu a klavír. Starší syn Jan, maturant a dle 
slov maminky „tvrdý rocker“, zvláš� pro ni nacvièil dvì 
klasické houslové skladby, za což si vysloužil velký 
potlesk a uznání obecenstva. Hudební veèer uzavøela 
Dagmar Tölgová moderní skladbou J. F. Fischera, s kla- 
vírním doprovodem Libuše Vilímovské. Vstupné bylo 
vìnováno klavírnímu oddìlení ZUŠ, které se spoleènì 
se svými žáky a jejich rodièi významnì zasadilo o gene- 
rální opravu koncertního køídla. Za odvahu a nasazení, 
s jakým celá rodina Tölgových tento výjimeèný hudeb- 
ní zážitek pøipravila, jí patøí veliký dík. 

Zuzana Janecká, Ostrov (red. kráceno)
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Od èervna loòského roku má také Ostrov národní 
kulturní památku: Vìž smrti v areálu bývalé Ško- 
dovky, sloužící kdysi k úpravì na Jáchymovsku tìžené 
uranové rudy pøed koneèným transportem do SSSR. 
Byli v ní „zamìstnáni“ politiètí vìzni, z nichž mnozí 
z nich to zaplatili životem, všichni zdravím.

Každý kvìten se na Jáchymovsku (a Hornoslav- 
kovsku) scházejí bývalí „mukli“, aby sobì i nám 
pøipomnìli doby, na které se nedobøe vzpomíná. 

Ve 30. letech dvacátého století byl náš demo- 
kratický stát na znaèné èásti hranic obklopen 
diktátorskými a autoritativními režimy. Aby se 
zvýšila obranyschopnost republiky, bylo roku 
1935 zahájeno budování stálého opevnìní na 
hranicích. Na nejvíce ohrožených místech repub- 
liky byly stavìny objekty tìžkého opevnìní. Na 
ostatních hranicích a ve vnitrozemí byly budo- 
vány tzv. linie lehkého opevnìní. 

Karlovarsko však do tìchto opevòovacích plánù 
nespadalo. Linie lehkého opevnìní, která šla po 
severní hranici od Ústí nad Labem pøes Bílinu, Most 
a Chomutov, konèila u Klášterce nad Ohøí. Byly sice 
plány, jak tuto linii podél pravého bøehu øeky Ohøe 
pøes Kyselku u Karlových Varù spojit s trasou lehkého 

opevnìní Žalma- 
nov - Toužim -Úte- 
rý, ale díky záøijo- 
vým událostem ro- 
ku 1938 k tomu již 
nikdy nedošlo.

Karlovarsko mìlo být pøirozenì chránìnou klenbou 
pohranièních hor. Pro zvýšení obrany mìly být 
v tomto prostoru použity jen zátarasy, lesní záseky, 
zesílená strážní stanovištì.

Pøesto jsme se s opevnìním mohli setkat i v Ostrovì. 
V okolí zámku stávaly ètyøi cihlové bunkry s be- 
tonovou støešní kopulí. I pøes mlhavou roušku za- 
pomnìní uvedli nìkteøí pamìtníci, že bunkry stávaly 
již v roce 1938. Pravdìpodobnì je nechala vy- 
budovat èeskoslovenská vojenská posádka, která 
v Ostrovì pùsobila od dubna 1938. Pevnosti zøejmì 
armádì sloužily jako opevnìná strážní stanovištì. Za 
války využívali bunkry pøíslušníci SS jako kryty proti 
náletùm. Všechny bunkry byly v prùbìhu 60. a 70. let 
minulého století zbourány. Jediným dokladem 
opevnìní v Ostrovì je dnes už jen jedna stará 
fotografie a torzo betonové kopule jednoho z bun- 
krù. Betonový skelet však zarùstá travou a køovím 
a jen jeho výrazný tvar napovídá, k èemu døíve sloužil: 
k obranì vlasti. 

Máte-li cokoli k tìmto betonovým bunkrùm v Ostro- 
vì, víte li o nich nìco více, vlastníte fotografie, 
neváhejte prosím a kontaktujte mì (tel. 774 631 
129), dìkuji. 

