
V uvedené lokalitì se vyskytuje 351 zahrádek, z toho zùstá- 
vá 54 zahrádek k zahrádkáøskému využití. Mìsto Ostrov má 
již vypovìzeno 108 zahrádek formou Smlouvy o doèasném 
bezplatném užívání a následném vyklizení vymezené èásti 
pozemku. Vlastníci zahrádkáøských staveb mají smlouvou 
povoleno užívat èást pozemku bezplatnì do doby zahájení 
stavby komunikace. Na jednu zahrádku byla uzavøena ná- 
jemní smlouva s nájemcem, který nebyl ochoten smlouvu 
podepsat. Pøedpokládané vymístìní zbývajících 189 zahrá- 
dek (vèetnì nájemce, který má uzavøenu samostatnou ná- 
jemní smlouvu) za stejných podmínek jako vymístìní pøed- 
cházejících zahrádek bude èinit pøibližnì 3 780 000 korun. 

Protože se do výbìrového øízení nepøihlásil žádný zájemce, 
vyhlásilo mìsto loni v bøeznu další výbìrové øízení s èásteènì 
upravenými podmínkami, opìt se však zájemce nepøihlásil. 
Tøetí výbìrové øízení bylo vyhlášeno za stejných podmínek, 

ale pøihlásil se do nìj pouze jeden zá- 
jemce, proto bylo z rozhodnutí Rady 
mìsta výbìrové øízení zrušeno. Násled- 
nì byla pøíslušná projektová spoleènost 
vyzvána k vypracování studie, která by 
navrhla úspornìjší øešení stavby. Bìhem  
ledna byla vypracována studie „Dokon- 
èení mìstského dopravního okruhu, op- 
timalizace návrhu stavby“ s cílem uspoøit 
celkové náklady. Byly stanoveny pod- 
mínky: úsporné øešení bude respektovat 
Územní plán, vydaná územní rozhod- 
nutí obou staveb (I. a II. etapa), stavební 
povolení na stavbu páteøní komunikace 
(Dokonèení mìstského dopravního 
okruhu). Nové øešení sníží funkèní 
skupinu komunikace, zúží vozovku na 
minimální normovou hodnotu. Vypustí 

cyklostezku a cyklistické pruhy v maximálním rozsahu. Upra- 
ví pøíèné uspoøádání prostoru komunikace a výškové vedení 
trasy, posoudí nutnost okružních køižovatek. Porovná varian- 
ty opìrných zdí a zváží nutnost jejich umístìní.

Projekt optimalizace rozdìlil stavbu do dvou èástí ve ètyøech 
etapách (A až D). Toto rozdìlení umožní realizovat stavbu 
postupnì smìrem od jihu k severu, tak aby mohla být 
lokalita pøíslušné etapy vždy funkènì pøipojena ke kanalizaci 
a inženýrským sítím. Celková výmìra území v etapách A, B, 
C (tj. na pozemcích v majetku mìsta) je 96 885 m2, na 
kterých by mohlo být umístìno 78 stavebních parcel. 
Pozemky nacházející se v øešené èásti D jsou mimo pozemky 
v majetku mìsta. Projektová dokumentace proto v etapì D 
øeší pouze umístìní páteøní komunikace. 

Investièní náklady pùvodního øešení v rámci výstavby pá- 
teøní komunikace a sítì budované v etapách A, B, C a D 
(vèetnì 20 % DPH) èinily celkem 150 621 187 Kè, celkové 
náklady optimalizovaného úspornìjšího øešení jsou 
115 905 583 korun. 
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Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do 
pøíštího èísla je 10. bøezna!

Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Zpùsob, jak využít východní èást našeho mìsta Ostrov východ, byl veøejnì projednán a schválen zastupiteli 
mìsta již v roce 2002. Územní plán mìsta Ostrova stanovil, že plocha, dosud užívaná pro zahrádkáøské úèely, 
bude využita jako rozvojová plocha pro bydlení. Pøíprava výstavby v dané lokalitì se stala dlouhodobì 
pøipravovaným projektem mìsta, zaøazeným do Strategického plánu rozvoje mìsta Ostrova a schváleným 
usnesením Zastupitelstva mìsta (2005). 

Poslední den pro podání daòového pøiznání 
k dani z pøíjmù za rok 2010 a zaplacení danì 
je letošní 1. duben. FÚ vychází vstøíc po- 
platníkùm a bìžné úøední hodiny (pondìlí 
a støeda od 8.00 do 17.00 hod.) rozšiøuje od 
21. bøezna do 1. dubna na každý pracovní 
den od 8.00 do 18.00 hod. V tìchto dnech 
je možné odevzdat vyplnìná daòová pøi- 
znání k dani z pøíjmù, nebo konzultovat se 
správci danì nejasnosti vzniklé pøi vyplòo- 
vání tiskopisu. Kompletní databáze daòo- 
vých tiskopisù je pøístupná také na inter- 
netových stránkách Èeské daòové správy 
http://cds.mfcr.cz. Dùležitou zmìnou je, že 
od 1. ledna pøestalo Ministerstvo financí 
hradit poštovní poplatek pøi zaplacení danì 
daòovou složenkou. Platbu lze provést 
prostøednictvím poštovní poukázky typu A 
nebo na pokladnì finanèního úøadu èi 
bezhotovostním pøevodem. Další zmìnou 
je pevnì stanovená pokuta v minimální výši 
500 Kè za opoždìnì podané øádné i doda- 
teèné daòové pøiznání pøi prodlení delším 
jak pìt pracovních dnù, a to pøi jakékoli da- 
òové povinnosti (jak daòové pøiznání s daní 
ve výši 0 Kè, tak i pøi vzniku pøeplatku). Letos 
správce danì již nebude vyzývat k úhradì 
nedoplatku, ale bude pøistoupeno pøímo 
k exekuci dlužné èástky. Nadále již také ne- 
lze žádat o prominutí pøíslušenství danì 
z dùvodu odstranìní tvrdosti. 

Finanèní úøad Ostrov 
pøipomíná

rep

Budoucí využití východní èásti Ostrova

Studie navrhovala vedení dopravní a obslužné komunikace, 
parkovištì, pìší propojky, chodníky, cyklotrasu, vedení elek- 
trických sítí, vodovod a kanalizaci, plynovod, vedení kabe- 
lové televize a spojù a veøejné osvìtlení. Øešila také plochy 
høiš� a veøejné zelenì, aleje podél komunikace, parkové 
a lesní plochy. Studii projednala v dubnu 2006 Rada mìsta. 
Požadavky vyplývající z platného Územního plánu a závazné 
studie byly dùslednì vyžadovány po pøípadných investo- 
rech. V roce 2007 byla zahájena pøíprava projektu Dokon- 
èení mìstského dopravního okruhu Ostrov východ. Tomuto 
pøipravovanému projektu byla pøiøazena priorita èíslo jedna.

Projekt vèetnì finanèního krytí pod názvem „Regenerace, 
zatraktivnìní a rozvoj východní èásti Mìsta Ostrov - Doplnì- 
ní chybìjící infrastruktury“ a podání žádosti o dotaci a spo- 
lufinancování v pøípadì získání dotace z Regionálního ope- 
raèního programu NUTS II Severozápad byl schválen zastu- 
pitelstvem mìsta v roce 2008, souèasnì 
byla schválena finanèní náhrada zahrád- 
káøùm osady è. 10 za souhlas s likvidací 
staveb. Byly také vyøešeny majetkopráv- 
ní vztahy èi souhlasy se stavbou s ná- 
jemci zahrádek, s konkursním správcem 
pøíslušné firmy a dalšími institucemi. 
Schválené øešení staveb dopravní a tech- 
nické infrastruktury zahrnovalo: Dokon- 
èení mìstského dopravního okruhu - 
(propojení ulic Krušnohorská, Lidická, 
Hlavní, Lesní), I. etapa: páteøní komu- 
nikace se ètyømi okružními køižovatka- 
mi, chodníky, cyklostezku a inženýrské 
sítì a II. etapa: komunikace a rozvody 
inženýrských sítí pro parcely v jednot- 
livých obytných zónách, komunikaèní 
propojení z Lidické ulice. Projektu však 
nebyla dotace pøidìlena kvùli nesouladu s Regionálním 
operaèním programem a zamìøením dané prioritní osy.

Mìsto Ostrov vyhlásilo r. 2009 výbìrové øízení k podání 
nabídky k zámìru pronajmout pozemky urèené k výstavbì 
komunikací a inženýrských sítí v lokalitì Ostrov východ 
a následnì prodat èást pozemkù urèených k vlastní výstavbì 
staveb pro bydlení. Snažilo se najít investora, který by v dané 
lokalitì vystavìl mìstský dopravní okruh spojující ulici 
Krušnohorskou, Hlavní, Lesní u nemocnice (podle pøísluš- 
ných projektových dokumentací a stavebních povolení). 
V pøípadì, že by investor realizoval výše uvedené stavby 
a bezúplatnì je pøevedl do majetku mìsta, byly by mu 
prodány èásti pozemkù urèených pro bydlení za nabídnutou 
kupní cenu a za podmínek výbìrového øízení. Kritériem pøi 
výbìru investora byla mj. i podmínka nejvyšší nabídky kupní 
ceny za pozemky urèené k výstavbì pro bydlení. Pøedpo- 
kládaná výše nákladù na realizaci investice byla vysoká, 
proto bylo ve výbìrovém øízení ponecháno na žadateli 
stanovení výše kupní ceny za pozemky urèené k výstavbì 
staveb pro bydlení.  

Redakce 
(podle Pavla Kozla, Odbor majetku mìsta MìÚ Ostrov)
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Aktuality 
z Nemocnice Ostrov 
Zaèátkem ledna bylo po stavebních a interiérových 
úpravách otevøeno dìtské oddìlení. Pro dìtské klienty 
i jejich maminky je zde nyní vytvoøeno pøíjemné 
zázemí. Oddìlení je vymalováno malbami s pohád- 
kovými motivy. Je zde nový moderní mateøský pokoj 
s vlastním sociálním zaøízením. V celém oddìlení byla 
provedena výmìna oken. Na pokojích klientù byly 
položeny nové podlahové krytiny a proveden rozvod 

TV signálu. Nì- 
které pokoje by- 
ly již vybaveny 
novým televiz- 
ním pøijímaèem. 
Je zde nová vy- 
šetøovna a za- 
koupeny byly 
i nové pøístroje. 
Náklady na mo- 

dernizaci vèetnì nových pøístrojù se pohybují pøibližnì 
kolem jednoho milionu a pùl korun. 

V polovinì ledna byly zahájeny komplexní stavební 
opravy pravé èásti gynekologicko-porodnického od- 
dìlení vèetnì novorozeneckého oddìlení. Souèástí 
stavebních oprav je komplexní výmìna inženýrských 
sítí, vodoinstalace, elektroinstalace a napojení vytápìní  
na nový centrální rozvod. Pro zkvalitnìní poskyto- 
vaných služeb bude oddìlení vybaveno potøebnou 
VZT technikou. Dojde ke kompletní výmìnì oken 
i vstupních dveøí. Interiéru se dostane nových omítek, 
maleb i podlahových krytin. Zázemí klientù i personálu 
bude vybaveno novým nábytkem. Ukonèení oprav 
a zprovoznìní této èásti oddìlení je plánováno na 
13. bøezen 2011. 

V I. etapì byly v objektu Paláce princù provedeny 
základní stavební práce: statické zajištìní 
objektu, sanace, stabilizace objektu, izolace, 
odvodnìní, odvlhèení a vysoušení, odvìtrání 
vzdušníky, dispozièní bourací práce, dozdívky 
vodorovných a svislých konstrukcí a byla 
zahájena rekonstrukce vnitøních omítek. Dále 
byla provedena kompletní výmìna støešní 
krytiny vèetnì repase krovu a rekonstrukce 
komínových tìles sloužících k odvìtrání zákla- 
dových konstrukcí. Kompletnì byla dokonèena 
pøístavba pùvodní Oranžérie. V prùbìhu I. etapy 
byly objeveny stavebnì technické a historické 
nálezy, které zkomplikovaly vlastní realizaci a ná- 
slednì se promítají i do II. etapy.

Palác Princù - II. etapa realizace 
Postup prací za období od 31. srpna 2010 do 
31. ledna 2011 

V rámci I. etapy nebyly v objektu Paláce princù zcela 
dokonèeny pøedpokládané práce z dùvodù stavebnì 
technických nálezù a historických nálezù. Realizaci 
tìchto prací bylo nutno za souhlasu poskytovatele 
dotace pøevést do II. etapy. V prvním podzemním 
podlaží objektu jsou dokonèeny zemní práce na 
odvìtrávacím systému podlah  hrubé podlahy vèetnì 
Dianiny láznì. Dále bylo upøesòováno koneèné øešení 
prostoru nad historickým kanálem protékajícím 
objektem. Dokonèeny vodorovné a svislé konstrukce, 
odbourání, zazdívky, pøizdívky pro nové schodištì, 
výtahovou šachtu, nové stropy a øešení jednotlivých 
prostor. Pøed dokonèením je systém sanaèních omí- 
tek. Došlo k zahájení prací na omítkách v prvním 
nadzemním podlaží. V celém objektu byla provedena 
výmìna okenních prvkù, pøed dokonèením jsou 
klempíøské prvky (parapety, øímsy, svody). Dokonèeny 
jsou vnitøní zdravo-technické sítì. Vyøešeno je od- 
vodnìní historické stoky a venkovní sítì deš�ové 
kanalizace. Byla provedena instalace topenáøských 
prvkù a zprovoznìna výmìníková stanice, tak aby se 
mohlo zaèít s temperováním objektu. Zahájily se 
elektroinstalaèní práce a zasí�ování objektu, jedná se 
o sdruženou strukturovanou kabeláž. Byly demonto- 
vány møížové prvky a pøedány k repasi. V rámci 
restaurátorských prací byla odkryta freska v prostoru 
Dianiny láznì. Po posouzení památkáøi bude pokra- 
èovat její konzervace a následná prezentace.

V rámci kontrol a zadávání dokonèovacích prací 
zhotovitelem byly mezi projektantem, provozovate- 
lem a dodavatelem upøesnìny koneèné požadavky na 
øešení interiéru a mobiliáøe, jeho provedení a barev- 
nost. V rámci zajištìní provozu Mìstské knihovny 
Ostrov byla v objektu Paláce princù zadána veøejná 
zakázka na dodávku Systému ochrany a automatizace 
správy knihovního fondu. Je znám vítìz a po podpisu 
smlouvy a instalaci mobiliáøe budou zahájeny doda- 
vatelské práce. Další plánovanou akcí je zadání ve- 
øejné zakázky na dodávku HW, SW a vybraných 
koncových zaøízení ICT a slaboproudu (elektrotech- 
nických a elektronických zaøízení) pro zajištìní vlast- 
ního provozu knihovny, které probìhne do konce 
bøezna 2011. Na tyto dodávky již není možné uplatnit 
financování v rámci dotace. Pøidìlené prostøedky jsou 
již vyèerpány, financování je tedy zcela v kompetenci 
mìsta. 

Chtìl bych touto cestou poprosit naše obèany, 
kolegy, kamarády, zda nemají fotografie nebo 
dokumenty, výstøižky z novin atd., tøeba i vzpo- 
mínky na dìní okolo hasièù v Ostrovì, cokoli, co 
by mohlo obohatit naši kroniku a historii hasièù 
v Ostrovì. 

Kontaktujte prosím pøímo mne: tel. 603 365 379, 
nebo hasièskou zbrojnici tel. 353 842 707. 
Pøedem dìkuji všem a tìším se na spoleèné 
oslavy 140 let od založení hasièù v Ostrovì. 

V letošním roce ostrovští hasièi slaví 140 let od vzniku 
prvního hasièského spolku v Ostrovì. Chtìl bych 
touto cestou oslovit hlavnì bývalé èleny sdružení 
hasièù, døíve SPO a dnes SH ÈMS a nejen je, jestli by 
našli a byli ochotni zapùjèit nebo vìnovat nìco 
z historie a dìní hasièù v našem mìstì. 

Jednotka byla vyslána celkem k osmi událostem.  

