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Klášterní slavnosti obohacují kulturu a turistický ruch Ostrov
Na podzim letošního roku uplynou ètyøi roky od dokonèení rekonstrukce klášterního areálu v Ostrovì, který se
královským mìstem
díky tomu stal vyhledávaným turistickým cílem nejen pro obyvatele Ostrova, ale také turisty takøka ze všech
koncù svìta. Klášterní areál, který je znám také jako Posvátný okrsek, byl od svého vzniku významným
duchovním centrem, ale také místem vzdìlání a kultury širokého regionu. Klášterní areál vèetnì klášterní
zahrady je již po staletí svìdkem nejrùznìjších oslav a slavností. S ohledem na zasvìcení areálu mariánské tradici
se nejvýznamnìjší oslavy konaly právì v kvìtnu. Na tuto tradici se již tøetím rokem snažíme navázat
i my. V minulých letech byl v rámci Klášterních slavností odhalen obelisk velkovévodkynì Marie Antonie
a o rok pozdìji byla na pøedpolí kaplí pøemístìna pamìtní deska barokního skladatele J. C. F. Fischera. V letošním
roce žádnou takovou významnou událost neplánujeme, ale o to bohatší program jsme se snažili pøipravit.
Klášterní slavnosti nabízejí pestrý program pro celou rodinu.
Návštìvníci se mohou tìšit na hudbu nejrùznìjších žánrù.
Pro dìti je pøipraveno nìkolik pohádek a øada zábavných
atrakcí, jako jsou skákadla, nafukovací hrad nebo skluzavka.
Za dìtmi pøijede také Fešák Píno se svou zábavnou show
plnou písnièek a soutìží. Kulturní program zahájí soubor
ZUŠ Ostrov After Party Band pod vedením Alexandra Šastného. V hudební èásti programu dále vystoupí ostrovská
country skupina Tuláci a známý písnièkáø a baviè z Klášterce
nad Ohøí Pepa Štross. Hlavním hostem hudební èásti programu bude zpìvák Jakub Smolík s kytarou. Hudební program uzavøe moderní country styl skupiny MaraCas. V nìkolika vstupech bìhem dne vystoupí Poulièní divadlo Viktora Braunreitera s pohádkou O Snìhurce, O Èervené Karkulce a pøedstavením pro dospìlé Romeo a Julie. Všechna tato
pøedstavení mají netradièní humorné zpracování.
V zábavném programu Klášterních slavností nebudou
chybìt zvíøata: pøedstaví se zachránìní konì ze zvíøecího
azylu pro handicapovaná zvíøata Macík, Základní
kynologická organizace Ostrov-Veseøice pøedvede ukázky
výcviku psù a zájemci o nejrùznìjší druhy zvíøat mohou také
v rámci slavností navštívit všechny prostory Ekocentra. Opìt
pøijedou ostrovští hasièi se svou technikou a dìtští
návštìvníci mohou dostat nafouknutý balónek nebo si
nechat namalovat na oblièej ornament. Zajímavé zboží
nabídnou stánky s øemeslnými výrobky a samozøejmostí
bude i možnost lákavého obèerstvení pro všechny úèastníky
slavností.

Novinkou letošních Klášterních slavností bude udìlení ceny
Ï. Tato cena je pravidelnì udìlována mecenášùm, dobrodincùm a morálním vzorùm Èeské republiky v nejrùznìjších
oblastech našeho života. V rámci tohoto projektu se však
bude letos prvnì dìkovat i mecenášùm a dobrodincùm
v Karlovarském kraji. Deset roèníkù udìlování tìchto cen
v Praze podnítilo poøadatele k tomu, aby se od roèníku jedenáctého, který vyvrcholí finálovou ceremonií v Národním
divadle 21. èervna, konala také krajská pøedkola. Hlavním
partnerem projektu Cena Ï pro Karlovarský kraj se stal Dùm
kultury Ostrov. V regionálním kolegiu, které bude o této
cenì rozhodovat, zasednou: Marek Poledníèek (øeditel Domu kultury Ostrov), Milan Martinek (øeditel Gymnázia
Ostrov), Jaroslav Svìcený (houslový virtuóz), Zdenìk Trnka
(redaktor Èeského rozhlasu Karlovy Vary), Lucie Domesová
(hereèka Divadla V Patøe). Všechny nominace, soustøedìné
v Karlovarském kraji, nakonec postoupí do kola celostátního, kde se již rozdìlí do pøíslušných kategorií (muzea,
divadla, nadace, ústavy, zoo atd.). V Národním divadle pak
bude rozhodovat celostátní kolegium. Bìhem programu
budou ocenìni také výherci již tradièní výtvarné soutìže
Kytièka pro maminku.
Jako každá akce, která se koná pod širým nebem, i Klášterní
slavnosti jsou odkázány na dobré poèasí. V pøípadì jeho
nepøíznì je pøipravena tzv. mokrá varianta, pøi níž bude vìtší
èást programu pøesunuta do klášterního kostela. Srdeènì
vás všechny zveme a pøejeme mnoho pøíjemných kulturních
zážitkù.
Markéta Jeništová

Prvním písemným dokladem
o „královském mìstì Slakenwerd“ je privilegium krále
Jana Lucemburského z roku
1331, týkající se mìstských
práv. V nìm je již Ostrov nazván „naším“ mìstem. Jde
ovšem již o stávající mìstský celek, plánovitì založený na vyvýšeném levém bøehu
Bystøice nìkdy na pøelomu 13. a 14. století,
možná již v druhé polovinì 13. století. Kdy
pøesnì k jeho založení došlo, není známo,
øada dùležitých dokladù vzala pravdìpodobnì za své pøi nìkterém z požárù mìsta.
Nejspíše se Ostrov stal jedním z královských
majetkù k roku 1277. K povstání proti králi
Pøemyslu Otakaru II. se totiž pøidal i Hrabišic
Boreš a tehdy zøejmì, jako øada dalších
buøièù, byl i on potrestán odnìtím statkù.
Nového majitele prezentoval znak, vztyèený dvouocasý bílý èeský lev v èerveném
poli. Mìsto nepodléhalo již šlechtickému
majiteli, ale královské komoøe, královského
podkomoøího zastupoval vìtšinou loketský
purkrabí. Roku 1337 získali Ostrovští právo
volit z vlastních øad dvanáctièlennou mìstskou radu, roku 1399 právo volit rychtáøe.
Na význaèném místì vybudovaná reprezentativní radnice se stala symbolem této
relativní samostatnosti mìsta.
Pokraèování na stranì 2
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Zdarma

XIII. roèník

Mìstská policie Ostrov
v bøeznu
V bøeznu strážníci zjistili celkem 313 pøestupkù
a uložili za nì sankce v celkové výši 22 900 Kè.
Z toho bylo 250 pøestupkù v dopravì a 63 na úseku
veøejného poøádku. V osmnácti pøípadech øešili
strážníci porušení vyhlášky o volném pohybu
a chovu psù. Mimo tuto èinnost øešili 154 rùzných
oznámení obèanù (jak na linku 156, tak i oznámení
pøímo na služebnì MP Ostrov), doruèili 26 písemností a v 27 pøípadech spolupracovali s PÈR, hasièi
èi pracovníky MìÚ Ostrov.
Výbìrem
2. bøezna Na základì oznámení muže, který mìl podezøení, že jeho manželka spáchala v bytì sebevraždu
a nechala zde jejich roèní dítì bez pomoci, zasahovali
strážníci ve spolupráci s ostrovskými hasièi pøi otevøení
bytu. Po kontrole byla v bytì nalezena spící podnapilá
žena a roèní dítì, které bylo silnì podchlazené. Událost
byla pøedána k dalšímu øešení pracovnici Odboru sociálnì právní ochrany mládeže pøi MìÚ Ostrov a Policii ÈR.
9. bøezna V Lidické ulici provìøili strážníci oznámení, že
zde stojí osobní automobil uprostøed komunikace. Pøi
kontrole bylo zjištìno, že vozidlo zapomnìl jeho majitel
zabrzdit. Majitel byl strážníky informován a vozidlo si
pøišel zajistit.
11. bøezna Oznámení hasièù, že došlo k úniku páry ve
sklepních prostorech pod budovou pošty na Hlavní
tøídì. Strážníci zajistili vyrozumìní pohotovostního technika teplárny a klíèe od sklepních prostor domu.
12. bøezna 45letá žena oznámila strážníkùm, že se pøed
tìlocviènou ZŠ Masarykova obnažoval neznámý muž
pøed dívkami ve vìku sedmi a 11 let. Na místì strážníci
zjistili popis neznámého muže a provedli kontrolu okolí
školy a katastru mìsta. Pøibližnì po hodinovém pátrání
muže odpovídajícího popisu nalezli a po kontrole omezili na osobní svobodì a pøedali Policii ÈR.
15. bøezna Pøi asistenci strážníkù u vystìhování ženy,
která øádnì neplatila své pohledávky, zjistili strážníci, že
v bytì zùstaly dvì koèky. Žena byla informována, že musí zajistit jejich náhradní umístìní, dopustila se pøestupku
tím, že se odmítla o koèky postarat a opustila je. Záležitost byla pøedána k doøešení Odboru životního prostøedí.
17. bøezna Pøi kontrole osoby, která si pod okna
infocentra ukládala tašky, bylo zjištìno, že se jedná
o místní prostitutku a narkomanku, která byla vyhozená
z bytu a pod okna si ukládala své osobní vìci. Byla upozornìna, že si zde vìci nechat nemùže.
22. bøezna Oznámen požár travnaté plochy v prostoru
skládky za prùmyslovou zónou. Hlídka na místì spolupracovala s PÈR Ostrov, nebo se zde nacházeli tøi muži
v podnapilém stavu, kteøí požár pravdìpodobnì zpùsobili.
Mìstská policie Ostrov: pevná linka 156
mobil 777 766 074, e-mail velitelmp@ostrov.cz
Radek Èerný, zást. vel. MP Ostrov

Ostrov královským mìstem - pokraèování ze strany 1
Dùvodem vzniku novì založeného mìsta byla s nejvìtší pravdìpodobností snaha chránit západní, znaènì zalesnìnou hranici zemì øadou opevnìných
mìst. Ostrov se stal jedním z nich. Jeho centrum bylo
pøístupné dvìma hradebními branami, Dolní, která je
dnes souèástí zámku a Horní, kterou pøipomínají už
jen náznaky v dláždìní na konci Husovy ulice. Malé
zbytky hradeb zùstaly ještì za kostelem sv. Michaela
a Panny Marie Vìrné. Stavba farního kostela souvisí
s výstavbou celého sídlištì, stejnì jako radnice; jejich
umístìní je podnes pùvodní, stejnì jako podélná,
pravidelná dispozice mìsta a jeho èlenìní. Obvodové ulice Dlouhá a Žižkova naznaèují svými zahradami prùbìh mìstských hradeb. Mìstské domy
i tehdejší podloubí znièily ovšem požáry, zachovalo
se jen podzemí (sklepy a základy). Mìsto uvnitø
hradeb èítalo pøibližnì 110, pøedmìstí 56 domù,
poèet obyvatel se pohyboval mezi 830 až 1160
osobami. Ostrov mìl od roku 1387 právo mílové,
které znamenalo zákaz zøizovat v okruhu míle pivovary, sladovny a krèmy. Mìl také právo pondìlního
týdenního trhu, sloužícího hlavnì k zásobování
mìsta zemìdìlskými produkty z okolních vsí. Teprve
mnohem pozdìji (r. 1492) byl povolen i osmidenní
trh výroèní.
Ostrov mìl již pøi svém vzniku konkurenci, nedaleké
mìsteèko Hroznìtín, které vzniklo již na pøelomu
12. a 13. století a zmenšovalo tržní okruh Ostrova.

Výhodou byly však ostrovské hradby, které zajišovaly kupcùm, projíždìjícím tudy do vnitrozemí ze
severu i západu, bezpeèný nocleh a ovšem i možnost
obchodních transakcí. Výnosem krále Karla IV. z roku1366 bylo dokonce pøenocování v hradbách mìsta povinné. I odtud proudily mìstu pøíjmy, stejnì
jako z obchodu se solí, vaøení, šenkování a prodeje
piva a vybírání cla na radošovském mostì. Hlavním
zdrojem obživy byla zemìdìlská èinnost na polích za
hradbami mìsta, což bylo tehdy, kromì øemesel,
u nevelkých mìst obvyklé. Umìleckých památek na
toto období, charakteristické pøechodem pozdnì
románského umìní v rané formy umìní gotického,
se nezachovalo mnoho. Patøí mezi nì zbytky ranì
gotických nástìnných maleb v høbitovním (pùvodnì
farním) kostele sv. Jakuba i reliéf severního portálu
v kostele sv. Michaela a Panny Marie Vìrné (jeho
nejstarší stavební èást). Do tohoto období spadají
zøejmì i dva kamenné køíže, tzv. smírèí, stavìné
obvykle na místì zloèinu èi jiné tragické události.
I v pøípadì vraždy bylo tehdy možno se vykoupit
penìzi, svícemi, øadou bohoslužeb a také vztyèením
kamenného køíže. Ostrovské køíže, umístìné dnes na
høbitovì, byly døíve omylem nazývány køíži švédskými; mìly upomínat na krutosti švédského vojska
pøi obsazení mìsta a pojila se k nim i legenda o dùstojníkových tikajících hodinkách. Královským komorním mìstem zùstal Ostrov až do roku 1434.
Mgr. Zdenka Èepeláková

Aktuality z Nemocnice Ostrov
Slavnostní otevøení zmodernizovaného šestinedìlí a novorozeneckého oddìlení se uskuteènilo
7. dubna.
Po krátkém proslovu námìstkynì pro léèebnì preventivní péèi a primáøky ARO, DIP, DIOP Ivany
Jarošové pøedstavili krátce oddìlení primáø
gynekologicko-porodnického oddìlení a šestinedìlí
Peter Holop a primáø dìtského a novorozeneckého
oddìlení Jiøí Souèek. Poté primáøi za pøítomnosti
zástupcù nemocnice a pozvaných hostù spoleènì
pøestøihli pásku. Následovala prohlídka zmodernizovaného oddìlení, které má nyní ètyøi jednolùžkové
nadstandardní pokoje s klimatizací, sociálním zázemím, TV a lednicí. Standardní pokoje jsou dvou
a tøílùžkové též se sociálním zázemím, TV a lednicí.
Všechny pokoje jsou vybaveny moderními pøebalovacími pulty, které mají v sobì zabudované plastové
vanièky na koupání novorozencù. Nové jsou i postýlky, které jsou mobilní s výškovým nastavením a horizontálním polohováním. Observaèní box je vybaven
klimatizací a centrálním rozvodem kyslíku k inkubá-

torùm i k resuscitaènímu lùžku. Na oddìlení je zaveden roaming-in, což znamená, že novorozenec
a matka jsou od okamžiku porodu až do odchodu
domù neustále spolu. Stav všech novorozencù je
bìhem pobytu neustále elektronicky monitorován.
Maminky s novorozencem mají nyní na pokojích
maximální soukromí. Od dubna probíhají stavební
opravy hlavního vstupu do budovy Nemocnice
Ostrov. Obnova se týká zajištìní bezbariérového
pøístupu, úprav povrchù chodníkù, komunikací a zelenì ve vstupním areálu nemocnice.
Návštìvníky prosíme o zvýšenou opatrnost pøi
vstupu do budovy. Ukonèení stavebních prací je
plánováno na 15. èervna 2011.
Andrea Zvolánková, tisková mluvèí NO

