
postavil až jeho první známý držitel, loketský purkrabí 
Mikuláš Winkler. Ten pøenechal hrad klášteru v Doksa- 
nech, kterému patøily v té dobì i nìkteré okolní vsi: 
Velichov, Jakubov, Krásný Les a další. Od roku 1336 byl 
pak majitelem Hauenštejnu sám èeský král Jan Lucem- 
burský, který jej získal od doksanského kláštera výmìnou 
za poplužní dvùr ve Velichovì. Jan Lucemburský spravo- 
val Horní hrad celých dvacet let. Jeho syn Karel IV. pak 
pøipojil k Hauenštejnu okolní vesnice (napøíklad Boè, 
Vykmanov, Osvinov a další pozemky). Brzy ale hrad i s no- 
vými statky pøevedl na dalšího majitele, jehož jméno je 
nám neznámé (domnìnka hovoøí v této souvislosti 
o bratrech z Rugehesteinu). Dùvody, které vedly krále 
Karla IV. k opuštìní hradu, zùstaly rovnìž neobjasnìné. 
Bìhem dalších staletí dál mìnil Hauenštejn majitele 
i podobu, od poloviny šestnáctého století se na nìm 
usídlil rod Šlikù. Za jejich pùsobení došlo k rozsáhlé rene- 
sanèní pøestavbì objektu (po požáru kolem roku 1600). 
Zajímavostí je, že hradní sklepy, jejichž klenby byly tehdy 
zesíleny formou arkád, se témìø zcela shodují se sklepními 
prostorami ostrovské radnice, kterou v té dobì vlastnili 
rovnìž Šlikové. V roce 1663 prodali hrad vévodovi Juliu 
Jindøichovi Sasko-Lauenburskému. Od té doby byl 
Hauenštejn souèástí ostrovského panství, koncem 17. 
století pak pøešel na markrabata bádenská. Poté ještì nì-
kolikrát zmìnil majitele, posledními byli Buquoyové (až 
do roku 1945). Koneènou podobu dala hradu poslední 
pøestavba v druhé polovinì 19. století. V období II. svìto- 
vé války využíval hrad Hitlerjugend, po válce objekt pøi- 
padl Èeskoslovenskému státu a zaèal rychle chátrat.

Kromì dotací na opravy získává Obecnì prospìšná 
spoleènost Horní hrad také pøíspìvky z veøejné sbírky, 
takže pøispìt na obnovu unikátní památky Karlovarska 
mùže vlastnì každý. Majitel hradu Pavel Palacký si každé 
finanèní pomoci váží.
„Hrad podporuje Karlovarský kraj i Mìsto Ostrov, kterým 
bych chtìl podìkovat. Rozhodnì však nejsou zanedba- 
telné ani drobné obnosy, které nám na hradì nechávají 
návštìvníci. Pøi množství 15 tisíc lidí, kteøí sem napøíklad 
pøišli loni, už je to znát a návštìvnost stále stoupá. Takže 
vlastnì každý se mùže na obnovì hradu svým zpùsobem 
podílet,“ upozoròuje Pavel Palacký. 

Hornímu hradu pomáhají i návštìvníci
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Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Tip na prázdniny: Navštivte  støedovìký Horní hrad!

Ostrovský mìsíèník

Obec Horní Hrad u Krásného Lesa poblíž Ostrova dostala 
svùj název po stejnojmenné památce, nìkdy také nazý- 
vané Hauenštejn. V blízkém okolí se kdysi pravdì- 
podobnì tìžily rudy, støíbro a drahé kameny, výhodná 
poloha hradu na skále u Ohøe umožòovala jeho obyva- 
telùm støežit a kontrolovat veškeré dìní na øece i v neda- 
lekém terénu. Hornímu hradu se nìkdy pøezdívá „Zápa- 
doèeská Hluboká“. Pøestože v nedávných letech by 
návštìvníci podobu s vyhledávaným èeským zámkem jen 
tìžko hledali, v souèasnosti se jí hrad krok za krokem 
zaèíná pøibližovat. 

Kolem Horního hradu kolují mezi lidmi historky o zá- 
hadných událostech, které se na tomto místì v minulosti 
staly. Kromì známých povìstí, vážících se k místu (viz 
www.hornihrad.cz), to byla v novìjších dobách údajnì 
rùzná neobjasnìná úmrtí, vraždy nebo mizení lidí a pøed- 
mìtù. Tyto zprávy však jsou nepodložené, pravdì- 
podobnì i zvelièené a spíš dodávají hradu tajemnou 
pøitažlivost. Pøesto se nìkteøí lidé nechají tímto lidovým 
vyprávìním ovlivnit.

Horní hrad má svá strašidla

„Pøipadá mi stále ještì riskantní tam chodit, protože se mi 
zdá, jakoby se tam všechno rozpadávalo a hroutilo. Ale 
možná jsem ovlivnìná tìmi zvìstmi, že je to špatné místo, 
na kterém se dìly divné vìci. Ani nevím, jestli to je 
všechno pravda,“ uvádí pìtapadesátiletá žena z Ostrova. 
Osmnáctiletý Petr, který navštìvuje hrad pravidelnì, 
v povìrách kolem hradu vidí spíš klad. „Nikdo vlastnì ani 
neví, kde se ty strašidelné historky vzaly. Já se tam 
rozhodnì nebojím, spíš je to pøíjemné dobrodružství,“ 
øíká.
Možnosti prohlédnout si stále se mìnící hrad využívají 
nejen obyvatelé Ostrova, ale i návštìvníci z bližšího èi 
vzdálenìjšího okolí. Horní hrad jim nabízí více než desítku 
velkých kulturních akcí roènì, napøíklad hudební festivaly, 
šermíøská a divadelní vystoupení, výstavy, øezbáøské 
sympozium a mnoho dalších. Kromì bìžné prohlídky 
hradu mohou návštìvníci zhlédnout také Arboretum 
a projít se v okolní pøírodì. 

Kdo sídlo na skále založil není jisté, podle historikù to 
mohl být ve druhé polovinì 13. století Pøemysl Otakar II. 
nebo jeho syn Václav II. Stejnì tak je však možné, že hrad 

Historie Horního hradu je místy nejasná

Irena Janeèková

Horní hrad (Hauenštejn) na poèátku dvacátého století. 
Foto: www.hornihrad.cz 

Hradní sklepy dnes slouží návštìvníkùm jako hodovna. 
Foto: Lukáš Adamec

Další podrobnosti pøináší rozhovor na str.6

Také letos bude na ostrovském kou- 
pališti možnost si nejen odpoèinout, ale 
také se osvìžit v hygienicky èisté vodì. 
Ta se v chladnìjších dnech podle potøe- 
by pøihøívá. Velký tobogán nabízí ne- 
všední zážitek dìtem i dospìlým. 

