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Několik technických údajů
Obchvat, jehož celková délka je šest kilo-
metrů a čtyři sta padesát metrů, má na 
trase devět mostů, z toho osm nových 
a jeden opravený, a jednu opěrnou zeď. 
Celková cena tohoto stavebního díla je 
dvě miliardy korun, z toho bylo financo-
váno pět set padesát milionů korun ze 
zahraničních zdrojů. Stavba byla zaháje-
na v listopadu 2002, dokončena měla být 
v září 2005. Investorem stavby byl Stát-
ní fond dopravní infrastruktury, objed-
natelem Ředitelství silnic a dálnic České 
republiky. Stavbu projektoval SUDOP Pra-
ha, a.s., zhotovilo ji Sdružení obchvat Ost-
rov nad Ohří. Toto sdružení tvořily firmy: 
Stavby silnic a železnic, a.s., Strabag, a.s., 
SMO Construction, a.s. a Metrostav, a.s. 
Do provozu byl obchvat odevzdán s před-
stihem - 11. července 2005.

Irena Janečková

Ministr dopravy sledoval  
stavbu celý měsíc 
Ministr dopravy Milan Šimonovský byl potěšen, že se 
z dokončení obchvatu mohou radovat nejen motoris-
té, na které nyní čeká rychlá bezpečná kapacitní trasa, 
ale i ostatní občané města, kteří budou mít po odlehčení 
provozu v Jáchymovské ulici více klidu. Vyslovil uspoko-
jení nad tím, že obchvat město nerozděluje, ale naopak 
obě části Ostrova spojuje a doplňuje. „Je to dílo, které 
má i estetickou hodnotu,“ pochválil stavbu ministr Šimo-
novský. Její postupnou realizaci měl možnost sledovat po 
čtyři týdny. „Na tomto díle jsem strávil ze všech součas-
ných staveb nejvíc času, a to díky tomu, že jsem pobý-
val jeden měsíc v jáchymovských lázních. Často jsem se 
chodil na průběh prací dívat a v duchu odhadoval, jestli 
se to stihne dokončit v termínu. Z výsledku mám oprav-
du radost. Připravujeme ještě další stavby, aby celý Karlo-
varský kraj byl z Evropy lépe přístupný,“ ukončil svůj pro-
jev ministr Šimonovský.

Kvalitu stavby prověří čas,  
řekl Jan Zborník 
Plány na další investice a stavby potvrdil i karlovarský 
hejtman Josef Pavel. „Jedna etapa končí a začíná další,“ 
dodal hejtman Pavel poté, co poděkoval všem zúčastně-
ným stranám. Pavel Švagr, ředitel Státního fondu doprav-
ní infrastruktury, hovořil o připravované investici ve výši 
přibližně dvanáct miliard korun na další silniční stav-
by v Karlovarském kraji. Generální ředitel Silnic a dálnic 

Petr Laušman se zmínil o tom, že také v Německu vníma-
jí stavbu ostrovského obchvatu jako významnou, protože 
propojuje německý dálniční systém. Připomenul, že čtvr-
tinu investic poskytla Evropská investiční banka. Jaromír 
Pešek z karlovarských Staveb silnic a železnic poopravil 
údaj o předčasném odevzdání stavby. „Termín dokonče-
ní jsme zkrátili už při nabídce o dva měsíce – z listopadu 
na září, takže v konečném výsledku předáváme stavbu 
ne o dva a půl, ale o čtyři a půl měsíce dřív,“ tvrdil Jaro-
mír Pešek. Ve svém stručném projevu Jan Zborník, nyní 
první náměstek karlovarského hejtmana, vyzdvihl nut-
nost propojení nové trasy také do Ústeckého kraje, čímž 
by se tato stavba ještě víc zhodnotila. „Kvalitu stavby pro-
věří čas,“ upozornil na závěr vicehejtman.

Pásku přestřihl i ostrovský starosta
Po slavnosti na Radnici odjeli hosté přistaveným auto-
busem na chomutovskou silnici. Tam už byla připrave-
na páska, jejímž přestřižením byl nový úsek silnice I/13 
uveden do provozu. Jako první dostali do rukou nůžky 
Milan Šimonovský a Josef Pavel, po nich pásku symbo-
licky přestřihli také ostatní významní hosté včetně staros-
ty Ostrova Jana Bureše. Po zodpovězení dalších otázek 
novinářů a reportérů kabelové televize přímo na místě 
odjeli účastníci slavnosti autobusem zpět. Nová trasa při-
nesla z oken zcela nový pohled na okolí města. „Teprve 
při dnešní projížďce autobusem, ze kterého mám lepší 
rozhled než z auta, jsem si všiml velmi krásného pohle-
du na Ostrov,“ řekl pro Ostrovský měsíčník Zdeněk Batal 
z SMP Construction. Po návratu na Starou radnici se 
uskutečnila tisková konference a závěrečný raut. 
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V pondělí 11. července odpoledne se sešli zástupci Karlovarského kraje, Města Ostrova, poslanci a další 
hosté včetně zástupců tisku a kabelové televize, aby se zúčastnili slavnostního předání dokončené stavby 
ostrovského obchvatu. Mezi hosty byli například ministr dopravy Milan Šimonovský, karlovarský hejtman 
Josef Pavel, ostrovský starosta Jan Bureš a další. Obřadní síň Staré radnice, kde se slavnost konala,  
byla zaplněna do posledního místa. „Obchvat otevíráme s předstihem, o dva a půl měsíce dřív oproti 
původnímu plánu,“ řekl na úvod ředitel Staveb silnic a železnic Antonín Rybáček. 
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Ministr dopravy Šimonovský a hejtman Pavel  
otevřeli nový úsek silnice I/13
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Kvalitu stavby prověří čas, řekl Jan Zborník
Foto: Ing. Marek Poledníček

Ostrovskýměsíčník

Ladislav Kozma vzpomíná při jízdě vlakem  
na pěší turistiku. O letní dovolené v Ostrově  

se dočtete na následující straně 
 Foto: Irena Janečková
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Ostrovský měsíčník vydává Dům kultury  
Ostrov v nákladu 7 500 kusů měsíčně. 
Distribuce je zdarma do každé ostrovské 
domácnosti. Redakční uzávěrka je 15. den 
v měsíci, uzávěrka reklam 14. den v měsíci. 
Grafická úprava, zlom: Martin Kaiser 
Tisk: František Beran – Tiskárna BMT,  
Varšavská 2, Karlovy Vary
Šéfredaktor: Irena Janečková,  
redakční rada: Bc. Jan Bureš, Milan Matějka, 
Ing. Marek Poledníček, Ing. Petr Kovařík,  
Bc. Jitka Samáková, Vojtěch Písačka
Příspěvky a dotazy: sefredaktor@dk-ostrov.cz, 
tel. 353 800 525, nebo Infocentrum DK Ostrov. 
Registrační značka: MK ČR E 16035

Viděl jsem tam například Olympic, Pražský výběr 
s Kocábem, Vláďu Mišíka, Střihavku. Letos jsem se 
tam chystal na Kabáty – a teď jsem zjistil, že na ně 
můžu jít ve Varech,“ objasňuje hudební fanda Mel-
ničuk. Při svých návštěvách Ostrova zaznamená-
vá výrazné zlepšení ve všech sférách života města. 
(Postřehy hostů ze zahraničí přinášíme podrobněji 
na dalších stranách.)

Dovolenou je třeba si připravit,  
radí psychiatr
Známý český psychiatr Jan Cimický důrazně varu-
je před prudkým přechodem z pracovního vypě-
tí rovnou do nicnedělání. Podle jeho doporuče-
ní bychom si na každou dovolenou měli připravit 
aktivní program. „Dovolená sama o sobě je vždyc-
ky stres, ať už si ji připravíme nebo ne. Ale najed-
nou jen tak ležet a nic nedělat, to může být přímo 
nebezpečné, člověk se pak sesype velmi rychle,“ 
upozornil Jan Cimický v červencové relaci rozhlaso-
vé stanici Impuls. Program dovolené by měl vyho-
vovat každému jednotlivci s ohledem na osob-
ní možnosti a záliby - může to být sport, prohlídky 

Jaký dojem na Vás udělal Ostrov jako město?
Při svém lázeňském pobytu v Jáchymově jsem měl 
možnost poohlédnout se po okolí. Do té doby byl 
tento kraj pro mně neznámý, takže jsem ani netušil, 
jak nádherný kout republiky to je. Také na prohlídku 
Ostrova jsem měl dostatek času, celý jsem si ho pro-
šel pěšky. Překvapily mě široké bulváry se stromořa-
dím i stylově postavené domy. Toto sídliště z pade-
sátých let je nejen hezké na pohled, ale řekl bych, 
že se zde lidem i dobře bydlí. Nemám samozřej-
mě na mysli typické obrovské paneláky, které přišly 
později. Dům kultury s obrovskou plochou Mírové-
ho náměstí je sice trochu pompézní stavba, ale jako 
celek se mi tato část Ostrova moc líbí. Také historic-
ký Ostrov je velmi krásný, ani jsem nečekal, že toto 
staré jádro už bude opraveno. Doporučil jsem pro-
hlídku Ostrova i manželce, takže jsme si ho prošli 
společně. Škoda, že se o Ostrově málo píše, je to 
velmi zajímavé město, a ve mně vyvolalo celkově 
příjemný dojem. O to větší mám radost, že se obě 
části Ostrova, historická se sídlištěm, nyní spojily. 

 Irena Janečková

Milan Šimonovský exkluzivně  
pro Ostrovský měsíčník
Krátce po otevření nového úseku silnice I/13 byl ministr dopravy Šimonovský středem zájmu 
televizních reportérů i novinářů. V krátké přestávce mezi jednotlivými rozhovory se nám podařilo 
získat několik vět výhradně pro Ostrovský měsíčník.

Milan Šimonovský pochválil město Ostrov.
Foto: Ing. Marek Poledníček

Většina lidí se snaží trávit dovolenou na takovém 
místě, kde by jim nic nepřipomínalo běžné každo-
denní starosti. Někteří volí pobyt v cizině, jiní dáva-
jí přednost domácí dovolené. „Do ciziny nejezdím, 
každý rok trávím volno na Slapech, nebo na cha-
tě u Nejdku. Taková dovolená mi vyhovuje, i když 
v budoucnosti bych se chtěl také podívat k moři. 
Zatím mi to ale finanční situace neumožňuje, ješ-
tě nedávno jsem byl student,“ svěřuje se prodavač 
Jan Mahr z Ostrova. Netradiční dovolenou vyzná-
vá Ladislav Kozma. S trochou nostalgie vzpomíná 
na to, jak před dvaceti lety došel pěšky od bulhar-
ského Černého moře až do Prahy. „Moc rád bych 
si podobnou dovolenou letos zopakoval, ale tento-
krát bych se nechal vysadit někde na severu Evro-
py,“ dodává třiačtyřicetiletý skladník Kozma. Před-
stavy o nejpříjemnějších způsobech odpočinku se 
různí. Tradiční využití letní dovolené znamená větši-
nou návštěvu míst, která jsou přímo určena k rekre-
aci. Jsou to například vodní plochy, chaty, kempinky 
nebo výletní místa v cizině. Klasická rekreace u vo-
dy však neuspokojí každého; někdo hledá rozptý-

lení také procházkami, prohlídkami památek, spor-
tem nebo návštěvou kulturních akcí. „Nebaví mě 
jen ležet u vody, určitě bych šel o dovolené při-
nejmenším do kina, kdyby v místě bylo,“ potvrzu-
je Jan Mahr. 