Ostrovská teplárenská, a.s.
informuje
Letní odstávka teplé vody se uskuteèní od
1. do 5. srpna vèetnì.
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Slavnostní otevøení zmodernizovaných oddìlení
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Obèan mìsta roku 2010

Podpora integrace cizincù v kraji

Titul se propùjèuje v Ostrovì od r. 1997 osobnostem, které vykonaly mimoøádnì významný
èin, svou prací významnì pøispìly k rozvoji
mìsta a zvýšení kvality života jeho obèanù.
Ocenìní je také udìlováno za celoživotní zásluhy (nebo in memoriam). Mùže být propùjèeno
i osobnostem, které nežijí trvale na území Ostrova. Písemný návrh na udìlení ocenìní pøedkládají obèané mìsta, o udìlení ceny pak rozhoduje
Zastupitelstvo mìsta. Letos bylo èestné ocenìní
propùjèeno:

Centrum na podporu integrace cizincù v Karlovarském kraji vzniklo v roce 2010 na základì
potøeby pomoci integrovat státní pøíslušníky
tøetích zemí s trvalým nebo dlouhodobým pobytem do majoritní spoleènosti ÈR. Toto zaøízení
je provozováno Správou uprchlických zaøízení
MV jakožto organizaèní složkou státu a je spolufinancováno z Evropského fondu pro integraci
státních pøíslušníkù tøetích zemí. Cílem centra je
pomoci vytvoøit jednotnou koncepci podpory
integrace cizincù v ÈR a navázat spolupráci
s platformami a oborovými státními i nestátními
organizacemi. Služeb centra využilo za loòský
rok nejvíc klientù vietnamské státní pøíslušnosti
(234 osob tj. 59% celkové klientely CPIC v Karlovarském kraji), ukrajinské (cca 70 klientù tj.
18%) a ruské (58 osob tj. 15%). Nejvyhledávanìjší službou byly jazykové kurzy (v 923
pøípadech). Další vyhledávanou aktivitou byla
poradenská a informaèní služba (loni byla poskytnuta 324krát), dále sociálnì kulturní kurz
(54x) a právní poradenství (51x).

Jiøímu Šmídovi za celoživotní pøínos v oblasti práce
s dìtmi a mládeží; od r. 1963 pùsobil v kroužku
železnièních modeláøù, byl iniciátorem akce „Ostrovské kolejnice“.
Janu Marešovi, výrazné osobnosti ostrovského
kulturního života. Pùsobí v ostrovském ochotnickém
divadle jako herec a režisér, zajišuje scénografii,
výrobu kulis i rekvizity; v letech 1992-2010 režíroval
15 ochotnických pøedstavení pro dìti i dospìlé a ve
více než 20 pøedstaveních sám hrál.
Libuši Pùdové za dlouholetou èinnost v tìlovýchovì, od r. 1931 byla èlenkou Sokola a je spoluzakladatelkou TJ Spartak Ostrov.
Dagmar Shánìlová, Odbor KSVS

Prázdninový provoz
mateøských škol v Ostrovì
Mateøská škola Masarykova 1195 v Ostrovì
bude otevøena od 1. èervence do 12. srpna
a pøedškolní zaøízení pøi ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ
Ostrov bude v provozu od 15. do 31. srpna.
V ostatních mateøských školách budou provádìny
opravy dle harmonogramu v dobì jejich uzavøení.
Vzhledem k rekonstrukci kuchyní v MŠ
Halasova 765 a MŠ Palackého 1045 budou obì
zaøízení uzavøena od 1. èervence do 31. srpna.
Bližší informace o prázdninovém provozu mateøských škol se zákonní zástupci dovìdí v zaøízení, které
jejich dítì navštìvuje. (Vyhláška Ministerstva školství,
mládeže a tìlovýchovy ÈR pøipouští možnost pøerušení nebo zrušení provozu v mìsících èervenci
a srpnu. Rozsah stanovuje øeditelka MŠ po projednání se zøizovatelem, v tomto pøípadì mìstem Ostrov).
Dagmar Shánìlová, Odbor KSVS

Centrum svými rùznorodými aktivitami oslovuje
širokou veøejnost a upozoròuje na téma integrace
cizincù do spoleènosti. Za zmínku stojí napø. pøednášková èinnost na školách, znalostní soutìže apod.
Z akcí uskuteènìných v Karlovarském kraji je to napø.
konference s názvem Integrace cizincù v Karlovarském kraji a integrace dìtí na školách nebo Mongolský den v rámci pøímìstského tábora pøi MDDM
Ostrov. Poradenská a informaèní èinnost byla
klientùm poskytována nejen v Centru, ale i formou
terénní práce na tržištích, v obchodních centrech
a místech s vìtším výskytem cizincù v celém kraji.
Díky pozitivním zpìtným vazbám ze strany klientù
i majoritní veøejnosti se tak Centrum etablovalo jako
dùležitá souèást integrace cizincù do spoleènosti
s cílem dalšího rozšiøování a zkvalitòování podpùrných služeb.
Jeden z výstupù aktivit center byl výzkum zamìøený
na strategie zvládání obtížných životních situací
klientù CPIC s mongolskou a ukrajinskou státní pøíslušností, díky kterému se podaøilo zjistit nìkteré
skuteènosti vedoucí k sociální izolaci cizincù v ÈR.
Pracovníci centra spolupracují zejména s orgány
státní správy a samosprávy, jako je Služba cizinecké
policie, Odbor azylové a migraèní politiky MVÈR,
úøady práce, mìstské úøady apod. Z nevládních

organizací je to napø. Armáda spásy a Èlovìk
v tísni, o.p.s.
Správa uprchlických zaøízení MV ÈR je organizaèní
složka státu zøízená ministerstvem vnitra v r. 1996. Její
hlavní èinností je péèe o žadatele o mezinárodní
ochranu, azylanty, pøesídlence a zajištìné cizince.
Pojem péèe zahrnuje široké spektrum služeb a èinností (zejména poskytnutí ubytování, stravy, základních hygienických prostøedkù a kapesného). V r. 2009
rozšíøila Správa své služby o Centra na podporu
integrace cizincù. Více na: www.suz.cz
Centra na podporu integrace cizincù
V Plzeòském, Moravskoslezském, Pardubickém,
Zlínském, Olomouckém, Libereckém, Karlovarském
a Jihoèeském kraji pùsobí regionální Centra na podporu integrace cizincù. Centra, spolufinancovaná
z Evropského fondu pro integraci státních pøíslušníkù
tøetích zemí, mají za cíl vytvoøit prostor pro dlouhodobou a koncepèní podporu integrace cizincù.
Cílovou skupinou jsou cizinci z tzv. tøetích zemí
s dlouhodobým a trvalým pobytem na území ÈR.
Centra zajišují informaèní a poradenskou èinnost
v oblasti sociální a právní, organizují kurzy èeského
jazyka, sociálnì kulturní kurzy, PC kurzy a zprostøedkovávají možnost využití internetového pøipojení. Nedílnou souèástí je osvìtová èinnost pro
školská zaøízení, velké zamìstnavatele a širokou
veøejnost.
Více na: www.integracnicentra.cz
Projekt je spolufinancován z Evropského fondu
pro integraci státních pøíslušníkù tøetích zemí.
Pavlína Hanková, vedoucí CPIC Karlovy Vary

Zmìna stavu
obyvatel mìsta Ostrova
v bøeznu 2011
V bøeznu se v Ostrovì narodilo 11 dìtí, zemøelo
sedm obèanù. Manželství uzavøely dva páry. K trvalému pobytu ve mìstì se bìhem bøezna pøihlásilo
23 osob, odstìhovalo se jich 38. Celkovì tedy ve
mìstì ubylo 11 obèanù. Prùmìrný vìk ostrovských
obyvatel v bøeznu 2011 byl 41,27 let. Celkový poèet
obyvatel hlášených v Ostrovì (vèetnì pøilehlých
obcí) k 31. bøeznu 2011 byl 16 935.
Matrika MÚ Ostrov

Sdružení Macík
dìkuje mìstu
Díky jednání s mìstem se nám podaøilo domluvit
podrobnìjší spolupráci a upravit koncept pøebírání
zvíøat tak, abychom nemuseli øešit právní stránku vìci.
Tento vstøícný krok mìsta usnadní naši práci. Dále
jsme dohodli zpùsob úhrad za zvíøata, pocházející
z mìsta Ostrova. Mìsto díky svému vztahu k neziskovým organizacím bude mít absolutní pøednost
pøi pøíjmu zvíøat. Nadále ale platí, že pøijímáme pouze
zvíøata handicapovaná. Je zajímavé, že v nìkterých
obcích a mìstech se tìmto zvíøatùm vìnuje péèe
a jinde nikoliv. Tímto bych ráda podìkovala všem
zúèastnìným za èas, který mi vìnovali, zejména pak
starostovi mìsta Pavlu Èekanovi.
Stav zachránìné kobylky Lukavy se výraznì zlepšuje.
Na fotografii jsou vidìt místa, která byla na jejím tìle
poškozena. Je to opravdu zázrak, že pøežila, pøekvapivé je i tempo jejího uzdravování.

Zachránìná kobylka se rychle zotavuje.

Foto: Archiv OS Macík

Dìkujeme všem dárcùm, kteøí pøispìli na její
záchranu (jejich jména naleznete na našich
webových stránkách www.macik.websnadno.cz).
Hana Šimková
Ostrovský mìsíèník
Kvìten 2011
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Ostrovští hasièi v bøeznu

Zprávy ze škol

Naše jednotka byla vyslána celkem k 21 událostem, z nichž bylo 13 požárù, tøi technické pomoci,
dvì dopravní nehody, jeden planý poplach, jeden
únik látek a provìøovací cvièení. Jednotka zasahovala u požárù trávy, plastových kontejnerù, popelnic, chaty ve Velichovì v chatové oblasti Pod
Lišèím vrchem a v pøíbytku bezdomovcù u Prvního
rybníka.

Gymnázium Ostrov - pravidelný úèastník Pražského studentského summitu

Dopravní nehoda - Damice

Foto: Archiv JSDH Ostrov

První zásah v bøeznu byl na provìøení signalizace EPS
obchodním domì, jednalo se o planý poplach. K rozsáhlému požáru trávy jsme vyjíždìli do Nádražní ulice
podél železnièní trati, kde spoleènì s námi zasahovaly
jednotky z Hájku, Jáchymova, Karlových Varù a Chebu.
Vyjeli jsme ke dvìma dopravním nehodám: první byla
na silnici u Damic, kde došlo ke srážce motocyklu
a osobního automobilu. Øidiè motocyklu byl pøed naším
pøíjezdem v péèi lékaøe na místì již zasahující RZS
Ostrov. K druhé nehodì došlo u odboèky na Horní
Hrad, kde se pøevrátil pøívìs nákladního automobilu; pøi
této nehodì nebyl nikdo zranìn, došlo ke škodì na
pøívìsu. Na žádost ZZS Ostrov jsme vyjeli k transportu
pacienta do sanity v Lidické ulici, dále jsme byli vysláni
na pomoc na Hlavní tøídu, kde došlo k poruše na
pøívodu teplé vody a následnì k zatopení sklepních
prostor. Vyjíždìli jsme také k požáru støechy autosalonu
v Jáchymovské ulici v Karlových Varech, ale na místì
bylo zjištìno, že se jedná o provìøovací cvièení.
Milan Kuna, JSDH Ostrov

Všem absolventùm SPŠ Ostrov!

Den otevøených dveøí

Bývalí absolventi školy, pedagogové i vy všichni,
kteøí si chcete projít naši budovu školy ještì pøedtím, než bude pøedána mìstu Ostrov, máte poslední šanci. V sobotu 11. èervna 2011 od 10.00 do
17.00 hod. se uskuteèní v zámeckých prostorách
Den otevøených dveøí urèený všem, kteøí bìhem
devìtaètyøicetileté existence školy prošli jejími
branami.
Na návštìvníky èekají uèebny (nìkteré za dobu trvání
školy znaènì promìnily svou tváø), prostory dílenského vyuèování a stejnì jako v 60. a 70. letech minulého
století oblíbený S-klub. Už brzy se na tìchto stránkách
dozvíte podrobnìjší informace o prùbìhu celé akce,
snad jako závdavek prozradím, že v souèasné dobì
jednáme s bývalými pedagogy školy, zda si se svými
tøídami nechtìjí pøipomenout atmosféru školních let
a uspoøádat si bìhem dne ve škole po letech vzpomínkové tøídnické hodiny. Pokud jako bývalí absolventi èi
pøátelé technické školy máte možnost kontaktovat své
bývalé spolužáky a informovat je o této akci, prosím,
uèiòte tak. Dìkujeme.
Za SPŠ Ostrov: Mgr. Libor Háèek
mìsíèník
4 Ostrovský
Kvìten 2011

V roce 1995 vzniká podle amerického vzoru i v Praze
projekt zamìøený na simulaci diplomacie a mezinárodních vztahù nazvaný Pražský model OSN. Bìhem
školního roku se studenti pøipravují na závìreènou konferenci ve workshopech, kde jsou vzdìláváni v oboru
diplomacie, mezinárodních vztahù a práva. Vrcholem
celého roèníku je vždy závìreèná konference, která se
vìtšinou koná v Praze a zaštiuje ji významná diplomatická osobnost. Pøi prvních konferencích to byl
tehdejší prezident ÈR Václav Havel. V roce 2007 byl
Pražský model OSN, jako vzdìlávací projekt Asociace
pro mezinárodní otázky s dvanáctiletou tradicí, rozšíøen
o dva další programy: Model NATO a Model Evropské
unie. Vznikl tak Pražský studentský summit, který je nejvìtší akcí svého druhu ve støední Evropì.
Od zapojení se naši studenti každoroènì úèastní všech
konferencí a za tu dobu se vystøídali v roli zástupcù øady
zajímavých zemí: Malajsie, Bìloruska, Norska, Nìmecka, Èíny, Indonésie ad. Mnoho z tìchto našich
studentù se pozdìji uplatnilo v pøíbuzných oborech
a pracují napøíklad v humanitárních organizacích, jako
novináøi nebo politologové èi vyuèují politologii na FF
UK v Praze. V celé republice jsou známá jména Tomáš
Lebeda, Tomáš Lindner, Jaroslav Fiala nebo Dominik
Jandl. V letošním akademickém roce probìhl již šestnáctý roèník, kterého se zúèastnilo více než 400 støedoškolákù z celé ÈR. Naši školu na závìreèné konfe-

renci reprezentovali studenti v delegacích Libye, Øecka
a Kuby: Šána, Holeèková, Jirouš, Siøínková, Dekanová,
Brodcová, Prokop, Makaturová a Matušková. V projektu NATO, kde jednání probíhají pouze v angliètinì,
pracoval v delegaci Portugalska student Jirouš. Letošní
Pražský studentský summit se konal pod záštitou ministra zahranièí ÈR Karla Schwarzenberga. Za dlouholetou úèastí naší školy v tomto projektu stojí Ivan