Výzva ètenáøùm: 

Téma tohoto èlánku mì napadlo pøi návštìvì ob- 
chodního centra, které zcela nedávno vyrostlo kou- 
síèek za mìstem. Novotou vonící èervená tabulka 
s bílým nápisem: Obchodní. Zcela nová cedule, zcela 
nová ulice, zcela nové jméno. Kdo z nás je schopen ale 
vysvìtlit cizímu cizinci, kde se 
ta která ulice, po níž on 
momentálnì touží, nachází. 
Známe všichni asi tu Hlavní, 
asi si pamatujeme tu, ve kte- 
ré momentálnì žijeme, nebo 
tu, ve které jsme žili v minu- 
losti. V mém pøípadì už je to 
vcelku dlouhý seznam, Klí- 
novecká, Èapkova, Májová, 
Horská, Dlouhá, Lidická, Štú- 
rova, Krušnohorská. Jsou 
odborníci, fajnšmekøi, kteøí vám mìsto popíší dle etap 
jeho výstavby, ale i tìm obèas uklouzne, že napø. pošta 
je na ,,Lenince“. Pojmenování ulic totiž trpí stejnou 

chorobou, jako tøeba sochy a bysty s bradkou, knírem 
èi fajfkou mezi zuby. Pøežívají pouze nezávadné názvy 
pøírodopisné, zemìpisné, spisovatelské nebo hudeb- 
nì skladatelské. Prostì ty libozvuènì znìjící a hlavnì 
historicky neškodné. Ty, které se historicky znemož- 

nily, mizí ve víru událostí. 
Takže se již nelze projít po 
námìstí Gottwalda, tøídì Le- 
nina, po ulici Thälmanna, Fu- 
èíka nebo Makarenka, jehož 
výchovné metody nám byly 
doporuèovány. Nikdo ale 
dnes nemùže dát ruku do 
ohnì za to, že za X let ne- 
pùjdeme ruku v ruce po bul- 
váru Návštìvníkù z Marsu. 

Tož doufejme, že to dnešní 
oznaèení ulic a ulièek našeho mìsta nám vydrží co 
nejdéle nezmìnìno. A� si stále nemusíme chodit 
vymìòovat naše obèanské prùkazy. 

Rozhlédni se, èlovìèe - èást III.

Text a foto: Lubomír Mayer

Opevnìní v Ostrovì

Poznávejme svùj region 
Vykmanov - Vìž smrti

Mezi úèastníky „Jáchymovského pekla“ (22.-23. 
kvìtna), každoroèního setkání politických vìz- 
òù, kteøí v táborech nucených prací na Jáchy- 
movsku prožili èi spíš protrpìli kus svého života, 
bude letos další z nich chybìt: pan Josef Kycka 
z Ostrova. Jeden z posledních pamìtníkù onìch 
neblahých padesátých let, které osud zavál do 
našeho mìsta. Jeden z ubývajících svìdkù zla, 
které tuto oblast navždycky bolestnì pozna- 
menalo.

Josef Kycka se narodil 23. února 1928 na Slovensku, 
v Opatové u Levic. Studium na gymnáziu nemohl do- 
konèit, mimo jiné také proto, že se netajil svým nábo- 
ženským pøesvìdèením. Dostal tak i skrovnou mož- 
nost další volby: zemìdìlství nebo doly. Pracoval 
potom na Ostravsku v dole a ve vítkovické koksovnì. 
Protože jeden z jeho rodákù a kamarádù emigroval, 
stal se brzy i on podezøelým. A když mu tento muž 
pozdìji napsal dopis, v nìmž mu navrhl pøátelské 
setkání, podezøení ještì zesílilo. Tím spíše, že v té 
dobì již Josef Kycka pracoval u Jáchymovských dolù 
v Horním Slavkovì, a to jako „starší dùlní kontrolor“, 
který mìl podrobný pøehled o tìžbì uranové rudy, 
vytìženém množství a kvalitì. 

