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Na www.dk-ostrov.cz najdete mìsíèník vždy o týden døíve než ve vaší schránce.
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Setkání 
s Bárou Hrzánovou  

Rozhovor 
s Vlastislavem 
Marešem 

Velikonoèní 
dílna
v MDDM 
Ostrov 

Cena Ï mìsta Ostrova 

XIV. roèník

Ostrovské trhy s farmáøi Služba imobilním obèanùm

Ladislav Jiskra, ved. Odboru DS

Ostrovský mìsíèník

Mìstský úøad Ostrov, Odbor dopravnì správní, 
který mimo jiného zajiš�uje i agendu elek-
tronických obèanských prùkazù, bude po pøed-
chozí domluvì dvakrát v každém mìsíci 
zajiš�ovat pøijetí žádostí a vydání elektronického 
obèanského prùkazu také pro imobilní obèany, 
a to vždy ve ètvrtek v prvním a tøetím týdnu 
daného mìsíce. 

Odbor dopravnì správní disponuje invalidním me-
chanickým vozíkem, který darovala ostrovská firma 
Pavel Petrièko - Zdravotní potøeby. Vozík bude sloužit 
k pøípadné pøepravì imobilních obèanù z vozidla na 
pracovištì úøadu nejen z dùvodù zajištìní obèanských 
prùkazù, ale i k ostatním službám pøíslušného odboru.

Trhy s farmáøi se stávají pravidelnou souèástí 
kulturního života ve mìstì. Patrný je zájem 
veøejnosti o kvalitní potraviny vlastní výroby. 
V pátek 20. dubna od 10.00 do 17.00 hod. na 
Mírovém námìstí v Ostrovì si mohou návštìvníci 
vybrat ze sortimentu originálních èeských pro-
duktù i nepotravinového charakteru. Srdeènì zve-
me k nákupu, nenechte si ujít další trhy s farmáøi. 

HD

Prázdninový provoz 
mateøských škol
Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tìlo-
výchovy ÈR pøipouští možnost pøerušení nebo zru-
šení provozu školek v èervenci a srpnu. 

Rozsah omezení nebo pøerušení si stanovuje øeditelka 
mateøské školy po projednání se zøizovatelem (mìstem 
Ostrov). Pokraèování na stranì 3

Cena Ï neboli dík (dìkování) je projektem, 
který se jako jediný snaží komplexnìji ma-
povat a oceòovat aktivity mecenášù, sponzo-
rù a dobrodincù, podporu kultury, charity 
v Èeské republice. Jedná se o celostátní 
projekt, jehož obdoba se letos uskuteèní 
v mìstském mìøítku i v Ostrovì. 

Své podporovatele na cenu Ï mohou nomino-
vat: divadla, zoologické zahrady, nadace a jiné 
charitativní organizace, nemocnice, školy, do-
movy pro seniory, ústavy sociální péèe, dìtské 
domovy, hrady a zámky, muzea, producenti 
kulturních akcí a další subjekty, v pøípadì mìstské 
ceny i obèané mìsta. Cenu Ï pøi ceremoniálech 
už tradiènì dostávají firmy za miliónové podpory 
kultury a charity a vedle nich „obyèejní“ lidé, kteøí 
roky nezištnì pomáhají potøebným. V Domì 
kultury Ostrov bude udìlena mìstská Cena Ï 
5. kvìtna. Pokraèování na stranì 2

Mìsto Ostrov požádalo v polovinì bøezna Státní fond 
dopravní infrastruktury (SFDI) o pøíspìvek na dokon-
èení investiènì nejnároènìjší èásti Ostrovského ronda, 
a to na dosud chybìjící úsek v intravilánu mìsta od kru-
hového objezdu v ulici Dukelských hrdinù až k budovì 
vlakového nádraží. 

Tato témìø 1100 m dlouhá èást bude opìt využívat zrušené 
tìleso bývalé škodovácké vleèky. Souèástí stavby bude 
i rekonstrukce dožívajícího veøejného osvìtlení, kdy nové 
osvìtlení bude, kromì Nádražní ulice, osvìtlovat i novou 
cyklostezku. Celá akce si vyžádá investici ve výši 3,9 milionu 
korun. Bude-li mìsto Ostrov se svou žádostí o pøíspìvek 
úspìšné, SFDI na projekt pøispìje èástkou 1,5 milionu Kè. 
Tím bude problém s umìlým rozdìlením mìsta náspem 
bývalé vleèky definitivnì vyøešen a celý úsek Ostrovského 
ronda (od Dolního Žïáru kolem Tesca až k vlakovému 
nádraží) se stane funkèní souèástí mìstského prostoru. 
Cyklostezka bude mít na svém úseku nìkolik zastávek s in-
formaèními tabulemi a mobiliáøem pro pøípadné zastavení 
cyklistù. Ostrovské rondo také vede v tìsné blízkosti 
autobusové zastávky Jídelna, tedy v místì, kde v sezónì staví 
cyklobusy, které cyklisty dopravují na vrcholky Krušných hor.

Pokraèování na stranì 2

Ostrovské rondo má jedineènou šanci na dokonèení



Po dohodì zøizovatele s vedením ostrovských 
mateøských škol se zápis uskuteèní v úterý 
24. dubna a ve støedu 25. dubna 2012, vždy 
dopoledne od 10.00 do 11.00 hod. a odpoledne 
od 14.00 do 16.00 hod., a to ve všech mateøských 
školách v Ostrovì.

Zápis dìtí k docházce od 1. záøí 2012

Žádáme rodièe, aby navštívili pøi zápisu pouze jednu 
mateøskou školu a s sebou pøinesli:
- rodný list dítìte
- obèanský prùkaz zákonného zástupce (rodièe)
- cizinci potvrzení o pobytu dítìte na území ÈR.

Z webových stránek nìkterých mateøských škol si 
mùžete pøihlášku (popø. evidenèní lístek) stáhnout 
pøedem a pøinést je už vyplnìné, u zápisu se do-
mluvíte na termínu pøedložení potvrzení od dìtského 
lékaøe.

Názvy mateøských škol v Ostrovì a web adresy:

Mateøská škola Ostrov, Halasova 765, okres Karlovy 
Vary, www.mshalasova.cz

Mateøská škola Ostrov, Masarykova 1195, okres 
Karlovy Vary, www.msmasarykova.estranky.cz
Mateøská škola Ostrov, Palackého 1045 okres 
Karlovy Vary, www.mspalackeho.cz
Mateøská škola Ostrov, Krušnohorská 766 okres 
Karlovy Vary, www.mskrusnohorska.cz
Základní škola J. V. Myslbeka a Mateøská škola 
Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary, 
www.zsjvm.cz
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Ostrovský mìsíèník vydává Dùm kultury Ostrov v nákla-
du 7900 kusù mìsíènì.
Distribuce je zdarma do každé ostrovské domácnosti.
Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do pøíštího èísla je 
10. dubna, uzávìrka pro pøíjem reklam 14. dubna.
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Samáková, Jan Železný. Redakèní rada neodpovídá za text 
inzerce.
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hoffmeisterova@dk-ostrov.cz, Informaèní centrum v DK 
Ostrov (tel. 353 800 526)

Registraèní znaèka: MK ÈR E 16035

Pøíspìvky došlé po tìchto termínech nemusejí být 
otištìny!

inzerce: bilkova@dk-ostrov.cz (353 800 525, 353 800 542) 

Úvodního slova a pøivítání se ujal místostarosta mìsta 
Milan Matìjka, roli moderátorky pøevzala Jana 
Punèocháøová, tajemnice MìÚ Ostrov. Poté pøišly na 
øadu jednotlivé pøíspìvky. Se souèasnou legislativou 
související s podnikáním a zmìnami právních pøedpisù 

Mìsto Ostrov pokraèuje v realizaci projektu 
„Dùm kultury Ostrov - centrum pro kulturu, 
vzdìlávání a volný èas“ z prostøedkù Regionál-
ního operaèního programu regionu soudržnosti 
Severozápad. 

Pøedmìtem projektu je technická a stavební obnova 
Domu kultury Ostrov, která zahrnuje rekonstrukci 
støechy, vestavbu výtahu, rekonstrukci balkónu 
kinosálu, vznik nových prostor pro volnoèasové 
aktivity a nového bezprahového klubu Divadélko 
Toèna. Souèasnì je rekonstruována vzduchotechni-
ka, elektroinstalace a nouzové osvìtlení. Stavební 
práce na projektu byly zahájeny již v kvìtnu loòského 
roku, pøièemž rekonstrukce probíhá za provozu 
Domu kultury (pouze vždy s omezením daných pro-
stor, v nichž jsou úpravy provádìny). Na støeše byla 
provedena izolace a oprava støešního pláštì vèetnì 
dodávky hromosvodu. Dále byla již realizována re-
konstrukce balkonu vèetnì provedení elektroin-
stalace a výmìny sedaèek. Dùm kultury se už také 
mùže pyšnit novým výtahem, který zlepší možnosti 
pohybu osob se sníženou orientací a mobilitou. 
V souèasné dobì probíhají další práce spojené 
s projektem, jako je budování prostor pro volno-
èasové aktivity v bývalé kulisárnì a výstavba bez-
prahového klubu Divadélko Toèna v prostorách pod 
novì položenou podlahou jevištì.
Celkové pøedpokládané náklady projektu èiní 
27, 5 mil. Kè. Dotace bude poskytnuta ve výši až 
78,63% zpùsobilých výdajù, tj. 21,6 mil. Kè. 

Dubnové sluníèko již nepochybnì láká k procházkám 
do Zámeckého parku. Spojte procházku s návštìvou 
knihovny. Na duben knihovna (kromì øady nových 
knih) pøipravila také zajímavé akce:

Divoèina v obrazech (pokraèuje výstava). Rostislav 
Stach a Václav Šilha vystavují své fotografie jako 
velkoformátové fotoobrazy 90 x 60 cm. Zachycují 
volnì žijící zvíøata a divokou pøírodu z rùzných koutù 
naší planety. Fotoobrazy na malíøském plátnì 
v døevìných rámech dávají snímkùm zcela nový 
rozmìr. Snímky zvíøat a krajin v sobì spojují malíøskou 
techniku s fotografickou dokonalostí zachycení 
detailu. Zážitek ze zhlédnutých snímkù se tak 
umocòuje o další umìlecký prvek, kterému dává 
vyniknout i velký formát vystavovaných dìl.

 
Velikonoèní koncert. Ve Výstavním sále vystoupí 
dìtský pìvecký sbor Cantica, který vede Irina 
Širokaja.

 
Kurz øemesel: výrobky z vrapované kùže. 
Pøihlášky do kurzu na recepci knihovny. Kurzovné 
100 Kè (na materiál).
Seniorùm doporuèujeme spojení do knihovny 
prostøednictvím MHD: odjezd z námìstí napø. 
dopoledne v 9.05 nebo odpoledne 14.20 hod. Stráví 
u nás zaruèenì pøíjemné dopoledne nebo 
odpoledne. Odjezdy MHD zpìt na námìstí jsou 
k dispozici na recepci. 

Upozoròujeme ètenáøe, že v sobotu 7. dubna 
bude knihovna uzavøena!
Více na www.mkostrov.cz, rezervace vstupenek na 
recepci nebo info@mkostrov.cz

1. až 30. dubna 

8. dubna 17.00 hod.

16. dubna 16.00 hod.

Kolegium ve složení: Pavel Èekan, Libor Bílek, 
Zdeòka Èepeláková, Helmut Harzer a Ilona Hálová 
bude vybírat osobnost(i) na mìstskou cenu Ï 
z došlých návrhù. Kolegium má možnost rovnìž 
nominovat další kandidáty na cenu. I vy se jako 
obèané mìsta mùžete zapojit a navrhnout kandidáta, 
který by si podle vašeho názoru tuto cenu za svoje 
poèínání zasloužil. Své návrhy (jméno navrženého 
a poèin, za který jej navrhujete) zašlete nejpozdìji 
do 10. dubna 2012 na e-mailovou adresu: 
dshanelova@ostrov.cz (podrobnìjší informace na 
www.cena-d.cz). 

Cena Ï mìsta Ostrova 

Pokraèování ze strany 1 

Podnikatelské fórum 2012 v Ostrovì 

Zápis do mateøských škol 
pro školní rok 2012-2013

Dagmar Shánìlová, referentka Odboru 
kanceláø starosty a vnitøní správy, MìÚ Ostrov 

(tel. 353 801 262) 

V Domì kultury pokraèuje 
projekt obnovy

Ing. Romana Stolínová, Odbor RÚP

rep
II. neformální setkání pøedstavitelù mìsta s podnikateli v Paláci princù            Foto: Archiv MìÚ Ostrov 

V loòském roce se podaøilo dokonèit a úspìšnì 
zkolaudovat èást cyklostezky Ostrovské rondo v úse-
ku Hlavní ulice k ulici Dukelských hrdinù; tento úsek je 
souèástí vìtšího pøeshranièního projektu Støíbrná 
stezka, dotovaného z programu Cíl3/Ziel3. Nejen 
cyklisté, ale i pìší èi bruslaøi dokonèenou èást 
cyklostezky zaèali okamžitì používat. Výhodou je, že 
podél již hotové èásti Ostrovského ronda vede 
veøejné osvìtlení, takže není problém jezdit po ní i za 

Pokraèování ze strany 1

Ostrovské rondo má jedineènou šanci na dokonèení
šera. K dokonèení realizace Ostrovského ronda tak 
bude zbývat již jen vybrat a vyznaèit optimální trasu ve 
východní èásti mìsta z Dolního Žïáru kolem 
nemocnice až k vlakovému nádraží. Odbor rozvoje 
a územního plánování nyní ve spolupráci s Klubem 
èeských turistù hledá nejvhodnìjší variantu øešení 
a do konce dubna hodlá podat u Krajského úøadu 
žádost o dotaci na vyznaèení celé cyklotrasy. 

(od 1. ledna 2012) seznámil pøítomné Pavel Grüner 
z advokátní kanceláøe pùsobící v Karlových Varech, 
která spolupracuje s Mìstským úøadem v Ostrovì. 
S dalším pøíspìvkem na téma: Daòová problematika 
a agenda Finanèního úøadu Ostrov vystoupila 

øeditelka FÚ Ostrov Mi-
loslava Kubínová. Pøed-
stavena byla také Karlo-
varská agentura rozvoje 
podnikání, pøíspìvková or-
ganizace Karlovarského kra-
je. Øeditelka této instituce 
Jana Michková podala infor-
mace o dosud zrealizova-
ných projektech a o plánech 
do budoucna. S posledním 
pøíspìvkem nazvaným: 
Aktuální dotaèní tituly pro 
podnikatele v roce 2012 
se pøihlásil Daniel Andrlík 
z Okresní hospodáøské ko-
mory Cheb. Akce se zúèast-
nilo cca 20 zástupcù z ostrov-
ských firem. 

II. neformální setkání pøedstavitelù mìsta s významnými podnikatelskými subjekty pùsobícími na 
území mìsta (Podnikatelské fórum 2012) se uskuteènilo 27. února v Paláci princù. 

Dagmar Shánìlová, MìÚ Ostrov

Mgr. Irena Leitnerová

David Oncirk, referent Odboru RÚP 
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Ulice neuvedené v tomto seznamu (nevyužívané k stálému parkování) budou èištìny bez celodenních 
uzavírek. Blokové èištìní se bude provádìt v dobì od 7.00 do 15.00 hod.

Jarní blokové èistìní 2012

Kontejnery budou pøistaveny vždy v pátek, odvoz 
v sobotu po 13.00 hod. 
Velkoobjemové kontejnery jsou urèeny pouze pro 
objemný odpad z domácností (nábytek, koberce, 
døevo, kovy aj.). Kontejnery mohou využívat pouze 
fyzické osoby a živnostníci, kteøí mají uzavøenou 
smlouvu s mìstem. Bližší informace na www.ostrov.cz, 
Odbor MS tel. 353 808 618 nebo RK Reba a Ikon.