Ostrovské koupalištì 
zve k osvìžení

Možnost obèerstvení ve dvou pøilehlých 
bufetech umožní návštìvníkùm prodloužit 
si pobyt u vody na celý den. Komu už pøe- 
míra slunce vadí, mùže si ve stínu na 
zastøešené verandì odpoèinout u chlaze- 
ného nápoje. K dispozici jsou pøevlékárny 
a venkovní sprchy.

pokraèování na stranì 2

Foto: Karel Janeèek
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„Rodièe mì v mém zámìru naštìstí podpoøili. Ne- 
musel jsem použít letadlo, do Anglie lze dojet pøes 
Francii autobusem. Pøes vodu se jede podmoøským 
tunelem,“ øíká Pavel Humòal.

Pavel spoléhal na jednoho z ostrovských kamarádù, 
který v Anglii pracoval jako ošetøovatel v domovì 
dùchodcù a mìl mu v mìsteèku Hitchinu zajistit uby- 
tování. Sehnat bydlení tam prý není velký problém, 
každou chvíli totiž nìkdo hledá do podnájmu dalšího, 
aby se mohli spoleènì podìlit o placení nájmu. 
V malém mìstì však byl nedostatek volných pracov- 
ních míst, proto odjel do Exeteru, kde už delší dobu 
žije jeho bratr. Práci pak našel témìø okamžitì, za- 
mìstnal ho majitel  italské restaurace. Pracovní místo 
se podle Pavlových slov nazývalo vznešenì: „kuchyò- 
ský asistent“. Práce sestávala z pomocných úkonù 
jako je mytí nádobí, tøídìní a èištìní zeleniny, vyná- 
šení odpadkù, donášení zboží apod. 

Výplatu dostával Pavel týdnì, bylo to jen platové 
minimum, ze kterého ale pohodlnì žil.
„Mohl jsem si koupit nejen dostatek jídla a pití, ale 
také navštìvovat nejrùznìjší kulturní poøady, napøí- 
klad koncerty a za první mìsíc jsem si dokonce ušetøil 
na nový notebook,“ upøesòuje Pavel Humòal. Roz- 
díly mezi èeskou a anglickou mládeží nejsou prý na 
první pohled nijak výrazné, ale samozøejmostí je tam 
mnohem vyšší životní úroveò než u vìtšiny èeských 
rodin, které zná. Ta dává anglické mládeži vìtší mo- 
žnosti. Dalším výrazným rozdílem je vìtší volnost pro 
dìti, Pavel si napøíklad všiml, že tam nikdo nesmí uho- 
dit dítì ani na nìj køièet, alespoò na veøejnosti. 
V takovém pøípadì by zasáhla nejen policie, ale 
i kolemjdoucí. S drogami se Pavel bìhem pobytu 
nesetkal, pøestože i tam lze obèas nìkde v zákoutích 
mìsta zahlédnout pohozené støíkaèky. Jinak se mu 
zdálo, že v Èechách lidé více studují, hlavnì ti mladí. 
V Anglii je prý èasto využívanou vzdìlávací institucí 
jakási „lidová škola“, kde se lidé nauèí formou kurzù 
témìø cokoli, od lepení obálek až tøeba po cukráøské 
øemeslo. 

V malém mìstì byl nedostatek 
pracovních míst

Nejvýraznìjším rozdílem je životní 
úroveò 

Mladý Ostrovan pracoval v Anglii
Dvaadvacetiletý Pavel Humòal z Ostrova se v èervnu vrátil z pùlroèního pobytu v Anglii. Pøedtím 
studoval na ostrovské prùmyslovce, ale maturitu kvùli èeštinì neudìlal. Poté byl zamìstnán na 
èásteèný úvazek jako pokladní v obchodním støedisku v Karlových Varech, kde nebyl spokojen s výší 
platu ani s dojíždìním, kvùli kterému pøicházel o další peníze i èas. Nakonec se rozhodl následovat 
nìkolik kamarádù, kteøí už v Anglii pracovali. Jak sám øíká, nemusel pro to udìlat nic víc, než že si 
koupil jízdenku a odjel. 

Pavel Humòal (uprostøed) pøed Buckinghamským palácem na výletì v Londýnì          Foto: Soukromý archiv

Irena Janeèková

Majitel restaurace pracoval 
s podøízenými

Umìt øeè je základ, tvrdí Pavel

Ostrov má více zelenì

Se spolupracovníky vycházel Pavel dobøe. V kuchyni 
s ním pracovali Polák, dvì Nìmky, tøi Portugalci, 
jeden Brazilec a celkem asi ètyøi Anglièané. 
„Kolegové se dokázali poøádnì odvázat, nìkdy jsme 
se nasmáli tak, až mì bolelo bøicho. Také jednání nad- 
øízených bylo v pohodì, když to srovnám s karlo- 
varským obchodním domem, byl to výrazný rozdíl. 
Tady sám majitel pravidelnì pracoval v kuchyni 
a protože si z vlastních zaèátkù pamatoval, co je tìžká 
práce, nijak nás jako podøízené nešikanoval. Choval 
se pøátelsky a nedìlal mezi jednotlivými pracovníky 
rozdíly, ani nás tøeba podle národnosti nebo vzhledu 
nezaøazoval do nìjakých škatulek,“ vypráví Pavel. 

Bìhem svého anglického pobytu se setkal s lidmi 
z okolí Ostrova, napøíklad pøímo v Exeteru bylo šest 
lidí z Nejdku. Také na ulici velmi èasto slyšel od ko- 
lemjdoucích èeštinu nebo slovenštinu. 
„Obecnì vzato ale Anglièané nemají moc o cizince 
zájem. Když se mì tøeba v parku jedna dvojice na 
nìco ptala a já hned nerozumìl, odvrátili se a už se 
mnou dál nekomunikovali. Èlovìka to donutí nauèit 
se øeè mnohem rychleji než ve škole, i já se za tìch pùl 
roku hodnì zlepšil. Umìt øeè je podle mne v každé 
cizí zemi nejnutnìjším základem,“ upozoròuje.

Po návratu z Exeteru pøipadá Pavlovi Ostrov ponì- 
kud malý a tichý. Pokud by jej mìl srovnat s anglic- 
kými mìsty, v Ostrovì je prý více mìstské zelenì, 
i když v Anglii obdivoval vzornì upravené parky plné 
kvìtin.  
„Urèitì tam pojedu znovu, hlavnì kvùli zdokonalení 
v angliètinì. Rozhodnì to doporuèuji všem mladým, 
ale i starším lidem, kteøí se nebojí jít do neznámého 
prostøedí, je to velká životní škola. Co pro to musí 
udìlat? Staèí zajít po pøíjezdu na tamní pracovní úøad 
a pøihlásit se. Dostanou kartu s evidenèním èíslem, 
která bude platit i napøíštì, pokud by chtìli pøijet 
znovu. Délka pobytu v Anglii je pøitom neomezená,“ 
konèí své vyprávìní rodák z Ostrova. 

