
Výstava Tváøe uranu bude zahájena 
v pátek 9. dubna v 17.30 hod. v kostele 
Zvìstování Panny Marie v Ostrovì. 

Fotografie budou doplnìny zajímavými 
exponáty z hornického prostøedí zapùj- 
èenými poboèkami sokolovského muzea 
v Krásnì a Jáchymovì. Další zajímavou 
èástí výstavy budou medaile a vyzname- 
nání, které ze své bohaté sbírky zapùjèil 
Lukáš Koláø z Pøíbrami. V rámci výstavy 
pøipravujeme také besedy s èleny Konfe- 
derace politických vìzòù a prohlídku ná- 
rodní kulturní památky v Ostrovì - Vìže 
smrti. 
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Tváøe uranu - nová výstava odhalující minulost

Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.
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Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do 
pøíštího èísla je 9. dubna!

Souhlasíte s názorem, že jaderná energie je èistá a levná? 
A zajímali jste se nìkdy o to, za jakých okolností se vlastnì 
získává uran, základní surovina na výrobu paliva pro 
jaderné elektrárny? Co znamená tìžba uranu pro krajinu? 
Kolik tun nebezpeèných odpadù vznikne z jednoho 
kilogramu vytìžené rudy? Že následky po tìžbì uranu 
jsou jednou z našich nejvìtších starých ekologických 
zátìží? Tìmito otázkami se zabýval fotograf Václav Vaškù 
a zdokumentoval nejdùležitìjší místa tìžby a zpracování 
uranu v Èeské republice. První cyklus fotografií byl 
poøízen v èervnu a èervenci roku 2006 u Dolní Rožínky, 
Mydlovar, Ralska a v okolí Pøíbrami. Ve spolupráci se 
sdružením Calla vznikl na jaøe v roce 2009 další cyklus 
fotografií zamìøený na osudy lidí, kteøí na uranu pracovali, 
obohacený o oblast Jáchymovska. 

Václav Vaškù je profesionální fotograf pùsobící v Praze. 
V roce 2005 získal za soubor dokumentárních fotografií 
z okolí Èernobylu druhou cenu v soutìži Czech Press 
Photo. Výstava Tváøe uranu pøibližuje prostøednictvím 
velkoformátových fotografií tìžbu uranu a souèasnì 
dokumentuje její vlivy na životní prostøedí a krajinu. 
Portréty lidí, jejichž životy ovlivnila tìžba uranu, doplòují 
celkový obraz a dávají tak vý- 
stavì lidský rozmìr. V sou- 
boru fotografií jsou vzpome- 
nuti i politiètí vìzni od- 
souzení k otroctví nucených 
prací pøi tìžbì uranu. Tisíce 
jejich životù zmaøil komu- 
nistický režim v honbì za ura- 
nem pro sovìtské atomové 
zbranì. Na základì dohody 
mezi ÈSSR a SSSR o dodáv- 
kách uranu, podepsané už 
v roce 1945, bylo z naší zemì 
vyvezeno témìø 100 tisíc tun 
uranového koncentrátu. Ná- 
rodní bohatství však díky 
„velkorysosti“ tehdejší doby 
zmizelo bez patøièné proti- 
hodnoty a znamenalo ztráty 
nejen ekonomické. Na ná- 
sledky práce v uranových 
dolech zahynuly stovky hor- 
níkù a dopady po tìžbì ura- 
nu v krajinì jsou jednou 
z nejvìtších ekologických 
zátìží pro naši krajinu. Po 
roce 1989 pøevzal stát 
zodpovìdnost za sanace ná- 

Tìžba uranové rudy je neoddìlitelnou souèástí historie našeho mìsta. Nezapomínejme, že jeho nová èást byla 
postavena jako sídlištì pro horníky jáchymovských uranových dolù. V klášterním kostele se snažíme vedle 
krásných vìcí ukazovat také odvrácenou tváø naší minulosti. Další akcí tohoto typu je výstava Tváøe uranu, 
kterou pøipravujeme na mìsíce duben a kvìten.

sledkù tìžby uranu a roènì plyne ze státního rozpoètu na 
vypoøádání se s naší uranovou minulostí kolem tøí miliard 
korun. Z nich jsou placeny nejen sanace, ale i sociální 
dávky horníkù.

Jaderná energetika bývá èasto považována za energetický 
zdroj budoucnosti a je uvádìna jako tzv. bezemisní 
technologie s minimálním dopadem na životní prostøedí. 
Pøi této úvaze však nelze opomíjet nezbytnou souèást 
jaderné energetiky, kterou je tìžba uranu. K výrobì 
jednoho kilogramu uranového koncentrátu je totiž tøeba 
zpracovat pøibližnì jednu tunu uranové rudy za použití 
znaèného množství chemických látek, jejichž pomocí se 
uran z rudy uvolòuje. Po chemickém louhování je více než 
99% zpracovaného materiálu odkládáno na odkalištì. 
Bezpeèné zajištìní obrovského množství toxických od- 
padù z výroby uranového koncentrátu je jednou z nej- 
problematiètìjších èástí zpracování uranové rudy. 
Argument o malém objemu odpadù z jaderné elektrárny 
je tak zcela falešný. K chronickým následkùm zpra- 
covávání uranových rud patøí trvalé jak chemické, tak 
radioaktivní zamoøení prostoru vlastní úpravny rud i odka- 
lovacích nádrží a nejbližšího okolí.

Ing. Marek Poledníèek, 
øed.  DK Ostrov

Jarní úklid 

Mateøské školy 

Školy v Ostrovì 

Ekocentrum 

Rozhovor s Oldøichem Ježkem 

Klášterní slavnosti 

Kultura na duben 

Festival Skluz 

Jáchymovské peklo 

Ètenáøské pøíspìvky 

Mìstská policie 

Foto: Václav Vaškù

Dùl Svornost v Jáchymovì              Foto: Václav Vaškù
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Mìstské policii se v loòském roce podaøilo splnit 
všechny vytyèené cíle, mezi nìž patøilo pøestro- 
jení, pøezbrojení, nákup služebního vozidla, 
obnova vybavení služebny a zlepšení služebního 
zázemí. Úkol, který se nepodaøilo v plné míøe 
splnit, je personální obsazenost. 

Strážníci dostali nové a kvalitnìjší uniformy. Pøestro- 
jování zaèalo již koncem roku 2008. Dnes je možné 
vidìt strážníky v nových reflexních bundách. Mìstská 
policie Ostrov byla dále vybavena novými velmi kva- 
litními pistolemi ráže 9 mm, teleskopickými obušky 
a kvalitnìjšími svítilnami. Na konci kvìtna 2009 se 
strážníci poprvé svezli v novém služebním vozidle. Po- 
stupnì bylo dovybaveno, aby sloužilo i jako tzv. po- 
jízdná kanceláø (vè. malého poèítaèe s mobilní tiskárnou 
s pøipojením do sítì a na internet). V zázemí služebny si 
strážníci svépomocnì vybudovali novou kuchyòku, byl 
doplnìn kanceláøský nábytek a obnovena poèítaèová 
technika. Strážníci navíc od loòského dubna pracují na 
poèítaèi v novém informaèním systému zvaném Derik, 
urèeném pro mìstské policie. Program usnadòuje 
evidování èinnosti od oznámení obèanù pøes pøestupky 
až po nejbìžnìjší každodenní úkoly. Bohužel se však 
nepodaøilo naplnit personální stav. Loni nastoupili tøi 
noví strážníci, z nichž dva po tøech mìsících odešli. Bylo 
vypsáno nové výbìrové øízení, ale žádný ze tøí nových 
uchazeèù tímto øízením neprošel. Nyní èítá MP Ostrov 
celkem 13 strážníkù vèetnì velitele.

Bìhem roku 2009 strážníci øešili celkem 4197 pøe- 
stupkù a uložili za nì sankce ve výši 458 800 Kè. Oproti 
minulosti došlo k posunu v øešení pøestupkù, nebo� za 
dobu existence MP Ostrov bylo zjištìných pøestupkù 
nejvíc. Velká èást jich byla øešena pouze domluvou. 
Z uvedených pøestupkù bylo 3278 v dopravì a 919 na 
úseku veøejného poøádku. Strážníci provádìli i preven- 
tivní èinnost, kdy pravidelnì v dobì školního roku 
dohlíželi na bezpeèné pøecházení dìtí pøes silnici. Pro- 
vedli celkem 132 kontrol obcí v katastrálním území 
Ostrova, 168 kontrol zahrádkáøských kolonií, 893 kon- 
trol Zámeckého parku, 385 kontrol živnostenských 
provozoven ad. Zadrželi celkem 10 pachatelù trestné 
èinnosti a ètyøi osoby, po kterých bylo vyhlášeno ce- 
lostátní pátrání. Všechny tyto osoby byly pøedány PÈR 
a ve 208 dalších pøípadech spolupracovala MP rovnìž 
s PÈR. Celkem strážníci pøijali, øešili nebo projednávali 
5777 událostí, z toho 1437 na základì oznámení ob- 
èanù. Strážníci prokázali pøipravenost i pøi støeleckých 
soutìžích. Loni se v rámci mìstských a obecních policií 
Karlovarského kraje konaly celkem ètyøi støelecké 
soutìže, ve kterých ostrovští strážníci obsazovali vždy 
pøední místa jak v jednotlivcích, tak v družstvech. 

V rozpoètu mìsta na tento rok je na pøíspìvky 
zájmovým organizacím vyhrazeno celkem jeden 
milion 55 tisíc korun. 

Tato èástka je rozdìlena na dvì položky: 650 tisíc je 
urèeno oblasti sportu s mládeží do 18 let a 405 tisíc 
korun je vyhrazeno na èinnost organizací v oblasti 
kultury a zdravotnictví. Komise pro poskytování grantù 
neziskovým organizacím z rozpoètu mìsta Ostrova 
posoudila 48 doruèených žádostí (na èinnost a aktivity 
organizací v roce 2010) a navrhla rozdìlit mezi žada- 
tele o finanèní pøíspìvky celou sumu, která je pro le- 
tošní rok schválená. Oproti loòskému roku je o deset 
žádostí více a celkový objem požadovaných prostøed- 
kù se vyšplhal k dvìma milionùm a 224 850 korun. 
Vzhledem k pøevisu žádostí nad možnosti rozpoètu 
nebyli uspokojeni všichni žadatelé a ani ti, kterým se 
pøíspìvek poskytuje, nedostali tolik, kolik požadovali. 
Rada mìsta Ostrov rozhodovala o pøidìlení finanè- 
ních prostøedkù do 50 tisíc korun. O neinvestièních 
dotacích nad tuto èástku bude rozhodovat Zastupitel- 
stvo mìsta. 

Ostrovští se zapojí do veøejné sbírky na poøí-
zení sochy T. G. Masaryka dle návrhu sochaøe 
Jaroslava Šlezingera. 

Jeho tragický osud je úzce spjat s Ostrovem. Ve 
vykonstruovaném politickém procesu byl odsouzen 
k 25 letùm tìžkého žaláøe a v dùsledku onemocnìní 
z ozáøení bìhem vìznìní ve vykmanovském lágru 
v roce 1955 zemøel. Prùèelí Domu kultury v Ostrovì 
zdobí sousoší, které Jaroslav Šlezinger v dobì svého 
vìznìní navrhl a vytvoøil. V kapli sv. Floriána jsou 
umístìny reliéfy jeho Køížové cesty a kopie sousoší 
Zaváté šlépìje. Mìsto Ostrov se podílelo na financo- 
vání knihy a videodokumentu o osudu Jaroslava 
Šlezingera autorky Marie Bohuòovské, která se nyní 
intenzivnì vìnuje (v rámci aktivit Spolku pro navrá- 
cení sochy TGM do Jihlavy, o. s.) organizaci sbírky 
finanèních prostøedkù na poøízení sochy T. G. Masa- 
ryka dle návrhu Jaroslava Šlezingera. Byla to patrnì 
poslední socha TGM v Èeskoslovensku, kterou kdysi 
zaèínající vláda komunistù dovolila vztyèit. Finanèní 
prostøedky na sochu sehnali obèané pomocí sbírky 
a jejího odhalení 12. 9. 1948 se zúèastnilo tøi tisíce 
Jihlavanù. Socha TGM vydržela pøed jihlavským gym- 
náziem do roku 1961. V tom roce ji nechali komu- 
nisté strhnout a rozbít. V roce 2011 uplyne 50 let od 
doby, kdy byla socha TGM násilnì odstranìna a 100 
let od narození Jaroslava Šlezingera. Ostrovští pøispìjí 
do této veøejné sbírky pìti tisíci korunami. 

Jarní blokové èištìní
Blokové èištìní se bude provádìt vždy od 7.00 do 
15.00 hod.

13. dubna: Kollárova. 14. dubna: Masarykova (Hlav- 
ní-Severní), Severní. 15. dubna: Májová (Kollárova-
Štúrova), Palackého. 20. dubna: Hlavní (Jáchymov- 
ská-Štúrova). 21. dubna: Jungmannova, Lidická (Já- 
chymovská-Masarykova), Šafaøíkova. 22. dubna: 
Družební, Zahradní. 27. dubna: Seifertova, Lidická 
(Klínovecká-Masarykova). 28. dubna: Halasova, Li- 
pová, Klínovecká. 29. dubna: Krušnohorská (Jáchy- 
movská-Klínovecká), za Krušnohorem, Hornická. 
30. dubna: Lesní, Jedlová, Habrová, Topolová, 
Smrková.

4. kvìtna:  Máchova, Dukelských hrdinù, Èapkova. 
5. kvìtna: Odborù, Nejedlého, Studentská. 6. kvìt- 
na: Nádražní, Krátká. 7. kvìtna: Dukelských Hrdinù. 
11. kvìtna: Krušnohorská (od Klínovecké), horní Klí- 
novecká. 12. kvìtna: Dvoøákova, Alšova, Na Kopci, 
Hluboký. 13. kvìtna: Sládkova, Na Pøíkopì, Nad 
Nádražím. 18. kvìtna: Staré námìstí, Šlikova, Jirás- 
kova. 19. kvìtna:  Dlouhá, Žižkova, Malé námìstí. 
20. kvìtna: Klášterní, Školní, Staromìstská. 25. kvìt- 
na: Hroznìtínská, Bezruèova. 26. kvìtna: Sukova, 
Smetanova, Moøíèov. 27. kvìtna: Jáchymovská.

1. èervna: horní Lidická, Vykmanov. 2. èervna: Lidická 
(od Klínovecké), Tylova. 3. èervna: Klicperova, Ko- 
menského, Myslbekova. 4. èervna: Mánesova, S. K. 
Neumanna. 8. èervna: Vanèurova, Zimní stadion. 
9. èervna: Štúrova, U Nemocnice, Pod Køížkem. 
10. èervna: Luèní, Májová (Štúrova-Borecká). 
11. èervna: Horská, Borecká. 15. èervna: Hlavní (od 
Štúrovy po Dùm s peèovatelskou péèí). 16. èervna: 
U Koupalištì, Kfely. 17. èervna: Dolní Žïár, Horní 
Žïár. 22. èervna: Mírové námìstí sever (parkovištì). 
23. èervna: Mírové námìstí jih (parkovištì), 
Brigádnická. 24. èervna: Kvìtnová. 

Ulice neuvedené v tomto seznamu (nevyužívané 
k stálému parkování) budou èištìny bez celodenních 
uzavírek. 

Kontejnery budou pøistaveny vždy v sobotu od 
9.00 do 12.00 hod. nebo v úterý a støedu od 15.00 
do 18.00 hod. na tato místa:

3. dubna: dvojdomky (Dukelských hrdinù, Odborù, 
Nejedlého, Sládkova, u 615). 6. dubna: Hlavní, Dùm 
s peèovatelskou péèí. 7. dubna: klášterní areál a Sta- 
romìstská. 10. dubna: Kollárova (pìt stanoviš�). 
13. dubna: rodinné domky Pod Køížkem (Lesní, Jed- 
lová, Habrová, Topolová, Smrková). 14. dubna: 
Jáchymovská 801-3, Jáchymovská 201-3. 17. dubna: 
Severní, Masarykova, Májová, Štúrova (15. etapa). 
20. dubna: BD 1325-6, 1327-8. 21. dubna: BD 1250-
3, 1332-4. 24. dubna: Jungmannova, Družební, Ša- 
faøíkova (4. etapa). 27. dubna: Žižkova, Dlouhá (Staré 
námìstí). 28. dubna: Nad Nádražím 382.

1. kvìtna: Halasova, Lipová, Klínovecká. 4. kvìtna: 
Brigádnická, Lidická naproti BPO. 5. kvìtna: Neru- 
dova, Masarykova 694-9. 8. kvìtna: Masarykova, 
Štúrova, Palackého, Luèní (9. a 10. etapa). 11. kvìtna: 
11. etapa u tøídìného odpadu (842, 835, 825). 
12. kvìtna: Klicperova (7. etapa). 15. kvìtna: Horská, 
Borecká, U Koupalištì, Hlavní (12. etapa). 18. kvìt- 
na: Myslbekova u ZŠ J. V. Myslbeka (8. etapa). 19. 
kvìtna: Na Kopci. 22. kvìtna: Mánesova, S. K. Neu- 
manna, Vanèurova (13. etapa). 25. kvìtna: Sukova, 
Smetanova, Bezruèova. 29. kvìtna: Lidická zadní (od 
1212 k ul. Vanèurova).

Neukládejte odpady na stanovištích pøed pøíjezdem 
kontejneru, ani po jeho odvezení! Bude to posuzo- 
váno jako nepøípustné zakládání èerné skládky. Po- 
kud z èasových dùvodù mobilního svozu nevyužijete, 
mùžete odpad odevzdat bezplatnì ve Sbìrném dvo- 
øe Ostrov Krušnohorská 792. 

Druhy odebíraných odpadù: pouze vysloužilé 
pøedmìty z domácností, které vzhledem ke svým 
rozmìrùm nebo hmotnosti nepatøí do nádob na 
smìsný odpad. Svoz není urèen pro sbìr stavebního 
odpadu ani výrobky podléhající zpìtnému odbìru 
(elektrospotøebièe, pneumatiky) a pro nebezpeèné 
odpady (èásti autovrakù, oleje, barvy, laky ad.).

Jistì pochopíte nutnost tìchto opatøení a pøispìjete 
k akci, která chce pomoci všem, kdo nemohou v prù- 
bìhu roku odvézt velkoobjemové odpady do sbìr- 
ného dvora. Nechceme, aby se naše mìsto pøi poøá- 
dání této akce stalo smetištìm! 