Stanovištì, ulice:
 

Kollárova 1265-73, 1115, 1124, 719-724, Severní 
1177, Masarykova 1149, 781, Májová 1158, Štúrova 
912, Jáchymovská 1377

Májová 842, 940, Luèní 831, Horská 875, Borecká 
878, Hlavní 1064, Dùm s peèovatelskou péèí (penzion) 
1365-7, Pod Køížkem, klášterní areál, Staromìstská

Jungmannova 2x, Družební 3x (1322, 1329, 1275), 
Šafaøíkova, Jáchymovská 801-3, 201-3, Staré námìstí 
u è. 53, Smetanova

 
Brigádnická, Klicperova 2x, Mánesova 957, 1013-14, 
za Atlantisem, pro ul. S. K. Neumanna a ul. Vanèurova 
za potravinami, zadní Lidická 3x ( 1214, 1296,1353) 

Lidická naproti BPO, nad MŠ Halasova, u è. 965 
Klínovecká, Na Kopci, Nad Nádražím, dvojdomky 
(Dukelských hrdinù, Odborù, Nejedlého, Sládkova, 
u è. 615)

Místní èásti (Dolní Žïár, Horní Žïár 2x, Hluboký, Kfely, 
Vykmanov, Kvìtnová 2x, Moøíèov 

Pokud nìkdo z èasových dùvodù mobilního svozu 
nevyužije, mùže odpad odevzdat bezplatnì od pondìlí 
do soboty ve Sbìrném dvoøe v Ostrovì. Nutno 
pøedložit obèanský prùkaz.

Váš sbìrný dvùr: Krušnohorská 792, Ostrov
Provozní doba: po-pá 7.30-11.30 a 12.00-16.00 hod., 
so 8.00-14.00 hod.
Zodpovìdná osoba (vedoucí): J. Jánský, 
tel. 353 670 213, 725 820 312 

6. dubna

13. dubna

20. dubna

27. dubna

4. kvìtna 

11. kvìtna

Velkoobjemové kontejnery 
pro jarní úklid 

Je možné pouze osobní pøedání u vozidla svozové 
firmy Marius Pedersen, a.s.

 zastávky pro mìsto Ostrov:
Køižovatka Lidická-Vanèurova: 8.00-8.20 hod.
U trafostanice na rohu ulic Myslbekova, Mánesova: 
8.30-8.50 hod.  
U trafostanice Horská 841: 9.00-9.20 hod.
Severní u domu è. 1168-1170: 9.50-10.10 hod.
U trafostanice ul. Masarykova 725: 10.20-10.40 hod.
U výmìníkové stanice Kollárova 1265: 10.50-11.10 hod.
Družební 1324 u horních nádob na separaci: 11.40-
12.00 hod.
Družební u výmìníkové stanice: 12.10-12.30 hod. 
Halasova, Lipová u nádob na separaci: 13.00-13.20 
hod.
Na rohu ulic Hornická, Nejedlého: 13.25-13.45 hod.
Staré námìstí: 13.55-14.15 hod.

zastávky v obcích:
Hluboký (u trafa): 8.00-8.20 hod.
Horní Žïár (RD za trafem): 8.30-8.50 hod.
Horní Žïár (U Václava): 9.00-9.20 hod.
Dolní Žïár (u autoopravny): 9.50-10.10 hod.
Kfely (odboèka u paneláku): 10.20-10.40 hod.
Kfely (zastávka cyklotrasy): 10.50-11.10 hod.
Moøíèov námìstí: 11.30-11.50 hod.
Kvìtnová (obchod): 12.20-12.40 hod.
Kvìtnová (paneláky): 12.50-13.10 hod.
Maroltov: 13.20-13.40 hod. 

7. dubna (sobota),

12. kvìtna (Sobota) 

Svoz nebezpeèného odpadu 
a elektrospotøebièù 

Ing. Bohuslav Schneider, ved. Odboru MS

Jarní blokové èištìní chodníkù a ulic se uskuteèní 
v dobì od 3. dubna do 29. èervna vždy od 7.00 do 
15.00 hod. 
V ulicích bude v pøedstihu umístìno pøíslušné dopravní 
znaèení. Žádáme majitele vozidel, aby je po dobu blo-
kového èištìní pøeparkovali, vyhnou se tak nepøíjem-
nostem. Ihned po vyèištìní komunikací a odstranìní do-
pravního znaèení budou opìt moci na tìchto místech 
parkovat. Vzhledem k velké nekázni majitelù vozidel za-
jistilo mìsto Ostrov odtahovou službu a pøijalo patøièné 
naøízení o cenách. O odtahu vozidel a øešení pøestupcù 
bude na místì rozhodovat Mìstská policie Ostrov, 
která uloží øidièùm za nerespektování dopravního zna-
èení blokovou pokutu až do výše 2000 Kè. Bude-li øidiè 
nepøítomen, policie stav zdokumentuje, naøídí odtah 
vozidla a pøestupce se dostaví na služebnu MP k vy-
øízení pøestupku, kde mu bude uložena bloková pokuta 
do výše 2000 Kè. Pøestupce si pak vyzvedne vozidlo na 
parkovišti pro odtažená vozidla a uhradí poplatek za 
odtažení a ostrahu vozidla (viz Naøízení mìsta è.4/2009 
o cenách za nucené odtahy motorových vozidel a vra-
kù). 

Pokraèování ze strany 1 

Øeditelky ostrovských mateøských škol se dohodly na 
možnostech a podmínkách zajištìní pøedškolního 
vzdìlávání dìtí v dobì prázdnin a Rada mìsta jejich 
návrh schválila:

Mateøská škola Ostrov, Krušnohorská 766 bude 
otevøena od 2. do 27. èervence a Mateøská škola 
Ostrov, Palackého 1045 bude v provozu od 
30. èervence do 24. srpna. 

Mateøská škola Ostrov, Halasova 765 bude 
vzhledem k rekonstrukci školní kuchynì uzavøena 
celé dva prázdninové mìsíce. Pro dìti zapsané v Ma-
teøské škole Ostrov, Masarykova 1195 bude školka 
v provozu po celou dobu prázdnin. Bližší informace 
o prázdninovém provozu mateøských škol se zákonní 
zástupci dozvìdí v zaøízení, které jejich dítì 
navštìvuje. 

Prázdninový provoz 
mateøských škol

Dagmar Shánìlová, Odbor KSVS

Blokové èištìní mìsta

 Ing. Bohuslav Schneider, ved. Odboru MSM



Hudební formace ZUŠ Ostrov Swing Band zakonèila 
svým koncertem výstavu propagující mìsto Ostrov 
v Centru Bavaria Bohemia v bavorském Schönsee. 

Pøála bych všem ostrovským obèanùm zažít ovace, 
které mladí hudebníci pod vedením Jaroslava 
Chmelíka vyvolali u tamního obecenstva. Za svùj 
výkon byli odmìnìni bouølivým potleskem ve stoje 
a museli tøikrát pøidávat. Jsem velice ráda, že v ostrov-
ské ZUŠ vyrùstá generace mladých lidí, kteøí se sice 
možná nebudou vìnovat muzice profesionálnì, ale 
svùj volný èas tráví smysluplnì a navíc získávají 
celoživotní kladný vztah k hudbì.
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ZUŠ Ostrov
Zprávy ze škol

SPŠ Ostrov
Soutìžní úspìchy 

European Union Science Olympiad (EUSO) je 
relativnì mladá soutìž; letos slaví 10. výroèí od 
svého založení. Vznikla z podnìtu vìdcù a uèi-
telù jako alternativa pøedmìtových olympiád. 
Hlavní akcent je kladen na komplexnost a schop-
nost kooperace studentù. Soutìží vždy tøíèlenné 
týmy složené z biologa, chemika a fyzika. 
V letošním roce bylo vybráno do soustøedìní 16 
talentovaných všestranných studentù z celé 
republiky (mezi nimi i náš zástupce Adam Pøáda 
ze sexty B). 

Ve dnech 20. až 23. února absolvovali týden 
intenzivních pøednášek, korunovaný øadou kon-
trolních testù v širokém spektru otázek ze všech tøí 
pøedmìtù. Výsledek byl více než uspokojivý, nebo� 
Adam dokázal vysoké kvality i všestrannost svého 
intelektu a famóznì zabodoval. Byl nejlepším 
chemikem ze všech (ostatní porazil rozdílem dvou 
tøíd), byl nejlepším fyzikem a mezi biology byl tøetí. 
Gymnázium Ostrov tak bude mít opìt reprezentanta 
Èeské republiky v chemii (nebo� za tento pøedmìt byl 
Adam nominován). Lze si jen pøát, aby na Adama 
a jeho pøedchùdce navazovali další naši „borci“. 
Podmínky k tomu jsou u nás na gymnáziu více než 
pøíznivé. 

Rovnìž na celostátní úrovni zaznamenali úspìch naši 
èeštináøi. Studentka Nguyen Thuy Linh ze septimy A 
dosáhla dalšího vynikajícího úspìchu v celostátní 

V uplynulém roce se poprvé mohly školy celé 
republiky zapojit do programu Excelence støed-
ních škol, které vyhlásilo Ministerstvo školství, 
mládeže a tìlovýchovy. Tento nový projekt slou-
ží jako podpora zvyšování kvality a rozšiøování 
péèe pro talentované žáky na støedních školách, 
má posílit zájem (a motivaci) žákù i pedagogù 
o úèast v soutìžích a pøehlídkách, které jsou nad 
rámec bìžné výuky. SPŠ Ostrov se do programu 
Excelence pøihlásila a rozhodnì se neztratila. 

Na základì dodaných podkladù vytvoøilo minister-
stvo poøadí: školu v Klínovecké ulici vyneslo na druhé 
místo v Karlovarském kraji hned za chebské gym-
názium. V celorepublikovém poøadí se ostrovská 
prùmyslovka dìlí o devátou až 10. pøíèku, pøed námi 
skonèilo šest uznávaných gymnázií a dvì vyhlášené 
støední školy. Na loòské výsledky bude tìžké navázat, 
ale souèasní žáci se o to alespoò snaží. Bìhem bøezna 
probìhlo nìkolik soutìží, které mohou být dobrým 
odrazovým mùstkem. Školní kolo Støedoškolské 
odborné èinnosti vyslalo do krajského kola, které se 
uprostøed dubna uskuteèní v Chebu, pìtici prací: tøi 
zamìøené na informatiku a dvì práce strojaøské; 
doporuèilo dalším žákùm, aby svoje práce doplnily 
a pøihlásili je v upravené podobì pøíští rok. 
Každoroèní soutìž v konstruování na poèítaèi v pro-
gramu SolidWorks ukázala, že mezi žáky stro-
jírenského zamìøení je celá øada talentovaných žákù, 
kteøí se po studiu rozhodnì neztratí. To konstatovala 
odborná porota složená nejen z pedagogù školy, ale 
rovnìž ze zástupcù partnerské spoleènosti Witte 
Automotive, která k hodnotným cenám pøidala ještì 
lahùdku: nejúspìšnìjším konstruktérùm zprostøed-
kuje zájezd do sídla své mateøské firmy ve Velbertu, 
aby se pøímo zde seznámili s technologiemi, které 
souèasný strojaø konstruktér mùže využívat. 

K porovnání úrovnì znalostí mezi žáky škol našeho 
regionu došlo i na krajské pøehlídce soutìže 
Automechanik Junior, která se uskuteènila 9. bøezna 
v prostorách SPŠ Ostrov. Zástupci zúèastnìných škol 
si nejprve prohlédli prostory školy, pak absolvovali 
test na poèítaèi skládající se z teoretických znalostí. 
Druhá èást soutìže se odehrávala ve školních dílnách 
v Karlových Varech, kde na deseti pracovištích museli 
soutìžící v praktickém snažení prokázat své schop-
nosti diagnostikovat závady a odstraòovat je. Vítìzem 
krajského kola se stal Dominik Jákl z naší školy, jemuž 
budeme držet pìsti na celostátním finále (v dubnu 
v Ostravì). 

Únor se na naší škole nesl v duchu rùzných druhù 
zápolení. Byli jsme poøádající školou finále 
okresního kola v pøehazované. Soutìžili žáci 
I. stupnì a k zápisu se dostavili vítìzové skupin ze 
šesti škol. Družstvo naší školy se umístilo na 
ètvrtém místì. 

Vybrané žáky jsme provìøili v jejich „šplhounských“ 
dovednostech. Školní kolo soutìže ve šplhu nejlépe 
zvládli Daniel Hanisch a Gabriela Vrobelová, tím si 
vysloužili titul nejlepších „šplhounù“. Okresní kolo se 
konalo 6. bøezna, chlapecké družstvo skonèilo na 
tøetím místì. 

Své schopnosti žáci provìøovali i ve tøídách. Ve 
školním kole biologické olympiády v mladší kategorii 
byli nejlepšími biology Tomáš Martínek a Anièka Kim 
Anh Nguyenová. V kategorii starších nejlépe obstálo 
duo dívek Kateøina Horká a Nicola Krausová. Dalším 
testem znalostí se stalo školní kolo zemìpisné 
olympiády žákù 7. a 8. tøíd. V kategorii 7. tøíd byl 
nejlepší Tomáš Lemák, druhý skonèil Martin 
Klofanda, tøetí místo získal Daniel Oláh. Vítìzství 
v kategorii žákù 8. tøíd si zasloužila Viktorie Kubištová, 
na druhém místì skonèil Dominik Tran, tøetí pøíèku 
obsadil Jan Latta. První z každé kategorie postupují do 
okresního kola. 

O zajímavé projekty, kterých se úèastníme, není 
nouze. Na prvním stupni se žáci stali souèástí celo-
národního projektu Košík plný rozumu. Podstatou 
projektu je turnaj v deskové høe s tematikou zdravé 
výživy. Za tøídními koly v druhých až pátých roènících 
bude následovat kolo školní. Vítìzové jednotlivých 
tøíd budou poté zaøazeni do družstva, reprezentují-
cího naší školu v kole krajském. 

Za zmínku stojí také novì vydávaný školní èasopis, 
který jsme pøihlásili do soutìže Školní èasopis roku 
pro školní rok 2011-2012. Na jeho vydávání se 
podílejí pøedevším žáci II. stupnì pod vedením 
uèitelky Filipi. Více na: www.3zsostrov.cz

Program
 

Ukážu ti cestu rájem (premiéra souboru Hop-Hop). 
Hrají: Vìra Tomanová (Alena), Vojtìch Palm (Otec, 
Pøemek), Pavel Raus (Otec, Lebeda), Markéta 
Aranyossyová (Matka, Eliška, Prodavaèka), Adéla 
Kubištová (Matka, Vedoucí, Kulturní pracovnice, 
Eliška Rojíková (Matka, Urxová, Kulturní pracov-
nice). Režie: Irena Konývková. Doporuèujeme koupit 
vstupenky v pøedprodeji v Literárnì dramatickém 
oboru, nebo zamluvit na: reditelka@zusostrov.cz

Krajské kolo dìtského pøednesu, zúèastní se žáci 
LDO.

Poš�ácká pohádka (premiéra souboru Hop-Hop). 
Hrají: Vít Bauchner, Lucie Bursíková, Jan Ïuržová, 
Barbora Anna Foøtíková, Markéta Fritscherová, Sára 
Horèièková, Barbora Kocifajová, Štìpán Liška, Tadeáš 
Novák, Lucie Ratajèáková, Jan Roháè, Sára Weithale-
rová, Marián Žemlièka. 
Režie: Irena Konývková. Hudba: Vlastislav Mareš. 
Doporuèujeme koupit vstupenky v pøedprodeji 
v Literárnì dramatickém oboru, nebo zamluvit na: 
reditelka@zusostrov.cz 

Farmáøské trhy oživí vystoupení souboru Písk-Písk 
Vlastislava Mareše.

 
Interní koncert, zahrají žáci Hudebního oboru.

Akce mimo Ostrov
 Krajské kolo soutìže ZUŠ Taneèní obor, 

zúèastní se žáci TO.
 Mladá scéna Plasy. Krajského kola støedo- 

školských divadel se zúèastní soubor Hop-Hop pod 
vedením Ireny Konývkové.

 Dìtská scéna Dobøany. Krajského kola 
dìtského divadla se zúèastní soubor Hop-Hop pod 
vedením Ireny Konývkové. 

6. dubna

13. dubna 9.00 hod., kinokavárna DK Ostrov

18. dubna Za Oponou, DK Ostrov
9.00, 10.10 hod. pro školy 
17.00 hod. premiéra pro veøejnost

20. dubna 13.00 hod. Farmáøské trhy

24. dubna 17.00 hod., sál ZUŠ

4. dubna

13. dubna

20. dubna

ZŠ Májová Ostrov

Gymnázium Ostrov
Úspìchy studentù na celostátní úrovni

Literární soutìži o cenu Filipa Venclíka 2012. V kate-
gorii Povídka obsadila druhé místo, v kategorii Esej 
a novinový èlánek se umístila na prvním místì 
a stala se tak celkovou vítìzkou tohoto roèníku. Pøe-
dávání cen (1. bøezna v Praze v Lucernì) se zúèastnila 
spoleènì s další úspìšnou úèastnicí Hedvikou 
Maternovou. 