Pravidla pro návštìvníky

V areálu koupalištì není dovoleno jezdit na bru- 
slích èi na kolech, v bazénu se nesmí jíst, pít ani 
kouøit. Skákat do vody se mùže pouze z kratší 
strany velkého bazénu, kde je nejvìtší hloubka. 
Porušováním daných pravidel ohrožují neukáz- 
nìní lidé nejen sebe, ale i ostatní.
 „Rád bych návštìvníkùm koupalištì také vzkázal, aby 
si po sobì uklízeli odpadky, k tìmto úèelùm je v areá- 
lu dostatek odpadkových košù,“ upozornil správce 
koupalištì Libor Bílek. 

Ostrovské koupalištì zve k osvìžení
pokraèování ze strany 1

Plány do budoucna
Návštìvníci ostrovského koupalištì budou mít mož- 
ná v budoucnosti možnost si také zasportovat. „Rád 
bych zde zøídil plácek na volejbal, jen doufám, že na 
uskuteènìní tohoto plánu nebudu úplnì sám,“ uvedl 
Libor Bílek. Irena Janeèková

Správce koupalištì Libor Bílek plánuje zøízení malého volejbalového 
høištì.                                                               Foto: Karel Janeèek

Koupalištì letos rozšíøilo posekáním travnatých ploch místa k ležení.
Foto: Karel Janeèek

V kvìtnu se v Ostrovì narodilo devìt dìtí, ètyøi lidé 
zemøeli. V kvìtnu nebyl uzavøen žádný sòatek. 
K trvalému pobytu se pøihlásilo celkem 31 osob 
vèetnì dìtí, odstìhovalo se 20 osob. V dubnu tedy 
ve mìstì pøibylo 16 obèanù. 
Celkový poèet obyvatel mìsta Ostrova k 31. kvìtnu 
2006 byl 16 901.

Zmìny stavu 
obyvatel Ostrova 
v kvìtnu 2006

Jana Pecková, Soòa Nìmcová

Vstupné zùstává stejné

Oproti loòskému roku je nyní na koupališti více 
prostoru k ležení díky vìtší ploše posekané trávy. 
Jinak k výraznìjším zmìnám nedošlo. V pøípadì 
pøíznivého poèasí je otevøeno dennì od 9 do 20 
hodin, celodenní vstup stojí 40 korun, dìti ve vìku od 
6 do 10 let platí 20 korun. Po 16. hodinì se vstupné 
snižuje na 25 korun pro dospìlé a 15 korun pro dìti.
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Pozvání primátora (vrchního starosty) partner- 
ského mìsta Rastattu Klause Eckharda Walkera 
k úèasti na Mezinárodním poulièním divadle 
Teté-a-teté, které se konalo koncem kvìtna, 
pøijal starosta našeho mìsta Jan Bureš. Do Ra- 
stattu odjel spolu s mìstskými zastupiteli Vladi- 
mírem Palivcem a Zdeòkem Volkovjakem, v do- 
provodu tajemnice Mìsta, Jitky Samákové. 
Festivalu se zúèastnili i ostatní zástupci part- 
nerských mìst: z New Britain v USA, Wokingu ve 
Velké Británii, Orange ve Francii, z italského 
mìsta Fáno a byl zde i zástupce krajanského 
spolku Heimatverband Werner Woidlich.

Kronika mìsta informuje 

Delegace mìsta Ostrova 
pøijela do Rastattu

Walburga Mikešová

Divadelní sál Domu kultury ožil 13. kvìtna 
dopoledne hlasitým povzbuzováním a potle- 
skem dìtí v hledišti. Na jevišti se totiž jejich 
spolužáci právì snažili získat ve finále soutìže 
k 675. výroèí mìsta Ostrova pro své školy co 
nejvíc bodù. 

V první øadì mezi diváky pøihlíželi soutìžnímu 
zápolení významní hosté: starosta Ostrova Jan Bureš, 
místostarosta Milan Matìjka, tajemnice Jitka Sa- 
máková, øeditel Domu kultury Marek Poledníèek, 
kronikáøka Walburga Mikešová, Vlasta Schartová 
z MDDM a historik Lubomír Zeman. 

Výsledky
Páté místo v soutìži Ostrov 675 získala ZŠ 
Klínovecká, ètvrté místo Gymnázium, tøetí místo 
ZŠ Májová a druhé ZŠ J. V. Myslbeka. Vítìzem 
soutìže se stalo družstvo ZŠ Masarykova. 

Vìdomostní soutìž 
Ostrov 675

(red)

Soutìžní družstva tìsnì pøed zapoèetím soutìže                                                                                                          Foto: Irena Janeèková

Do akreditaèního støediska jsem dorazil krátce po 
poledni, kdy už všude panoval charakteristický festi- 
valový ruch. Spolu s programem a dalšími nezbyt- 
nými propagaèními materiály jsem obdržel také po- 
zvánku na zahajovací projekci, v rámci které mìl být 
uveden film Fimfárum II. Byl jsem upozornìn, že 
není jisté, zda film dorazí, jelikož nìkteøí èeští filmaøi 
chtìjí takto protestovat proti neschválenému zákonu 
o podpoøe èeské kinematografie. Do sálu jsem se 
pøeci jen vypravil, ale místo èeského „animáku“ jsme 
zhlédli britský film Prokletí králíkodlaka, jehož autor 
Nick Park je držitelem tøí Oscarù v kategorii Nejlepší 

Absence èeských filmù pro dìti 
zlínský festival neohrozila

Ing. Marek Poledníèek, øeditel DK Ostrov

Na základì znìní vodního zákona è. 254/2001 Sb. (èl. 
II závìreèná a pøechodná ustanovení) upozoròuje- 
me obèany a právnické subjekty, kteøí vlastní povo- 
lení k odbìru povrchových a podzemních vod 
(s výjimkou povolení k odbìrùm podzemních vod ze 
zdrojù urèených pro individuální zásobování 
domácností pitnou vodou) a povolení k vypouštìní 
odpadních vod do vod povrchových nebo podzem- 
ních, která nabyla právní moci do 31. prosince 2001, 
že platnost tìchto povolení zaniká nejpozdìji dnem 
1. ledna 2008. 

Po tomto termínu musí mít jejich vlastníci vystavena 
nová povolení dle dnes platné legislativy a vybudo- 
vána zaøízení, která budou novým povolením vyho- 
vovat (napø. vybudování èistírny odpadních vod 
místo stávajícího septiku).

Bližší informace k této tematice budou v nejbližších 
dnech poskytnuty na úøedních deskách. V pøípadì 
potøeby je možno tuto problematiku konzultovat na 
Mìstském úøadì Ostrov na odboru životního 
prostøedí. 

Informace odboru 
životního prostøedí

Ing. Tomáš Èepelák

animovaný krátký film. Nutno øíct, že šlo o strhující 
podívanou a Fimfárum II jsem oželel, jelikož si ho 
mohu pozdìji pùjèit v nìkteré DVD pùjèovnì. Na 
druhý film, který byl ze Zlína stažen, èekaly øady di- 
vákù v jiný den pøed jiným projekèním sálem. 
Neinformovaný dav se tìšil na „Jak se krotí kro- 
kodýli“ od Marie Poledòákové, ale bohužel marnì. 
Díky protestu filmaøù se promítal nìmecký film Po- 
klad Bílých sokolù.