Machek, vyuèující dìjepisu a základù spoleèenských
vìd. Bìhem svého pùsobení na ostrovském gymnáziu
pøipravil pro studenty desítky poznávacích zájezdù èi
exkurzí, besed a pøednášek. Za jeho neúnavnou a naprosto nadstandardní aktivitu se sluší mu podìkovat.
Mgr. Libor Velièka

SPŠ Ostrov - Výprava za kanál La Manche
Tøiadvacítka studentù se v bøeznu vypravila na dalekou
cestu, na týdenní poznávací zájezd do Velké Británie.
Na samotnou Británii zbylo v programu zájezdu plných
pìt dní, pøièemž program byl uzpùsoben faktu, že jsme
školou pøipravující budoucí techniky. Naše kroky zamíøily do moderního automobilového závodu, kde jsme
si prohlédli výrobu luxusních automobilù a rovnìž do
jiné spoleènosti, kde se vyrábìjí precizní vozy na zakázku v podmínkách zdánlivì primitivních. Dalším velkým
zážitkem pro nás byla prohlídka svìtoznámého fotbalového klubu Chelsea, kde již nìkolik let pùsobí jako
brankáøská jednièka Petr Èech. Toho jsme na stadionu
nepotkali, ale prošli jsme celé zákulisí areálu, nahlédli
do hráèských šaten, zahráli si na fotbalisty a zvìdavé
novináøe v tiskovém centru. Návštìva Británie se stala
o nìco sladší, když naše nohy pøekroèily práh èokoládovny v Birminghamu, kde bylo dovoleno ochutnat
nejeden èokoládový skvost. Pro nás zajímavá byla
rovnìž prohlídka moderní dominanty mìsta, budovy
Selfridges, kterou vyprojektoval architekt Jan Kaplický.
Až do oblak jsme zavítali v Cosfordu, kde se ve dvou

Ostrovští prùmyslováci navštívili Velkou Británii.

obrovských hangárech nachází muzeum letectví. Byla
to zajímavá prohlídka dìjinami britské aviatiky, nechybìly stroje, které se vyznamenaly v bojích za II. svìtové
války stejnì jako dopravní letouny pùsobící ještì v nedávné dobì ve službách britského letectva. Nejvíce
lákadel nabídl Londýn a pøilehlé okolí. Prošli jsme se po
nultém poledníku v Greenwich a rozdìlili se alespoò
na chvíli na ty z východní a ty ze západní polokoule,
spatøili jsme nejvìtší magnety mìsta jako Buckinghamský palác, Westminsterské opatství, Downing Street,
Tower Bridge. Neopakovatelnou chvílí byla možnost
spatøit všechny uvedené památky a další ze 135 metrù
vysokého Londýnského oka, velkého ruského kola
tyèícího se nedaleko Temže. Do tìchto výšek se odvážili skuteènì jen ti nejodvážnìjší. Když k naší výpravì
pøidáme anglické „Fish and Chips“, pøíjemné jarní poèasí, výbornou náladu i skvìlý kolektiv úèastníkù, dá se
øíct, že výprava do Británie se povedla. Domù jsme se
vraceli s nadšením a nedoèkavostí, až budeme moci
o všem vyprávìt zvìdavým rodinám a pøátelùm.
Markéta Pehová, studentka II. roè. TL (red. kráceno)

Foto: Archiv SPŠ Ostrov
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MDDM Ostrov

ZŠ Májová

Krajský pøebor leteckých modeláøù
7. kvìtna 9.00 hod., louka u Jenišova
Modeláøi KK soutìží v kategoriích: H, A3, F1A, F1H,
P30. Vítìzové postoupí do republikového finále.
Olympiáda ostrovských škol
15. roèník Olympiády ostrovských škol o putovní
poháry MDDM, starosty mìsta, mìstské rady
a mìsta Ostrova pokraèuje turnaji:
Pohár starosty mìsta
Ostrovská minitretra 6.-9. tø.
10. kvìtna 13.00 hod., høištì ZŠ Májová
Fotbal hoši 6.-7. tø.
25. kvìtna 13.00 hod., høištì MDDM
Pohár mìsta Ostrova
Gymnázium - SPŠ
17. kvìtna 8.00 hod., høištì MDDM
Utkání studentù støedních škol v malé kopané,
volejbalu, nohejbalu a basketbalu
Nedìlní odpoledne na Dìtské letní scénì
Každou nedìli se od 8. kvìtna do 5. èervna vystøídají:
Rockeøi z druhého patra (ZUŠ Ostrov), dìti ze zájmových kroužkù MDDM, mažoretky, Orbis pictus,
Mirákl ad. Informace v MDDM a na plakátech.
Výlet Jáchymovské mlýnky
14. kvìtna
Pro rodièe s dìtmi: procházka k jáchymovským mlýnkùm. Nazpìt je možno se vrátit pìšky nebo autobusem. Informace a pøihlášky v MDDM do 11. kvìtna.
Pøednáška pro rodièe
24. kvìtna 17.00 hod., MDDM
„Jak žít a pracovat s dìtmi aneb Kdo tady vlastnì
zlobí?“ Pøednáška o metodì používané ve Studijním
centru Basic. Proè se nìkdy dìti nesoustøedí, uèení
jim jde hùø nebo mají nechu k uèení? Jak mùžete
svému dítìti pomoci? Souèástí programu je diskuse
a odpovìdi na dotazy posluchaèù (trvá asi do 18.30
hod.)
Prima Den dìtí
29. kvìtna 14.00-17.00 hod.
Dìtská letní scéna MDDM, areál Ekocentra,
klášterní dvùr
V areálu MDDM v prùbìhu odpoledne soutìže, horolezecká stìna, skákací hrady, malování na oblièej,
ukázky ostrovských hasièù a mìstské policie, výtvarná
dílna, elektrická autíèka, na Dìtské letní scénì vystoupí dìti ze zájmových kroužkù MDDM. Na trávníku
u EC ukázka výcviku psù ZKO Ostrov-Veseøice, konì
Castily Moøièov, poníci Prima Horseland. Za nepøíznì
poèasí bude program upraven a pøesunut do vnitøních
prostor. Více na plakátech a v médiích.
Sportovní høištì, minigolf
Víceúèelové høištì i fotbalové minihøištì s umìlým
trávníkem, nové univerzální høištì, kuželkáøská dráha,
lezecí stìna a kostka, lanová pyramida, minigolf
a stolní tenis jsou otevøeny po-pá do 19.00 hod.,
so, ne 10.00-19.00 hod.
Letní tábory
Letní tábor Manìtín
Pro dìvèata i kluky od osmi let nabízíme poslední
volná místa letního tábora v krásném prostøedí
Manìtínska. Termíny: I. turnus:1.-14. 7., II. turnus:
14.-27. 7., IV. turnus: 9.-22. 8. Cena 3000 Kè
Pøímìstský sportovní tábor
V prùbìhu týdenního pobytu se dìti na našich høištích
seznámí s prùpravnými hrami, základy míèových her
a atletikou. Termíny: I. turnus: 11.-15. 7., II. turnus:
1.-5. 8. Cena 750 Kè
Pøihlášky k dispozici v MDDM.
Informace: MDDM po-èt 8.00-20.00 hod.
pá 8.00-18.00 hod., tel. 353 613 248
Pøipravujeme:
Zachraòme Horní hrad
4. až 5. èervna, Horní hrad
Pro dìti od sedmi let. Víkendová pomoc pøi úklidu
areálu a okolí hradu s pøespáním v objektu. Ve volném
èase si dìti zasoutìží, veèer posezení u ohnì a noèní
hra. Informace a pøihlášky od 16. kvìtna v MDDM.
Bc. Šárka Märzová, ved. oddìlení

Velikonoce oddìlily další èást školního roku. Rodièe na
tøídních schùzkách zjistili skóre svých ratolestí, žáci
pátých a devátých roèníkù absolvovali pøijímací øízení na
støední školy. Konala se další ze soutìží Malé sportovní
olympiády. Naši basketbalisté a basketbalistky, kteøí školu reprezentovali (Ryšánková, Paterová Adéla a Míša,
Strejèková, Fuèíková, Bìlohlávková, Gasparová, Šmejkalová, Kunzmann, Wohlmuth, Abrahám, Vraný, Jakab,
Matìjka, Tölg, Erlebach, Jelínek, Brožek) se vypravili na
základní školu Masarykova Ostrov odehrát skupinu
okresního kola. Chlapci skonèili na pátém místì.

Úspìšné žákynì Hedvika Navrátilová a Tereza Savèicová (zleva)

Dìvèata byla úspìšnìjší a obsadila tøetí místo. Mimoøádný úspìch zaznamenaly dvì žákynì tøetích tøíd.
Soutìžily v okresním kole ètenáøské soutìže. V konkurenci ètenáøù karlovarského okresu obsadila Tereza
Savèicová z 3. B první místo a Hedvika Navrátilová
z 3. A ètvrté místo. Obì dívky postoupily do krajského
kola. I zde zabodovaly. Tereza Savèicová obsadila tøetí
místo v kraji a Hedvika Navrátilová skonèila na šestém
místì. Dìkujeme jim za vzornou reprezentaci školy.
Mezi tøeáky se skrývá ještì jeden veliký talent: Lucie
Stehlíková se umístila na tøetím místì v celostátním kole
pìvecké soutìže Skøivánek. Gratulujeme!
Nejen na naší škole se konala mezinárodní matematická soutìž Matematický klokan. V nejmladší kategorii

ZUŠ Ostrov
Program
5. kvìtna 17.00 hod., Stará radnice
Zahrajme si spoleènì (vystoupí žáci hudebního oboru)
8. kvìtna, klášterní areál
Klášterní slavnosti. Zahraje After Party Band pod vedením Alexandra Šastného.
10. a 12. kvìtna 17.00 hod., Stará radnice
Malí umìlci (zahrají nejmladší žáci školy)
11. kvìtna 17.00 hod., sál ZUŠ
Malí umìlci (zahrají nejmladší žáci školy)
15. kvìtna14.30 hod., MDDM Ostrov
Rokeøi z II. patra (rocková skupina pod vedením
Patrika Sošky.
17. kvìtna 17.00 hod., sále ZUŠ
Interní koncert (zahrají žáci hudebního oboru)
17. kvìtna 10.00 hod., Stará radnice
Klavírní hrátky (tradièní soutìž klavíristù, poøádá klavírní oddìlení)
19. kvìtna17.00 hod., Stará radnice
Rodinný koncert (spoleènì zahrají žáci školy s rodinnými pøíslušníky)
25. kvìtna 17.00 hod., klášterní kostel
Vernisáž výstavy žákù výtvarného oboru v rámci
projektu ESF Technika@umìní
27. kvìtna 17.00 hod., spoleèenský sál DK Ostrov
Slavnostní ocenìní nejlepších žákù školy (2010-11).
Zahrají hudební soubory ZUŠ.
29. kvìtna15.00 hod., klášterní kostel
Koncert žákù a souborù kytarového oddìlení, v rámci
ESF Technika@umìní
30. kvìtna17.00 hod., Stará radnice
Pøehlídka talentù (talentované dìti klavírního
Jaroslav Chmelík, zást. øed.
oddìlení).

Cvrèek pro žáky druhých a tøetích tøíd byli nejlepšími
luštiteli Josef Balák z 3. B, Lukáš Juránek z 3. A, na tøetím místì se shodným poètem bodù Tereza Savèicová
a Martin Drahý z 3. B. Kategorie Klokánek je pro žáky
4. a 5. tøíd. Zde byli nejlepšími øešiteli Jan Procházka
a Jiøí Grzywacz, oba z 5. B, na tøetím místì Jan Hlùšek
z 4. B. V kategorii Benjamín (6.-7. tøídy) dosáhl nejvyššího poètu bodù Václav Štulík ze 7. A, za ním skonèila
Markéta Kadeøábková z téže tøídy, tøetí místo obsadil
Tomáš Lemák z 6. A. V kategorii Kadet (8.-9. tøídy)
dosáhla nejlepších výsledkù dìvèata z 9. A: Tereza
Dušková, Kateøina Pololáníková a Lucie Šupolová.
V bøeznu uspoøádala školní družina soutìž ve zpìvu
Doremi pod vedením vychovatelky Glázrové. Dìti
pøedvedly 15 vystoupení. Porotu utvoøily vychovatelky
a vylosovaný divák, Veronika Kosová. Na prvních tøech
místech se umístily: 1. Kateøina Czechová, 2. duo Nikol
Ederová a Marta Šafáøová, 3. Alena Pincová. Dále se
v tìlocviènì školy odehrálo finále soutìže Škola hledá
talent. Vystupovali v nìm jednotlivci i dvojice, soutìžilo
se v rùzných oblastech. Úèinkující podávali skvìlé
výkony, vyhrát však mohl jen jeden z nich. Dìtská a odborná porota nakonec rozhodla následovnì: 9. místo
Kristýna Rešlová (zpìv), 8. místo Jitka Ferenczová a Eva
Žïárská (tanec), 7. místo Nikola Fialová a Nikola
Tomínová (zpìv), 6. místo Leona Lakatosová (zpìv),
5. místo Jana Èerjaníková (twirling), 4. místo Sára
Peštová a Barbora Galbaviová (tanec), tøetí místa byla
dvì: Daniel Erlebach (akordeon) a Jitka Tancibudková
(zpìv), 2. místo Daniel a Jaroslav Belfínovi (break dance), 1. místo Iveta Thi Thu Hien Nguyenová. Škola
našla svùj talent. Píseò z filmu Titanic v jejím podání
zdvihla diváky ze sedadel a mnohé posluchaèe dojala
až k slzám. Více na www.3zsostrov.cz
Mgr. Michaela Budaiová-Hanakovièová