Také v Ostrově existuje  
„příbuzenská turistika“
Zvláštní skupinu rekreantů tvoří příbuzní, kteří při-
jíždějí navštívit své rodiny. Takové „příbuzenské 
turisty“ má samozřejmě i naše město. Zubní lékař-
ka Martina Králová se odstěhovala před třemi lety 
do východních Čech. Do Ostrova pravidelně dojíždí 
nejen za svými rodiči, ale i četnými přáteli. „V Ostro-
vě využívám volna hlavně k vycházkám do okolní 
přírody, hodně také jezdím na kole. Večer se pak 
scházíme s přáteli v oblíbené hospůdce. Nedokážu 
si představit, že bych se sem nemohla vracet, vždyc-
ky se na Ostrov těším,“ říká Martina Králová.
Zdena Pinkavová ze středních Čech jezdí ke svým 
rodičům do Karlových Varů, ale nikdy nezapome-
ne navštívit i Ostrov, kde si ze všeho nejdřív pro-
jde jeho historickou část. „Ráda se každoročně pře-
svědčuji, jak tady postupují opravy památek. Historie 
a zvlášť architektura mě zajímá a protože hodně ces-
tuji, můžu srovnávat. V Ostrově obdivuji Zámec-
ký park a Klášterní areál a mám radost, jak se rok 
od roku mění k lepšímu. Údržba památek rozhod-
ně není samozřejmostí, málokde dává město peníze 
na opravu historických budov, například na Plzeň-
sku vidím často jen ruiny kostelů,“ tvrdí Zdena Pin-
kavová. 
Dvaapadesátiletý Jaroslav Melničuk jezdí za mat-
kou do Ostrova až z kanadského Toronta. Při svých 
návštěvách vzpomíná společně s kamarády na dobu, 
kdy hrál v ostrovské bigbítové skupině. Při svém 
pobytu letos v červenci si koupil v Infocentru lístky 
na vystoupení Kabátů v Tuhnicích. „Už pátým rokem 
jezdím pravidelně do Chicaga na české rockové fes-
tivaly, z Toronta nás jezdí kolem dvou set fanoušků. 

Ostrov ve znamení letní dovolené

Jaroslav Melničuk uprostřed členů rodiny  
na červencovém koncertě v Tuhnicích

Foto: Z rodinného archivu

Zdena Pinkavová si v Ostrově pravidelně  
projde jeho historickou část  

Foto: Irena Janečková

(...přinášíme podrobněji na straně 3)



památek, kulturní akce nebo vycházky do přírody. 
Důležité však je nepřehánět ani plánování dovo-
lenkových aktivit, abychom pouze nevyměnili jeden 
stres za druhý. Také přechod z dovolené do zaměst-
nání by se neměl uskutečnit ze dne na den. „Ideální 
je nechat si například ze čtrnáctidenního volna deset 
dní na aktivní odpočinek a aspoň čtyři dny na jakou-
si zotavenou po dovolené, abychom nešli rovnou 
z pláže za počítač,“ doporučil doktor Cimický. 

Ostrov nabízí svým návštěvníkům 
sportovní i kulturní vyžití
Turisté, náhodní návštěvníci Ostrova i ti, kteří sem 
přijedou na dovolenou, najdou ve městě a je-
ho okolí poměrně bohatou nabídku na využití vol-
ného času. Kromě tradičního koupání nabízí Ost-
rov i možnost dalších sportovních aktivit. Pro hraní 
tenisu si mohou návštěvníci vybrat některý ze sed-
mi antukových kurtů v Zámeckém parku, nebo vyu-
žít víceúčelové hřiště Městského domu dětí, kde se 
kromě tenisu dají hrát i nejrůznější míčové hry a mi-
nigolf. Čtyři bowlingové dráhy, shuffleboard, stolní 
hokej, fotbal, kulečník či šipky nabízí sportovní bar 
Four Bowl Ostrov v Lidické ulici, který má otevře-
no denně do pozdních večerních hodin. Pěší pro-
cházky i cyklistické projížďky v romantickém prostře-
dí Boreckých rybníků uspokojí milovníky přírody, ti 

zdatnější pak mohou například vystoupat po znače-
ných stezkách ke zřícenině hradu Himlštejn, nebo 

si prohlédnout nedaleký průběžně rekonstruova-
ný Horní hrad. Samozřejmostí je v Ostrově pro-
mítání filmů v Kinokavárně po celé léto (přestávku 
má pouze nedělní dětské kino). O dalších možnos-
tech se zájemci dozví v Infocentru v Domu kultury, 
kde je také možnost si koupit vstupenky na atrak-
tivní kulturní pořady, jaké nabízí například Loket-
ské kulturní léto.

Irena Janečková
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V případě delšího pobytu mimo  
své bydliště:
• O svém odjezdu nikomu předem neříkejte
• Nezmiňujte se o svých majetkových poměrech 
•  Přerušte před odjezdem dodávky novin a časopi-

sů do vaší schránky, nebo požádejte někoho blíz-
kého, aby vám pravidelně schránku vybíral 

•  Nezatahujte závěsy, rolety, neodnášejte balkóno-
vé květiny, raději svěřte klíče od bytu spolehlivé 
osobě, která v bytě zajistí pravidelnou kontrolu 

•  Zkontrolujte pečlivě zabezpečení dveří, oken, bal-
kónů, sklepů i garáží 

•  Snažte se vytvořit zdání, že v bytě neustále někdo 
je (elektronická spínací zařízení, která aktivují roz-
hlas, televizi v různou dobu apod.) 

•  Zdokumentujte si všechny své cennosti, nebo je 
odvezte na bezpečené místo 

•  Z okolí domu odstraňte všechny materiály, které 
by mohly nezvané osobě pomoci ke snadnějšímu 
vstupu do objektu (žebříky, pracovní nářadí, tyče 
apod.)

Počet vloupání na Karlovarsku 
v letním období
Na Karlovarsku bylo hlášeno v době od 1.7. do 
30.9. v roce 2003 vloupání do 17 bytů (z toho objas-
něno bylo 7), do 42 rekreačních objektů (objasněno 
22) a do 18 rodinných domků (objasněna 4). V ro-
ce 2004 bylo ve stejném období hlášeno vloupání 
do 12 bytů (objasněna byla 2), do 21 rekreačních 
objektů (objasněno 19) a do 16 rodinných domků 
(objasněno 6). Pokles počtu vloupání na okrese se 
projevuje také díky preventivním opatřením, osvě-
tě, pravidelným přednáškám ze strany PČR a po-
moci médií.

Co můžeme pro bezpečnost  
bytu udělat sami 
Zabezpečte veškeré vstupy do obydlí (dveře, okna, 
balkony, propojovací dveře ze sklepů, půdy, gará-
ží) - použijte bezpečnostní zámky, trezorové dveře, 
mříže, panoramatická kukátka, bezpečnostní žaluzie 
nebo folie do oken. Nezapomeňte na ochranu pří-
zemních lodžií mřížemi a na dobré oplocení u rodin-
ných domů. K ochraně obydlí lze využít i elektrické 
zabezpečovací signalizace.
Chcete udělat pro své bezpečí ještě něco navíc? Pak 
je zde pro vás projekt Ministerstva vnitra ČR s ná-
zvem Bezpečná lokalita, který nabízí rychlé a efek-
tivní řešení, jak docílit pocitu bezpečí a pořádku 
v konkrétním domě. Projekt vychází ze systematic-
kého přístupu nájemníků a majitelů objektů k otáz-
kám bezpečného chování, technického zabezpečení 
a pojistné ochrany. 
Více informací na internetové adrese  
http://www.mvcr.cz/prevence/lokalita/index.html, 
email:sitprev@mvcr.cz 

Podle npor. PhDr. Zdeňky Papežové

Co je třeba udělat před odjezdem  
na dovolenou
Odjíždíte na dovolenou, chatu nebo chalupu? Nebo jen opouštíte svůj byt či dům na víkend?
Víte, že v době dovolených a prázdnin se intenzita krádeží vloupáním do bytů a rodinných domků 
zvyšuje? Do bytů a rodinných domů se pachatelé nejčastěji dostávají dveřmi (rozlomené vložky 
zámků, roztažení zárubně dveří, rozbití balkónových dveří, vyražení dveří) a okny (otevřená okna, 
okna bytů v přízemí, rozbití oken).

Loes a Aad van Straalenovi 
z Holandska
Mezi pravidelné návštěvníky Karlovarska patří Aad 
a Loes van Straalenovi z holandského Leidschenda-
mu (sousedí s Den Haagem). Pětapadesátiletý Aad 
van Straalen je prezidentem Asociace holandských 
běžců a také se sám zúčastňuje běžeckých marató-
nů v celém světě. Při cestách do České republiky se 
nezapomene zastavit také v Ostrově, kde má přáte-
le z doby před čtyřiceti lety. Van Straalenovi obdivu-
jí českou krajinu, zejména její krušnohorskou oblast. 
Při svém pobytu v Ostrově nevynechají procház-
ky v okolí Božího Daru a Jáchymova. „V Holandsku 
jsou lesy vzácné, hory tam nemáme vůbec. Proto tak 
obdivujeme českou krajinu,“ říká Aadova manžel-
ka Loes. V Ostrově se manželům Van Straalenovým 
líbí především množství udržované zeleně a stro-
mů. Vždy se zastavují i v okolních vesnicích, kde rádi 
posedí v malých útulných hospůdkách. „České pivo 
mi chutná a mám rád také českou kuchyni, i když 
bych ji asi trvale nesnesl,“ tvrdí Aad. 

Pavla Velichová z Kanady
Pavla Velichová z kanadského Ontária vystudovala 
ostrovskou strojní průmyslovku a nyní pracuje v To-
rontu jako optička. Od začátku devadesátých let trá-
ví každé léto u matky v Karlových Varech. „Když 
jsem tady žila, neměla jsem na výlety čas. Vlast-
ně teprve teď důkladně poznávám svůj kraj a ce-
lou Českou republiku, když už jsem tady jen jako 
host. V Ostrově mám kamarádku z dob studia a tak 
se ráda podívám na místa, kde jsem trávila mládí,“ 
vysvětluje Pavla Velichová. „V Ostrově je to rok od 
roku hezčí, jen nechápu, proč zmizely stromy z Mí-
rového náměstí. Teď tam chybí stín, v červenci se 
tam nedá posedět. Možná by to vyřešil nějaký umě-
le zastíněný koutek. Kašny s vodotryskem ale vzhled 
náměstí hodně pozvedly,“ sděluje své letošní dojmy 
z Ostrova Čechokanaďanka Velichová. 