První akcí v novém roce byl výjezd k dopravní 
nehodì na silnici mezi Damicemi a Horním Hradem, 
øidièka nezvládla levotoèivou zatáèku, dostala smyk 
a skonèila mimo vozovku, nikdo nebyl pøi nehodì 
zranìn. Další výjezd byl k požáru letadla na letištní 
ploše v Olšových Vratech, pilot si pøi pøistání všiml 
podivného oblaku na zadní èásti letadla a zalarmoval 
záchranáøe, naštìstí se tato událost ukázala jako planý 
poplach. Tøetí událostí tohoto roku byly zatopené 
sklepy a kanalizaèní propustky, které se naplnily 
rychlým táním snìhu a pøívalovými dešti. Naše 
jednotka provádìla odèerpávání vody ze zatopených 
sklepù a jiných prostor, dále bylo nutno pytli s pískem 
zahradit pøítok vody z Bystøice ve Kfelích, aby nedošlo 
k zatopení rodinných domkù. Mezitím jsme byli ještì 
vysláni k provìøení zápachu acetonu v obytném 
domì, po otevøení bytu byl nalezen uživatel bytu, 
který zde èichal tuto nebezpeènou látku. Zasahovali 
jsme i ve Velichovì, kde jsme ve spolupráci s místní 
jednotkou odèerpávali vodu ze zatopeného sklepa 
a okolí ÈOV. Poslední lednový zásah byl u dopravní 
nehody v Odeøi, kde se na namrzlé vozovce srazily 
osobní a nákladní automobil, nehoda se obešla bez 
zranìní. 

Poprvé v historii se budou sèítat všechny zemì EU 
z naøízení Evropské komise v jednom spoleèném roce. 
Náklady na sèítání èiní v ÈR asi 250 Kè (cca 10 eur) na 
osobu. Letošní sèítání pøinese øadu novinek, napøíklad 
už se nezjiš�uje vybavenost domácností ani jejich pøíjmy 
a výdaje (pro statistiku je dùležitá pouze otázka, zda 
rodina využívá osobní poèítaè a internet). Novì bude 
možné vyplnit a odeslat sèítací formuláøe on-line 
prostøednictvím datových schránek. Tento zpùsob patøí 
v souèasnosti k nejbezpeènìjším. Všem bude k dispozici 
bezplatné telefonní centrum s operátory. Loni na jaøe se 
již uskuteènilo zkušební sèítání lidu. 

Termíny sèítání lidu
Od 26. února je v provozu bezplatná linka, která zod- 
poví dotazy a nejasnosti ohlednì sèítání dennì od 8.00 
do 22.00 hod.: 800 879 702. Každá domácnost najde 
ve schránce letáèek nejpozdìji 6. bøezna. Od 7. bøezna 
zaènou komisaøi roznášet formuláøe do domácností. 
Budou se prokazovat speciálním prùkazem sèítacího 
komisaøe a obèanským prùkazem. Zároveò budou mít 
pøes rameno modrožlutou tašku s logem Èeské pošty. 
Každý obèan dostane zelený sèítací list osoby, majitelé 
a uživatelé bytù navíc žlutý bytový list a majitelé èi 
správci domù oranžový domovní list. Roznáška formu-
láøù konèí 25. bøezna. Informace do sèítacích formuláøù 
se vyplòují podle skuteènosti platné o pùlnoci z 25. na 
26. bøezna. Od 26. bøezna je možné zaèít odevzdávat 
vyplnìné formuláøe, a to tøemi zpùsoby: Zaslat pro- 
støednictvím internetu, pøedat sèítacímu komisaøi, ode- 
slat poštou ve speciální obálce (poštovné se nehradí) 
nebo osobnì odevzdat na kterékoli poštì. Odevzdat 
formuláøe je dle zákona nutné nejpozdìji 14. dubna. 
Od 20. dubna konèí èinnost bezplatná telefonní linka. 
Dále však bude k dispozici Èeský statistický úøad: 
274 057 777 (v úøední dny). Stále bude v provozu 
informaèní email: info@scitani.cz. 
Více na: www.scitani.cz

Sèítání lidu, domù a bytù 

Historický Ostrov II  
Palác princù

rep

Andrea Zvolánková, tisková mluvèí NO

Vladislav Lupaè, Odbor investic 

Ostrovští hasièi v lednu

Milan Kuna, starosta SDH Ostrov

Hasièi 
prosí obèany o spolupráci

Milan Kuna, starosta SDH Ostrov 



Pracovní doba MìÚ Ostrov od 1. bøezna 2011

Pondìlí         
Úterý            
Støeda      
Ètvrtek          
Pátek             

Mìstský úøad Ostrov sjednotil zaèátek pracovní doby 
ve všechny dny od 7.00 hod. K tomuto kroku jej vedl 
pøedevším zájem obèanù o vyøizování jejich zá- 
ležitostí již od sedmi hodin i v návštìvních dnech. 
Posunutí konce pracovní doby na 17.00 hod. by se 
obèanù nemìlo dotknout, nebo� podle posledních 
zjištìní není konec pracovní doby obèany pøíliš 
využíván. 

Pro ty, kteøí si nemohou ze závažných dùvodù své 
záležitosti vyøídit pøed sedmnáctou hodinou, je urèe- 
na služba „Otevøený úøad“, která úspìšnì funguje již 
od loòského èervna. Posláním této služby je na 
základì telefonické dohody obèana s vedoucím pøís- 
lušného odboru možnost sjednání termínu k vyøízení 
jeho záležitostí i mimo pracovní dobu úøadu. Obèan 
si termín domluví v pøedstihu v pracovní dobì MìÚ. 
Doporuèené návštìvní dny jsou pondìlí a støeda, 
v ostatní dny mùže být úøedník služebnì vzdálen ze 
svého pracovištì. 
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Zastupitelstvo mìsta Ostrov pøijalo v lednu 
usnesení o schválení odmìn neuvolnìným èle- 
nùm Zastupitelstva mìsta Ostrov na nové vo- 
lební období 2010 až 2014. Hodnota v závorce 
uvádí maximální možnou výši odmìn dle NV 
è. 375/2010 Sb. 

Termíny jednání v roce 2011

Zastupitelstvo mìsta Ostrov:

Rada mìsta Ostrov:

Odmìny schválené Usnesením ZM è. 09/11 dne 
26. ledna 2011:

Zastupitelstvo: Èlen ZM: 700 (779) Kè. Èlen ZM, 
který je èlenem komise RM: 1000 (2014) Kè. Èlen 
ZM, který je èlenem výboru ZM: 1000 (2014) Kè. 
Èlen ZM, který je pøedsedou komise RM: 1400 
(2347) Kè. Èlen ZM, který je pøedsedou výboru ZM: 
1400 (2347) Kè. 

Rada mìsta: Èlen RM: 2000 (2233) Kè. Èlen RM, 
který je èlenem komise RM: 2400 (3468) Kè. Èlen 
RM, který je èlenem výboru ZM: 2400 (3468) Kè. 
Èlen RM, který je pøedsedou komise RM: 2800 
(3801) Kè.  Èlen RM, který je pøedsedou výboru ZM: 
2800 (3801) Kè.

 26. ledna, 23. bøezna, 
18. kvìtna, 29. èervna, 29. záøí, 23. listopadu.

 4. ledna, 18. ledna, 1. února, 
15. února, 1. bøezna, 15. bøezna, 29. bøezna, 12. dub- 
na, 26. dubna, 10. kvìtna, 24. kvìtna, 7. èervna, 
21. èervna, 12. èervence, 2. srpna, 23. srpna, 6. záøí, 
20. záøí, 4. øíjna, 18. øíjna, 1. listopadu, 15. listopadu, 
29. listopadu, 13. prosince. 

Od bøezna do èervna letošního roku se chtìjí 
Ostrovští pustit do II. etapy rekonstrukce 
Letního tábora a rekreaèního støediska pøi 
MDDM v Manìtínì, které provozuje Mìstský 
dùm dìtí a mládeže Ostrov. 

V rámci II. etapy letního tábora se vybudují: požární 
nádrž, rozvody nízkého napìtí, venkovní osvìtlení, 
vodovod, deš�ová a splašková kanalizace, pøípojky 
zdravotnì technické instalace, bezbariérová chatka 
(ošetøovna), dvì chatky typu 1 a devìt chatek typu 2. 
Pøedpokládané náklady na rekonstrukci letního 
tábora se budou pohybovat kolem 16 milionù korun.

 

Technologické centrum obce s rozšíøenou pù- 
sobností Ostrov (ORP Ostrov), které je souèástí 
projektu eGON centrum Ostrov, bylo pøedáno 
a spuštìno do ostrého provozu 17. prosince 
2010. Pod zkratkou eGON se skrývá pojem 
eGovernment, který pøedstavuje pøechod vnitø- 
ních a vnìjších vztahù veøejné správy z papíru do 
informaèních a komunikaèních technologií. Jed- 
nou ze souèástí tohoto projektu je tzv. elektro- 
nická spisová služba.

Díky vybudování a vybavení kvalitního eGON centra 
v budovì Mìstského úøadu Ostrov došlo k moder- 
nizaci územní veøejné správy, jejímž cílem bylo rych- 
lejší, spolehlivìjší a levnìjší poskytování tìchto služeb 
nejširší veøejnosti. V neposlední øadì byla zvýšena 
úroveò služeb elektronické veøejné správy na regio- 
nální i místní úrovni a sníženo administrativní zatížení 
obèanù, podnikatelù i veøejného sektoru. Již v minu- 
losti byl v ostrovském mìstském úøadì jako souèást 
eGON centra zøízen Czech Point, což je kontaktní 
místo, na kterém je možné získat a ovìøit data z veøej- 
ných i neveøejných informaèních systémù, úøednì 
ovìøit dokumenty a listiny a pøevádìt písemné doku- 
menty do elektronické podoby. 

Projekt eGON centra Ostrov je vytváøen formou 
partnerství za úèasti ORP Ostrov a obcí I. a II. stupnì 
v rámci ORP Ostrov. Byly uzavøeny smlouvy o spolu- 
práci o poskytování služeb eGON centra mìsta 
Ostrov jako obce s rozšíøenou pùsobností s mìsty 
Hroznìtín, Abertamy a s obcemi Merklín a Stráž nad 
Ohøí. Vlastní technologické centrum je umístìno 
v zabezpeèené místnosti v budovì mìstského úøadu. 
Elektrické napájení veškerého zaøízení je zálohováno 
dieselovým agregátem s bezobslužným automatic- 
kým startem v pøípadì výpadku elektrické sítì. Veške- 
ré systémy jsou zdvojené s automatickým pøepoje- 
ním provozu v pøípadì poruchy. V rámci technologic- 
kého centra byl poøízen rovnìž kvalitní a dostateènì 
kapacitní datový zálohovací systém. Na dvou vzá- 
jemnì se zastupujících fyzických serverech, pøipoje- 
ných k diskovému poli, je provozována tzv. virtua- 
lizaèní vrstva, na které bìží virtuální servery 
konfigurované pøesnì pro urèené úlohy (databáze, 
aplikace, management ad.). Cena technologického 
centra je 3 755 256 Kè.

Druhou èást projektu tvoøí elektronická spisová 
služba pro Mìstský úøad Ostrov a obce, které 
uzavøely smlouvu o spolupráci. Je provozována na 
virtuálním databázovém serveru v technologickém 
centru. Spisová služba je kompatibilní se systémem 
datových schránek. Umožòuje archivovat doku- 
menty došlé i vytvoøené na mìstském úøadì v elek- 
tronické podobì. Veškerá data se pravidelnì zálo- 
hují. Dokumenty, které se pøes spisovou službu posí- 
lají systémem datových schránek, jsou konvertovány 
do formátu PDF. Obce, které jsou partnery projektu, 
rovnìž zaèínají využívat spisovou službu. Ta je nain- 
stalovaná jen v Ostrovì a v každé obci je pouze lokál- 
ní instalace klienta spisové služby. Pomocí webové 
služby se jednotlivé obce zabezpeèeným interne- 
tovým pøipojením hlásí k databázi spisové služby. 
Cena spisové služby vèetnì pøipojení ètyø obcí bude 
395 737 Kè. Projekt je spolufinancován z fondu EU  
Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF): celkové 
výdaje projektu 4 284 993 Kè, nezpùsobilé výdaje 
celkem 584 993 Kè, zpùsobilé výdaje celkem 
3 700 000 Kè, dotace EU 85 % na zpùsobilé 
výdaje 3 145 000 Kè, vlastní podíl 15 % zpùsobilé 
výdaje 555 000 Kè, náklady mìsta Ostrov celkem 
1 139 993 Kè.

Zmìna pracovní doby 
MìÚ Ostrov

7.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00
7.00 - 11.30 a 12.00 - 15.00
7.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00
7.00 - 11.30 a 12.00 - 15.00
7.00 - 11.30 a 12.00 - 14.30

Ing. Jana Punèocháøová, tajemnice MìÚ Ostrov 

Rekonstrukce tábora 
v Manìtínì

 Jarmila Rubešová, Odbor investic

Odmìny 
neuvolnìným zastupitelùm 

Ing. Jana Punèocháøová, tajemnice MìÚ Ostrov 
(red. upraveno)  

Letní tábor MDDM Ostrov v Manìtínì                                                                                                                  Foto: Archiv MÚ Ostrov

Modernizace 
veøejné správy pokraèuje

 Ing. Jana Punèocháøová, tajemnice MìÚ Ostrov
(redakènì upraveno)



Zaèátek druhého pololetí školního roku se nesl 
ve znamení startu pøírodovìdných soutìží. 

S ohledem na jejich množství i poèet úèastníkù se 
nabízí srovnání se startem slavného Vasova bìhu, 
posuïte sami: školní kolo matematické soutìže 
Pythagoriáda ve ètyøech kategoriích (úèast 74 žákù), 
školní kola Biologické olympiády ve ètyøech kate- 
goriích (úèast 70 žákù), okresní kola matematické 
olympiády, okresní i celostátní kola Chemické olym- 
piády, školní kola všech kategorií Zemìpisné olym- 
piády… Ale nesmíme opomenout ani soutìže v obo- 
rech humanitních. Pøehled úspìšných reprezentantù 
Gymnázia Ostrov zaènìme právì u nich: Jáchym 
Vintr a Petr Modroviè z kvarty A obsadili 1. a 3. místo 
v okresním kole Dìjepisné olympiády. Oba se tím 

kvalifikovali do krajského kola, které se uskuteèní 
v bøeznu v Chebu. V okresním kole Chemické olym- 
piády v kategorii D vybojovali Jan Šugar (tercie A), 
Ngoc Anh Nguyen (kvarta A) a Pavel Zelenka (tercie 
A) první tøi místa z patnácti úèastníkù. Zároveò se stali 
jedinými úspìšnými øešiteli našeho okresu. Všichni 
postupují do krajského kola. Úspìch následuje ne- 
dlouho po výborném umístìní dvou našich studentù 
v celostátním kole, které se konalo na konci ledna na 
Univerzitì Pardubice. Tam se na osmé místo probo- 
joval Vladimír Palivec (oktáva B) a na 33. místo Lucie 
Madajová (3. A)  z celkového poètu 47 nejlepších 
chemikù z celé ÈR v nejtìžší kategorii A! Vladimír 
navíc postoupil i do „rozstøelu“ o úèast v mezinárod- 
ním kole. Ve støedu 26. ledna se na naší škole usku- 
teènila dvì okresní kola Matematické olympiády, a to 
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Zprávy ze škol
Gymnázium Ostrov - Gymnazisté záøí nejen v pøírodovìdných soutìžích 

Mìstská policie Ostrov
v lednu
Strážníci zjistili celkem 382 pøestupkù a uložili 
za nì sankce v celkové výši 26 900 Kè, z toho bylo 
333 pøestupkù v dopravì a 49 na úseku ve- 
øejného poøádku. Dále øešili 145 oznámení 
obèanù na linku 156 i pøímo na služebnì, doruèili 
31 písemností, v osmi pøípadech øešili porušení 
vyhlášky o volném pohybu a chovu psù a ve 
34 pøípadech spolupracovali s PÈR èi pracovníky 
MìÚ Ostrov.