Mìstská policie Ostrov 
v roce 2009

Bc. Pavel Èekan, velitel MP

Rozmístìní kontejnerù 
a jarní úklid

Pøíspìvky 
zájmovým organizacím 

Lumír Pála, ved. Odboru SMM 

Šárka Kvasnièková, Odbor KSVS

Lumír Pála, ved. Odboru SMM

Veøejná sbírka 
na sochu Masaryka

Dagmar Shánìlová, Odbor KSVS



V Mateøské škole Krušnohorská, MŠ Masarykova 
a MŠ Palackého byly dosud platby za pøedškolní vzdì- 
lávání a stravné vìtšinou hrazeny v hotovosti hospo- 
dáøce. Èeskoslovenská obchodní banka vyšla místním 
mateøským školám vstøíc a pøipravila jim bonus v po- 
dobì osvobození všech pøíchozích plateb na pøíslušný 
úèet od poplatku po dobu jednoho roku. Tím byla 
odstranìna hlavní pøekážka: vyhovìt rodièùm, kteøí 
mají zájem o bezhotovostní platby a zároveò nezatížit 
školku nákladem za další poplatky.

V Mateøské škole Krušnohorská zatím využívá mož- 
nosti bezhotovostní platby 19 rodièù z celkových 72. 
Tato škola však chce zachovat možnost výbìru v pla- 
cení, tedy bezhotovostnì i hotovì na místì. V MŠ 
Masarykova budou od 1. dubna hradit všichni rodièe 
úplatu i stravné inkasní platbou. V MŠ Palackého mají 
rodièe taktéž na výbìr. Inkasem z bankovního úètu 
hradí pouze 10 rodièù z 90. Jinde se teprve vyjednávají 
výhodnìjší podmínky s bankami; v MŠ Halasova už 
projevilo zájem platit bezhotovostnì 15 rodièù 
z celkových 90, v MŠ pøi ZŠ J. V. Myslbeka byl plán 
spustit systém bezhotovostního placení od 1. bøezna. 
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Ostrov dokonèil I. etapu projektu Rozvoj infrastruktury 
pro kulturu a volný èas Ostrov, podpoøeného z EU. 
Projekt má dvì etapy. Loni v listopadu byla dokonèena 
jeho první etapa. V ní byla realizována modernizace 
fotbalového høištì a vybudování nového tréninkové- 
ho høištì v ulici U Nemocnice. V druhé etapì se reali- 
zuje dìtská letní scéna a sportovištì pro netradièní 
sporty u Mìstského domu dìtí a mládeže Ostrov. 
Fotbalové høištì je tedy dokonèeno a pøedáno k pro- 
vozování MDDM Ostrov (informace o možnostech 
užívání høištì poskytuje MDDM tel. 353 613 248, 
e-mail: mddm@mddmostrov.cz). Celkové realizované 
náklady I. etapy èiní cca 30,3 mil. Kè, z èehož 29,4 mil. 
Kè jsou tzv. zpùsobilé výdaje etapy. Tyto zpùsobilé 
výdaje budou z 85 % pokryty z dotace z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj a ze 7,5 % ze státního 
rozpoètu. Na Úøad Regionální rady regionu 
soudržnosti NUTS II Severozápad byla v rámci ukon- 
èené I. etapy projektu v lednu pøedložena Monitoro- 
vací zpráva s Žádostí o platbu. Po kontrole pøedaných 
dokladù by mìlo mìsto Ostrov obdržet pøíslušnou výši 
dotace. Druhá etapa projektu bezprostøednì navazuje 
na první. Realizace dìtské letní scény a sportovištì pro 
netradièní sporty pøi MDDM Ostrov byla zahájena 
1. 12. 2009. Ukonèení celého projektu je plánováno 
na letošní 29. listopad. Celkové pøedpokládané výdaje 
za obì etapy èiní cca 49,8 mil Kè. Zpùsobilé výdaje pro 
dotaci projektu jsou 48,9 mil. Kè, z toho mùže být výše 
dotace až 92,5 % (85 % fond EU a 7,5 % státní 
rozpoèet). Zbylých 7,5 % je podíl spolufinancování 
z rozpoètu mìsta Ostrov. Jednotlivé etapy projektu 
musejí být pøedfinancovány nejdøíve ze zdrojù mìsta 
Ostrov, dotace je poskytnuta až po ukonèení etap èi 
celého projektu. 

Øidièské prùkazy, vydané od 1. ledna 1994 do 
31. prosince 2000, jsou jejich držitelé povinni vy- 
mìnit nejpozdìji do 31. prosince 2010. Uplynutím 
stanovené doby pro jejich výmìnu øidièské 
prùkazy pozbývají platnosti.

Øidièi si své prùkazy mohou vymìnit na Mìstském 
úøadu Ostrov, Hlavní 795 (detašované pracovištì ved- 
le restaurace Družba). K výmìnì s sebou musí pøinést: 
Žádost o vydání øidièského prùkazu (obdrží na MÚ), 
platný doklad totožnosti (obèanský prùkaz, pas), prùka- 
zovou fotografii o rozmìrech 3,5 x 4,5 cm a pùvodní 
øidièský prùkaz, který podléhá povinné výmìnì. 

Vydat nový øidièský prùkaz je možné do 20 dnù od 
podání žádosti. Povinná výmìna prùkazu s vydáním do 
20 dnù je osvobozena od správního poplatku. Za 
rychlejší výmìnu do pìti pracovních dnù od podání 
žádosti je nutno uhradit správní poplatek 500 Kè.

Doporuèujeme øidièùm neèekat s výmìnou na 
prosinec a uskuteènit ji v prùbìhu roku, vyhnou 
se tak nepøimìøeným èekacím dobám na konci 
roku.

Zápis dìtí do mateøských škol v Ostrovì pro 
školní rok 2010-2011 se koná v budovách všech 
ostrovských mateøských škol v tìchto termínech: 
úterý 6. dubna a støeda 7. dubna 10.00-11.30 
hod. a 14.00-16.00 hod. 

Zákonný zástupce, který pøijde k zápisu dítìte, pøed- 
loží svùj obèanský prùkaz a rodný list dítìte. 

Zastupitelstvo mìsta Ostrov vydalo v lednu Zmìnu è. 5 
Regulaèního plánu èásti mìsta Ostrov, Jáchymovská 
ul., vleèka. Tato zmìna øeší umístìní cyklostezky na 
tìleso pùvodní železnièní vleèky vedoucí od železnièní 
stanice Ostrov do bývalého areálu Škoda Ostrov. 
Železnièní vleèka byla rozhodnutím drážního úøadu 
k 30. èervenci 2009 zrušena a následnì byla odstranì- 
na. Nyní je vlastníkem pozemkù pod bývalou vleèkou 
mìsto Ostrov, které na nich plánuje realizovat cyklo- 
stezku a víceúèelovou rekreaèní stezku. V souèasné 
dobì je v rámci pøeshranièní spolupráce Èesko Sasko 
pøipravován pøeshranièní projekt, jehož pøedmìtem je 
realizace èásti plánované cyklostezky, a to v úseku od 
supermarketu Albert až po Hlavní ulici. Tato cyklo- 
stezka na své trase bude doplnìna o malé odpo- 
èinkové prostory vybavené lavièkami a informaèními 
cedulemi. Zmìna byla vydána v souladu s ustanovením 
stavebního zákona, formou opatøení obecné povahy, 
které nabylo úèinnosti 12. února. 

Aèkoli žádný právní pøedpis neukládá, aby o prázd- 
ninách mateøské školy fungovaly, v Ostrovì nebude 
jejich provoz pøerušen. Vyhláška pøipouští možnost 
pøerušení provozu v èervenci a srpnu. Rozsah ome- 
zení si stanoví øeditelka mateøské školy po projednání 
se zøizovatelem, v tomto pøípadì mìstem Ostrov. 

Vzhledem k rekonstrukci kuchynì v Mateøské škole 
Masarykova (a pracím souvisejícím s úklidem a vyba- 
vováním další budovy téže mateøské školy) bude MŠ 
Masarykova uzavøena od 1. èervence do 31. srpna. 
V MŠ Palackého budou probíhat rozsáhlé stavební 
práce. Kromì dvou dnù na zaèátku a na konci 
prázdnin bude mateøská škola uzavøena. Pro každou 
ostrovskou mateøskou školu je vypracován harmo- 
nogram oprav a rekonstrukcí v tomto roce. Nìkteré 
práce nelze z bezpeènostního a hygienického hle- 
diska provádìt za provozu. Øeditelky jednotlivých 
mateøských škol se dohodly na možnostech a pod- 
mínkách pøedškolního vzdìlávání dìtí v jiných ma- 
teøských školách po dobu pøerušení provozu. Ma- 
teøská škola Halasova bude otevøena od 1. do 
23. èervence, MŠ Krušnohorská bude mít otevøeno 
od 26. èervence do 13. srpna, MŠ pøi ZŠ J. V. 
Myslbeka od 16. do 31. srpna.  

Ve školním roce 2010/2011 se otevøou dvì 
pøípravné tøídy. Jsou urèeny tìm dìtem v po- 
sledním roce pøed zahájením povinné školní do- 
cházky, které jsou sociálnì znevýhodnìné a je 
u nich pøedpoklad, že zaøazení do pøípravné tøídy 
vyrovná jejich psychický vývoj. 

Pøípravné tøídy se zøizují pøi poètu nejménì sedmi dìtí 
(nebo šesti pøi udìlení výjimky zøizovatelem; v tom 
pøípadì hradí zøizovatel zvýšené výdaje na vzdìlávací 
èinnost školy) a naplòují se maximálnì 15 dìtmi (až 
18 dìtmi pøi udìlení výjimky 20 % z poètu žákù). 

Obsah výuky v pøípravné tøídì je souèástí školního 
vzdìlávacího programu. Posláním pøípravných tøíd 
není výuka obdobná vzdìlávání v základní škole 
nebo uèení v pøedstihu, podstatou jejich èinnosti je 
èasto nauèit dìti komunikaci v èeském jazyce a vzá- 
jemné komunikaci, základùm sebeobsluhy apod. 
Základní škola J. V. Myslbeka a MŠ Ostrov požádala 
o souhlas se zøízením dvou pøípravných tøíd. 

V jejich zøízení vidí øeditel školy Martin Fous doplnìní 
systému péèe o dìti se vzdìlávacími nebo sociálními 
obtížemi. Ve školním roce 2009/2010 je ve dvou 
pøípravných tøídách v této škole zapsáno celkem 28 
žákù. Podle pøedbìžného zájmu rodièù se dá pøed- 
pokládat, že se obì tøídy opìt naplní. 

Koneèný poèet zájemcù o umístìní v pøípravné tøídì 
bude znám po ukonèení vyšetøení v pedagogicko-
psychologické poradnì a rozhodnutí o odkladech 
povinné školní docházky. 

Mateøská škola Krušnohorská na základì úspìšné spo- 
lupráce s nìmeckou mateøskou školou Puppenstübel 
v Rittersgrünu chce i nadále pokraèovat v projektu „Já 
a ty, my všichni pod jednou støechou“. Znovu se pokusí 
získat finanèní prostøedky od Koordinaèního centra 
èesko-nìmeckých výmìn mládeže Tandem Plzeò na 
èesko-nìmeckou spolupráci pøedškolních zaøízení 
v pøíhranièních regionech, program „Odmalièka - Von 
klein auf“. Do projektu se dosud zapojilo 15 nìmec- 
kých dìtí ve vìku od jednoho do šesti let, 20 èeských 
dìtí ve vìku pìt až šest let. Aktivnì se zapojilo i 15 
rodièù nìmeckých a tøi nìmeètí pedagogové, osm 
rodièù èeských a ètyøi èeští pedagogové. V nìmecké 
mateøské škole dokonce pravidelnì probíhá výuka 
èeského jazyka. MŠ Krušnohorská si klade za cíl po- 
kraèovat v pravidelném a dlouhodobém setkávání dìtí 
i rodièù v jejich každodenním prostøedí, rozvíjet schop- 
nosti vzájemné komunikace a rozšiøovat jazykovou 
výchovu. 

V únoru se v Ostrovì narodilo 15 dìtí, zemøelo sedm 
obèanù. Manželství uzavøel jeden pár. K trvalému 
pobytu ve mìstì se bìhem února pøihlásilo 23 osob, 
odstìhovalo se jich 22. Celkovì tedy ve mìstì 
pøibylo devìt obèanù. Prùmìrný vìk ostrovských 
obyvatel v únoru byl 41,09 let. Celkový poèet 
obyvatel hlášených v Ostrovì (vèetnì pøilehlých 
obcí) k 28. únoru byl 16 950. 

Rozvoj infrastruktury

Ing. Romana Stolínová, Odbor RÚP 

Zmìna Regulaèního plánu

Ing. Alexandra Fürbachová, ved. Odboru RÚP

Zmìna stavu obyvatel mìsta 
Ostrova v únoru 2010

 Matrika MÚ Ostrov 

V ostrovských mateøských 
školách se platí 
bezhotovostnì

Výmìna øidièských prùkazù

Mateøská škola žádá o dotaci

Dagmar Shánìlová, Odbor KSVS

Dagmar Shánìlová, Odbor KSVS

Ladislav Jiskra, ved. Odboru DS

Zápis do mateøských škol

Dagmar Shánìlová, referentka KSVS

Dvì pøípravné tøídy 
v Ostrovì

Dagmar Shánìlová, Odbor KSVS

Dagmar Shánìlová, Odbor KSVS

Mateøské školy v létì 
nepøeruší provoz 



Spoleèné projekty Gymnázia Ostrov se studenty 
a kolegy z partnerských škol v Nìmecku mají již 
bohatou historii. Jedná se o gymnázia v Hofu, 
Wunsiedelu a Schwarzenbergu. Kromì fungu- 
jícího systému výmìnných studijních pobytù, 
kulturních a sportovních aktivit bylo realizováno 
i nìkolik projektù, pojednávajících o soužití 
èeského a nìmeckého etnika v našem spoleèném 
pohranièním regionu. Poslední v tomto školním 
roce seznamuje naše a nìmecké studenty se 
zvyky a tradicemi v Krušnohoøí po obou stranách 
hranice. 

Do akce je zapojeno 24 žákù (12 z èeské, 12 z nì- 
mecké strany) a ètyøi pedagogové. V prosinci navští- 
vili Ostrovští své partnery ve Schwarzenbergu. S pøe- 
kvapením zjistili, že vedle podobných vánoèních zvy- 
kù existují i mnohé velmi rozdílné, o nichž toho pøíliš 
nevíme. Prosincové setkání vyvrcholilo vánoèním 
koncertem pìveckých sborù ze Schwarzenbergu 
a Ostrova. Na konci bøezna došlo k dalšímu setkání, 
tentokrát v Ostrovì. Tématem byly tradièní jarní 
zvyky a velikonoèní svátky. Opìt se potvrdilo, že 
aèkoli žijeme spoleènì v Krušnohoøí dlouhá století, 
stále se máme èím obohacovat. 

Koncem èervna se uskuteèní v Nových Hamrech 
týdenní workshop, kde si žáci obou gymnázií utøídí 
získané znalosti o jednotlivých svátcích bìhem roku. 
Je zøejmé, že bìhem práce na projektu se výraznì 
zlepšují konverzaèní dovednosti studentù v nìmec- 
kém jazyce a vznikají nová pøátelství, která (na rozdíl 

Gymnázium Ostrov 
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Zprávy ze škol

Letošní zima byla dlouhá, a tak se „Vèelièky” ze 
školky rozhodly, vybaveny peèivem, mrkví 
a jablky, vyrazit za zvíøátky do lesa (opakovaným 
výšlapem se pak ujistily, že to ty mršky snìdly). 
V Mìstské knihovnì se bìhem února všechny 
dìti MŠ vystøídaly v rámci projektu Z pohádky 
do pohádky. Velký dík za pøípravu akce patøí 
paní Kuncové. Školní družina pøipravila na ne- 
vlídná odpoledne masopustní karneval s øadou 
soutìží, po nichž si za vyhrané žetony mohly dìti 
dopøát v obchùdku „U mlsné pusy.“ Žáci 2. A se 
mohou pyšnit zvládnutím nároèných cvièení 
(koordinace rukou a oèí) metodou žonglování 
s talíøem. Nutná koordinace rozvíjí u dìtí psy- 
chomotoriku, a když se to povede, je to opravdu 
cirkus.

Akcí mìsíce byl nepochybnì Projektový den. V den 
zahájení ZOH ve Vancouveru byli žáci poèítaèem 
promícháni a vylosováni do soutìžních týmù v ka- 
tegoriích podle tøíd, pøièemž èlenové každé z 19 sku- 
pin se sešli v jedné tøídì (absolutní „nespolužáci“). 
Malí se potkali s velkými a spoleènì bojovali za svoji, 
losem urèenou, zem. Vìdomostní úkoly, praktické 
práce (výtvarná prezentace zemì, kterou tým repre- 
zentoval) a tematické testy vìnované sportu (olym- 
piádì zvláš�), všechno to pøispìlo k vzájemnému 
setkání žákù v pro nì nezvyklém prostøedí a sesta- 
vách. Každoroènì se koná také konverzaèní soutìž 
z angliètiny. Letos se témata losovala, po domácí pøí- 
pravì žáci prezentovali pomocí audiovizuální 
techniky a následnì komentovali v limitu 10 min. svùj 
projekt, nejlepší postoupili do okresního kola; 
v množství soutìžících se naši angliètináøi neztratili. 
V kategorii 6.-7. roèníkù se na ètvrtém místì umístila 
žákynì Fedièová, v kategorii 8.-9. tøíd se „postøíbøila“ 
Brandová, která postoupila do krajského kola. 

ZŠ J. V. Myslbeka 
a MŠ Ostrov Studenti slaví úspìchy ve sportu i znalostech 

Naši studenti opìt dokázali, že patøí mezi všestranné. 
Své kvality potvrdilo družstvo plavcù, které zvítìzilo 
v okresním i krajském kole sportovní olympiády. 
Dùkaz, že technické obory studují zocelení mladíci, 
podali studenti 3. a 4. roèníkù, kteøí postoupili do 
krajského kola v disciplínì nazvané silový víceboj. 
Studenti SPŠ se druhým rokem zapojili do projektu 
Enersol, zamìøeného na úsporu energie a hledání 
obnovitelných zdrojù energie. V krajském kole se 
podaøilo studentùm oboru Technické lyceum Tereze 
Tumpachové a Jiøímu Pospíšilovi získat se svou prací 
Biomasa jako zdroj pohonných hmot první místo 
a kvalitní pøípravou pøesvìdèili porotu k vyslání do 
celostátního kola v Praze. Patrnì nebudou jediní, 
kdož se pokusí na celorepublikové úrovni hájit dobré 
jméno školy i mìsta Ostrova. Ve velké míøe se letos 
zapojili studenti do Støedoškolské odborné èinnosti 
a po školním kole je èeká obhajoba jejich prací pøed 
krajskou komisí. Vìtšina prací je vytvoøena v aktivní 
souèinnosti s prùmyslovými firmami bývalých okresù 
Karlovy Vary a Sokolov, jsou tedy využitelné v prak- 
tickém životì, což zvláštì ve strojírenských, eko- 
logických a poèítaèových oborech získá studentùm 
potøebné body v souboji s konkurencí. Sluší se 
pochválit i èleny pedagogického sboru. Èást z nich 
(z obou ostrovských støedisek) se rozhodla zmìnit své 
dosavadní vyuèovací pojetí a zapojila se do projektu 
Tvorba výukových materiálù, spolufinancovaného 
z prostøedkù EU. Smyslem projektu je vytvoøení vý- 
ukových programù, které najdou uplatnìní na øadì 
støedních škol a studentùm nabídnou netradièní 
pojetí výuky. Uèitelé nový výukový materiál vytvoøí, 
sami jej v praxi vyzkoušejí a poté dají k dispozici pro 
pøípadné zájemce z øad pedagogù støedních škol. 
První výsledky projektu, který je rozpracován na 
letošní a pøíští kalendáøní rok, budou ovìøovány ještì 
v tomto školním roce. 