EKOCENTRUM Ostrov
Klášterní slavnosti
8. kvìtna 10.00 hod.
V rámci slavností zveme veøejnost k prohlídce našich
vnitøních a venkovních prostor.
Jarní houby a pøírodovìdné zajímavosti
13. kvìtna 16.00 hod.
Pøednáška Martina Chochela o jarních houbách a možnostech ochrany pøírody v našem okolí. Pøednášející
bude odpovídat na dotazy nejen k tomuto tématu.
Pøehlídka trofejí
21. kvìtna 10.00 hod.
Vojenské lesy a statky ÈR (Karlovy Vary) poøádají pøehlídku trofejí na støelnici Luèiny, Hradištì. Ve spolupráci s EC pøipravily vìdomostní testy o zvíøatech a soutìže
o ceny.
Výstup na horu Dyleò
21. kvìtna 10.00 hod.
Výstup s bohatým programem: soutìže o ceny, vìdomostní testy o zvíøatech a pøírodì, lukostøelba, dva
skákací hrady
Vìdomostní test pro veøejnost
Od dubna do listopadu zveøejòujeme každý týden na
nástìnce v EC jednu otázku, týkající se zvíøat chovaných u nás i ve volné pøírodì. Návštìvníci se mohou
do soutìže zapojit vyplnìním a odevzdáním odpovìdní kartièky se jménem, adresou a telefonem. Na konci
mìsíce budou z úspìšných øešitelù vylosováni tøi,
jejichž jména budou zveøejnìna v OM.
Prohlídky pro veøejnost
Každou sobotu a nedìli 9.00-12.00 a 13.00-17.00 hod.
Bezplatná prohlídka venkovní èásti a chovatelských
pracoven. Mimo tuto dobu možno domluvit prohlídky
telefonicky.
Informace k akcím, èinnosti kroužkù a pøímìstským
táborùm EC: po-èt 10.00-18.00 hod., pá 10.00-17.00
hod., facebook: Ekocentrum MDDM Ostrov, tel.
353 842 389, 731 615 658. Václav Hraba, ved. EC

Redakce si vyhrazuje právo krátit texty pøispìvatelù.
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Rozhovor
Tomáš Èepelák pomáhá støežit životní prostøedí
„Už v dìtství mì k zájmu o životní prostøedí a jeho ochranu pøivedl mùj dìdeèek, nìkdejší venkovský uèitel a milovník pøírody. A už mi to zùstalo,“ øíká
Tomáš Èepelák, od r. 2003 vedoucí Odboru životního prostøedí pøi Mìstském úøadu Ostrov. Pøestože se narodil v Praze, nikdy v hlavním mìstì nežil.
Vystudoval Gymnázium Ostrov s humanitním zamìøením a Vysokou školu zemìdìlskou Praha, fakultu provoznì ekonomickou v Èeských Budìjovicích
v oboru fytotechnika. Po vojnì pracoval u vojenských lesù a statkù v blízkém Velichovì, krátce u statkù Jesenice ve støedisku Køivoklát, dále jako výrobní
námìstek a èlen pøedstavenstva karlovarské firmy Zezan, pak pøešel na MìÚ Ostrov. Odbor životního prostøedí, který vede, se spolupodílel na projektu
Lesopark Borecké rybníky i na mnoha dalších, souvisejících s ochranou životního prostøedí. Borecké rybníky se mimo jiné pyšní nìkolika chránìnými druhy
rostlin a živoèichù. Z tohoto dùvodu byly také rybníky Hluboký a Koòský zaøazeny do soustavy Natura 2000 v kategorii Evropsky významná lokalita,
hlavnì díky výskytu kriticky ohroženého èolka velkého.

Které oblasti
životního prostøedí
sledujete?
Zajišuji výkon státní
správy na úseku ochrany
pøírody a krajiny na MìÚ
Ostrov jako obci s rozšíøenou pùsobností, dále se
starám o správu lesù v majetku mìsta. Pracovníci našeho odboru zajišují státní
správu v oborech: Vodní hospodáøství, Ochrana pøírody a krajiny, Státní správa lesù, Státní správa myslivosti, Odpadové hospodáøství, Ochrana ovzduší,
Ochrana Zemìdìlského pùdního fondu, Vèelaøství,
Rybáøství, Týrání zvíøat, Rostlinolékaøská péèe a Správa
lesù v majetku mìsta Ostrov. Ostrovský Odbor životního prostøedí již dal podnìt k realizaci nìkolika desítek
projektù, zejména na úseku ochrany pøírody a krajiny,
ale to na celém území obce s rozšíøenou pùsobností
MìÚ Ostrov, tedy na území ètrnácti mìst a obcí. Byly
to pøedevším malé projekty související s ochranou
a údržbou chránìných území, chránìných druhù rostlin
a živoèichù, památných stromù aj.

dalších. Z rostlin je významný výskyt zvláštì chránìných
druhù bazanovce kytkokvìtého (Naumburgia thyrsiflora) a v blízkosti rybníkù i hvozdíku pyšného (Dianthus superbus). Zajímavé jsou i nálezy bublinatek. Borecké rybníky jsou využívány i jako chovné, ale chov ryb
je provozován pouze za urèitých podmínek a s ohledem na zaøazení lokality v systému Natura 2000.
Provádí jej místní organizace Èeského rybáøského svazu.

Jaký máte na celý projekt osobní názor?
Jako celek považuji realizaci projektu, tj. zøízení pøírodní
zóny na okraji mìsta, za velmi pøínosnou pro obèany

Máte svá vlastní oblíbená místa v okolí?
Mám, a celou øadu, a to i takových, která spousta
obèanù pravdìpodobnì ani nezná, ke kterým se
dostanu v souvislosti s výkonem povolání. Ovšem
Borecké rybníky, i vzhledem ke své dostupnosti, mezi
nì rozhodnì patøí.

Co byste si v souvislosti s pøírodou pøál?

Kdy a jak vznikly Borecké rybníky?

Volavka popelavá

Okolnosti vzniku Boreckých rybníkù jsou podrobnì
zpracovány v knize Dìjiny mìsta Ostrova. Vznik tìchto
rybníkù je kladen do 17. století, kdy sloužily jako
nádrže k zachycování vod zejména z tajícího snìhu
v Krušných horách a jejich pøevod do Bystøice. Celá
oblast byla v té dobì charakterizována jako bažinatá.
Rybníky spravovalo historicky mìsto Ostrov.

i návštìvníky mìsta, se spoustou zajímavostí, a to
i pøesto, že bych si nìjaké drobnosti možná umìl pøedstavit trochu jinak. Ovšem jak podle názoru odborníkù,
tak i laikù, se kterými jsem lokalitu Boreckých rybníkù
navštívil, nám taková místa mohou jiná mìsta jen
závidìt.

Kdy zaèaly snahy o rekultivaci území?

Jsou v blízkosti Ostrova další podobná
místa?

Tyto snahy trvaly velmi dlouho, oblast rybníkù bývala
v druhé polovinì 20. století dosti zanedbaná. Jako
první byl v roce 2003 revitalizován rybník Luèný za
pøispìní Ministerstva životního prostøedí ÈR. Šance na
rozsáhlejší nápravu vznikla s možností spolufinancování realizace projektu Lesopark Borecké rybníky
z prostøedkù EU, konkrétnì Operaèního programu
životního prostøedí. Byly provedeny prùzkumy výskytu
všech druhù živoèichù a rostlin. Byl zaznamenán
výskyt, tøeba i èasovì omezený, široké øady živoèichù
a rostlin vèetnì druhù chránìných dle zákona o ochranì pøírody a krajiny, druhù zapsaných v Èervené knize
i ostatních druhù a jejich biotopù.

èást Natura 2000), registrované významné krajinné
prvky Borecká alej (není souèástí rybníkù), Skalní defilé
nad Bystøicí, Louka u nemocnice s výskytem hvozdíku
pyšného, Louky u Kvìtnové, Pastviny u Moøíèova
a Vìtrný vrch, dále památné stromy: Lípa v Horním
Žïáru a Kvìtnovská lípa. V celém území pùsobnosti
MìÚ Ostrov jako obce s rozšíøenou pùsobností èítá
seznam chránìných území a památných stromù na
desítky, mezi nimiž nìkteré jsou i z celostátního
pohledu unikáty.

Foto: Ing. Tomáš Èepelák

Pøímo ve správním území mìsta se nachází ještì
Pøírodní rezervace Ostrovské Rybníky (zároveò sou-

Pøál bych si zejména omezení vandalismu a bezohlednosti lidí, kteøí jsou schopni pro pocit vlastní
udatnosti znièit, na co sáhnou, kteøí nejen odhazují, ale
doslova navážejí kamkoliv do pøírody tuny odpadkù,
pøál bych si rozmysl pøi záboru ploch pro zástavbu
v pøírodnì cenných lokalitách s ohledem na potøeby
ostatních složek a obyvatel pøírody, zachování nejcennìjších lokalit. Takových pøání mám hodnì a jsou
hlavnì o lidech.
Rozhovor s Ing. Tomášem Èepelákem
pøipravila Dominika Planková (úprava: jan)
Poznámka
Natura 2000 je soustava chránìných oblastí evropského významu; na svém území je dle jednotného
principu vytváøí všechny státy EU. Soustava zajišuje
ochranu tìch druhù živoèichù, rostlin a typù pøírodních
stanoviš, které jsou z evropského pohledu nejcennìjší,
nejvíce ohrožené, vázané nebo svým výskytem omezené jen na urèitou oblast (endemitické).

Kdo rozhodl o zaøazení rybníkù
do Natury 2000?
Vyhlášení Evropsky významných ploch, kam patøí
rybníky Hluboký a Koòský s pøilehlými plochami
mokøadù, vyplynulo z pøipojení Èeské republiky do EU
a evropské legislativy. Tento proces byl øízen
Ministerstvem životního prostøedí ÈR po pøedchozím
prùzkumu a na základì výskytu takzvaných pøedmìtù
ochrany, v pøípadì Boreckých rybníkù to byl výskyt
kriticky ohroženého èolka velkého (Triturus cristatus).

Jací další živoèichové a rostliny se zde
vyskytují?
Seznam je to rozsáhlý. Kromì rozhodujícího výskytu
èolka velkého je tu celá øada druhù obojživelníkù,
vodních ptákù, hnízdí zde napø. pochop rákosní, opakovanì je pozorován výskyt orlovce øíèního a mnoha
mìsíèník
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Labutí rodinka

Foto: Ing. Tomáš Èepelák

kulturní pøíloha
15. ostrovské varhanní jaro
Letošní roèník bude v kostele sv. Michaela a Panny Marie Vìrné skuteènì
slavnostní. Pøedstaví se špièkoví umìlci. Zahajovací koncert se bude konat
15. kvìtna, výjimeènì v 18.00 hod.
Tradiènì zazní Fanfára
pro Ostrovské varhanní jaro, kterou na trubku zahraje sám autor,
ostrovský rodák, mistr
houslaø František Kùs.
Mimoøádný koncert je
vìnován pozoruhodnému dílu skladatele Petra Ebena, skladbì pro varhany
a recitátora Labyrint svìta a ráj srdce na vybrané texty
Jana Amose Komenského. Komenského téma provázelo skladatele po celý život. Od r. 1991 toto dílo
improvizoval a tak je slyšelo publikum v mnoha zemích.
Úryvky z textu Komenského recitoval v èeštinì skladatelùv syn Marek Eben, byly však i pøeloženy do
mnoha jazykù. Na sklonku života Petr Eben Labyrint
zapsal do not a skladba vyšla tiskem (2002). Varhanice
Irena Chøibková, která vìnuje zvláštní zájem hudbì
Petra Ebena, uskuteènila o dva roky pozdìji svìtovou
premiéru této skladby v pražské bazilice sv. Jakuba, kdy
recitoval Martin Stropnický. Pøi té pøíležitosti bylo
natoèeno CD. Jedineènou 14dílnou skladbu, nároènou
jak pro interprety, tak pro posluchaèe, v Ostrovì
uslyšíme v podání proslulé Ireny Chøibkové a sklada-

telova syna Marka Ebena. (V Ostrovì zaznìl koncert
k poctì Petra Ebena r. 2004 k jeho 75. narozeninám.
Jubilant byl už vážnì nemocný, pøesto velmi mile odpovìdìl. Jeho dopis láskyplnì uchováváme v archivu.)
Výtìžek zahajovacího koncertu bude vìnován charitativním úèelùm.
Po dvì další nedìle uslyšíme vynikající hudbu už vždy
od 15.00 hod. Dne 22. kvìtna zazní klasické skladby
v podání nejmladší generace. Talentovaný varhaník
Pøemysl Kšica (jeho otec je varhaníkem chrámu sv. Víta
v Praze) se nyní ještì po studiu zdokonaluje na vysoké
hudební škole v nìmeckém Stuttgartu. Na housle zahraje Lenka Matìjáková, která po studiích dále pokraèuje na vídeòské akademii (bude hrát na housle
postavené Františkem Kùsem, které dostala od Václava
Hudeèka jako první cenu v houslové soutìži). Následující nedìli poprvé uslyšíme již proslulou varhanici
Michelle Hradeckou (AMU Praha u Jaroslava Tùmy).
Na trubku ji doprovodí špièkový trumpetista Národního divadla Vladimír Rejlek. Všem posluchaèùm pøejeme hluboký kulturní zážitek a doporuèujeme využít
prohlídky varhan s odborným výkladem, která je zaøazena po druhém a tøetím koncertu.
Mgr. Lidmila Hanzlová

Radost malovaná na skle
Výstava stejného názvu, která pøedstaví obrázky Evy Mikschikové, malované na skle, se uskuteèní na
Staré radnici Ostrov a bude trvat od 4. do 30. kvìtna.
Autorka o své tvorbì uvádí:
Již v útlém dìtství mì fascinovala barevnost a køehkost
luèních kvìtin, motýlù, okouzlovali pestrobarevní ptáci, blankytnì modré letní nebe,
šum vìtru v korunách smrkù a borovic,
stébla trávy ve vánku, šumìní potùèku,
jemnost pomnìnek, bzukot vèel,
vùnì karafiátù, úsmìv andìlù…
tichost kostelù a sluneèní paprsky,
tanèící skrze barevná vitrážová okna
a prosvìtlující prostor. To vše mì již
tenkrát lákalo k malování, zachycení
vìènosti. Ale teprve ve zlomu mého
dospìlého života, který mì rozpoltil
a témìø zastavil, kdy mi bylo dáno pøežít smrt
mé malé dcerky a dvakráte i svou klinickou smrt,

kdy se následkem nemoci mùj život zcela zpomalil…,
kdy v mém srdci pøevládla neskuteèná bolest a smutek,
daroval mi Pán Ježíš opìt touhu po kráse, nìze,
jemnosti, po ráji. A já zaèala opìt malovat.
Ze smutku a hluboké bolesti zaèala
tryskat radost, veselé barvy, opìt se mi
vrátily dìtské oèi a jejich užaslý
pohled na krásu svìta, na každý
sebemenší detail. Zaèala jsem jemnými akvarely a pozdìji mì uchvátila krása a køehkost skla a já zaèala
malovat i na sklo… Maluji pomalými
tahy a v srdci mám klid a tichou radost.
Jen si pøeji, abych alespoò trošku mohla
obdarovat a potìšit i druhé tou krásou,
radostí a svìtlem, tušením ráje.
(red. kráceno)

Do ostrovského kulturáku se vrací rocková muzika
První roèník pøehlídky regionálních kapel pod názvem Regionbeat Ostrov 2011 se uskuteènil v sobotu
9. dubna v Domì kultury v Ostrovì.
Na dvou pódiích zde zahrálo šestnáct kapel rùzných
žánrù. Pøehlídka pøilákala na ètyøi sta posluchaèù
a zúèastnilo se jí zhruba sto dvacet muzikantù. V rámci
této akce se konala i soutìž o nejoblíbenìjší kapelu.
S ohledem na malý poèet „esemeskujících“ posluchaèù byl koneèný vítìz vybrán pomocí hlasování na
facebooku. Nejvìtším oblíbencem se stala skupina
Plesnivý fazole, díky èemuž získala jako výhru deset
hodin nahrávacího èasu ve Studiu 060 v Ostrovì.