V dubnu 1952 byl zatèen a souzen Státním senátem
v Chebu. Konkrétní dùkaz sice chybìl, nicménì výrok 
soudu znìl: „Soud nabyl pøesvìdèení, že na základì 
funkce obžalovaného, mohl tento prozradit 
informace nanejvýš dùležité pro obranu vlasti“. Byl 
mu navržen absolutní trest, zmìnìný však na 
osmnáct let nucených prací. Ètyøi roky strávil Josef 
Kycka na dole Nikolaj, další ètyøi roky fáral jako lamaè 
na dole Rovnost. V letech 1952-1960 tak poznal 
a zakusil všechny strasti jáchymovských táborù, urèe- 
né pøedevším tzv. státním, tedy politickým vìzòùm. 
Tìžkou práci, nedostatek jídla, neúnosné hygienické 
podmínky, žádné ochranné pomùcky pro životu ne- 
bezpeènou práci s radioaktivní surovinou. Samo- 
zøejmì také svévoli dozorcù, pokoøování, soustavné 
navyšování požadovaných výkonù s tresty za jejich 
neplnìní a placené nepatrným zlomkem mezd, jaké 
dostávali civilní pracovníci. Po osmi letech mìl na 
svém kontì 4700 korun; musel si z nìj zaplatit i jízdy 
a doprovod k výslechùm do Nitry a Klatov. 

I v tìchto nelidských podmínkách, o to tìžších, že 
musel opustit manželku (i ona zažila tvrdé pro- 
následování) a malého syna, pomáhal podle svých 
možností, kde bylo tøeba. V kontaktu s nìkterými 
civilními pracovníky umožòoval svým spoluvìzòùm 
styk s rodinami, pøedával vzkazy a dopisy, stejnì jako 
jeho manželka. Jejich pevný vzájemný vztah pøekonal 
i ono tak tìžké období. Svìdèí o nìm také osma- 
padesát let jejich spoleèného života.

Velká amnestie v roce 1960 znamenala pro Josefa 
Kycku podmíneèné propuštìní, ovšem se ztrátou ob- 
èanských práv na onìch zbývajících deset let. Rodina 
zùstala potom již v Jáchymovì a pozdìji pøesídlila do 
Ostrova.

Teprve po roce 1989 mohl pan Kycka všechny své 
zážitky zveøejòovat; ne kvùli své osobì, na to byl pøíliš 
skromný, ale jako varování pøed nebezpeèím tota- 
litního režimu. Jeho vzpomínky byly urèeny hlavnì 
mladým lidem, pro které tato doba znamenala již 
takøka neuvìøitelnou minulost. Zúèastnil se v rámci 
akce Èlovìk v tísni mnoha setkání se studenty, i na 
ostrovském Gymnáziu, kde se zachoval záznam 
rozhovoru s ním. Pùsobil také jako místopøedseda 
karlovarské poboèky Konfederace politických vìzòù.

Kdo byl Josef Kycka (1928-2008)

Text a foto Jiøí Ciprian

Ing. Josef Macke 

Foto: Celkový pohled na zámek (vlevo s betonovým bunkrem)

Foto: Detail opevnìní

Pokraèování na stranì13



na táboøe nebo k narozeninám.“ Tak nám došlo, že 
nemusíme nikomu závidìt, protože jako dìti si slad- 
kostí užijeme nejvíc. 

A tak jsem si pro vás pøipravila lidovou øíkanku, nad 
kterou jsme se s Kvìtou a její maminkou moc 
nachechtaly:

Tygr a vydra

Milé dìti, kvìtnová soutìžní otázka pro vaše kreslení 
zní: Jak vypadá dortík, který máte nejradìji? Obrázky 
nám pøineste nejpozdìji do konce dubna do Info- 
centra v Domì kultury Ostrov. Vybereme ten nejzda- 
øilejší a jeho autora odmìníme dvìma volnými vstu- 
penkami na nìkterý z poøadù pro dìti. Vítìzný obrá- 
zek pak vystavíme v Infocentru. Podmínkou je èitelný 
podpis (celé jméno) a také èíslo telefonu, kam vám 
mùžeme výhru oznámit. Tìšíme se na vaše výtvory!