Mìstská policie Ostrov: pevná linka 156, mobil 
777 766 074, e-mail velitelmp@ostrov.cz

Výbìrem

1. ledna Strážníci spatøili na Mírovém námìstí muže, 
který vysazoval odpadkové koše z úchytù. Strážníci 
proti muži zakroèili, odpadkové koše byly vráceny na 
místo a vìc byla s pachatelem projednána jako 
pøestupek proti majetku. Byla mu uložena bloková 
pokuta.

9. ledna  Oznámení ženy, že v zahrádce za garážemi 
v Lidické ulici pobíhá srna a nemùže najít cestu ven. 
Strážníci následným šetøením zjistili majitele zahrád- 
ky, který jim poskytl klíèe od zahrádky. Srnku vypustili 
zpìt do pøírody a klíèe vrátili majiteli. 

14. ledna Oznámení o mládeži v ulici Masarykova, 
která se chová vùèi obèanùm neurvale a je zøejmì 
pod vlivem alkoholu. Jednalo se o pìt dìtí ve vìku od 
14 do 15 let. Další kontrolou strážníci zjistili, že dìti 
jsou pod vlivem alkoholu, což následnì prokázala 
i provedená dechová zkouška (byly namìøeny hod- 
noty v rozmezí od 0,2 do 0,6 promile alkoholu 
v dechu). Strážníci informovali o zjištìných skuteè- 
nostech pracovníka Odboru sociálnì právní ochrany 
mládeže MìÚ Ostrov a po dohodì s ním pøedaly 
dìti zákonným zástupcùm. Událost je v øešení pro 
pode- zøení ze spáchání pøestupku na úseku ochrany 
pøed alkoholismem a jinými toxikomaniemi. 

28. ledna Pøi kontrolní èinnosti u obchodního domu 
v Ostrovì strážnici spatøili 49letého muže, který si 
pádem zpùsobil zranìní na hlavì. Na místì mu 
poskytli první pomoc a pøivolali rychlou záchrannou 
službu, která zranìného pøevezla do nemocnice. Po 
odborném ošetøení byl muž z nemocnice propuštìn.

Naše škola poøádá každoroènì maturitní ples 
v karlovarském Grandhotelu Pupp. Tato akce je 
vítaným zpestøením školního roku nejen pro 
maturitní roèníky a jejich uèitele, rodièe a pøá- 
tele, ale slouží i jako možnost setkávání bývalých 
absolventù školy. Letos se ples konal na konci 
I. pololetí (21. ledna). 

Krátce po dvacáté hodinì pøistoupil k mikrofonu 
prùvodce programem Libor Háèek, který velmi 
vtipnì svým konferováním okoøenil celý veèer. Po 
krátkém úvodu následovalo již tradièní „šerpování“ 
maturujících tøíd (Technického lycea, Elektrotech- 
niky, Silnièní dopravy a Strojírenství, Autotroniky), 
pøípitek øeditele školy, proslovy žákù a taneèní sóla 
urèená maturantùm, rodièùm a pedagogùm. Zajíma- 
vým zpestøením bylo vystoupení mladých bubeníkù, 
kteøí si øíkají Bubeníci z Táborské a pod vedením 
Františka Zemana pùsobí pøi ZUŠ Antonína Dvoøáka 
v Karlových Varech, a vystoupení taneèního studia 
manželù Zíkových, kteøí si pøipravili polonézu. Mezi 
tìmi, kteøí zaplnili taneèní parket, byla celá øada 
bývalých i souèasných studentù naší školy. 

Po oficialitách nastala volná zábava, k všeobecné 
pohodì hrály skupiny Alfa Sextet a Jam & Bazar. Na 
taneèním parketu bylo bìhem veèera plno. O rùzná 
pøekvapení nebyla nouze, ale nejlepší byla ta pùlnoè- 
ní. Pøipravily si je tøídy dopravákù, lycea a strojaøù 
a jejich vystoupení pøipomínala hudbou i kostýmy 
opravdový karneval. Veèer to byl dlouhý, zdaøilý 
a veselý. Je škoda, že už ho máme za sebou, teï už 
nás èeká jen práce, která, jak doufáme, vyvrcholí 
úspìšným složením maturitní zkoušky. Držte nám 
všichni palce! 

kategorie Z5 a Z9. Se ztrátou jediného bodu se na 
druhém místì umístila Eva Pincová z kvarty A, èímž se 
také kvalifikovala do krajského kola. Mezi úspìšné 
øešitele se øadí i Ladislav Martínek z téže tøídy. Všem 
úspìšným studentùm dìkujeme za pøíkladnou repre- 
zentaci gymnázia. Dìkujeme také profesorùm, kteøí 
soutìžící pøipravovali, nebo soutìže organizovali, 
zejména pedagogùm Krejèímu, Vítovi, Šusterové, 
Zekuciové a Fresserovi. 

Jáchym Vintr a Petr Modroviè z kvarty A obsadili 1. a 3. místo 
v okresním kole Dìjepisné olympiády. Foto: Archiv Gymnázia Ostrov

Mgr. Libor Velièka

SPŠ Ostrov - Horeèka páteèního plesu

Studenti SPŠ: Machatý, Pospíšil, Schopf 
(red. kráceno)

Na maturitním plese SPŠ se všichni výbornì pobavili.                                                                                                         Foto: SPŠ Ostrov

Attila Döme, velitel MP Ostrov

Vše pro dìti od 0 do 10 let (obleèení, hraèky, koèárky, 
autosedaèky atd.)

Prodej: sobota 16. dubna 10.00-16.00 hod. v pøedsálí 
v prvním patøe Domu kultury Ostrov

Seznam zboží a vìci nezamìnitelnì oznaèené cenou 
a èíslem prodávajícího jsou pøijímány do prodeje 
v pátek 15. dubna 18.00-20.00 hod. Registraèní èíslo 
obdržíte na tel. 777 910 921, pouze veèer! 

Jarní dìtská burza

Dagmar Machková

Zmìna stavu obyvatel 
mìsta Ostrova 
v lednu 2011
V lednu se v Ostrovì narodilo 10 dìtí, zemøelo devìt 
obèanù. Manželství neuzavøel žádný pár. K trvalému 
pobytu ve mìstì se bìhem ledna pøihlásilo 31 osob, 
odstìhovalo se jich 20. Celkovì tedy ve mìstì 
pøibylo 12 obèanù. Prùmìrný vìk ostrovských 
obyvatel v lednu 2011 byl 41,23 let. Celkový poèet 
obyvatel hlášených v Ostrovì (vèetnì pøilehlých 
obcí) k 31. lednu 2011 byl 16 971. 

Matrika MìÚ Ostrov 



Markéta Lubinová, žákynì 8. B naší školy, se 
stala Sportovcem juniorem mìsta Ostrova za rok 
2010. 

Jejím sportem èíslo jedna je bìžecké lyžování. Loni se 
stala nìkolikanásobnou medailistkou Mistrovství ÈR 
v lyžování, na zimní Olympiádì dìtí a mládeže se 
umístila tøikrát na ètvrtém místì, zvítìzila v dlou- 
hodobé soutìži „Hledá se nová Kateøina Neuman- 
nová“ a zúèastnila se nìkolika mezinárodních lyžaø- 
ských závodù. V rámci letní pøípravy se pravidelnì 
úèastní závodù v pøespolním bìhu. V roce 2010 se 
stala okresní i krajskou pøebornicí v pøespolním bìhu 
soutìží základních škol a v republikovém finále 
v Tøebíèi se umístila na druhém místì, je vítìzkou 
Ostrovské míle za rok 2010. Tolik neúplný výèet 
sportovních úspìchù nejlepšího sportovce, juniorky 
mìsta Ostrova. 
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Zprávy ze škol MDDM Ostrov

ZŠ Masarykova

ZUŠ Ostrov

Ekocentrum Ostrov 

Program

Jé, jé, co tu je, premiéra souboru Hop-Hop pod 
vedením Ireny Konývkové 

Koncert sólistù ZUŠ. V rámci oslav 55 let ZUŠ se 
pøedstaví nejlepší žáci hudebního a dramatického 
oboru.

Interní koncert, zahrají žáci hudebního oboru. 

Akce mimo Ostrov
 S pøedstavením 

Už zase skáèu… se zúèastní soubor Hop-Hop pod 
vedením Ireny Konývkové.

 Zúèastní se žáci LDO v I. a II. kategorii.

 Zúèastní se žáci LDO v III. a IV. kategorii.

 Krajské 
soutìže Wolkrova Prostìjova se zúèastní žáci LDO.

4. bøezna 18.00 hod., MINIDIVadélko ZUŠ 

17. bøezna 17.00 hod., Stará radnice Ostrov

24. bøezna 17.00 hod., sál ZUŠ 

7. až 11. bøezna Festival v Belgii:

17. bøezna Karlovy Vary, Okresní kolo v pøed- 
nesu.

18. bøezna Karlovy Vary, Okresní kolo v pøed- 
nesu.

25. bøezna Klatovy, Poezie na rynku.

Zimní florbal 

Vítìzství v turnaji obhajují chlapci Gymnázia Ostrov 
a dívky ZŠ Májová. Turnaj je urèen i pro mimoostrov- 
ské florbalisty. Družstvo chlapcù i dívek tvoøí tøi hráèi 
a brankáø (nutná pøilba s chránièem). Pøihlášky škol 
v Domì dìtí, pro chlapce 6.-7. tø. do 3. bøezna, pro 
dívky 6.-7. tø. do 10. bøezna. Prezence od 8.30 hod. 
v tìlocviènì ZŠ Masarykova. Propozice jsou na ško- 
lách. Výsledky všech turnajù se zapoèítají do Olym- 
piády ostrovských škol.

Masopustní karneval

Spolu s OS Benjamin zveme za podpory mìsta a Kar- 
lovarského kraje malé i vìtší dìti na zábavné odpo- 
ledne s masopustními koblížky, v jehož prùbìhu si 
pøipomenou masopustní zvyky, ale hlavnì si dìti 
v maskách zasoutìží a zatanèí. V soutìži masek rádi 
pøivítáme dìti i dospìlé, zejména v tradièních maso- 
pustních kostýmech (šaška, kobyly, medvìda, báby 
s nùší, kominíka, kozla ad.). 

Jarní víkendová stezka 

Pro dìti a rodièe s dìtmi jarní výšlap do pøírody, jehož 
cílem budou Borecké rybníky. Èást soustavy s Hlubo- 
kým rybníkem a okolím je evropsky významnou pøí- 
rodní lokalitou, zaøazenou do systému Natura 2000. 
První „turisté“ se vypraví podle mapy na stezku ve 
14.00, poslední ve 14.30 hod. Samotné dìti pùjdou 
s dospìlým prùvodcem ve 14.15 hod. Na konci cesty 
bude malé obèerstvení u ohnì. Úèastnické karty bu- 
dou slosovány o ceny. Bližší informace: kabelová TV 
a plakáty

Plavecké kurzy
duben až èerven

Jarní cyklus 10hodinových plaveckých kurzù. Zájemci 
se mohou pøihlašovat v MDDM v pracovní dny 
8.00-18.00 hod.
12. dubna Neplavci 
13. dubna Rodièe a dìti
14. dubna Neplavci
15. dubna Plavci 

Informace ke Dni Zemì
Dùm dìtí ve spolupráci s Ekocentrem a OS Benjamin 
pøipravuje na 19. dubna ekologický Den Zemì. Sbírat 
budeme starý papír (nejlépe tøídìný), plastové lahve 
(sešlapané, s víèky i bez), plastová víèka, monoèlánky, 
kelímky (zasunuté do sebe), hliníková víèka od jogurtù 
a drobné elektrospotøebièe (poèítaèe, mobily, žehliè- 
ky, fény, kulmy, rádia ad.). Chcete sami aktivnì pøispìt 
k ochranì životního prostøedí? Rádi vás pøivítáme!

Sportovní høištì, minigolf
Víceúèelové høištì i fotbalové minihøištì s umìlým 
trávníkem, nové univerzální høištì, kuželkáøská dráha, 
lezecí stìna a kostka, lanová pyramida, minigolf a stol- 
ní tenis budou od bøezna otevøeny od pondìlí do pát- 
ku do 18.00 hod., v sobotu a nedìli 10.00 - 18.00 hod. 

Letní tábor Manìtín
Nabízíme dìvèatùm i klukùm od osmi let ètyøi turnusy 
tábora v krásném prostøedí Manìtínska.
Termíny: I. turnus 1. - 14. 7., II. turnus 14. - 27. 7., 
III. turnus 27. 7. - 9. 8.,  IV. turnus  9. - 22. 8.
Cena 3000 Kè

Tábor Rodièe a dìti 
22. - 27. 8 (bližší info v MDDM)

Pøímìstský sportovní tábor
V prùbìhu týdenního pobytu se dìti na víceúèelovém 
høišti, univerzálním høišti, høišti s netradièními sporty 
a fotbalovém minihøišti seznámí s prùpravnými hrami, 
základy míèových her a atletikou.
Termíny: I. od 11. do15. 7., II. od 1. do 5. 8. Cena 750 Kè
Pøihlášky k dispozici od 1. bøezna v MDDM.  

Informace: MDDM po-pá 8.00-18.00 hod. 
(tel. 353 613 248), Ekocentrum (tel. 353 842 389).

5. bøezna Hoši 6.-7. tø.  
12. bøezna Dívky 6.-7. tø.  

8. bøezna 16.00 hod., spoleèenský sál DK Ostrov

27. bøezna 14.00-17.00 hod.

Vždy od 16.00 do 17.00 hod. 

Život se psem

Pokud hledáte pøítele nejvìrnìjšího, naleznete ho 
v psovi. V pøednášce zamìøené na základní péèi o psa 
se dozvíte, jaké nároky jsou kladeny na spoleèné 
soužití psa a èlovìka. Souèástí povídání bude ukázka 
základního výcviku psa, kdy si posluchaèi budou moci 
nìkteré prvky sami vyzkoušet. Pøednáší Aneta 
Hoffmeisterová, ZKO Ostrov - Veseøice.

Den pro Tibet
 

Tradiènì poøádá v Ekocentru sdružení Taši Delé. 
V programu: výtvarná a hudební dílna, èajovna, 
ethno krámek, tibetský krámek, písková mandala, 
mandala pro zvíøátka a mnoho zajímavých informací 
o Tibetu. Pozvání pøijal i dobrodruh a cestovatel 
Martin Mykiska, který bude vyprávìt o pìtimìsíèním 
pobytu se svou rodinou v Ladaku - Malém Tibetu. 
Souèástí bude i koncert relaxaènì-meditativní hudby 
se skupinou Primitivové neznámé kultury.

Založení mykologického klubu

Zveme všechny zájemce o houby a pøírodu na 
ustanovující schùzku nového klubu. Souèástí bude 
krátké povídání o jarních houbách (možná i nìjaké 
první houbaøské vlaštovky) a pro zpestøení tøi recepty 
na jídla z hub. Mykoklub bude mít posvìcení od 
Èeské mykologické spoleènosti. 

Pøímìstský pøírodovìdný tábor
I. Turnus 18. - 22. 7., II. turnus 25. - 29. 7., III. turnus 
8. - 12. 8. Náplní táborù budou výlety do okolí. Pro 
dìti je pøipravená branná hra ve spolupráci s mìst- 
skou policií, hasièi a spoleèností Besip. Dìti se blíže 
seznámí se zvíøaty chovanými v EC a péèí o nì. Doplní 
hry v pøírodì a poznávací a vìdomostní soutìže. 
Pøihlášky v MDDM od 1. bøezna

Povídání o…
Pilotní téma: Naši ptáci. Seznámení s nejdùležitìjšími 
zástupci ptaèí øíše, kteøí žijí nebo hnízdí na našem 
území. Tento a další výukové programy možno 
zamluvit telefonicky v Ekocentru.

Prohlídky pro veøejnost v zimním období: pouze 
všední dny 13.00 -16.30 hod. Víkendy zavøeno.