Zajímalo by mì, jak protestující filmaøi výsledky své 
protestní akce vyhodnotili. Já osobnì jsem si ve 
festivalovém programu vybral ty filmy, které pravdì- 
podobnì neuvidím v kinì ani v televizi. Zajímám se 
o pøíbìhy dìtí z jiných koutù svìta, pøi jejichž 
sledování zjiš�uji, že duše dítìte je všude stejná. A že 
všechny dìtské problémy mùže pomoci vyøešit vní- 
mavý rodiè nebo jiný dospìlý. Odborníci øíkají, že 
zahranièní filmy pro dìti jsou èasto kvalitnìjší než ty 
èeské. Je to prý dáno nesrovnatelnì lepšími finan- 
èními podmínkami. Nejzøetelnìji se tento fakt pro- 
jevuje ve filmové tvorbì severských zemí, kde na 
filmovou tvorbu pro dìti existují až stoprocentní 
dotace. Dalo by se øíci, že naši filmaøi protestovali 
právem. Jenomže nezvolili dobrou formu. Mohlo by 
se stát, že èeské filmy jednoho dne nebudou nikomu 
chybìt. Nìco naznaèuje i udìlení cen, pøi kterém 
èeské filmy, které v soutìži zùstaly,odjely z festivalu 
s prázdnou. 

Starostové a zástupci partnerských mìst mìsra Rasttatu
Foto: Mìstská kronika

Pøi slavnostním obìdì, poøádaném vrchním 
starostou, bylo všem partnerským mìstùm pøedáno 
roèní abonentní pøedplatné na rok 2007 obou rastat- 
tských deníkù k zintenzivnìní èinnosti mezi mládeží. 
Zástupci partnerských mìst pøi této pøíležitosti pøedali 
mìstu Rastatt upomínkové dary, vymìnili si zkušeno- 
sti a informace o významných událostech v partner- 
ských mìstech. Ostrovská delegace také navštívila 
zámeèek Favorit a Baden-Baden. Vrchní starosta 
Klaus Eckhard Walker a bývalý vrchní starosta Franz 
Josef Rothenbiller pøijali pozvání Jana Bureše k úèasti 
na oslavách 675 let mìsta Ostrova. 

Již 46. roèník Mezinárodního filmového festi- 
valu pro dìti a mládež ve Zlínì byl zahájen 
pondìlí 29. kvìtna.
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Otázka
Kde mùžeme žádat o pøíspìvek na péèi? 

O pøíspìvek na péèi musíte požádat písemnì na 
tiskopisu pøedepsaném ministerstvem, který bude 
k dispozici na obecním úøadì obce s rozšíøenou pù- 
sobností na Mìstském úøadu v Ostrovì. Ten provede 
sociální šetøení a zašle žádost úøadu práce. Termíny 
podání Vám vèas oznámíme. 
Otázka
Kdo urèí stupeò závislosti?

Stupeò závislosti posoudí úøad práce dle lékaøského 
posudku, výsledku sociálního šetøení a zjištìní potøeb 
žadatele. Výsledek sdìlí obecnímu úøadu, který pøí- 
spìvek vyplácí a také kontroluje jeho využívání. 
Pøíspìvek na péèi bude hrazen ze státního rozpoètu. 

Odpovìï

Odpovìï

Zákon o sociálních službách

Jiøina Štoèková

Na jednání Rady mìsta dne 23. kvìtna byl pøijat 
dar od Konfederace politických vìzòù ÈR, reliéf 
sv. Judy Tadeáše od akademického sochaøe Jaro- 
slava Šlesingera. Reliéf byl sochaøem vytvoøen
 v komunistickém lágru v Ostrovì a ilegálnì 
doruèen manželce paní Marii Šlesingerové. 
Jaroslav Šlesinger v lágru zemøel.
Na žádost Konfederace politických vìzòù ÈR bude 
reliéf umístìn v interiéru pøipravovaného Památníku 
obìtem násilí na Ostrovsku, který bude zøízen v kapli 
sv. Floriána.

Dar pro památník

(rep)

Bytová výstavba
Zastupitelstvo schválilo zvýšení pøíjmù v rozpoètu 
mìsta pro rok 2006 o 1 500 000 Kè pøevodem z Fon- 
du rozvoje bydlení do rozpoètu mìsta pro rok 2006 
a zvýšení výdajù v rozpoètu mìsta pro rok 2006 o tuto 
èástku na Program finanèní podpory bytové výstavby, 
investièní dotace fyzickým osobám z Fondu rozvoje 
bydlení.
Rozpoètové opatøení
Zastupitelstvo schválilo snížení výdajù v rozpoètu 
mìsta pro rok 2006 na opravu kostela sv. Jakuba 
Vìtšího o 50 000 Kè a zvýšení výdajù v rozpoètu mìs- 
ta pro rok 2006 o 50 000 Kè na stavební úpravy pavi- 
lonu I, plavecké uèebny a støechy ZŠ Masarykova 
v Ostrovì.
Útulek pro psy
ZM schválilo mandátní odmìnu ve výši 8000 Kè na 
zajištìní správy a provozu mìstského útulku pro psy.
Rekonstrukce Hlavní tøídy
ZM schválilo snížení kapitálových výdajù v rozpoètu 
mìsta pro rok 2006 o 60 000 Kè na rekonstrukci 
Hlavní tøídy V. etapa a zaøazení bìžných výdajù do 
rozpoètu mìsta pro rok 2006 v této výši na publicitu 
stavby Rekonstrukce Hlavní tøídy, V. etapa. 

Z jednání Zastupitelstva

(rep)

Rozpoètová opatøení
Rada schválila zaøazení pøíjmù do rozpoètu mìsta pro 
rok 2006 z úèelových pøíspìvkù z rozpoètu Karlo- 
varského kraje pro Základní školu Májová ve výši 
6000 Kè na okresní a krajské kolo v gymnastickém 
trojboji, pro Základní školu Myslbekova ve výši 3000 
Kè na okresní kolo v míèovém trojboji,  pro Mìstský 
dùm dìtí a mládeže ve výši 10 000 Kè z dotací na 
krajská kola soutìží plastikových modeláøù, želez- 
nièních modeláøù, automodeláøù a leteckých mode- 
láøù, zaøazení výdajù do rozpoètu mìsta pro rok 2006 
ve výši 6000 Kè pro Základní školu Májová v Ostrovì, 
zaøazení výdajù do rozpoètu mìsta pro rok 2006 ve 
výši 3000 Kè pro Základní školu Myslbekova na 
okresní a krajská kola školních soutìží a zaøazení 
výdajù do rozpoètu mìsta pro rok 2006 ve výši 10 000 
Kè pro Mìstský dùm dìtí a mládeže v Ostrovì na 
krajská kola soutìží modeláøù.
Pøíspìvek na FOH
Rada mìsta schválila zaøazení pøíjmù do rozpoètu 
mìsta pro rok 2006 ve výši 100 000 Kè na základì 
poskytnutí úèelového pøíspìvku z rozpoètu Karlo- 
varského kraje pro rok 2006 na 38. dìtský filmový 
a televizní festival Oty Hofmana a zaøazení výdajù ve 
stejné výši do rozpoètu mìsta pro rok 2006 na 
38. Dìtský filmový a televizní festival Oty Hofmana.
Neinvestièní dotace
Rada schválila zaøazení pøíjmù do rozpoètu mìsta pro 
rok 2006 ve výši 40 000 Kè z neinvestièní dotace ze 
státního rozpoètu na podporu projektu Slavnosti 
mìsta Ostrova (350. výroèí narození skladatele J. C. 
F. Fischera a 675. výroèí jmenování mìsta a zaøazení 
výdajù do rozpoètu mìsta pro rok 2006 ve stejné výši 
na výdaje spojené s pronájmem, montáží a demon- 
táží pódia vèetnì ozvuèení v rámci  podpory projektu 
uvedených slavností.
Zamítnutí èerpání z rezervního fondu 
Rada mìsta nesouhlasila s èerpáním z rezervního 
fondu ZŠ Klínovecká na nákup uèebnic ve výši 
maximálnì 87 000 Kè. 