Pøišla vydra k tygrovi: 
„Já mám ráda cukroví. 
Co láká vás, tygry?“
„Chramst! Mòam! 
Maso z vydry.“

Soutìž šneèice Rùži

V bøeznu zvítìzila se svým nakresleným obráz- 
kem Viktorka Elblová. 
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Mateøské centrum Ostrùvek

Šneèice Rùža 
dìtem

Text a kresba: 
Martina Novotná

Klub èeských turistù

Rady pro zahrádkáøe

RNDr. František Wohlmuth, pøedseda KÈT

Hledáme šikovné maminky (nebo babièky), které by 
nám od záøí pomohly s dopoledním programem 
(bližší informace: tel. 608 914 469). Tìhotenský kurz 
v pátek 15., 22., 29. kvìtna 17.00-19.00 hod. je 
možné navštívit i bez pøihlášení (jednotlivé lekce) .Ve 
stejných dnech se konají pravidelné veèery Muzi- 
koterapie s Pavlem (20.00 hod.). Poslední Vítání mi- 
minek v tomto školním roce pøipravujeme na nedìli 
17. kvìtna ve 14.00 hod., svá miminka mùžete pøi- 
hlásit do 11. 5. (tel. 608 914 469). Do konce kvìtna se 
mùžete pøijít pøíjemnì protáhnout na cvièení jógy 
(vždy støeda 18.00-19.30 hod.). Den dìtí se koná 
v pondìlí 1. èervna od 15.00 hod. na zahradì MC, 
pro dìti bude pøipravena øada soutìží a pohádka 
v podání ostrovských ochotníkù. 
Bližší informace o všech akcích na letáècích v IC v DK 
nebo na: www.mc-ostruvek.estranky.cz. 

Elegance, jemnost a spousta dalších pøídomkù je 
vìrným prùvodcem tohoto druhu. Desítky kultivarù 
se pìstují v ušlechtilých zahradách zejména støedního 
klimatického pásma. Zkušenosti mnohých pìstitelù 
jsou špatné. Èastou chybou bývá koupì stromku 
zapìstovaného ve skleníkových podmínkách, nebo 
umístìní rostliny na nevhodném místì. Faktem je, že 
ne každý druh mùže být pìstovaný celoroènì venku 
v záhonu, je tedy lepší jej na zimu i s kvìtináèem 
pøenést do skleníku. Dobrý prodejce poradí dle 
specifik zahrady. 

Kvete obdobnì jako jiné druhy javorù a taktéž se 
zdobí známými „nosy“ (èasto neplodnými). Výbìr 
barevných variací olistìní je fantastický: rùzné zelené, 
èervené, rùžové, bìlavé, støíbrné, panašované, a to 
i trojbarevné. Na podzim jde buï do extrémních po- 
hádkových odstínù, nebo prostì zhnìdne a opadá. 

kvìten

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

18.00 Zahájení, zprávy
18.20 Pod lupou (anketa) 
18.30 Škola hrou
18.45 Videotip

15.00 Pøímý pøenos jednání Zastupitelstva mìsta 
Ostrova

               
18.00 Zahájení, zprávy
18.20 Pod lupou (závìreèná diskuse) 
18.40 Promìny 

Premiéra vysílání: ètvrtek 18.00 hodin (v pøípadì 
Zastupitelstva od 15.00 hod.). 

Opakování vysílání: po-st každou sudou hodinu 
10.00-22.00 hod., pá, so, ne 10.00 a 18.00 hod. Mezi 
reprízami vysíláme Informaèní smyèku. 

Oznamujeme všem pøedplatitelùm kabelo- 
vé televize v Ostrovì, že od 8. prosince je 
v provozu nové kontaktní místo ve Sbìrnì 
Sazky v Domì kultury. Naším cílem je zkva- 
litnìní poskytovaných služeb, snadnìjší 
pøístup a pøijatelnìjší provozní doba.

Prostøednictvím našich internetových stránek se 
mùžete zaregistrovat pod svou e-mailovou adresou 
a získávat tak informace, týkající se zmìn a provozu 
kabelové televize. 

7. kvìtna

14. kvìtna

21. kvìtna

28. kvìtna

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

Akce pro veøejnost

2. kvìtna

8. kvìtna

16. kvìtna

17. kvìtna

23. kvìtna

30. kvìtna 

Bližší informace (doba odjezdu, délka trasy, orga- 
nizaèní pokyny) budou k dispozici pro pøíslušný 
sobotní termín vždy od støedy ve vitrínì KÈT na 
Mírovém 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. 