Informace: Ekocentrum po-èt 10.00-18.00 hod., 
pá 10.00-17.00 hod. nebo Facebook: Ekocentrum 
MDDM Ostrov. Tel. 353 842 389, 731 615 658

4. bøezna 13.30 hod., kinosál MDDM

12. bøezna 10.00 hod. 

18. bøezna 16.30 hod.

Letošní zima pøeje všem milovníkùm zimních 
sportù a také žáci sedmých roèníkù využili skvìlé 
snìhové podmínky ke školnímu lyžaøskému 
a snowboardovému výcviku. Žáci tento výcvik 
absolvovali tradiènì v lyžaøském areálu Neklid 
u Božího Daru. 

Snìhu dostatek, žádné zranìní a spokojenost dìtí, 
lyžaøský a snowboardový výcvik se velice vydaøil. 
Hlavním sportovním odvìtvím v rámci školních sou- 
tìží se v lednu a únoru stal florbal. 

Dìti I. stupnì se zúèastnily soutìží od okrskového po 
krajské kolo, úspìšnìjší byla tentokrát dìvèata. Po 
vítìzství v okrskovém kole postoupila do okresního 
finále v Toužimi. Dívky si vedly výbornì a obsadily 
první místo. 

Žáci II. stupnì absolvovali turnaje Orion Florbal Cup. 
V tomto pøípadì se dìvèata umístila v okresním kole 
na druhém místì a chlapci na místì prvním. Ve finále 
se však chlapcùm pøíliš nedaøilo a obsadili ètvrté 
místo. Dívky hrály v sestavì: Markéta Lubinová, 
Kristina Javorèáková, Nikola Manlíková, Andrea 
Mamráková, Caroline Raspichler, Karolína Rùžièko- 
vá, Katka Zrnová a Lucka Vavøíková. Chlapci v sestavì: 
Ruda Kokrhel, Fabian Šula, Adam Šlechta, Matìj 
Schmied, Tomáš Trojek, Lukáš Vavøík a Ondra Jahiè. 

Všem žákùm dìkujeme za úspìšnou reprezentaci 
školy a gratulujeme ke sportovním úspìchùm. 

Ing. Karel Daníèek

Markéta Lubinová si jede pro vítìzství.                Foto: Archiv školy

Sportovec junior Markéta Lubinová 

Jaroslav Chmelík, zástupce ØŠ ZUŠ Ostrov

Václav Hraba, vedoucí EC

Bc. Šárka Märzová, vedoucí oddìlení 



tuto práci dìlat. Mimo „oblíbeného“ vybírání èlen- 
ských pøíspìvkù obnáší tato práce vedení agendy, 
evidenci a nová èlenství, úèast na celostátní valné 
hromadì. Je to i informování, nìkdy pøíprava a pomoc 
na oddílových akcích jako Otevírání skal, zimní a letní 
metodika, zájezdy, Horolezecká zábava, Poslední sla- 
nìní a každoroèní lezení Vánoèní cesty v Perštejnì…

Poèet èlenù klubu kolísá kolem ètyøiceti. Doba od- 
dílových zájezdù je asi bohužel definitivnì pryè. Pravi- 
delnì se jezdí do Francie, na jaøe do Itálie, oblíbené 
byly podzimní a zimní Tatry. Hodnì se jezdí na pískov- 
ce: Tisá, Ostrov, Žleb, na nìmecké vápence Fran- 
kenjura, v Èechách na žulu… Nìkteøí naši èlenové byli 
na Kavkazu, Pamíru, v Himálaji. V zimì obèas využí- 
váme i umìlou stìnu, ale to není moje vášeò. Dost 
našich èlenù jezdí na stìnu do Kadanì, ménì do Plznì 
a Prahy. Menší, ale venkovní stìna je na Mariánské. Je 
urèena dìtem, ale potìší i zkušeného horolezce. Mým 
velkým snem je, aby v Ostrovì byla plnohodnotná 
krytá stìna. Ta by umožnila lézt i v nepøízni poèasí, 
pravidelnost schùzek a pøedevším by pøivedla k lezení 
mládež a nové èleny. Tìm nabízíme kromì èlenství 
v Èeském horolezeckém svazu pojištìní, možnost 
úèasti na spoleèných akcích a metodikách a pøedevším 
dohled a radu pøi lezení. To je pro nováèka nejdù- 
ležitìjší. Pro zaèátek toho není tøeba moc: sedák, osma, 
lezeèky. Zbytek vezme zkušenìjší èlen. Nakonec nabí- 
zíme i partu fajn lidí. 
(Více na: www.horoklubostrov.cz)

Jak øíká spisovatel Páral: Není dùležité rybu chytnout, 
ale chytat, takže plánù mám stále spousty. Ke spor- 
tovnímu lezení je potøeba rovnováha, koordinace, 
technika a síla. Pochopitelnì i odvaha a nebát se padat. 
K tomu ještì patøí pøátelství se spolulezci (na to jsem 
mìl celou dobu veliké štìstí), láska k horám, schopnost 
odhadnout poèasí, mapu, fyzická výdrž, schopnost 
pomoci kolegovi, umìt se rozhodnout k návratu… 
A pochopitelnì ke každému koníèku je potøeba 
podpory rodiny. A tu mám maximální, nehledì na to, 
že i manželka, èlenka oddílu, pokud mùže, vìnuje se 
lezení se mnou. 

Pøibližte více èinnost klubu.

Co byste øekl na závìr?
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Rozhovor
Horolezec Martin Ouška rád objevuje nová místa

Jak jste prožíval dìtství?

Kdy jste zaèal s lezením?

Kde se Vám jako horolezci líbí nejvíc?

Vyrùstal jsem v romantických ulièkách historického Jièí- 
na, které pøipomínaly Stínadla z Rychlých šípù, ale pøe- 
devším na jeho okraji, Prachovském pøedmìstí, odkud 
byl jen krok do krásné okolní pøírody. S kluky jsme 
podnikali výpravy do okolí, budovali úkryty a chatrèe, 
plnili bobøíky a tábornicky vaøili. Jako malý jsem byl 
obden v knihovnì a knížky pøímo hltal. Pozdìji pøibyl 
zájem o letectví, historii a entomologii. Navštìvoval 
jsem sportovní kroužky, nejprve to byl Sokol, pak judo 
a atletika. Jako každý správný Jièíòák, který moc ne- 
tíhnul ke kolektivním sportùm, jsem mìl „povinné“ tøi: 
judo, orientaèní bìh a horolezectví. Pozdìji jsem na- 
vštìvoval horolezecký oddíl a ve Svazarmu klub spor- 
tovního potápìní. Rodièe mì pravidelnì posílali na 
tábory, hlavnì turistické a putovní, kde jsem poznal 
snad všechna slovenská pohoøí.

Horolezectví bylo stále kousek ode mì, na Prachov 
jsem to mìl pøes pole šest kilometrù, ale mìl jsem jiné 
zájmy. Až když mì bìhání na stadionu pøestávalo bavit, 
vzali jsme nìkdy v létì 1977 s kamarádem staré lano, 
karabiny, smyèku a vyrazili do Prachovských skal (pøed 
tímto postupem varuji!). Pøed horolezci a správcem 
skal jsme se dùslednì skrývali, naším cílem bylo slézt co 
možná nejvíc prachovských vrcholù. Jednoho dne nás 
odchytil èlen jièínského oddílu a øekl: „Už vás pozo- 
rujeme dost dlouho. Buï pøijdete k nám do oddílu 
a nauèíte se základy, nebo se do pár mìsícù potlu- 
èete!“ Zvolili jsme první možnost. V oddílu jsem zaèínal 
na Prachovských skalách, Hrubé skále, Malé skále, 
nato pøišly Vysoké Tatry. Do svìta se tenkrát moc ne- 
mohlo, takže tohle byl náš svìt.

Baví mì objevovat nové oblasti a cesty. Rodina a pøá- 
telé brzy pochopili, že místa dovolených se náhodou 
shodují s nìkterými horolezeckými oblastmi, kterých je 
všude dost. Rád objevuji opomenuté bezvýznamné 
skalky, které vyžadují spojení turistiky, hledání, pak 
i vlastní jištìní, jako tøeba v Krušných horách. V oddíle 
je mnoho lepších lezcù, než jsem já, ale já nepohrdnu 
ani lehèími, ale pìknými cestami. Z vyšších hor jsem byl 
na tìch známých: Mont Blanc, Aiguille du Midi, 
Grossglockner… Myslím, že mám srovnané oblasti 
v Itálii, Chorvatsku, Francii. Baví mì i lezení zmrzlých 
ledopádù, a to je pøedevším Rakousko. Nádherné jsou 
Dolomity, bezvadné lezení je ve Francii na vápencích, 
ale mou srdeèní záležitostí zùstanou hory, nejvíc Vy- 
soké Tatry. Jsou tak trochu naše, malinké, ale zároveò 
dost velké na to, aby se v nich èlovìk ztratil. Po roz- 
koukání ve svìtì se k nim zase vracíme. Není vìtší 
romantiky, než sedìt po celodenním krásném lezení 
s kamarády u petrolejky v chatì a chladit si ruce sklenicí 
piva. Tady v okolí se mi líbí na Kozelce a Polínku u Bez- 
vìrova, pohodové je lezení na Šemnici, ale asi nejradši 
se zatoulám na odstrèené skály Na Strašidlech u Horní 
Blatné, kde je krásná pøíroda a nádherné výhledy. 

„Pohyb v pøírodì, který zatìžuje celé tìlo, okolo mì pøátelé, k tomu trocha adrenalinu. Baví mì to neustálé objevování krásných míst a také poznávání sebe sama. 
Co víc si pøát!“ Tak popisuje jièínský rodák Martin Ouška vztah ke své nejvìtší zálibì, horolezectví. Jako malý byl s kamarády nejradši nìkde venku u potoka, 
v lese. V Jièínì vystudoval gymnázium s pøírodovìdným zamìøením. Po tøicítce si splnil sen a vystudoval školu pro restaurátory historických pøedmìtù. Dnes je 
pøedsedou Horoklubu Ostrov a kromì horolezectví si rád zabìhá v pøírodì, na bìžkách, baví ho snowboard, paragliding, plavání a potápìní, kterému se vìnuje 
i profesionálnì… Velmi rád ète, zajímá se o historii, letectví, entomologii. Poslouchá muziku, s chutí se napije dobrého vína a hlásí se ke staré keltské kultuøe. 

Jak postupujete pøi objevení nové skály?

Co Vás dovedlo k pøedsednictví 
Horoklubu?

Tvùrce musí spolupracovat s vlastníkem pozemku. 
Minimálnì musí dát povolení on a ochranáøi. To se 
týká i pøístupové cesty. Osazení skály jistícími prostøed- 
ky také podléhá bezpeènostním standardùm. V našem 
oddíle je skupina, která se poslední dobou objevová- 
ním a zajiš�ováním cest zabývá a díky jejímu úsilí máme 
dnes nové oblasti v Merklínì, Hroznìtínì, Šemnici 
i Horním Žïáru. Tyto nové lokality (a skalní oblasti 
obecnì) má na starosti správce skal, tedy oddíl, který se 
o nì stará. Vlastní cestu by mìl spravovat prvovýstupce.

Horolezecký oddíl je neformální sdružení lidí, kteøí se 
zajímají o lezení a další sportovní aktivity, avšak ne 
o administrativu. Volba spoèívá v tom, kdo je ochoten 

Rozhovor pøipravila Dominika Planková

Trek na Mojžíšovu horu                                                                                                                                    Foto: Archiv Martina Oušky

Na jihu Francie                                   Foto: Archiv Martina Oušky

V Dolomitech                                      Foto: Archiv Martina Oušky



Modely kolových a trakèních vozidel, budov, krajiny, 
fotografie, plakáty a vše, co s železnicí souvisí, to vše 
si budou moci zájemci prohlédnout. Zajímá vás, jak 
vypadala uniforma èeského výpravèího z 50. let nebo 
nìmeckého zamìstnance Deutsche Reisebahn? Víte, 
co je rameno mechanického návìstidla nebo kom- 
postér? Kdo z vás si ještì pamatuje na štípací kleštì 
prùvodèího a kartonové jízdenky? A kdo si ještì 
vzpomene na signál k odjezdu, zatroubený trubkou 
vlakvedoucího? Na všechny tyhle otázky najdete 
odpovìï právì na první letošní výstavì v klášteøe. 

Ostrovští mohou napøíklad také zavzpomínat na dnes 
již bývalou zastávku, kterou tvùrci vìrnì zachytili 
v podobì modelu. Fotografie pamìtníka Šolce a dal- 
ších autorù jsou nejen výtvarnì krásné, ale také 
vhodnì doplní trojrozmìrné exponáty. K prohlédnutí 
nabízíme i staré jízdní øády z našeho regionu. 
V informaèním centru Kláštera Ostrov je možné za- 
koupit i zajímavé publikace o západoèeských regio- 
nálních tratích nebo stavebnici, ze které doma vy- 
kouzlíte svoji vlastní modelovou železnici. 
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V klášteøe už zaèínáme!
Ano, v klášterním kostele Zvìstování Panny Marie je po krátké zimní pøestávce již zase živo. První 
výstava letošního roku má název Modelová železnice. Autorù je mnoho, jsou to všichni velcí fandové 
železnice, té malé, modelové i té velké, opravdové.

Každý èlovìk má své 
sny. Š�astný je ten, 
kdo si je umí plnit  
tøeba svou prací. 
Celý  ž ivot  j sem 
toužila malovat. Pøi 
zamìstnání a dìtech 
to šlo tìžko, ani jsem 
nemìla odvahu, ale 
našla jsem ji v kurzu 
malování lektorky 

Jany Hasmanové-Matouškové. Díky ní a ostatním 
ženám v tomto kurzu prožívám hezké chvíle pøi 
malování u malíøského stojanu. A tak si i já plním svùj 
sen. Maluju. A odvahu jsem našla i ke své „první 
a poslední“ výstavì, nazvané Poprvé a naposledy. 

Pøijïte se podívat na Starou radnici v Ostrovì 
4. bøezna v 17.00 hod., kdy výstavu zahájí 
vernisáž. Potìší mì, bude-li se vám nìkterý 
obrázek líbit. 

Poslední únorový týden bylo 
v klášteøe velmi rušno. Pavel 
Hoza, Petr Kraus, Jiøí Výborný 
a další èlenové Klubu želez- 
nièních modeláøù pøi MDDM 
v Ostrovì a železnièní spolek 
131.1 z Muzea Kraslické drá- 

hy zapùjèili a postavili zajímavou výstavu, na kterou 
zveme všechny, kteøí si nezapomnìli hrát a mají 
kladný vztah k mašinkám a železnici vùbec. 

Klášterní kostel Zvìstování Panny Marie v Ostro- 
vì slouží po rekonstrukci pøevážnì kulturním 
akcím, tedy jako hudební a výstavní sál. Pøesto si 
ale pøipomínáme alespoò obèas skuteèný pùvod 
této vzácné barokní památky, totiž, že je to místo 
urèené k bohoslužbám, ke ztišení, k zamyšlení. 

A právì takovou možnost budeme mít 25. bøezna. 
Tento den je svátkem Zvìstování Panny Marie 
(je to devìt mìsícù pøed svátkem Narození Pánì 
25. prosince). Z pohledu køes�anské èásti civilizace se 
jedná o rozhodující okamžik lidských dìjin, kdy Bùh 
chce vstoupit do lidských osudù a mostem mezi 
nebem a zemí se má stát mladá dívka Marie. 
Zvìstování nepøišlo tenkrát veøejnì, ale v skrytu, 
v soukromí, jako osobní tajemství mezi Bohem 
a Marií. Ve stejném duchu slavíme tento svátek i my. 
Øíká se, že uslyšet Boží slovo je snazší uslyšet v kostele  
nežli venku. Pro ty, kdo se o to chtìjí pokusit, jsme ve 
spolupráci s øímskokatolickou farností v Ostrovì 
pøipravili bohoslužbu slova, bìhem níž si mùžete 
pøipomenout událost starou více než dva tisíce let. 
Malou slavnost zahájí svým vystoupením dìtský 
evangelický èeskobratrský pìvecký sbor Cantica pod 
vedením Iriny Široké. 