SPŠ Ostrov

Únorového výmìnného pobytu mezi nìmecký- 
mi, èeskými a italskými studenty se zúèastnily 
žákynì 8. A, 8. B, paní uèitelky Hladíková, 
Slavíková a pan øeditel Radoò. V Nordhausenu 
jsme se seznámili s italskými a nìmeckými uèiteli 
a vypravili se do nìmeckých domovù. 

Moje nová kamarádka Laura byla milá a její rodièe 
pozorní, dokonce jsem mìla vlastní pokoj po její 
starší sestøe, která studuje na vysoké. Druhý den nás 
ve škole uvítal zdejší øeditel. Poté nás provedli 
spoustou uèeben a obøí tìlocviènou. Dopoledne 
jsme pracovali na spoleèném projektu Smile ve 
ètyøèlenných smíšených skupinách z èeských, 
italských a nìmeckých žákù. Odpoledne nám na 
radnici historik vykládal o Nordhasenu od roku 937 

pøes Napoleona, obì svìtové války až k souèasnosti. 
Poté jsme s kamarádkami šly do obchodního domu 
a na zmrzlinu. Veèer si pro nás nìmeètí kamarádi 
pøipravili bowling. Tøetí den byl celodenní výlet do 
Lipska. Prùvodkynì anglicky vyprávìla o dùležitých 
památkách; asi nejzajímavìjší byl památník Bitvy 
národù. Pøed obìdem jsme zašly do kavárny na 
horkou kávu, protože se rozpršelo. Po vynikajícím 
obìdì v podzemní restauraci jsme jeli do muzea Asisi 
Panometer. Uprostøed budovy bylo kolem dokola až 
ke stropu nataženo obøí plátno, které ukazovalo 
prales; svìtelné a zvukové efekty vyvolávaly dojem 
jako ve skuteèném pralese. Bylo to úžasné, krásné, 
neskuteèné. Poté byl rozchod na vlakovém nádraží, 
kde jsme opìt nakupovali. Veèer jsme pak mìli 
veèírek v jedné restauraci, kde si mì a Lauru vyzvedla 
její máma. 

Poslední den jsme dokonèovali své projekty, 
abychom je pak pøedstavili ostatním. Po obìdì 
nastalo velké louèení a po moøi slz jsme se vydali 
zpátky do Ostrova. 

ZŠ Májová 
v Nordhausenu

Mgr. Vladimír Vízdal 
(informace o zápisu do MŠ na str. 3) 

od projektu) potrvají i nadále. Nic z toho by nebylo 
uskuteènitelné bez kreativních vyuèujících nìmecké- 
ho jazyka. Na ostrovském gymnáziu jsou takoví 
všichni. Garantem probíhajícího projektu Svátky 
a zvyky v Krušnohoøí je Petr Fiala, mj. tøídní profesor 
úèastníkù projektu. Ten je spolufinancován z pro- 
støedkù Evropské unie, z Fondu malých projektù Ziel 
3/Cíl 3. Dosavadní zkušenosti nás pøesvìdèují o smys- 
luplnosti a nezastupitelném pøínosu podobných 
aktivit. I proto vìøíme, že budou následovat další ob- 
dobné projekty. 

Mgr. Libor Háèek 

 Mgr. Libor Velièka Lucie Šupolová, žákynì 8. A (red. kráceno)

Úèastníci projektu ve Schwarzenbergu                                                                                                            Foto: Archiv Gymnázia Ostrov
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Zprávy ze škol
Ekocentrum MDDM Ostrov

MDDM Ostrov
Velikonoèní prázdniny

2. dubna 9.00-12.00 hod., minihøištì MDDM 

1. a 2. dubna

22. dubna 14.30-17.00 hod., areál Ekocentra

10hodinové plavecké kurzy se konají vždy od 
16.00 do 17.00 hod.

6. dubna: 7. dubna
8.dubna: 9 dubna:

30. dubna 17.00 hod., trávníky v okolí Ekocentra

Velikonoèní zvyky a lidová øemesla
1. dubna 9.00-12.00 hod., MDDM
Dopoledne pro dìti i dospìlé. Vyzkoušet si mohou 
tradièní velikonoèní øemesla: pletení pomlázky, zdobení 
a drátování kraslic, zhotovení obalù na vajíèka, pletení 
košíèkù ze sítiny a pedigu, malbu na textil ad. Nezapo- 
meòte si s sebou vzít vyfouknutá vajíèka a pøezùvky.
Velikonoèní dekorace 
Výtvarná soutìž. Vyhlášení výsledkù a pøedání cen
1. dubna. Všechny práce budou vystaveny v Domì dìtí 
ve všední dny od 1. do 16. dubna.
Velikonoèní fotbalový turnaj

Pro ètyøèlenná družstva od 9 do 15 let. Pøihlaste se 
v MDDM nejpozdìji do 1. dubna.
Otevøená høištì a herny

Oba prázdninové dny si mùžete na høištích MDDM 
zahrát fotbal, tenis, nohejbal, basketbal, v hernách stolní 
tenis, airhockey, elektronické šipky, stolní hokej a des- 
kové hry.
Den Zemì

Deváté ekologické odpoledne Den Zemì, soutìž jed- 
notlivcù i škol ve sbìru papíru, plastových lahví, kelím- 
kù, víèek z PET lahví, monoèlánkù, hliníkových uzávìrù 
z jogurtù a novì i drobných vysloužilých elektrospotøe- 
bièù . Pokusíme se složit co nejdelší housenku z vnitøních 
rulièek toaletního papíru. Soutìže o ceny, vìdomostní 
test pro každého o zvíøatech chovaných v EC, ekojízda, 
jízda na koních, ukázka výcviku psù ZKO Ostrov-
Veseøice, Ekodílna: malování na asfalt, výrobky z papíro- 
vého odpadu, soutìže a Dìtské slyšení se zástupci MÚ 
Ostrov (na otázky budou odpovídat zástupci mìsta 
a Odboru živ. prostøedí). Vstupenkou na akce bude po- 
tvrzená úèastnická karta se záznamem o donesení sbìru. 
Pro nejlepší sbìraèe pøekvapení. Informace: pevnì svá- 
zané balíky papíru se zváží pøímo na místì. Plastové lahve 
nutno doma sešlapat, spoèítat nebo zvážit, vložit do plas- 
tových pytlù a zavázat. Víèka od PET lahví spoèítat nebo 
zvážit, donést nejlépe v igelitové tašce. Omyté kelímky 
z jogurtù zasuòte do sebe, hliníkové uzávìry provleète 
nebo alespoò složte na sebe. 
Plavecké kurzy

 Pøihlášení v MDDM v pracovní 
dny 8.00-18.00 hod.

 Neplavci, : Rodièe a dìti. 
 Neplavci,  Plavci 

Slet èarodìjnic a èarodìjù

Tradièní sabat pro dìti i dospìlé. Malí èarodìjové i èa- 
rodìjnice absolvují opìt výuku v èarodìjné škole Ala- 
míry Paznechtové. Volba královny sabatu, pálení nej- 
ošklivìjší èarodìjnice, opékání buøtù. Další informace 
na plakátech.
Sportovní høištì, minihøištì, minigolf
Fotbal na minihøišti MDDM, tenis, fotbal, basketbal, 
volejbal a nohejbal na víceúèelovém høišti si mùžete za 
pøíznivého poèasí zahrát po-pá do 19.00 hod., so, ne 
10.00-18.00 hod. Ve stejnou dobu otevøen i minigolf 
a venkovní stolní tenis.
Herna MDDM
Poèítaèové hry, elektronické šipky, stolní hry (hokej, 
fotbal), kuleèník (nad 12 let), airhockey: ve všední dny 
14.00-19 hod.
Letní tábor Manìtín
Nabízíme dìvèatùm i klukùm od devíti let ètyøi turnusy 
letního tábora v krásném prostøedí Manìtínska. I. tur- 
nus: 2. - 15. 7. II. turnus: 15. - 28. 7. III. turnus: 28. 7. - 
10. 8. IV. turnus: 10. - 23. 8. Cena 3000 Kè.
Pøímìstský sportovní tábor
I. turnus:  26. - 30. 7. II. turnus: 9. - 13. 8. Cena 750 Kè. 
Pøihlášky k dispozici v MDDM.  
Informace k akcím a èinnosti kroužkù: MDDM po-pá 
8.00-18.00 hod. (tel. 353 613 248).   

Bc. Šárka Märzová, ved. oddìlení MDDM

Den otevøených dveøí 

Den otevøených dveøí v rámci Dne Zemì pro dìti 
ostrovských mateøských a základních škol 

Sraz hráèských klubù

VI. roèník ostrovského srazu pøíznivcù her RPG ve 
stylu Draèího doupìte, zúèastní se hráèi z celé ÈR. 
Noví zájemci se mohou informovat v Ekocentru. 

Zlatá udice

Krajské kolo pøeboru zájmových kroužkù mladých 
rybáøù se uskuteèní ve dvou dnech. V sobotu je to 
soutìž v rybolovných technikách, v nedìli samotný 
lov ryb.

Povídání o…
V rámci akcí ke Dni Zemì nabízíme pøednášku o pøí- 
èinách pokraèujícího vymírání pøírodních a rostlin- 
ných druhù a možnostech omezení tohoto procesu. 
Další informace a rezervaci si vyžádejte telefonicky 
v EC.

Pøímìstský pøírodovìdný tábor
Na letní prázdniny pøipravujeme dva týdenní turnusy 
pøímìstského tábora: I. 19.-23. èervence, II. 2.-6. 
srpna. Náplní táborù budou výlety do okolí. Dìti se 
také blíže seznámí se zvíøaty chovanými v Ekocentru. 
Doplòkovou èinností budou hry v pøírodì a pozná- 
vací i vìdomostní soutìže. 
Pøihlášky v Ekocentru.

Prohlídky pro veøejnost

Bezplatná prohlídka venkovní èásti a chovatelských 
pracoven. Mimo tuto dobu je možné domluvit 
prohlídky telefonicky.

Informace
Ekocentrum po-èt 10.00-18.00 hod., pá 10.00-16.00 
hod. (tel. 353 842 389, 731 615 658). 

Oprava: V èlánku Den pro Tibet (OM 3/2010, str. 7) 
mìla poslední vìta znít takto: Pøipravilo Neformální 
sdružení Taši Delé spoleènì s Ekocentrem Ostrov. Za 
nedopatøení se omlouváme. 

22. dubna 9.30-13.00 hod.

23.-25. dubna

24.-25. dubna od 8.00 hod.

So, ne 9.00-12.00 hod. a 13.00-17.00 hod., všední 
dny 13.00-17.00 hod.

Program

Krajské kolo soutìže ZUŠ v sólovém projevu 

Krajské kolo soutìže ZUŠ ve slovesném projevu

Krajské kolo soutìže ZUŠ divadelních souborù. Ve 
výše uvedených soutìžích se pøedstaví soubory LDO 
Ireny Konývkové a Lucie Velièkové.

Krajské kolo Dìtská scéna. Pøedstaví se recitátoøi LDO 
Karlovarského kraje.

Interní koncert. Zahrají žáci hudebního oboru. 

Klavírní podveèer s hostem. Zahrají žáci klavírního 
oddìlení.  
(O festivalu Skluz ètìte na str. 7 .)

Mimo Ostrov
 Národní pøehlídka mono- 

logù a dialogù. Zúèastní se žáci Lucie Velièkové. 

8. dubna, Minidivadélko ZUŠ 

9. dubna, Minidivadélko ZUŠ

10. až 11. dubna, DK Ostrov 

16. dubna, DK Ostrov

20. dubna 17.00 hod., sál ZUŠ 

28. dubna 17.00 hod., Pùda Staré radnice 

16. dubna, Velká Bystøice

Žák ostrovské ZUŠ 
Daniel Erlebach si vy- 
bral jako svùj hudeb- 
ní nástroj akordeon. 
A dobøe udìlal. 

Tento dnes neprávem 
opomíjený nástroj skýtá 
mnoho možností využi- 

tí od hudby vážné pøes taneèní až po hudbu lidovou. 

Dan na akordeon zaèal hrát v únoru 2007 u uèitele 
Nikolaje Dorogovtseva. Velmi rychle zvládl zaèátky 
a velmi brzy se pravidelnì zaèal objevovat na nej- 
rùznìjších vystoupeních školních i klavírního oddì- 
lení (Klavírní podveèery, Zahrajme si spoleènì, interní 
koncerty). Jeho hudební projev se tak rychle 
zlepšoval, že po dvou letech studií odjel reprezen- 
tovat naši školu na mezinárodní soutìž Mladá har- 
monika v nìmeckém Klingenthalu, odkud si pøivezl 
cenu za 3. místo. Letos v únoru svùj úspìch zopakoval 
a v konkurenci 13 mladých akordeonistù opìt uspìl 
na 3. místì. Je to obrovský úspìch a nutno dodat, že 
v historii Karlovarského kraje se stal prvním úspìš- 
ným reprezentantem na prestižní mezinárodní sou- 
tìži. Velký dík za pøípravu samozøejmì patøí i jeho 
uèiteli Dorogovtsevovi. Dan kromì akordeonu stu- 
duje i hru na keyboard, která jistì obohatí jeho 
hudební obzory, a to smìrem k hudbì taneèní. Loni 
v kvìtnu byl za svou práci veøejnì ocenìn jako Talent 
roku za klavírní oddìlení. (Kromì hudebního nadání 
je Dan obdaøen i sportovním talentem, má velké 
výsledky jako lyžaø.) Do dalšího studia Danovi pøeje- 
me hodnì elánu do cvièení, výdrž a neutuchající lásku 
k nástroji a krásné hudbì, bez níž by jeho život již 
zcela jistì nebyl úplný. 

Ve florbalu se nám opìt zadaøilo. Mladší dìvèata 
z naší školy nemají v Karlovarském kraji kon- 
kurenci. 

Díky tomu dívèí tým ve složení: Javorèáková, Lubi- 
nová, Rùžièková, Raspichler, Domalípová, Zrnová, 
Mamráková, Manlíková a Vavøíková postoupil do 
kvalifikace na mistrovství ÈR. Tam nás èekalo utkání 
s nejlepším celkem z Prahy a Ústeckého kraje. Dìvèa- 
ta pøedvedla vyrovnaný boj a obrovské nasazení, 
k dalšímu vítìzství nám však chybìlo trochu štìstí. 
I o pøestávkách mezi vyuèovacími hodinami žijeme 
sportem. Bìhem zimní olympiády ve Vancouveru 
pøibylo na chodbì II. stupnì plátno, na nìmž mohli 
žáci sledovat hokejová utkání i další sportovní zázna- 
my z pøedchozí noci. Okresní kola pøedmìtových 
olympiád jsou v plném proudu. Matematická olym- 
piáda se vydaøila V. Sekerovi z 5. A, který obsadil 
4. místo. Na stejné pozici se umístila V. Vyletová 
z 9. B, která si v chemické olympiádì vybojovala 
postup do krajského kola.

Ani na zábavu žákù jsme v únoru nezapomnìli. Pøímo 
na chodbì II. stupnì se uskuteènil masopustnì-
valentýnský taneèní veèer. Stylová výzdoba chodeb, 
diskotékové rytmy i nealkoholické koktejly pøispìly 
ke skvìlé náladì. Organizaci mìla na starost dìvèata 
z 8. A. V prùbìhu bøezna se naše škola zapojila do 
projektù Ovoce do škol a Mléko do škol. Žáci 1. -5. 
tøíd budou mít nárok na dotované ovoce zcela zdar- 
ma a na dotované mléko a mléèné výrobky za nízké 
ceny. Chcete-li se dozvìdìt o dìní na naší škole ještì 
víc, pøidejte se k pøátelùm ZŠ Masarykova na sociální 
síti Facebook. 

ZŠ Masarykova

Hana Poláková 

Úspìšný akordeonista ze ZUŠ

Mgr. Dagmar Tölgová

ZUŠ Ostrov

red

Jaroslav Chmelík, zást. øed. ZUŠ

Václav Hraba, vedoucí EC



Chtìl jste v Jáchymovì vždycky zùstat? 

Našel jste nakonec k Jáchymovu vztah?

Z poèátku jsem o tom neuvažoval, ale v pozdìjších 
letech, v souvislosti s uèitelskou praxí, to už byla 
samozøejmost. V roce 1956 sem na umístìnku pøijela 
z Prahy i moje žena. Její maminka si prý myslela, že 
jede na Sibiø. Cesta z Jáchymova do Mariánské byla 
tehdy lemovaná ostnatým drátem, strážními vìžemi 
s ozbrojenými hlídaèi a za plotem pobíhali služební psi. 
Èlovìk byl odøíznutý od krajiny, tìžko si k ní mohl 
vytvoøit vztah jako ke svému domovu. V šedesátých 
letech se to ale zmìnilo. Znovu zde vznikaly turistické, 
skautské, lyžaøské oddíly. Sám jsem dokonce dìlal 
turistického znaèkaøe. Krajina se znovu otevøela lidem.

V roce 1945 sem lidé z vnitrozemí pøicházeli jako na 
nepøátelské území. Na hranicích se tu ještì i støílelo. 

Vztah k tomuto místu se zde zaujímal dost tìžko. Sám 
jsem jej nalezl pøes historické osobnosti, jako byli tøeba 
Mathesius nebo Agricola. To byli sice Nìmci, ale když 
vidíte, co pro zdejší kraj udìlali a jaké mìli názory, cíle 
a myšlenky, jde národnostní otázka stranou. Velký vliv 
na mùj vztah k mìstu a jeho historii mìl Jan Urban, 
který pracoval nìkolik let jako archiváø jáchymovských 
dolù a pozdìji vedl jáchymovské mìstské muzeum. 
Zasloužil se o jeho pøestìhování do budovy Královské 
mincovny. Svou publikaèní èinností se zasloužil nejen 
o propagaci Jáchymova, ale ovlivnil i vztah mnohých 
spoluobèanù k mìstu a ke Krušnohoøí. Myslím, že 
i v mém pøípadì pøispìl znaènou mìrou k tomu, že 
dnes spolu s mou rodinou považujeme Jáchymov za 
svùj domov. 