Pøehled úspìchù doplnili skvìle i ruštináøi. V krajském 
kole Olympiády z ruského jazyka nás úspìšnì re-
prezentovaly Štìpánka Tùmová a Eliška Suchá, obì 
z kvarty B. Štìpánka získala první místo a Eliška 
skonèila druhá! Nezklamala ani dìvèata v nejvyšší 
kategorii støedních škol. Markéta Krucká z oktávy A 
vybojovala druhé místo, její sestra Kateøina byla tøetí  
a Míša Š�ástková ètvrtá. A to jsou Kateøina a Míša 
teprve studentky kvinty! Dìkujeme všem vyuèujícím 
za vzornou pøípravu našich soutìžících.

Ostrovský Swing Band 
v Bavorsku

Mgr. Libor Velièka 

Tomáš Pešík

Mgr. Libor Háèek

Jaroslav Chmelík, zást. øed.

Vìra Èarná

Swing Band v  bavorském Schönsee
Foto: Archiv ZUŠ Ostrov
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Zprávy ze škol
MDDM

Velikonoèní vajíèko

OS Prima Horseland poøádá ve spolupráci s EC 
velikonoèní trojboj pro jezdce zájmového kroužku 
Chovatel pony. Pøijïte fandit a povzbudit své favority. 
Doneste si buøtíka, za pøíznivého poèasí budeme 
opékat. Pro malé dìti bude k dispozici skákací hrad. 
Na všechny èeká velikonoèní tvoøení.  

Den Zemì a Den otevøených dveøí 

V rámci Dne Zemì zveme dìti ostrovských 
mateøských a základních škol i širokou veøejnost na 
Den otevøených dveøí. 

Sraz hráèských klubù

Již osmý Sraz pøíznivcù her RPG ve stylu Draèího 
doupìte, zúèastní se hráèi z celé ÈR. Noví zájemci 
obdrží informace v EC. 

Pøímìstský pøírodovìdný tábor
Na letní prázdniny pøipravujeme ètyøi týdenní turnusy 

5. dubna 14.00-17.00 hod. 

19. dubna 9.30-13.00 hod.

27. až 29. dubna

Slavte s námi 40 let 

5. dubna 9.00-12.00 hod.  

6. dubna 9.30-11.00 hod., minihøištì 

6. dubna 11.00-12.00 hod., høištì MDDM

1. dubna 14.00-16.00 hod., areál MDDM
V den 40. výroèí otevøení MDDM pøipravujeme 
spoustu soutìží pro jednotlivce i rodièe s dìtmi. Èekají 
na vás kolobìžky, kola, elektrická autíèka, fotbalová 
školka a další atrakce. Informace na plakátech.

Výtvarná soutìž 
Vajíèko jako od babièky
Výsledky soutìže budou vyhlášeny a ceny pøedány  

o velikonoèních prázdninách ve ètvrtek 5. dubna. 
Všechny práce budou vystaveny v Domì dìtí ve 
všední dny do 10. dubna.

Velikonoèní prázdniny
Velikonoèní zvyky a lidová øemesla

Ve spolupráci s OS Benjamin a lektory kurzù umì-
leckých øemesel pøipravujeme pro dìti i dospìlé tvoøi-
vé dopoledne, v jehož prùbìhu si vyzkouší tradièní 
velikonoèní øemesla: pletení pomlázky, zdobení a drá-
tování kraslic, zhotovení obalù na vajíèka, výrobu 
košíèkù ze sítiny, pedigu, malbu na textil, malování 
jarních motivù ad. Nezapomeòte si s sebou vzít 
vyfouknutá vajíèka a pøezùvky!

Velikonoèní turnaje
Florbalový turnaj na minihøišti

Pro ètyøèlenná družstva kamarádù nebo spolužákù ve 
vìku 9-15 let. 
Pøihlaste se v MDDM nejpozdìji do 5. dubna.

Turnaj v kuželkách

Pøijïte si vyzkoušet novou kuželkáøskou dráhu v areá-
lu. Turnaj je otevøen pro všechny školáky i studenty. 
Pøihlásit se mùžete pøed zahájením soutìže.

Otevøené herny 

Konzolové a deskové hry: na PSX3, Nintendu WII, 
X-BOX 360, novì X-BOX kinect, stepmánie, šipky, 
stolní a PC hry, airhockey, stolní tenis, kuleèník (od 
12 let), vše zdarma

Otevøená høištì: 
Po oba prázdninové dny si mùžete zahrát fotbal, tenis, 
nohejbal, basketbal, florbal, kuželky, vyzkoušet lano-
vou pyramidu, lezecí stìnu a kostku.

Spoleèenský veèer ke 40. výroèí MDDM

Spoleèenské setkání pro pozvané bývalé i souèasné 
pedagogické a externí pracovníky MDDM
Den Zemì

Dùm dìtí, Ekocentrum a OS Benjamin pøipravují za 
podpory mìsta, OŽP MìÚ, KÚ KK a Lesù ÈR už 
XI. ekologické odpoledne Den Zemì, soutìž ve sbìru 
starého papíru, plastových lahví, víèek z pet lahví, 
monoèlánkù, plastových kelímkù, hliníkových uzávìrù 
z jogurtù a drobných vysloužilých elektrospotøebièù 
(poèítaèe, mobily, žehlièky, fény, kulmy, rádia, holicí 
strojky aj.). Souèástí akce soutìže o ceny, vìdomostní 
test o zvíøatech chovaných v EC, ekojízda, poníci Prima 
Horseland, ukázka výcviku psù z Ostrov-Veseøice, 
Ekodílna: malování na asfalt, výrobky z papírového 
odpadu a lepenky, Dìtské slyšení se zástupci MìÚ 
Ostrov. Vstupenkou na tyto akce bude úèastnická 
karta s potvrzeným záznamem o donesení sbìru. Pro 
nejlepší sbìraèe chystáme zajímavou exkurzi do 
ekologické tøídírny odpadu v Èernošínì.

Informace ke sbìru: pevnì svázané balíky starého 
(nejlépe tøídìného papíru) se zváží pøímo na místì. 
Plastové lahve doporuèujeme doma nejdøíve sešlapat 
(mùžete odevzdávat i s našroubovanými uzávìry), 
spoèítat nebo zvážit, vložit do plastových pytlù a zavá-

5. a 6. dubna 9.00-12.00 hod.

5. a 6. dubna

13. dubna 19.00 hod., spoleèenský sál DK Ostrov

19. dubna 14.30-17.00 hod., areál Ekocentra

zat. Víèka od pet lahví spoèítat nebo zvážit, donést 
nejlépe v igelitové tašce. Omyté kelímky od jogurtù 
zasuòte do sebe, omytá hliníková víèka provleète 
nebo alespoò složte na sebe. 

Slet èarodìjnic a èarodìjù

OS Benjamin a MDDM zvou dìti i dospìlé na tradièní 
sabat. Malí èarodìjové i èarodìjnice absolvují výuku 
v èarodìjné škole Alamíry Paznechtové: tanec, èarová-

ní, vìštìní, zaklínání, ovládání koštìte. Pøipravena bu-
de i volba královny sabatu, pálení nejošklivìjší èaro-
dìjnice a opékání buøtù. Další informace na plakátech.

Plavecké kurzy

Cyklus desetihodinových plaveckých kurzù. Zájemci se 
mohou pøihlašovat v MDDM (pracovní dny 8.00-
18.00 hod.)
10. dubna 16.00-17.00 hod. Neplavci 
18. dubna 16.00-17.00 hod. Rodièe a dìti
19. dubna 16.00-17.00 hod. Neplavci
20. dubna 15.00-16.00 hod. Plavci
                16.00-17.00 hod. Plavci 

Sportovní høištì, minigolf
Víceúèelové høištì i fotbalové minihøištì s umìlým 
trávníkem, univerzální høištì, kuželkáøská dráha, lezecí 
stìna a kostka, lanová pyramida, minigolf a stolní tenis 
jsou otevøeny po-pá do 20.00 hod., so, ne 10.00-19.00 
hod. 

Letní tábory
Letní tábor Manìtín
Nabízíme dìvèatùm i klukùm od osmi let ètyøi turnusy 
v krásném prostøedí Manìtínska.
Termíny: I. turnus 1.-14. 7., II. turnus 14.-27. 7., 
III. turnus 27. 7.-9. 8.,  IV. turnus:  9.-22. 8.
Cena 3300 Kè
Rodièe a dìti: 22.-27. 8 ( bližší informace v MDDM )

Pøímìstský sportovní tábor
V prùbìhu týdenního pobytu se dìti na víceúèelovém 
høišti, univerzálním høišti, høišti s netradièními sporty 
a fotbalovém minihøišti seznámí s prùpravnými hrami, 
základy míèových her a atletikou. Termíny: I. 9.-13. 7., 
II. 30. 7.- 3. 8., III. 6.-10. 8. Cena 850 Kè. Pøihlášky si 
vyzvednìte osobnì v MDDM (ke stažení na 
www.mddmostrov.cz).

Dùležité upozornìní!
Vyzvednutím pøihlášky neplatí rezervace jako 
v minulých letech. Pøihláška na tábor se stává zá-
vaznou až v momentì uhrazení poplatku za po-
byt. Zaøazení dítìte do vybraného turnusu je podmí-
nìno odevzdáním vyplnìné pøihlášky a souèasnì 
zaplacením pobytu osobnì v MDDM. 

Pøipravujeme
Výstava: 40 let MDDM Ostrov

Výstava fotografií ze ètyøiceti let pùsobení Domu dìtí 
v Ostrovì a z letní táborové základny v Manìtínì.    
Informace: MDDM po-pá 8.00-18.00 hod. 
tel. 353 613 248, nebo: www.mddmostrov.cz

30. dubna 17.00 hod., Dìtská letní scéna

duben až èerven

3. až 31. kvìtna, Mìstská knihovna Ostrov

EKOCENTRUM OSTROV
pøímìstského tábora: I. turnus 16.- 20. 7., II. turnus 
23.-27. 7., III. turnus 13.-17. 8., IV. turnus 20.-24. 8. 
Náplní táborù budou výlety do okolí. Pro dìti je 
pøipravena branná hra ve spolupráci s Mìstskou 
policií a ostrovskými hasièi. Dìti se blíže seznámí se 
zvíøaty chovanými v EC a péèí o nì. Èinnost doplní hry 
v pøírodì, poznávací a vìdomostní soutìže. Pøihlášky 
v MDDM.

Prohlídky pro veøejnost
Každou sobotu a nedìli 9.00-12.00 a 13.00-17.00 
hod. Bezplatná prohlídka venkovní èásti a chovatel-
ských pracoven. Mimo tuto dobu je možné domluvit 
prohlídky telefonicky.

Novinka!
Ekocentrum MDDM Ostrov spustilo nové webové 
stránky http://eko.mddmostrov.cz

Informace v EC: po-èt 9.00-18.00 hod., pá 9.00-
17.00 hod., tel. 353 842 389, 731 615 658, nebo na 
novém webu. Bc. Šárka Märzová,ved. oddìleníMiroslav Kocek

Den otevøených dveøí Ekocentra láká dìti i dospìlé. Foto: EC Ostrov

Šikovné ruce dìtí dokážou vytvoøit milé velikonoèní dekorace.
Foto: Archiv MDDM Ostrov

Malé vítìzné èarodìjnice                              Foto: MDDM Ostrov
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Rozhovor
Uèitel hudby Vlastislav Mareš si umí svou práci užít 

Co pro vás znamená ZUŠ Ostrov?

A co další hudební vzdìlávání?

Mìl jste v plánu pedagogickou èinnost?

Jak vypadala první léta uèitele hudby?

Hrál jste i mimo školu?

Pøedevším citový vztah již od dìtských let. Navštìvoval 
jsem ji jako nepøíliš pilný žák a chodil do houslí k paní 
uèitelce Jiøinì Bryové, která zde stále uèí. V osmé tøídì 
jsem pøestoupil na klarinet k Alexandru Š�astnému 
a v deváté tøídì jsem si pøibral ještì saxofon. To už mi 
šlo hraní podstatnì lépe. 

Devátou tøídou na èas skonèilo, protože na prù-
myslovce v Kraslicích jsem již ZUŠ nenavštìvoval. Stal 
jsem se na èas samoukem a byl obklopen mnoha 
muzikanty rùzných zamìøení, což bylo velmi inspi-
rativní. Mimo klarinetu a saxofonu (na ten první z ba-
zaru jsem si vydìlal na brigádì) pøišla kytara, klavír, 
flétna a okukování baskytaristù, bubeníkù, bendžistù, 
houslistù a dalších hudebníkù, které jsem potkal. 
Zaèalo první skládání, první aranžmá a první studentské 
kapely. Za všechny bych zmínil Zkrat ve Všeborovicích.

Nápad uèit na ZUŠ v Ostrovì se nezrodil v mé hlavì, 
ale pøišel na nìj Roman Švancar, což je mùj spolužák 
z Kraslic. Hráli jsme spolu v ostrovské dìtské dechovce 
a pracovali v Harmonice v Hoøovicích. Samozøejmì 
jsme tam hráli v kapele a po práci pilnì cvièili. Roman 
nastoupil do Sokolova, dnes tam dìlá øeditele, a já do 
Chodova. Po roce pùsobení (1983) jsem pøijal nabídku 
Alexandra Š�astného, øeditele ZUŠ v Ostrovì.

Mimo výuky klarinetu a saxofonu jsem ihned zaèal 
budovat základy budoucího jazzového big bandu. 
S tím mi naštìstí pomáhali ostatní uèitelé. Pøestože 
jsem z dnešního hlediska ještì nic neumìl, mìli ke 
mnì dùvìru a pomáhali mi hlavnì tím, že mi svìøili své 
žáky a vytvoøili svobodné podmínky pro práci. Nìkterá 
jména musím zmínit: Alexandr Š�astný, Stanislav 
Novák, Jiøí Navara, Miloš Dìdek, Václav Øezáè, 
Stanislav Lahoda a další a další. V roce 1992 jsem 
absolvoval dálkové studium Pražské konzervatoøe hry 
na klarinet.

Samozøejmì jsem byl èlenem mnoha amatérských 
souborù rùzného typu. To pøinášelo spoustu zkuše-
ností, které dodnes zúroèuji jak po stránce nástrojové, 
tak po stránce bohatosti stylù. Opìt musím nìkteré 
soubory jmenovat, byly pro mì opravdu dùležité: 
dechová hudba Veteránka Standy Nováka, dechová 

Na Základní umìlecké škole Ostrov uèí Vlastislav Mareš už témìø tøicet let. Pedagogická èinnost není pro nìho jen zamìstnání, spíš ji považuje za naplnìní, 
inspiraci, radost a zábavu. Hudbì se vìnuje od dìtství, hraje na nìkolik hudebních nástrojù, komponuje, píše aranžmá, zamìøuje se na další èinnosti 
spojené s hudbou.

hudba Tolarka Karla Èeòka, Swing Studio Karla Uhlíka, 
rockové kapely Syrup, Rabat, Išvbln, doprovodná 
hudba folklórních souborù Malenky a Radost a øada 
dalších menších sestav.

Pro mnoho souborù jsem byl nucen komponovat 
a psát aranžmá, od lidové písnì pøes dechovku, 
rockovou a jazzovou kapelu až po svatební šumaøinku. 
To je nakonec moje hlavní èinnost stále, nebo� veškerý 
repertoár svých souèasných souborù v ZUŠ pøipravuji 
sám. Mám ho tak možnost ušít na míru aktuálním 
dovednostem a zkušenostem hráèù.
Díky svým bohatým zkušenostem s problematikou 
nástrojové hry pøipravuji i uèební materiály pro výuku 
rùzných nástrojù: školy, etudy, studie, pøednesové 
i komorní skladby.

První desetiletí bylo ve znamení big bandu; nejprve 
jazzového, pozdìji více rockového èi jinak expe-
rimentálního. Soubìžnì s ním pak nejlepší žáci hráli 
ještì v Jazzquartetu a Dixielandu. V tomto období byla 
pro nás významná spolupráce s ostrovským T-klubem 
vedeným Frantou Jankovským, protože kapely byly 
významnì zapojeny do místní hudební scény - úèast na 
Karlovarském hudebním festivalu, Loketském jazzo-
vém jaru, rockové i jiné soutìže a pøehlídky.