Ze zasedání Rady mìsta 

(rep)

Pøekvapený zlodìj
46letý muž ve 2.10 hodin pøistihl ve svém vozidle 
Ford Transit, zaparkovaném vedle svého domu, ne- 
známého muže, který mu vnikl do vozidla a snažil se 
vyjmout rádio. Podezøelý muž z vozidla utekl. Hlídka 
OOP Ostrov opodál místa spáchání nalezla pode-
zøelou osobu podobnou popisu poškozeného, který 
byl následnì na místní OOP pøedveden k  prokázání 
totožnosti. Ve vìci bylo vedeno ,,zkrácené pøípravné 
øízení“ pro trestný èin pokusu krádeže 
Nemìli èím topit
30letý muž z Karlových Varù oznámil, že neznámý 
pachatel odcizil od silnice mezi obcemi Ostrov Horní 
Žïár a Ostrov Hluboký celkem pìt kusù kulatin 
smrku. Policií ÈR v Perninku byli pachatelé zajištìni 
spoleènì s odcizenými kulatinami, které dobrovolnì 
vydali na OO PÈR Pernink. Jednomu muži bylo ve 
zkráceném pøípravném øízení sdìleno podezøení pro 
trestný èin krádeže, nebo� byl  již trestán Okresním 
soudem v Lounech pro krádež. Další dva spolupacha- 
telé jsou podezøelí z pøestupku.
Policistùm neujeli
Na operaèním støedisku OØ Karlovy Vary bylo ano- 
nymnì oznámeno, že na køižovatce ulic  Hornická 
a Odborù se nìkdo pokouší nastartovat motorové 
vozidlo VAZ 2107. Ostrovští policisté okamžitì vyjeli 
na místo, kde zadrželi muže a ženu, kteøí se pokoušeli 
vozidlo  nastartovat pøes vytažené kabely ze spínací 
skøíòky. 26letému muži z Velichova a 25leté ženì 
z Ostrova bylo sdìleno podezøení z trestného èinu 
pokusu krádeže. 
Kradl a loupil, teï odpoèívá
Proti 28letému muži bylo zahájeno trestní stíhání pro 
trestné èiny: loupež, krádež, pokus krádeže. 
1. U garáží za prodejnou Supermarket pøistoupil 
k nezletilé osobì, která mìla v ruce mobilní telefon, 
jenž byl souèasnì zavìšen na tkanièce na krku. Beze 
slova se pokusil jej poškozenému vytrhnout, což se 
mu nejprve nepodaøilo. Když se poškozený bránil, 
kousl ho do ruky, poté poškozený telefon upustil. 
Pachatel s mobilem z místa èinu utekl. 
2. Po  pøelezení oploceného pozemku a rozštípání 
døevìných dveøí vedoucích do stodoly za  domem 
odcizil elektrickou sváøeèku. 
3. Vloupal se do bývalé továrny na výrobu nábytku 
JITONA a když spustila siréna alarmu, z místa utekl, 
aniž by nìco odcizil. Uvedených trestných èinù se 
dopustil pøesto, že byl v posledních tøech letech pro 
obdobnou trestnou èinnost potrestán a odsouzen 
k odnìtí svobody nepodmínìnì na dobu pìti mìsícù. 
Obvinìný muž byl policisty zadržen a po podání 
návrhu na vzetí do vazby byl soudcem Okresního 
soudu v Karlových Varech umístnìn do vazební 
vìznice. 

Ostrovské støípky 
z kriminálních pøípadù 

Prap. Pavel Valenta

Po dobu letních prázdnin, tedy v èervenci a srpnu, 
bude Mìstská knihovna (oddìlení pro dìti, dospìlé 
a studovna s èítárnou) otevøena v pondìlí a ve ètvrtek 
od 9.30 do 11.30 hodin a od 13.00 do 18.00 hodin, 
v úterý od 13.00 do 18.00 hodin. 
Hudební oddìlení bude otevøeno v pondìlí a ve 
ètvrtek od 9.30 do 11.30 hodin a od 13.00 do 18.00 
hodin. Ostatní dny má knihovna zavøeno.

Pøejeme všem pøíjemné prožití zasloužené dovolené 
a dìtem bájeèné prázdniny. 

V dìtském oddìlení si mohou dìti každé pondìlí od 
9.30 do 11.30 hodin vyzkoušet svou šikovnost v „ruè- 
ní dílnì“ pøi vyrábìní drobností z rùzných materiálù. 

Mìstská knihovna 

Mgr. Irena Leitnerová

Rekonstrukce Hlavní tøídy                               Foto: Jaroslav Kováø

Ostrovský mìsíèník také tento mìsíc vyhlašuje 
soutìž pro ètenáøe. Výherce obdrží balíèek map 
oblasti Krušných hor. Odpovìdi na kupónu 
pošlete nebo pøineste do Infocentra v Domì 
kultury nejpozdìji do 14. èervence. Výherce ze 
správných odpovìdí urèí los. 

Nápovìda: správná odpovìï se skrývá v nìkterém 
ze èlánkù tohoto èísla.

Otázka: Jak se jmenovali poslední majitelé 
Horního hradu pøed rokem 1945?

Jméno a pøíjmení

Telefon:

Odpovìï

Kupon:

Soutìž pro ètenáøe

V èervnu vyhrála Marie Šobíšková. (Správná 
odpovìï znìla: 1334)

(red)

krajská koordinátorka NRZP ÈR
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Zprávy ze škol

Pøíspìvky jsou redakènì kráceny.