Svátek 
Zvìstování Panny Marie

Vystavuji poprvé 
a naposledy

Eva Protivanská

Centrum pro zdravotnì postižené zve srdeènì 
širokou veøejnost na 18. ples Harmonie, který se 
uskuteèní 2. dubna od 20.00 hod. ve slavnostním 
sále Grandhotelu Pupp. 

Plesem provází herec a moderátor Petr Rychlý, k tanci 
a poslechu hraje skupina Forteband J.P.Š a Ametyst 
Jiøího Paláta. Jistì se také pobavíte u doprovodného 
programu v podobì rùzných vystoupení a zaradujete 
se pøi výhøe v bohaté tombole. 

Na ples je zajištìna doprava z Plznì pøes Toužim 
a Beèov, dále pak z Chebu pøes Sokolov a z Jáchymova 
pøes Ostrov. Ceny vstupenek: pøízemí 180 Kè, balkón 
ochoz 120 Kè, balkón stìna 50 Kè. Informace o plese 
mùžete získat také na: www.sluzbypostizenym.cz, ne- 
bo nás mùžete navštívit na našich poboèkách v Kar- 
lových Varech na Sokolovské 54, tel. 602 340 549, 
353 234 666, v Sokolovì na Rokycanovì 1756, tel. 
602 340 482, 352 628 788 nebo v Chebu na Kamenné 
40, tel. 602 340 483, 354 433 024. Tìšíme se na 
všechny úèastníky. 

18. ples Harmonie 
v Karlových Varech

Jana Pomijová

Vìra Èarná

Vìra Èarná, ved. Kláštera Ostrov

Foto: Archiv Evy Protivanské

Více na stranì 9
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DVD kino a Kino dìtí

3. a 4. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 98 minut, èeská verze

Premiéra
Že by se koneènì sblížili? Aspoò kvùli dìtem? Ve tøetím 
díle Jebalovic komediální rodinné kroniky se schyluje 
k Velkému tøesku. Greg se chce koneènì stát nefor- 
mální hlavou rodinného klanu, èemuž se Jack pochopi- 
telnì zuby nehty brání. Produkce: USA. Žánr: komedie

4. a 5. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 102 minut 

 Premiéra
Cesta z vrcholu na absolutní dno mùže být velmi 
rychlá. Uznávaný lékaø, milovaný otec a manžel èelí 
obvinìní z velmi tìžkého zloèinu. Ze dne na den vy- 
mìnil dobrou adresu za celu ve vazební vìznici, odkud 
se nevina dokazuje hodnì tìžko. Nový film režiséra 
Jana Høebejka a scenáristy Petra Jarchovského
Produkce: ÈR. Žánr: drama

5. a 6. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 96 minut, èeské verze

 Premiéra
Tohle je konec klasických filmù o superhrdinech, 
naskoèila modrá, jinak barva kùže nového gaunera. 
Megamysl pøistál na Zemi jako miminko, ke své smùle 
však pøistál pøímo uprostøed vìzeòského dvora… 
Produkce: USA. Žánr: komedie

10. ètvrtek 17.30 hod.
Vstupné: 75 Kè, 102 minut (*12) 

Premiéra
Film Mirjam Landy o úspìšném automobilovém 
závodníkovi a jeho životním závodu. Bez rallye si Alex 
(Daniel Landa) svùj život nedovede pøedstavit, pod- 
øizuje jí vše. Po havárii, pøi níž se tìžce zranil jeho 
spolujezdec, zoufale shání náhradníka a rozhodne se 
pro nezkušenou, ale k vítìzství odhodlanou Lucii. 
Produkce: ÈR. Žánr: èerná komedie

11. pátek 17.00 hod.
Vstupné: 69 Kè, 250 minut 

Celoveèerní promítání filmù o dobrodružství, divoké 
pøírodì, extrémních zážitcích i sportech. Nejlepší èeské 
i zahranièní filmy uplynulé sezóny, vesmìs vítìzné 
snímky z mezinárodních festivalù 
Podrobnì na: www.expedicnikamera.cz 

12. a 13. sobota a nedìle 17.30 hod.
12. sobota 20.00 hod.
Vstupné: 80 Kè, 119 minut, èeské titulky (*12) 

Premiéra
Britt Reid zdìdí obrovské mediální impérium a se svým 
kolegou se rozhodne bojovat proti zloèinu. Aby to 
mohli udìlat, musí se sami stát kriminálníky a vytvoøí 
The Black Beauty, neznièitelné auto, které má stejnì 
velkou palebnou sílu jako poèet koòských sil. 
Produkce: USA. Žánr: akèní thriller

17. a 18. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 70 Kè, 96 minut, èeské titulky (*15) 

Premiéra
Pøíbìh skupiny støedoškolákù, kteøí obdrží stejný dopis 
s varováním, že pokud ho nepošlou dál, zemøou. 
Zpoèátku vìtšina z nich varování ignoruje, dokud dva 
z nich, kteøí dopis nepøeposlali, zemøou hroznou smrtí. 
Produkce: USA. Žánr: thriller

FOTØI JSOU LOTØI 

NEVINNOST

MEGAMYSL

TACHO 

Festival EXPEDIÈNÍ KAMERA

ZELENÝ SRŠEÒ 

ØETÌZOVÁ ZPRÁVA 

6. bøezna 15.00 hod., vstupné 40 Kè, 92 minut

Skvìlá rodinná komedie plná neodolatelných gagù 
vás nauèí, že pokoušet se bojovat proti matce pøírodì 
je pøedem prohraná bitva. Chamtiví developeøi si 
budou muset uvìdomit, že zelená není jen barva 
dolarù. V hlavní roli okouzlující Brendan Fraser 
(Mumie). Èeská verze 

13. bøezna 15.00 hod., vstupné 30 Kè, 62 minut

Pásmo pohádek pro nejmenší diváky: O stateèné 
princeznì, Pohádka o kozlu Kokešovi, Èertovský gra- 
mofon, Vodnická pohádka, O vodníkovi Èepeèkovi: 
Støevíèky, Hejkalova pomoc, Vodník ve mlýnì

20. bøezna 15.00 hod., vstupné 40 Kè, 93 minut

Po úspìšném filmu Arthur a Minimojové pøichází Luc 
Besson s pokraèováním pøíbìhu o malém Arthurovi. 
Tentokrát se Arthur vydá do øíše Minimojù zachránit 
princeznu Selenii, které hrozí nebezpeèí. Podívaná 
pro malé i velké s èeským dabingem 

27. bøezna 15.00 hod., vstupné 30 Kè, 66 minut

Pásmo pohádek složené z veèerníèkù ÈT: Z deníku 
opièáka Maka: Dobrodružství na silnici, Dobrodruž- 
ství ve mìstì, Velryba Decimálka: Pik a Kvik, Kosí 
bratøi: Jak pøišli o kolo, Jak si namalovali èerta, Vel- 
ryba Decimálka: Jak Kvik vysedìl pštrosa, O hajném 
Robátkovi: Jak zachránil maršála Èuchraje, Jak dali 
vodníkovi Barborkovi jméno Bonifác, Jája a Pája: Jak 
pìstovali smiøická jablíèka

CHLUPATÁ ODPLATA

ÈERTOVSKÉ A HASTRMANSKÉ
POHÁDKY

ARTHUR A MALTAZARDOVA
POMSTA

KAMARÁDI Z TELEVIZE IV.

Jako zpestøení programu našeho kina jsme na 
11. bøezna od 17.00 hod. pøipravili pro všechny 
milovníky cestování, pøírody a extrémních 
sportù festival Expedièní kamera.

Pro rok 2011 porota vybrala tyto filmy:

Veškeré informace o festivalu i filmech najdete 
na: www.expedicnikamera.cz 

EXPEDIÈNÍ KAMERA
Celoveèerní promítání filmù o dobrodružství, divoké 
pøírodì, extrémních zážitcích i sportech.
Budeme promítat ty nejlepší èeské i zahranièní filmy 
uplynulé sezóny, vesmìs vítìzné snímky z rùzných 
mezinárodních festivalù.

MONGOLSKO - VE STÍNU ÈINGISCHÁNA
ALONE ON THE WALL - SÁM VE STÌNÌ
BRAHMAPUTRA
POSLEDNÍ LOVCI
ZTRACENÝ HORIZONT
PROJEKT KAÈKAR
ENTÉ NÓS - MEZI NÁMI
JAKO STAØÍ ARGONAUTI

Ilona Hálová, vedoucí kin

Pøipravujeme Expedièní kameru

JÁ, PADOUCH
Klaïasové už nejsou v módì, teï nastupuje nový hrdina!

Pøipravujeme v kinì na duben

FIMFÁRUM -  DO TØETICE VŠEHO DOBRÉHO, 
HON NA ÈARODÌJNICE, NICKYHO RODINA, 
VARIETÉ, ODCHÁZENÍ

Pùjèovna DVD - novinky

18. a 19. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 80 Kè, 105 minut, èeské titulky

Premiéra
Johnny Depp pøedstavuje amerického turistu, kterého 
lehkovážný flirt s cizinkou zaplete do sítì intrik, nebez- 

peèí a romantiky. Jejich vášnivá romance se v okouzlu- 
jícím prostøedí Paøíže a Benátek dále rozvíjí a oba 
zjiš�ují, že se nevìdomky zapletli do smrtící hry koèky 
s myší. Produkce: USA. Žánr: drama

19. a 20. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 105 minut, èeské titulky (*12)

Premiéra
Život se zdá být pro Johna Brennana (Russell Crowe) 
perfektní až do chvíle, kdy je jeho žena Lara zatèena pro 
vraždu, kterou, jak tvrdí, nespáchala. Po zamítnutí 
odvolání zaène mít Lara sebevražedné sklony a John se 
rozhodne pro jediné øešení: pomoci své ženì uprch- 
nout z vìzení. Produkce: USA. Žánr: krimi, thriller, drama

24. a 25. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
25. pátek 20.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 100 minut, èeské titulky 

Premiéra
Peter, kterému se pøed pìti dny mìlo narodit dítì, 
spìchá v Atlantì na letištì, aby stihl let domù. Jeho 
zámìry se ale zvrtnou, když díky náhodnému setkání 
se snaživým hercem Ethanem musí opustit letadlo 
a vydat se na road trip, pøi které se znièí nìkolik aut, 
poèetná pøátelství a jeho nervy. Produkce: USA. Žánr: 
komedie

26. a 27. sobota a nedìle 17.30 hod.
26. sobota 20.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 93 minut, èeské titulky (*12) 

Premiéra
Podle neuvìøitelného, ale pravdivého pøíbìhu. Jedné 
páteèní noci 2003 se 26letý Aron Ralston vydal do 
Utahu, aby zde strávil víkend lezením po odlehlých 
skalách národního parku Canyonlands. O šest dnù se 
znenadání zjevil v civilizaci, bohatší o neuvìøitelný pøí- 
bìh a chudší o pravou ruku. Ralston pøežil 127 trýzni- 
vých hodin v divoèinì s rukou pøiskøípnutou obrovským 
kamenem, s malým množstvím jídla a nìkolika kapkami 
vody. Produkce: USA. Žánr: drama, dobrodružný

31. ètvrtek 17.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 112 minut, èeská verze

Premiéra
Kouzelný svìt Narnie se vrací! Edmund a Lucinka, 
nejmladší z dìtí Pevensieových, tráví spolu s nesne- 
sitelným bratrancem Eustacem prázdniny u pøíbuz- 
ných. Jednoho dne ožije obraz lodi, který visí v Lucin- 
èinì pokoji a oni se skrz nìj dostávají zpátky do Narnie. 
Bohužel i s bratrancem… Produkce: USA. Žánr: dobro- 
družný, rodinný, fantasy

CIZINEC 

TØI DNY KE SVOBODÌ 

NA DORAZ 

127 HODIN 

LETOPISY NARNIE: PLAVBA JITØNÍHO 
POUTNÍKA 



dlouhou zimu nevi- 
dìl své kamarády 
strašáka Pašáka, kosa 
Bossa a brouka Ouka.

Hrají: 
Šárka Kleèková  
(Petra Kleèková), 
Vlasta Fischer.

3. bøezna ètvrtek 18.00 hod., klubovna è. 8

 *) nepoøádá DK Ostrov

Spoleèné zamyšlení nad otázkami a záhadami života. 
Pøednášející odpovídá na písemné i ústní dotazy 
posluchaèù. 

13. bøezna nedìle 19.30 hod.
Divadelní sál DK Ostrov
Michael Frayn / Petr Zelenka

Uvádí Studio Dva Praha.

Rafinovaná hra s identitou postav a jejich pøed- 
stavitelù. Nová komedie Petra Zelenky. Herci pod- 
stupují „v pøímém pøenosu“ nemilosrdnou zkoušku 
své invence i vitality. Okolnosti je nutí vymýšlet ne- 
skuteèné pøevleky i krkolomné improvizace… a pøi 
tom všem ještì øeší své pracovní i milostné vztahy.

Hrají: Zuzana Bydžovská a Bohumil Klepl.
Režie: Petr Zelenka

17. bøezna ètvrtek 17.00 hod., T klub 

Spoleèenský veèer pro milovníky starších známých 
melodií. K tanci a poslechu hraje Taneèní orchestr DK 
Ostrov.
Sledujte výlepové plochy, kde bude uvedeno, zda se 
taneèní podveèer uskuteèní v plánovaném termínu!

29. bøezna úterý 19.30 hod. 
Divadelní sál DK Ostrov

  jazzový koncert s etnickými prvky

V rámci èeského turné zavítá i do Ostrova „velký 
èernošský hlas z Kapského Mìsta“, Melanie Scholtz, 
èernošská zpìvaèka (r. 2000 absolvovala College of 
Music v Kapském Mìstì v oboru operní a jazzová 

SETKÁNÍ S BIOTRONIKEM TOMÁŠEM 
PFEIFFEREM

HERCI 

TANEÈNÍ PODVEÈER

KONCERT MELANIE SCHOLTZ 
QUARTET
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Pøipravujeme

STARÁ RADNICE OSTROV 

Kultura

KLÁŠTER OSTROV

2. dubna sobota 16.00 hod., div. sál DK Ostrov

Ostrov 2011
malá pøehlídka regionálních kapel

10. dubna nedìle 19.30 hod., div. sál DK Ostrov
Esther Vilarová

Pøíbìh tøí žen, které se 
nikdy osobnì nesetkají, 
a pøesto jsou vzájemnì ve- 
lice blízce spojeny. Osudo- 
vou shodou milují všechny 
tøi jednoho muže a každá 
z nich se tímto vztahem po 
svém vyrovnává a je na 
celý život poznamenána. 

Jak èlovìka dokáže promìnit, povznést, ale i znièit 
velká láska.

Hrají: Jana Hlaváèová, Hana Maciuchová, Jitka 
Mouèková (Lucie Matoušková).

Režie: Ludìk Munzar

REGIONBEAT  

ŽÁRLIVOST

4. bøezna pátek 17.00 hod.
Vernisáž výstavy

Svoje práce vystavuje Eva Protivanská.
Výstava potrvá do 5. dubna.

11. bøezna pátek 19.00 hod.

Pøednáška Milana Kšíra s promítáním diapozitivù

27. bøezna nedìle 15.00 hod.

Druhou pohádku z hudebnì divadelního seriálu 
uvádí Divadlo Kapsa Andìlská Hora.

Je bøezen, a to má paní Pøíroda své rozmary. Chvilku 
je zima, chvíli svítí sluníèko, ale jaro už je cítit ve 
vzduchu. A to je ta pravá chvíle, aby i malý Pé�a 
Zahrádka obul boty a utíkal na zahrádku, vždy� celou 

POPRVÉ A NAPOSLEDY

TIBET A ÈÍNA

JARNÍ POHÁDKA ZE ZAHRÁDKY 

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

KOSTEL ZVÌSTOVÁNÍ PANNY MARIE 

3. bøezna ètvrtek 17.30 hod.
Vernisáž výstavy

Výstavu pro všechny, kteøí si nezapomnìli hrát, 
pøedstaví Pavel Hoza, Petr Kraus, Jiøí Výborný a další 
z Klubu železnièních modeláøù pøi MDDM v Ostrovì 
a železnièní spolek 131.1 z Muzea Kraslické dráhy. 
Modely kolových a trakèních vozidel, budov, krajiny, 
fotografie, plakáty a vše, co s železnicí souvisí, si 
budou moci zájemci prohlédnout a v provozu bude
i malá školní železnice. 