Jak vidí Ostrov 
turisté z cizích zemí

Martina Králová jezdí do Ostrova za rodiči a přáteli
Foto: Irena Janečková
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Pavla Velichová z kanadského Toronta  
se pravidelně vrací do místa svých studií

Foto: Irena Janečková

Manželé Van Straalenovi se před účastí  
na běžeckém maratónu zastavují také v Ostrově

Foto: Zdroj www.hollandrunner.nl

pokračování na straně 4

Strategický plán  
rozvoje města
Tento dokument bude projednáván ve veřejné dis-
kusi dne 7. 9. 2005 v 16 hod. v budově Staré rad-
nice. Podrobnější informace občané naleznou na 
www.ostrov.cz nebo jsou k dispozici písemné mate-
riály přímo k nahlédnutí na Městském úřadě v Os-
trově, Klínovecká 1204, 363 20 Ostrov, 2. patro, 
č. dveří 212 - odbor Rozvoje a investic.
Motto: „Ostrov - vaše dobrá adresa“
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Je až neuvěřitelné, že jsme za pouhých deset měsíců 
školního roku 2004/2005 seznámili čtenáře postup-
ně s více než dvěma sty akcí! Tedy téměř denně 
v různých částech Ostrova a mnohdy i ve vzdále-
ných místech za jeho hranicemi zaznívaly tóny, hrá-
lo se divadlo, tančilo se, nebo žáci vystavovali své 
práce. Málokdy však byla veřejnost seznámena s je-
jich jmény. Ráda bych tedy alespoň na konci roku 
poděkovala všem účastníkům těchto akcí, zvláště 
pak těm, kteří naši školu reprezentovali na soutě-
žích a přivezli ceny.
V hudebním oboru v oblastním kole získali: 2. mís-
to Jan Čonka ve hře na kytaru, Petr Brodec a Fi-
lip Kotek ve hře na housle, 3. místo Martina Švan-
drlíková ve hře na klavír, Čestné uznání Jan Pauch, 
Jana Banzetová, Anna Matuštíková, Petra Vaščilko-
vá a Jitka Koucká ve hře na klavír a Václav Brodec 
ve hře na housle. Žáci jsou ze tříd učitelů Boháč-
ka, Šťastné, Bryjové, Starkové a Širokaji. Pro ostat-
ní nástroje soutěže nebyly vypsány, takže klavírní 
soutěže Karlovarská růžička se opět mohli zúčast-
nit pouze klavíristé. Jan Pauch získal 3. místo a Jana 
Banzetová Čestné uznání. Velkým úspěchem tohoto 
oboru je přijetí Martiny Švandrlíkové na Státní kon-
zervatoř do Teplic.
V literárně dramatickém oboru v oblastním kole 
Celostátní přehlídky dětské recitace získal 1. mís-
to a postoupil na národní přehlídku Jakub Krejča. 
Čestná uznání získali Lukáš Goldmann, Jakub Velič-
ka, Anna Zekuciová a Jan Oriabinec. V oblastním 
kole recitátorů nad 15 let získali 1. místo a postoupili 
Lucie Marešová (ta je i laureátem přehlídky), Tereza 
Frýbertová, Nguen Minh Huong a Ondřej Šulc. Na 
národní přehlídku Wolkrův Prostějov s nimi postu-
puje také loňský laureát Wolkrova Prostějova Jonáš 
Konývka. Ten získal také 3. místo na Českosloven-
ské soutěži recitátorů ve Valašském Meziříčí a byl 
pozván na Poděbradské dny poezie mezi recitáto-
ry z českých a slovenských hereckých škol. V ob-
lastním kole soutěže Kandrdásek získala 1. místo 
v kategorii monologů Lucie Marešová a v kategorii 
dialogů Kateřina Hálová se Zuzanou Wöllnerovou, 
které si stejné umístění přivezly z národní přehlíd-
ky. Žáci dramatického oboru se učí u Ireny Konýv-
kové a Lucie Veličkové. Tyto úspěchy završil sou-
bor HOP-HOP, který získal 1. místo v oblastním 
kole dětských divadelních souborů a postoupil pří-
mo na národní přehlídku s představením Jinak je 
s tebou ámen, a soubor Na poslední chvíli, který 
na tuto přehlídku postoupil nepřímo s představením 
Kdo se tady bojí. Soubor HOP-HOP pak byl vybrán 

na mezinárodní festival do Belgie, kde reprezento-
val Českou republiku představením Jako na molu. 
S touto inscenací se též zúčastnil mezinárodního fes-
tivalu v Německu a své nové představení Večerní 
máj započal na projektu čtyř zemí - Den v Anglii. 
Taneční oddělení přivezlo ocenění poroty z ob-
lastního kola soutěží ZUŠ za choreografii Čerešně. 
Výrazným úspěchem učitelky Miroslavy Ferencové 
je přijetí její žákyně Dity Siřínkové na Taneční kon-
zervatoř do Prahy. 

Výtvarný obor ZUŠ výsledky soutěže dosud nezná, 
může se zatím pochlubit 3. místem Hany Márové 
v národní soutěži Rybníky za městem. Úspěchem je 
také přijetí žáků na školy s výtvarným zaměřením: 
Kláry Císařovské na Fakultu architektury ČVUT, Pet-
ry Benešové na Střední uměleckou školu grafickou 
v Jihlavě, Stanislava Jirky a Aleny Škopové na střed-
ní keramickou školu. Žáci jsou ze tříd Zuzany a Mar-
tiny Motlíkových. Stejným úspěchem je i účast 
Moniky Zebischové a Petry Benešové společně s je-
jich učitelkou Květuší Belanovou na Children´s Arts 
Festivalu v Torontu, kde uspořádaly výstavu svých 
prací a uměleckých řemesel. 
Milí žáci a vážení učitelé ZUŠ, moc vám děkuji nejen 
za výše uvedené výsledky soutěží, ale i za všechny 
velké akce, jako byly adventní koncerty, vystoupe-
ní Smyčcového orchestru, Pěveckého sboru, Swing 
Bandu, Písk-Písk, premiéry divadelních souborů, 
Soukání, Malí umělci, výstavy Stroje a stroječky, 
výstavy uměleckých řemesel, Závěrečný koncert, 
i za akce menší, například třídní koncerty, hraní pro 
školy a veřejnost, Vedra, ukázkové hodiny, výsta-
vy v prostorách ZUŠ, zkrátka za všechny ty radostné 
chvilky, které předáváte druhým. Těším se na další 
práci s vámi v novém školním roce.

Mgr. Irena Konývková, ředitelka ZUŠ Ostrov

Základní umělecká škola Ostrov uskutečnila 
přes dvě stovky akcí

Marie Konarová z Německa 
Marie Konarová, která se počítá mezi ostrovské 
občany i přesto, že již šestý rok žije v Německu, jez-
dí do Ostrova ke své dceři. Při každé návštěvě si 
pozorně všímá, co je v Ostrově nového. „Pohled 
na Ostrov ze silnice od Karlových Varů je velkole-
pý, vždycky jsem trochu dojatá. Přestože některé sta-
ré domy jsou ještě ve špatném stavu, jako celek na 
mně působí město čím dál lépe, hlavně čistota v uli-
cích. Kulturní nabídka mi připadá bohatá, vyhledá-
vám zvláště výstavy, koncerty a přednášky. A vel-
mi oceňuji možnost koupit si místenky v ostrovském 

Infocentru. Také barevné domy kolem náměstí se 
mi líbí, přestože jsem od některých Ostrovanů slyše-
la námitky. Na koupališti jsem ale byla trochu zkla-
maná, protože jsem si nemohla pořádně zaplavat, ze 
všech stran skákaly do vody děti. Nikde jsem nevi-
děla plavčíka, který by dohlížel na bezpečnost a po-
řádek. Také šatny a záchody by měly mít lepší úro-
veň,“ hodnotí červencovou návštěvu Ostrova Marie 
Konarová. 

Irena Janečková

Česká i kanadská turistka se shodují na stoupající 
úrovni ostrovského historického centra 

Foto: Irena Janečková
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Marie Konarová z německého Schwarzwaldu  
chválí služby ostrovského Infocentra

Foto: Irena Janečková

Jan Čonka obsadil v oblastní soutěži  
druhé místo ve hře na kytaru         

Foto: Vlastislav Mareš

První polovina května patřila hokeji, což každý 
fanoušek jistě zaznamenal. O úspěchu českých 
reprezentantů na MS ve Vídni se jistě doslechli i ti, 
kteří hokeji příliš nefandí. My jsme však měli mož-
nost prodloužit si euforii z vítězství našich hokejistů 
ještě o chvilku déle. Měli jsme totiž tu čest přivítat 
na naší škole jejího bývalého žáka – pana Radima 
Rulíka, asistenta hlavního trenéra českých hokejo-
vých reprezentantů. Na besedě nás seznámil nejen 
se svou profesní dráhou, ale také s průběhem šam-
pionátu a jeho atmosférou. Dětem zodpověděl vše-
tečné dotazy a zájemcům umožnil potěžkat si zla-
tou medaili. Podpis slavného ostrovského rodáka ve 
školní kronice nám bude tuto návštěvu dlouho při-
pomínat.
Sportovních úspěchů v předprázdninovém období 
však dosáhli i naši žáci. Skromnost není na místě, 

máme-li se zmínit o celkovém umístění naší školy 
ve sportovní olympiádě 2. stupně. Vybojovali jsme 
opravdu skvělé umístění - 3. místo v celém okre-
se! Nutno zmínit, že na předních místech se umís-
tily školy se sportovním zaměřením, což naše ško-
la není. O to více si tohoto úspěchu ceníme. Trošku 
v pozadí pak stojí zisk poháru Ostrovské Minitretry, 
jejíž 7. ročník se opět uskutečnil na našem školním 
hřišti, a celkově 2. místo v soutěži o Pohár starosty 
města. Všem sportovcům, žákům i učitelům patří dík 
za celoroční práci a úspěchy, kterých dosáhli. Přeje-
me krásné a dlouhé prázdniny! 

Mgr. Simona Hnátová 
Omlouváme se, že jsme z technických důvodů tento 
příspěvek neuveřejnili v minulém čísle. Redakce

Májový trojlístek informuje

Teprve teď důkladně poznávám svůj kraj, řekla Pavla Velichová 
před nově opravenými Propylejemi

Foto: Irena Janečková
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Ve dnech 1. až 9. července 2005 se poblíž Jičí-
na konalo tradiční letní soustředění s mezinárodní 
účastí. Soustředění se zúčastnili karatisté z MDDM 
Ostrov: Tomáš Hraba, David Hoang a trenér Ivo 
Hodík st. se svým synem. Cvičilo se pětkrát denně. 
V tréninku se střídali pozvaní trenéři, mezi nimiž byl 
i Ivo Hodík st., který vedl několik tréninků sebeo-
brany a karate. Celé soustředění vyvrcholilo zkouš-
kami na STV (stupeň technické vyspělosti). Zkouš-
ky probíhaly před sedmičlennou komisí. Všichni 
karatisté z Ostrova zkoušky udělali a získali diplom 
s novým pásem. Při zkouškách byl nejvíce trápen 
Ivo Hodík st., který skládal zkoušku na mistrovský 
stupeň (1. Dan). Zkouška trvala víc než dvě hodi-
ny; skládala se z karate a sebeobrany. Soustředění 
se všem moc líbilo. Podrobnější informace nalez-
nete na webové adrese www.kamikaze.cz v ,,Kni-
ze návštěv“.