V posledním ohlédnutí za školním rokem dáváme 
tradiènì vìtší prostor našim nejmenším. Dìti z hu- 
debnì-pohybového kroužku vystoupily na pøehlídce 
MŠ pod názvem Mateøinka a v témže mìsíci, tedy 
dubnu, se malí výtvarníci zúèastnili soutìže Kraslice 
jako od babièky. Výtvarná èinnost pøinesla své ovoce 
v kvìtnu, kdy žákynì Kateøina Koptová obsadila 
druhé místo ve výtvarné soutìži Kytièka pro ma- 
minku. V dalších kategoriích získaly žákynì VIII. A 
Natálie Èepeláková, Barbora Dvoøáková a Lenka 
Svobodová první místo za skupinovou práci, v jed- 
notlivcích první místo Veronika Ertlová ze VII. A a tøetí 
místo Karolína Bílková z VIII. C. 
V soutìži vyhlášené Krajským úøadem obdrželi žáci 
devátých tøíd Daniel Vrba, Klára Kolejáková, Filip 
Kunc a Daniela Maòhalová èestná uznání a jejich díla 
budou vystavena v areálu vyhlašovatele. Dìti z MŠ 
svým vystoupením zaujaly i na kvìtnové akademii 
a potìšily své maminky pøedstaveními i v jednotlivých 
tøídách. Koncem kvìtna se v Karlových Varech konal 
Pohár rozhlasu, v nìmž byli naši atleti pøekvapivì 
úspìšní. V konkurenci 22 škol se dívky z osmých a de- 
vátých tøíd umístily na pátém místì, což je na jazy- 
kovou školu bez atletického oválu více než slušný 
výsledek. Nejlépe školu reprezentovali žáci David 
Roško a Jakub Vydra mezi mladšími chlapci a starší 
žákynì Karolína Bílková, Lucie Choutková a Nella 
Slavíková.
Den dìtí oslavili žáci druhého stupnì sportovními 
soutìžemi, zatímco první patro školy se promìnilo 
v jednu velkou diskotéku pro mladší spolužáky. Ti 
mezi sebou pøivítali vrstevníky z partnerské školy 
v Markersbachu a oplatili jim tak jejich kvìtnovou 
návštìvu.
Jarní poèasí, souhlasíte-li, nic moc. Na Medarda však 
ani kapka. Doufáme, že v této chvíli si tedy všichni 
naši žáci a kolegové užívají zasloužených prázdnin 
a sluneèní pohody. Mgr. Vladimír Vízdal    

ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ Ostrov

ZŠ Klínovecká 
Ze shonu a napìtí, které každý èerven ve škole 
panuje, ujely dìti 3. až 5. tøíd na týden do školy v pøí- 
rodì. Ostatní žáci si užili alespoò jednodenní výlety 
se svou tøídou. Dìti z pìveckého kroužku opìt na- 
vštívily obyvatele Domu pokojného stáøí v Hroz- 
nìtínì, aby je potìšily pásmem písnièek, básnièek 
a dáreèky od uèitelky výtvarné výchovy Hockové. 
Žáci  z 2. stupnì poslali své práce na téma Kompost 
a Nejkrásnìjší místo v mém mìstì (obci) do výtvar- 
ných soutìží. Za svou Kytièku pro maminku získala 
Pavlína Pham 2. místo a Zvláštní cenu poroty. Déle 
než mìsíc se dìti v hodinách obèanské výchovy 
a dìjepisu pøipravovaly na soutìž Ostrov 675. Finále 
nejlepších družstev jednotlivých škol se konalo 13. 
èervna v Domu kultury. Naši žáci Markéta Plešinge- 
rová s Ladou Berkyovou (9.B) a David Kasal (7.B) byli 
v prùbìžném hodnocení soutìže Ostrovský reportér 
nejlepší. V posledním zápase celoroèní soutìže o Po- 
hár starosty mìsta v minikopané chlapcù a dívek 6. 
a 7. tøíd byla obì družstva tøetí. Pøedznamenala tak 
i celkové umístìní naší školy v soutìži: máme bronz. 
30. èervna odzvonilo školnímu roku 2005/2006, žáci 
zamávali svým vysvìdèením a rozprchli se ze školy. 
Ponìkud dojemnìjší bylo louèení se žáky 9. tøíd na 
Staré radnici. 
Vedení školy dìkuje všem zamìstnancùm za celo- 
roèní práci. A co popøát? Snad jen: A� jsou prázdniny 
nekoneènì dlouhé, sluneèné, plné pohody a neza- 
pomenutelných zážitkù! 

Mgr. Jana Paøíková

V minulých letech jsme si zvykli slýchat o mladých 
chemicích, kteøí úspìšnì reprezentovali ostrovské 
gymnázium na mnoha soutìžích v Èechách i v zahra- 
nièí. Úspìšní byli také biologové, zemìpisci èi dìje- 
pisci. V tomto školním roce zazáøili naši studenti krom 
jiného pøedevším na poli literatury a èeského jazyka.
Marek Steininger je studentem septimy A. Již loni 
upozornil na svùj talent, když zvítìzil v Literární sou- 
tìži studentù západoèeských støedních škol a byl tøetí 
v literární soutìži o Cenu Dannyho Smiøického. Tuto 
celostátní soutìž poøádá Soukromé gymnázium Jo- 
sefa Škvoreckého. Letos se Marek posunul ještì 
o stupínek výš a obsadil hned dvì skvìlá druhá místa. 
V kategorii próza SŠ s povídkou Trans-orchestr pana 
Bùèka a v kategorii poezie SŠ s pracemi Hon na hlasy, 
Bloudím a Poslouchám gramofon. Sluší se také pøipo- 
menout, že Markovi je v jeho tvorbì oporou Dana 
Staòová, která vyuèuje na gymnáziu èeský jazyk. Je 
mu nejen profesorkou èeštiny, ale také prvním re- 
cenzentem  a rádcem. 

Podìkování patøí i Jaroslavì Strachoòové, která ne- 
pøehlédla básnický talent Kateøiny Pouskové ze 4. A. 
Pomohla jí v jejím dalším smìøování, napøíklad výbì- 
rem básní do soutìže.  Kateøina zaujala nejen porotu 
západoèeské Literární soutìže, v níž obsadila 2. místo 
a získala Zvláštní cenu za zajímavé práce v kategorii 
poezie, ale také vìhlasného recitátora Miroslava Ko- 
vaøíka, v jehož rozhlasovém poøadu Zelené peøí byla 
Kateøina hostem. 

Veleúspìšný rok èeského jazyka a literatury mùže na 
konci èervna ještì završit celostátní kolo olympiády 
v èeském jazyce. Ostrovské gymnázium má v této 
soutìži hned dvojí zastoupení. Po vítìzství v krajském 
kole se ho zúèastní Alžbìta Pincová z oktávy B a Eva 
Pavelková z kvarty A. Výsledky však budou známy až 
v dobì prázdnin. My vìøíme, že vše dopadne výbor- 
nì a o úspìšném prùbìhu vám podáme zprávu v záøí. 
Závìrem vám pøejeme pohodový a sluneèný èas 
letních prázdnin a dovolených, tøeba právì s dobrou 
knihou mladého talentovaného autora. 