Z dùvodù nedostatku žes�ových nástrojù a konce 
dechovky se kolem roku 1993 zmìnilo nástrojové 
obsazení žákù v ZUŠ. Zaèala spolupráce s Literárnì 
dramatickým oborem, kdy jsme souborùm Hop-Hop 
Ireny Konývkové zajiš�ovali hudební doprovod všech 
možných stylù s hráèi rùzného vìku. Tento princip se 
pak pøenesl i do našich hlavních souborù. Kapely se 

Mùžete uvést další hudební zkušenosti?

Každá profese projde urèitým vývojem. 
Jak to bylo u vás?

Proè vlastnì zaèala éra souborù 
Písk-Písk?

zmenšily a zaèaly kopírovat témìø celou dobu výuky 
žáka v ZUŠ. Jak se vyvíjí jeho technická, umìlecká 
a názorová úroveò, tak se promìòuje i tváø kapely 
v nároènosti a stylu. Pro soubory je dále charak-
teristická bohatost žánrù, se kterými se žáci seznámí, 
a všudypøítomná improvizace. Cílem je pøipravit žáky 
na práci v malých kapelách, kde se všichni tvùrèím 
zpùsobem podílejí na výsledném díle.

Mimo bìžný repertoár se jedná hlavnì o tvorbu 
velkých èi jinak neobvyklých skladeb. Zaèalo to již pøed 
léty skladbou pro flétnu, hoboj, violu a zbìsilou ryt-
miku Znojemské chu�ovky, pozdìji v podobném du-
chu Elce pelce do pekelce, symfonické básnì Bystøice 
a Ostrov i rockové opery Loutky a Dìti. Zajímavou 
kapitolou jsou jazzové a rockové koledy nazpívané 
ostrovskými pìveckými sbory - Vánoèní zpívání, dále 
zhudebnìné pohádky Koblížek na cestách, Budulínek, 
moje vlastní Pohádka, rocková Erbenova Polednice, 
latinskoamerická pódiová show Mambo, bubenická 
show Javorina a mnoho dalších. V souèasné dobì 
pracuji na skladbách tøicátých let R. A. Dvorského.

Z celého výètu je asi patrné, že mì tato práce nesmírnì 
baví a umím si ji užít. To, co je pro jiné vyèerpávající, mì 

naopak stále posiluje, nebo� co mùže být více inspi-
rativní a pohánìjící, než nadšená parta dìtí a mladých 
lidí zapálených pro to, co zajímá i mì. Absolventi ze 
všech období jsou v podstatì moji dobøí kamarádi, a� 
už je èas zavál do kteréhokoli koutu svìta, a� už dìlají 
hudbu profesionálnì, èi jen vzpomínají na léta prožitá 
v „hudebce“ a v našich kapelách. 

Co je na vaší práci se soubory 
nejzajímavìjší?

Je vidìt, že vás hudba tìší, 
ale uèit spoustu let musí být nároèné.

V pøíštím èísle: Hudební soubory pøi ZUŠ Ostrov 
pod vedením Vlastislava Mareše 

„To, co je pro jiné vyèerpávající, mì naopak stále posiluje, nebo� co mùže být více 
inspirativní a pohánìjící, než nadšená parta dìtí a mladých lidí zapálených pro to, 
co zajímá i mì.“ 

PhDr. Hana Dušková

Zábìr z kulturní akce na Staré radnici Ostrov                                                                                                 Foto: Archiv Vlastislava Mareše
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Pozor, všechny èarodìjnice a èarodìjové z Ostro-
va a okolí budou mít v nedìli v kinokavárnì 
Domu kultury slet! Pøi spoleèném zasedání budou 
sledovat pohádky a filmy ze svìta èar a kouzel.

Nedìle 29. dubna
Program sletu

15.00 hod. Pro nejmenší èarodìjnou kategorii: 
Èertovské a hastrmanské pohádky (vstupné 30 Kè)
16.30 hod. Pro èarodìjky a èarodìje zaèáteèníky: 
Dívka na koštìti (vstupné 40 Kè)
18.00 hod. Pro pokroèilejší èarodìjky a èarodìje: 
Saxana a lexikon kouzel (vstupné 40 Kè)

Vstup na slet je vítán v „civilním“ èarodìjném hávu. 
Pokud pøijdou dvì kamarádky èarodìjnice 
(èarodìjové) v kostýmu, budou mít vstup do kina za 
polovinu.

Nejprve se setkáme s výjimeènou hereèkou Bárou 
Hrzánovou, kterou není tøeba pøedstavovat. Vždy� 
kdo by si nepamatoval její ztvárnìní Helenky 
Souèkové v Hrdém Budžesovi, za které byla ocenìna 
cenou Thálie. V Ostrovì tato postava slavila úspìch 
naprostým vyprodáním divadelního sálu. Za zmínku 
stojí dvì nominace na 
cenu Èeského lva za 
vedlejší roli, a to ve 
filmech Díky za každé 
nové ráno a Spiklenci 
slasti. Na filmovém 
festivalu v Torontu 
byla ocenìna za film 
Requiem pro panen-
ku, kde hrála mentál-
nì postiženou Johan-
ku. Bára Hrzánová 
ovšem není jen neza-
pomenutelná hereè-
ka, ale i zpìvaèka ve 
skupinì Condurango, 
pro kterou skládá 
písnì. Setkání se usku-
uteèní v Domì kultury 
16. dubna v 19.30 ho- 
din a urèitì bude stát 
za to. Vìøím, že nám Bára Hrzánová pøipraví pøíjemný 
veèer plný krásného vyprávìní nejenom o divadle. 
Pomáhat jí bude redaktor Èeského rozhlasu Robert 
Tamchyna. 

Pøednášku, kde bude èást vìnovaná i scénickému 
ètení, si mùžete pøijít poslechnout na Starou radnici 
20. dubna od 19.00 hod. Inspirativní pøednáška Jitky 
Kulhánkové, karlovarské 
publicistky a cestovatelky, 
je tak trochu návodem 
k aktivnímu a radostnému 
stárnutí. Pøednáška vlastnì 
vznikla nejenom díky 
samotné cestì do Malého 
Tibetu, ale zvláštì kvùli 
knize, kterou se o tomto 
dobrodružství rozhodla 
napsat a vydat. Sama 
autorka si považuje za èest, 
že knihu vydalo pražské 
nakladatelství, což se èasto 
regionálním autorùm 
nestává. Kniha Mizející 
Ladak je více než jen 
cestopisný deník. Je to 
pouèná kniha, která mùže 
být rovnìž návodem k ak-
tivnímu a radostnému stár-
nutí. Ètyøi kamarádky (ve 
vìku, kterému se øíká zra-
lý) se vydaly na cestu do 
Ladaku, Malého Tibetu, 
ležícího v podhùøí Himá-
laje. Cestovaly k bájné øece 
Indus, do velehor s ledovcovými vrcholky osmi-
tisícovek i za drsnou pøírodou v podhùøí, za bud-

Novou premiéru divadelní komedie Agentura 
Drahoušek aneb Sòatky všeho druhu uvede Divadelní 
scéna pøi DK Ostrov 24. dubna. Režie se tentokrát ujal 
Petr Pokorný, který si v této høe mìl pùvodnì i zahrát. 
Po zralé úvaze ovšem pøenechal postavu Emila 
Kohouta svému kolegovi z divadla, s cílem vìnovat se 

dùkladnìji režii hry. 
Hra Rudolfa Trinnera 
Agentura Drahoušek 
je komedie o sòatkové 
agentuøe, která má 
jen jednoho ženicha 
a jednu nevìstu. Celý 
podnik vede Eliška Ko-
houtová, která podle 
poptávky zákazníkù 
mìní svou nabídku. 
Díky nìkolika neèe-
kaným návštìvám 
a nedorozumìním se 
majitelka pøesvìdèí, že 
se nìkdy nestaèí jen 
pøevléknout a namas-
kovat. 
Podvod je zkrátka 
podvod, i když jde 
o tak dobrou vìc, jako 

je zprostøedkování ženicha nebo nevìsty. 
Vstupenky na obì pøedstavení si zakoupíte v pøed-
prodeji v Infocentru v Domì kultury Ostrov. 

Divadlo v dubnu

Ladak oèima Jitky Kulhánkové
dhistickými mnichy a jejich kláštery. Snažily se pochopit 
tamìjší tradice, kulturu, filozofii. Tato kniha není jen 
zprostøedkováním myšlenek buddhismu a pøiblížením 

himálajské pøírody. Její 
autorka propojuje historic-
ké, kulturní a náboženské 
exkurzy s výpravami za 
obyèejnými lidmi, popisuje 
setkání s rolníky, s dìtmi 
žijícími a vychovávanými 
v klášterech, obdivuje že-
ny, které perou prádlo 
v bahnitých øekách…
Cestovní deník napìcho- 
vaný dojmy a osobními zá- 
žitky doplòuje „ladackými 
útržky“, které pøibližují 
historii, kulturu a geografii 
Ladaku. Kniha mùže být 
i užiteèným pomocníkem 
na cestách dalším pout- 
níkùm, kteøí se do Ladaku 
teprve chystají. Nabízí také 
možnost porovnat vlastní 
zkušenosti a zážitky tìm, 
kteøí už po Malém Tibetu 
cestovali. 

Vstupenky si mùžete za-
koupit v pøedprodeji v In-

focentru v Domì kultury Ostrov nebo pøímo na Staré 
radnici. 

Mìsíc duben milovníkùm divadla skuteènì pøeje a nabízí hned dvì pøedstavení, která se vzájemnì 
nièím nepodobají.

Výstava na Staré radnici bude zahájena 6. dubna 
v 17.00 hod.

Adolf Hrbek (nar. 1975) vystudoval Støední lesnickou 
školu ve Šluknovì, vždy mìl kladný vztah k pøírodì. 
V souèasné dobì však pracuje ve firmì svého otce. Je 
ženatý a má jedenáctiletého syna Patrika. Lásku ke 
kreslení si vypìstoval již v útlém vìku, kdy byl žákem 
Jiøího Zavorala, malíøe a uèitele ostrovské základní 
školy. Vážil si jeho lidských i profesních vlastností. 
Dalším jeho velkým vzorem byl dìdeèek z otcovy 
strany Adolf Hrbek, který vedl obecní kroniku, do níž 
psal umìleckým písmem o zdejších pamìtihodnos-
tech. Vzpomíná si, jak nádhernì švabachem maloval 
poèáteèní písmena. Mezi další osobnosti, které ho 
ovlivnily, patøil i dìdeèek z matèiny strany Ottokar 
Mejzlík, který kreslil hrady a zámky na porcelánové 
talíøe. Maminka si jistì vybaví, jak umìlecká dráha syna 
Adolfa pokraèovala (nosil poznámky mj. za pokreslené 
sešity). Byl žákem zdejší Lidové školy umìní. Po støední 
škole mìl delší pauzu a opìtovnì zaèal kreslit s ná-
stupem do základní vojenské služby. Další umìlecké 
období následovalo zhruba dva roky po ukonèení 
vojenské služby, kdy zaèal kreslit uhlem; v té dobì 
vznikly napø. obrazy Einstein a Dívka s tesaøíkem ve 
vlasech. Po krátké dobì zaèal malovat temperovými 
barvami, tehdy namaloval obrazy: AMI -  nebezpeèná 
krása a Bono Vox (jmenované obrazy byly na Staré 
radnici vystaveny pøi jeho první výstavì pøed 10 lety). 
Následovalo tøíleté neproduktivní období, kdy se 
intenzivnì vìnoval rodinì. Pak namaloval pìt obrazù 
s názvy: Neusch…, Jeskynì, Støet jaguárù, Masajka I. 
Po delší dobì ho zaujala speciální vzduchová technika 
airbrush (absolvoval kurz u Martina Kavana). Této 
technice se vìnuje nadále, ale kombinuje ji s tempe-
rovými a akrylovými barvami. Èást tvorby touto tech-
nikou byla zaèátkem tohoto roku vystavena v Paláci 
princù. Po namalování obrazu Masajka I. ho oslovila 
témata, týkající se Afriky. Kombinovanou technikou 
byla vytvoøena série dìl se souhrnným názvem Tváøe 
Afriky. Umìlec se zamìøuje pøedevším na výrazovost 
tváøí jednotlivých afrických kmenù, jak je z díla patrné. 
Malíø, vyjma tematiky týkající se Afriky, byl ve svých 
dílech také ovlivnìn knihami (napø. Šifra mistra Leonar-
da; na základì tohoto podnìtu vznikla abstrakce Svatý 
grál). Malíø rád maluje krajiny, portréty a zvíøata. 

Martina Novotná

Martina Novotná

Èarodìjné kino

Kombinovaná technika 
Adolfa Hrbka 

Alice Hrbková

Ilona Hálová, vedoucí kina



23. kvìtna støeda 19.30 hod., divadelní sál DK 

Její repertoár vychází èás-
teènì z šansonu, ale nejvìt-
ší díl inspirace èerpá z folk-
lóru a nálady mìstských 
odrhovaèek, které v jejím 
syrovém podání nabízejí 
neèekané hudební i textaø-
ské obraty. Øadí se tak k sil-
né generaci alternativní 
scény 90. let, která sklízí 
úspìchy doma i v zahranièí. 

26. až 27. kvìtna 9.00 až 17.00 hod. 
Klubovny DK è. 115 a 108

Velké setkání krajkáøek z širokého okolí k 450letému 
výroèí Krušnohorské krajky

RADÙZA 

SETKÁNÍ KRAJKÁØEK

4. kvìtna pátek 17.00 hod.
Pùda Staré radnice

Výstava potrvá 
do 30. kvìtna.

4. až 6. kvìtna pátek až nedìle 
Dùm kultury, Mírové nám. , Klášterní zahrada

Hudební festival ZUŠ
Bohatý kulturní program, atrakce pro dìti, stánky 
s obèerstvením a øemeslnými výrobky
Ostrovské trhy s farmáøi

HISTORICKÁ 
KRUŠNOHORSKÁ 
KRAJKA

KLÁŠTERNÍ SLAVNOSTI

6. dubna pátek 17.00 hod.

Lásku k malování projevil Adolf Hrbek již v èasném 
mládí. Malovat nepøestal ani na vojenské základní služ-
bì, ani jako otec syna. Postupnì se uèí a propracovává 
rùznými technikami.
Výstava potrvá do 30. dubna. 

1. dubna nedìle 15.00 hod.

Pohádka o tom, jak Honza napálil èerta a potrestal 
lakomou selku
V režii a úpravì Petra Pokorného uvádí Divadelní 
scéna pøi DK Ostrov.

20. dubna 19.00 hod.

KOMBINOVANÁ TECHNIKA 
ADOLFA HRBKA

JAK HONZA LÉÈIL ÈERTA

MIZEJÍCÍ LADAK
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STARÁ RADNICE OSTROV 

Kultura

DÙM KULTURY OSTROV

Pøipravujeme

KLÁŠTER OSTROV

16. dubna pondìlí 19.30 hod. 
Divadelní sál DK Ostrov

Setkání s výji-
meènou hereèkou 
je plné krásného 
a moudrého vy-
právìní a sondou 
nejen do divadelní 
profese, ale i sou-
kromého života.

20. dubna pátek, Mírové námìstí 

24. dubna úterý 19.30 hod. 
Divadelní sál DK Ostrov
Rudolf Trinner

Novou premiéru uvádí Divadelní scéna pøi DK Ostrov. 
Divadelní komedie o ponìkud netradièní sòatkové 
agentuøe, která vás seznámí s ženichem èi nevìstou dle 
vašich pøání. Jak to dopadne, když je v nabídce stále 
stejný pár? Opravdu staèí jen se pøevléknout? 
Režie: Petr Pokorný

19. dubna ètvrtek 17.00 hod., T-klub 

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

SETKÁNÍ S BÁROU HRZÁNOVOU  

OSTROVSKÉ TRHY S FARMÁØI

AGENTURA DRAHOUŠEK - 
SÒATKY VŠEHO DRUHU

TANEÈNÍ PODVEÈER 

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

KOSTEL ZVÌSTOVÁNÍ PANNY MARIE 

Pokraèuje výstava 

Výstava pøedstavuje historii, výrobu a zpùsob prodeje 
této vynikající oblíbené pochoutky. Cukráøské výrobky, 
ukázky dobového nádobí užívaného pøi konzumaci 
èokolády a mnoho dalších zajímavostí. 
Výstava potrvá do 6. kvìtna.