Ivo Hodík ml., svěřenec předsedy KaSKe

Tradiční letní soustředění Jinolice

Ze záznamů MP
1. 6. 05, 1:55 hod. – Alkohol za volantem 
V ulici Jáchymovská nezvládl muž řízení osobního 
vozidla, narazil do dopravní značky, a poté sjel do 
příkopu. Při příjezdu strážníků na místo se k hlíd-
ce přihlásil vrávorající muž s tím, že on je řidič vozi-
dla. Přivolaní policisté z DIPČR provedli dechovou 
zkouškou na alkohol a zjistili, že pán má 2,8 promile 
„pod kůží“. Je s podivem, že viděl na cestu. 
5. 6. 05, 14:10 hod. – Liška Bystrouška
Na linku 156 strážníci přijali oznámení, že v uli-
ci Moříčovská je liška, která má pravděpodobně 
vzteklinu. Liška tam skutečně byla, ale v tak žalost-
ném stavu, že přivolaným myslivcům nezbývalo, než 
ji odstřelit. Na krku měla hlubokou ránu, ve které 
bylo zaříznuto kovové oko od pytláků. Nechutné 
týrání zvířete bylo ukončeno.
7. 6. 05, 22:10 hod. – Šťastný konec
Strážníci společně s policisty pátrali po třináctileté 
dívce z Ostrova, která utekla z domova. Asi po dvou 
hodinách byla dívka nalezena v pořádku u svých 
prarodičů. 
8. 6. 05, 11:06 hod. – Rozvášněné ženy
V budově Městského úřadu Ostrov si dvě žadatel-
ky o příspěvky ze sociální péče vyřizovaly své názo-
ry tak nevhodně, že museli zasahovat strážníci. Na 
místě zjednali klid a provedli výuku slušného chová-
ní. Obě ženy pochopily a úředníci opět mohli v kli-
du pracovat.
10. 6. 05, 19:30 hod. – Kuriozita
Ostrovská mládež přinesla na služebnu Městské 
policie divoké káčátko, které se rozhodlo vybu-
dovat si svůj domov v nových kašnách na Míro-
vém náměstí. Strážníci opeřence odvezli do útulku 
Macík, kde mu bude jistě lépe než v centru měs-
ta. (Káčátko v útulku nakonec zahynulo, zřejmě 
nezvládlo život v městských podmínkách, nebo je 
mohla poškodit vysoká koncentrace chemikálií ve 
vodě kašny – pozn. redakce).
14. 6. 05, 11:54 hod. – Pomoc bližnímu
V ulici Lidická strážníci prověřili oznámení o star-
ším muži, který byl dezorientovaný, nevěděl kde je. 
Hlídka muže nalezla, zjistila kde bydlí, a převezla ho 
domů k jeho rodině. 
17. 6. 05, 20:10 hod. – Skládka
Ostrovský spoluobčan se rozhodl založit skládku 
v ulici Krušnohorská, přestože nedaleko je sběrný 
dvůr. V rámci šetření strážníci muže nalezli a patřič-
ně ohodnotili. Následoval asi hodinový úklid místa, 
což s povděkem kvitovali spokojení občané. 
27. 6. 05, 20:15 hod. – Opilec?
Na linku 156 strážníci přijali oznámení, že v ul. 
Jáchymovská leží na zemi opilec. Na místě strážní-
ci zjistili, že zde leží muž s poraněnou hlavou a sla-
bě dýchá. Hlídka poskytla muži první pomoc, a ná-
sledně ho předala přivolané RZS. Ne každý, kdo leží 
na zemi, je opilý.

Pavel Bokůvka, velitel MP

Zleva: Tomáš Hraba, Ivo Hodík st., David Hoang
Foto: Ivo Hodík ml. 

Nově zrekonstruované byty v objektu bývalého 
kláštera v Ostrově budou v sobotu 27. srpna pře-
dány svým uživatelům. Slavnostnímu předání klí-
čů bude v rámci Dne otevřených dveří předcházet 
prohlídka nových bytových prostor, které se mohou 
zúčastnit nejen noví nájemníci, ale také širší veřej-
nost. Předpokládaná doba prohlídek je od 8 do 10 
hodin.

(red)

Klášterní byty 
budou otevřeny pro 
veřejnost

Chladivá voda v kašnách na Mírovém náměs-
tí v těchto horkých dnech svádí k osvěžení zvláš-
tě děti, ale tyto nádrže rozhodně nejsou určeny 
ke koupání. Voda je sice chemicky ošetřena proti 
vzniku nežádoucích bakteriologických nečistot, jak 
potvrdil Karel Ille ze Správy majetku města, přesto 
je jakékoli vlézání dovnitř nádrží nejen nevhodné, 
ale také nebezpečné. „Koupáním v kašnách se děti 
vystavují riziku úrazu, například uklouznutím, pří-
padně zakopnutím o lampy, umístěné na dně kašny. 
Navíc mohou poškodit trysky, ze kterých voda vyté-
ká,“ upozorňuje Karel Ille. Hazardu se zdravím se 
blíží skákání do kašny s rozběhem, které občas pro-
vozují starší děti. Pokud někomu nevadí, že z kašny 
pijí psi, nebo si v ní smočí nohy unavený bezdomo-
vec, může se samozřejmě v horku osvěžit. Ale rodi-
če by měli své děti přinejmenším poučit o možném 
nebezpečí, případně usměrnit chování dětí na přija-
telnou míru.

(red)

Kašna není 
koupaliště

Třídíme nápojové 
kartony
Od 1. července 2005 zahájila společnost Resur, s.r.o. 
Otovice zkušební sběr dalšího druhu odpadů z do-
mácností – nápojových kartonů. Žluté nádoby - 
iglů - na plasty byly označeny oranžovou nálep-
kou NÁPOJOVÉ KARTONY. Výrobky s těmito 
obaly můžete vhazovat do těchto nádob. Nápojové 
kartony budou následně vytříděny a předány k dal-
šímu zpracování. Nápojové kartony se sbírají společ-
ně s plasty z těchto důvodů:
1.  Při sběru s papírem může dojít ke znehodnoce-

ní papíru zbytky nápojů v krabicích. U plastů ten-
to fakt nevadí. 

2.  Při dotřídění se krabice snáze rozlišují ve směsi 
plastů než ve směsi papíru.

Po dopití nápoje z krabice je třeba roztrhnout hor-
ní svar, rozevřít spodní rohy, krabici vypláchnout 
vodou, nechat okapat, nakonec ji stlačit. Neodklá-
dejte do kontejnerů kartony se zbytky nápojů! Při 
třídění a zpracování by mohly způsobovat vážné 
problémy.

Eva Hlavsová, referentka OSMM

Klub českých turistů
Bližší informace (doba odjezdu, počet kilometrů, 
organizační pokyny) pro příslušný sobotní termín 
budou k dispozici vždy od středy ve vitríně KČT na 
Mírovém náměstí - u autobusové zastávky na Kar-
lovy Vary. Tyto údaje jsou rovněž na internetové 
adrese http://turiste.webpark.cz, nebo na rozcest-
níku (Informační centrum – Sport - KČT) webových 
stránek Ostrova http://www.ostrov.cz. Všechny uve-
dené akce jsou volně přístupné i pro nečleny Klubu 
českých turistů.
Plán turistických akcí  
pro veřejnost v srpnu 2005
6. srpna  Pernink – Pajndl – Tisová  

– Křížový vrch – Nejdek
13. srpna  Hazlov – Výhledy  

– pramen Bílý Halštrov.
20. srpna  Kolem rybníku Betlém: Teplá  

– Pírka – Klášter Teplá
27. srpna Folková Ohře na hradě Hauenštejn 

RNDr. František Wohlmuth, předseda odboru KČT

Soutěž 
o hlavní pohár pro nejhezčího 
„Ostrovského Voříška 2005“
Zveme vás na den psů, dětí a milovníků zvířat - na 
výstavu psů bez průkazu původu. Výstava se koná 
v sobotu 27. srpna v areálu ostrovského Útulku pro 
psy Bety, Moříčovská 1371. Útulek najdete u výjez-
du z Ostrova směrem na Moříčov, vpravo za firmou 
Papos, naproti čističce odpadních vod. Akce začíná 
v 9 a končí v 17 hodin.
Doplňkové ceny pro:

• Nejmladšího vystavovatele
• Nejstaršího vystavovatele
• Nejlepší pár: páníček se psem
• Rodina a pes
• Nejsehranější dvojici a další ocenění
V průběhu celého dne se uskuteční prohlídky útul-
ku s průvodcem, přehlídka psů vydaných z útul-
ku a soutěže pro děti i dospělé. Vstup na všechny 
akce je zdarma.
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Čas letních prázdnin je nejhezčí období dětské-
ho života a vzpomínky z těchto dní si neseme po 
celý život. Je především na nás, rodičích, jak ten-
to čas svým potomkům co nejvíc zatraktivnit nebo 
zorganizovat, tak aby nezbyl čas na případné hlou-
posti. Doba letních radovánek je výzvou k různoro-
dým činnostem, ale ne vždy se jedná o aktivity spor-
tovního charakteru. Není vzácností, že jsou rodiče 
po návratu jejich vzorného syna nebo dcery domů 
nemile zaskočeni zjištěním, že jeví známky opilosti, 
zapáchají nikotinem, v horším případě jen těžce arti-
kulují a mají silně rozšířené zorničky. Jde o signál, 
který není možné podceňovat. Mnohdy si rodiče 
pro své pracovní nasazení v zaměstnání změn v cho-
vání svých dětí nevšimnou, a to ani ve chvíli, kdy 
již nastane období určité závislosti. Teprve závažné 
zdravotní potíže, nebo i případné oznámení poznat-
ku ostražitých sociálních pracovnic a kurátorů, ote-

vřou mnohým rodičům oči.
Věnujme svým dětem čas a mluvme s nimi o tom, 
co dnes dělaly, kde byly, s kým byly, co mají v úmys-
lu dělat zítra! Vyplatí se to!
Představa, že naše Mařenka je mimo nebezpe-
čí, protože svůj volný čas prázdnin tráví u tatínko-
va počítače na internetových stránkách, je mnohdy 
nebezpečně naivní. I tady číhá nebezpečí. Je všeo-
becně známo, že je zde mnoho skrytých pedofilů, 
kteří pod různými jmény a historkami získávají důvě-
ru chatujících, kteří o sobě vše vyzradí, a mnohdy se 
i vydají na domluvené schůzky. 
V nedávném čísle Ostrovského měsíčníku jsem zve-
řejnil možnost zjištění přítomnosti omamných a psy-
chotropních látek pomocí aerosolové sady Mis-
tral G-2 mini, kterou tým prevence kriminality při 
Městské policii Ostrov k zlepšení servisu veřejnos-
ti zakoupil. Ve zkratce se jedná o detekci přítom-

nosti marihuany, amfetaminu (Extáze), metamfeta-
minu (Pervitin), kokainu, heroinu a jejich derivátů, 
a to z pevných povrchů. Určený strážník provede 
stěr některého předmětu denní potřeby a sada Mis-
tral chemickou reakcí prokáže, zdali byla zájmová 
osoba v horizontu zhruba dvou měsíců v kontaktu 
s některou z výše uvedených drog. Máte-li pode-
zření u svého potomka, kontaktujte nás na služeb-
ně MP Ostrov. Za tým prevence kriminality přejeme 
všem, a především žákům základních škol Májová 
a Klínovecká, se kterými jsme po celý školní rok sys-
tematicky pracovali, šťastné prožití letních prázdnin. 
Na závěr chci znovu apelovat na zájem rodičů o své 
děti. Je dobré vědět, co je trápí, co dělají, s kým se 
stýkají, a hlavně - jak tráví svůj volný čas. 
  Jaroslav Skoták a Václav Hraba, tým prevence kriminality 

MP Ostrov

Přišel čas prázdnin - nejkrásnější roční období

Proč jezdíte právě do Ostrova?
Pro mně už je teď Ostrov citovou záležitostí, váží mě 
k němu vzpomínky. První rande jsme měli s man-
želem na běžecké trase z Klínovce do Jáchymo-
va. V dalších letech jsme se několikrát ubytovali 
v Ostrově, a projeli na běžkách snad všechny tra-
sy v okolí Božího Daru. V ostrovské nemocnici se 
narodily obě mé dcery. Když jsem těsně před poro-
dem odjížděla z Prahy ke známým do Ostrova, varo-
val mě gynekolog, že bych už nemusela stihnout 
dojet do pražské porodnice. Odpověděla jsem mu, 
že mi bude úplně stačit, když to stihnu do ostrov-
ské. Tuto nemocnici jsem si vybrala záměrně, pro-
tože v té době byla možná přítomnost tatínka u po-
rodu pouze v Ostrově a ve Znojmě. Tato skutečnost 
nás pobaví ještě po letech, třeba když nám ředitel-
ka školy volá, že došlo k chybě při vyplňování úda-
jů na dceřiných vysvědčeních. Mnoha lidem připadá 
nepochopitelné, že jsem před pražskými porodnice-
mi dala přednost nemocnici na malém městě v zá-
padních Čechách. Před narozením syna už jsem do 
Ostrova odjíždět nemusela, protože vymoženost 
rodit s taťkou se mezitím dostala i do Prahy.