Literární talenty na gymnáziu 
aneb Jak studenti vládnou jazykem

Mgr. Libor Velièka, zástupce øeditele 

Závìreènými zkouškami a rozdáním vysvìdèení konèí 
i školní rok na Základní umìlecké škole Ostrov. Asi by 
nikoho pøed 50 lety, kdy škola zahájila svou èinnost 
v prostorách Domu kultury, nenapadlo, že se pùvod 
ní hudební škola s pìti pedagogy rozroste na ètyø-
oborovou školu s 25 uèiteli: zajímavými osobnostmi 
rùzného nástrojového obsazení, dvìma uèitelkami 
proslulého výtvarného oddìlení, s mladou perspek- 
tivní uèitelkou taneèního oddìlení a velmi úspìšným 
literárnì dramatickým oborem s dvìma uèitelkami 
a mladými pomocníky z øad žákù, a že tuto školu bude 
navštìvovat víc jak 700 žákù. 
Nad historií školy, nad novì vydaným Almanachem 
i nad kronikami si zavzpomínali bývalí uèitelé i žáci, 
kteøí školu navštívili letos v únoru pøi hlavním Dnu 
oslav. Ocenili vlastní galerii výtvarného oboru, nové 
prostory s Minidivadélkem literárnì dramatického 
a taneèního oboru a radovali se nad výkony žákù na 
plese školy. Radost mìli i návštìvníci rùzných nových 
akcí, a� už to byl koncert rodièù a jejich dìtí nebo 
sólová vystoupení žákù školy nebo nová hudební 
pøehlídka Souznìní, premiéry V bludišti mého srdce, 
Dcera Evina a nebo i akcí tradièních: sem jistì patøí 
koncerty Adventní, Závìreèný, Absolventský, Pìvec- 
kého sboru a Smyècového orchestru. Celkem bylo 
tìchto akcí v letošním školním roce pøes dvì stovky! 
Úsilí žákù i jejich uèitelù se také projevilo v soutìžích. 
V letošním roce si z okresních kol pøivezl ocenìní 61 
žák, z krajských a regionálních kol pak 78 žákù a z ce- 
lostátních kol 42 žáci! O konkrétních jménech s pøes- 
ným názvem soutìže jsme prùbìžnì informovali na 
stránkách OM. Blahopøání dlužíme jen Jonáši Konýv- 
kovi, který získal Cenu od Obce spisovatelù na èesko-
slovenské soutìži umìleckých škol v Podìbradech 
a pak hlavnì Evì Herzogové, která byla pøijata na 
Divadelní fakultu JAMU, katedru tvoøivé dramatiky, 
dále Danielu Vrbovi za pøijetí na keramickou prùmy- 
slovku, Barboøe Habichové a Annì Müllerové za pøi- 
jetí na støední pedagogickou školu v Karlových Va- 
rech. Všichni tito pøijatí žáci se na talentové zkoušky 
pøipravovali u našich pedagogù. Letošní jubilejní rok 
byl tedy velmi zdaøilý. Ráda bych za nìj podìkovala 
všem žákùm, kteøí své umìlecké výkony dotáhli tak 
daleko, že byli schopni vystoupit na veøejnosti, nebo 
dokonce uspìt v nìjaké soutìži. A pøedevším bych 
chtìla podìkovat pedagogùm za trpìlivost a snahu 
nauèit své žáky komunikovat umìleckými prostøedky. 
Všem, i našim divákùm a posluchaèùm, pak pøeji 
hodnì spoleèných umìleckých zážitkù v novém 
školním roce. 

ZUŠ konèí jubilejní školní rok

Mgr. Irena Konývková, øeditelka ZUŠ Ostrov

Májový trojlístek
informuje, že další školní rok je za námi. Ohlédneme-
li se zpìt, je vidìt pìkný kus práce. Kromì nabytých 
vìdomostí si dìti na prázdniny odnášejí i pøíjemné 
zážitky ze svých školních a mimoškolních aktivit, 
kroužkù školy (anglický jazyk, pìvecký, flétnièkový, 
kytarový, basketbalový, softbalový, atletický, pohy- 
bové hry) nebo znalostních, výtvarných, hudebních èi 
sportovních soutìží, v nichž všichni prokázali své 
dovednosti. Škola se mùže pochlubit také vlastními 
kulturními akcemi pro rodièe a ostrovskou veøejnost 
(jmenujme alespoò školní akademii a jarní koncert), 
obstála i jako poøadatelka sportovních soutìží, napø. 
Ostrovské minitretry. Za práci a dosažené výsledky si 
tak zaslouží pochvalu a podìkování nejen žáci, ale
i všichni pracovníci školy a rodièe. Pøejeme všem 
hezké a sluneèné prázdniny. 

Mgr. Naïa Èechmanová

Herci souboru Hop-Hop pod vedením Ireny Konývkové v úspìšné 
inscenaci hry V bludišti mého srdce. 
Hra vychází z experimentální poezie (slovní i grafické).
Foto: Archiv ZUŠ Ostrov
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Rozhovor

Jako mnoho dalších hradù, byl i Hauenštejn v dobì 
tøicetileté války obléhán švédským vojskem. Dobyt 
byl Zámecký vrch, vypínající se nad hradem. Hradní 
posádka se však udatnì bránila a první útok odrazila.
Na druhý den se Švédové hotovili ke druhé zteèi. 
Roznesla se mezi nimi zpráva, že Kadaòští spolu 
s pány ze Šumburka a nedalekého Himlštejna chystají 
brannou pohotovost ku pomoci obleženým. 
Švédové tedy rychle zaútoèili. Podaøilo se jim pøe- 
konat hluboký hradní pøíkop a beranidlem poškodit 
bránu, když tu únikovou tajnou chodbou, vylámanou 
do skály, vpadl kapitán obráncù s družinou odvážlivcù 
do týla nepøátel. Udiveným dobyvatelùm zpùsobil 
ten výpad velké ztráty a pøedpolí bylo rázem dobito 
zpìt. Otøeseným švédským oddílùm již ke tøetímu 
útoku mnoho sil nezbývalo, a tak se dali na ústup do 
hor. Navíc se podle Ohøe již blížily na pomoc hradu 
šiky Kadaòských.
Leè vítìzství bylo draze vykoupeno. Ze vsi v podhradí 
zùstalo kouøící rumištì a øada stateèných obráncù se 
odebrala na pravdu boží. I stateèný kapitán, jenž 
spásný výpad vedl, byl nepøátelským kopím proklán 
nedaleko brány, jejíž prolomení odvrátil.
Do dnešních dní se zachovala pøipomínka té nejtìžší 
bitvy v hradních dìjinách. Øíká se, že krev onoho 
stateèného kapitána lze dodnes na skále v místì 
pùvodní brány spatøit a vnímavý návštìvník pøi 
dotyku na tom místì pocítí zásah energie. A ten, kdo 
na hradì déle zùstane, za bouølivých vìtrných nocí 
lomoz bitvy a ryk obráncù uslyší. Nutno dodat, že 
duch obìtavého kapitána stále ostražitì dohlíží na 
bezpeènost na hradì a mocným kouzlem chrání 
všechny, kdož zde ruku k dílu pøiloží. 

Jak Vás napadlo 
koupit si hrad?

Èím jste na hradu zaèínal?