22. dubna nedìle 17.00 hod.

To platilo v zaèátcích souboru, který se vyvinul z pù-
vodního chrámového sboreèku pøi kostele sv. Martina 
a Prokopa v Plzni. Dnes v jejich repertoáru moderní 
americký a evropský gospel drtivì pøevládá. Zazní 
tradièní spirituály: Joshua Fit De Battle Of Jericho, I'm 
So Glad, Go Tell It On The Mountain i gospelová 
klasika Happy Day, Soon And Very Soon a moderní 
gospel evropských i amerických autorù (Jochimsen, 
Franklin, Kee, Smallwood aj.).

29. dubna nedìle 17 hod.

SLADKÝ ŽIVOT S ÈOKOLÁDOU

Výroèí narození akademického sochaøe Jaroslava 
Šlezingera (29. dubna 1911) si pøipomeneme 
bohoslužbou slova.

KONCERT 
TOUCH OF GOSPEL 
ANEB ŠPETKA GOSPELU 

10. kvìtna ètvrtek17.30 hod.
Kostel Zvìstování Panny Marie
Vernisáž výstavy

Unikátní série fotografií míst z celé Èeské republiky

17. kvìtna ètvrtek 19.30 hod. 
Divadelní sál DK Ostrov
Christopher Duranga

Uvádí Divadlo Bez Hranic.
Pøíbìh o touze, snaze a obtížnosti nalézt ideální vztah 
a ideální protìjšek

ÈESKÁ PANORAMATA

NEVYLÉÈITELNÍ

TOUCH OF GOSPEL 

Scénické ètení 
s vyprávìním 
Jitky Kulhánkové, 
karlovarské publicistky 
a cestovatelky

Cestovní deník, který je napìchovaný dojmy a osob-
ními zážitky ètyø kamarádek, které se vydaly do Ladaku,  
Malého Tibetu, ležícího v podhùøí Himaláje
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Kinokavárna

Pøipravujeme v kinì na kvìten

DVD kino a Kino dìtí

Pùjèovna DVD - novinky

1. nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 108 minut, 
èeská verze

Repríza
V psychologickém thrilleru 
Èerná labu�, zasazeném do 
prostøedí newyorské baletní scény, zavádí vizionáøský 
režisér Darren Aronofsky diváky na fascinující a mrazi-
vou cestu do nitra mladé baleríny, která se kvùli své 
vytoužené roli v Labutím jezeøe stane až dìsivì doko-
nalou. Produkce: USA. Žánr: thriller

5. a 6. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 70 Kè, 98 minut, èeská verze

Repríza
Santùv fascinující podnik omylem vynechá jedno dítì 
ze stovek milionù, o které se stará. Nejménì schopný 
èlen rodiny Clausù se pak vydá na bizarní a vzrušující 
závod s èasem, bìhem kterého má za úkol doruèit 
poslední vánoèní dárek na svìtì døív, než se rozední. 
Produkce: USA. Žánr: animovaná komedie

6. a 7. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 101 minut, èeské titulky 

Repríza
Kdo zachrání Její velièenstvo britskou královnu, když 
agent 007 James Bond zrovna leží u ledu? Jeden muž 
už pøed lety dokázal, že je na nìj spolehnutí a že radìji 
Britské ostrovy zbourá, než by je vydal nepøíteli všanc. 
Jmenuje se Jonny English a nosí tváø Rowana Atkinso-
na alias Mr. Beana. Produkce: USA. Žánr: komedie

7. a 8. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 84 minut (*15) 

Repríza
Odhalte tajemství paranormálních aktivit. Rádi se bojí-
te. Pøinejmenším ve filmech. A když se najde èlovìk, 
který dokáže ze zdánlivì fádních zábìrù domácích 
videokamer vyèarovat podívanou jen pro velmi silné 
povahy, je o hit postaráno. Pøipravte se na intenzivní 
zážitek, který nenechá nikoho chladným. 
Produkce: USA. Žánr: horor

12. až 15. ètvrtek až nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 90 minut, èeská verze

Repríza
Poznali jste ho jako nájemného vraha, který mìl za pár 
penìz sprovodit ze svìta všemi milovaného zlobøího 
hrdinu Shreka. Pøesto se z Kocoura èasem stala nejpo-
pulárnìjší postava téhle ságy. A když se jeho sláva „dot-
kla hvìzd“, dostal za odmìnu vlastní filmový pøíbìh. Ve 
filmu zastihnete titulního hrdinu v dobì, která èasovì 
pøedchází setkání se zeleným zlobrem. Je to psanec 
a zloèinec, na jehož hlavu vypsali bohatou odmìnu. 
Produkce: USA. Žánr: komedie

13. a 14. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 70 Kè, 115 minut (*12)

Repríza
Mùže být nevìra základem š�astného manželství? Šar-
mantní bonviván Rudolf je o tom pøesvìdèen: „Ženská 
má mít pocit, že o chlapa musí bojovat, musí se snažit, 
aby si ho udržela. A hlavnì, ženská se nesmí nudit!“ 
Produkce: ÈR. Žánr: komedie

19. a 20. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 94 minut, èeské titulky (*12)  

Repríza
Ralston (James Franco) 
pøežil 127 trýznivých hodin 
v divoèinì s rukou pøiskøíp-
nutou ohromným kame-
nem, s malým množstvím 
jídla a jen nìkolika kapkami 
vody. Bojoval s pøírodou 

i vlastními démony a vyhrál. Jen díky neuvìøitelné 
stateènosti unikl jisté smrti. 
Produkce: USA. Žánr: fantasy, romance, thriller

ÈERNÁ LABU� 

VELKÁ VÁNOÈNÍ JÍZDA 

JOHNNY ENGLISH SE VRACÍ 

PARANORMAL  ACTIVITY 3 

KOCOUR V BOTÁCH 

MUŽI V NADÌJI 

127 HODIN 

1. dubna 15.00 hod., vstupné 30 Kè, 63 minut

Pásmo pohádek 
pro nejmenší di-
váky: O utrženém 
sluchátku, Policejní 
pes, Obì� pro ka-
maráda, Páni tvor-
stva, Ukradené slu-
chátko, Vzorné 
chování, Kropáèek 

má angínu, Jak Mach a Šebestová hlídali dìti

8. dubna 15.00 hod., vstupné 40 Kè, 95 minut

Hlavním hrdinou 
snímku je veliko-
noèní zajíèek Hop, 
snící o budoucnosti 
rockové hvìzdy. 
Jednoho dne Hopa 
pøejede autem Fred, 
mladý ulejvák, u kte-
rého se v tu chvíli 

probudí nìco jako èerné svìdomí. Vezme Hopa domù 
a slíbí mu, že se postará jak o nìj, tak o èást jeho veli-
konoèních povinností. Oba nesourodí spolubydlící se 
však velmi rychle nauèí, že je èas dospìt. Èeská verze

15. dubna 15.00 hod., vstupné 30 Kè, 68 minut

Pásmo pohádek pro nejmenší diváky: V zemi obrù, Jak 
se Žofka postarala o pøevýchovu, Krakonoš a tovaryš, 
Krakonoš a švec, Krtek chemikem, Krakonoš a sklínkaø 
Matìj
 
22. dubna 15.00 hod., vstupné 40 Kè, 107 minut

Pøíbìh filmu, inspirované-
ho po celém svìtì oblíbe-
nými pøíhodami knižního 
a komiksového hrdiny Tin-
tina, sleduje osudy výji-
meènì zvídavého mladé-
ho reportéra Tintina a jeho 
vìrného psího spoleèníka Filuty. Spoleènì narazí na 
model lodi, který v sobì ukrývá nebezpeèné tajemství. 
Tintin, který je nevìdomky vtažen do samého støedu 
nìkolik set let staré záhady, se ocitá na mušce Ivana 
Ivanovièe Sacharina, ïábelského padoucha, který je 
pøesvìdèen, že Tintin ukradl poklad, spojovaný se zá-
keøným pirátem zvaným Rudý Rackham. Èeská verze

29. dubna 15.00 hod., vstupné 30 Kè, 62 minut

Pásmo pohádek pro nejmenší diváky: O stateèné 
princeznì, Pohádka o kozlu Kokešovi, Èertovský 
gramofon, Vodnická pohádka, O vodníkovi Èepeè-
kovi - støevíèky, O vodníkovi Èepeèkovi - Hejkalova 
pomoc, Vodník ve mlýnì

MACH A ŠEBESTOVÁ

HOP

KRAKONOŠOVY POHÁDKY I

TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ

ÈERTOVSKÉ A HASTRMANSKÉ 
POHÁDKY

TWILIGHT SÁGA: ROZBØESK  1. èást
PERFECT DAYS - I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY
KOCOUR V BOTÁCH

RODINA JE ZÁKLAD STÁTU, ÈTYØI SLUNCE 
NEPØÍTEL POD OCHRANOU 
SHERLOCK HOLMES, PROBUDÍM SE VÈERA

20. a 21. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 94 minut (*12)

Repríza
Pøíbìh Poupat vypráví o tìžké zkoušce rodiny, žijící 
v kraji drsných pravidel. Postavy žijí velkými ideály 
v kontrastu s malostí svých èinù. 
Produkce: ÈR. Žánr: drama

21. a 22. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 87 minut, èeská verze

Repríza
Chipmunkové jsou zpìt! Tentokrát si naši staøí známí 
vyrážejí užít prázdniny na luxusní výletní loï, kterou 
svým dovádìním bìhem chvíle obrátí naruby. Veškerá 
legrace ale konèí ve chvíli, kdy ztroskotají na 
opuštìném ostrovì, ze kterého, jak se zdá, není úniku. 
Produkce: USA. Žánr: animovaný

26. a 27. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 70 Kè, 90 minut

Premiéra
Co se stane, když se ve mìstì objeví modrý tygr? 
Dobrodružný, magický a humorný rodinný film vtáhne 
dìti i jejich rodièe do svìta fantazie. Støedobodem 
všeho dìní je trochu zapomenutá, ale stále kouzelná 
botanická zahrada, ukrytá uprostøed hluèícího mìsta. 
Modrý tygr se vydá s dìtmi na magickou cestu 
záchrany jejich jedineèného svìta. Produkce: ÈR. Žánr: 
film pro dìti, rodièe a jejich zvíøata

27. a 28. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 124 minut, èeská verze

Repríza

Stevea vyberou jako vhodného kandidáta pro unikátní 
vìdecký experiment, který má Americe produkovat Su-
pervojáky. Pokus se vydaøí a ze Stevea se stane doko-
nalá lidská bytost. Na boj s nacisty nedojde, protože se 
zjeví mnohem nebezpeènìjší nepøítel, který chce 
ovládnout svìt. Produkce: USA. Žánr: historická sci-fi

28. sobota 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 112 minut, èeská verze

Repríza
Když se skupinka teenagerù rozhodne na kameru „Su-
per osmièku“ natoèit zombie horor, ani ve snu by ni-
koho z nich nenapadlo, že výsledný film bude ještì dì-
sivìjší, než zamýšleli. Tohle filmování bude extrémnì 
nároèné a nebezpeèné, ale když máte v hlavní roli nej-
hezèí holku ve mìstì, byla by škoda ho nedokonèit. 
I když pøi tom mùže jít o život. Produkce: USA. Žánr: sci-fi

POUPATA 

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3 

MODRÝ TYGR 

CAPTAIN AMERICA: PRVNÍ AVENGER 

SUPER 8 

29. nedìle 15.00 hod., 62 minut
Vstupné: 30 Kè, èarodìjùm a èarodìjkám pøístupný
ÈARODÌJNÉ KINO  

ÈERTOVSKÉ A HASTRMANSKÉ 
POHÁDKY

29. nedìle 16.30 hod., 76 minut
Vstupné: 40 Kè, èarodìjùm a èarodìjkám pøístupný
ÈARODÌJNÉ KINO 
DÍVKA NA KOŠTÌTI

29. nedìle 18.00 hod., 90 minut
Vstupné 40 Kè, èarodìjùm a èarodìjkám pøístupný
ÈARODÌJNÉ KINO  
SAXANA  A LEXIKON KOUZEL
Vstup v èarodìjném hávu za polovinu.
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KØÍŽOVKA LUŠTÌTE S OSTROVSKÝM MÌSÍÈNÍKEM

První Valentýnský filmový maraton jsme poøádali 
17. února. Promítali jsme tøi díly Twiligh Ságy 
a v kavárnì byla diskotéka. 

Pro zamilované páry jsme pøipravili také soutìž o cenu, 
kterou vìnovaly Léèebné láznì Jáchymov. Cenu (Re-
laxaèní koupel pro dva, sekt, veèeøi pro dva, slevu 50% 
ubytování na jednu noc) vyhrál Zdenìk Randa. 
Blahopøejeme a pøejeme pøíjemný pobyt v lázních. 
V soutìžní básnièce musela být použita slova: veverka, 
Rubikova kostka, andìl, taxík. Se souhlasem autora 
uvádíme vítìznou básnièku. 

poboèka GU Karlovy Vary
tel. 353 842 883, 737 072 522, 
e-mail: letohradek@galeriekvary.cz, 
www.galeriekvary.cz
Otevøeno: støeda-nedìle 13.00-17.00 hod. Hromadné 
návštìvy po telefonické domluvì: 
po-pá: 8.00-15.00 hod. První støeda v mìsíci vstup 
zdarma.

26. dubna až 26. srpna 
Veronika Richterová - Letní byt
„Petartová“ instalace
Sluneèní paprsky více a více høejí. Opouštíme mìstské 
byty a vypravujeme se na chaty, na letní byty. Co vše-
chno na nás v místnostech, bìhem zimy opuštìných, 
èeká? Jaké bytosti, jaká tajemství? Jaké nové zážitky? 
O tom všem bude vyprávìt poetická a tajemná instalace 
výtvarnice Veroniky Richterové; je nejznámìjší pøedsta-
vitelkou umìní, využívajícího vlastností rùznì barevných 
pet lahví. Tento odpadový materiál zpracovává støíháním, 
lepením, tavením i maèkáním v podivuhodných kompo-
zicích z øíše rostlinné i zvíøecí. Ukazuje také, jak rozmanité 
barevné možnosti obyèejné pet lahve poskytují. 

26. dubna až 15. èervence
Grafické lahùdky ze sbírky Miloslava Navrátila
Kdo má rád evropské umìní 70. až 90. let 20. století 
(a jsou mu blízké pojmy jako arte povera, lyrický expre-
sionismus, akèní malba, vídeòský akcionalismus, èi jim 
naopak bude chtít porozumìt), mìl by zavítat na výsta-

Letohrádek Ostrov 
vu evropské grafiky. Jejími autory jsou umìlci z Nì-
mecka, Itálie, Øecka a Anglie, patøící ke skuteèným špiè-
kám evropského umìní. Název „lahùdky“ je proto veli-
ce pøípadný. Ojedinìlá výstava je pøipravena ve spo-
lupráci s Galerií Litera z Prahy.

Další akce
5. dubna 16.30 hod. Velikonoèní výtvarná dílna 
Výroba velikonoèních dekorací z papíru, plsti èi pìnové 
gumy. Dílna je urèena dìtem i dospìlým. 

28. dubna 15.00 hod. PET ART - Výtvarná dílna 
k výstavì Veroniky Richterové. Úèastníci si vyzkouší 
práci s netradièním materiálem, pet lahvemi. Vytvoøí si 
zajímavé módní doplòky (brože, náušnice, náhrdelníky) 
èi bytové dekorace. Dílna je urèena dìtem i dospìlým.
Obì výtvarné dílny povede kurátorka galerie a módní 
designérka Zdeòka Bílková. Vstupné na každou z dílen 
je 50 Kè. V cenì vstupného je zahrnut veškerý potøebný 
materiál a malé obèerstvení. 