Více informací o této kapele pøinese nìkteré další
vydání Ostrovského mìsíèníku.
Vzhledem k tomu, že se v prùbìhu pøehlídky
nevyskytly sebemenší problémy, mùžeme slíbit, že se
budeme rockové muzice vìnovat i v budoucnu, a to
rùznými zpùsoby.
Zatím se všichni každopádnì mùžeme již dnes tìšit na
Regionbeat Ostrov 2012.
Ing. Marek Poledníèek, øed. DK Ostrov

Podrobný pøehled akcí najdete na www.dk-ostrov.cz
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Madam Colombová zasahuje
S teplejším poèasím se nachýlil konec divadelní sezóny
v Ostrovì. Poslední pøedstavení „Madam Colombová
zasahuje, aneb Kam zmizel ten diamant?“ vám pøedstaví prostøedí anglického zámku s pravým nefalšovaným
Lordem Ham-milk-tonem. Dìj hry zaèíná koupí vzácného diamantu zvaného Rùžový ptakopysk, který je
vzápìtí ukraden, od èehož se odvíjí dìj celé hry. Lord
chce pochopitelnì diamant zpìt, a proto pozve na své
panství nejslavnìjší detektivy svìta. K jeho smùle
ale pozvání
všichni odmítnou, až
na poruèíka
Colomba.
Jaký je
ovšem jeho
údiv, když
pøijede na
návštìvu
sice osoba
v urousaném baloòáku, ale
místo muže
je to rázná
žena, která
se pøedstaví

jako madam Colombová. A tím zaèíná vyšetøování
zloèinu. K výslechu jsou pozváni všichni pøítomní
v zámku, a že je jich opravdu mnoho. Dìj komplikuje
fakt, že jeden z podezøelých diamant skuteènì ukradl,
další dva se jen domnívají, že ho ukradli, ostatní nemají
vùbec žádné alibi. Nebyla by to ovšem madam
Colombová, kdyby ji to zmátlo. Na to, kdo je zlodìj, se
budete muset pøijít podívat každý osobnì 18. kvìtna
v 19.30 hod. do kinokavárny. A právì proto, že Divadelní scéna pøi DK Ostrov tentokráte zahraje v menším
prostoru, než jste zvyklí, zajistìte si své vstupenky vèas.
Domluvili jsme pro své fanoušky i možnost malého
obèerstvení v kavárnì DK. Vìøíme, že vás naše pøedstavení osloví a pobaví. Vìøte, že nás stálo nemalé úsilí
chodit pravidelnì a vèas na všechny zkoušky souboru
a vyloženì jsme trpìli pod pádnou rukou režiséra Jana
Mareše. Nicménì tou nejvìtší odmìnou pro nás bude
váš zájem a potlesk.
Více na: www.ochotniciostrov.estranky.cz
Martina Novotná

Pøehlídka
køesanských divadel
Obèanské sdružení APOstrov vás zve na III. roèník ostrovského køesanského ekumenického
mládežnického divadelního festivalu (df OKEM).
Jedná se o festival amatérského divadla s veskrze
køesanskou tematikou, který je urèen široké
veøejnosti. Hlavní program probìhne 7. kvìtna
od 13.00 hod. v kinokavárnì Domu kultury.
Stejnì jako v loòském roce se i letos mùžete tìšit
nejen na divadelní soubor domácích, ale i na nìkolik
uskupení hostù. Již dnes pro vás pøipravují nové hry
z vlastních dílen, plné humoru i filosofie, pøátelské
nálady a inspirující atmosféry.
Více na www.apostrov.mladez.cz
Milan Božovský
Ostrovský mìsíèník
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12. ètvrtek 20.00 hod.
Vstupné: 55 Kè, 90 minut

VEÈER S OUTDOOROVÝMI FILMY

DÙM KULTURY OSTROV

Kinokavárna
1. nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 108 minut, èeské titulky (*15)
ÈERNÁ LABU Premiéra
Snímek sleduje pøíbìh Niny (Natalie Portman), baleríny
newyorského baletu, jejíž život je plnì pohlcen tancem.
Kvùli své vytoužené roli v Labutím jezeøe se stane až
dìsivì dokonalou. Produkce: USA. Žánr: drama, thriller

Jeden z nejúspìšnìjších dokumentárních filmù
slovenského režiséra Pavla Barabáše Carstensz - Sedmá
hora (ocenìný 10 mezinárodními cenami) a další filmy:
Na kolech pøes Himálaje a Bhútán - Hledání štìstí
(10 mezinárodních cen).
Produkce: Slovensko. Žánr: dokumentární film
14. a 15. sobota a nedìle 17.30 hod.
14. sobota 20.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 112 minut, èeské titulky (*12)
HLAVNÌ NEZÁVAZNÌ Premiéra
Patøí kamarádství do postele? Kdo by vìøil tomu, že
mezi mužem a ženou mùže existovat prosté sexuální
pouto, které nenaruší láska? Emma (Natalie Portman)
a Adam (Ashton Kutcher) mají pøíležitostný sex: žádná

5. a 6. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 75 Kè, 84 minut, èeská verze
GNOMEO A JULIE Premiéra
I s malým trpaslíkem mùžete zažít velké dobrodružství.
Nový animovaný komediálnì-dobrodružný snímek
o trpaslících dává nejslavnìjšímu pøíbìhu lásky na svìtì

6. a 7. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné:75 Kè, 115 minut, èeské titulky (*12)
FIGHTER Premiéra
Drama vypráví skuteèný pøíbìh boxera Mickyho Wara
a jeho neuvìøitelný vzestup ke slávì. Film o úsilí, lásce
a hrdosti protkané vytøíbeným humorem byl ocenìn
dvìma Zlatými glóby a je právem považován za jeden
z nejvydaøenìjších snímkù roku. Produkce: USA. Žánr:
drama, biografie
7. a 8. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 107 minut, èeská verze
RANGO Premiéra
Režisér Pirátù z Karibiku Gore Verbinski znovu namíchal
opulentní koktejl akce, humoru a nádherných kulis,

19. a 20. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 111 minut, èeské titulky (*12)
DILEMA Premiéra
To, co øeknete svému nejlepšímu kamarádovi, je stejnì
dùležité jako to, co mu neøeknete. Má Ronny øíct
Nickovi o nevìøe jeho ženy Genevy? Nebo má
pøedstírat, že nic nevidìl a dál v Nickovi udržovat iluzi
dokonalého manželství?
Produkce: USA. Žánr: komedie
20. a 21. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 70 Kè, 114 minut, èeské titulky (*15)
OBØAD Premiéra
Michael (Colin O´Donoghue) navštìvuje školu
exorcizmu ve Vatikánu. Bìhem svého pobytu v Øímì
se seznámí s neortodoxním knìzem Otcem Lucasem
(Anthony Hopkins), který mu ukáže i temnou stranu
jeho víry. Produkce: USA. Žánr: thriller
21. a 22. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 75 minut, èeská verze
AUTOPOHÁDKY Premiéra
Co mají spoleèného princezna, víla, zlatá rybka a vynálezce! Celoveèerní povídkový animovaný film je sestaven ze ètyø animovaných epizod a hrané èásti, která vše
spojuje a vytváøí rámec pøíbìhu. Každá z pohádek bude
zpracována jinou technikou a jiným tvùrèím týmem.
Produkce:ÈR. Žánr: animovaný, rodinný

který jede stejnì dobøe jako loï Jacka Sparrowa,
aèkoliv z hraného svìta možná neèekanì pøeskoèil do
animovaného. Produkce: USA. Žánr: komedie
12. a 13 ètvrtek a pátek 17.30 hod.
13. pátek 20.00 hod.
Vstupné: 75 Kè, 112 minut, èeské titulky (*12)
SVÌTOVÁ INVAZE Premiéra
V roce 2011 se to, co kdysi bylo jen pozorováním, stane
hroznou realitou, když je Zemì napadena neznámými
silami. Mìsto Los Angeles se stane poslední výspou
lidstva v bitvì, kterou nikdo neèekal a musí bojovat
proti nepøíteli, s jakým se nikdy pøedtím nesetkalo.
Produkce: USA. Žánr: Akèní sci-fi
mìsíèník
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27. a 28. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 118 minut, èeské titulky (*12)
KRÁLOVA ØEÈ Premiéra
Bertie (Colin Firth), který celý život trpí vadou øeèi, je
neèekanì korunován králem Jiøím VI. Británie stojí na
prahu II. svìtové války a zoufale potøebuje silného vùd-

ce, kterého ale jen tìžko vidí v koktavém králi. Film je
inspirovaný skuteèným pøíbìhem.
Produkce: Velká Británie. Žánr: drama, historický

romantika, žádné randìní, žádné mazlení, žádná
žárlivost, žádné lži, žádné výèitky a žádné spoleèné
snídanì. Jen èistý sex.
Produkce: USA. Žánr: romantická komedie

od Williama Shakespeara další rozmìr. Režisérem filmu
je tvùrce Shreka 2 Kelly Asbury. Produkce: USA, VB.
Žánr: animovaný, rodinný, komedie

Johnovi Smithovi, který je na útìku pøed nemilosrdnými nepøáteli, usilujícími o jeho život. Neustálé
zmìny identity a stìhování z mìsta do mìsta zpùsobí,
že je John neustále všude nováèkem, který nemá nikde
žádné koøeny. Produkce: USA. Žánr: akèní, sci-fi, thriller

26. a 27. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 80 Kè, 109 minut, èeské titulky
JSEM ÈÍSLO ÈTYØI Premiéra
Napínavý thriller o pozoruhodném mladém muži

28. a 29. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 75 Kè, 88 minut, èeská verze
MÁMA MEZI MARANY Premiéra
Devítiletý Milo zjistí, jak moc potøebuje svoji maminku,
když ji unesou Marané, kteøí plánují, že ukradnou její
„maminkovství“ pro své vlastní potomky. Milo podnikne výpravu na její záchranu a podaøí se mu najít cestu zpátky více než jedním zpùsobem.
Produkce: USA. Žánr: animovaná komedie

Pøipravujeme v kinì na èerven
NEZNÁMÝ, LÁSKA A JINÉ ZÁVISLOSTI, CZECH
MADE MAN, VØÍSKOT IV, RYCHLE A ZBÌSILE 5,
THOR

Pùjèovna DVD - novinky
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI 1. èást
Harry, Ron a Hermiona se vydávají na cestu, aby
objevili a znièili tajemství Voldemortovy moci.
PARANORMAL ACTIVITY 2
Paranormal Activity 2 vás bude dìsit ještì dlouho
poté, co dozní váš šok ze závìreèné scény.
FOTØI JSOU LOTØI
Neskonale vtipná komedie, ve které se sešli staøí
známí Jebalovic klanu
LETOPISY NARNIE - PLAVBA JITØNÍHO
POUTNÍKA
Kouzelný svìt Narnie se vrací.
HABERMANNÙV MLÝN
Legendární režisér Juraj Herz se rozhodl otevøít jednu
z nejkontroverznìjších kapitol èeských dìjin, pováleèný odsun Nìmcù.
VARIETÉ
Nechtìla pouze sledovat, jak se její sny vytrácejí do
ztracena; objevila svìt varieté.

kulturní pøíloha
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8. kvìtna nedìle, klášterní zahrada

Kultura

KLÁŠTERNÍ SLAVNOSTI

18. kvìtna støeda 19.30 hod.
Kinokavárna DK Ostrov

KLÁŠTER OSTROV

MADAM COLOMBOVÁ ZASAHUJE
aneb Kam zmizel ten diamat?
Premiéra Divadelní scény pøi DK Ostrov

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

10.00 hod.
10.05 hod.
10.30 hod.
11.00 hod.
11.15 hod.
11.30 hod.
12.00 hod.
12.15 hod.
12.30 hod.

KOSTEL ZVÌSTOVÁNÍ PANNY MARIE
Pokraèuje výstava

JERUZALÉM
Fotografie spisovatele, cestovatele a fotografa
Václava Vlka

13.00 hod.
13.30 hod.
14.00 hod.
14.15 hod.
15.00 hod.
15.15 hod.
15.45 hod.

Slavnostní zahájení
After Party Band, soubor ZUŠ Ostrov
Pohádka o Snìhurce - Braunreiter
Pepa Štross písnièkáø z Klášterce n/O
Hasièi dìtem
Tuláci - Ostrov
Pohádka o Paleèkovi - Divadelní scéna
pøi DK Ostrov
Ukázky výcviku psù, ZKO OstrovVeseøice
Vystoupení MDDM Malenky, country
tance, sportovní gymnastky
Vyhlášení výsledkù soutìže Kytièka pro
maminku, pøedání cen
Jakub Smolík s kytarou, koncert
Pohádka O Èervené Karkulce Braunreiter
Fešák Píno - zábavná show pro dìti
Romeo a Julie - Braunreiter - také nìco
pro dospìlé
Vyhlášení cen Ï
MaraCas, koncert

V rámci programu: jízda na koních OS Macík,
skákací atrakce pro dìti, nafukování balónkù, možnost prohlídky Ekocentra, prodejní stánky, bohaté
obèerstvení. V pøípadì nepøíznivého poèasí se vìtší
èást programu uskuteèní v klášterním kostele.

STARÁ RADNICE OSTROV
PÙDA STARÉ RADNICE
4. kvìtna støeda17.00 hod.
Vernisáž výstavy

RADOST
MALOVANÁ NA
SKLE
Výstava Evy Mikschikové,
která chce radostí z malování
potìšit druhé…
Výstava potrvá
do 30. kvìtna 2011.
6. kvìtna pátek 19.00 hod.

OD VÌDY K MIKROFONU
OD MIKROFONU KE KNIZE
Pøednáška a poutavé vyprávìní
Václava Vìtvièky
Bývalý øeditel Botanické zahrady
Pøírodovìdecké fakulty UK v Praze, nyní zámecký zahradník ve Štiøínì, má velké zásluhy na popularizaci botaniky a zahradnictví.
15. kvìtna nedìle 15.00 hod.
Milada Matuchová

DOMEK PLNÝ POHÁDEK
Uvádí Divadélko Hraèka Praha
Ètyøi pohádky k roèním obdobím: Jaro s pøíbìhem
kuøátka, Léto s žabkami na rybníce, Podzim ježkù,
mlsné kozy a barevného draka, Zima snìhuláka s medvìdem

Jeruzalém je monokulturní mìsto, na jehož území se
setkávají tøi svìtová náboženství. Mìsto úchvatných
památek a pøátelských lidí prošlo bouølivým
historickým vývojem, bìhem nìhož zažilo slávu, ale
i pohanu. Zeï náøkù, Skalní chrám, Židovská ètvr,
chrám Svatého Hrobu, Zion, Davidova hrobka,
Citadela, Olivetská hora, kostel Všech národù, budova parlamentu a další. Zájemci si mohou zakoupit
i nìkteré z autorových publikací.
Výstava potrvá do 22. kvìtna.
6. kvìtna pátek 17.00 hod.