Vaši rodièe mìli jistì 
pohnutý život…

Jaké byly Vaše uèitelské zaèátky?

Zùstal jste u povolání uèitele i po vojnì?

Mùj tatínek se narodil v ro- 
ce 1886, pocházel z vý- 
chodních Èech, od Hro- 
nova. To byl Jiráskùv kraj. 
Pamatoval si, že Jirásek 
èasto navštìvoval øeditele 
školy, do které chodil. Ve 
ètrnácti letech odešel tatí- 
nek do Tábora, kde se vy- 

uèil èíšníkem a ještì pøed zaèátkem války šel za prací do 
Francie. Než se nauèil øeè, pomáhal vykládat lodì 
v pøístavech, pracoval v textilní továrnì a nakonec se 
dostal do Paøíže. Zde se stýkal s krajany, chodíval na 
pøednášky profesora Denise o èeských dìjinách. Když 
zaèala válka, pøihlásil se jako dobrovolník a na jejím 
konci v roce 1918 se s ostatními legionáøi vrátil 
v doprovodu prezidenta Masaryka do vlasti. Po nìja- 
kou dobu sloužil na Hradì jako prezidentova stráž. 
Pozdìji z armády odešel a krátkou dobu pùsobil ve 
státní službì u železnic. V polovinì dvacátých let pøišel 
na Podkarpatskou Rus a zaèal pracovat jako vrchní 
èíšník v lázeòské restauraci. Ta byla státní, podobnì 
jako velké doly na sùl. V restauraci poznal mou ma- 
minku, která pøišla na Podkarpatskou Rus z Ostravska 
(narodila se v roce 1903) a v restauraci pracovala jako 
kuchaøka. Svatbu však mìli ve Frýdku, kde jsem se 
pozdìji narodil. V tom období jen obtížnì shánìli 
práci. Pøijali proto nabídku, aby se vrátili do Slatinských 

dolù a pøevzali po svém známém vedení lázeòské 
restaurace. V roce 1937 jsem zaèal chodit do novì 
otevøené Masarykovy školy. O rok pozdìji, v sou- 
vislosti s mnichovskými událostmi, se život rodièù 
i ostatních èeských obèanù rychle mìnil k horšímu. 
V bøeznu 1939 obsadila Podkarpatskou Rus maïarská 
armáda a zaèal náš útìk pøes Rumunsko, Jugoslávii 
a Rakousko do takzvaného Protektorátu. Otci bylo 
nabídnuto vedení závodní kantýny ve Støíbrné Huti 
u Pøíbrami.

Nìkolik známých, kteøí pøed válkou pùsobili v Jáchy- 
movì, doporuèili rodièùm, aby se odstìhovali z Pøíb- 
rami do Jáchymova, kde se stal otec národním správ- 
cem restaurace. Nastoupil jsem na nejbližší uèitelský 
ústav v Žatci, kde jsem støedoškolská studia ukonèil ma- 
turitou (v roce 1949), poté jsem zaèal studovat na 
Pedagogické fakultì v Praze. Protože byl ale v pohra- 
nièí nedostatek uèitelù, poslali nás už po roce uèit s tím, 
abychom školu dokonèili dálkovì. Nejprve jsem uèil 
na malotøídní škole v Krásném Lese, pak rok v Ostrovì. 
Pøed odchodem na vojnu jsem zaèal studovat uèitelství 
pro druhý stupeò základních škol (ruský jazyk, hudební 
výchova). 

Po vojnì jsem ještì pokraèoval ve studiu a uèil jsem 
v malotøídkách na Suché a v Horním Žïáru. Po dokon- 
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Oldøich Ježek považuje Jáchymov za svùj domov
Oldøich Ježek se narodil v roce 1931 ve Frýdku Místku a po neradostných událostech ve druhé polovinì tøicátých let se s rodièi nakonec dostal až na území 
Protektorátu. Nyní žije již dlouhá léta v Jáchymovì, kde ho znají všichni, kdo se zajímají o historii zdejšího kraje. Dvì desetiletí vedl jáchymovskou 
mìstskou kroniku a pøispìl do nìkolika publikací o Jáchymovì. Dnes je již v dùchodu, ale o historii se stále aktivnì zajímá. Ostrovští se s ním naposledy 
mohli setkat letos v bøeznu na Staré radnici, kde pøednášel na téma Centrální Krušnohoøí s odkazem na hornictví.

èení studia jsem osm let pùsobil jako zástupce øeditele 
a v letech 1965 až 1969 jako øeditel základní školy 
v Jáchymovì. Z funkce jsem odešel na zaèátku „nor- 
malizace“, uèil jsem v Ostrovì a v roce 1974 mì jako 
øadu dalších kolegù ze školství propustili. Pracoval jsem 
v ostrovské Jitonì a nìkolik let ve Škodovce. V roce 
1980 mi nabídli vedení jáchymovské kroniky a mohl 
jsem se vrátit jako uèitel na jáchymovskou školu, kde 
jsem byl v roce 1990 jmenován øeditelem. Po dalších 
dvou letech jsem odešel do dùchodu.

V roce 1980 odešla tehdejší kronikáøka Iva Cichoòová 
se svým mužem do Prahy. Bylo mi nabídnuto, abych 
v jejím díle pokraèoval. Rád bych zmínil paní Annu 
Šelovou, která po roce 1945 zaèala jako první psát 
zdejší kroniku v èeštinì. Byla sociální demokratkou 
a po roce 1949 odešla, protože nesouhlasila s tehdej- 
ším politickým vývojem. V roce 1947 mì provázela 
jáchymovským muzeem a musím pøiznat, že mì tehdy 
historie mìsta velmi zaujala a zùstalo tomu tak dodnes. 
Kronikáøské zápisy od roku 1945 už tvoøí øadu knih. 
Nìkolik z nich vzniklo za mého pùsobení (víc jak tisíc 
stran). Jsou psány ruènì, tiskacím písmem, místy do- 
plòovány ilustraèními perokresbami. Zápisy byly uspo- 
øádány do tematických celkù, které v základních rysech 
napodobovaly rozvržení zápisù Jana Mathesia. Kromì 
hlavních událostí ve státì (kratièký pøehled) zazname- 
návaly èinnost samosprávy, kulturní, spoleèenské 
a sportovní události, všímaly si rovnìž promìn mìsta, 
dìní v pøírodì (poèasí) i takzvané èerné kroniky. 
Pravidelnì jsem poøádal výstavy kronik a besedy o nich 
a podílel se na pøípravì nejrùznìjších akcí, zamìøených 
k významným výroèím historie mìsta, lázní nebo 
dùležitých osobností. Kroniky jsou uloženy na radnici. 

Jsem spoluautorem knihy Jáchymov - mìsto støíbra, 
rádia a léèivé vody (vydáno r. 2000). Zpracoval jsem 
historickou èást a poskytl grafikovi nìkteré obrazové 
materiály. Dále jsem se podílel na vzniku brožury Já- 
chymov, vydané v roce 1994 pro potøeby mìstského 
kulturního støediska. Deset let jsem psal pro Jáchy- 
movský zpravodaj èlánky nazvané Ze zápisníku kro-
nikáøe. Ty obsahovaly vzpomínky místních krajanù, 
vystìhovaných lidí, materiály o zajímavých místech ve 
mìstì atd. 

Jak jste se dostal k psaní kroniky?

Co Vaše publicistická èinnost?

Dominika Planková 



alespoò ze tøí ètvrtin z žákù základních škol èi od- 
povídajících roèníkù víceletých gymnázií. Soubory se 
smí se svými inscenacemi zúèastnit v daném školním 
roce pouze jedné krajské pøehlídky. Postupové èásti 
pøehlídky se mohou zúèastnit veškeré soubory bez 
omezení druhového a žánrového. 

Do soutìže v kategorii Dìtského divadla je pøihlášeno 
pìt souborù z Karlovarského kraje se sedmi insce- 
nacemi. Mezi prvními pøihlášenými byl soubor Hop-
Hop Ireny Konývkové a soubor Na poslední chvíli 
Lucie Velièkové, který bude soutìžit s nìkolika in- 
scenacemi: Na co si dnes budeme hrát, Pipi dlouhá 
punèocha aj. Dalšími jsou Píïalky z Aše, Trn z Kyn- 
šperka nad Ohøí nebo nový soubor Lázeòáèek z Fran- 
tiškových Lázní. Zajímavá bude i odborná porota slo- 
žená z pedagogù: Veronika Rodriguezová (Janáèkova 
AMU v Brnì), Jiøina Lhotská (ZUŠ Strakonice) a Dana 
Jandová (ZUŠ Plzeò). Festival jistì zùstane, i pøes 
nìkteré zmìny (nebo díky jim), se svou jedineènou 
atmosférou pøíjemným zážitkem jak pro soubory, tak 
pro diváky, kteøí se rozhodnou v hledišti mladé di- 
vadelníky podpoøit. 
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Klášterní slavnosti otevøou sezónu
Divadelní sezóna Domu kultury se pomalièku blíží 
do svého finále. Do zaèátku letních prázdnin 
budeme mít pøíležitost ještì zhlédnout tøi rùzná 
pøedstavení. Dovolte mi, abych vás na nì nalákala 
a seznámila s obsahem, kterým se prezentují. 

Ve støedu 28. dubna za námi pøijede Divadlo Bez 
Zábradlí v èele s Karlem Heømánkem, který se tu pøed- 
staví nejenom jako herec, ale i jako režisér. Pøedstavení 
2x Woody Allen je rozdìleno na dvì aktovky: River- 
side Drive a Old Saybrook. V tìchto hrách najdeme to, 
co dìlá Woodyho Allena pøesnì takovým, proè ho 
mají jeho pøíznivci rádi: skuteèné lidi, skuteèné situace, 
ale i vymyšlené životy, po kterých toužíme, zatímco 
vymyšlené postavy chtìjí vést život skuteèný. Samo- 
zøejmostí jsou otázky lásky i lidské tvorby a existence, to 
vše s typicky ,,woodovským“ humorem. Pøekvapením 
pro nikoho z nás také nebude mìsto New York, ve 
kterém se dìj odehrává. Je to mìsto, k nìmuž popu- 
lární filmaø a klarinetista Woody Allen chová skuteè- 
nou vášeò a oddanost. V New Yorku je podle nìj 
všechno nepøedstavitelné možné. Tìšit se mùžeme na 
odhalení a zveøejnìní tìch nejintimnìjších situací. 
Kromì Karla Heømánka by k nám mìli zavítat: Josef 
Carda, Dana Morávková, Jana Švandová, Kateøina 
Janeèková, Zdenìk Žák a Petr Pospíchal. 

Ve støedu 12. kvìtna odlehèíme program zábavnou 
jevištní talk show v podání našich pøedních hercù Evy 
Holubové a Boba Klepla. (Pravidelní ètenáøi OM 

už o této show èetli 
v minulých èíslech.) 
Podoba poøadu je 
zcela netradiènì v ru- 
kou divákù, a to pro- 
støednictvím jejich 
dotazù, a� už psanou 
nebo mluvenou for- 
mou. Každý veèer je 
tedy originálem. Jaká 

bude ta naše ostrovská show? Každý díl je také 
obohacen o zajímavého hosta. Jaký asi bude ten náš? 

Ve støedu 2. èervna máme naplánovanou novou 
duchaøskou komedii Rozmarný duch v podání ostrov- 
ské Divadelní scény pøi DK Ostrov. Hru napsal Noel 
Coward, který byl výraznou osobností anglického 
divadla a filmu minulého století. Byl to èlovìk vše- 
stranného talentu, proslavil se zejména jako dramatik 
a divadelní i filmový herec. Za svùj život napsal asi tøicet 
konverzaèních komedií. U nás nebývá pøíliš èasto 
uvádìn, ale v anglosaském svìtì patøí k nejhranìjším 
a nejznámìjším. Komedie Rozmarný duch mìla pre-
miéru v Londýnì v roce 1941 a pøinesla autorovi 
svìtový úspìch. Zápletkou je v zásadì nepovedená 
spiritistická seance. Že není radno zahrávat si s okult- 
ními vìdami, zvláš� když hlavní médium je ponìkud 
potrhlé povahy, by mohl vyprávìt Charles Condomin. 
Jako seriózní muž zažívá rodinné propletence, s nimiž si 
neví rady a balancuje mezi živými a mrtvými. Pomùže 
mu výstøední madam Arcati znovu navrátit jeho døívìjší 
klid, nebo do jeho života zanese ještì více chaosu? Hra 
se právì pilnì zkouší a ani já, i když jsem èlenem 
souboru, vám zatím nedokážu øíct, jaký bude výsledek. 
Nicménì mùžu slíbit, že se pokusíme udìlat vše pro to, 
abychom sezónu uzavøeli s vaším úsmìvem na rtech. 

Sborový zpìv má v èeských zemích dlouholetou 
tradici. V Ostrovì již jedenáctým rokem pùsobí 
komorní pìvecký sbor Orbis pictus Ostrov. Má za 
sebou desítky koncertù, úspìšnì reprezentoval na 
prestižním mezinárodním festivalu Svátky písní v Olo- 
mouci, vystupoval v zahranièí, v našem regionu je 
znám pøedevším vánoèními koncerty. Od svého 
poèátku je èlenem Unie èeských pìveckých sborù, 
která v naší zemi zašti�uje zhruba dva tisíce pìveckých 
tìles. Èlenové její západoèeské oblasti, Karlovarského 
a Plzeòského kraje, se vždy jednou za dva roky 
scházejí na spoleèném zpívání. V minulém desetiletí 
mìl Karlovarský kraj èest hostit významné západo- 
èeské sbory pouze jednou v Aši. 

Letošní klášterní slavnosti, které zahájí novou 
turistickou sezónu, nabídnou návštìvníkùm dvou- 
denní program. 

První májový den bude znovu odhalena pamìtní 
deska Johana Caspara Ferdinanda Fischera - „báden- 
ského Bacha“, slavného absolventa piaristické koleje 
v Ostrovì. Tato pamìtní deska bude pøemístìna z ne- 
nápadného místa na Pohledové zdi za ostrovským 
zámkem pøímo do centra turistického dìní, do pøed- 
polí kaplí v ostrovském klášterním areálu. Samozøej- 
mou souèástí slavnostního aktu bude koncert klasické 
hudby, v jehož programu (vedle skladeb Antonína 
Dvoøáka a Alexandra Borodina) zazní také suita Jarní 
novinky od J. C. F. Fischera. Suitu nastudovali zvláš� 
pro ostrovské vystoupení hudebníci z Karlových Varù 
a Plznì, hrající pod názvem PiKap quartet, tentokrát 
posíleni ještì o jedno violino. 

V nedìli 2. kvìtna bude bohatý program Klášterních 
slavností pokraèovat pøímo v klášterní zahradì. Na 
pódiu v zadní èásti zahrady vystoupí oblíbené country 
kapely Tuláci a Drc, které mají na Ostrovsku mnoho 

fanouškù. Hudební pøehlídka pak vyvrcholí vystou- 
pením známé zpìvaèky Vìry Martinové, která vydává 
v bøeznu tohoto roku nové CD+DVD „Køídel se ne- 
zøíkám“ a spolu s kapelou vyráží na jarní turné. Jedním 
z jejích zastavení bude i koncert v rámci našich slav- 
ností. Posluchaèi se jistì mají na co tìšit, Vìra Marti- 
nová je hudebními odborníky èasto oznaèována jako 
první dáma country music v Èeské republice. 

V programu se dále pøedstaví poulièní loutkové pohy- 
bové Divadlo Kvelb s pøedstavením Kára komediantù, 
kde herci na chùdách vezou svùj vozík i tam, kudy 
cesty nevedou. Pøivezou veselou muziku, tanec na 
chùdách, žonglování… V jejich voze se skrývá nejen 
loutkové divadlo, ale i nejedno pøekvapení. A ze- 
jména dìti jistì potìší i další pøipravené atrakce: ská- 
kací hrad, klouzaèka, trampolína, ukázka výcviku psù, 
hasièské techniky, Ostrovský Macík pøedvede své za- 
chránìné konì. Samozøejmostí bude i možnost láka- 
vého obèerstvení a nákupy v nejrùznìjších histo- 
rických i novodobých stáncích. 

Letošní Setkání pìveckých sborù je naplánováno 
právì k nám do Ostrova. Uskuteèní se 29. kvìtna. 
Pøijede 12 pìveckých tìles (asi 300 zpìvákù a zpì- 
vaèek). Pro naše mìsto je to první akce takového 
rozsahu. Sbory zde vystoupí v rámci spoleèných 
koncertù; první se uskuteèní dopoledne na Mírovém 
námìstí a druhý vpodveèer v kostele Zvìstování 
Panny Marie. Dále se jednotlivé sbory pøedstaví na 
samostatných koncertech v Letohrádku a klášterním 
kostele. Setkání pìveckých sborù je nejen svátkem 
pro všechny milovníky sborového zpìvu, ale i vý- 
znamnou kulturní událostí pro celý náš region. Záštitu 
nad ním pøevzal starosta našeho mìsta Jan Bureš.

Ing. Marek Poledníèek, øed. DK Ostrov

Ostrov Za oponou 2010 

Markéta Jeništová

Setkání pìveckých sborù 

Mgr. Monika Lesserová, ved. Orbis pictus

Divadlo v Ostrovì

Martina Novotná, IC Ostrov

Letošní divadelní festival Ostrov Za oponou 2010 
plynule navazuje na Pøehlídku mladého a netra- 
dièního divadla, pozdìjší Ostrovský Prima 
Píseèek. Kromì zmìnìného názvu a jiného poøa- 
datele, kterým se stává Dùm kultury Ostrov, pøi- 
náší další dvì zmìny: festival se zamìøuje vý- 
hradnì na Karlovarský kraj a vedle pøehlídky 
studentského divadla se uskuteèní i pøehlídka 
dìtského divadla namísto netradièního. Tato 
kombinace je daleko pøirozenìjší a obì pøehlíd-  
ky budou vzájemnì více inspirující. Kategorie 
netradièních divadel stále trvá, a to v Plzeòském 
kraji, kde i nadále je poøadatelem Johan, cen- 
trum pro kulturní a sociální projekty.