Valentýnský filmový maraton 
se vydaøil

Ilona Hálová

Láska je slunce co pálí i bolí
Láska je veverka hopsající v poli
Láska je pohoda, láska je smutek
Láska je motýl i dobrý skutek
Láska je taxík, co málem mi utek

Bez lásky i modø nebe je bledá
Je to jak Rubikova kostka, jež složit se nedá
Bez lásky nemùžeš èelit osudu
Bez tvojí lásky dlouho žít nebudu

Ty jsi mùj andìl, ty jsi má láska
Miluji kùži tvou, když tu mou laská
Nad námi nádhernì modrá se nebe
Na vìky miluji jedinì tebe

Statek Bor Zeos, spol. s r.o. prodává ve svém areálu mléèné výrobky ze své novì otevøené 
minimlékárny, vejce, èerstvé hovìzí maso z vlastního chovu a krmné obilí. Veškeré ceny jsou 
uveøejnìny na našich stránkách: www.statekbor.cz
Ze správných odpovìdí, doruèených do 12. dubna, vylosujeme dva úspìšné øešitele køížovky, kteøí 
získají balíèek mléèných výrobkù. Tajenku zasílejte na adresu: hoffmeisterova@dk-ostrov.cz, 
odevzdat ji také mùžete osobnì v Informaèním centru v Domì kultury Ostrov. Správné znìní tajenky 
z minulého èísla znìlo: Vìtrný vrch letní akce pro vás. 

Mgr. Božena Vachudová, ved. kurátorka Letohrádku
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Tipy na výlet - Poznejme svùj region  
Popovské památné stromy 

Informaèní centrum Ostrov

Stále ještì bývá pro mnohé zákazníky infocentra v Domì kultury novinkou, že kromì informací 
o jízdním øádu si u nás mohou také zakoupit místenku na autobus a že poskytujeme øadu dalších 
doplòkových služeb: kopírování, skenování, faxování, vázání dokumentù do kroužkové vazby, 
veøejný internet a další. Samozøejmostí je prodej vstupenek na všechny akce Domu kultury, ale ne 
každý ví, že prodáváme také online vstupenky v síti Ticket Art (pøedevším muzikály a koncerty v Praze), 

Ticketportal (veškeré akce v KV Arénì) a Colloseum (pøedevším divadlo Karlovy Vary a kino Èas). V prodeji máme 
také širokou nabídku pohledù Ostrova a okolí, knihy, publikace, brožury a DVD o Ostrovì, turistické mapy, 
suvenýry a novì také CD ostrovské country kapely Tuláci. Tìšíme se na vaši návštìvu. 

Jedním z blízkých vrcholkù Krušných hor je nad Žïárem 
vystupující skalnatý Popovský køíž (752 m nadmoøské 
výšky), dostupný z Ostrova po zelené turistické znaèce 
(cca 5 km), od Žïáru stálým stoupáním. Z vrcholové 
skály je pìkná vyhlídka na Klínovec, ale i do ostrovské 
kotliny. Na plošinì pod vrcholkem se rozkládala ves 
Pfaffengrün (Popov), ve støedovìku majetek tepelské-
ho kláštera, po vysídlení nìmeckého obyvatelstva po 
II. svìtové válce opuštìná a srovnaná se zemí. Zacho-
valy se jen nepatrné zbytky kaplièky a témìø neznatelné 
stopy po dolování uranu. Pozornost tu však poutají dvì 
vìkovité lípy, dolní a horní. Stáøí dolní, jejíž kmen je 
rozštìpený ve dvì èásti, se odhaduje na 600 let. 
Nedaleko horní roste nápadná bøíza, už podle vzhledu 
podstatnì starší než ostatní bøízy v okolí. Asi 300 m pøed 
plošinou vystupuje z vegetace mohutný popovský 
jasan, v roce 2002 ocenìný titulem Památný strom ÈR.

Zelená znaèka pokraèuje po cestì k bývalé (dnes již 
upravené) skládce odpadkù a od ní po silnièce k jáchy-
movské radnici. Celkem asi devìt kilometrù dlouhou 
trasu lze pohodlnìji absolvovat obráceným smìrem 
(ušetøíme si stoupání), pøípadnì sestoupit do Jáchy-
mova døíve než od radnice. 

Vzájemná spolupráce mezi mìstem a Základní orga-
nizací Èeského zahrádkáøského svazu byla velmi dobrá. 
Mìsto vycházelo vstøíc zahrádkáøùm a zahrádkáøi mu 
nezùstali nic dlužni. Pomáhali mìstu pøi rùzných pøíleži-
tostech. Mìli pod patronací nìkteré zelené plochy na 
sídlišti, které sklízeli pro chov králíkù i pro potøebu státní-
ho statku. Starali se o záhony rùží na nynìjší Hlavní tøídì 
(dokud nebyly záhony osazeny okrasnými stromy a za-
travnìny). V roce 1961 pomáhali zahrádkáøi spolu s vo-
jáky pøi zakládání Parku mládeže. Ten byl vybudován na 
kopci za tehdejší IV. ZDŠ (pozdìji ZŠ Klínovecká), nad 
dnešní Lidickou ulicí. Byly zde vybudovány asfaltové 
pìšiny, instalováno osvìtlení schodù k nádraží a díky 
pomoci zahrádkáøského svazu vysázeno nìkolik stovek 
sadových stromù a keøù. Bohužel, dnes jsou z parku jen 
zarùstající a rozpadající se cestièky, neudržované keøe, 
pøerostlé stromy… Na druhé stranì kopce, smìrem 
k nádraží, vznikla v roce 1963 osada è. 30, která z velké 
èásti funguje dodnes. Èást byla vrácena mìstu na 
bytovou výstavbu. Do roku 1990 každoroènì zahrádkáøi 
organizovali pøedávání kytièek prvòáèkùm. A nejen to. 
Do jeslí a školek byly zdarma dodávány jahody, byly 
poskytovány finanèní pøíspìvky školám, napø. na dìtský 
karneval, letní pionýrský tábor atd. 

V roce 1976 byla (opìt s pomocí mìsta) zøízena kanceláø 
a sekretariát ZO ÈZS v Dlouhé ulici. Kanceláø byla 
v provozu do 1. bøezna 1986. Budova pak byla pro silné 
zamoøení døevomorkou demolována. V tomto roce 
pøevedl MìstNV do trvalého a bezplatného užívání za-
hrádkáøù bývalou restauraci Rùže. Budova nebyla devìt 
let využívána a byla v dezolátním stavu. S velkým elánem 
se èlenové zahrádkáøského svazu pustili do rekonstrukce 
objektu. Bylo zde opracováno pøes 16 tisíc brigádnických 
hodin zdarma. Veškeré práce na rekonstrukci byly 
v rukách zahrádkáøù a obìtavých èlenù jejich svazu. Také 
však za pøispìní èlenù Èeského svazu chovatelù, kteøí 
pomáhali jak fyzickou prací, tak i finanènì. Avšak bez 

pomoci mìsta, které se finanènì podílelo na opravì 
v rámci Akce Z, by oprava nebyla možná. Práci nejvíc 
organizoval a øídil pø. Josef Novotný. Ve spolkovém 
domì Rùže se konala jednání osadních výborù a výboru 
ZO, výroèní schùze i konference. Mimo schùzování zde 
byly organizovány i zábavné veèery osad. Rovnìž se zde 
konaly svatby, rodinné oslavy, schùze èi zábavy ostatních 
zájmových i spoleèenských organizací mìsta. V pøízemí 
bylo zaøízení pro moštování. A tak zde mohli zahrádkáøi 
za malý poplatek zúroèit plody své práce. A nejen oni. Ze 
širokého okolí byla moštárna využívána ostatními obèa-
ny k jejich spokojenosti. Spolkový dùm spoleènì užíval 
Èeský svaz chovatelù ZO Ostrov. Pro èleny zde bylo 
prodáváno hnojivo, postøiky, semena, sadbové brambo-
ry atd., vše za zvýhodnìné ceny. Organizace mìla 
rovnìž k dispozici nákladní automobil, jenž sloužil za-
hrádkáøùm za bìžné tarify. Patøí dík všem, kteøí se 
podíleli na tom, že spolkový dùm Rùže fungoval ke 
spokojenosti zahrádkáøù. A tak si pøipomeòme nìkteré 
èleny ZO, kteøí organizovali a zajiš�ovali chod tohoto 
domu a nejvíce se podíleli na jeho provozu. Byli to 
pøátelé: Klimeš, Hejl, Hála, Jirman, Berka a øada dalších.

Rád bych vysvìtlil nezasvìceným, proè už Rùže není 
spolkovým domem zahrádkáøù. Rùže nepøinášela jen 
uspokojení a radost, ale také starost, aby se „uživila“, aby 
se snižovaly náklady na údržbu, na provoz atd. Výbor 
a výroèní konference se tìmito otázkami zabývaly a hle-
dalo se øešení. Od roku 1986 jsme mohli využívat 
uvedený objekt, ale nikdy nám právnì nepatøil. Vždy byl 
majetkem mìsta. ZO vedla Rùži tak, jak dovedla a jak jí 
umožòovala spoleèenská situace, situace na trhu a eko-
nomická situace. Zejména složité to bylo po roce 1990, 
kdy se naplno zaèalo projevovat tržní hospodáøství. Je 
pravda, že narùstající výdaje na údržbu spolkového 
domu rostly a pøíjmy nestaèily pokrýt nutné výdaje.  
Proto se tehdejší výbor ZO rozhodl pronajmout èást 
prostor a peníze z pronájmu využít na nutné opravy. 

V roce 1992 zøídil v pøízemí restauraci, kterou pronajal, 
dále pronajal místnost veterináøi a klubovnu Èeskému 
rybáøskému svazu Ostrov. Zisk z pronájmu byl využíván 
na opravy a údržbu budovy. V roce 2001 bylo ze zákona 
zmìnìno trvalé užívání domu U Rùže na tzv. bezplatnou 
výpùjèku. Výpùjèka byla od Úøadu pro zastupování státu 
ve vìcech majetkových na dalších šest let (do 1. ledna 
2007). Bohužel, pronájmem uvedených prostor byla 
porušena smlouva, která zakazovala užívat propùjèený 
majetek státu k jiným úèelùm, než bylo ve smlouvì. 
A Úøad pro zastupování státu po zahrádkáøském svazu 
požadoval pøes 400 tisíc korun za neoprávnìné oboha-
cení a porušení hospodáøské smlouvy. Po delším jednání 
a dokazování se podaøilo èástku snížit na koneèných 
181 tisíc korun, které ZO ÈZS uhradila. Tím byla celá 
záležitost skonèena s koneènou platností. Po finanèním 
vyrovnání s advokátní kanceláøí, která nás zastupovala, 
jsme zaplatili necelou polovinu z požadovaných 400 tisíc 
korun. Rùži jsme mohli odkoupit do našeho vlastnictví, 
nebo zde zùstat v pronájmu. Obojí jsme odmítli pro ne-
dostatek financí. Celá Rùže musela být vyklizena a pøe-
dána mìstu do konce ledna 2008. Stálo to spousty sil, 
èasu i penìz. Na vyklízení odvedli nejvíc práce èlenové 
hlavního výboru ZO a osadního výboru è. 10. 

A tak v lednu 2008 skonèila éra spolkového domu 
Rùže, na kterou mùžeme být právem hrdi. Zùstane 
pøíkladem obìtavosti, elánu, vzájemné pomoci a prá-
ce pro kolektiv se spoleèným zájmem. Zùstane dokla-
dem toho, že lidé mohou tvoøit spoleèné dílo bez 
rozdílu vìku, názorù a politické pøíslušnosti. Prostì 
proto, že to chtìjí, že je to pro nì i pro druhé užiteèné, 
že je to potøeba pro kolektiv, že to spoleènì mohou 
využívat, že nejsou lhostejní. Je to v dnešní dobì 
k neuvìøení, ale opravdu to fungovalo! Všem, kteøí 
jakýmkoliv zpùsobem myšlenku spolkového domu 
pro èleny ÈZS uskuteènili, patøí velký dík a uznání. 

Zahrádkáøi Ostrov slaví 54 let své èinnosti - èást II

Petr Kadlec

Jaro objektivem ètenáøky OM                        Foto: Marie Krejèová

Popovský jasan - Památný strom ÈR                          Foto: Jiøí Ciprian

Jiøí Ciprian

Popovská lípa (dolní)                                             Foto: Jiøí Ciprian

Dana Kolovratníková, ved. IC



A� už byl, nebo nebyl požární øád funkèní, mìsto se požárù jen 
tak nezbavilo. Nedlouho po prvním požáru postihl Ostrov 
požár další. 

Dne 15. srpna 1607 znièil oheò celou jihozápadní èást mìsta. Co to 
znamenalo? Pøedstavte si, že tento živel nièil všechno od zámku 
až k farnímu kostelu, Žižkovu ulici (tehdy Øeznická), mìstský pivovar, 
mlýn a jiné. Celkem shoøelo 53 domù, osm øeznických krámù 
a 11 stodol. I dnes bychom se s takovým neštìstím tìžko 
vypoøádávali. 

s balíèky pro dìti. Je tøeba se pøedem 
pøihlásit u svých lektorek. 

Každou støedu od 18.00 hod. je pro 
veøejnost pøipraveno cvièení 

 V pátek 13. dubna od 
18.00 hod. se koná alternativní 

 s Pavlem Kottkem. 

 pøipravujeme na ne-
dìli 13. kvìtna od 14.00 hod. Pøihlásit 
své miminko mùžete do 7. kvìtna na 
tel. 608 914 469. Bližší informace na 
letáècích v Infocentru v DK Ostrov, 
u nás v Mateøském centru, pøípadnì 
na: www.mc-ostruvek.estranky.cz  

Jógy 
pro radost.

Muzikoterapie

Vítání miminek

i v podobì pøímìsi. Jednak pro svou aromatiènost 
a také pro vysoký obsah tøíslovin, který pøírodním 
zpùsobem zlepšuje životnost potravin. Stejnì tak jsou 
její plody pøidávány do moštù a vín. Obzvláštì 
vhodné je toto ovoce pro pøípravu rosolù, snadno 
rosolovatí. Plody se dají uchovávat nejlépe na slámì, 
kde záhy zmouènatí a zesládnou. I v této podobì jsou 
všestrannì použitelné. Dají se i sušit, podobnì jako 
hrušky. Z mišpule se dá snadno vyrobit léèivý sirup 
pro malé dìti (napø. proti prùjmu). 
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Veverèin Ostrov Kabel Ostrov, s.r.o. OSTROVOSTROV

Mateøské centrum Ostrùvek 

Rady pro zahrádkáøe

Klub èeských turistù

Text a kresba: Martina Novotná 

Foto: Martina Kosová

Dana Kolovratníková, 
jednatelka

Mišpule nìmecká (Mespilus germanica)
Hana Ševèíková, produkce

Milan Jandourek, DiS

V Èechách pomìrnì neznámý, ovocný, øídce 
trnitý strom, avšak na Moravì byste našli oblasti 
s rozsáhlými sady. Ve støedním a jižním Nì-
mecku je natolik zdomácnìlý v kulturní i zpla-
nìlé podobì, že zde nacházíte celé oblasti, kde 

ros te  jako 
podrost vyš-
šího lesa. Lin-
né, podle nì-
kterých pra-
menù, jej do-
konce pova-
žoval za pù-
v o d n í  n ì -
mecký druh. 

Dnes však víme, že pochází z Malé a Støední Asie, 
Kavkazu a Íránu. Bìžnì se jedná o strom vysoký až 
šest metrù, nebo je to rozsochatý keø. Lze jej 
pøirovnat k hrušním a jabloním. Dokonce i kvìty si 
jsou podobné. Období kvetení je také totožné. 
Šlechtìné druhy se roubují na hrušòové podnože 
nebo na pláòky. Neobvyklá podnož není ani kdou-
loò. Plody jsou až 5 cm velké malvice, pøipomínající 
hruštièky s výraznými zbytky kalichu (bubák). Uvnitø 
bývá dva až pìt asi 8 mm velkých semen. Chcete-li 
dosáhnout nejchutnìjší zralosti, sklízejte až po 
prvních mrazech. Bìžná doba sliznì je koncem øíjna. 
Mišpule má ráda spíše støednì vlhkou, alkalickou 
pùdu. Roste pomalu, zato má dlouhou životnost. Je 
vyšlechtìno nìkolik kulturních odrùd. Plody se pro-
kazatelnì hojnì zpracovávají od støedovìku. Èerstvì 
po utržení jsou výteèné do kompotù a marmelád, a to 

5. dubna

12. dubna

18. dubna

19. dubna

26. dubna

18.00 Zahájení 
18.05 Zprávy, Informaèní servis, Policejní zpravo-
dajství, Okénko z radnice
18.20 Pod lupou
18.40 Café U nás

18.00 Zahájení 
18.05 Zprávy, Informaèní servis, Policejní zpravo-
dajství, Okénko z radnice 
18.20 Škola hrou

15.00 Pøímý pøenos jednání Zastupitelstva mìsta 
Ostrova

18.00 Záznam jednání Zastupitelstva mìsta Ostrova

18.00 Zahájení 
18.05 Zprávy, Informaèní servis, Policejní zpravo-
dajství, Okénko z radnice  
18.20 T.T.T.

Zmìna poøadù vyhrazena! Jakékoli návrhy, pøipo-
mínky nebo dotazy (i pro naše hosty) volejte na tel. 
353 800 515 nebo pište na: marketing@tv-ostrov.cz, 
nebo mùžete zaslat textovou zprávu na 777 572 089.  
Premiéra vysílání: ètvrtek 18.00 hod. (v pøípadì 
Zastupitelstva 15.00 hod.). 
Opakování vysílání: po - ne každou sudou hodinu 
10.00-22.00 hod., kromì støedy  reprízy jsou ukon- 
èeny ve 14.00 hod. Mezi reprízami vysíláme 
Informaèní smyèku. 