Školy, školky a družiny se mohou pøedem objednat 
na tel. 724 509 195, 351 001 003.
Výstava potrvá do 12. dubna.

25. bøezna pátek 16.00 hod.

Poutní den klášterního kostela je zasvìcen Zvìstování 
Panny Marie, v klášterním kostele se bude konat 
bohoslužba slova za úèasti veøejnosti. Vystoupí dìt- 
ský evangelický èeskobratrský pìvecký sbor Cantica 
(vedoucí souboru Irina Širokaja).

MODELOVÁ ŽELEZNICE 

SVÁTEK ZVÌSTOVÁNÍ PANNY MARIE

pìvkynì). Její hlas zvítìzil na mnoha jihoafrických 
jazzových soutìžích a festivalech. Bìhem své kariéry 
zpívala ve Španìlsku, Portugalsku, Nizozemí, 
Maroku a dalších zemích. Spolupracovala s mnoha 
hudebníky rùzných národností (napø. norská kapela 
Inkala, belgický pianista Jack van Poll a jazzové 
velièiny Al Jarreau a Joe McBride).

17. dubna nedìle 16.30 hod.
Kostel Zvìstování Panny Marie

Vernisáž výstavy fotografií spisovatele, cestovatele 
a fotografa Václava Vlka

17. dubna nedìle 17. 00 hod.
Kostel Zvìstování Panny Marie

Recitál oblíbené ostrovské kytaristky a zpìvaèky 

JERUZALÉM 

EVA HENYCHOVÁ

ŽÁRLIVOST
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Dana Kolovratníková, vedoucí TIC Fotografie mìsíce Fotoklubu Ostrov. Autorka: Jitka Rjašková

V Domì kultury nabízíme mimo 
základních informaèních služeb také 
prodej místenek v systému AMS 
a on-line vstupenek Ticket Art, 
Ticketportal a Colosseum od pondìlí 
do pátku (8.00 - 18.00 hod.). 

V bøeznu nabídneme našim zákazníkùm øadu 
zajímavých slev VHS kazet Ostrova a okolí, plánku 
historické èásti mìsta nebo turistické mapy Ostrov po 
stopách starých cest. Na všechny návštìvníky se 
tìšíme. 

V sobotu 2. dubna od 19.30 hod. se ve spole- 
èenském sále Domu kultury Ostrov bude již 
pošesté konat spoleèenská akce na podporu dìtí 
z dìtského domova. 

Rozmanitý program si najde fanoušky ve všech vìko- 
vých kategoriích. Mùžete se tìšit na módní pøehlídku 
od Butik Erin, bohatou tombolu, dražbu a podìkování 
dìtí z dìtského domova. Letošní novinkou bude køest 
nového CD ostrovské pop-rockové skupiny A. K. 
Hlušek a Image. Album nese název: Co se našlo. Na 
akci je pøislíbena úèast známých osobností. V prùbìhu 
celého veèera bude k tanci a poslechu hrát dámská 
skupina Duo Esso. Veèerem bude provázet absolvent 
pražské herecké konzervatoøe Jaromír Volek, který 
studuje režii na filmové akademii v Písku. Patronkou 
celé akce je Pavlína Urbanová. Všechny vás zveme 
a tìšíme se na vás. Spoleèenský odìv není podmín- 
kou. Lístky jsou od 1. bøezna v prodeji v Infocentru 
v DK Ostrov za 100 Kè. 

Ostrovské Oskarky, twirlerky, se ve dnech 
29. a 30. ledna zúèastnily Mistrovství Èeské re- 
publiky v twirlingu v Nymburce a pøivezly si 
spoustu ocenìní. 

Vítìzkami, Mistry ÈR se stal juniorský i seniorský 
twirlingový tým v kategorii dance twirl. 
Seniorky jsou Mistry ÈR 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010 i 2011. V letošním roce získaly seniorky 
navíc køiš�álovou hùlku za nejlepší skladbu. 
Dìvèata mají ale skvìlé výsledky i v sólových 
vystoupeních: 

Denisa Fekiaèová, junior starší: Mistr ÈR sólo na 
povinnou hudbu, Vicemistr ÈR rytmické taneèní sólo. 
Lucie Matoušková, senior: Vicemistr ÈR rytmické 
taneèní sólo. Jana Žikavská, senior: Mistr ÈR sólo na 
povinnou hudbu, Vicemistr ÈR sólo se dvìma hùl- 
kami, 4. místo v rytmickém taneèním sólu. Duo na 
povinnou hudbu, senior: první místo Jana Žikavská 
a Martina Menclová. Duo na povinnou hudbu, ju- 
nior starší: druhé místo Denisa Fekiaèová a Tereza 
Provazníková.

Tìmito výsledky se dìvèata nominovala na Mistrov- 
ství Evropy v twirlingu, které se letos koná v Èeské 
republice (KV Arena v Karlových Varech ve dnech 
21. až 24. dubna). 

Bøezen, mìsíc ètení. V tomto mìsíci 
probìhne celá øada akcí pro širo- 
kou veøejnost. 

Opìt se budou konat kurzy internetu 
pro seniory. 10. bøezna v 17.00 hod. se uskuteèní 
pøednáška Toulky jihovýchodní Asií a ostrovem Bali. 
Pøednášku zajiš�ujeme ve spolupráci se Správou 
uprchlických zaøízení MV ÈR, Centrem na podporu 
integrace cizincù Karlovarského kraje.

31. bøezna vyhlásíme Krále ètenáøù za první ètvrtletí 
2011 v dìtské i dospìlé kategorii, dosud nere- 
gistrovaným návštìvníkùm nabízíme v bøeznu roèní 
registraci zdarma, školní družiny budou soutìžit 
v „Rychlém ètení“. 

Pro pracovníky mìstského úøadu jsme pøipravili 
zcela speciální akci nazvanou Z úøadu do knihovny  
z knihovny do úøadu. 

Více na: www.mkostrov.cz/aktualne

Mìstská knihovna Ostrov 

Mgr. Irena Leitnerová, øed. MK

Taneèní zábava 
podpoøí dìtský domov

rep

Turistické 
informaèní centrum Ostrov

Ostrovská dìvèata 
opìt zazáøila

Jana Rendešová

Milí ètenáøi, katolická farnost v Ostrovì si vás 
dovoluje tímto pozvat na již tradièní masopustní 
karneval. Letos se bude konat v nedìli 6. bøezna od 
15.00 hod v sále katolické farnosti na Malém námìstí 
v Ostrovì. Bude zde na vás èekat prùvod nej- 
rùznìjších masek, dále hry, zajímavé soutìže a také 
velmi oblíbená tombola. Rovnìž nezapomeneme ani 
na malé masopustní obèerstvení. Pøijïte se s námi 
pobavit a zpøíjemnit si nedìlní odpoledne. Tìšíme se 
na setkání s vámi. 

Masopustní karneval 
na faøe

Lenka Jabùrková

Ostrovské Oskarky se radují z vítìzství.         Foto: Jana Rendešová



Mìsto Horní Blatná bylo založeno v roce 1532 sa- 
ským kurfiøtem Johannem Fridrichem v souvislosti 
s nálezy a tìžbou cínové rudy. O nìkolik let pozdìji se 
stalo souèástí Èeského království a v roce 1548 bylo 
povýšeno na královské horní mìsto. Tìžilo se i støíbro
a kobaltová ruda, z níž se vyrábìla kobaltová modø pro 
porcelánky a sklárny. V okolí Horní Blatné byla celá 
øada dùlních dìl: propadnutím stropù dolu Wolfgang 
vznikly na úpatí Blatenského vrchu dnešní Vlèí jámy. 
Obnoveným støedovìkým dílem je Blatenský pøíkop, 
pøivádìjící kdysi vodu potøebnou pro zpracování cíno- 
vé rudy. Mìsto má øadu historických památek spo- 
jených se støedovìkou minulostí. Proto bylo jeho cen- 
trum v roce 1992 prohlášeno mìstskou památkovou 
zónou. Mezi nejvýznamnìjší historické stavby patøí 
pùvodnì gotický kostel sv. Vavøince na námìstí. Byl 
dokonèen v druhé polovinì 16. století, v 18. století pak 
pøestavìn v barokním slohu. Pozornosti si zaslouží 
i mìstská radnice a høbitovní kaple sv. Køíže nedaleko 
nádraží. V jednom z hrázdìných domù nedaleko ná- 
mìstí je zajímavé Muzeum tìžby cínu. Horní Blatná je 
hojnì navštìvována turisty (na Blatenském vrchu je 
v provozu rozhledna), v zimì pak spolu s blízkým 
Perninkem lyžaøi. 

být odstaven na dva dny. Voda s sebou vzala i 50 tun 
hnìdého uhlí, které zde bylo uskladnìno.  A jak to 
vlastnì vše zaèalo? Prudká obleva na horách a vy- 
trvalé deštì zaèaly zvedat hladiny potokù a øek. Již od 
odpoledních hodin 8. února 1946 mìli všichni pøí- 
slušníci zdejší stanice Sboru národní bezpeènosti 
(SNB) pohotovost. Bohužel, na stanici pøicházely bì- 
hem dne jen špatné zprávy, déš� na horách neustával, 
voda stále stoupala. Po 18. hodinì velitel stanice 
František Topinka vyslal všechny pøíslušníky do služ- 
by, aby støežili nejohroženìjší místa, pomáhali øídit 
záchranné práce. Do pohotovosti byli uvedeni i míst- 
ní hasièi. Všichni se snažili pomáhat, tak aby škody 
byly co nejmenší. Jejich pøesné vyèíslení už asi dnes 
nezjistíme. Pøestože jich bylo mnoho, naštìstí si voda 
nevyžádala obìti nejvyšší. Vše ale mohlo být jinak, 
nebýt odvahy dvou pøíslušníkù SNB. Za železnièním 
viaduktem v prostoru za dnešní teplárnou se nachá- 
zelo zahradnictví s domkem národního správce Jo- 
sefa Živného. Když zahradník zpozoroval, že se Bystøi- 
ce zaèíná vylévat z bøehù, vyvedl dobytek z chléva 
a odvedl ho do bezpeèí ve mìstì. Doma na nìj zatím 
èekala žena a dvì malé dìti. Než se však staèil vrátit, 
byla už tma. Voda mezitím vše zatopila. Domek 
i pøilehlé pozemky byly pod vodou. Voda neustále 
stoupala. Život ženy a dìtí pana Živného tak visel na 
vlásku. Naštìstí se v pravou chvíli objevila hlídka 
SNB. Podstrážmistøi Vojtìch Ondrùšek a Josef Vav- 
øièka, nedbajíce vlastního nebezpeèí, vydali se dra- 
vým proudem øeky k domku. Místy jim sahala voda až 
po prsa. Museli pøekonat témìø 100 metrù roz- 
vodnìného vodního živlu. V zatopeném domku pak 
nalezli vydìšenou ženu a dìti stát na stole. Každý vzal 
dítì na záda a pøenesli je pøes dravý proud do 
bezpeèí. Pak se vrátili pro paní Živnou. Za stateèný èin 
byli oba odvážní pøíslušníci SNB odmìnìni nejen 
vdìèností rodiny a veøejnosti, ale také obdrželi slu- 
žební pochvalu. Voda bìhem pár dnù opadla a èas 
tuto nepatrnou epizodu z historie Ostrova odvál v za- 
pomnìní. Najde se mezi ostrovskými spoluobèany 
ještì nìjaký pamìtník této velké vody? Máte li nìjaké 
fotografie, vzpomínky na tuto èi jinou zajímavou udá- 
lost z historie Ostrova, neváhejte a kontaktujte mì. 
Pøedem dìkuji. 

sícù pozdìji a dovršil dnešní podobu Krušnohorské 
ulice. V dalších desítkách let se mnoho nezmìnilo. 

Až v poslední dobì se mìní dopravní situace v této 
èásti mìsta, vèetnì kruhových objezdù, mìní se

i barvy fasád jednotlivých domù. Zkuste se podívat
i vy, jak kdysi vypadalo místo vašeho bydlištì, možná 
budete pøekvapeni. Nahlédnout do naší historie není 
nikdy na škodu. 

dinnými vilkami, ale smìrem východním se roz- 
prostírají jen pole a políèka, kam jen oko dohlédne. Je 
velmi zajímavé si promítnout na tyto nedotèené 
plánì dnešní stav ulic. Mìsto se mìlo tímto smìrem 
ubírat již ve 30. letech 20. století, byly zpracovány 
plány na zástavbu, ale k realizaci rozsáhlého projektu 
bohužel nedošlo. Další letecký snímek ze zmínìné 
publikace je starší pouze o vìk právì dospìlého 
èlovìka. Zmínìná políèka už ale zmizela pod zá- 
stavbou nového, rozpínajícího se mìsta a Krušno- 
horská ulice dospìla až k dnešní, nejzazší hranici. Mùj 
dnešní domov ale stále ještì nestojí. 

Druhá fotografie z Dìjin, která je snad z roku 1959, 
už vypovídá o vzniku dnešní podoby naší ulice. Ro- 
zestavìný dùm pod lešením a stavebním jeøábem je 
dnešní èp. 1104 - 1108. Bahnitou plochu s mnoha 
loužemi kryje dnešní asfaltový koberec. Reproduk- 
tory na stožárech veøejného osvìtlení urèitì vy- 
hrávaly stavbaøùm budovatelské písnì. Dìti v po- 
pøedí pomalu dospívají do dùchodového vìku. Dùm 
s èísly popisnými 1109 až 1114 vyrostl o nìkolik mì- 

Ostrovský mìsíèník
Bøezen 2011 11

Tipy na výlet
Hra èasu -  èást VIII.

V pozadí se tyèí budova dnešní speciální školy, 
pùvodnì postavené jako okresní sirotèinec v letech 
1912 až 1913. Napravo, jako architektonický pro- 

tiklad, máme první dvouletkové èinžovní domy 
III. etapy z roku 1952. Prašná cesta v popøedí je 
budoucí Krušnohorská ulice. Na leteckém snímku 
z roku 1938 konèí tato ulice zatím u dnešního 
kruhového objezdu, na rozhraní ulic Krušnohorské 
a Masarykovy. Existuje také již ulice Máchova s ro- 

Pøesto staré kroniky a knihy píší jen o úøadování 
„èerveného kohouta“, o povodni ani èárka. Vždy� 
kam až historie mìsta sahá, provází ho požáry, 
napøíklad v èervnu 1567 shoøelo témìø celé mìsto. 
Roku 1697 schvátily plameny starý zámek. Oheò si 
vybral svou daò i v dalších letech: r. 1734 (104 domù, 
36 stodol), r. 1795 (114 domù, 20 stodol), r. 1841 
(7 domù, šest stodol), r. 1866 (radnice a 66 domù), 
r. 1914 (13 domù)… výèet velkých požárù není jistì 
kompletní. Avšak rád bych poukázal, že nejen oheò, 
ale i velká voda si v Ostrovì vybírala svoji daò. Dne 
8. února 1946 se ve Kfelích a Ostrovì rozvodnil 
potok Bystøice. Voda místy stoupla o více jak tøi metry. 
Zaplaveny tak byly podél potoka ležící pozemky, 
hospodáøské budovy, továrny, stavení. Poškozena 
byla i silnice. Celkem bylo ve Kfelích zaplaveno 16 
hospodáøských usedlostí. Vìtšinou vnikla voda i do 
obytných místností, byly zaplaveny sklepy. Mimo jiné 

Ing. Josef Macke (tel. 774 631 129) 

Hledáme pamìtníky velké vody

byl zatopen mlýn èp. 20, kde voda stoupla asi do 30 
centimetrù nad podlahu. Voda ponièila i pøíjezdovou 
cestu. Nejvíc vody, až do výše jednoho metru, bylo 
v hospodáøství Stanislava Bardy. Do stejné výše 
dostoupala voda v hospodáøství národního správce 
Jana Horáka. Takto by se mohlo ve výètu škod ve 
Kfelích pokraèovat, podívejme se však do Ostrova, 
kde vodní živel zaplavil zhruba do výše pùl metru 
nouzové domky podél silnice na Hroznìtín. Voda 
také pronikla do Šlechtova mlýna, který stál na místì 
dnešního høištì pod MDDM. Velké škody záplavy 
napáchaly v parku, který byl témìø zcela zaplaven. 
Poškozeny byly zídky, ploty a bylo odplaveno veške- 
ré tam složené døevo. Škoda se jen v parku vyšplhala 
na 88 300 Kè. Další škody živel napáchal v pivovaøe, 
porcelánce, ve firmì Teerag, kde voda zaplavila 
provoz a musela být zastavena výroba. Jeden stroj na 
výrobu papíru byl zastaven na 24 hodin, druhý musel 

Poznávejme svùj region - Horní Blatná

Text a foto: Jiøí Ciprian

Lubomír Mayer
(Foto: Dìjiny Mìsta Ostrova)

Obèas prolistuji stránky Dìjin mìsta Ostrova a pokaždé najdu nìco nového. Tentokrát mì zaujala fotografie místa, kde v souèasné dobì žiji, ale v okamžiku, 
kdy byla zmáèknuta spouš�, se zde rozprostírala travnatá plocha, ohranièená èerstvì vysazenou alejí stromkù. 