Ostrov Za oponou 2010 se uskuteèní 10. dubna a jak 
název napovídá, všechna pøedstavení se odehrají 
v prostoru za oponou divadelního sálu Domu kultury 
Ostrov. Odborná porota nominuje jednu vybranou 
inscenaci k postupu na 39. celostátní pøehlídku dìt- 
ského divadla do Trutnova a další soubory mùže do- 
poruèit. Pøehlídky se mohou zúèastnit dìtské divadelní 
soubory pùsobící pøi jakékoli školské èi kulturní insti- 
tuci, nebo samostatnì. Soubory musí být složeny 
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Pøipravujeme v kinì 
na kvìten

Pùjèovna DVD - novinky

DVD kino a kino dìtí

MÙJ ŽIVOT V RUINÁCH
Romantická komedie, která se odehrává mezi 
ruinami starovìkých øeckých chrámù

2012
Byli jsme varováni. Velkolepý dobrodružný pøí- 
bìh o globální katastrofì

4. dubna 15.00 hod., vstupné 25 Kè, 87 minut

Film režisérky Vìry Plívové-Šimkové, k nìmuž napsal 
scénáø herec a režisér Vít Olmer, je volným zpra- 
cováním slavného románu Marka Twaina Dobro- 
družství Toma Sawyera. Vznikl tak pùvabný snímek 
plný humoru a pohody, který se èestnì øadí k pøed- 
chozím dílùm režisérky Plívové-Šimkové. Scenárista 
situoval pøíbìh, odehrávající se v roce 1900, do ma- 
lého èeského mìsteèka, kde Tomáš, Hubert a Jožka 
prožívají svá dìtská dobrodružství, za nìž èasto schy- 
tají mnoho pohlavkù. Nalezení penìz uloupených 
v záložnì však smaže všechny jejich høíchy.

11. dubna 15.00 hod., vstupné 25 Kè, 70 minut

Snad ani není tøeba pøedstavovat tyto nejpopulárnìjší 
postavièky z ruských animovaných filmù. Podívejte se 
na jejich spanilé pøíbìhy plné honièek a pøekvapení. 
V prvním díle videokazety naleznete díly, které se 
odehrávají na pláži, v parku, na motorce, na stadionu 
atd.

18. dubna 15.00 hod., vstupné 25 Kè, 78 minut

Hrdinou pøíbìhu je silný a odvážný mladý kováø 
s dobrým srdcem. Jmenuje se Mikeš a stejnì jako 
jeho otec i on zatouží vydat se do svìta na zkušenou. 
Cestou se spøátelí s dvìma mladými siláky, mlynáø- 
ským pomocníkem Matìjem a pacholkem Ondrou. 
Když se dovìdí o tøech krásných princeznách, které 
záhadnì zmizely, pøesvìdèí Mikeš své lenivé spo- 
leèníky, aby se vydali ztracené královské dcery hledat. 
Po dlouhé cestì plné pøekážek se jim podaøí zjistit, že 
princezny unesl zlý Èerný král. Když se Mikešovi 
podaøí pøelstít ohyzdnou babiznu a výmìnou za její 
utržený vous získat její služby, podaøí se jim osvobodit 
dvì ze tøí princezen. Boj o záchranu tøetí, nejkrásnìjší 
princezny však bude mnohem obtížnìjší.

25. dubna 15.00 hod., vstupné 25 Kè, 60 minut

Rumcajs a Manka žijí v lese Øáholci a èeká je tu 
spousta dobrodružství a starostí. Jièínské panstvo 
chce loupežníka a jeho rodinu z lesa vystrnadit. 
Knížepán by chtìl mít pro sebe jelení studánku, 
jièínský rychtáø Navrátek chce dostat Rumcajse do 
vìzení a jièínský starosta dokonce poštve na Rum- 
cajse obra Rabijáka. Rumcajs má ale poctivé srdce, 
a když je nejhùø, pøiskoèí mu na pomoc Manka.

PÁNI KLUCI

JEN POÈKEJ!

O STATEÈNÉM KOVÁØI

O LOUPEŽNÍKU RUMCAJSOVI

1. a 2. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 125 minut, èeské titulky (*12)

Premiéra
Hvìzdy støíbrného plátna se sešly v romantické ko- 
medii, která sleduje propletené osudy skupiny obyva- 
tel Los Angeles na den sv. Valentýna. Pøíbìhy lidí se 
protnou právì v den, kdy se každý z nich snaží najít 
lásku nebo øeší milostné problémy. Produkce: USA 
Žánr: romantická komedie

2. a 3. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 70 Kè, 116 minut, èeské titulky (*15)

Premiéra
Jste experiment. Co kdyby vám nìkdo dal krabièku 
s tlaèítkem, po jehož stisknutí byste získali milion do- 
larù, ale souèasnì by pøipravila o život nìkoho, koho 
znáte? A jaké by byly následky? Bìhen 24 hodin, které 
na rozhodnutí mají, jsou Norma (Cameron Diaz) 
a Arthur (James Marsden) nuceni èelit zásadním mo- 
rálním dilematùm. Produkce: USA. Žánr: scifi thriller

3. a 4. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 75 Kè, 96 minut 

Premiéra
Romantická pohádka. Deš�ová víla jde krajem pøevle- 
èená za chudou ženu. Pozná, že lidé zaèali myslet 
hlavnì na peníze, že se vytrácí láska a dobro. Požádá 
Slunce, jestli by nemohla lidi potrestat sama a vezme 
lidem déš�. Kraj sužuje sucho. Ale nakonec dobro 
a láska zvítìzí. Produkce: ÈR. Žánr: pohádka

8. a 9. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 78 minut, èeská verze

Premiéra
Pohádka pro celou rodinu o velkém dobrodružství 
malého skøítka. Rolli je typický trol, ulièník a roš�ák 
s hlavou plnou lumpáren a zlomyslností. Nerad se 
koupe, nerad rozdává pusinky a dìlá vlastnì nerad 
všechno, co je správné. Produkce: VB, Nìm., Finsko, 
Rusko. Žánr: animovaný, rodinný, dobrodružný

9. a 10. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 80 Kè, 118 minut

Premiéra
Tøi docela rozdílné ženy zjiš�ují, jak moc jsou si po- 
dobné a pokud se má nìco vyøešit, chce to nadhled, 
humor a neztrácet hlavu ani nadìji. Komedie s hvìzd- 
ným obsazením v èele s Eliškou Balzerovou v životní 
roli. Dále hrají Lenka Vlasáková, Veronika Kubaøová, 
Vojtìch Dyk, Jiøí Macháèek, Roman Zach.
Produkce: ÈR. Žánr: komedie

10. a 11. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 107 minut, èeské titulky

 Premiéra
Pøíbìh sleduje výjimeènou skupinu taneèníkù, zpì- 
vákù, hercù a umìlcù po dobu ètyø let na umìlecké 
škole v New Yorku. Film exploduje hudbou, tancem 
a ukázkami tìch nejlepších hercù, umìlcù skuteèného 
života. Produkce: USA. Žánr: hudební

15. a 16. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 102 minut, èeské titulky (*15)

Premiéra
Nejnovìjší zpracování legendy dostalo luxusní balení 
s oscarovými herci (Benicio Del Toro, Anthony Hop- 
kins a Emily Blunt). Legenda o krvelaèném monstru 
s nadlidskou silou, které se po nocích toulá po okolí 
a vraždí vše živé. Produkce: VB, USA. Žánr: horor

NA sv. VALENTÝNA 

THE BOX 

DEŠ�OVÁ VÍLA 

SKØÍTEK ROLLI 

ŽENY V POKUŠENÍ 

FAME - CESTA ZA SLÁVOU

VLKODLAK 

SOUBOJ TITÁNÙ 
BABYLON A. D. 
JAK VYCVIÈIT DRAKA 
MAMAS AND PAPAS

16. a 17. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 75 Kè, 103 minut, èeské titulky

Premiéra
Komedie o velice úspìšném manželském páru, Paulu 
a Meryl Morganových (Hugh Grant a Sarah Jessica 
Parker), kterým se rozpadá manželství. Jsou ale svìd- 
ky vraždy a stanou se støedem zájmu nájemného zabi- 
jáka. FBI je jako svìdky pošle do malého mìsteèka ve 
Wyomingu; podaøí se jim znovu probudit vzájemnou 
vášeò? Produkce: USA. Žánr: komedie

17. a 18. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 70 Kè, 91 minut, èeská verze 

Premiéra
Zelení obyvatelé Planety 51 žijí spokojeným životem 
v útulných domcích na pøedmìstí, vychovávají dìti, 
venèí psy… Poklidnou idylku naruší astronaut NASA, 
který pøistane s vesmírnou lodí uprostøed grilovací 
párty. Je zmatený ze spousty zelených postavièek, 
proto se dává na útìk. Je vydán rozkaz zneškodnit 
nevítaného „mimozemš�ana“. Produkce: VB, Španìl- 
sko. Žánr: animovaná komedie

22. a 23. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 75 Kè, 120 minut, èeské titulky

Premiéra
Muzikál, který si nemùžete nechat ujít! Excelentní 
taneèní èísla a superhvìzdná herecká sestava dominují 
této filmové verzi proslulého broadwayského muzi- 
kálu. V hlavních rolích Nicole Kidman, Penélope Cruz, 
Sophia Loren, Kate Hudson ad. Produkce: USA. Žánr: 
muzikál

23. a 24. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 137 minut, èeské titulky (*15)

 Premiéra
Izolovaný ostrov uprostøed oceánu. Na nìm pøísnì 
støežená psychiatrická léèebna pro nejtìžší pøípady. 
A jedna pacientka, která zmizela. Prokletý ostrov obsa- 
huje ideální ingredience pro dobrý thriller. Režisér 
Martin Scorsese, Leonardo Di Caprio v hlavní roli. 
Produkce: USA. Žánr: thriller

24. a 25. sobota a nedìle 17.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 161 minut, èeská verze

Repríza
Vítejte v novém svìtì za hranicí vaší fantazie. Nejvìtší 
filmová událost roku! Oscarový režisér James Came- 
ron (Titanic, Vetøelec…) zaèal pracovat na tomto uni- 
kátním 3D projektu v dobì, kdy vìtšinu jeho vizí ještì 
nebylo možno díky nedostateènì vyvinuté digitální 
animaci vytvoøit. Cesta do fantastického svìta planety 
Pandola èekala na filmovou premiéru témìø 10 let. 
Produkce: USA. Žánr: akèní sci-fi

29. a 30. ètvrtek a pátek 17.30 hod.

30. pátek 20.00 hod.
Vstupné: 75 Kè, 116 minut 

Premiéra
Troška nepraktické švandy. Nová komedie Zdeòka 
Trošky natoèená podle slavné knihy Miloslava 
Švandrlíka. V lehké komediální nadsázce sledujeme 
pøíbìh slušného, hodného, ale do dnešního života se 
nehodícího doktora Èeòka Dobeška. Produkce: ÈR. 
Žánr: komedie

MORGANOVI 

PLANETA 51 

NINE 

PROKLETÝ OSTROV

AVATAR 

DOKTOR OD JEZERA HROCHÙ 
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Pøipravujeme

STARÁ RADNICE OSTROV KLÁŠTER OSTROV

Kultura

10. dubna, divadelní sál Za oponou 

Krajská postupová pøehlídka dìtského divadla 
s výbìrem na celostátní pøehlídku dìtského divadla 
v Trutnovì

28. dubna støeda 19.30 hod., divadelní sál 
Woody Allen  

Divadelní pøedstavení uvádí Divadlo Bez Zábradlí 
Praha.
Láska a nevìra: dvì sexy komedie na jedno téma

Hrají: 
Karel Heømánek, Josef Carda, Dana Morávková, 
Jana Švandová, Kateøina Janeèková, Zdenìk Žák 
a Petr Pospíchal.
Režie: Karel Heømánek

29. dubna ètvrtek 17.00 hod., T-klub

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

OSTROV ZA OPONOU

2X WOODY ALLEN

TANEÈNÍ PODVEÈER

2. dubna pátek 17.00 hod. 

Vernisáž výstavy
Výtvarnice z Ateliéru Jany Hasmanové 

Výstava potrvá do 29. dubna.

23. dubna pátek 19.00 hod.

Pøednáška Davida Švejnohy, známého cestova- 
tele a fotografa
Mìsíèní cestování po krásné a drsné zemi severní 
Afriky. Pøímoøská letoviska El-Jadida a Essaouira, 
výstup na nejvyšší horu Vysokého Atlasu Djebel 
Toubkal, návštìva berberských vesnic v hloubce ma- 
rockých velehor, cesta v kaòonu Draa, noc strávená 
v horkém písku Sahary, kaòon Dades, skalní útvary 
„mozek“ Tamnalt, vstupní brána do hor Todra, vo- 
dopády Ouzoud, Marakéš, královská mìsta Fes 
a Meknes

25. dubna 15.00 hod. 

 

Na motivy francouzského sbìratele pohádek 
Charlese Perraulta napsal a zrežíroval Jan Prokeš. 
Pøedstavení pro dìti je kombinací èinohry a tradiè- 
ního jarmareèního loutkového divadla. „Strašlivá 
kouzla zlá i èáry uvidíte! Tak aspoò poznáte, že se nic 
nebojíte. Jak ten náš kocour zloducha popadne - a jak 
to nakonec zas dobøe dopadne.“

KØÍŽOVÁ CESTA

(více na str. 10)

MAROKO

KOCOUR V BOTÁCH aneb Anèa, bubnuj!

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

KOSTEL ZVÌSTOVÁNÍ PANNY MARIE 

4. dubna nedìle 15.00 hod.

Dìtský pìvecký sbor Cantica, který vede Irina 
Širokaja

9. dubna pátek 17.30 hod.

Vernisáž výstavy
Profesionální fotograf Václav Vaškù z Prahy zdo- 
kumentoval nejdùležitìjší místa tìžby a zpracování 
uranu v ÈR i její vliv na životní prostøedí a krajinu. 
Velkoformátové fotografie zachycují osudy lidí 
z Jáchymovska, kteøí pracovali na tìžbì uranu. 
V souboru jsou vzpomenuti i politiètí vìzni odsouzení 
k otroctví nucených prací. Komunistický režim znièil 
jejich životy pøi honbì za uranem pro sovìtské 
atomové zbranì. Výstavu doplòují exponáty z hor- 
nického prostøedí zapùjèené muzeem v Sokolovì, 
další zajímavou èástí výstavy jsou medaile a vy- 
znamenání, které ze své bohaté sbírky zapùjèil Lukáš 
Koláø z Pøíbrami.
Výstava potrvá do 23. kvìtna.

11. dubna nedìle 17.00 hod.

Zuzana Stirská je „èeskou 
Fitzgeraldovou“ a Gospel Time 
swinguje jako pravý èernošský 
sbor. Do vystoupení vkládají 
celou duši a posluchaèi se èasto 
nechají atmosférou koncertu 
strhnout. Zuzana Stirská mìla 
jako dítì úspìchy v Semaforu, 
pak se vrátila až po letech jako 

dospìlá zpìvaèka s mimoøádným hlasem. Ten ji pøed- 
urèil zvláštì ke zpívání gospelù.

VELIKONOÈNÍ KONCERT

TVÁØE URANU

Koncert 
ZUZANA STIRSKÁ A GOSPEL TIME

1. kvìtna sobota 17.00 hod., kostel Zvìstování 
Panny Marie

Ostrovský klášter vychoval mnoho úspìšných 
absolventù. Mezi nejvýznamnìjší patøil hudební 
skladatel a dvorní kapelník rodiny Bádenských J. C. F. 
Fischer, který je souèasnými znalci oznaèován jako 
nejvýznamnìjší nìmecký mistr klavírní suity mezi 
Frobergerem, Bachem a Händlem. PiKap quartet, 
posílený o jedno violino, tvoøí profesionální hudeb- 
níci z KSO a Plznì. Pro tuto pøíležitost nastudovali 
suitu pøíznaènì nazvanou Jarní novinky od J. C. F. 
Fischera; na koncertì zazní i další známá díla 
svìtových mistrù.

KONCERT K POCTÌ J. C. F. FISCHERA

2. kvìtna nedìle 10.00 hod., klášterní zahrada

Ve druhém roèníku Klášterních slavnostní se 
v bohatém programu, který pøichystal opìt Dùm 
kultury, pøedstaví country kapely a zpìvaèka Vìra 
Martinová.

12. kvìtna støeda 19.30 hod., divadelní sál DK 
Ostrov

 
jevištní talk show
Podoba poøadu je zcela netradiènì v rukou divákù, 
a to prostøednictvím jejich dotazù, a� už psaných nebo 
položených pøímo z hledištì. Každý veèer je ori- 
ginálem, který se nebude opakovat. „Co jinde ne- 
uslyšíte 2“ je nenávratným dílem okamžiku. Jeho 
protagonisté si navíc do každého dílu zvou zajímavé 
hosty. 

Hrají: Eva Holubová, Bob Klepl a hosté.

KLÁŠTERNÍ SLAVNOSTI 2010

CO JINDE NEUSLYŠÍTE 2

16. kvìtna 15.00 hod., Pùda Staré radnice

Bajka na motivy K. J. Erbena. Jak to dopadne, když se 
kohouti neumìjí dohodnout a vyberou za slepièího 
krále tchoøe? 

26. kvìtna støeda 17.00 hod., kostel Zvìstování 
Panny Marie

 - nové formy výuky 
v umìní
Výstava prací žákù ostrovské ZUŠ, bìhem doby trvání 
výstavy se uskuteèní koncerty žákù a pedagogù ZUŠ.

30. kvìtna nedìle 10.00 hod., spoleèenský sál DK 
Ostrov

Mezinárodní soutìž ve standardních a latinsko ame- 
rických tancích

KRÁL TCHOØ

TECHNIKA A UMÌNÍ

XIV. POHÁR EUROREGIONU 
KRUŠNOHOØÍ OSTROV 2010
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Nám. Republiky 37, Jáchymov

Rašeliništì západního Krušnohoøí
O faunì a flóøe horských rašeliniš� pøednáší Vladimír 
Melichar. 

17. dubna 17.00 hod. 

4. dubna od 19.00 hod. Veliko-Noèní prohlídka

23. až 25. dubna Erzgebirge Trophy 

Více na: www.hornihrad.cz

Prohlídka zaèíná v podhradí, vstupenky je tøeba 
koupit v hradní pokladnì. První èást vede lesem asi 
1,5 km se šesti zastávkami. Nutná pøimìøená obuv.

Netradièní orientaèní závod v okolí Klínovce, 20 
dvouèlenných amatérských týmù. 

Už poètrnácté se v kostele sv. Michaela a Panny 
Marie Vìrné uskuteèní cyklus varhanních kon- 
certù. Letos je vìnován Albertu Schweitzerovi, 
teologovi, lékaøi a virtuóznímu varhaníkovi. 