Provozní doba kontaktního místa ve Sbìrnì Saz-
ky v Domì kultury Ostrov: po 8.00-17.00 hod., 
út 9.00-17.00 hod., st 8.00-17.00 hod., 
èt 9.00-17.00 hod., pá 9.00-15.00 hod.

Spoleènost Kabel Ostrov s.r.o., provozovatel kabe-
lové televize v Ostrovì, upozoròuje všechny své 
pøedplatitele, že je oprávnìna pøerušit poskytování 
všech objednaných služeb, pokud je odbìratel 
v prodlení s úhradou èástky za jejich poskytování. 
Doporuèujeme proto všem, aby pøekontrolovali své 
platby a vyrovnali své pøípadné dluhy.

Od dubna nabízíme další oboha-
cení našeho dopoledního pro-
gramu. 

Ko�ata 

Malý šikula

Jarním 
úklidem. Velikonoèní zajíèek

Ve støedu od 9.30 do 11.30 hod. novì 
(hry, øíkadla a zpívánky pro 

maminky s nejmenšími dìtmi ve vìku 
osmi až 15 mìsícù) a ve ètvrtek od 
9.30 do 11.30 hod.  
(tvoøivé èinnosti pro maminky s dìtmi 
ve vìku 1,5 až 2,5 roku). Ostatní 
dopolední program zùstává beze 
zmìn.  

Ve støedu 4. dubna zveme maminky, 
tentokrát bez dìtí, aby nám pomohly 
od 16.00 do 18.00 hod. s 

  pøijde 
do MC v pøedvelikonoèním termínu 

Akce pro veøejnost
 Krásno, pomlázka u Puškaøovské stoky 
Velikonoèní pochod na Andìlskou horu
 Jarní setkání turistù na Dianì, Memoriál 

Venduly Surové
 Lesný, nejvyšší vrchol Slavkovského lesa
Èeská Kanada. Pìtidenní jarní expedice

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

7. dubna
9. dubna 
14. dubna

21. dubna
28. dubna 

Z pochodu Kroková dieta                                     Foto: Archiv KÈT

RNDr. František Wohlmuth, pøedseda KÈT
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Ètenáøské pøíspìvky

Prosím maminky na mateøské dovolené: Nechte si 
své dìti doma! To je vzkaz od maminek, které chtìjí 
také pracovat. Pøed dvìma roky se v našem mìstì 
otevøela nová školka, spadající pod školku Masa-
rykova (90 míst), tím byli uspokojeni všichni rodièe. 
Tento rok ale hrozí, že se všechny dìti do školky 
nedostanou. Bohužel, je nás spousta maminek, 
jejichž dítì nedosáhlo k 1. záøí 2012 tøí let vìku, 
máme dì�átko narozené v øíjnu, listopadu, prosinci, 
lednu, únoru a bøeznu a chceme už také nastoupit do 
práce, ale místo ve školce nám zabere maminka, 
která je na mateøské s druhým dítìtem (ještì dva až tøi 
roky), a my díky ní nemáme místo. Proto prosím 
i øeditelky mateøských škol v Ostrovì, aby upøed-
nostnily ty maminky, které jdou od záøí do práce! 
Dìkuji za všechny pracující maminky. Své jméno 
nechci uveøejnit, protože se bojím, že bych pak moje 
dìti neumístila do školky. 

Reakce na èlánek Mgr. Jiøiny Hanzelové o tepel-
ných èerpadlech (OM 3/2012, str. 13) 
V souvislosti s reportáží Kabelové televize Ostrov 
o problémech s vytápìním objektu Krušnohorská 
è. 818-20 po instalaci tepelného èerpadla jsem byl 
v Ostrovském mìsíèníku naøèen paní Hanzelovou 
z neobjektivnosti ve vystoupení v reportáži Kabelové 
televize. Nevím, jakou reportáž mìla na mysli, ale 
všichni, kdo reportáž vidìli, si museli všimnout, že 
jsem na kameru neprezentoval svùj názor, pøestože 
plnì souhlasím s tím, co uvádìl pan Rolínek. Je 
s podivem, že se paní Hanzelová vùbec nevyjádøila 
k nízkým namìøeným hodnotám teplot topení a teplé 
vody. Zmiòuje teplotu teplé vody 50°C, ale skuteènì 
namìøená teplota byla 34°C. Dle platných pøedpisù 
musí být voda teplá nejménì 45°C. Nereagovala 
také na skuteènost, v reportáži pravdivì uvedenou, 

Vážení a milí návštìvníci a pøíznivci Domu 
kultury v Ostrovì. Na konci února jsem po více 
jak šestnácti letech ukonèil svoji misi ve funkci 
øeditele Domu kultury, do které jsem byl 
jmenován v øíjnu roku 1995 ve svých 28 letech. 

Když jsem tenkrát opouštìl svoji pùvodní profesi 
projektanta v oboru elektro, mým snem bylo rozjet 
kabelovou televizi v Ostrovì. Dùm kultury jsem 
„dostal“ spíše jako nìco navíc, jako nìco, èemu bylo 
potøeba pomoci. Po šesti letech jsem stál pøed 
rozhodnutím, zda budu pokraèovat v øízení televize, 
nebo „kulturáku“. Tehdy byla má volba jasná. 
V Domì kultury jsem vyrùstal už jako žák Lidové školy 
umìní, pozdìji jako bigbeatový muzikant, jako 
provozovatel nahrávacího studia a nakonec jako jeho 
øeditel. Tìším se, že se zde budu s vámi v budoucnu 
potkávat jako jeho návštìvník. Dìkuji všem za 
podporu, pøízeò a spolupráci.

Obèané mají možnost bezplatného øešení sporù 
s finanèními institucemi pøed státem zøízeným 
finanèním arbitrem. Finanèní arbitr je zákonem 
zøízený orgán, který bezplatnì rozhoduje spory 
mezi zákazníky (spotøebiteli) a finanèními insti-
tucemi, a to výluènì na návrh zákazníka (spotøe-
bitele). Hlavním posláním finanèního arbitra je 
zajištìní rychlého, bezplatného a efektivního 
vyøizování sporù. Podle zákona è. 292/2009 Sb. 
o finanèním arbitrovi je finanèní arbitr pøíslušný 
k rozhodování sporù v následujících pøípadech:

1) Spor mezi poskytovateli a uživateli platebních služeb 
(zákon è. 124/2002 Sb. o pøevodech penìžních pro-
støedkù, elektronických platebních prostøedcích a pla-
tebních systémech, který byl nahrazen zákonem 
è. 284/2009 Sb. o platebním styku), napø. spor zákazníka 
s bankou o správnost zaúètované platby nebo pøi 
zneužití platební karty neoprávnìnou osobou.

2) Spor mezi vydavateli elektronických penìz a jejich 
držiteli pøi vydávání a zpìtné výmìnì elektronických 
penìz, napø. spor držitele pøedplacené karty jízdného 
s nìkterými provozovateli veøejné dopravy. 

3) Spor mezi vìøiteli nebo zprostøedkovateli a spotøe-
biteli pøi nabízení, poskytování nebo zprostøedkování 
spotøebitelského úvìru (zákon è. 321/2001 Sb. o nì-
kterých podmínkách sjednávání spotøebitelského úvìru 
a o zmìnì zákona è. 64/1986 Sb., nebo zákon 
è. 145/2010 Sb. o spotøebitelském úvìru a o zmìnì 
nìkterých zákonù), napø. spor zákazníka s vìøitelem 
o odstoupení od úvìrové smlouvy nebo spor o výši 
poplatku za pøedèasné splacení úvìru. 

4) Spor mezi investièními fondy, investièními spoleè-
nostmi nebo zahranièními investièními spoleènostmi 
a spotøebiteli ze standardních a speciálních fondù ko-
lektivního investování, které shromažïují penìžní 
prostøedky od veøejnosti (zákon è. 189/2004 Sb. o ko-
lektivním investování), napø. spor zákazníka s investièní 
spoleèností o správnost úètovaných poplatkù. 

Øízení pøed finanèním arbitrem se zahajuje na návrh 
zákazníka (uživatele platebních služeb, držitele elektro-
nických penìz, spotøebitele ze spotøebitelského úvìru 
a spotøebitele z fondu kolektivního investování). Návrh 
na zahájení øízení pøed finanèním arbitrem lze podat 
písemnì poštou, v elektronické podobì (e-mailem 
opatøeným zaruèeným podpisem nebo prostøednictvím 
datové schránky), pøípadnì osobnì, resp. ústnì do 
protokolu v sídle kanceláøe finanèního arbitra. K usnad-
nìní podání návrhu je na stránkách finanèního arbitra 
k dispozici formuláø (http://www.finarbitr.cz/cs/financni-
arbitr-formulare-ke stazeni.html) vèetnì vzorovì vy-
plnìného formuláøe návrhu. 

Kontakt: 
Kanceláø finanèního arbitra, Organizaèní složka státu, 
Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 - Nové Mìsto
IÈ: 72546522, tel. 257 042 094
e-mail: arbitr@finarbitr.cz, www.financniarbitr

Zasahovali jsme celkem u 16 událostí, z nichž bylo 
sedm požárù, tøi úniky látek, tøi dopravní nehody, 
jedna technická pomoc a dva plané poplachy. 

První požár naše jednotka likvidovala ve sklepním 
prostoru v Borecké ulici. K požáru opuštìného rodin-
ného domu jsme byli vysláni spolu s dalšími jednot-
kami; podle prvotních informací se v domì mìli na-
cházet bezdomovci, tato informace se ale naštìstí 
nepotvrdila. V zahrádkáøské kolonii za zimním stadio-
nem jsme likvidovali požár klestí, v Klínovecké ulici 
požár kontejneru a v bytì na Hlavní ulici požár potravin 
na kuchyòském sporáku. Jednotky z Ostrova, Jáchy-

mova, Božího Daru a Karlových Varù byly vyslány 
k požáru kotelny penzionu v Mariánské. K požáru 
rodinného domu v obci Smilov jsme vyjeli spoleènì 
s dalšími šesti jednotkami, hasební zásah ztìžoval silný 
mráz, docházelo k zamrzání požárních armatur i hasiè-
ské techniky. Požár se podaøilo zlikvidovat až v odpo-
ledních hodinách. Uniklý olej jsme likvidovali v ulicích 
Hlavní, Lidická, Staromìstská a ve Vykmanovì. Byli 
jsme vysláni k dopravním nehodám do Kyselky, Damic 
a na silnici mezi Ostrovem a Kvìtnovou. Naši pomoc 

Dìkuji za podporu a pøízeò

Váš Marek Poledníèek

Maminky na mateøské, 
zùstaòte doma!

Byl jsem naøèen z neobjektivnosti 
že nám byl zvýšen pøíspìvek do fondu oprav z 19 Kè 
(za metr ètvereèní a mìsíc) na 34 Kè, což pøedstavuje 
nárùst témìø 1000 Kè za mìsíc jen pro mùj byt. 
Jestliže zapoètu tento nárùst, tak prakticky nevidím 
žádnou úsporu v celkových nákladech na provoz 
bytu. Již z technické zprávy k instalaci tepelného 
èerpadla pro dùm Krušnohorská 818-20 vyplývá, že 
tepelné èerpadlo je navrženo jako ekologický 
doplòkový zdroj tepla a bez dalšího pøitápìní nelze 
dosáhnout uspokojivé teploty vytápìní a teplé vody 
v bytech. Topení není možné regulovat, protože musí 
být neustále otevøené naplno. Je nejménì pìt 
domácností, které spoleènì podepsaly stížnost pana 
Rolínka, a ta byla pøedána pøedsedovi SVBJ. Do 
dnešního dne se situace nezmìnila, jen venku není 
taková zima a není proto nutné tolik pøitápìt. 

potøebovali obyvatelé rodinného domu ve Vykmano-
vì, kde vlivem silných mrazù docházelo k vrstvení 
ledových ker a vylévání vody z koryta potoka; voda 

zaplavovala základy domu a vlivem mrazu hrozilo 
nebezpeèí popraskání zdiva. Podaøilo se nám ledové 
kry rozbít a zamrzlý potok uvolnit. K provìøení signa-
lizace EPS jsme byli vysláni do obchodního domu 
v Obchodní ulici, jednalo se však o planý poplach. 
Vyjíždìli jsme k provìøení vystupujícího kouøe z lesa za 
zahrádkami v Krušnohorské ulici, na místì bylo zjištì-
no, že se jedná o nenahlášené pálení.

Upozornìní
Blíží se jarní úklid klestí, staré trávy a jiného nepo-
tøebného materiálu ze zahrádek, proto bych chtìl touto 
cestou všechny (nejen zahrádkáøe, ale i obyvatele ro-
dinných domù) upozornit na povinnost ohlášení jaké-
hokoliv pálení. Formuláø na ohlášení pálení je na našich 
internetových stránkách: www.hasiciostrov.wz.cz nebo 
na: www.hzs-kvk.cz, pøedejdete tak zbyteèným výjez- 
dùm hasièù a ještì ušetøíte peníze za nemalé pokuty. 

Nemocnice Ostrov se po získání titulu a peèetì 
Nejlepší nemocnice kraje 2011 zapojuje do sed-
mého roèníku celostátního projektu spoleènosti 
HealthCare Institute: Nemocnice ÈR 2012. 

V celonárodním prùzkumu spokojenosti èeských ne-
mocnic mohou hlasovat jak klienti, tak zamìstnanci až 
do 30. záøí 2012. Dotazníky obdrží klienti na oddìleních. 
Tištìný vyplnìný dotazník vloží do schránky v pøízemí 
u recepce. Dotazníky je možné vyplnit také elektronicky 
(na adrese www.nejlepsi-nemocnice.cz). 

Odbor dopravnì správní MìÚ Ostrov evidoval 
k 1. bøeznu 2012 celkem 17 840 obyvatel mìsta 
Ostrova.

Bezplatné øešení sporù 

Hlasy pro Nemocnici Ostrov 

Poèet obyvatel mìsta Ostrova

Andrea Zvolánková, tisková mluvèí NO

Ètenáøka na mateøské dovolené

Josef Kulhavý

Ostrovští hasièi v únoru

Dopravní nehoda - Damice                    Foto: Archiv JSDH Ostrov

Milan Kuna, JSDH Ostrov

Požár kotelny - Mariánská                      Foto: Archiv JSDH Ostrov



David Zadák, patøící také do stejného týmu. Jsou to 
krásné výsledky poctivé práce, spoleènì stráveného 
èasu, vytrvalosti, vùle a snahy nìèeho dosáhnout. 
Všichni takto významnì reprezentují, díky trenérovi, 
svoje mìsto Ostrov. Toto zjištìní mì osobnì moc 
tìší, protože si cením všech, kteøí se takto s úsilím 
vìnují mládeži. Pøitom mají za tyto mladé lidi, nìkdy 
ještì dìti, obrovskou zodpovìdnost, zvláštì pøi tak 

Duben 2012

Sport

Ostrovský oddíl badmintonu poøádá 28. dubna 
od 10.00 hod. v hale TJ Ostrov turnaj GPC 
dospìlých v rámci Èeské republiky. 

Turnaj je zároveò poøádán jako I. roèník Memoriálu 
Eduarda Jurašky st., který byl v roce 1965 jedním ze 
zakladatelù oddílu. 