Velmi èasté jsou dnes zprávy o rozvodnìných potocích a øekách, záplavách a povodních, které strhávají mosty, cesty, nièí domy. Malý potùèek se díky tání 
snìhu èi pøívalovým deš�ùm dokáže zmìnit v dravou øeku, která s sebou bere vše, co jí pøijde do cesty. Také Ostrov má svoji øíèku, svùj potok. 



se liší odstíny listù, poèty lalokù, dobou vyzrávání le- 
torostù, mrazuvzdorností, rùznou ochotou ke høížení 
(tøeba trojlaloèný se høíží neochotnì a má tendenci na- 
mrzat). Názory na popínavé rostliny se liší, jedni tvrdí, 
že listy chrání omítku pøed povìtrnostními vlivy, jiní, že 
ji nièí. Mùj názor je, že je to zajímavý dlouholetý archi- 
tektonický doplnìk a pøilepené destièky nepovažuji za 
poškozování omítky (napø. bøeè�an bych si na dùm 
nepustil, protože ten se chytá i koøínky a omítku ro- 
zebírá). 

mohli chlubit jeho synové Štìpán, Jeroným, Vavøinec 
a Jindøich. Správu majetku pøevzal nejstarší syn Štì- 
pán. Zøídil hornické sdružení, které se skládalo také 
z jeho bratrù, a jak už to tak bývá, také z bohaté 
šlechty. Penízky na tuto èinnost byly èerpány z ban- 
kovních domù augsburských Fuggerù, pøispívali také 
obchodníci z Norimberku, Lipska a další z jižního 
a støedního Nìmecka. V malebném údolíèku vzniklo 
nové mìsto, které bylo pojmenováno podle patrona 
horníkù Jáchymov. Daleko široko se rozneslo, jak 
moc bohatá jsou nalezištì a brzy jsme tu mìli velký 
pøíliv horníkù. Jáchymov se tak stal druhým nej- 
lidnatìjším mìstem Království èeského. A mám tu 
jednu velkou zajímavost! Víte o tom, že Jáchymov- 
ským tolarùm vdìèí za svùj název americký dolar? 
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Veverèin Ostrov Kabel Ostrov, s.r.o. OSTROVOSTROV

Mateøské centrum Ostrùvek 

Rady pro zahrádkáøe

Text a kresba: Martina Novotná

Milan Jandourek, DiS

3. bøezna

10. bøezna

17. bøezna

23. bøezna

24. bøezna

31. bøezna

18.00 Zahájení, zprávy 
18.20 Pod lupou 
18.30 Dokument z vlastní tvorby

18.00 Zahájení, zprávy 
18.20 Pod lupou 
18.30 DVDèko

18.00 Zahájení 
18.20 Pod lupou 
18.30 Škola hrou

15.00 Pøímý pøenos jednání Zastupitelstva mìsta 
Ostrov

18.00 Záznam jednání Zastupitelstva mìsta Ostrov

18.00 Zahájení 
18.20 Pod lupou 
18.30 T.T.T.

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

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

Provozní doba kontaktního místa ve Sbìrnì 
Sazky v Domì kultury: 
po - pá 9.00 - 17.00 hod. 
Telefonní èísla kontaktního místa: 353 844 732, 
773 635 732

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. 

Akce pro veøejnost

Praha, pøedstavení Carmen v Hudebním 
divadle v Karlínì 

Z Aše do Aše, rozhlednu Háj nevyjímaje

 Za pøedjarní romantikou Tiských stìn 
nedaleko Dìèína

 Voda ze støechy Evropy, pramen Støely

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.

5. bøezna 

12. bøezna 

19. bøezna

26. bøezna

Pøísavník pìtilistý je vlastnì loubinec nebo také „psí 
víno“. Dost èasto se mì pøátelé dotazují, co že si to 
mají pustit na dùm, plot èi sloup. Co potøebuje oporu 
a co ne, samo se chytá a co rozebírá omítku. Tentokrát 
si tedy odhalíme tajemství rostliny zvané pøísavník. 
Z popínavek jedna z mých nejoblíbenìjších. Pøísavník 
je døevitá liána, která má pøi rùstu tendenci odklánìt se 
od slunce tak dlouho, dokud nenarazí na oporu (plot, 
kmen, zeï atp.). Poté se zaène velmi rychle plazit. 
Podle pùdních, vlhkostních a svìtelných podmínek 
v našich konèinách snadno a rychle dosáhne výšky šest 
až 12 metrù. Listy má troj až sedmièetné (nejèastìji 
pìtièetné), prstovité nebo zpeøené, jednotlivé lístky 
oválnì elipsovité, vroubkované, konec zašpièatìlý. 
Jarní výhony, zpoèátku svìtle èervené a pozdìji svìtle 
zelené, v prùbìhu vegetace tmavnou a podzim je umí 
na dlouhou dobu probarvit temnì rudou, fascinující 
barvou. Kvìty jsou malé, nenápadné, uspoøádané do 
laty. Po odkvìtu rostlinu ozdobí modroèerné bobule 
velikosti hrášku. Pøísavník pochází z východních oblastí 
Severní Ameriky od Kanady po Mexiko. Evropu po- 
prvé zkrášlil roku 1622. Snadno zakoøeòuje høížením 
(vìtvièkou do zemì nebo do vody). U nás nenamrzá. 
Pøi šplhání vytváøí úponky, kterými se umí velmi pevnì 
zachytit omítky. Úponek se odklání od svìtla, a když se 
èehokoli dotkne, chytne se destièkou, která vyluèuje 
lepkavý, pozdìji tuhnoucí tmel. Spojení bývá tak pev- 
né, že pøi stržení mùže dojít k poškození povrchu 
omítky (ale vìtšinou se ulámou jen úponky). Právì 
tyto destièky jsou klíèem k výbìru vhodných druhù. 
Napøíklad loubinec popínavý (Parthenocissus inserta) 
má koneèky úponù špièaté a lepivou destièku byste 
hledali marnì, takže je vhodný k plotu nebo opoøe, 
kolem které se mùže úponek omotávat. Rùzné druhy 

Maminkám na mateøské dovolené a jejich dìtem 
nabízíme od pondìlí do pátku bohatý dopolední 
program. Jelikož je ale kapacita našeho centra ome- 
zena poètem 15 dìtí, doporuèuji novým maminkám 
pøedem domluvu s jednotlivými lektorkami. 
Ráda bych upozornila na úterní Keramickou dílnu, 
které je urèena nejen tvoøivým maminkám, ale novì 
nabízí také vyžití formou pohybových her, divadélka 
a seznámení s rùznými výtvarnými technikami. Pro tì- 

Hana Ševèíková, produkce 

Klub èeských turistù

RNDr. František Wohlmuth, pøedseda KÈT

Ostrovské panství bylo pro Kašpara Šlika milým 
pøekvapením, a to ještì vùbec netušil, co všechno 
pøevzetím získal. Ano, bavíme se o bohatých nale- 
zištích støíbra. Støíbrné žíly byly objeveny jeden rok po 
jeho smrti. Chudák… dokážete si pøedstavit tu radost, 
kdyby se této události dožil? Tímto štìstím se nyní 

Dana Kolovratníková, jednatelka 

hotné maminky zaèíná 29. dubna další Tìhotenský 
kurz (osm lekcí vždy v pátek 17.00-19.00 hod.), 
zúèastnit se mohou celého kurzu, nebo jen vybra-
ných lekcí. Pøihlásit se mohou již nyní na tel. 
608 914 469. Jarní vítání miminek pøipravujeme na 
nedìli 20. bøezna, tentokrát od 15.00 hod. Pøihlaste 
svá miminka do 14. bøezna na tel. 608 614 469. 
Více na: www.mc-ostruvek.estranky.cz  

Pøísavník pìtilistý
(Parthenocissus quinquaefolia L.)



jiným pohledem, vždy� s tím stejnì nic neudìláte… 
Nebo ano? Já už zaèala u svého domu, a co vy? 

Ostrovský mìsíèník
Bøezen 2011 13Redakce nezodpovídá za vìcnou správnost obsahu ètenáøských pøíspìvkù.

Ètenáøské pøíspìvky
Zastupitelstvo mìsta odsouhlasilo na svém zasedání 
26. ledna rozpoèet Ostrova na rok 2011, který je z èistì 
matematického pohledu vyrovnaný. Pøíjmy a výdaje se 
perfektnì kryjí a máme se èím chlubit, a chlubit se sa- 
mozøejmì chceme. Bohužel, je to jen velký sebe klam. 
Vnitøní zadluženost mìsta je alarmující. Co tím chci øíci?
V minulých letech také pøedstavitelé naší radnice 
podlehli všeobecné hysterii, honu na èarodìjnice, tedy 
získávání dotací z EU. Od vstupu ÈR do EU jsme 
každoroènì úspìšnì èerpali neuvìøitelné množství 
penìz na investice, které navyšovaly a zhodnocovaly 
majetek mìsta. A jak je možno vidìt z právì schvále- 
ného rozpoètu, jsou rozpracovány další žádosti o vý- 
hodné dotace na další famózní projekty. Z tohoto 
pohledu se vše jeví jako správná vìc. Je ale tøeba si 
uvìdomit, tak jak to dìlá každý opravdový hospodáø, 
že rozmnožování majetku a rozšiøování ploch mìsta 
s sebou ruku v ruce nese nárùst výdajù, tedy nákladù 
na vlastní údržbu tìchto investic, nárùst spotøeby ener- 
gií na jejich provoz a se stárnutím a opotøebováním 
také navyšování množství oprav. Právì v honbì za èer- 
páním penìz na další investice zapomínáme na vlastní 
údržbu stávajícího majetku. Tato „péèe“ naráží na opa- 
kující se problém: nejsou peníze. Jaký ale má smysl zís- 
kávání dalších investic, když nemáme peníze na údržbu 
stávajících? Naše kabelová televize si svého èasu vzala 
za cíl informovat nás o historii našeho mìsta. Myslím si, 
že tato nároèná èinnost nebyla doposud docenìna. 
Osobnì mì velmi zaujal poøad o tom, že ve 30. letech 
byl postaven Okresní starobinec, nynìjší poliklinika. 
Z pohledu dnešní doby nìco neskuteèného. A šlo to 
i bez dotací z EU. Prostì na radnici nesedìli investoøi, 
ale hospodáøi.

V minulých mìsících jsem si spoleènì s novými radními 
prohlédl asi to nejdùležitìjší, co pro budoucnost naší 
spoleènosti má nezastupitelný význam. Stav námi ob- 
hospodaøovaných škol a školek. Bylo to zdrcující. Jedi- 
ný objekt, který snese požadavky doby, je školka v Ma- 
sarykovì ulici. Ta paradoxnì vydìlala na tom, že byla 
v letech minulých odepsána. Pak ale následuje rozèa- 
rování. Škola J. V. Myslbeka má sociální zaøízení na 
úrovni nádražní restaurace minulého režimu, u tìlo- 
cvièny jsou šatny pøipomínající zatuchlé krypty, kuchy- 
nì školky v Myslbekovì ulici má nad sebou Damoklùv 
meè v podobì OHS. Školka v Palackého ulici øeší jarní 
tání nádobami na schytávání vody v prostorách budo- 
vy, paradoxnì byla podána žádost o dotaci na její 
zateplení! Argumentovat tím, kolik milionù bylo ve 
školách v minulých letech proinvestováno, je jaksi za- 
vádìjící. Když mi v bytì zatéká støecha, neopravuji 
pøece koupelnu! Tady jde o zdraví dìtí. A bohužel, 
všechny školky mají podobný problém. Tak bych mohl 
pokraèovat dále, ale na to zde zatím není prostor. Snad 
jen, že pøípadné dílèí opravy v prostorách tìchto budov 
jsou pøedávány v kvalitì, kterou by investor nemìl 
respektovat. Také nevidím nejmenší dùvod, proè kvali- 
fikovaný uèitelský personál musí po dodavatelských 
firmách provádìt zásadní úklid. Úklid dodavatelské 
firmy po provedené práci by už mìl být snad samo- 
zøejmost. Jak již nìkolikrát øekl souèasný pan starosta: 
„Ménì kruhových objezdù, a mohlo být více penìz 
pro školy.“

Vážení spoluobèané, pomalu konèí období, vymezené 
k èerpání dotací z EU, tedy doba hodokvasu. Nastává 
èas, aby se zastupitelé mìsta, zcela v liteøe zákona, 
zaèali starat o jim svìøené majetky s péèí øádného 
hospodáøe. A právì toto mìjme na pamìti pøi sesta- 
vování budoucích rozpoètù mìsta. 

Myslím si, že dotace z EU nebyly všeobecnì zrovna 
š�astný nápad. Peníze - danì mají zùstat tam, kde se 
vytvoøily a o jejich dìlení má rozhodovat ten, co danì 
vytvoøil. Vždy� dùsledky èerpání dotací z EU - vznik 
nového korupèního prostøedí a pokøivení trhu, není 
pro budoucí pokolení žádná závidìníhodná vyhlídka. 
Z dotací by mìlo smysl øešit následky pøírodních ka- 
tastrof, válek, výzkum atd., ale rozhodnì ne hospo- 
daøení státù, potažmo mìst, firem a nadací. 

Rád bych upozornil na naprosto tristní stav odpad- 
kových košù v našem mìstì. Každý si musí všimnout 
velkého poètu všelijak poškozených, nekompletních 
a pozotvíraných odpadkových košù. Zároveò s tím 
pozvolna mizí i držáky na sáèky na psí exkrementy. 
Jejich poèet a množství dodávaných sáèkù je naprosto 
nedostateèný. Minulé vedení mìsta pøislíbilo po- 
stupné zvýšení poètu, trend je však opaèný. Tyto držáky 
budící dojem domácí samovýroby mizí nejenom vinou 
vandalù, ale ani kvalita není taková jako u držákù na 
trhu nabízených specializovanými firmami. 

Blíží se jaro a mizející sníh odkrývá dosud ukrytý 
nepoøádek. Až tedy zase budeme nadávat na nepo- 
øádek ve mìstì, buïme nejen kritiètí, ale i spravedliví. 