 
Ovesné Kladruby, Podhorní vrch, Mariánské 
Láznì

 
Èeské støedohoøí, okolí Litomìøic (dva dny): 
Tøebívlice, Skalka, Koš�álov, Varhoš�, Kalich, 
Koèka, Ploskovice

 
Do Prèic Robinovou trasou ze Sedlèan

 
Turistika v okolí Pacova: hrady Kámen a Choust- 
ník

 
Slavkovským lesem podél Dlouhé stoky

Z Dolního Žandova na Kladskou

V kvìtnu mají svátek maminky. 
Všechny! No vážnì, i když se jme- 
nují rùznì. Tøeba Tondova mamin- 
ka se jmenuje Adéla, Soni mamin- 

ka se jmenuje Bára a moje maminka Anièka, a úplnì 
všechny mají svátek 10. kvìtna, protože všechny jsou 
maminky. Ty se mají! Zrovna vèera jsme s kamarád- 
kou Kvìtou mlsaly v cukrárnì a pøitom jsme koukaly 
na všechny ty rolády, rakvièky, laskonky, štrùdly a vù- 
bec všechny ty voòavé a barevné dortíky, poháry 
a bonbóny… zkrátka jsme maminkám zaèaly závidìt. 
A víte proè? No protože ony mají svátek dvakrát do 
roka! Dvakrát do roka dostávají spousty dobrot a dá- 
reèkù! Ach jo! 

Myslely jsme na to až do veèera a muselo to být na 
nás vidìt. U Kvìty se nás totiž její maminka zeptala: 
„Proè se mraèíte, holky?!“ Tak jsme jí to všechno øekly 
a ona se nám zaèala smát. „Vždy� máte taky dva 
svátky. Nejenže slavíte svátek svého jména, ale pøece 
slavíte ještì Den dìtí! A to už vùbec nemluvím o tom, 
kolik dobrot dostanete na Mikuláše, za vysvìdèení, 

Dana Kolovratníková

Javor dlanitolistý
(Acer palmatum)

Stejnì tak jako formy proøezání listù. Tento druh má 
spoustu zajímavých variací a textur povrchù kmenù 
a kùry (hladkou, hrubou, pruhovanou aj.). Povrch 
kmene mùže mít barvu klasickou, šedou, èervenou, 
zelenou, „tygrovanou“ aj. Zkrátka nabízí velký výbìr 
estetických variací pro široké využití. Nìkteré variety 
dorùstají sotva metru, nìkteré i pìti metrù. Èasto se 
jedná o košatý hustý stromek velmi nízko vìtvený, 
takže nìkdy pùsobí spíše jako keø. Místem pùvodu je 
východní Asie. Ideální místo v zahradì je chránìné 
a hlavnì s vyšší vlhkostí vzduchu, nejlepší je výsadba 
u zahradních jezírek. Na pùdu javory nebývají 
nároèné. Potøebují spíše lehèí substrát, radìji lehce do 
kysela než zásaditý. Javor dlanitolistý je krásný jak do 
skupinových výsadeb, zejména pro svou kontrast- 
nost, tak i jako zajímavá solitéra. Dá se dobøe pìstovat 
v kvìtináèi. Dobøe snáší øez (zejména v létì, nejpo- 
zdìji do pùlky prázdnin). Je vhodný pro formu bon- 
saje. 

Milan Jandourek, Dis

Hana Ševèíková, 
produkce

Maškaráèek v MC                                           Foto: Jana Kostková
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Ètenáøské pøíspìvky

Redakce nezodpovídá za vìcnou správnost obsahu ètenáøských pøíspìvkù.

Ukradené kolo Bezohlední pejskaøi Naposledy o psech

Ráda bych touto cestou podìkovala všem nad- 
šencùm, kteøí se v našem milém mìsteèku podílí 
na èinnostech, zpøíjemòujících èas maminkám 
a jejich ratolestem na mateøské dovolené. 