16. kvìtna

23. kvìtna

30. kvìtna

Kromì knih o J. S. Bachovi, stavbì varhan a filozofii 
nám zanechal i etický odkaz a pøíklad vlastního života. 
Opustil slibnou kariéru pedagoga a podstoupil 
nesnadnou cestu tvrdé práce lékaøe v rovníkové 
Africe. Jeho osobnost pøiblíží výstavka v køestní kapli 
farního kostela a bude novì zaøazena prohlídka 
ostrovských varhan s výkladem Jana Breindla. 
Varhanní jaro našlo své dobrodince i v øadì 
ostrovských lékaøù, nech� je jim naše dedikace formou 
podìkování.

Program: 
 Fanfára (František Kùs), Jaroslav Tùma 

(varhany), Martina Sehylová (soprán) 
 Jan Doležel (varhany), Jan Vitinger 

(trubka) 
 Pavel Šmolík (varhany), Pavel Kopecký 

(housle) 

17. dubna 10.00 až 17.00 hod., Dùm kultury 
Ostrov
Agilní èlenové Klubu koèek Karlovy Vary pøipravili pro 
milovníky tìchto zvíøat Mezinárodní výstavu ušlechti- 
lých koèek. Po letech, kdy se výstavy konaly v Teplé 
a Chodové Plané, se akce vrací zpìt do DK Ostrov. 
Záštitu pøevzal starosta mìsta Jan Bureš, který udìlí 
èestnou cenu a pøedá Pohár starosty mìsta Ostrov pro 
jím vybranou koèku. Pùvodnì plánovaná národní 

výstava byla kvùli velké- 
mu zájmu zmìnìna na 
mezinárodní. Podle sdì- 
lení manažera výstavy 
Jana Choulíka èekají 
poøadatelé plnou kapaci- 
tu výstavních prostor 
(160 koèek). Na základì 
došlých pøihlášek pøed- 

pokládají zastoupení všech uznaných plemen ušlechti- 
lých koèek, ale i koèky domácí v kategorii krátkosrstých 
i dlouhosrstých. Tradiènì nejpoèetnìjší skupinou bude 
nejvìtší plemeno koèek, mainské mývalí, ve všech de- 
víti barevných skupinách a stále oblíbené koèky britské.  
Zatímco národní výstava pøedstavuje ko�ata a nadìjné 
koèky, které ještì nejsou nositeli základního titulu 
champion, na mezinárodní výstavì v Ostrovì se divá- 
kùm pøedstaví i koèky s tituly nejvyššími, tj. evropský 
champion a evropský premior. Pøihlášeni jsou vítìzové 
mezinárodních výstav v Èesku i zahranièí, èerství nosi- 
telé titulù Koèka roku 2009 i Mister Austria 2009. Pøi 
posuzování koèek nebudou mít hlavní slovo jen pro- 
fesionální posuzovatelé; hlasovat mohou i diváci v sou- 
tìži o Nejkrásnìjší koèku výstavy. Výsledky soutìže 
budou vyhlášeny v 15.00 hod. Majitel vítìzné koèky 
dostane putovní pohár. Obhajovat vítìzství z loòského 
roku pøijede britská koèièka Peatty La Belle of Platinum 
Cats*D. 
Souèástí výstavy je i prodej veškerých potøeb pro koèky 
vèetnì doplòkového sortimentu za výstavní ceny. Na 
návštìvu této akce zvou poøadatelé z Klubu koèek 
Karlovy Vary. Vstupné je 50 Kè (dìti do 15 let 30 Kè), 
nebo zvýhodnìné rodinné vstupné za 100 Kè. 

Letohrádek Ostrov

22. dubna až 20. èervna

 

poboèka GU Karlovy Vary
støeda-nedìle 13.00-17.00 hod. 

Jan Vièar  - Lino a lžíce
Grafické listy a matrice
Výstavní sezónu otevíráme mimoøádnì velkými gra- 
fickými listy Jana Vièara. Díky velkým cestovatelským 
zkušenostem, kdy se autor pohyboval na umìleckých 
stážích v Jihoafrické republice, Londýnì, Polsku èi 
exotickém Alžíru, se obsah jeho dìl nezamìøuje jen 
na „domácí“ zážitky, ale odráží mnohostrannost 
a bohatost životních a pøírodních situací, ve kterých se 
nalézal. Název výstavy Lino a lžíce je možná všední, 
odráží však nevšední výtvarnou èinnost, pøi níž autor 
tiskne své grafické listy z desek lina právì jen 
obyèejnou kuchyòskou lžící.

Fotografie mìsíce Fotoklubu Ostrov. Název: Nebeská skála. Technická data: Sony R1, clona 14, èas 1/160, ohnisková vzdálenost (pøepoèet 
na kinofilm) 96 mm,  ISO 400. Autor: Mgr. Milan Martinek

„Inka, Peru a já“ je název cestopisné besedy o Peru 
a zároveò výstava fotografií Kvìty Belanové. Beseda 
se uskuteèní 1. dubna v 16.30 hod. v naší studovnì. 
Výstava fotografií potrvá do konce dubna. 

Novinka: Od letošního bøezna mùžete s platnou re- 
gistrací do knihovny navštìvovat i hudební oddìlení 
bez dalších poplatkù. Vycházíme tak vstøíc požadav- 
kùm øady našich ètenáøù. Hudební oddìlení nabízí 
k vypùjèení kromì hudebních nosièù (hudby) také 
zvukové knihy - zvukové záznamy literárních dìl od 
pohádek až po horory. Doporuèujeme i studentùm 
(doporuèená èetba se dá i poslouchat). Rovnìž ma- 
pujeme nabídku trhu s digitálními knihami, i tyto brzy 
najdete ve fondu hudebního oddìlení. 
Více na: www.mkostrov.cz/aktualne. 

II. roèník festivalu støedoškolského a vysokoškol- 
ského divadla se uskuteèní v našem mìstì ve 
dnech od 29. dubna do 2. kvìtna. Pøedstavení se 
budou konat v Domì kultury Za oponou a v Mini- 
divadélku ZUŠ. Festival poøádá ZUŠ Ostrov a di- 
vadelní soubor Na poslední chvíli za podpory 
mìsta Ostrova. Výtvarnou podobu dají festivalu 
žáci výtvarného oboru ZUŠ pod vedením svých 
pedagogù.

Na Skluzu letos vystoupí kromì domácích souborù 
Hop-Hop (inscenace Rytíø smutné postavy) a Na 
poslední chvíli (pøedstavení Èekárna a Èekání na dona 
Luciana) hlavnì divadelníci z Prahy. Soubor Bílá zeï 
DAMU Praha se pøedstaví pásmem lidové poezie Boly 
èasy, boly. Divadelní duo To� ztvární autorskou hru 
Autoskeptici. Tøetím pražským souborem budou Topi- 
rambury ZUŠ Na Popelce a uvedou hned dvì pøed- 
stavení: Rozovského Pøíbìh konì a Unicomp na 
motivy Levinovy povídky. Až z Brna na festival dorazí 
dramatický ateliér Støední školy umìlecko-manažerské. 
Studenti vytvoøili kolektivní inscenaci s názvem Holky 
v autu. Studio divadla Dagmar z Karlových Varù 
zahraje úspìšné pøedstavení Já, Holden. Na festival 
jsme také pozvali partnerský soubor z nìmeckého 
Coburgu. Diváci budou moci zhlédnout jejich cirku- 
sové umìní a èerné divadlo. 

Program festivalu najdete na plakátech a na 
www.zusostrov.cz. Lístky budou k mání pøed každým 
pøedstavením. Za organizátory festivalu zveme do 
divadla všechny divadelní pøátele. 

Festival Skluz 2010

Ostrovské varhanní jaro

Výstava koèek opìt v Ostrovì 
Výstava výtvarnic z Ateliéru Jany Hasmanové na Staré 
radnici nese název Køížová cesta. Tento pojem vní- 
máme všichni jako poselství a alegorii, známe jej jako 
pøíbìh, který nelze vyprávìt na jednom plátnì, pøíbìh 
lemující cesty øadou symbolù. Pøíbìhy vyprávíme, sle- 
dujeme, èteme… I každý obraz je možné èíst. Obrazy 
nás stejnì jako pøíbìhy formují, inspirují, vyvolávají 
v nás vzpomínky, které formulujeme do slov. Slovo 
„køíž“ u autorek obrazù pøesahuje tradièní rozmìr 
vnímání. Z obrázkù lze vytušit, že pojem se stal inspirací 
pro hledání køíže v krajinì, kde se protínají cesty, kde 
horizont majestátnì rozdìluje strom, kde stín køídel 
ptáka v letu dopadá na hladinu vody jako stín køíže. 
Autorky vnímaly køíž jako údìl osudu, trápení, které je 
obtížné sdìlit symbolikou barev… Pøesto se o to poku- 
sily.  Nová výstava autorek z Ateliéru JH se tak dotýká 
vìcí pomíjivých, které nás míjejí a za námi uvíznou 
v rámech, uvíznou v pamìti a tvoøí pøíbìhy našich 
životù. Pøijïte se na Starou radnici podívat.  

Mìstská knihovna 
Ostrov 

Mgr. Lucie Velièková

Téma výstavy: Køížová cesta

Mgr. Jana Hasmanová 

Horní hrad

Mgr. Lidmila Hanzlová
Více v pøíštím OM

Mgr. Irena Leitnerová 

Jan Choulík

Muzeum Královská mincovna



20. století bylo Zálesí osadou mìsta Jáchymova. Každý 
dùm mìl svùj, obvykle zastøešený, zdroj vody. Lidé 
nacházeli obživu pøevážnì v polnohospodáøství, zvlá- 
štì chovu dobytka, r. 1880 chovali 75 kusù hovìzího 
dobytka, 12 koz a pìt prasat. Podél potoka byly louky 

vystupující vysoko do svahù. Mnoho zemìdìlských 
produktù spotøeboval blízký Jáchymov. Pod silnièním 
mostem pøes Eliášùv potok byli napájeni a krmeni 
konì. Potok míval dost vody, v hlubších místech bývali 

Zálesí
Bývalá osada mìsta Jáchymova Zálesí (nìmecky 
Werlsgrün) ležela v údolí Eliášova potoka v nadm. 
výšce  748 m asi dva kilometry severnì od osady Lípa 

a šest kilometrù západnì od Já- 
chymova, kde mìla faru i želez- 
nièní stanici. V pastvinách, asi 
pùl kilometru na východ, k ní 
patøila samota Ochsenbusch. 
Jméno Werlsgrün (pùvodnì 
Vernhartsgrün, pozdìji Wer- 
nersgrün a Wernsgrün) sestá- 

valo z osobního jména lokátora, jehož úkolem bylo 
pøivést a usadit v urèené krajinì potøebný poèet 
kolonistù a z koncovky grün, oznaèující louku nebo 
palouk, místo vykluèené v lese; koncovka pøíznaèná 
a typická pro vsi, zakládané kolonisty z Chebska; 
dokazuje to i hornonìmecký, chebský dialekt, kterým 
se zde mluvilo. 
Ves je poprvé zmínìna v papežské listinì, stvrzující 
roku 1273 majetky tepelského kláštera; ze všech v lis- 
tinì uvedených vsí vystoupila na sever do Krušných 
hor nejvýše. Roku 1434 se stala, jako souèást hroznì- 
tínského území, majetkem hrabat Šlikù a býval v ní 
i šlikovský panský dvùr. Poloha byla pro zemìdìlství 
nepøíznivá, snad proto brzy zanikla, stejnì jako osady 
Hagenau a Konradsgrün na území Jáchymova (jako 
zaniklá je uvedena už roku 1489). V 16. století v sou- 
vislosti s rozvojem krušnohorského hornictví ožila, ale 
po tøicetileté válce (r. 1654) byly zde jen dva obydlené 
domy, mlýn zvaný Sorgmühle a z dobytèat jedno tele. 
Od roku 1850 až do zániku v šedesátých letech 

pstruzi. Osada patøila v okolí vždy k nejmenším, roku 
1930 zde bylo dvanáct znaènì roztroušených domù, 
žilo v nich 68 obyvatel a poslední dva domy (è. 12 a 13) 
už neležely v údolí, ale za mostem, pøi cestì stoupající 
do Mariánské. Ze Zálesí vznikla i ves Vršek (nìmecky 
Welsberg; naznaèuje to i shoda jmen Werlsgrün - 
Werlsberg).

Vršek
Objevování zaniklých vsí není v dobì pobytù v exo- 
tických krajinách vzrušujícím zážitkem, svìdèí o nich jen 
rozpadlé zdi a propadlé sklepy. Ves Vršek je bývalá 
osada mìsta Jáchy- mova v nadm. výšce 968 m, asi tøi 

kilomet- ry východnì 
o d  A b e r -  t a m ,  
severnì od silni- ce 
vedoucí do Jáchy- 
mova. Vznikla, jako 
øada jiných hornic- 
kých sídliš� v tøicátých 

letech 16. století, v 
návaznosti na starší osadu Zálesí; rudná žíla zvaná 
Wernsberg je zmínìna už roku 1530. Po zániku dùlní 
èinnosti se obyvatelé živili chovem dobytka, pro 
pìstování polních plodin nebyly pøíznivé podmínky, v 
nìkterém roce se neurodily ani bram- bory. Podobnì 
jako jinde, doplòovalo i zde obživu palièkování krajek. 
Po tøicetileté válce zde byly jen ètyøi obydlené domy, 
10 krav, 21 kusù jalového dobytka, 14 koz a jeden kùò. 
Dnes je území zaniklé obce zarostlé bujnou vegetací, 
objevit lze jen zbytky základù domù a cest, roku 1895 
zde však byla i jednotøídní škola. 
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Nauèná stezka zaèíná pøed kostelem sv. Jáchyma 
køížovou cestou, symbolizující lágry uranových 
dolù z 50. let minulého století. 

Pokraèuje kolem muzea (Mincovny) a areálu dolu 
Svornost (kdysi tìžba støíbra, pozdìji kobaltu a uranu) 
k bývalému táboru Svornost. Zde byli po II. svìtové 
válce zavøeni nìmeètí zajatci, pozdìji pak vìzni, z vel- 
ké èásti politiètí. Údolím Jáchymovského potoka, ko- 
lem bývalého mìstského rybníka, pokraèuje nauèná 
stezka k lágru Nikolaj, dále k táborùm Eduard, Barbo- 
ra, Eliáš (zde byli kdysi vìznìni skauti) a pøes Rovnost 
a Nové mìsto se vrací k jáchymovské radnici. Poèet 
vìzòù v táborech v 50. letech kolísal, napø. v roce 
1952 jich bylo kolem tøinácti a pùl tisíc, z toho asi osm 
tisíc politických. Z tìchto pak tøetina odsouzených na 
10 a více let. Do roku 1961 bylo v jáchymovských 
lágrech vìznìno asi 65 tisíc lidí, mnozí právì jen za 
tzv. politické pøeèiny. Nauèná stezka má délku asi 
7 km, je znaèena žlutou barvou, od Nového mìsta 
pak modøe. Na jejím vybudování má zásluhu Hor- 
nický spolek Barbora a Konfederace politických 
vìzòù. 

Mosty, mostky, lávky. Odjakživa lidem usnadòují 
a zkracují cesty. Klenou se nad údolím i øekou. V sou-
èasnosti už se staví i mosty nad mosty. V pohnutých 
dobách se mosty nièí, to z dùvodù zcela opaèných, aby 
se cesta ztížila èi úplnì znemožnila. Díváme se z mostu 

na plynoucí vodu a náš pohled strhává proud stále 
kupøedu. Pøemýšlíme, kolik vody asi už proteklo jen za 
dobu, co na tomto svìtì pobýváme. Vody kalné po 
deštích i èiré za letního parna. Vody klidné a na pohled 
líné, èi divoké a nièící pøi obèasných povodních. Mosty 
ale vzdorují a jejich klenba se dál odráží na hladinì. 
Naším mìstem protéká pouze øeka Bystøice, takže 
klasické mosty mùžeme spoèítat na prstech jedné ruky. 
Kamenný most s obloukem v Zámeckém parku, velmi 
hezky rekonstruovaný, se sochou svìtce, která už asi 
stála na více místech, než ukonèila svoji pou� právì 
zde. Druhý most se klene u klášterního areálu, byl 
postaven roku 1627 na místì provizorního, døevì- 
ného. Podle pùvodního zámìru mìl mít dokonce 
oblouky dva. Na rekonstrukci tohoto mostu jsem se 
v roce 2002 osobnì podílel. A je to úžasný pocit odkrýt 
mostní konstrukci až na pùvodní klenbu a pak brát 
ohled na každièký kámen, který drží tuto skládanku 

Z regionu
Zaniklé obce

pohromadì. Na druhý bøeh Bystøice se mùžete su- 
chou nohou dostat ještì po provizorní trámové lávce 
u zadního vjezdu do bývalých kasáren a po ocelových 
lávkách v Zámeckém parku pod kostelem a za ZMA. 
Další dva mosty jsou silnièní, jeden smìrem na Karlovy 
Vary a druhý k Moøíèovu. Mnoho dalších mostních 
konstrukcí najdeme na železnièní trati, která mìsto 
obchází. Mosty a mostky ocelové, betonové a kamen- 
né propustky. Starší i novì rekonstruované. A úplnì 
nejnovìjší stavby v tomto oboru si mùžeme prohléd- 
nout na silnièním obchvatu. Mosty se rozpínají nad 
pùvodními silnicemi, nad domy i železnicí. Naše mìs- 
to máme jako na dlani. Toto vše si mùžete projít v po- 
hodì bìhem jedné víkendové procházky. A neza- 
pomeòte, mosty spojují nejen místa, ale i lidi. 

PhDr. Jaroslav Fiala

Nauèná stezka 
Jáchymovské peklo 

Èást køížové cesty pøed kostelem sv. Jáchyma         Foto: Jiøí Ciprian

Rozhlédni se, èlovìèe - èást X.