Co se vám v Ostrově líbí nejvíc? 
Mně osobně je milé, že na kteroukoli stranu od 
města je krásná krajina. Málokteré město je tak 
zasazeno do zeleně. Okolí Ostrova známe důklad-
ně, mnohokrát jsme prošli oblast Boreckých rybníků, 

lesy za nemocnicí, šli jsme přes Velký rybník pěšky 
do Varů, v Hroznětíně jsme se zúčastnili Pohádko-
vého lesa. Máme tu už dost přátel, kteří chodí po 
okolí s námi a vždycky nám doporučí nějakou zají-
mavost, například lesní jezírko za Hroznětínem, 
rašeliniště u Abertam, mlýnky u Jáchymova, nebo 
Horní hrad, který dnes už není zříceninou. 

Co byste v Ostrově naopak nepochválili?
Ostrovské sídliště mívalo jednotný architektonický 
ráz, podobně jako například Poruba, kterou dobře 
znám. Byl to socialistický styl, ale ucelený. Musím 
říct, že ačkoli jsem zastáncem barev kdekoli a na 
čemkoli, některé domy na ostrovském sídlišti mi teď 
připadají jako rozhádaná cukrárna – ale je to jen můj 
osobní názor. Chápu, že otázka úpravy fasád není 
jednoduchá, také jsem z jednoho pražského sídliš-
tě a léta jsem si přála mít je barevné – jenže někdy 
opravdu méně znamená více.

Chodíte v Ostrově také do historické  
části města?
Historický Ostrov v poslední době hodně rozkvetl. 
Staré náměstí je opravdu krásné – opravená Stará 
radnice má velmi působivý půdní prostor pro výsta-
vy, koncerty, přednášky a malá divadla. Zámecký 
park vyloženě zve k romantickým procházkám. 

Využíváte v Ostrově některé z nabídek  
na vyplnění volného času?
V Ostrově jsme zatím neprovozovali snad jedině 
aktivní sport, pokud nepočítám armádní výcvik, kte-
rý zde před dvaceti lety absolvoval můj muž – byl tu 
po skončení vysoké školy na vojně. Jinak využíváme 
z ostrovské nabídky všechno: chodíme do kina, do 
divadla, na koncerty, výstavy, je tu krásná knihovna. 
Dcera Anna, která letos začíná studovat na výtvar-
ném gymnáziu, si nenechala ujít ostrovskou Letní 
školu malování s paní Wasylukovou. Kulturní život 
v Ostrově opravdu oceňuji a věřte, že vím o čem 
mluvím. Kulturní dění sleduji dlouhodobě, leccos 
jsem viděla a lecčím prošla, sama jsem bývala na 
tomto poli aktivní.

Můžete to upřesnit?
Čtyři roky jsem pracovala na loutkové scéně Ost-
ravského divadla a tři roky v Animovaném studiu 

České televize v Praze na Smíchově. (Před několi-
ka lety jsem s dětskými loutkoherci z Prahy účinko-
vala na ostrovském festivalu křesťanských divadel.) 
S tancem jsem začínala v baletním učilišti Národní-
ho divadla v Praze, pak jsem tančila ve folklórních 
souborech Prácheňák, Chorea Bohemica a s Vy-
cpálkovci. V současné době zpívám v souboru „A 
je to“ a v Komorním učitelském sboru při umělecké 
škole v Čakovicích. Plánujeme vystoupení právě na 
ostrovské Staré radnici, kde je výborná akustika. 

Srovnáváte pobyt v Ostrově s životem v Praze?
Člověk se srovnávání nevyhne – myslím, že v Os-
trově plyne život klidněji, i když my si právě na to 
nemůžeme stěžovat – bydlíme ve Kbelích, což je 
vlastně vesnice u Prahy. Jenže tam nemáme na 
dosah les a za kulturou musíme cestovat do cent-
ra. V Ostrově mám přátele nejen já a manžel, ale už 
i naše děti. A člověk se vždycky vrací tam, kde je mu 
milo a příjemno.

Irena Janečková

Ostrov je pro mně citová záležitost, říká Lenka Šejbová
Rodina Šejbových se na první pohled nijak zvlášť neliší od ostatních rodin, až na to, že už víc jak patnáct let jezdí společně na dovolenou do Ostrova. Lenka 
Šejbová, učitelka mateřské školy, má se svým manželem, systémovým inženýrem Tomášem, dvanáctiletého syna Jakuba a dvě dcery - čtrnáctiletou Alžbětu 
a šestnáctiletou Annu. Obě dcery mají v rodných listech jako místo narození uveden Ostrov. Rozhovor poskytla Ostrovskému měsíčníku za celou rodinu 
Lenka Šejbová.

Rodina Šejbových naposledy navštívila Ostrov letos v červenci 
Foto: Jaroslava Rošková 

Lenka Šejbová s dětmi na Plešivci v roce 1995
Foto: Z rodinného archivu 

Změna stavu obyvatel 
města v červnu 2005
Během června se narodilo pět dětí, zemřelo tři-
náct osob. Do Ostrova se přistěhovalo pětadvacet 
nových občanů, odstěhovalo se dvanáct lidí. Sňatek 
uzavřelo třináct párů. Ke 30. červnu 2005 byl celko-
vý počet obyvatel Ostrova 16 990.

Zapsala: Jana Pecková
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Bránu navštívili zloději
Zkázu dovršila v červenci roku 1999 krádež kleno-
tů z vrcholu aliančního znaku. Jde sice jen o ko-
pie a doplnění původního pískovcového originá-
lu, který již nebylo možno zachránit, ale přesto tak 
vzhled Bílé brány ještě více utrpěl. Po šesti následu-
jících letech pak už byl její stav označen za havarijní. 
Akademičtí sochaři a restaurátoři, Jiří Fiala a Marcel 
Hron, odstranili v průběhu letošního května svý-
mi odbornými zásahy všechny škody, které způso-
bil déšť, mráz, vítr i lidská bezohlednost a vandalství. 
Očistili a opravili celý komplex brány, a na zákla-
dě pečlivých heraldických zkoumání doplnili i chy-
bějící klenoty.

Historie Bílé brány
Bílou bránu vytvořil na počátku devadesátých let 
sedmnáctého století podle návrhu dosud neznámé-
ho autora kamenický mistr Paul Büttner (Püttner), 
který působil také na kamenické výzdobě Letohrád-
ku v Zámeckém parku. Brána se stala monumentál-
ním protějškem zámeckého portálu z roku 1690, 
díla ostrovského sochaře Martina Möckla. Por-
tál byl několikrát opravován a v devatenáctém sto-
letí, kdy se majitelem ostrovského panství stal 
Habsburk – velkovévoda z Toskány, byl doplněn 
o motiv rakouského dvouhlavého orla. Bílá brána 
vedla původně do uzavřeného nádvoří Paláce prin-
ců, dokončeného už za panství báden-bádenského 
markraběte Ludwiga Wilhelma, za kterého se roku 
1690 provdala poslední sasko-lauenburská princez-
na Franziska Sibylla Augusta. Po požáru na konci 
osmnáctého století ztratil Palác princů své třetí kří-
dlo a otevřel se do parku. Půdorys bývalého kříd-
la je dnes naznačen habrovým plůtkem. Dobu vzni-
ku dokládá na Bílé bráně bezpečně její ústřední 
motiv, alianční či sdružený znak vévodů sasko-lauen-
burských a markrabat báden-bádenských. Navíc je 

ovinut řetězem s řádem Zlatého rouna, který dostal 
markrabě Ludwig Wilhelm od španělského krále za 
slavné vítězství nad Turky v bitvě na Dunaji u Slan-
kamen v srpnu 1691. 

Trochu poučení z heraldiky
„Znak či erb je obrazec, vytvořený podle heraldic-
kých pravidel, jako trvalé znamení hodnosti, moci, 
cti nebo práva osob, rodů a zemí a později i měst 
a různých společenství,“ praví Česká heraldika (nau-
ka o znacích, jejich tvorbě, určování a popisování) 
Z. M. Zengera. Nejstarší znaky se zachovaly z ob-
dobí křížových výprav, z přelomu dvanáctého a tři-
náctého století. Erbovní znamení byla původně 
umísťována na praporce a na štíty bojovníků, aby 
v bitvách mohli rozlišit nepřátele od spolubojovní-
ků – odtud také základní tvar znaku – štít. Od tři-
náctého století byla tato znamení doplňována při-
lbicemi, završenými takzvanými klenoty, a dalšími 
náležitostmi. Postupně ztrácely znaky svůj konkrétní 
válečnický význam, stávaly se stále komplikovanější-
mi a zdobnějšími, vypovídaly především o rozsahu 
moci a o poctách, jaké získal jejich nositel.

Ostrov býval markraběcím 
rezidenčním městem 
Výzdobu Bílé brány doplňují plastické vázy s kvě-
tinami a takzvané maskarony, dvě tváře po obou 
stranách brány, jedna v úsměvu, druhá s vyplaze-
ným jazykem. Připomínají Ianuse, římského boha, 
ochránce bran a dveří, který měl dvě tváře. Viděl 
tedy i to, co se děje za jeho zády. Deset polí báden-
-bádenského znaku reprezentuje deset území, kte-
rá patřila k tomuto markrabství, čtyři pole znaku 
sasko-lauenburského dokládají území Saska, Falcké-
ho Saska a oblasti Engern – Brehna. Figurální prv-
ky – klenoty, vyrůstající z korun na přilbách (vol-
ské rohy s růží, vztyčený lev, takzvaná paví kytka, 
mužské postavy, mitra), měly svůj určitý obsah a vý-
znam a patřily k okruhu bádenského znaku. Báden-
sko bylo v době vzniku Bílé brány zpustošené, vypá-
lené a vylidněné po vpádech francouzských vojsk 
a Ostrov se na čas stal markraběcím rezidenčním 
městem.
Dnes už zase zářící a opravdu bílá Bílá brána nebyla 
tedy jen okázalým doplňkem raně barokního šlech-
tického sídla, ale představovala zároveň celý kom-
plex informací o jeho majiteli. Díky umění dávného 
kamenického mistra i mistrů současných přetrvává 
už více než tři staletí. Zaslouží si naši pozornost, úctu 
i ohleduplnost.