Se svou malou dcerkou jsem èasto využívala 
možnosti úèastnit se dopoledních Hrátek s batolátky 
v Mateøském centru Ostrùvek i jiných jimi nabí- 
zených zajímavých akcí. Taktéž jsme v ostrovském 
Ekocentru obdivovali péèi o zvíøátka a kvìtiny, rov- 
nìž jako šanci využívat tìlocviènu MDDM.  Jistì by 
mi i ostatní maminky daly za pravdu, že takových 
lidièek, jako jsou pracovníci uvedených zaøízení, není 
pøespøíliš, ale že jsou velmi zapotøebí. Jejich laskavé, 
ale nelehké práce si vážím, a pøestože již chodím do 
práce a dcera do školky, tak se tìším, až si budu moci 
pøijít za pár let opìt popovídat, pohrát a zacvièit s dal- 
ším svým potomkem. Pøeji všem krásné jaro. 

V Ostrovském mìsíèníku 3/09 se znovu probíraly 
problémy se psy. Je s podivem, jak jsou pejskaøi 
bezohlední. Nemluvím o tom, jak vypadají dìtské 
boty pøi vkroèení do trávníku atd. Jeden autor tvrdí, 
že 99 % psù, se kterými se èlovìk pøi procházce 
Ostrovem potká, není nebezpeèných. Není to 
pravda, 99 % psù pøi procházce lidem obvykle nic 
neudìlá, ale nebezpeèný je z jejich pøirozenosti 
každý. Staèí, aby nìkdo nechtìnì strèil do psa nebo 
ho pøišlápl a každý pes se brání, nìkdy jen štìkotem, 
jindy kousnutím, zejména si troufne na malé dìti. 
Mám zkušenost pøi návštìvì se ètyøletou vnuèkou 
u známých, kteøí s úsmìvem tvrdili, že jejich malý 
pejsek nic neudìlá. Sedìli jsme u stolu, vnuèka no- 
hama nedosáhla na zem, a tak se jí nožky klátily. 
Najednou se odnìkud pøihnal ten hodný pejsek 
a kousl ji pod stolem do nohy, až vytryskla krev. Kvùli 
zdravotnímu ohrožení nastaly rùzné nutné kontroly, 
komplikace atd. Pejskaøi taková nebezpeèí neznají? 

Pøed nìkolika lety jsem šla veèer se svým malým 
voøíškem Robinem po Myslbekovì ulici a najednou 
pøibìhl velký èerný pes, zaèal vztekle vrèet a pak mlá- 
til svým košíkem mého pejska do zad. Ten kvièel 
bolestí a zdìšením, já zaèala køièet na majitele, pokud 
mi stažené hrdlo dovolilo: „Zavolejte si toho psa!“ 
Mladík vztekle odpovìdìl: „Má koš, vole, tak o co 
jde?“ Tenkrát musel mùj pes dostávat 14 dní injekce 
proti bolesti, protože si nemohl lehnout na bok 
a spát. Od té doby jsem venèila jen tam, kde byl 
dobrý rozhled a dostatek svìtla, abych se mohla vèas 
vyhnout velkým psùm.

Když bylo Robinovi témìø 15 let, doufala jsem, že už 
dožije svùj psí život v klidu a míru, ale bohužel, jed- 
noho dne se pøímo pøed naším domem na nìj vrhnul 
velký pes, právì když se mu Robin snažil dát vrtìním 
ocásku najevo, jak rád ho vidí. Než jsem staèila jakkoli 
zareagovat, ten pes se mu shora zakousl do høbetu 
a protože mìl velkou tlamu, prokousl mu pøitom 
i bøicho. Tento nepøátelský pes mìl majitelku i vo- 
dítko, pøesto se to stalo. Po ošetøení se Robinovi zaši- 
tá rána dobøe zahojila, ale on už se nikdy nevzpa- 
matoval. Asi tøi mìsíce chodil pomalu, nemohl do 
schodù, nakonec pøestal žrát a umøel.

Zranìní a napadení tedy nezabránil ani košík, ani 
vodítko. Kdybych do toho mohla mluvit, prosadila 
bych aspoò u velkých psích plemen povinnost zkou- 
šek, u kterých by majitelé prokázali, že svého psa 
dokážou ovládat. A v každém pøípadì bych naøídila 
také základní kurzy výchovy pro majitele, protože 
v obou popsaných pøípadech jsem nezaznamenala 
žádný pokus majitelù zabránit napadení, ani sebe- 
menší pokárání jejich agresivních psù po útoku. 