 Jiøí Ciprian

Text a foto: Lubomír Mayer



jiným pomùže jen temperovaný skleník. V zahradì je 
cesmína vhodná do skupinových výsadeb, kde umí 
nenápadnì propojit svìt jehliènanù a opadavých 

listnáèù. Stejnì tak dobøe pùsobí jako solitéra (zejmé- 
na dopøejete-li jí plný vzrùst). Je také vhodná jako 
neproniknutelný živý plot. Dobøe snáší zastínìní. Má 
radìji sypké pùdy bohaté na humus, ale snáší dobøe 
jakékoli nezamokøené pùdy. Cesmínové vìtvièky se 
skvìle hodí do kvìtinových vazeb, vìncù i klasické 
suché vazby. Pøirozený výskyt cesmíny najdete od 
støední a jižní Evropy pøes Malou Asii a Írán až po 
Èínu. 
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Veverèin Ostrov Kabel Ostrov, s.r.o. OSTROVOSTROV

Mateøské centrum Ostrùvek 

Rady pro zahrádkáøe

Milan Jandourek, DiS

Klub èeských turistù Dana Kolovratníková

RNDr. František Wohlmuth, pøedseda KÈT

Text a kresba: Martina Novotná

Velkou zmìnou v rozvoji našeho mìsta bylo založení 
nového sídlištì. Z pùvodní osady bylo odstranìno 60 
domeèkù. Proè nové místo? Buï se našim pøedkùm 
pùvodní místo zdálo moc stísnìné, nebo nebylo pøíliš 

Pro naše klimatické podmínky není k dispozici až tak 
mnoho stálezelených rostlin, které si udrží sytou ba- 
revnost listù po celý rok. Jedna z nich je právì cesmí- 
na. Její specifické pilovité, ostøe špièaté, trnité, lesklé 
a kožovité, zhruba pìticentimetrové listy jsou z horní 
strany temnì zelené a zrubu svìtle zelené až našedlé. 
Celá rostlina støednì rychle dorùstá zhruba výšky od 
dvou do 10 metrù, ale jsou popisovány i 20metroví 
jedinci. Nechá-li se cesmína rùst pøirozenì, pak roste 
jako hustý kužel. Kvìten až èerven ji ozdobí nená- 
padnými šest až osm centimetrù velkými bílými dvou- 
domými kvítky (samèí a samièí kvìty na rùzných rostli- 
nách), které se následnì promìní v èervené kulièky, 
ponìkud jedovaté bobule o prùmìru asi pùl centi- 
metru. Ty èasto na keøíku svítí až do pøíští sezony. Byla 
vyšlechtìna celá øada zejména keøovitých tvarù 
a množství obmìn ve tvarech listù a panašování (kom- 
binace žluté, bìlavé, støíbøité ad.). Zajímavé jsou listy 
lemované bílými èi nažloutlými okraji. Bohužel, nì- 
které šlechtìnce, by� se bìžnì nabízejí na našem trhu, 
nelze dobøe pìstovat v našich klimatických podmín- 
kách. Nìkterým choulostivìjším staèí chránìné místo, 

1. dubna

8. dubna

15. dubna

22. dubna

29. dubna

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.  

18.00 Zahájení, zprávy 
18.20 Pod lupou 
18.25 Dokument

18.00 Zahájení, zprávy 
18.20 Pod lupou 
18.25 Otázky pro starostu 

18.00 Zahájení, zprávy 
18.20 Pod lupou
18.25 Škola hrou

18.00 Zahájení, zprávy 
18.20 Pod lupou
18.25 DVDèko

18.00 Zahájení, zprávy 
18.20 Pod lupou (závìreèná diskuse)

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

Opakování vysílání: po-ne každou sudou hodinu 
od 10.00 do 22.00 hod. Mezi reprízami vysíláme 
Informaèní smyèku. 

Provozní doba kontaktního místa ve Sbìrnì 
Sazky v Domì kultury: po-pá 9.00-17.00 hod.

Spoleènost Kabel Ostrov, s. r. o., provozovatel kabe- 
lové televize v Ostrovì, upozoròuje všechny své 
pøedplatitele, že je oprávnìna pøerušit poskytování 
všech objednaných služeb, pokud je odbìratel 
v prodlení s úhradou èástky za jejich poskytování. 
Doporuèujeme proto všem, aby pøekontrolovali své 
platby a vyrovnali své pøípadné dluhy. 
Prostøednictvím našich internetových stránek se 
mùžete zaregistrovat pod svou e-mailovou adresou 
a získávat tak informace, týkající se zmìn a provozu 
kabelové televize. 

Akce pro veøejnost

 O Velikonocích v okolí jezera Lago di 
Garda (5 dnù)

 Velikonoèní pochod na Andìlskou horu
 Jarní setkání turistù na Dianì v K. Varech
 Poutní cestou z Hroznìtína na Maria Sorg
 Chyše. Stezkou Karla Èapka
 Nejsevernìjší Èechy, Šluknovský a Frýd- 

lantský výbìžek (5 dnù)
Bližší informace (doba odjezdu, délka trasy, organi- 
zaèní 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. 

2. dubna

3. dubna
10. dubna
17. dubna
24. dubna
28. dubna

Na zaèátek dubna pøipravujeme Velikonoèního 
zajíèka v rámci dopoledních akcí (bližší informace 
u jednotlivých lektorek). Muzikoterapie s Pavlem 
Kottkem bude v pátek 9. dubna 18.00 a 23. dubna 
19.00 hod. V nedìli 18. dubna zveme maminky 
s koèárky na pìší výlet za poníky do Vykmanova, sraz 
v 10.00 hod. na parkovišti u Tesca. Vítání miminek se 
koná 18.dubna od 14.00 hod. (miminka pøihlaste 
nejpozdìji do 12. 4., tel. 608 914 469).  Od 23. dub- 
na zaèíná nový Tìhotenský kurz, nastávající maminky 
se mohou zapojit kdykoli v jeho prùbìhu i do jed- 
notlivých lekcí vedených odbornými lektory. V pátek 
30. dubna od 16.00 hod. nás èeká Èarodìjnický rej 
s opékáním buøtù a kytarou v prostorách zahrady 
MC. Pøihlášení rodièe s dìtmi si pak mohou spoleènì 
užít Èarodìjnickou noc s pøenocováním ve vlastním 
spacím pytli na karimatce v MC. 

bezpeèné. Veverky se pøiklánìjí spíš k tomu druhé- 
mu. V každém pøípadì to bylo zámìrné a úèelné. 
Nové sídlištì bylo založeno na vyvýšeném místì 
levého bøehu Bystøice. Celému procesu zøejmì do- 
hlížel i zkušený odborník v tomto smìru, protože nic 
se nestalo nahodile, vše je promyšlené. Svìdèí o tom 
dochovaná výstavba mìsta. S novým sídlištìm se ob- 
jevil i nový kostel. Dnes známý jako kostel sv. Mi- 
chaela a Panny Marie Vìrné. Pøi bližším prozkoumání 
kostela to vypadá, že vznikl nìkdy kolem druhé 
poloviny 13. století. No, a protože je to opravdu obr, 
mùžeme pøedpokládat, že je dokladem toho, že malý 
Ostrov už nebyl tak bezvýznamným. Ostrov se stal 
mìstem. 

Bližší informace: www.mc-ostruvek.estranky.cz 

Miniškolièka v MC                                           Foto: Jana Kostková

Cesmína ostrolistá (Ilex aquifolium L.)

Panenský Týnec                                                    Foto: Archiv KÈT

Hana Ševèíková, produkce
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Ètenáøské pøíspìvky

Redakce nezodpovídá za vìcnou správnost obsahu ètenáøských pøíspìvkù.

Ostrov svým uspoøádáním, bohatostí zelenì 
i neménì krásnou okolní krajinou vytváøí pøed- 
poklady pro spokojený život obèanù. Pøínos 
mìstské zelenì není jen estetický, ale pøedevším 
zdravotní. 

Zeleò vytváøí kyslík, tlumí teplotní výkyvy, hluk, 
pohlcuje škodlivé zplodiny, èasto pøijde vhod i její 
stín. Je i prostøedím pro život drobného ptactva, které 
po znaènou èást roku svým štìbetáním a zpìvem 
pøispívá k duševní pohodì. Ne všichni však považují 
„každý zelený lísteèek“ za rozhodující pro tuto po- 
hodu. Nìkterým vadí pøílišný stín do oken. Nebo 
snad zhoršený výhled na protìjší okna? Èi dokonce 
ševel listí a to štìbetání? Pøitom listnaté stromy po 
vìtšinu neletních mìsícù stíní jen nepatrnì. Vždy� 
pøed nìkterými okny pøece stojí i smrky padesátileté 
a majitelé bytù je snášejí. Jiní však naléhavì žádají 
odstranìní údajnì stínících stromù (stínìní zcela 
zanedbatelné), ale pøed sluncem následnì spouštìjí 
žaluzie. Mnohdy uvádìjí také alergii na urèitou zeleò. 
Jistì, k alergiím nìkterých jedincù je nutno pøihlížet. 
Avšak ani tyto lidi lékaø nevaruje pøed pobytem 
v lese. 

Následující pøípad stojí za vážné zamyšlení. Pøed 
domem Májová 902 byly uøíznuty ètyøi støíbrné smrky 
ve výši asi ètyø metrù, vzdálené zhruba pìt metrù od 
domu. Dále vzrostlá tøešeò, každoroènì obsypaná 
tmavorudými kvítky, vzdálená asi sedm metrù od 
domu. Byl to krásný pohled, a tìch pylu chtivých 
èmeláèkù! Bude pohled bez smrèkù, chránících jistì 
alespoò trochu pøed hlukem a zplodinami, z ku- 
chyòky èi záchodku na holou plochu veselejší? Byl 
zde také stín (èi alergie) hlavním dùvodem? Jak 
poznamenal smutnì jeden soused: 
„Porazme tedy vše, postøíkejme trávníky herbicidem 
a budeme všichni zdrávi!“ Èásteèná náprava tohoto 
smutného nevhodného vztahu k naší zeleni, základu 
našeho zdraví, je možná. Nahraïme vbrzku tyto 
krásné zdravé smrèky novými. Nech� nám i budou- 
cím pøispìjí potìchou i prospìchem.

Pøes velmi obtížnou zimní pøípravu, kterou našim atle- 
tùm pøipravila neustálá snìhová nadílka, pøivezli ze 
slouèeného pøeboru Karlovarského a Plzeòského kraje 
v hale 11 medailí. V lednu se v Praze na Strahovì ko- 
naly pøebory mladšího žactva a „pøedžákù“. Zlatou me- 
daili ve vrhu koulí získala Tilingerová, bronz na 60 m 
Bílková a støíbro štafeta ve složení Tilingerová, Bílková, 
Kellemanová. V únoru se tamtéž konaly pøebory star- 
ších žákù, dorostencù a juniorù. Velkou radost nám 
udìlaly starší žákynì: Zekuciová 1. místo na 60 m pø., 
2. místo na 150 m, Starková 3. místo na 300 m, 4. místo 
na 60 m, 2. místo získala štafeta ve složení Aranyossyo- 
vá, Nová, Starková, Zekuciová. Pozadu nezùstali ani 
junioøi: Müllerová na 60 m a 200 m 2. místo, závodník 
Køíž na 60 m a 200 m obsadil také druhé místo. Díky 
tìmto výkonùm se ètyøi závodnice nominovaly na 
mistrovství Èeské republiky. Na juniorském mistrovství 
bìžela za náš oddíl 200 m a 60 m Anna Müllerová. 
Zaèátkem bøezna nás na halovém mistrovství v atletice 
starších žákù v Jablonci nad Nisou reprezentovaly tøi 
závodnice. V konkurenci velkých, poèetných, dobøe 
materiálnì a technicky vybavených oddílù dosáhly 
na medailová umístìní. 3. místo na 60 m pøekážek 
a 6. místo na 150 m vybojovala Anna Zekuciová, Kate- 
øina Starková obsadila 10. místo na 300 m. Tìsnì pod 
stupínkem vítìzù a tedy bramborovou medaili si pøi- 

Za posledních patnáct let se ve mìstì mnoho 
zmìnilo ku prospìchu všech. Komunikaèní ob- 
chvat pøinesl zlepšení životních podmínek, 
zateplují se domy, vymìòují støechy, opravují 
komunikace, øeší se parkování, buduje lesopark 
atd. To vše èasto bereme jako samozøejmost. Tím 
víc paradoxní je skuteènost, o které dále píši. 

V únoru jsem se zúèastnil schùze Èeského zahrád- 
káøského svazu, jednalo se mj. o rušení zahrádkáøské 
kolonie è. 1. Pøestože mìstské orgány obdržely petici 
za záchranu kolonie zhruba s 900 podpisy, ta nepo- 
mohla. Chválím vedení mìsta, že na zasedání za- 
stupitelstva zaøadilo i projednání tohoto problému. 
Mrzí mì ale, že se nás zahrádkáøù nezastal ani jeden 
zastupitel a svou bitvu jsme prohráli. 

V Ostrovì bylo zrušeno již 100 zahrádek a v kolonii 
è. 1 se pøipravuje likvidace dalších cca 260. Vycházím-li 
z toho, že na každou zahrádku chodí jen dva z rodiny 
(vìtšinou však celá rodina), znamená to, že jsme více 
jak šesti stùm obèanù sebrali jejich (záslužného) 
koníèka. Po zlikvidování èásti kolonie è. 1 bude 
vybudováno (cituji): Dokonèení mìstského doprav- 
ního okruhu, propojení páteøních komunikací ulic 
Krušnohorská, Lidická, Hlavní, Lesní (U Nemocnice) 
vèetnì inženýrských sítí, chodníkù, zelenì a cyklo- 
stezek. To pøedstavuje výmìnu asi tisíce ovocných 
stromù, keøù a záhonù s kvìtinami a zeleninou za 
asfalt, beton a snad trochu zelenì. Zajímavé je, že 
celému zámìru požehnaly odbory životního prostøe- 
dí jak kraje, tak mìsta. To vše se má uskuteènit bìhem 
pár let (kolika, my zahrádkáøi nevíme). Již pøed r. 1989 
se vzala dìtem možnost sáòkování v Lidické ulici, po 
r. 1990 také pod Køížkem a dnes pøijdou o zahrádky. 
Protože kolonie è. 1 je nejblíže mìstu, stává se cílem 
procházek rodin s dìtmi, dìtí z mateøských škol 
i prvòáèkù. Nemluvì o dìtech, které jsou souèástí 
rodin zahrádkáøù. Možná se nìkdo zeptá, proè to píši, 
když vím, že bitva je prohraná. Pøedevším proto, že mi 
není lhostejné, že se pøed rozhodnutím nikdo na názor 
veøejnosti nezeptal.

Jako sbìratel medailí jáchymovských a uranových dolù 
hledám vyobrazené medaile. Prosím potomky nebo 
pamìtníky, kteøí by mohli pomoci s hledáním tìchto 
nebo i jiných medailí Jáchymovských dolù, aby mì 
kontaktovali (Èechovská 122, 26101 Pøíbram VIII, tel. 
737 313 948). Budu vdìèen za každou informaci. První 
je medaile Øeditelství Jáchymovských dolù nejlepším 
pracovníkùm 1954 (jednostranná plaketa, olemovaná 
pozlaceným provázkem, prùmìr 64 mm). Druhá je 
medaile Jáchymovských dolù n. p. Trutnov (1958, 
jednostranná, prùmìr 101 mm). Tøetí vyznamenání je 
odznak Nejlepší pracovník 1954 (existuje i rok 53, 52, 
55). Je možné, že existují i další medaile nebo vyzna- 
menání týkající se Jáchymovských dolù, které dosud 
nejsou popsány. 

Sledovala jsem poøad kabelové televize Pod lupou, 
vìnovaný zimnímu úklidu v našem mìstì. Rozhovor 
paní Badejové s místostarostou Milanem Matìjkou 
mì vyloženì zvedl ze židle. Jeho samolibé odpovìdi 
na stížnosti obèanù ohlednì chodníkù smìrem k ne- 
mocnici mì vyslovenì naštvaly. Vím, o èem mluvím, 
protože v nemocnici pracuji a chodím ráno i veèer 
domù po tìch chodnících, které jsou prý protažené. 
Paní Badejová øekla, že tam bydlí, tu cestu zná a ne- 
vidìla, že by ty chodníky nìkdo prohrnoval. 
Naèež pan Matìjka prohlásil: „To je váš názor“. Takže 
moderátorka i my ostatní, co jsme volali do kabelové 
televize, jsme si mìli pøipadat jako blbci. Asi by to 
chtìlo, aby se pánové z MÚ nìkdy prošli mìstem 
nejen Hlavní tøídou na obìd, ale taky v dalších loka- 
litách, aby obèas zjistili, kde jsou ti pracovníci, co tak- 
zvanì prohrnují pøechody chodníkù. Pøijde parta pìti 
oranžových vest, ètyøi z nich se opírají o lopaty a kouøí, 
jeden se pokouší nìco dìlat. Pøitom parkovištì se 
nedají projít od auta na chodník. Sùl a ekologie, to je 
další téma. Já osobnì radìji pùjdu posoleným chod- 
níkem než plným snìhu. 

Jedná se o stavby èi jejich pozùstatky, které již tak 
zevšednìly, že je ani nevnímáme…

Bývalá nemocnièní èistièka odpadních vod je už dávno 
mimo provoz, na její stav upozoròovala již fotografie 
v OM 11/2008. V podobném stavu je, kdysi jen 
krátkou dobu využívané, tržištì u jáchymovské silnice 
ve starém mìstì. „Krášlí“ je jen zbytky døevìných 
prodejních stánkù a rozrùstající se nálety køovin. Je 
v zatáèce, takže u projíždìjících automobilistù ujde 
pozornosti. Snad… 

Ze sportu

Lukáš Koláø z Pøíbrami laskavì zapùjèil Klášteru 
Ostrov unikátní exempláøe ze své sbírky na 
dubnovou výstavu Tváøe uranu v klášterním 
kostele (viz úvodník). 

Važme si mìstské zelenì

Hledám medaile

Ještì k zimnímu úklidu 

Naïa Køížová, Ostrov

red

Lukáš Koláø 

Zapomenutí strašáci II

Text a foto: Jiøí Ciprian

Úspìchy ostrovských atletù

Dva rùzné pohledy

J. Krejèí, Ostrov Vladimír Fišer (red. kráceno)

vezla v konkurenci 16 štafet štafeta na tøikrát 300 m ve 
složení: Zekuciová, Starková, Aranyossyová. Všem 
zúèastnìným a jejich trenérùm dìkujeme a pøejeme 
všem rychlé nohy v letní sezónì. 

Eva Zekuciová, pøedsedkynì oddílu

Foto: Archiv oddílu



Zdraví - kvalita života

Tyflocentrum Karlovy Vary zve ostrovské ob- 
èany na pøednášku Jak odolávat stresu, která se 
koná 15. dubna od 14.00 hod. v Domì s peèo- 
vatelskou péèí na Hlavní ulici v Ostrovì (ve 
spoleèenské místnosti v Pavilonu A). 

Pøednáška v rámci nového Projektu pro seniory 
a zdravotnì postižené obèany je již tøetí z pøiprave- 
ného cyklu. Pøi této pøíležitosti bude i možnost pro- 
hlédnout si novì vybavenou a upravenou spo- 
leèenskou místnost, která je využívána pro rùzné 
volnoèasové aktivity. Na každou støedu v mìsíci má 
Tyflocentrum pøipravený jiný program: je to napøíklad 
využívání rùzných výtvarných technik v kroužku Vy- 
tváøíme pro radost, výuka anglického jazyka (již druhý 
roèník), procvièování pamìti v kvízovém odpoledni, 
dále poøádá návštìvy kulturních akcí (výstavy, poza- 
stavení nad kronikou mìsta ad.). Senioøi a zdravotnì 
postižení obèané poznávají své blízké okolí formou 
turistických vycházek (historie Kyselky, radošovský 
døevìný most, popovské lípy ad.). Jednou mìsíènì se 
ve spoleèenské místnosti koná pøednáška na dané 
téma a dvakrát do roka taneèní odpoledne s kultur- 
ním programem. Tyflocentrum dále pøipravuje po- 
èítaèový kurz pro zaèáteèníky a pokroèilé, cvièení na 
balonech nebo relaxaèní protahování pøi hudbì na 
karimatkách. 