JARNÍ ZPÍVÁNÍ
Každoroèní setkání pìveckého sboru Gymnázia
Ostrov s muzikanty a zpìváky z partnerských škol
z Nìmecka (z Hofu, Wunsiedelu èi Schwarzenbergu). Letos se koná již posedmé a je opìt finanènì
podporováno mìstem Ostrov. Na koncertu zazní
vokální a instrumentální hudba napøíè hudebními
žánry.

4. èervna sobota 17.00 hod., Pùda Staré radnice
Vernisáž výstavy

QUATTRO
Pavel Šefl používá techniky akvarelu, perokresby
a olejomalby. Mezi jeho nejoblíbenìjší témata patøí
šumavská a krušnohorská pøíroda.
Výstava potrvá do 26. èervna.
10. èervna pátek 19.00 hod., kostel Zvìstování
Panny Marie
ORBIS PICTUS - koncert

DÌJINY UDATNÉHO NÁRODA
ÈESKÉHO V OBRAZECH
9 m dlouhé leporelo autorky Lucie Seifertové pojed-

5/2011

TECHNIKA A UMÌNÍ
Nové formy výuky v umìní (II. roèník)
Výstava prací žákù ostrovské ZUŠ. Bìhem doby trvání
výstavy se uskuteèní koncerty žákù a pedagogù ZUŠ
ve dnech: 29. 5., 5. 6., 12. 6., vždy od 15.00 hod.
Výstava potrvá do 15. èervna.
27. kvìtna pátek, kostel sv. Michaela a Panny
Marie Vìrné

NOC KOSTELÙ
Program bude upøesnìn na samostatných plakátech.
27. a 28. kvìtna
Klášterní areál a Vìž smrti

JÁCHYMOVSKÉ PEKLO
Poøádá poboèka KPV ÈR Karlovy Vary.

Pøipravujeme

16. èervna ètvrtek 17.30 hod., kostel Zvìstování
Panny Marie
Vernisáž výstavy

kulturní pøíloha

25. kvìtna støeda 17.00 hod.
Vernisáž výstavy

nává zábavnou formou o dìjinách v zemích èeských
od pravìku po souèasnost. V prodeji bude i kniha
stejného názvu.
Výstava potrvá do 4. záøí.
Zápis do kurzù

KLASICKÉ TANEÈNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ
Zahájení: 19. záøí v 18.00 hod., dále každé pondìlí,
termíny: 26. záøí, 3., 10., 17., 24., 31. øíjna, 7., 14.,
21. listopadu. Prodloužená 21. øíjna, vìneèek 25. listopadu. Celkem 10 lekcí - 20 vyuèovacích hodin +
Prodloužená a Vìneèek

TANEÈNÍ PRO DOSPÌLÉ
Zahájení: 19. záøí ve 20.00 hod., dále každé
pondìlí až do 21. listopadu, celkem 10x
Pøedprodej bude zahájen 1. èervna v IC v DK
Ostrov.

Ostrovský mìsíèník
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Letohrádek Ostrov
Poboèka GU Karlovy Vary
støeda-nedìle 13.00-17.00 hod.
tel.: 353 842 883, 737 072 522

Doprovodné akce
28. kvìtna Den otevøených dveøí Letohrádku
Ostrov - Letohradní tvoøení a hraní

1x50 Grafické listy 20. století ve sbírkách galerie
Kolekce 50 nejlepších dìl první poloviny 20. stol. ze
sbírkových fondù Letohrádku pøichystaná k jeho výroèí
naznaèuje pøírùstkovou strategii galerie za uplynulých
50 let. Výstava potrvá do 28. srpna.

13.00 hod. Slavnostní zahájení
13.10 hod. Taneèní vystoupení I. a II. roèníku TO ZUŠ
Ostrov
13.30-17.00 hod. Blok tvùrèích dílen pro dìti i dospìlé: Malování pøed Letohrádkem, Tvùrèí dílna s malíøkou Danou Raunerovou „Každý máme svýho andìla
strážnýho, i ta zvíøátka!“, Tvùrèí dílna se sochaøkou
Mirkou Novou, Tvùrèí dílna s módní designérkou
Zdeòkou Bílkovou „Èím se zdobily princezny?“
17.20 hod. Taneèní vystoupení skupiny S-Pray-Lay pod
vedením Olgy Ratajové
17.30 hod. Koncert kapely Swing Studio Karlovy Vary
18.30 hod. Pøednáška Zdeòky Èepelákové o freskách
v Letohrádku
19.00 hod. Komentovaná prohlídka výstavy 1x50 Grafické listy 20. století ve sbírkách galerie s kurátorkou
výstavy Boženou Vachudovou

20 let Charity Ostrov

Vstupné zdarma. Po pøedchozí domluvì možno zajistit
komentované prohlídky interiéru i expozic, pøípadnì
pøipravit pro skupiny výtvarné dílny.

Dana Raunerová: Nebe je v tobì aneb Láska až na
pùdu
Plzeòská autorka Dana Raunerová (1955) se na výstavì pøedstavuje malbami a kresbami expresívního
rukopisu a tvorbou pro dìti: ilustracemi, leporely
a porcelánovými sety.
Mirka Nová: Kameny a prùzory
Výbìr sochaøské tvorby z let 1971 až 2011 plzeòské
sochaøky doplní soubor poprvé prezentovaných autorèiných kreseb. Obì výstavy potrvají do 12. èervna.

V rámci oslav se uskuteèní v sobotu
7. kvìtna v kostele sv. Michaela
a Panny Marie Vìrné v Ostrovì:

Z jiných regionù

15.30 hod. Dìkovná mše svatá, za
pøítomnosti plzeòského biskupa
Františka Radkovského

nám. Krále Jiøího z Podìbrad
tel. 739 322 499

18.00 hod. Koncert Jaroslava Svìceného (housle)
a Josefa Popelky (varhany)
Pøedprodej vstupenek na koncert v Turistickém
informaèním centru v DK Ostrov, v infocentru na
Staré Radnici a v Klášteøe Ostrov. Vstupné 150 Kè
Bezbariérový pøístup do kostela bude zajištìn.
(www.ostrov.charita.cz)
Ing. Tomáš Fexa, øed. OCH Ostrov

Fotografie mìsíce Fotoklubu Ostrov
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Muzeum Cheb
21. kvìtna 17.00 hod.
Léta pánì 1061…
Vernisáž výstavy k 950. výroèí první písemné zmínky
o mìstì.
28. kvìtna 18.00 hod.
Muzejní noc
Akce pro rodiny. Zajímavý program doplnìný o nejedno noèní pøekvapení

Mìstská knihovna Ostrov
Na aprílový den, pøesnì 1. dubna, se 40
dìtí pøestìhovalo do knihovny, aby tam
strávily poslední pohádkovou noc ve
stávající budovì. Na tuto Noc s Andersenem se vždy dìti celý rok tìší. Letos je
èekalo pøekvapení, spousta her, soutìží, maškarní rej,
dobrá veèeøe a stezka odvahy. Program zpestøil i kouzelník. K pohodovému prožití pohádkového svátku
pøispìla i návštìva starosty Pavla Èekana, který si navzdory svému pøeplnìnému programu udìlal na tuto
akci èas. Dìti byly nadšené, pan starosta se stal rázem
jedním z nich. Zapojil se do soutìží, hodnotil výkony,
podnikl i stezku odvahy a pøeèetl nìkolik pohádek
z knihy Václava Ètvrtka, kterému byla letošní noc vìnována, nebo 4. dubna uplynulo 100 let od spisovatelova narození. Všichni zúèastnìní byli velmi spokojení a panovala zde srdeèná a pøátelská atmosféra.
Mgr. Irena Leitnerová

Turistické
informaèní centrum Ostrov
V našem IC v Domì kultury Ostrov
nabízíme návštìvníkùm kromì stálé
nabídky prodeje map, brožur a suvenýrù
také øadu nových propagaèních materiálù
z našeho regionu, které jsou u nás k dispozici zdarma. V kvìtnu již tradiènì zaèíná nová turistická sezóna a pøi této pøíležitosti je možno u nás zakoupit souhrnnou vstupenku s bonusem slev, takzvanou 3K-kartu. S touto kartou pak mohou zájemci
navštívit øadu zajímavých míst v našem blízkém i vzdálenìjším okolí úplnì zdarma, ale první cesta by mìla
vést do ostrovského klášterního areálu, kde volný
vstup také akceptujeme. V našem IC je rovnìž možno
využít nákup kupónù pro dobíjení kreditu do mobilních
telefonù. Tìšíme se na všechny návštìvníky.
Dana Kolovratníková, ved. IC

Autor: Mgr. Milan Martinek

kulturní pøíloha
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Vzpomínka
Ostrovské souvislosti
Ve vìku nedožitých devadesáti let zemøel letos
29. bøezna v Plzni brigádní generál Antonín
Husník. Odešel další
svìdek dramatických
událostí dvacátého století, které poznamenaly
i naše mìsto, ve zlém,
ale i v dobrém.
Antonín Husník (1921-2011) se jako devatenáctiletý
pokusil o úèast v protinacistickém odboji; chtìl se
zaøadit do èeské vojenské jednotky vznikající ve Francii. Na útìku byl však roku 1940 v Maïarsku zatèen,
pøedán gestapu a vìznìn v saském Waldheimu, pozdìji v Praze na Pankráci. Po válce vystudoval vojenskou akademii v Hranicích a pùsobil u vojenské jednotky v Èáslavi. Protože odmítl vstup do komunistické
strany, byl obvinìn z údajné pomoci pøi pøechodu

hranic a tedy z velezrady a odsouzen k tøinácti letùm
vìzení. Kromì Leopoldova a Valtic to byl právì
Ostrov, lépe øeèeno tábor Vykmanov, kde Antonín
Husník ve Vìži smrti „pìchoval kladivem do sudù“
uranovou rudu. A právì tady se do jeho nelehkých
osudù dostalo i trochu svìtla: stal se jedním z dvanácti
chránìncù Štìpánky Balouškové. Žena s dvìma malými dìtmi a s nemocným, za protektorátu i po nìm
vìznìným manželem, dùstojníkem Janem Balouškem,
se pøes všechna rizika ujala dvanácti vykmanovských
politických vìzòù, z nichž témìø žádného osobnì
neznala. Mìla je oznaèené písmeny abecedy. Antonína Husníka uvidìl její manžel na ostrovské ulici v kolonì vìzòù, znali se z vojny. Stal se tak prvním z onìch
dvanácti. Neuvìøitelným zpùsobem získala paní
Baloušková spojku (nikdy se nedozvìdìla jméno toho
muže), která jim ve Vykmanovì pøedávala léky, jídlo,
cigarety, dopisy od rodin. Vzájemnou korespondenci
vyøizovala osobnì, noèními vlaky, na Moravu, nìkdy
až na Slovensko. Finanènì si vypomáhala trojím za-

mìstnáním. Z normálního platu úètaøky živila rodinu,
kromì toho vykonávala úèetnické práce pro komunální podnik a pro restaurace. Antonín Husník jí
v jednom z motákù napsal: „Drahá, dìkuji Ti, jsi andìl,
Ty víš, co potøebuji, hlavnì jídlo a kouøení. Je zde
bídnì.“ Za ním také jela paní Baloušková, když byl
pøeložen do Leopoldova, a to na legitimaci vypùjèenou od jeho švagrové - odvážnému štìstí pøeje! Prošlo
jí to. Dvanáct „chlapcù“ Štìpánky Balouškové pøežilo,
každý rok od nich potom dostávala na Vánoce kytici
dvanácti karafiátù. Pokud mohli, sjíždìli se u ní po roce
1989 pøi setkáních bývalých politických vìzòù a ona je
ubytovávala, hostila, vaøila a pekla. Pøes všechnu svou
„mužskou“ odvahu zùstávala ženou. A pro dvanáct
politických vìzòù svìtlem v temnotì Jáchymovského
pekla. Antonín Husník se doèkal rehabilitace, povýšení, vyznamenání, byl by se však mohl stát elitním
dùstojníkem naší armády… Kolik je takových ostrovských souvislostí, které ještì neznáme? (S použitím
vzpomínek Štìpánky Balouškové a nekrologu redaktora Miloše Doležala.) Mgr. Zdenka Èepeláková

Tipy na výlet
Èeské Ostrovy
Dnešní druhé putování nás zavede do okresu Ústí n. Orlicí, do podhùøí Orlických hor. Obec Ostrov zde leží ve výšce 440 m n. m., asi pìt kilometrù
severovýchodnì od Lanškrouna. Pro zajímavost: souèástí tohoto mìsta je Ostrovské Pøedmìstí.
desítek rodin. Po r. 1850 se mnoho obyvatel odstìhovalo za prací do Ameriky. Školní vyuèování se zde
datuje od poloviny
18. století, vznikl spolek dobrovolných hasièù, Vojenský spolek vysloužilcù. Spoøitelní spolek Raiffeisen funguje od roku
1900.

Území leží na evropském rozvodí Labe - Dunaj, voda
odtéká pøedevším na Moravu. Obcí protéká
Ostrovský potok. Za zmínku stojí pøírodní rezervace
Tøebovské stìny, místnì zvané Høíva a také pøírodní
památka U Kaštánku, kde najdeme kvetoucí
orchideje.
V souèasnosti má Ostrov kolem šesti set stálých
obyvatel. Poprvé je obec pøipomínána r. 1292
v listinì krále Václava II., který tuto oblast daroval jím
založenému klášteru na Zbraslavi. Název Ostrov je
zde odvozen nejspíše jako dùsledek poèasí, nebo
kolem dokola prší, jen v katastru obce je sucho (díky
okolním lesùm, které nízké mraky odvádí jiným
smìrem).
Mezi pozoruhodné památky patøí kostel sv. Mikuláše
z roku 1773, dìdièná rychta, novì postavená po
požáru roku 1777 nebo døevìný mlýn z roku 1762.

Po II. svìtové válce
bylo vysídleno témìø
1200 obèanù nìmecké národnosti a novì
se nastìhovalo 500
èeských a slovenských
obyvatel.