V jednom nevlídném zimním 
podveèeru, kdy by èlovìk 
„ani psa nevyhnal“, potká-
vám na cyklostezce u zahrá-
dek za mìstem pìší skupinu 
lidí. Zdáli si øíkám, kdo to asi 
je? Nemáme zrovna u zahrá-
dek dobré zkušenosti. Zblízka 
pak poznávám, že je vše 
jinak. Jsem mile pøekvapena. 

Skupina má ty nejlepší úmysly. Trénují zde mladí 
cyklisté se svým trenérem Jiøím Èechmanem. Jak se 
pozdìji dozvídám, Jiøí Èechman ve svém volném èase 
celoroènì trénuje dìti a mládež v cyklistickém sportu 
již celých 10 let. Spoleèné úsilí pøináší tìmto mladým 
sportovcùm øadu významných úspìchù a ocenìní 
v nejvyšších cyklistických disciplínách, které zahrnují 
horská kola, velodrom, cyklokros, silnièní cyklistiku. 
Opakovanì se umís�ují na medailových pozicích. 
V loòském roce 14letá Aneta Klauková zazáøila, když 
dokázala na celostátní olympiádì mládeže na 
Moravì v silnièní cyklistice a velodromu vybojovat 
hned šest medailí, z toho dvì zlaté a dvì støíbrné, což, 
jak dodává trenér Èechman, je výsledek obdivuhod-
ný, který se ještì nikomu nepovedl získat. Vyhláše-
ným sportovním talentem roku našeho mìsta je 

Jednoho rána v létì, kdy mi bylo ètrnáct, nakoukl mùj 
táta ze zahrady oknem do kuchynì, kde jsem se cpala 
borùvkovými lívanci od snídanì. 
„Pojï sem, dcero,“ øekl obøadnì (jakmile mi øíká 
„dcero“, pùjde do tuhého). „Budeš taky nìco dìlat, 
aby se ti nezkrátily žíly.“ Máchnul rukou, abych šla za 
ním ven. Nesnášela jsem tu tolikrát omletou hlou-
post o zkrácených žilách. Cestou pøes chodbu jsem 
kroutila oèima v sloup, šklebila se a všelijak pitvoøila, 
ale venku jsem se samozøejmì tváøila poslušnì, i když 
nijak nadšenì. Nemohla jsem se pøitom ubránit 
pocitu køivdy, protože jsem chodila na trávu králíkùm, 
myla nádobí, uklízela, zašívala za mámu ponožky pod 
záminkou, že se to musím pøece nauèit, ze stejného 
dùvodu jsem dokonce obèas i vaøila a vùbec, 
pracovala jsem dost, i když jen z donucení. Jenže to 
všechno zøejmì podle táty nic neznamená, protože 
teprve teï budu „taky nìco dìlat“! 

Táta došel k travnatému plácku u garáže. 
„Na, vem si to,“ podal mi krumpáè. Uchopila jsem 
rukou tlustou násadu, ale tìžký konec okamžitì s tlu-
meným zadunìním dopadl na trávu, pøitom špièkou 
tìsnì minul mou nohu. Otec jen pøísnì semkl rty, ale 
nijak to nekomentoval. 
„Tady vykopeš díru,“ oznámil mi potom bez bližšího 
upøesnìní. Vydìsilo mì to sice, ale tu radost mu 
neudìlám, abych fòukala, pomyslela jsem si odbojnì. 
Rozmáchla jsem se krumpáèem nad hlavu, jako bych 
takovou vìc dìlala dennì, jenže krumpáè byl strašnì 
tìžký, padnul zase zpátky pøede mì a zaseknul se 
špièkou do zemì. Jak jsem se ho držela obìma 

Žijí mezi námi: Jiøí Èechman

Pod èarou
Cena lidské práce

vrátit pár zachovalých zelených drnù na povrch 
ponièeného trávníku. Potom jsem šla oznámit otci, že 
mám hotovo. Tváøil se spokojenì.
„Jen jsem chtìl, abys poznala cenu lidské práce,“ 
prohlásil pak slavnostnì a vložil mi do mé upachtìné 
dlanì jednu korunu èeskoslovenskou.

Tenkrát mì napadlo, že když ta námaha byla ocenìna 
pouhou korunou, tak „lidská práce“ tedy moc velkou 
cenu nemá, a to i pøesto, že tehdy bych si za jednu 
korunu poøídila tøeba tøi rohlíky a jedno lipo nebo 
hranatý nanuk s køupavou èokoládou na povrchu 
nebo barevnì proužkovanou cucavou tyèku, co kazí 
zuby a možná i sladké mejdlíèko, které mi sice nikdy 
nechutnalo, ale ostatní dìti si je kupovaly, takže jsem 
pokaždé znovu zkoušela, co jim na nìm tak chutná. 
Tak jako tak, ta koruna za vykopanou jámu byl mùj 
vùbec první výdìlek v životì a musela jsem si pøiznat, 
že mi pøinesla úplnì nový, opojnì krásný pocit 
z vlastnoruènì vydìlaných penìz. 

No ano, èasy se mìní… Dnes už si asi jen málokdo 
myslí, že práce je obtìžující povinnost. Doba nás 
nauèila, že pracovat patøí k výsadám, kterých ne-
dosáhne každý. Možná, že mnozí z tìch, kdo postá-
vají pøed supermarkety a prosí o „drobné na polívku“, 
ve skuteènosti nechtìjí pracovat a místo polévky si 
koupí pivo. Ale dost možná, že nìkteøí z nich by 
s radostí vykopali jámu krumpáèem a pak ji tøeba 
i zaházeli, kdyby si za to pak bez ponižujícího prošení 
kolemjdoucích mohli koupit tøeba tøi rohlíky a lipo.

rukama, málem jsem pøes nìj pøepadla. Ve svých 
ètrnácti letech jsem nemìla zrovna sportovní postavu 
a svaly bych musela na rukou peèlivì hledat, všechno 
na mnì bylo dlouhé a tenké. Pøi každém dalším 
kopnutí jsem vždycky drobnými krùèky popobìhla 
smìrem ke krumpáèi, jak mì jeho váha strhla, než mì 
napadlo zeširoka se rozkroèit, pak už to šlo lépe. 

Bìhem následující pùlhodiny, kdy nebylo možné 
pøesnì odlišit, jestli já ovládám krumpáè, nebo on 
mává mnou, vznikl na trávníku jakýsi dolík v zemi; mìl 
nepravidelný tvar a byl vìtší do šíøky než do hloubky, 
pøestože jsem se hodnì snažila. Vykopanou zem jsem 
vyhrabávala rukama, protože jsem se bála jít si do 
kùlny pro lopatu, co kdyby pøitom tátu napadlo ještì 
nìco dalšího! Brzy jsem narazila na kameny a každý 
zvláš� jsem pracnì dobývala ze zemì. Výsledek 
pøipomínal spíš zem rozrytou divokými prasaty. Pot 
mi kapal do oèí, z culíku se mi uvolnily prameny vlasù, 
které mì šimraly na tváøi, na dlaních mì zaèaly svìdit 
klubající se puchýøe. 

Jakmile se mi zdálo, že už kopu dostateènì dlouho 
a díra má i hloubku, zašla jsem za tátou do garáže, 
abych se pochlubila a zeptala se, co bude dál. Táta 
mlèky moje dílo obhlížel, pak se otoèil a šel do kùlny, 
odkud se vrátil s lopatou.
„Tak, a teï tu díru zase pìknì zaházej,“ øekl mi.
„Jak zaházej?“ zeptala jsem se hloupì. „Vždy� jsem se 
s tím tak nadøela, tak proè ji mám zaházet?“
„Moc mluvíš, pracuj!“ odpovìdìl. Kameny jsem tedy 
vyrovnala zpátky do prohlubnì, nahrnula hlínu, 
vztekle udupala a nakonec jsem se ještì pokusila 

nároèném sportu, jakou cyklistika bezesporu je. 
Nìkde jsem slyšela, že prý je na svìt nejhezèí pohled 
ze sedla konì. Já dodávám: i ze sedla jízdního kola. 
Takže: „Hurá do nové cyklosezóny!“ Jiøímu Èechma-
novi i jeho svìøencùm pøeji hodnì štìstí a mnoho 
úspìchù. 
Znáte nìkoho podobnì zaujatého pro dobrou vìc? 
Napište o nìm. 

Irena Janeèková

Jiøí Èechman

Turnaj v badmintonu

 Jiøí Mácha 

Marie Krejèová

Jiøí Èechman a cyklistické mládí                                                                                                                                   Foto: Marie Krejèová



Duben 2012Inzerce: bilkova@dk-ostrov.cz (tel. 353 800 525, 363 800 542) 

Výroèní èlenská schùze se s úspìchem konala 3. bøezna 
za úèasti 89 èlenù Svazu diabetikù. Pøítomní byli 
seznámeni s pøipravovanými akcemi, a pokud se podaøí 
získat potøebné finanèní prostøedky, bude tento rok 
úspìšný. Rozpracován je ozdravný rekondièní poby-
tový turnus v Sobìšicích u Sušice v krásném prostøedí 
i ve vhodném termínu, od 22. do 29. záøí. Jen je nutno, 
aby zájemci uhradili úèastnický poplatek na ubytování 
v hotelu. Letos bude pokraèovat rekondièní plavání 
a cvièení. Další akce pro pobavení bude v listopadu, kdy 
se koná Pochod proti diabetu. V listopadu také 
poèítáme s dalším taneèním odpolednem. Plánujeme 
výlet do chomutovské zoo. V rámci edukací pro 
zájemce, kteøí si chtìjí rozšíøit znalosti o cukrovce, 
organizujeme každé první pondìlí v mìsíci od 
16.00 hod. Dia poradnu a každé tøetí pondìlí v mìsíci 
Konverzaèní mapy. Obojí má velmi pìknì zpracovaný 

program, pøi nìmž diabetici získají zábavnou formou øadu informací 
pro život s touto celoživotní poruchou. Tyto edukaèní akce jsou 
zdarma, hradí je naše organizace. Jen nás rmoutí, že zájem je malý 
a úèast nízká. V závìru roku nás èekají dvì významné události: 
10. listopadu oslavíme 20. výroèí trvání naší územní organizace 
a 22. listopadu se koná sjezd Svazu diabetikù ÈR. 
Inzulin
Inzulin - jaký to zázraèný hormon! Datum jeho objevu je dnem úspìš-
ných výzkumù: 27. èervna 1921. Na tomto objevu mají zásluhu lékaø 
Frederick G. Banting (narozen 14. listopadu 1891; v tento den se kaž-
doroènì koná Pochod proti diabetu), dále medik Charles Best a pro-
fesor Mac Leod, který poskytl na univerzitì v Torontu laboratoø a po-
tøebné vybavení. Banting a Mac Leod získali za tento objev Nobelovu 
cenu. Co je inzulín? Medicínský slovník uvádí: Je to hormon slinivky 
bøišní bílkovinného charakteru, tvoøený v Langerhansových ostrùvcích, 
takzvaných B-buòkách. Zdravý èlovìk potøebuje 40 jednotek inzulinu, 
diabetik I. typu potøebuje 40 až 60 jednotek. 

Informace pro diabetiky

Jiøí März, ÚO SD Ostrov



Duben 2012 OM dostávají obce a infocentra v regionu Ostrovsko.

Pneuservis
Pøezouvání
Geometrie 3D

353 614 449
603 209 340Kvalitní pøístroje     Dobrá cena

Kruhový objezd u Tesca - výjezd na Autobazar
Jáchymovská 1461, 363 01 Ostrov www.ulovec.eu

Rychlá a profesionální práce

LE
VŠECH ZNAÈEK 

ZA INTERNETOVÉ CENY

AUTOSERVIS Petr Budai 
DOLNÍ ŽĎÁR 43, OSTROV 
(AREÁL BÝVALÉ ŠKODY OSTROV)

773 60 60 75

ZDARMA KOMPLETACE

PØÍPRAVA VOZÙ A ZAJIŠTÌNÍ 
STK + MÌØENÍ EMISÍ

PØÍPRAVA VOZÙ A ZAJIŠTÌNÍ 
STK + MÌØENÍ EMISÍ

kompletní pneuservi
opravy motorových vozidel
    
čepů, výfuků, brzd) 
instalace VIN čísla na skla vozu
garanční + servi

Provádíme:

PŘI ZAKOUPENÍ PNEU A DISKŮ 

+diagnostika (výměny olejů, filtrů, 

s

sní prohlídky

TNÍ PNEU Autoškola Autoškola 
PAVEL KOLLÁR

Ostrov 
PAVEL KOLLÁR

Ostrov 

Klínovecká 998, 
Ostrov (budova FÚ)

www.pavelkollar.cz

Tel.: 603 821 631

ZVEME VÁS 
NA 

ZAHÁJENÍ KURZU 
10. a 17. dubna 2012

(od 17 hodin)

slepièekslepièek
Drùbež Èervený Hrádek, firma Dráb

opìt prodává v Ostrovì ve ètvrtek

u èerpací stanice Benzinau èerpací stanice Benzina
slepièky snáškových plemen Tetra hnìdá, 

Dominant žíhaný, kropenatý, 
èerný, žlutý a bílý

Slepièky pouze z našeho chovu!!
Neprodáváme kuøice, ale slepièky tìsnì pøed snáškou. 
Stáøí slepièek 18 až 20 týdnù - cena 138-152 Kè/ks

starší 20 týdnù -158 Kè/ks

Pøípadné bližší informace - 728 605 840,
415 740 719, 728 165 166, 

Pøípadné bližší informace - 728 605 840,
728 165 166, 415 740 719, 

Pr deo jPr deo j
slepièekslepièek

rP odejrP odej
Tradice chovu
17 let prodejù 

bez jediné reklamace!

drubez.cerveny.hradek@seznam.cz

  19. dubna v 17.00 hodin  19. dubna v 17.00 hodin

Informace:
604 876 724 manželé Staňkovi 
Informace:

manželé Staňkovi 604 876 724 

Prázdniny od 2750 Kč/týden
včetně plné penze, loděk 
a šlapadel. 

 REKREAÈNÍ STØEDISKO 
„ U CANDÁTA “

Nabízíme další termíny, týdenní i kratší.

SLAPY - OBOZSLAPY - OBOZ

VÝHODNÁ NABÍDKA PRO SENIORY 
I RODINY S MALÝMI DÌTMI

ÈERVEN -  ZÁØÍ 

Voda, lesy, turistika, odpoèinek, 
rybaøení, houby, borùvky atd.

                 
             

Děti od 950 Kč/2250 Kč
Červen - září od 2450 Kč/os

AKREDITOVANÉ ŠKOLÍCÍ ZAØÍZENÍ MŠMT POØÁDÁ KURZY

Pedikúra vèetnì nehtové modeláže    Manikúra vèetnì nehtové modeláže

MOŽNOST SEMINÁØÙ DUBEN -  ØÍJEN

V termínech:  duben - èerven        
èerven - èervenec   
záøí - øíjen                 
øíjen - listopad           
listopad - leden        

30. 4. - 8. 6. 2012
11. 6. - 20. 7. 2012 
3. 9. - 11. 10. 2012
15. 10. - 21. 11. 2012
26. 11. - 10. 1. 2013

Více informací na: www.skolicizarizeni.cz, nebo na tel: 774 566 504

Místo konání 
poliklinika 

Ostrov

Kurz je ranní v rozsahu 140 hodin, dennì od 8.00 - 12.30 hod
Nebo veèerní v rozsahu 140 hodin, dennì od 16.30 - 21.00 hod

Cena kurzovného èiní 11 500 Kè, vèetnì materiálù a skript. 
Uchazeèi z ÚP mají možnost proplacení kurzovného.

   9.00 - 14.00 hod   1 800 Kè
   9.00 - 12.00 hod
 15.00 - 18.00 hod   1 500 Kè
   9.00 - 14.00 hod   2 800 Kè
   9.00 - 12.00 hod
 15.00 - 18.00 hod   1 500 Kè
   9.00.- 12.00 hod
 15.00 - 18.00 hod   1 000 Kè
   9.00 - 14.00 hod   2 800 Kè

  6. 4.  One Stroke - Èínská malba 
20. 4.  Airbrush (vlastní s sebou)      
                                                       
18. 5.  One Stroke - Èínská malba  
15. 6.  Airbrush (vlastní s sebou)     
                                                       
  7. 9.  Nail Art I (základy zdobení)   
                                                       
5. 10.  One Stroke - Èínská malba  

Po absolvování semináøe 
dostane každý uchazeè 
certifikát