Mgr. Zdenka Čepeláková

Ostrovská Bílá brána je opět bílá
Tento kamenický klenot - datovaný roky 1690 až 1692 – brána, kterou vstupujeme do Zámeckého 
parku, se opět zaskvěla v plné kráse. Tři desetiletí, která ji dělila od posledního restaurátorského 
zásahu, ji neblaze poznamenala mnoha šrámy, nánosy nečistot i vegetací. 

Bílá brána je už zase bílá
Foto: Ing. Marek Poledníček

Byl konec srpna 1968, všude panovala napja-
tá atmosféra po necelém týdnu okupace. Pravdivé 
informace se čím dál hůř dostávaly k občanům. Tele-
vizní vysílač Krašov byl sovětskými vojsky vyřazen 
z provozu, z NDR se vysílaly propagandistické pořa-
dy rádia Vltava o všudypřítomné „kontrarevoluci“ 
v Československu. Vysílač Klínovec však ještě stále 
přenášel svobodné pořady pražské televize. Sovět-
ští vojáci sice už obsadili novou televizní věž, ale 
ta ještě nebyla v provozu. Stále se používal původ-
ní kovový (takzvaný svazarmovský) vysílač, který byl 
obsluhován z jednoho pokoje v hotelu…

Na Klínovci se střílelo z děla
V sobotu 24. srpna dopoledne se do redakce Zvlášt-
ního ostrovského Zpravodaje dovolal pan Simon 
z Božího Daru, který byl v té době vedoucím hote-
lu na Klínovci. Informoval redakci, že byla dvěma 
výstřely ze samohybného děla zničena trafostani-
ce, a tím znemožněn další příjem českých televiz-
ních pořadů v naší oblasti. Tuto událost bylo třeba 
zdokumentovat, a tak jsme požádali profesionálního 
fotografa z ostrovské Fotoslužby Ivana Oulovského. 
Telefonicky jsme se spojili s příslušníky Pohraniční 
stráže v Božím Daru, kteří nám slíbili pomoc. 

Strachu bylo dost…
Odjeli jsme v modré dodávce, do jejíchž oken jsme 
zevnitř připevnili na čtvrtkách namalované červené 
kříže. Auto řídil tehdejší provozní vedoucí OD Pri-
or Miroslav Hart. Oblékli jsme si bílé pláště – chtěli 
jsme alespoň trochu připomínat sanitku s posádkou. 
Z Božího Daru jsme již pokračovali v doprovodu, 
před námi jel na motorce důstojník Pohraniční strá-
že, abychom se nedostali mezi kolonu okupačních 
vojsk, připravenou na hraničním přechodu. Strachu 
bylo tedy dost…

Akce se zdařila
Přestože objekt hotelu a vysílacích věží byl střežen 
sovětskými vojáky, podařilo se pořídit řadu fotogra-
fií, a to i z interiéru obslužné místnosti v hotelu. Tato 
romantická mise se zdařila. Večer 25. srpna jsme do 
pražské ČTK poslali po kurýrovi fotografie. Ostatní 
fotky jsme dodali do všech ještě fungujících úřadů 
a orgánů. Tajuplný konec tohoto příběhu je typic-
ký pro tehdejší dobu: v roce 1969 se negativy z této 
akce z Fotoslužby záhadně ztratily… 

    Vojtěch Písačka, Ivan Oulovský

Prosíme čtenáře, pokud by někdo zmíněné fotogra-
fie měl, aby nám je zapůjčil k okopírování. Předem 
děkujeme. Redakce 

Příběh z doby 
sovětské okupace

… v tom domečku stoleček, na sto-
lečku mistička, v té mističce vodič-

ka, ve vodičce rybička. Známá dětská říkanka. Jenže 
v domečku, o kterém je řeč, zas tak moc té vodičky 
nebylo - a někdy dokonce nebyla žádná, takže případ-
ná rybička by asi občas zůstala na suchu. Vím to dob-
ře, protože v tom domě sama bydlím. Studená voda 
většinou dne vytékala skomírajícím pramínkem, a ně-
kdy nevyšla ani kapka. Mockrát jsem se opařila ve 
sprše, když se ve vteřině změnila namíchaná vlažná 
voda ve vařící, a často jsem se musela utřít namydle-
ná rovnou do osušky. Utěšovala jsem se, že je to jen 

dočasně, určitě to někdo opraví… Pak jsem jednou po 
ránu pobíhala s namydlenou hlavou po bytě, chladi-
la horkou vodu ze sprchy přeléváním z jednoho hrn-
ce do druhého, a nakonec v zoufalství spláchla šam-
pón zbytkem minerálky - a tehdy můj pomyslný pohár 
trpělivosti přetekl. Postěžovala jsem si na příslušném 
úřadu, který byty spravuje. Za dva dny přišel usměvavý 
pán, otočil kdesi v domě nějakou páčkou (promiňte, 
nejsem technický typ), a bylo po utrpení. Po osmimě-
síčním strádání stačilo několik minut, a všechno bylo 
v pořádku, prostě bylo jen třeba upravit nastavení tla-
ku vody! Přitom jsem se s úžasem dozvěděla, že jsem 

jediná, kdo si přišel za tři čtvrtě roku bydlení stěžovat. 
Trpělivost je zřejmě od slova „trpět“ - my všichni tedy 
trpělivě trpěli. A konec vyprávění? První den jsem se 
pořád ještě vracela k vodovodu a s obavami zkoušela, 
jestli zázrak trvá, ale teď už jsem si na to pohodlí zvyk-
la. Je mi líto všeho zbytečného rozčilování nad nevy-
dařenými koupelemi, předlouhým napouštěním prač-
ky, odchody bez snídaně, a co teprve musely zažívat 
rodiny s malými dětmi! A to všechno jen proto, že 
jsme byli nemístně trpěliví, a nešli si postěžovat na to 
správné místo. 

Irena Janečková

Pod čarou        
Byl jednou jeden domeček…
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KINOKAVÁRNA OD 15 HODIN
Kino dětí má v létě prázdniny,  
promítat budeme opět od září
 

KINOKAVÁRNA OD 18.30 HODIN
Začátky představení v červenci a v srpnu 
v 18.30 hodin, není-li uvedeno jinak

4. – 5. čtvrtek a pátek
107 minut, české titulky, premiéra
Vstupné: 65 Kč, mládeži přístupný

NĚCO JAKO LÁSKA
Na správném místě v nesprávnou dobu. Film Něco jako 
láska vypráví příběh Olivera (Ashton Kutcher) a Emily 
(Amanda Peet) – dvou zcela odlišných lidí, kteří se před 
sedmi lety potkali na palubě letadla z Los Angeles do 
New Yorku a už tehdy si uvědomili, že se k sobě snad 
ani nemohou hodit méně… Produkce: USA. Žánr: roman-
tická komedie

6. – 7. sobota a neděle
86 minut, česká verze, premiéra
Vstupné: 55 Kč, mládeži přístupný

ROBOTI
Režisér úspěšného filmu Doba ledová uplatnil nyní své 
novátorské kouzlení ve filmu Roboti, a povznesl počíta-
čovou animaci na novou úroveň. Roboti jsou vymyšleni 
doslova do posledního šroubku – děj se odehrává v kou-
zelném mechanickém světě bytostí s umělou inteligen-
cí. Roboti se ocitají ve víru humoru, kterému neschází cit. 
Produkce: USA. Žánr: rodinná animovaná komedie

11. - 12. čtvrtek a pátek
95 minut, české titulky, premiéra
Vstupné: 55 Kč, do 12 let nevhodný

MELINDA A MELINDA
Komedie je tragédie, která se stane těm druhým. V tomto 
filmu jeden z nejslavnějších režisérů posledních třiceti let 
(Woody Allen) zkoumá svůj nejoblíbenější terén – osob-
ní boje s morálkou, identitou, intimitou, žárlivostí a roz-
mary romantické lásky. Dva příběhy – komický a dra-
matický – oba soustředěné kolem trochu záhadné ženy 
Melindy. Produkce: USA. Žánr: komedie

13. – 14. sobota a neděle
117 minut, české titulky, premiéra
Vstupné: 55 Kč, do 12 let nevhodný

BUĎ V KLIDU
Každý chce být superstar… John Travolta se vrací jako 
Chili Palmer z filmu Chyťte ho! Tentokrát opouští nevy-
zpytatelný filmový průmysl, vrhne se do hudební branže, 
zaplete se s ruskou mafií, s různými gangsterskými skupi-
nami, a ještě vezme pod ochranu mladou talentovanou 
zpěvačku Lindu Moonovou. Produkce: USA. Žánr: thril-
ler/komedie

18. – 19. čtvrtek a pátek
143 minut, české titulky, premiéra
Vstupné: 60 Kč, do 12 let nevhodný

KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ
V pátek promítáme od 18.00 hodin.
Od režiséra filmu Gladiátor. Režisér Ridley Scott mistrně 
spojil filmovou epiku s hlubokým prožitkem ve slavných 
filmech Soupeři, Vetřelec, Thelma a Louisa, Blade Run-
ner a Černý jestřáb sestřelen. Ve filmu Království nebes-
ké vypráví o křížové výpravě očima mladého rytíře Balia-
na (Orlando Bloom), který odchází na kraj známého světa 
bojovat za svůj ideál. Oživuje mystiku rytířského rebelan-
ta a zobrazuje dávný boj mezi muslimy a křesťany o Sva-
tou zemi, který se sice odehrával před tisíci lety, ale svý-
mi důsledky sahá až do přítomnosti. Dále hrají Eva Green, 
Jeremy Irons, Liam Neeson a další. Produkce: USA. Žánr: 

historický
20. – 21. sobota a neděle
110 minut, české titulky, premiéra
vstupné: 65 Kč, mládeži přístupný

STOPAŘŮV PRŮVODCE  
PO GALAXII
Planeta Země bude zničena kvůli stavbě hyperprostoro-
vého dopravního obchvatu. Arthurova jediná šance na 
přežití spočívá v možnosti stopnout si proplouvající ves-
mírný koráb. Pro novopečeného vesmírného cestovate-
le začíná největší životní dobrodružství v okamžiku zániku 
jeho rodné planety. Produkce: USA. Žánr: sci-fi

25. – 26. čtvrtek a pátek
128 minut, české titulky, premiéra
Vstupné: 55 Kč, mládeži nepřístupný

TLUMOČNICE
Pravda nepotřebuje překlad. Tlumočnice je drama ostré 
jako břitva, které se odvíjí od největších hrozeb 21. sto-
letí – mezinárodního terorismu a hromadění moci mimo 
ústavní mantinely. Držitelé hereckých Oscarů - Nicole 
Kidman a Sean Penn - hrají soupeře, kteří se společně 
ztratí v bludišti paranoie, nebezpečných tajemství a hrozí-
cích katastrof globálního dosahu. Tlumočnice se natáčela 
na Manhattanu a v jižní Africe, ale také vám umožní (jako 
vůbec první film v historii) volný přístup do prostor ústře-
dí OSN v New Yorku. Režie: oscarový režisér Sydney Pol-
lack. Produkce: VB. Žánr: thriller

27. – 28. sobota a neděle
140 minut, česká verze, premiéra
Vstupné: 60 Kč, do 12 let nevhodný

STAR WARS: EPIZODA III – 
POMSTA SITHŮ
Ať tě síla provází! Celá sága začala v roce 1977 filmem 
Hvězdné války. Pak následovaly v roce 1980 Impérium 
vrací úder a v roce 1983 Návrat Jediho. George Lucas 
se poté rozhodl počkat s natáčením dalších dílů, než mu 
vývoj počítačové techniky umožní dokonale ztvárnit jeho 
vize. To se stalo v roce 1999, kdy byl uveden do kin Star 
Wars: Epizoda I – Skrytá hrozba, v roce 2002 pak navá-
zala Star Wars: Epizoda II – Klony útočí. Star Wars: Epi-
zoda III – Pomsta Sithů slibuje stát se vyvrcholením celé 
série. Produkce: USA. Žánr: sci-fi 

KINOKAVÁRNA OD 21.00 HODIN
Začátky představení v srpnu ve 21.00 
hodin, není-li uvedeno jinak. 