Tak nám zima ukonèila svoji neblahou èinnost. Bacil 
chøipky praseèí nevymrznul, o èemž svìdèí plné èekárny 
u doktorù (mùj krk taky chytil jakýsi katar), sníh slezl 
v sobotu 5. února. A tím se objevila pravá krása ostrov- 
ské zelenì. Po trávnících se honí igelitový materiál vše- 
ho druhu, pøevládají pytlíky od rohlíkù, tašky z marketù, 
které se v silnìjším vìtru vznesou a zachytí se ve vìtvích 
nejbližších stromù, kde budou vlát jako prapory, dokud 
se nerozpadnou. Ten, kdo chodí na procházky smìrem 
z Ostrova do Dolního Žïáru, se nestaèí divit velkému 
poètu odpadu, který pravdìpodobnì pochází z blízké- 
ho obchodního domu a kterým pravdìpodobnì pøispí- 
vá mládí, které si pøed cestou do uèilištì ráno koupí 
svaèinu a mikroténové pytlíky po snìzení svaèiny odho- 
dí na zem. Pøi fouknutí vìtru se tyto hojnì zachytávají 
na plotì místních pejskaøù, kteøí po každé zimì tento 
odpad musí uklízet. A mimochodem, po zmizelém snì- 
hu se po celém Ostrovì objevily hromady psích *****, 
zámìrnì to píši takto natvrdo, protože tak ******* 
mìsto jsem už dlouho nevidìl. Prostì bylo hodnì snì- 
hu, velká zima a majitelùm psù se nechtìlo vyndávat 
ruce z kapes. Pak se nemùžeme divit, že tady øádí tolik 
bacilù. Pøi pohledu z okna se pod okny válejí hromady 
nedopalkù od cigaret, zbytky jídel a novì se objevují 
tzv. uchoš�oury, tyèinky s vatou, kterými se èistí dutiny 
ušní, papírové kapesníky, nìkdo používá ke smrkání 
toaletní papír, který také vyhazuje z okna, atd., atd. 
Nìkdy mi to pøipadá, že bydlíme u smetištì. Když 
v televizi ukazují dokumenty ze sídliš�, kde žijí nepøi- 
zpùsobivší se obèané, tak kroutíme hlavou a vyjadøu- 
jeme se k nim kriticky. Ale cožpak v Ostrovì nám to 
z oken hází oni, když v domì nebydlí? Za mutaci bacilù 
si pak mùžeme sami, když nedodržujeme poøádek jak 
v domech, tak okolo nich. Ve ètrnáctém století øádil 
tyfus, radnice to øešily vypalováním domù, doufám, že 
v Ostrovì takto razantní postup ze strany radnice 
nehrozí, nebo� tyfu a jiným støedovìkým chorobám se 
dá pøedcházet èistotou. Ostrovský ètenáø (jméno 
pisatele je redakci známo)
Poznámka: Redakce z textu odstranila vulgární výrazy.

Byl opravdu nádherný první sluneèný den v novém 
roce, proto jsme se s manželem vydali na procházku 
naším mìstem, abychom naèerpali sílu z prvních papr- 
skù, nadýchali se èerstvého vzdoušku po mrazivých 
dnech a v neposlední øadì se pokochali pohledem na 
mìstskou, ještì spící zeleò. Hned pøi prvních krocích 
jsem mìla pocit jako dítì, že skáèu ,,panáka“, nebo� psí 
výkaly, které už se nadají ani nazvat hovínka, byly 
rozesety po chodnících jako chmýøí z pampelišek, tedy 
všude. Nakonec mi to stejnì nevyšlo, a já šlápla pøímo 
do… Ale co, všichni si stìžují, že nemají peníze a pøi 
šlápnutí do onoho si prý má èlovìk vsadit a oèekávat 
výhru. Náhle jsem mìla zpìt dobrou náladu. Pøi pøed- 
stavì, kolik lidí šlápne tam, kam já, mi došlo, že budeme 
všichni v tomto mìstì bohatí. Vymodelovala jsem kla- 
cíkem mou podrážku zpìt na pùvodní podobu a pokra- 
èovali jsme v okružní pochùzce mìstem. Pokaždé mé 
srdce zaplesalo, když jsem pohlédla na trávníky a keøe. 
Už už jsem mìla pocit, že je tu jaro. Všude se povalující 
papírky, obaly a igelity rùzných barev se jevily pøi za- 
mhouøených oèích jako veselé jarní kvìty, jen ta vùnì 
chybìla. Ta vùnì byla již vyèerpaná, protože jak jsem si 
vzpomnìla, brzy ráno byla velice intenzivní, nad mìs- 
tem to vypadalo jako v parní saunì. Rùznobarevné 
èmoudíky rozlièných štiplavých parfémù se táhly z ko- 
mínù nìkolika domkù a nad Ostrovem se vytváøel jakýsi 
smogový høib, který zahaloval celé mìsto, které omá- 
mené tímto deodorantem ještì spalo. Aha, zajásala 
jsem, proto se nám spí tak dobøe, to je ten pod- 
krušnohorský vzduch.
Drazí spoluobèané, proè se tak kvùli tìmto záležitostem 
èertíte, vždy� je to naše vizitka. Užívejte tìchto krás 

K nepoøádku ve mìstì

 Stanislav Pavlas

Za bacily si mùžeme sami

„Krása“ ve mìstì

Lenka Baïurová

Není všechno zlato…

Ing. Josef Železný

Paleèka zimní, druh z èeledi paleèkovitých, døíve sou- 
èást širší rodiny bøichatkovitých (tedy pøíbuzná pýcha- 
vek), tvoøí plodnice v podzimních až zimních mìsících. 
Místy jejího výskytu jsou pøírodní i umìlé (náhradní) 
stepní su�ové lokality. Vyrùstá z mechu mezi kameny, 
ale i ve volném prostoru. Velmi vzácnì bývá nalézána 
i ve skalkách, pøípadnì v širších spárách dlažby. Èást 
vývoje probíhá pod zemí, v dobì zrání pak vytváøí tøi až 
pìt centimetrù vysokou nadzemní plodnici. Plodnice je 
tvoøena dlouhou válcovitou stopkou, na které je na 
vrcholu pøipojeno bochánkovité ústí, na kterém se ve 
vrcholové èásti vytváøí otvor pro vypuštìní spor. Po- 
vrch plodnièky je zpoèátku rezavì vláknitý, pozdìji ve 
sloupkové èásti rezavì, pak hnìdì plstnatý, horní èást 
je po dozrání šedavá, papírovitá, matná. Paleèka zimní 
je zaøazena do Èerveného seznamu ohrožených druhù 
ÈR jako ohrožená. Paleèka zimní byla novì nalezena 
30. kvìtna 2010 na Ostrovsku ve Významném krajin- 
ném prvku  VKP Hruška (nápadný oblý vrch vpravo od 
silnice na Karlovy Vary, mezi mostem k Nejdì a více- 
úrovòovým sjezdem ke starému mìstu a prùmyslové 
zónì). Vzhledem k období nálezu, kdy byly nalezeny 
uschlé plodnice, nelze pøesnì odhadnout stav druhu 
v dané lokalitì. Pøedpokládám ale, že se na vrch vy- 
pravím po odtání snìhu a budu si moci udìlat o po- 
pulaci této vzácné houby pøesnìjší obrázek. (Pøi této 
pøíležitosti bych rád pøipomnìl ustavující schùzku 
Mykologického klubu v Ostrovì, a to 18. bøezna 
v 16.30 hod. v Ekocentru Ostrov.) 

Nález houby paleèky zimní 
(Tulostoma brumale) 

Atleti závodili o prázdninách
Na zaèátku a konci 
jarních prázdnin se 
uskuteènily krajské 
pøebory západoèeské 
atletiky v hale na 
Strahovì (pøeborníci 
jsou vyhlašováni spo- 
leènì za Karlovarský 
a Plzeòský kraj). Dne 
5. února si síly zmìøili 
mladší atleti a pøed- 
žáci. 

Druhé místo v bìhu na 
60 m získala v kategorii ml. žákyò Valerie Bílková. 
Ostatní mladí atleti, kteøí v hale byli poprvé, sbírali 
zkušenosti na pøíští roky. O týden pozdìji se konaly 
závody starších kategorií. Nejúspìšnìjší atletkou byla 
dorostenka Anna Zekuciová, která se stala dvojnásob- 
nou pøebornicí v bìhu na 60 m pø., skoku dalekém 
a støíbrnou medailistkou v bìhu na 200 m. Po dlouhé 
dobì náš oddíl reprezentovala štafeta na 4 x 200 m 
dorostencù, která ve složení Abdulnour, Novák, Martí- 
nek obsadila 3. místo. Dvì bramborové medaile získala 
st. žákynì Markéta Aranyossyová v bìhu na 60 m 
pøekážek a 150 m. Eva Zekuciová

Martin Chochel



Neustálé hledání nových aktivit pro naše psy a snaha 
vychovávat z nich vyrovnané jedince nás pøivedlo na 
myšlenku poøádat každý mìsíc hromadný výlet pro 
všechny majitele pejskù. Akce by mìly sloužit nejen 
k pøíjemnì strávenému èasu s lidmi, které sdružuje stej- 
ný zámìr, ale vìøíme, že poslouží také k získání nových 
informací a poznatkù a povede k správné socializaci 
a vývoji psù jakožto spoleèníkù èlovìka. Termín bøezno- 
vého výletu je stanoven na nedìli 27. bøezna od 10.00 
hod., sraz v areálu ZKO Ostrov - Veseøice (po cyklo-
stezce smìrem od Tesca). Další informace, zmìny 
týkající se plánovaných procházek a fotografie z kona- 
ných výletù naleznete na našich webových stránkách 
v sekci „Výlety“ (www.veserice.estranky.cz).

Doufáme, že vìtšina psíkù z útulku najde svùj nový 
domov a svoje hodné lidi.

Závìrem bychom rádi podìkovali všem, kteøí si v loò- 
ském roce vzpomnìli na pejsky v útulku a obdarovali je 
granulemi, konzervami èi jinými psími pamlsky. V ne- 
poslední øadì dìkujeme za finanèní dary a pøíspìvky, 
které pomohly ke spokojenìjšímu pobytu pejskù v útul- 
ku. I v letošním roce útulek rád pøivítá každého, kdo mi- 
lým slovem, drobným darem èi finanèním pøíspìvkem 
potìší pejsky, kteøí zde našli svùj pøechodný domov. 
Ještì radìji naším útulkem provedeme hodné lidi, které 
do útulku pøivede opravdový zájem o nového psího 
kamaráda. 

Èas se pøehoupl do nového roku. 
Pøinesl s sebou nìco nového a nì- 
co starého zdìdil po roce pøe- 
dešlém. I psí útulek Bety, který 
v Ostrovì funguje již 14 let, pocítil 
na své tváøi zmìny. Díky aktivním 
milovníkùm pejskù, stejnì jako 

díky štìdrým sponzorùm, vás psí útulek vítá zbrusu 
novou tabulí. Je umístìna na bránì útulku. Rovnìž ve 
mìstì mùžete zhlédnout pravidelnì aktualizované 
informaèní tabule, které jsou plné informací o útulku
 a jeho obyvatelích. Díky sponzorským darùm je také 
možná pravidelná aktualizace webových stránek útulku 
Bety. Zde máte možnost dozvìdìt se o osudech pejskù 
z útulku a rovnìž vidìt fotky psích nalezencù aktuálnì 
hledajících své nové majitele. 

Koncem ledna bylo v útulku Bety ubytovaných 41 
pejskù. Kapacita útulku je jen o nìco málo vyšší, je zde 
46 kotcù, vèetnì kotcù karanténních. Nejmladšímu pej- 
skovi jsou asi tøi mìsíce. Štìòátka se v útulku nikdy dlou- 
ho neohøejí, èemuž jsme jedinì rádi. Noví páníèci se 
mùžou pøijít na pejsky do útulku podívat v pracovní dny 
od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hod. Správce 
útulku a jeho šikovní pomocníci z øad II. ZKO è. 124 
Ostrov vám kvalifikovanì a rádi poradí, který ze ètyøno- 
hých kamarádù je pro vás vhodný s ohledem na váš 
životní styl, vìk, rodinu nebo vaše pejskaøské ambice èi 
úèel, pro který si pejska poøizujete. Pøipomínáme však, 
že vydání pejska není nárokové. Správce útulku dbá 
zejména na prospìch pejskù, tj. aby byl psík vydán do 
jemu vyhovujícího prostøedí a podmínek. Pokud se pro 
nìjakého pejska z útulku rozhodnete, mùžete se s ním 
hned za asistence správce seznámit. V pøípadì, že vydá- 
ní psíka nic nebrání (jeho pøípadná nemoc), mùžete si 
jej hned odvést domù. Po adoptování psího mazlíèka 
z útulku Bety v Ostrovì je ještì jeden rok jeho majite- 
lem mìsto Ostrov, vy vystupujete jako osvojitel pejska. 
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Informace pro diabetiky
Dne 29. ledna se uskuteènila výroèní èlenská schù- 
ze ostrovských diabetikù. Pøekvapivì se dostavilo 
pøes 80 èlenù svazu a schùze se zúèastnil i vážený 
host, místostarosta mìsta Ostrova Milan Matìjka. 
Na schùzi byli pøítomní seznámeni s èinností v roce 
2010, hospodaøením za minulý rok s revizní 
zprávou a plánem na rok 2011. I nadále bude 
probíhat cvièení a plavání pro diabetiky, znaèná 
pozornost byla vìnována informaci o pøipravo- 
vaném rekondièním pobytu se zdravotním pro- 
gramem v místì, jež splòuje podmínky pro tuto 
zdravotní akci. Místem je Hnaèov nedaleko 
Plánice. Upozoròujeme, že se zmìnil èas konání 
cvièení v tìlocviènì: od 17.00 do 18.00 hod. Dále 
pøipravujeme Taneèní odpoledne, které by se 
mìlo uskuteènit 10. bøezna. Dosud se nepodaøilo 
zajistit místo konání, které po zjištìní bude 
zveøejnìno ve skøíòce na námìstí vedle auto- 
busové zastávky smìr Karlovy Vary.

Naši pøední a svìtovì uznávaní diabetologové pøed 
léty vydali leták pro diabetiky, z nìhož vyjímám pra- 
vidla, jimiž by se mìli diabetici øídit. Z úvodu tohoto 
letáku cituji: „Samotné znalosti nestaèí, pokud se jimi 
neøídíme. Mít cukrovku znamená uèit se po celý život jí 
rozumìt, stát se aspoò z poloviny lékaøem sebe sama“.

Desatero diabetika
1. Poznejte cukrovku tak, abyste jí mohli pøizpùsobit 
svùj život, nikoli cukrovku životu. 
2. Nespoléhejte se na to, že víte již o své cukrovce vše, 
neustále se vzdìlávejte a nové poznatky pøenášejte do 
bìžné denní praxe.
3. Nenechávejte si své problémy pro sebe, poraïte se 
se svým lékaøem.
4. Mìjte na pamìti, že správná dieta je základem léèby 
vaší cukrovky, i když jste léèeni tabletami nebo 
inzulinem.
5. Pokud máte nadváhu, cukrovka se nezlepší, nebu- 
dete-li nadváhu postupnì snižovat.
6. Vytvoøte si svùj denní stereotyp, pravidelnost v den- 
ním režimu je pøedpokladem úspìšné léèby.
7. Zaøaïte fyzickou aktivitu do svého denního pro- 
gramu.
8. Nezapomínejte peèovat o své nohy, noste pohodl- 
nou obuv.
9. O všech zmìnách v užívání lékù informujte svého 
lékaøe.
10. Cukrovku si léèíte kvùli sobì, nikoli kvùli lékaøi.

Psí útulek Bety informuje

Mgr. Monika Sjekelová, 
II. ZKO è. 124 Ostrov

Martin Zrubek, pøedseda ZKO Ostrov - Veseøice

Turistika se psy

Setkání pracovníkù bytové organizace
V poøadí již sedmé setkání bývalých pracovníkù bytové organizace v Ostrovì se 
uskuteèní v restauraci a salonku hotelu Krušnohor v Ostrovì v pátek 8. dubna od 
19.00 hodin. Vzhledem k souèasnému výroèí 50 let od vzniku bytové organizace 
v Ostrovì je zajištìna kvalitní hudební skupina vèetnì obèerstvení formou rautu. 
Pùvodní termín (15. dubna) musel být zmìnìn z provozních dùvodù hotelu.

Kontakt: Ladislav Višòovský tel. 603 559 864, e-mail: visnovsky@cetrum.cz

Vybral: Jiøí März, SD Ostrov

Ohlasy ètenáøù 
na èlánek liliovník 

tulipánokvìtý 
(OM 02/11) 

najdete 
 v pøíštím èísle 
Ostrovského 
mìsíèníku.
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