Život v obci nebyl asi nikdy snadný, zdrojem obživy
bylo napøíklad vlásenkáøství, tím se živilo i nìkolik

V letech 1945 až 1970 se zde spíše bouralo, než
budovalo, zmizelo témìø 150 domù. Teprve v násle-

Poznejme svùj region

Ostrov v okrese Ústí nad Orlicí

dujících letech se zaèalo opìt stavìt a tento trend
pokraèoval hlavnì po roce 1990. Kromì klasické vybavenosti funguje v obci
i školièka, ale pouze
pro první až ètvrtý roèník a mateøská školka.
Místní zvláštností je, že
na každého šestého
obèana zde pøipadá
jeden kùò, takže stáje
a pastviny asi kam oko
dohlédne. A místní
koníci sbírají úspìchy
i na republikových
soutìžích. Tady náš
dnešní výlet konèí.
Pøíštì se pøesuneme
do kraje blanických rytíøù, do okresu Benešov.
(Ohlasy prosím na: 59mayer@seznam.cz)
Lubomír Mayer

Zaniklé vesnice - Rýžovna

Ves Rýžovna (pùvodní název Seifen) leží (èi spíše
rozkládá se) v nadmoøské výšce 900 až 1000 m
v širším okolí silnice z Božího Daru do Horní
Blatné, v místì odboèky na Høebennou
a Abertamy.
Mìla pùvodnì kolem 80 stavení, rozptýlených na
znaèné rozloze. V dobì odsunu nìmeckého obyvatelstva (r. 1946) zde žilo asi 400 obyvatel. Ve
støedovìku jich bylo zøejmì podstatnì více; v okolí se
tìžily cínové, mìdìné a støíbrné rudy. Na konci
18. století tu místní osadníci postavili výstavný kostel,
byla tu i škola. Dnes je ze školy penzion, kdežto kostel
byl spolu s velkou vìtšinou domù po neúspìšných
osídlovacích snahách srovnán se zemí. Na jeho místì,
pøi silnici na Høebennou, je dnes odpoèinkové místo
a malý památník s modelem kostela. Rýžovnou
prochází i nauèná stezka Blatenský pøíkop. Rýžovna je
dostupná autem od Abertam nebo z Božího Daru èi
Horní Blatné. Zdatnìjší turisté mohou využít trasy NS
Blatenský pøíkop (cca 12 km) s možností odboèení do
Text a foto: Jiøí Ciprian
Abertam.
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Kabel Ostrov, s.r.o.

OSTROV

5. kvìtna
18.00 Zahájení
18.05 Zprávy, Informaèní servis, Policejní zpravodajství, Okénko z radnice
18.20 Pod lupou
18.30 DVDèko
12. kvìtna
18.00 Zahájení
18.05 Zprávy, Informaèní servis, Policejní zpravodajství, Okénko z radnice
18.20 Pod lupou
18.30 Škola hrou
18. kvìtna - Pozor støeda!
15.00 Pøímý pøenos jednání Zastupitelstva mìsta
Ostrov
19. kvìtna
18.00 Záznam jednání Zastupitelstva mìsta Ostrov
26. kvìtna
18.00 Zahájení
18.05 Zprávy, Informaèní servis, Policejní zpravodajství, Okénko z radnice
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. 777 572 089.
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 kabelové 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.
Hana Ševèíková, produkce

Klub èeských turistù
Akce pro veøejnost
1. kvìtna Berounsko: Svatý Ján pod Skalou
5. kvìtna Jarní expedice do Nízkého Jeseníku na
Bruntálsko (ètyødenní)
14. kvìtna Okolím M. Lázní: Farská kyselka, Vlèí
Høbet, Prameny
21. kvìtna Do Prèice z Votic (23 km)
22. kvìtna Turistika v okolí Tábora a Bechynì
28. kvìtna Okolím Fichtelbergu pìšky i železnièkou
Bližší informace (doba odjezdu, délka trasy, organizaèní 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.
RNDr. František Wohlmuth, pøedseda KÈT
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Veverèin Ostrov
Mám tu pro vás jednu
smutnou, ale zajímavou
událost. Je pravda, že se
netýká pøímo Ostrova,
pøesto bychom ji mìli
znát, vždy se týká Jáchyma Ondøeje Šlika.
Narodil se v Ostrovì a jeho život byl ukonèen
21. èervna 1621 v Praze.
Pocházel ze starobylé ponìmèené luteránské rodiny
pùvodem z Chebska, která pøišla díky císaøi Ferdinandovi I. o jáchymovské støíbrné doly a mincovnu
razící proslulé tolary, zdroj svého bohatství a moci.
Od té doby stáli Šlikové v opozici proti Habsburkùm.

Po matce zdìdil Jáchym statky v Nìmecku a hrabìcí
titul. Studoval na jenské universitì a poté strávil asi
devìt let u drážïanského dvora jako vychovatel
saských princù i pozdìjšího kurfiøta Jana Jiøího. Do
Èech se vrátil r. 1600. Za Matyáše r. 1611 se stal
královským maršálkem a nejvyšším berníkem.
Popraven byl 21. èervna 1621 na Staromìstském
námìstí, nejdøíve byl sat, poté mu kat ual pravici.
Pùvodní verdikt ovšem znìl „ètvrcení zaživa“.
Tato poprava se stala známá jako poprava 27 èeských
pánù (poprava 27 vùdcù stavovského povstání). Šlik
byl odsouzen ke ztrátì cti, hrdla a majetku. Popraven
byl jako první. Kat Jan Mydláø jeho hlavu s rukou
položenou na ústa povìsil na staromìstskou mosteckou vìž. Veverky tak smutný pøíbìh nepamatují.
Text a kresba: Martina Novotná

Mateøské centrum Ostrùvek
Maminkám na mateøské dovolené
a jejich dìtem nabízíme od pondìlí
do pátku možnost zúèastnit se akcí
dle naší stálé programové nabídky.
Kapacita MC je však omezena
poètem 15 dìtí, proto doporuèuji
úèast pøedem projednat s jednotlivými lektorkami. Tìhotenský
kurz zaèal v dubnu a koná se až do
17. èervna vždy v pátek od 17.00
do 19.00 hod., nastávající maminky se mohou zúèastnit i pouze jeho
vybraných lekcí: 6. kvìtna Porod,
13. kvìtna Muzikoterapie pro tìhotné, 20. kvìtna Šestinedìlí,
27. kvìtna Kojení. Vítání miminek pøipravujeme na 15. kvìtna
od 14.00 hod. Pøihlásit své mimin-

ko mùžete do 9. kvìtna (tel. 608
914 469). Další Vítání miminek pak
bude 12. èervna (pøihlášky do
6. èervna). Den dìtí spoleènì
oslavíme 1. èervna v 16.00 hod. na
zahradì MC, tato akce je urèena
pøedevším stálým návštìvníkùm
MC, bližší informace pøedají lektorky dopoledních akcí.

Foto: Martina Kosová

Na závìr bych chtìla podìkovat
zamìstnancùm Ostrovské teplárenské, a. s. za sponzorský dar na
podporu èinnosti našeho centra.
Více na:
www.mc-ostruvek.estranky.cz
Dana Kolovratníková,
jednatelka MC

Rady pro zahrádkáøe
Skalník vodorovný (Cotoneaster horizontalis)
Je velkou poctou, když nìkdo k rostlinì pøipojí
pøídomek „medonosný“. A to je právì skalník. Také se
kolem nìj, když kvete, mohou vèelky uondat. Mezi
zahrádkáøi je neznámìjší právì ten vodorovný, vìtšinou dosahuje výšky okolo pùl metru. Jeho dlouhé
vìtve se obloukovitì pøikloní k zemi a výraznì se
rozpínají do šíøky. Mnohým hlavní vìtve pøipomínají
rybí kostru, protože postranní vìtve vytvoøí právì
tento zvláštní tvar. Velmi pìknì pùsobí na skalkách
a všude, kde mùže volnì pøepadat jako vodopád pøes
hranu. Listy jsou drobné, okrouhlé až elipsovité, asi
jeden centimetr dlouhé, lesklé, na líci tmavozelené.
Zhruba v èervnu jsou vìtévky hustì osypány drobnými
pìtièetnými bílými kvìty velikosti tøí milimetrù. Podzim
pak vykouzlí z drobných kvìtù nespoèet èervených
malvièek, které výraznì záøí do okolí. Výhodou tìchto
plodù je, že nejsou nebezpeèné. U skalníku plstnatého
(Cotoneaster tomentosa) jsou dokonce jedlé. Skalník
vodorovný se dá nádhernì vìjíøovitì rozvádìt po
konstrukci u zdi, kde umí dosáhnout výšky i jeden a pùl
metru a mnohem vìtší šíøky. Má radìji slunné
stanovištì a spíše zásaditìjší nepøemokøenou pùdu.
Tento druh má spoustu šlechtìných odrùd, dosahujících rùzných vlastností a výšky. Nìkteré tyto variety jsou úžasné jako velmi nízká pokryvná rostlina.

Mám za to, že jeho pøedkem byl skalník obecný, který
je doma skoro po celé Evropì (bohatý, hustý dvoumetrový keø, rostoucí èasto na skalnatých sutích do
nadmoøské výšky 2400 m).
Na závìr bych rád podìkoval pozorným ètenáøùm
a milovníkùm pøírody za reakce na tulipánovník, o kterém jsem psal v únorovém mìsíèníku (zvláštì dìkuji
Jaroslavu Kašíkovi za doplòující informaci o druhu
rostoucím v Èínì). Jsem rád, že tento strom v Ostrovì
máme a moc si pøeji, aby nám vzkvétal.
Milan Jandourek, DiS

Ètenáøské pøíspìvky
Otázky k zamyšlení
Pøeètení ètenáøských pøíspìvkù Zastavme kácení
stromù (pod který bych se sama podepsala) a Se psy
jako s holuby? mì pøimìlo k zamyšlení, zda by bylo
možné, aby se nìkteøí naši spoluobèané nad svými
názory pozastavili, pøípadnì je poopravili. Snad by
k tomu mohlo pøispìt, kdyby se pokusili odpovìdìt
na následující otázky.
1. Má èlovìk likvidovat vše živé, co mu stojí v cestì
k pohodlnému životu?
2. Jsou to opravdu zvíøata a rostliny, kdo ohrožuje
život na Zemi?
3. Mají svá práva jen lidé?
4. Napáchali na ostrovské architektuøe vìtší škodu
holubi, než lidé?
Jistì bychom si mohli položit øadu podobných
otázek, ale já se spokojím už jen s poslední otázkou
urèenou tìm, kdo odpovídali vìtšinou „ano“:
Nejsou nakonec civilizaèní choroby a pøírodní
katastrofy dùsledkem toho, že pøíliš mnoho lidí odpovídá na výše uvedené otázky „ano“?
J. R., Ostrov (redakce zná totožnost pisatelky)

Slavní projíždìjící Ostrovem
Liliovník
vzbudil zájem ètenáøù
Chtìla bych už jen doplnit
informace, které napsali
ètenáøi OM jako ohlasy na
èlánek Milana Jandourka
o liliovníku v Ostrovì.
Vloni jsem totiž v Zámeckém
parku objevila dva stromy
tohoto druhu. Jsou to stromy
mladé, pravdìpodobnì zatím ještì nekvetly, takže se
mùžeme tìšit, až pokvetou.
Oba jsou blízko u sebe u zdi vpravo blízko vchodu do
parku. Možná by bylo zajímavé, kdyby se pøihlásil
ten, kdo a kdy tam tyto stromy zasadil. Pro ètenáøe
cestovatele ještì doplním, že krásný exempláø roste
u zámku v Ratiboøicích ve východních Èechách, další
napøíklad v parku zámku ve Slatiòanech, ale také
nedaleko od nás v sadech poblíž hotelu Richmond
v Karlových Varech a také v parku v Sokolovì.
Marie Hellerová

Informace pro diabetiky
Hudební program s tancem a tombolou se uskuteènil 10. bøezna a pøíjemné odpoledne na nìm strávilo 55 úèastníkù. Kapelník Jan Neveselý zpìvem,
kytarou a reprodukovanou hudbou uspokojil všechny
taneèníky. Podaøilo se nám naplnit celé odpoledne
tancem, tedy aktivním pohybem jako dùležitou souèástí léèby cukrovky. Koncem odpoledne se vìtšina
pøítomných vyjádøila pochvalnì a projevila zájem
o opakování této akce. Výbor územní organizace jistì
tento zájem zváží a zahrne do svého plánu.
Cukrovka nebolí
Cukrovka je jediná choroba, která nebolí a v podstatì
nijak viditelnì nekomplikuje bìžný život. Diabetik,
který tuto nemoc ignoruje, nedbá na životosprávu,
dostatek pohybu a doporuèení lékaøù, následky nepocítí ihned. Pamatujte však, že tìlo si vaše prohøešky
pamatuje a sèítá. Celostátnì je z celkové populace
pøes 9 % diabetikù, což pøedstavuje 800 tisíc obèanù,

z toho diabetikù prvního typu je asi 72 tisíc obèanù.
V ostrovské organizaci je registrováno 172 èlenù. Pøi
témìø 17 tisících obyvatelích v našem mìstì by mìlo
mít cukrovku pøibližnì 1530 obèanù a tento poèet by
se mìl projevit i na úèasti pøi aktivitách územní
organizace svazu diabetikù. Cukrovka je zákeøná nemoc. Pomíjet a nedbat rad a doporuèení lékaøù a dalších zdravotních odborníkù se projeví na pozdních
komplikacích, které se postupnì vyvíjejí pìt až 20 let
a pak, když se projeví ve své krutosti, už se nedá tuto
poruchu napravit èi zvrátit.
O pozdních komplikacích byla již v OM zmínka
a ètenáøi, pøípadnì diabetici o nich jistì slyšeli od
svého lékaøe diabetologa. To by mìlo být životní
motivací, jak pøedcházet tìmto pozdním komplikacím
a dbát na prevenci, vyvarovat se tragických následkù.
Každý je strùjcem svého štìstí a v tomto pøípadì to
Jiøí März, SD Ostrov
platí dvojnásob.