5. - 6. pátek a sobota
100 minut, repríza
Vstupné: 55 Kč, mládeži nepřístupný

ROMÁN PRO ŽENY
Nová komedie režiséra Filipa Renče podle scénáře 
Michala Viewegha s Markem Vašutem, Simonou Stašo-
vou a Zuzanou Kanóczovou v hlavních rolích. Jemně gro-
teskní příběh dvou žen - dvacetileté Laury a její ovdovělé 
matky. Obě hledají toho pravého, a stále se jim to neda-
ří. Produkce: ČR. Žánr: komedie

12. – 13. pátek a sobota
141 minut, české titulky, premiéra
Vstupné: 55 Kč, do 12 let nevhodný

JARMARK MARNOSTI
Ironický a velmi humorný pohled na anglickou společ-
nost na sklonku napoleonských válek. Příběh se soustředí 
na osudy Becky, chytré a ambiciózní dcery druhořadého 
malíře, a francouzské tanečnice Amelie, naivní a ne moc 
bystré dcery londýnského burzovního makléře. Becky 
i Amelie jsou ochotné udělat vše proto, aby se staly sou-
částí nejvyšší společenské elity. Produkce: VB/USA. Žánr: 
hudební historické drama

19. - 20. pátek a sobota
105 minut, české titulky, premiéra
Vstupné: 55 Kč, mládeži nepřístupný

KRUH 2
Strach uzavírá kruh. V Kruhu 2 se snoubí asijské duchař-
ské příběhy s technologií jedenadvacátého století, čímž 
se příběh i způsob jeho zpracování výrazně liší od vět-
šiny hororů, které se v posledních letech objevily v ki-
nech. Předností režiséra Hideo Nakaty je nenápadnost, 
s jakou dokáže v divácích vyvolat strach. Banální a rutin-
ní prvky všedního dne – zvonící telefon, otevřený vodo-
vodní kohoutek - dokáže do děje zapracovat tak, že všem 
divákům bez rozdílu nažene strach. Ať znáte žánr hororu 
sebelépe, na tohle nemůžete být připraveni. Pomstychti-
vá Samara se vrátila, aby znovu roztočila kruh nenávisti, 
teroru a smrti. Produkce: USA. Žánr: horor

26. pátek
96 minut, české titulky, premiéra
Vstupné: 55 Kč, mládeži přístupný

BLÍZKO NEBE
Film pro lidi, co nevidí černobíle. Příběh o lásce k bílé 
dívce vyprávěný očima mladého Afričana, žijícího se svou 
rodinou v hotelu „Blízko nebe“. Tragikomické vyprávění 
hlavního hrdiny Samuela je propletené příhodami ostat-
ních obyvatel hotelu. První český „evropský“ film; s me-
zinárodním obsazením, etnickou hudbou a univerzál-
ním tématem. Režisér Dan Svátek na sebe upozornil již 
svým debutem Zatracení. Produkce: ČR. Žánr: multikul-
turní tragikomedie

27. sobota
130 minut, repríza
Vstupné: 55 Kč, mládeži nepřístupný

SAMETOVÍ VRAZI
Orlické vraždy svého času vyvolaly řetězce mediálních 
reakcí. Režisér Jiří Svoboda se volně inspiroval právě tím-
to skutečným případem a napsal příběh, který ve své fil-
mové podobě rozkrývá motivace aktérů rozsáhlé trestní 
činnosti, jejich soukromí a provázanost se společenskými 
strukturami. V další linii vyprávění se odehrává policejní 
vyšetřování až směrem k zadržení všech pachatelů. Pro-
dukce: ČR. Žánr: kriminální psychologický film

Co připravujeme v kině 
na další měsíc?

Na září: Kouzelný kolotoč
 Kung-fu mela
 Božská Julie 
 Sahara

KINOKAVÁRNA
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Kabel Ostrov, s.r.o.
informuje
Vážení občané, ani letos nebude Kabel Ostrov v mě-
síci srpnu vysílat programový blok. Znovu se na vás 
těšíme v měsíci září.
Po celý červen probíhal průzkum mezi vámi, našimi 
diváky. Nabízíme první výsledky šetření. Podrobně-
ji se k průzkumu i k možným programovým změnám 
vrátíme 8.září 2005, kdy v pořadu Host ve studiu 
vystoupí jednatel společnosti Kabel Ostrov s.r.o. 
Ing. Petr Kovařík. V rámci pořadu budou vylosováni 
dva účastníci průzkumu, kteří získají roční předplat-
né kabelové televize. 
Nejvíce sledované programy  
v základní i rozšířené nabídce
Na anketní otázku odpovědělo 200 občanů 
Počet bodů u jednotlivých stanic:
Nova: 116; Prima: 114; ČT 1: 96; ČT 2: 75
Spektrum: 49; Eurosport: 34; Hallmark: 32
Discovery: 31; Stanice O: 22; Animal Planet: 21
Markíza + Galaxie: 19; SAT 1: 14
Minimax: 12; JOJ 10, AXN, Infokanál, 
PRO7, Reality: 6; ARD: 5; ZDF: 4
TA3, ARD, RTL, RTL II, MTV: 2
ČT 24: 1
Nejvíce sledované pořady na lokálním kanálu 
Na anketní otázku odpovědělo 200 občanů
Počet bodů u jednotlivých pořadů:
Zprávy z Ostrova a okolí: 102
Host ve studiu: 25
S-mix: 21
Školní střípky: 19
Dokumenty: 18
Kulturní měšec: 12
Videotip: 7
Zastupitelstvo: 6
Celé vysílání: 36
Nesledují nic: 1
Veškeré návrhy, připomínky, dotazy (i pro naše 
hosty) volejte na tel. 353 613 694, nebo pište na: 
studio@tv-ostrov.cz, nebo formou SMS na mob.: 
776 696 133.

Eva Jandáková, produkční Kabel Ostrov, s.r.o.

Klasické taneční kurzy  
pro mládež v novém stylu
Zahájení tanečních kurzů: 19. září 2005 v 18.30 
hod. Divadelní sál (ve společenském oblečení) 
V ceně kurzovného:  30 vyučovacích hodin 

Prodloužená 
Vánoční ples

Vstupenka na divadelní nebo koncertní předsta-
vení 
Kurzy povede taneční mistr Josef Zelenka – ředi-
tel taneční školy Stardance v Chomutově, taneč-
ní mistr s třicetiletou praxí. Dříve aktivní tanečník 
mezinárodní třídy. 
Zápis do kurzu v Informačním centru v DK Ostrov. 
Kurzovné: 1300 Kč

Připravujeme: 
 
14. září 19.30 hod. divadelní sál DK Ostrov
Umělecká agentura Jaroslavy Svobodové
Aldo Nicolaj
KOKTEJL
Hrají: Jiřina Jirásková, Jana Brejchová, Jiří Ptáčník 
Režie: Oto Ševčík
Komedie o dvou dámách, které trpí samotou. Jsou 
dobré kamarádky, i když se spolu hašteří a vymýš-
lejí si na sebe naschvály. Jednou dostanou nápad 
uspořádat párty, koktejl, na který pozvou známé 
osobnosti, sportovce a fešáky. Jak jejich nápad 
dopadne, posuďte sami.
Vstupné: 240, 220, 190, 150 Kč
Předprodej v IC v DK Ostrov

17. října 19.30 hod., divadelní sál DK Ostrov
Divadlo Ungelt - prestižní pražská  
komorní scéna
Véronique Olmi
MATHILDA
Hrají: Zuzana Bydžovská a Jiří Bartoška. Režie: 
Monika Elšíková
Bolestně očistný příběh spisovatelky a lékaře, kteří 
se po létech setkávají v prázdném bytě, ve kterém 
spolu prožili kus života. 
O iscenaci: „Text Mathildy jsem přečetl na jeden 
zátah. Pro mne neklamné znamení, že je pouta-
vý... V mých představách jej rozehráli Zuzana Byd-
žovská a Jiří Bartoška. Dvě výjimečné osobnosti. 
Herecké i lidské. Vychutnejte si je!“ 

Milan Hein, umělecký ředitel Divadla Ungelt

Dům kultury Ostrov VIDEOPŮJČOVNA 
Domu kultury

ALEXANDER VELIKÝ
Největší vojenský velitel v historii lidstva! 
VHS, DVD
MALÁ ČERNÁ SKŘÍŇKA
Brittany Murphy v komedii, ve které ji čeká  
velká pohroma. Pouze DVD
NA DOTEK
Věříte-li v lásku na první pohled,  
nikdy se nepřestaňte dívat! Pouze DVD
PAPEŽ JAN PAVEL II.
Vydáno u příležitosti úmrtí papeže Jana Pavla II. 
Pouze DVD
ELEKTRA
Zrozena k boji. Předurčena k zabíjení. Pouze DVD

Od 15. srpna 2005 opět vyřizujeme žákovské 
a studentské průkazky na slevy jízdného.  
Průkazky lze použít na cestování do školy autobu-
sem i vlakem.
Co musíte udělat
•  V Infocentru Domu kultury si vyzvednete tisko-

pis průkazky za 1 korunu
•  Průkazku necháte potvrdit v příslušné škole,  

kterou dítě navštěvuje
•  Potvrzenou průkazku a fotografii dítěte  

odevzdáte v IC
•  Infocentrum za Vás zařídí potvrzení příslušným 

dopravním podnikem, které stojí 40 korun.  
Manipulační poplatek pro IC je 5 korun, cel-
kem tedy zaplatíte 45 korun

Využijte možnosti zařídit dětem slevu jízdného pří-
mo v místě bydliště, ušetříte čas i peníze!

Informační  
centrum Ostrov 
upozorňuje

Novinky

Videopůjčovna Domu kultury 
nabízí stále nové atraktivní tituly

Každá desátá výpůjčka je zdarma
Půjčovné: 20 až 45 Kč,  

dětské tituly 15 až 30 Kč
Otevřeno: pondělí až sobota od 8 do 21 hodin, 

v neděli od 9 do 11 a od 16 do 21 hodin
Možnost objednání titulů  

také na internetu: www.dk-ostrov.cz
e-mail: videopujcovna@dk-ostrov.cz Zápis do ZUŠ 

a Den otevřených dveří
Obojí se uskuteční ve čtvrtek 1. září 2005 od 9 do 
12 hodin a od 13 do 17 hodin, v pátek 2. září 2005 
od 13 do 17 hodin. 
Stávající žáci jsou povinni se dostavit k zápisu, jinak s 
nimi nemusí být počítáno. 