U kulatého stolu se 4. bøezna 
sešla Triáda se zástupci místních 
specifických skupin Mateøské 
centrum Ostrùvek, Svaz tì- 
lesnì postižených, TyfloCen- 
trum a Zájmová skupina dù- 
chodcù. Hostem byla koordi- 

nátorka NRZP Jiøina Štoèková. Jedním z témat byly 
„bariéry“ ve mìstì Ostrov a v objektech pro veøejnost. 
V souèasné spoleènosti by mìlo být samozøejmostí 
bezbariérové prostøedí. Objekty musí sloužit všem bez 
rozdílu. Úroveò spoleènosti je odrazem postoje vùèi 
slabším. Vyhláška MMR stanovuje obecné technic-
ké požadavky zabezpeèující užívání staveb osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace (invalidní, 
zrakovì a sluchovì postižení, senioøi, tìhotné ad.). 
Každý obèan se aspoò jednou v životì stane osobou 
s omezenou schopností pohybu nebo orientace. 
Odpovídající prostøedí mùže snížit dùsledky handicapu 
a tím podpoøit vùli být sobìstaèný. Jsou i výjimky, kde 
spoleènost musí pomoci vytvoøit zákonné specifické 
prostøedí s ohledem na vážnost handicapu. Odstra- 
nìním bariér podpoøíme rùst osobnosti každého 
obèana, odstraníme nejistoty a øadu fyzických i psy- 
chických bariér. Dlouhá plánovaná cesta pøinese 
pøirozené zaèlenìní všech obèanù, vzájemnou pod- 
poru a pochopení a povede i ke snižování manda- 
torních výdajù státu. 

Priority pro odstraòování bariér na Ostrovsku 
(v souladu s vyhláškou): 
Doplnit logo pod hlavní schodištì s popisem bez- 
bariérového vstupu do budovy MÚ. Oznaèit lavièky 
a èerné sloupky na komunikacích, které urèují pìší 
zóny, orientaèním znakem pro zrakovì postižené. Na 
Úøadu práce vyøešit poøadník pomocí komunikaèního 
systému pro nevidomé a slabozraké (dosavadní je 
nevyhovující). U veøejných institucí vybudovat bezba- 
riérový pøístup, vstup s automatickým otevíráním dveøí, 
šíøkou pro prùjezd, pro nevidomé osadit zvukové 
majáèky (dveøe nesplòují šíøku a osazené otvíraèe slabý 
obèan nebo osoba s koèárkem nepøemùže). Vyøešit 
dostupné WC pro veøejnost vèetnì bezbariérového 
WC pro invalidy s dveømi osazenými eurozámkem. 
Vestavìt bezbariérový osobní výtah v Domì kultury 
k zadní èásti budovy a tím propojit všechna podlaží; 
v patrech dobudovat bezbariérová WC s eurozámkem. 
Zajistit dopravní obslužnost dostupnými dopravními 
prostøedky s úpravou na nízkopodlažní vè. bezba- 
riérového pøístupu na nástupištì. Upravit nájezdy 
a vstupy do obchodù. Upravit komunikace (jsou ve 
špatném stavu), nájezdy na chodníky nesmí být vyšší 
než 20 mm, vybavit je orientaèními body pro zrakovì 
postižené, vodící linií, varovným pásem a dalšími znaky 
upozoròujícími na nebezpeèí.

Jiøina Štoèková seznámila úèastníky s možností bez- 
platného zapùjèení euroklíèe pro osobní potøebu, 
v souladu s podmínkami o zapùjèení, na dobu dle 
potøeby. Dùležitou informací je nabídka pomoci pøi 
získání bezplatného odborného poradenství a èerpání 
dotací pro obce na realizaci projektù odstraòujících 
bariéry z Národního rozvoje programu mobility pro 
všechny.

Triáda zpracuje pøíslušné dokumenty a bude o té- 
to pomoci informovat ètenáøe OM. Pøedem dìku- 
jeme za spolupráci všem, kdo pøispìjí praktickými 
zkušenostmi a pomohou návrhem k øešení 
nedostatkù, které je dennì vyluèují ze spoleè- 
nosti. Podnìty zasílejte na kpss.ostrov@seznam.cz 
nebo odevzdejte na Odboru SVZ pøi MÚ Ostrov 
(p. Stašková). 

Ztráta èi vážné oslabení zraku zpùsobí v životì 
mnoho zmìn. V takové chvíli je potøebná 
pomoc. Jedním z možných øešení je využít služeb 
Tyfloservisu. 

Posláním obecnì prospìšné spoleènosti Tyfloservis 
je podpora integrace nevidomých a slabozrakých lidí 
do spoleènosti. Pro slabozraké osoby máme v našem 
støedisku širokou škálu optických pomùcek. Vìkem 
podmínìná makulární degenerace, diabetická reti- 
nopatie, glaukom a šedý zákal patøí v Evropì k nejèas- 
tìjším onemocnìním zraku. Bývají spojena s vážným 
oslabením vidìní, které obvykle nelze zlepšit pøe- 
depsáním silnìjších dioptrických brýlí, což pøináší 
øadu problémù v praktickém životì. Zklamaní pacienti 
nebo jejich blízcí se po takovém zjištìní èasto obracejí 
na nejbližší prodejnu oèní optiky, kde zakoupí lupu 
s velkým zorným polem a malým zvìtšením. Vý- 
sledkem bývá malé a krátkodobé zlepšení, èastìji 
však obtíže pøetrvávají nebo se objeví znovu. Mnozí 
pacienti si proto myslí, že se nedá již nic dìlat. 
V takové chvíli by mìli mít k dispozici informace o øa- 
dì speciálních pomùcek, které mohou vidìní výraznì 
zlepšit.

Nabízíme pomùcky: optické pomùcky s velkým 
zvìtšením a osvìtlením, televizní kamerové zvìtšo- 
vací lupy, neoptické pomùcky pro zkvalitnìní zrakové 
práce, knihy a èasopisy ve zvìtšeném písmu, zvukové 
knihy a èasopisy a také služby pro lidi s vážným posti- 
žením zraku. Dolní vìková hranice našich klientù je 
stanovena na 15 let. 

Zdarma nabízíme služby: proškolení v obsluze 
kompenzaèních pomùcek a pomùcky pro sebeobslu- 
hu, prostorovou orientaci (chùzi s bílou holí), výcvik 
prostorové orientace, nácvik psaní na kanceláøském 
stroji a klávesnici poèítaèe, výuku ètení a psaní 
Braillova bodového písma, poradenství týkající se 
úprav prostøedí. Více na: www.tyfloservis.cz, kontakt: 
Tyfloservis o.p.s., Mozartova 444/6 360 20 Karlovy 
Vary, tel./fax 353 236 068, mob. 608 572 345-6, 
e-mail: k.vary@tyfloservis.cz 

Slavnostní otevøení rehabilitaèního oddìlení Nemocni- 
ce Ostrov se uskuteènilo 4. bøezna. Garantem projektu 
nového oddìlení je Pavel Koláø, fyzioterapeut, pøed- 
nosta kliniky rehabilitace II. lékaøské fakulty UK v Praze 
Motole. V rámci programu se konala krátká prezentace 
Nemocnice Ostrov, zamìøená na již realizované i pøi- 
pravované projekty. Pøed rehabilitaèním oddìlením 
slavnostnì pøestøihli stuhu místostarosta Ostrova Milan 
Matìjka a v zastoupení léèebného úseku primáø chirur- 
gického oddìlení Stanislav Kubín. Následovala prohlíd- 
ka zmodernizovaného rehabilitaèního oddìlení, které 
má 30 lùžek ve výraznì vyšším komfortu. Pokoje s vlast- 
ním sociálním zaøízením jsou zatepleny. Oddìlení má tøi 
nadstandardní pokoje. V ambulantním traktu v suteré- 
nu jsou pùvodní pøístroje (ultrazvuk, magnetoterapie 
a elektroléèba) nahrazeny novými. K elektroléèbì pøi-
byla vakuová jednotka, která usnadòuje aplikaci na urèi- 
té místo tìla a je pro klienta pøíjemnìjší. Je zde i zcela 
nový pøístroj, tzv. rázová vlna, který je velice úèinný pøi 
léèbì potíží pohybového aparátu, napøíklad pøi bole- 
stech achillovy šlachy, v oblasti kyèlí, ramene, teniso- 
vého èi golfového lokte, skokanského kolena, pøi bo- 
lestivých spouš�ových bodech ve svalech, vyléèí i ostru- 
hy kosti patní. Rozsáhlou obmìnou prošla i vodoléèba. 
Z pùvodních dvou van na horní a dolní konèetiny se 
nabídka rozšíøila na dvì víøivé vany pro horní a dvì pro 
dolní konèetiny, navíc je zde možno regulovat trysky 
podle druhu postižení, napøíklad na kotník nebo kole- 
no. A zcela novì nabízí vodoléèba celotìlovou koupel, 
k dispozici jsou dvì multifunkèní vany. V rekonstruo- 
vaných suterénních prostorách byla novì zbudována 
recepce a pro vìtší komfort klientù šest individuálních 
cvièeben. Nové jsou také bezbariérové toalety pro 
klienty. Léèebná i tìlesná výchova se provádí nejen 
v individuálních cvièebnách, ale také v prostorách nové 
tìlocvièny. Hosté si prohlédli nový poèítaèový tomograf 
CT a již dokonèenou první etapu komplexních staveb- 
ních oprav chirurgického a interního oddìlení. 
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O S T R O V 

Minule jsem uvedl pøehled komplikací diabetu. Je však 
tøeba se nejprve seznámit s nìkterými dùležitými spo- 
leènými hledisky a údaji, souvisejícími s tìmito kom- 
plikacemi. I já jsem se uèil žít s cukrovkou a musel jsem 
vynaložit mnoho úsilí bìhem 28 let, kdy tuto nemoc 
mám, než jsem získal dostatek informací a zkušeností, 
abych byl schopen se s nemocí vyrovnat a dostat ji, jak 
se odbornì øíká, do kompenzovaného stavu. Kom-
penzovaný stav jsou výsledky laboratorních testù jako 
u zdravého èlovìka podle kriterií, stanovených na zá- 
kladì dlouhodobých výzkumù. Jsou to: Glykémie na- 
laèno (mmol/l) 4,0 až 6,0. Glykémie jednu až dvì 
hodiny po jídle 5,0 až 7,5. Celkový cholesterol menší 
než 4,4. HbA1c (%) menší než 4,5. HDL cholesterol 
(mmol/l) vìtší než 1,1. LDL cholesterol menší než 2,6. 
Triglyceridy menší než 1,7. Krevní tlak nižší než 130/80, 
BMI muži 21-25, BMI ženy 20-24. 
Uvedené hodnoty odpovídají zdravému èlovìku bez 
diabetu. Jsou to hodnoty, kterých se snaží dosáhnout 
diabetik za pøispìní svého lékaøe diabetologa. Glyke- 
mie je hodnota udávající množství cukru v 1 dl krve. 
Hodnota se udává v mmol. HbAc1c(%) odráží dlouho- 
dobì koncentraci glukózy v krvi (glykemii). O choleste- 
rolu HDL, LDL a triglyceridu bude pojednáno samo- 
statnì. Krevní tlak je tlak krve v krevním øeèišti na stìny 
cév. Udává se zlomkem nejvyšší lomeno nejnižším. 
BMI je hodnota umožòující posouzení stavu tìlesné 
hmotnosti. Vypoèítá se z tìlesné hmotnosti v kg lome- 
no druhou mocninou výšky v metrech. Tolik pro dne- 
šek. Pøíštì o komplikacích. 

Kulatý stùl Triády 

Zdenka Buèková

Jak odolávat stresu

Pomoc 
pøi potížích s vidìním

Kamila Banková 

Vìra Rotheová, TC Ostrov

Informace pro diabetiky

Nemocnice Ostrov informuje

Andrea Zvolánková, mluvèí NO

Jiøí März, ÚOSD Ostrov 

Duben 2010



Jednotka dobrovolných hasièù zasahovala 
celkem u 15 mimoøádných událostí, z nichž bylo 
šest dopravních nehod, pìt technických pomocí, 
dva úniky nebezpeèných látek, jeden planý 
poplach a jeden požár. Nìkolikrát likvidovala 
snìhové pøevisy, ohrožující zdraví a životy lidí, 
dále likvidovala padlé stromy na silnicích. 

1. února Odstranìní ledových pøevisù a rampouchù 
z budovy Ekocentra 
3. února Zásah u dopravní nehody nákladní sou- 
pravy u Ostrova 
3. února Likvidace nebezpeèných ledových pøevisù 
na budovì Policie ÈR Ostrov
5. února Dopravní nehoda osobního a dodávko- 
vého vozidla na silnici smìr Jáchymov
14. února Likvidace následkù dopravní nehody 
u obce Damice
19. února Zásah u dopravní nehody mezi Ostrovem 
a Karlovými Vary
Za již ètvrtý reprezentaèní hasièský ples dìkujeme 
všem partnerùm a sponzorùm, kteøí pomohli s pøí- 
pravou plesu a vìcnými dary do tomboly. 

Na øadu dotazù, jak se má první pøijaté kotì 
v tomto roce, ráda odpovídám, že jeho stav je
 v souèasnosti velice dobrý, prakticky se již úplnì 
uzdravilo, pouze na zranìné oko už neuvidí. 
Druhý den ještì pøivezli i jeho sestru, jejíž stav je 
také dobrý. 
Na našich stránkách www.macik.websnadno.cz 
se také mùžete podívat na jeho fotku, dostal 
jméno Pedro. 

Na tento rok pøipravujeme projekt ekostezky v Hor- 
ním Žïáru, která bude dokonèena v pøíštím roce 
a bude lemovat okolí našich pastvin. Budete zde moci 
vidìt celou øadu zvíøat žijících v našem azylu. Bohužel, 
stále se setkáváme s problémem, že na naše pastviny 
lidé vstupují i pøes zákaz, který je zde na více místech 
viditelnì umístìn. Zvíøata zde žijící byla ve vìtšinì 
pøípadù týrána a vstup mezi nì mùže být i životu 
nebezpeèný. Také se setkáváme s tím, že lidé krmí na 
pastvinách naše koníky a neuvìdomují si, že tímto 
jednáním mùžou zvíøatùm zpùsobit celou øadu pro- 
blémù s následnou smrtí, protože mnoho z koní musí 
ze zdravotních dùvodù dodržovat dietu. Pokud nìko- 
ho u takového krmení pøistihneme, budeme nuceni 
celou vìc øešit ve spolupráci s policií. 

Co se týèe zvíøat pøijímaných do azylu v Horním 
Žïáru, nadále platí, že budou pøijímána pouze zvíøata 
handicapovaná. Pokud si nìkdo poøídí jakékoliv zvíøe 
a nemùže si ho již nechat, je zcela zbyteèné, aby se 
obracel na nás. Loni jsme od soukromých majitelù 
museli odmítnout více jak 350 zvíøat pouze z Ostrova. 
Pøevážnì se jednalo o psy a koèky. Bohužel, naše ka- 
pacita míst pro zvíøata od nezodpovìdných majitelù 
nestaèí, i kdyby byla desetinásobná. Pokud si tedy 
nìkdo poøizuje zvíøe, musí poèítat s každou even- 
tualitou, mìl by tedy dopøedu vìdìt, co bude dìlat, 
jestli nastane problém. Loni jsme pøijali 124 zvíøat, to 
je každý tøetí den jedno. Je nutné si také uvìdomit, že 

Strážníci v únoru zjistili celkem 357 pøestupkù 
a uložili za nì sankce ve výši 45 350 Kè, z toho bylo 
295 pøestupkù v dopravì a 62 na úseku veøejného 
poøádku. Dále øešili 11 anonymních oznámení, 98 
oznámení obèanù na linku 156, 17 oznámení pøí- 
mo na služebnì ad. Desetkrát spolupracovali 
s PÈR, v sedmi pøípadech nechali odchytit po- 
tulujícího se psa, dále asistovali u tøí dopravních 
nehod a doruèili celkem 56 písemností pro MÚ 
Ostrov a 36 výzev o nezaplacení dluhu nebo 
pohledávky.

1. února: 19letý muž z Ostrova odcizil v marketu zboží 
v hodnotì 199 Kè.
6. února: Oznámení o rušení noèního klidu v restau- 
raci Dukát. Strážníci vyzvali 36letého muže, aby hlasitou 
hudbu ztlumil. Vìc byla øešena jako pøestupek proti 
veøejnému poøádku.
7. února: Oznámení, že v bytì na Hlavní ulici dochází 
k rušení noèního klidu. Obyvatelé bytu se spolu hlasitì 
hádali. Strážníci øešili pøestupek proti veøejnému poøád- 
ku a 53leté ženì uložili blokovou pokutu.
13. února: Pøi obchùzce v parku strážníci zjistili pobíha- 
jícího pejska. Protože nablízku nebyl jeho majitel, pøe- 
dali psa do útulku. Za dva dny se na služebnu MP 
dostavila 34letá žena s tím, že postrádá psa, který se jí 
údajnì zabìhnul. Na fotografiích poøízených strážníky 
svého psa poznala. 
20. února: Strážníci zjistili volnì pobíhajícího psa v Ty- 
lovì ulici, jehož majitelem byl 25letý muž z Karlových 
Varù. V obou pøípadech dostali pachatelé za porušení 
vyhlášky blokovou pokutu.
25. února: 52letá žena z Jáchymova odcizila v super- 
marketu zboží v hodnotì 343 Kè.
28. února: 21letý muž z Jáchymova odcizil zboží v hod- 
notì 210 Kè a byl zadržen ostrahou. Zboží bylo vráceno 
a pachatelùm byla uložena bloková pokuta. 
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Mìstská policie Ostrov v únoru

Bc. Pavel Èekan, vel. MP Ostrov

Ostrovští hasièi v únoru

Ostrovský Macík informuje celý chod azylu vèetnì odchytové služby zajiš�ují 
dobrovolníci bez nároku na honoráø a že nemáme ani 
jednoho placeného zamìstnance. Hledáme nové 
dobrovolníky.
Dìkuji vám všem, kteøí jste nám v loòském roce 
pomáhali a doufám, že nám i nadále zachováte svoji 
pøízeò. Hana Šimková, OS Macík

Milan Kuna, JSDH Ostrov
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