Pod èarou
Májové první rande
Máme mìsíc zamilovaných, mnohokrát opìvovaný
máj, lásky èas. Jako autorce knihy Láskyplné trapasy
mi obèas ètenáøi sdìlují své vlastní pøíhody o tom, jak
také zažili trapné chvilky v souvislosti s láskou. Tak
jsem se „z první ruky“ dovìdìla o mladé ženì,
úspìšné vysokoškolsky vzdìlané pìtatøicátnici Lýdii,
která pøednášela na univerzitì a kromì toho mìla
ještì další zamìstnání, takže žila v plném pracovním
tempu, aniž by jí zbýval èas na plnohodnotný
soukromý život. Také ona se jednou v máji rozhodla,
že už pøíštì nechce stát pod rozkvetlým stromem
sama, bez šance, že ji tam nìkdo prvomájovì políbí.
Požádala kolegu, svého kamaráda, aby jí domluvil
„rande naslepo“ s jeho mladším bratrem Milanem.
Pøestože do té doby pro ni vlastní vzhled rozhodnì
nebyl na prvním místì, tentokrát si dala hodnì
záležet: koupila si novou sukni a k ní barevnì ladící
boty, objednala se ke kadeønici a v domluvený den
promyslela dùkladnì obleèení tak, aby jí v kvìtnový
podveèer nebyla venku zima a uvnitø v kavárnì aby si
mohla snadno odložit, kdyby jí bylo naopak horko,
protože za nic na svìtì se nechtìla zpotit! K sukni si
vzala praktické rozepínací triko a svetr, tak aby nic
netahala pøes hlavu a nebourala èerstvì upravený
úèes. Make-up omezila na øasenku a jemnì rùžovou

rtìnku, hlavnì nic výstøedního… Velmi jí záleželo na
tom, aby na poprvé udìlala dobrý dojem.
Pøestože Milana znala jen zprostøedkovanì, okamžitì
vìdìla, že je to on, sedìl u stolku pro dva a byl ještì
mnohem hezèí než na fotce. Ani se nemusela nutit do
vstøícného úsmìvu. Dala si na kuráž kávu a hovor
hned od zaèátku plynul docela pøirozenì. Po kávì se
Lýdii udìlalo horko, takže si rozepnula zip a zaujatì
pokraèovala v konverzaci. Poté, co si s Milanem pøipili
na tykání èerveným vínem, jí zase bylo horko, takže si
znovu rozepnula zip a dál se pøíjemnì bavila, celý svìt
se jí zúžil na tmavohnìdé Milanovy oèi… Mladý èíšník
se na ni významnì usmíval, kdykoli šel kolem jejich
stolu, a dokonce se jí zdálo, jako by na ni mrknul. To jí
dodalo odvahy a pocitu, že je urèitì i ostatním
sympatická, zvláštì když se na ni zaèali usmívat
zeširoka i lidé u okolních stolù.
Lýdie mìla nejen štíhlou, ale i velmi zachovalou
postavu, takže nenosila podprsenku. Ty zipy byly
celkem dva: jeden na svetru, druhý na triku, pod
kterým už nemìla docela nic… Zjistila to, teprve když jí
Milan s rozzáøenýma oèima øekl: „Teda Lýdie, brácha
øíkal, že jsi správná ženská, ale že jsi až takhle správná,
to jsem neèekal!“
Irena Janeèková

Redakce nezodpovídá za vìcnou správnost obsahu ètenáøských pøíspìvkù.

Od èasù, kdy zaèalo vzkvétat v našem kraji lázeòství, zaèali Ostrovem díky jeho poloze na hlavní
dopravní tepnì mezi svìtovì proslulými lázeòskými mìsty Jáchymov a Karlovy Vary projíždìt turisti,
lázeòští hosté, politici, slavné i ménì známé osobnosti. Vìtšinu z tìchto lidí odvál èas v zapomnìní.
Byli i tací, kteøí se nesmazatelnì zapsali do historie.
Na prvním místì by mìl jistì stát první prezident tehdy
ještì Èeskoslovenské republiky T. G. Masaryk, který si
velmi oblíbil Karlovy Vary a èasto pøi svém lázeòském
pobytu zavítal i do lázní Jáchymov (sedmkrát). Snad
právì jako upomínka na slavného návštìvníka stávala
v Jáchymovì jeho socha. Avšak bližší údaj týkající se prùjezdu T. G. Masaryka Ostrovem zatím schází. To v pøípadì našeho druhého prezidenta již víme více. Ve tøicátých
letech 20. stol. jel tehdejší prezident Edvard Beneš smìrem do Jáchymova. Ve znìmèeném mìsteèku jen velmi
málo lidí vroubilo okraj silnice, když projíždìla kolona
vozidel. Prezident letmo zdravil tìch nìkolik málo pøihlížejících. Staèilo ubìhnout jen pár let a opìt jeden státník projíždìl, tentokrát za velkého jásotu a slávy. Nìmecké obyvatelstvo 4. øíjna 1938 nadšenì zdravilo Adolfa
Hitlera na jeho cestì obsazeným pohranièím. Nic však
netrvá vìènì, a tak i nìmecká nadvláda skonèila a již
èeský Ostrov se jal vítat své slavné. Mezi nejvìtší pováleèné události patøí opìtovná návštìva prezidenta
Beneše v pohranièí ve dnech 18. až
20. kvìtna 1947.
Pro Ostrov je
v souvislosti s touto státní návštìvou významné datum 19. kvìtna,
kdy prezident po
15.00 hod. vyrazil z Karlových Varù do Jáchymova.
Tentokrát bylo vítání prezidenta mnohem vøelejší než pøi
jeho prùjezdu Ostrovem v období první republiky. Pøed
zámkem byla vztyèena slavobrána se státními vlajeèkami.
Obèané v èele se špalírem dìtí s kvìtinami a oslavnými
transparenty nadšenì oèekávali jeho pøíjezd. Nad veøejným poøádkem bdìli místní pøíslušníci stanice Sboru
národní bezpeènosti (SNB), posíleni pro tento den
o 36èlenný oddíl. Ještì téhož dne projel prezident
z Jáchymova pøes Ostrov zpìt do Karlových Varù.
Výèet známých osobností tím však nekonèí. Dne
19. kvìtna 1946 projel mìstem chvíli po pùlnoci ministr
spravedlnosti Drtina, tentokrát sledovala klidný prùjezd
jen hlídka SNB. O to více byl sledován prùjezd ministra
zahranièí Jana Masaryka, který 1. èervna 1946 v 16.10
hod. projel Ostrovem. Na bezpeènost opìt hledìli pøíslušníci SNB. Praporèík Topinka sledoval situaci na hranici služebního obvodu v Hájku (tehdy ještì zvaném Grasengrün), podstrážmistr Ondrùšek hlídkoval u zámku.
Desátník Vavøièka sledoval vše u dnes již nestojícího hostince U Slepice. Hlídku nakonec uzavíral štábní strážmistr
Kalvas na Jáchymovské ulici. Dne 1. listopadu 1946 chvíli
pøed 13.00 hod. projel mìstem také tehdejší pøedseda
vlády Klement Gottwald, který jel na léèení do Jáchymova. Kdo by si tenkrát pomyslel, že již za dva roky nato, pøi
slavnostní schùzi Mìstského národního výboru 21. listopadu 1948, bude Gottwald zvolen èestným obèanem
mìsta. Však zpátky ke slavným prùjezdùm. Roku 1947
na své cestì za léèebnou kúrou do jáchymovských lázní
projel mìstem i maršál Konìv. V tom roce 7. èervence
vyrazil z Karlových Varù do Jáchymova i ministr vnitøního
obchodu Zmrhal, který se po r. 1948 aktivnì podílel na
kolektivizaci zemìdìlství a vzniku jednotných zemìdìlských družstev (JZD).
Pøehled známých i ménì známých osobností není jistì
kompletní, ale o dalších snad nìkdy pøíštì. Vždy každá
doba i politický systém má své slavné a jen èas ukáže,
zdali se na nì v dobrém bude vzpomínat. Èas totiž
dokáže vše zmìnit: jednou oslavovaní jsou posléze
zatracovaní a naopak. Každá doba má své osobnosti, ale
zapomínat bychom nemìli na nikoho. Kdo ví, koho
Ing. Josef Macke
budeme vítat pøíštì?
Ostrovský mìsíèník
Kvìten 2011

13

Sport
Dìti a psi se spoleènì uèili i bavili
Že psi dovedou nejen poslouchat na slovo, ale také se
sami s chutí bavit, dokázala další netrpìlivì oèekávaná beseda kynologù se psy pro dìti ze školních
družin, která se konala zaèátkem bøezna opìt v kinosále Mìstského domu dìtí a mládeže v Ostrovì.
Tentokrát Aneta Hoffmeisterová ze Základní kynologické organizace Ostrov-Veseøice dìti pouèila pøedevším o praktické základní péèi o psa, tedy jak a kolik
dávat krmení, kdy a jak správnì psa venèit a také jim
øekla vše o zvíøecí hygienì: jak se starat o psí oèi, uši,
drápky, zuby a srst.
Na besedì byly pøítomny další tøi výcvikáøky s živými
psy. Dìti pozornì sledovaly, jak pøedvádìjí rùzná
odvìtví, pro která své psy cvièí. Marcela Dotzauerová
se psem Bugsem pøedvedla prvky tzv. agility, což je
výchovná i zábavná èinnost psovoda se psem, který
na povel pøekonává nejrùznìjší prolézaèky, pøekážky
apod. Tentokrát dìti vidìly proskoèení kruhem
a lezení v pevém tunelu, které vyvolalo bouølivé
veselí. Dále Marcela dìtem ukázala dogdancing
(tanec se psem), pøi nìmž napøíklad pes prolézá vý-

cvikáøi za chùze pod jeho nohama. Tento prvek byl
jeden z tìch, které si nakonec dìti pøímo na místì se

Foto: Ing. Aneta Hoffmeisterová

psy samy vyzkoušely. Markéta Kosová se psem
Axelem pøedvedla prvky ze sportovní kynologie,
napøíklad chùzi u nohy, odložení za pochodu nebo
štìkání na povel. Veronika Mackeová se svým
Forrestem dìtem ukázala, jak se provádí polohování,

kterého se využívá v canisterapii. Pøi tomto léèení je
využíváno tìlesného tepla psa, který je nauèen lehnout si tìsnì k ležícímu èlovìku, pøípadnì nemohoucího èlovìka pøi jeho vlastní nepohyblivosti podpírat apod. Dìti pøi praktických zkouškách pøedvedených prvkù projevily kromì radosti a nadšení také
velkou dávku odvahy a dùvìry. Nauèily se mimo jiné,
že za každý výkon je tøeba psa vždycky i odmìnit,
nejen pochvalou, ale i drobným psím pamlskem.
Více než dvouhodinová beseda, pøi které dìti poslouchaly, zkoušely si jednotlivé úkony se psy a také
dostávaly odborné odpovìdi na své dotazy, ubìhla
velmi rychle a jediným problémem, který se bìhem
programu objevil, bylo až pøílišné divácké zaujetí, jež
zpùsobilo každou chvíli nával v prostoru u pøedních
lavic, takže bylo nutné dìti èastìji ukáznit. Výuka
pravidel soužití èlovìka se psem je jistì èinnost nejen
zábavná, ale pøedevším velmi prospìšná, a to jak
zvíøatùm, tak i lidem. Zaèít s ní už v dìtském vìku se
v Ostrovì potvrzuje jako velmi dobrý nápad.
Irena Janeèková

Výstava nìmeckých ovèákù opìt v Ostrovì

Oddíl badmintonu TJ Ostrov

Druhý roèník oblastní speciální výstavy nìmeckých ovèákù v Ostrovì pøipravují èlenové ZKO OstrovVeseøice na nedìli 15. kvìtna od 9.00 hod. Také letos se celá akce uskuteèní na fotbalovém høišti ZŠ
Masarykova Ostrov.

Na závìr sezóny uspoøádal oddíl celostátní
turnaj dospìlých v kategorii GPC. Ze ètyø krajù
a 12 klubù se sešlo 33 mužù a žen. Karlovarský
kraj zastupovali kolegové z Nejdku a vedli si
nadmíru úspìšnì. Nejlépe se vedlo Nesvedové,
když vyhrála dvouhru, ètyøhru a v mixu byla
druhá. V mužích byli úspìšní zástupci plzeòské
Doubravky, kteøí dominovali ve dvouhøe a obou
párových disciplínách. Medailisté obdrželi
diplomy a ceny.

Posuzování jednotlivých tøíd
psù bude v rukách nìmeckého
rozhodèího Bernarda Nordy,
který bude v letošním roce
hodnotit také na svìtové
výstavì nìmeckých ovèákù
v Nürnbergu. Své kvality pøijedou pøedvést nejen vystavovatelé z celé Èeské republiky,
ale také z Nìmecka, Slovenska
a Maïarska. Vystavování nìmeckých ovèákù je naprosto odlišné od vystavování
ostatních psích plemen. Protože se vyžaduje, aby pes
nepøecházel z klusu do cvalu, a to ani v nejvìtších
rychlostech, bývá atmosféra u výstavního kruhu
sportovnì energická a dokáže strhnout nejednoho
diváka k povzbuzování soutìžících. V loòském roce
tato výstava hned napoprvé získala kladné ohlasy
a mnoho pøíznivcù, proto vìøíme, že i letos tomu
nebude jinak. Sledování psovodù s jejich svìøenci
totiž poskytuje zábavu, pouèení i sportovní zážitek

nejen chovatelùm psích plemen, ale i bìžným
divákùm.
Více na: www.veserice.estranky.cz
Martin Zrubek, pøedseda ZKO Ostrov - Veseøice

Turnaj v Mariánských Lázních
Následující víkend se hráèi oddílu zúèastnili turnaje
neregistrovaných v Mariánských Lázních. Dá se
hovoøit o vùbec prvním turnaji v badmintonu na této
pùdì. Sestavu tvoøili manželé Šulovi, Radek a Lukáš
Tripalovi, Štìrba. Naši hráèi tento turnaj opanovali
vítìzstvími ve tøech disciplínách. Jan Šula st. vyhrál
dvouhru, s manželkou mix nad velmi silnou dvojicí
bývalých závodních hráèù. Mužskou ètyøhru vyhráli
Tripalovi (otec a syn), když po tuhém boji ve tøech
setech porazili oddílový pár Šulu se Štìrbou.
Ohlédneme-li se za uplynulou sezónou, byla velice
úspìšná, protože ze všech turnajù, kterých se
ostrovští zúèastnili nebo je sami poøádali, pøivezli vždy
medailová místa, a to pøevážnì ta nejvyšší.

Krasobruslaøùm
se v Ostrovì daøí
Mistrovství ÈR v krasobruslení žactva se uskuteènilo v bøeznu v Brnì. Velmi dobøe si zde vedli
krasobruslaøi SKK Karlovy Vary - Ostrov pod
vedením Moniky Škornièkové. Na mistrovství se
probojuje vždy 24 až 30 nejlepších krasobruslaøek z celé republiky a krasobruslaøi chlapci,
kteøí splòují daná kritéria.
Z ostrovského klubu se letos na republiku
nominovalo rekordních pìt dìtí a šesté Anežce
Tùmové unikl postup o pár bodù. Ostrov reprezentovali: Káa Kadlecová a Matyáš Bìlohradský
v kategorii nejmladšího žactva, Michaela Lucie
Hanzlíková a Jiøí Bìlohradský v kategorii mladšího
žactva a Štìpánka Tùmová v kategorii žactva. Všech
pìt krasobruslaøù pøedvedlo vynikající výkony.
Nakonec získal Matyáš Bìlohradský titul mistra ÈR
v konkurenci deseti chlapcù. Jiøí Bìlohradský pøivezl
bronz. Šesté místo vybojovala v silné konkurenci
31 dìvèat Štìpánka Tùmová. Rovnìž 10. místo
(z 30 úèastníkù) Míši Hanzlíkové je velkým
úspìchem. Nezaostala ani nejmladší z úèastnic Káa
Kadlecová, která skonèila osmnáctá.
Mgr. Monika Škornièková
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Výsledky ostrovských hráèù
Dvouhra: 1. Jan Šula st.
Ètyøhra: 1. Radek Tripal-Lukáš Tripal; 2. Šula-Štìrba
Mix: 1. Jan a Jana Šulovi
Jiøí Mácha

Využijte
možnosti
inzerovat
v Ostrovském
mìsíèníku!
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OM dostávají obce a infocentra v regionu Ostrovsko.