Místa zápisu: 
Hudební obor - Masarykova 717
Výtvarný obor - Masarykova 715
Taneční a literárně dramatický obor  
- Masarykova 1195 

Novinky na škole
Výuka populárního a klasického zpěvu u Evy Heny-
chové, absolventky Konzervatoře Jaroslava Jež-
ka a žákyně Jarmily Chaloupkové - pro žáky od 6 
do 18 let. 
Dva pěvecké sbory: stávající pro žáky od 10 do 18 
let u Mgr. Jiřího Navary a nový pěvecký sbor mlad-
ších žáků od 5 do 9 let u Evy Henychové 
Zápis do těchto předmětů se bude konat ve výše 
uvedených termínech. 

Jaroslav Chmelík, zástupce ředitele ZUŠ



ostrovskýměsíčník
srpen 200510

Šedovlasý usměvavý skromný muž drobné postavy, 
který se živě zajímá o dění v Ostrově. Přijíždí pravi-
delně na Michaelskou pouť, byl čestným hostem při 
svěcení nově opravené Einsiedelnské kaple. Páter 
Rudolf Salzer, farář, který spravoval ostrovskou far-
nost sv. Michaela v letech 1938 - 1946.
Na 16. června 2005 připadlo velké výročí - uplynulo 
70 let od jeho kněžského svěcení v pražské katedrá-
le sv. Víta. Při promluvě na děkovné Mši svaté v je-
ho rodišti - Novém Zvolání u Vejprt - prozradil, že 
mu tehdy bylo čtyřiadvacet let, a že si tudíž můžeme 
vypočítat jeho věk.
Nepůsobil pouze v Ostrově. Nejprve nastoupil jako 
kněz-učitel v Jáchymově, kde měl na starost nábo-
ženskou výchovu dětí na pěti školách. Dvě z nich, 
česká a německá, byly přímo v Jáchymově, ostat-
ní v Mariánské a okolí. Do všech chodil pěšky, ve 
všedních dnech i o sobotách, v každé roční době. 
Dvacet čtyři hodiny týdně vyučoval, dalších dvanáct 
hodin strávil ostrou chůzí v horském terénu. Mož-
ná že právě zde je ukryto tajemství jeho stálé svě-
žesti. Páter Salzer učil náboženství také v Ostrově. 

Dodnes vzpomínají jeho dnes už sedmdesátiletí žáci 
na jeho hodiny – uměl tak krásně vyprávět biblic-
ké příběhy. 
Ve válečných letech, v době pronásledování círk-
ve, psal pro ostrovskou farní kroniku těsnopisem na 
zvláštní listy s tím, že je v lepších časech odtajní. Po 
válce pak přišly jiné úkoly, to už žil v Bavorsku, v di-
ecézi Regensburg, kde dostal na starost novou far-
nost. Své ostrovské ovečky neopustil, i když byly 
roztroušené po celém Německu - sestavil přímo 
detektivní metodou jejich úplný adresář a sám se stal 
jejich kontaktním místem. 
Podobnou metodou letos hledal své kolegy němec-
ké i české národnosti, kteří s ním byli v Praze vysvě-
ceni. Bohužel už žádný z nich nežije. Až pana faráře 
Salzera na konci září potkají občané Ostrova, mohou 
mu už popřát k jeho čtyřiadevadesátým narozeni-
nám. Jistě se na ně mile usměje a řekne své staro-
české: „Pán Bůh zaplať!“.

Mgr. Lidmila Hanzlová

Vzácné jubileum bývalého ostrovského faráře Rudolfa Salzera

Páter Rudolf Salzer při mši v Novém Zvolání
Foto: Soukromý archiv

pobočka Galerie umění Karlovy Vary
tel.: 353 842 883, 737 072 522
e-mail: pobockagukv@volny.cz
www.galeriekvary.cz
Otvírací doba: st – ne: 13 – 17 hodin
Hromadné návštěvy po telefonické domluvě: 
po – pá: 8 – 15 hodin
Vstupné: 20 Kč, snížené: 10 Kč
První středa v měsíci vstup zdarma
Výstavy trvají do 28. 8. 2005

František Hodonský – Krajina roste 
nahá
Grafické listy a matrice z posledních let významného 
českého krajináře

Právo na krajinu
Vystavující autoři:
Václav Balšán, Christine Beier, Jörg Beier, Jiří 
Černý, Varvara Divišová, Hana Fischerová, 
Heidi Goller, Zbyněk Illek, Michal Karas, Erika 
Klos, Stanislav Kožený, Lenka Malíská, Milan 
Maur, Eduard Milka, Miroslav Páral, Hana 
Pokorná, Jan Samec, Lydia Schönberg, Ivo 
Sokol, Luboš Stibůrek, Michal Špora, František 
Tumpach, Luděk Vystyd, Aleš a Radka Zábojovi
Výstava Právo na krajinu je součástí stejnojmenné 
kampaně, v jejímž rámci již bylo realizováno něko-

lik výstavních projektů (například Muzeum Zlatý klíč 
Karlovy Vary 2003, International Art Studio Český 
Krumlov 2003, Galerie Václava Špály Praha 2005, 
Etnografický ústav Moravského zemského muzea 
Brno 2005 a další). Zúčastnění autoři se v nich při-
pojili k výzvě, kterou zveřejnila Ochrana fauny Čes-
ké republiky v součinnosti s Českomoravskou mysli-
veckou jednotou, Klubem českých turistů, Českým 
rybářským svazem a Českou společností ornitologic-
kou. Zúčastněné strany se chtějí podílet na veřejné 
diskusi o problematice „Vzniku nových bariér v sou-
vislosti s postupnou privatizací české krajiny“, která 
by měla otevřít oči i zdánlivě nezúčastněným lidem, 
dřív než dojde k neodvolatelným a nevratným změ-
nám. Česká krajina je jedinečná a její tradiční hod-
nota by neměla být snižována volným výkladem 
vlastnických práv. Pozvolna a dlouhodobě dochá-
zí k oplocování krajinných celků, k zákazům vstupu 
do soukromých lesů, rybníků a cest. Vznikem těch-
to nových překážek se postupně snižuje prostupnost 
krajiny nejen pro člověka, ale často i pro zvěř.
Cílem hnutí není bránit vlastníkům v uplatnění jejich 
práva na ochranu a zvelebování soukromého majet-
ku. Smyslem je upozornit širokou veřejnost na vše-
obecný dopad nových forem vlastnictví a přede-
vším apelovat na správní a výkonné orgány tak, aby 
vznikla vůle najít zákonodárné východisko pro řeše-
ní tohoto celospolečenského problému. Za příklad 
by mohla sloužit právní úprava ve skandinávských 

zemích nebo sousedním Bavorsku. Konečným cílem 
bude právně upřesněné, celospolečensky přijatelné 
a ústavou republiky vyhlášené „Právo na krajinu“.
Současná výstava v ostrovském Letohrádku však 
nemá charakter osvěty, ani není opakováním před-
chozích akcí. Je ojedinělou uměleckou výpovědí 
skupiny výtvarníků, žijících povětšinou v západních 
Čechách, kteří se tématem kampaně nechali inspi-
rovat. Jedinečná je též pozváním výtvarníků ze sou-
sedního Německa, takže diskuse o současném typic-
ky českém problému získává nový úhel pohledu (viz 
například právní řešení této problematiky v bavor-
ských zákonech). Navíc tradiční mezinárodní akce 
karlovarských výtvarníků Milíře, díky místu konání, 
soustředí zájem umělců o krajinu do Krušných hor. 
Tato oblast je sice také pozvolna privatizována, ale 
snad ještě větší ohrožení pro ni znamenala poválečná 
éra, spojená s vysídlením původních obyvatel a s ná-
sledky drastického zpustošení těžbou a chemickým 
průmyslem. Vystavené práce nesledují obecnou sku-
tečnost zvnějšku, nýbrž reagují na nastíněnou pro-
blematiku svébytným výtvarným způsobem. Některé 
navazují na božídarský ročník Milířů 2001 s tématem 
„Paměť krajiny“. Návštěvník výstavy tak může vnímat 
i umělecké výpovědi, zdůrazňující něco víc než jen 
konkrétní hmatatelné zábrany v krajině: naše vlastní 
omezení - bariéry v nás, lidech… 

Mgr. Jan Samec, kurátor výstavy (redakčně upraveno)

Letohrádek Ostrov

Ostrov církevních památek - tento poněkud dvoj-
smyslný název nese horká novinka, která v těchto 
dnech vychází na videokazetách a DVD. Přebal s ob-
rázkem kostela svatého Jakuba Většího z ostrovské-
ho hřbitova ukrývá asi třináctiminutový film, který se 
v Ostrově natáčel na přelomu letošního jara a léta. 
Snímek, který vznikl ve spolupráci ostrovské radni-
ce a Studia Augusta TV, navazuje na úspěšný pro-
jekt filmu „Region Ostrovsko“. Za tento film (od stej-
ných tvůrců) získal Ostrov Zvláštní cenu Tourfilmu 
v Karlových Varech loni na podzim. V novém sním-
ku se město představuje jako turistická oblast, kte-
rá už není jen výchozím bodem pro výlety do okolí, 
ale je také samotným cílem návštěvníků. Záměrem je 
představit nejvýznamnější církevní objekty v Ostro-

vě jako samostatnou kapitolu pro poznávací turisti-
ku. Slovem i obrazem vás provede od nejstarší stav-
by města – už zmíněného kostela svatého Jakuba 
Většího – přes areál bývalého piaristického klášte-
ra, až do farního kostela svatého Michaela. Řeč je 
nejen o smírčích křížích, legendě o tajemné Einsi-
edelnské kapli, ale třeba i o tom, kde se v Ostrově 
ukrývá Lucifer a celý sbor andělů–hudebníků. Film 
je určen nejen pro návštěvníky města, kterým přine-
se základní informace pro naplánování vlastní pro-
hlídky; je také vhodným dárkem pro známé. Pomůže 
i místním občanům k rozšíření vlastní videotéky.

(hru)

Slovo autora filmu 
Přiznám se vám, že o spoustě věcí jsem sám neměl 
tušení až do chvíle, kdy se mi, díky přiblížení pomo-
cí transfokátoru, objevily v kameře. Lidské oko pro-
stě není dokonalé. Myslím si, že tento film by mohl 
být i vhodným doplňkem výuky historie na ostrov-
ských školách, protože přináší konkrétní věci z oko-
lí. Každopádně „Ostrov církevních památek“ do svě-
ta už vyrazil a bude město reprezentovat na letošním 
Tourfilmu v Karlových Varech. Doufám, že pomůže 
Ostrovu k přilákání většího zájmu návštěvníků, a že 
účinek propagace pocítí příjemně i podnikatelská 
sféra. Koneckonců, teď po otevření obchvatu to asi 
bude hodně potřeba. 

Stanislav Hrubý, Studio Augusta TV

Ostrov církevních památek
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