Ohlas na pøíspìvek Zuzany Havlíkové (OM 04/09)
Je nás víc, kdo jsme se ocitli v takové situaci. Bydlíme 
v panelovém domì a spousta našich sousedù má 
pejsky, ten náš je také mazel, miluje dìti i ostatní psy, 
ale protože je oznaèen za bojové plemeno, nosí 
povinnì, i když se mu to nelíbí, vodítko i košík. Nepo- 
tøebovali jsme s pøítelem žádnou vyhlášku, abychom 
uznali, že velký pes prostì nebudí v lidech dùvìru 
stejnou jako pes malý, ale nedávno jsme mìli oprav- 
du veliké štìstí, že zrovna košík nemìl. Jedni z našich 
sousedù mají totiž velkého ovèáka, a protože je stej- 
nì jako ten náš neškodný, tak nejenže nenosí košík, 
ale chodí pravidelnì i bez vodítka. Je opravdu hodný, 
ale protože mají zvíøátka rùzné povahy (stejnì jako 
lidi), tihle dva psi se rozhodli, že se nebudou mít rá- 
di.Nedávno jsem se s naším mazlíkem vracela z pro- 
cházky a ze vchodových dveøí neèekanì vybìhl právì 
tento jeho „sok“ a hned šel po jeho krku. Stáhla jsem 
našeho bojovníka, jak nejvíc se dalo, a v tu chvíli mì 
pøekvapila sousedèina reakce, která místo aby chytila 
svého psa, který byl na volno a napadl nás, vzala 
vodítko a zaèala s ním švihat nejen našeho pejska 
s køikem: Pus�!, ale nechtíc i mì pøes nohy, protože 
jsem ho držela hodnì nakrátko. Její ovèák si po chvíli 
uvìdomil, že bojuje s vìtší silou, než èekal, a utekl 
pryè, panièka za ním. Nám se nic nestalo, až na drob- 
né škrábance, ale v tu chvíli jsem byla nepopsatelnì 
ráda, že mùj pes nemìl košík a mohl se bránit. Udá- 
lost jsme dál nijak neøešili, máme se sousedy velmi 
dobré vztahy a až do této události jsme nikdy nemìli 
žádné problémy; doma jsme se tomu pak zasmáli, 
ještìže nemáme tøeba pudla, ten by už první kousnutí 
nepøežil. Lidé by si mìli uvìdomovat, co všechno se 
mùže stát, a že i jejich absolutnì neškodný pejsek 
mùže ublížit. Jinak se bude historie stále dokola opa- 
kovat. Stejnì jako ètenáøka Havlíková si totiž také 
øíkám: Co kdyby u toho vchodu zrovna byly malé 
dìti, které se tam bìžnì scházejí?! Mohla se stát 
úplnì zbyteèná tragédie… 

Asi 15letý mladík mi pøed vchodem èinžovního domu 
782 v Ostrovì ukradl uzamèené cestovní kolo. 
V pondìlí ráno pak mùj soused M. vyprávìl: 

„Bylo to v nedìli 8. bøezna po 16. hodinì. Ten veèer 
jsem šel se psem po ulici Májová, když proti mnì jel 
mladík na kole. Když už byl u mì, poznal jsem 
bezpeènì kolo mého souseda Novosada. ‚Tys mì 
ukradl kolo!' køiknul jsem na nìj. Mohl jsem do kola 
kopnout nebo kolo za velký zavazadlový nosiè 
zadržet. Mohl… Jenže naše dnešní zákony spíš 
zlodìje chrání a mladistvé delikventy netrestají. Toho 
jsem si byl vìdom, a proto jsem nechal kluka 
s ukradeným kolem klidnì odjet. Pro klid se zákony.“ 

Chtìla bych reagovat na pøíspìvky o psech. Slibuji, že 
naposledy. Do OM pøispívají lidé, kteøí mají v ja- 
kémkoli smìru vztah k tomuto druhu domácího 
mazlíèka. Reagují na jeho volný pohyb v našem 
mìstì, jeho exkrementy, výchovu apod. Nevím jak 
vy, ale já mám pocit, že jsme se rozdìlili na dva 
tábory. A nepøedpokládám, že by se tyto dva tábory 
nìkdy názorovì stmelily. 

Jedni øeší psa jako subjekt, který lze vychovávat, 
a plnì za nìj zodpovídají. Zvyšuje kvalitu jejich žití a� 
už v obyèejném, profesním, vzdìlávacím nebo zdra- 
votním životì. Ti druzí vidí psa spíše jako jedince, 
kterého nelze vychovat a v podstatì ani pøizpùsobit 
soužití s èlovìkem, pøevážnì kvùli jeho vrozené 
agresivitì. Tudíž je nutné psa omezit vodítkem a ná- 
hubkem. Tento problém je nutné øešit a je opravdu 
velmi dùležité, abychom se my, lidé, dokázali do- 
mluvit na urèitých pravidlech. V pøípadì jejich poru- 
šení by následoval pøimìøený pøedem stanovený 
trest. Pak si ale také musíme uvìdomit, že pes je živý 
tvor a tak k nìmu pøistupovat. Zvolit si vyhlášku, která 
bude chránit nás všechny. Bez rozdílu, zda jsme nebo 
nejsme chovatelé psa. 

A vùbec jedna z nejdùležitìjších vìcí je prevence. 
(Povinnost zkoušky doprovodného psa - BH, zvýšit 
informovanost na školách, napø.) Bude-li se veøejnost 
plnì vìnovat této problematice ze všech úhlù po- 
hledu a vzdìlávat se, zcela jistì to bude mít pozitivní 
vliv pro nás všechny. Pøestaòme problémy kritizovat, 
pojïme je rozumì øešit! Pes, a� se nám to líbí nebo 
ne, je souèástí našeho života ve mìstì. 

Dìtský domov velmi dìkuje majitelùm luna- 
parku, že dìtem i jejich doprovodu („tetám“) 
bezplatnì vìnovali použití všech atrakcí a udìlali 
nám pìkné páteèní dopoledne. 

Jmenovitì pak patøí zvláštní dík panu Schmiedovi, 
který celou výpravu pøivítal a uvedl, výkladem 
doprovázel a vydatnì pomáhal pøi pìším pøesunu 
k jednotlivým atrakcím. Celé dopoledne jsme si užili 
legraci a odnesli jsme si hromadu zážitkù. 

Setkávala jsem se s panem Kyckou pøi jednáních 
o projektu mezinárodního muzea otrockých prací ve 
Vìži smrti i pøi každoroèním setkání „muklù“, Jáchy- 
movském pekle. Zùstala mi vzpomínka na nesmírnì 
laskavého a skromného èlovìka. Nerad mluvil o so- 
bì, o svých strastiplných zážitcích, které však i pøesto 
obìtavì zúroèil ve svých rozhovorech s jediným pøá- 
ním: aby se nic takového už nemohlo opakovat. Až 
dodateènì, na pohøbu pana Kycky v prosinci 2008, 
jsem se dozvìdìla o jeho krásné a užiteèné výtvarné 
zálibì: velmi dobøe kreslil, i prostøedí a scény z „lág- 
rù“, vìnoval se také øezbáøské práci. Z jeho ruky vyšel 
soubor ikon, umístìný v øeckokatolické kapli v Praze. 
Byl to èlovìk, s jakým se zøídkakdy setkáváme, sta- 
teèný, èistý a pravdivý, který nepøestával dávat, i pøe- 
sto, že mu bylo v životì neprávem tolik odepøeno 
a odcizeno. 

Kdo byl Josef Kycka (1928-2008)

Pokraèování ze strany 11

Mgr. Zdenka Èepeláková

Ètenáøské pøíspìvky jsou dle potøeby redakènì 
kráceny

Své pøíspìvky mùžete pøinést do Infocentra 
v Domì kultury nebo zaslat e-mailem na adresu: 
janeckova@dk-ostrov.cz

Josef Novosad

Podìkování

Mgr. Dana Albrechtová

Podìkování 
z Dìtského domova

Sonja Hlùžková, Jiøí Suszka, DD Ostrov 

Ètenáø z Ostrova

Ještìže nemáme pudla

Marie Kliková, Ostrov 

Martina Novotná

Irena Janeèková

Košík, vodítko, 
nebo výchova?
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