Co øíkáte na pomluvy, že hrad je špatné 
místo? 

Skuteènì na Horním hradì straší?

Zakoupením hradu 
jsem si splnil dìtský 
sen. Jezdíval jsem po 
hradech èeských, ale
i slovenských a znám 
dobøe i hrady na Bal- 
kánu. Pøi prohlídkách 
tìchto památek jsem 
snil o tom, že bych 

takový hrad také mìl. Hauenštejn mi padl do oka
v roce 1994, nadchl mì na první pohled, vypadal jako 
šlechtické sídlo legendárního kapitána Fracasse. V té 
dobì to však bylo moc drahé, pak dál zasáhla ještì
 i restituce, takže jsem koupi nemohl realizovat hned, 
ale ta myšlenka už mì nepustila. Pozdìji se mi poda- 
øilo sehnat peníze, zadlužil jsem se a šel do toho.

Zaèátky byly žalostné, ale obrovské nadšení a od- 
hodlání mi pomáhalo. Nejdøív ze všeho jsme museli 
odstranit letité nálety (plevelné keøe a stromy), které 
byly nejen v blízkém okolí, ale prorùstaly celou 
budovou. Abychom se dostali do hradu, museli jsme 
si cestu doslova prosekat. Také místnosti byly kvùli 
závalùm nepøístupné. Pracoval jsem spolu s nej- 
bližšími kamarády a teprve po pùl roce jsme pozvolna 
mohli zaèít rozjíždìt opravy.

Obèas jsem zaslechl, že jsou u nás na hradì špatné 
zóny, nepøíznivé vyzaøování a podobnì, ale tìch lidí, 
kteøí sem nechtìjí kvùli tomu jezdit, je mizivá men- 
šina. Naopak, mám zkušenosti s citlivými vnímavými 
jedinci, kteøí se mi svìøují, jak je jim na hradì 
pøíjemnì. Zvláštì okolí kaplièky pùsobí na návštì- 
vníky pøímo blahodárnì, ale i celková atmosféra 
hradu je lidem vesmìs pøíjemná, vìtšina zde má 
pøíznivé reakce. Tyto hrùzostrašné zvìsti považuji za 
„bzuèení much“. Za dobu pìti let, kdy tu pracujeme, 
nìkdy pod zavalenými zdmi a v dost nebezpeèných 
situacích, se tu nikdy nikomu nic špatného ani 
tragického nestalo. 

Já sám jsem zatím setkání s duchy na svém hradì 
nezažil (jinde ano), ale rozhodnì musím potvrdit, že 
tu straší. Dokládají to èetná svìdectví našich hostù. 
V rùzných èástech hradu mívají barvité zážitky, kladné 
nebo i trochu strašidelné, ale to jsou jen záležitosti 
urèitých vybraných míst. Odborníci na „duchy“ to 
pøisuzují takzvané pamìti zdí, které vydávají po 
staletích svou energii. Nejhmatatelnìjší událostí je 
pøedloòské popùlnoèní setkání øezbáøského mistra 
Libora Daenemarka, navracivšího se opuštìným hra- 
dem od ohnì na nádvoøí ke svému osamìlému stanu 
pod hradní vìží. Cestou potkal „Švéda“. Následný 
rok jej pak mistrnì vytesal do obrovského lipového 
špalku a náš hradní mistr kováø pro nìj ukul meè. Ono 
setkání prý bylo pøíjemné, jak nám ráno po oné noci 
Libor vyprávìl... Více o našich povìstech a zážitcích 
minulých i souèasných se rozepisujeme v naší publi- 
kaci a na www.hornihrad.cz.

Pavel Palacký si øíká Hradní pán
Tøiatøicetiletý majitel Horního hradu Pavel Palacký je rodák z Prahy. S manželkou Ditou má ètyøletého syna Lukáše, kterého s nadsázkou nazývá „korunním 
princem“. Narození dalšího èlena rodiny oèekává v nejbližších dnech. Jak sám øíká, jeho pøíjmení, pøipomínající známého èeského historika, politika 
a literáta Františka Palackého, není náhoda: jeho otec je prý potomkem vìtve Palackých po Janu Palackém, bratrovi slavného Františka. Pavel Palacký 
studoval pùvodnì na uèitele, ale už na škole zaèal podnikat a organizovat nejrùznìjší akce pro dìti. Rád užívá oznaèení „Hradní pán“. Lidé od nìj èasto 
slýchají vìtu: „Inu, pøijïte se i vy podívat, jak se staví opravdický hrad!“

Povìst z Hauenštejna

První dokonèená komnata na Horním hradu slouží veøejnosti.
Foto: Archiv majitele

Jaký je Váš nejhorší a nejhezèí zážitek 
spojený s hradem?

Jak se chovají návštìvníci?

Mùj nejhorší zážitek byl pád vìže. Bylo tenkrát už 
hotové nové schodištì, pøišel jsem na místo a uvidìl  
dobrou ètvrtinu vìže spadlou hluboko do údolí. 
Jenže už za dalších osm mìsícù vìž znovu stála. 
K nejkrásnìjším zážitkùm patøí neustálé promìny 
hradu, zažívám je nepøetržitì a zdaleka to tedy není 
jeden krásný zážitek. V této souvislosti chci velmi 
podìkovat staviteli Milanu Štìpánkovi z Ostrova, 
který hrad nezištnì buduje a vylepšuje, jen s mini- 
málními pøíjmy pro nutnou režii. Každý týden, když na 
hrad pøijíždím, pokaždé vidím nový pokrok. Tak zaží- 
vám radost neustále.

Musím zdùraznit, že na hradì se návštìvníci chovají 
skuteènì velmi hezky. Pomáhají tak vytváøet 
pøíjemné klima. Uvìdomují si a chápou, že jsme hrad 
vytvoøili doslova z nièeho, nelze tedy na nìj pohlížet 
jako na hotovou turistickou atrakci. Ti, kteøí jezdí 
pravidelnì, vždy nové úpravy ocení. Samozøejmì, ani 
my nejsme uchránìni vandalských èinù, ale jsou 
velmi ojedinìlé. 

Peèujete ještì o další památky?

Co øíkáte na pøirovnání Horního hradu 
k Hluboké?

Rád bych postupnì zvelebil celou unikátní Horno- 
hradskou osadu. Je navržena k prohlášení za krajin- 
nou památkovou zónu. Máme zde doslova pod no- 
sem jedineèný soubor více než deseti historických 
staveb, který stále žije svým vlastním životem a který 
souèasní majitelé povìtšinou vkusnì zvelebují a udr- 
žují. Není to mrtvý skanzen. A to je právì veliké bu- 
doucí lákadlo pro mnohé tuzemské i zahranièní 
turisty. 
Jinak obrovský kus práce byl vykonán i pøi asanaci 
více jak padesátihektarového okolního parku. K hra- 
du pøináleží i Arboretum, které zde pøed nìkolika 
desítkami let založila a stále o nìj vzornì peèuje 
rodina Hejtíkova. S více jak dvìma tisíci vzácných 
druhù kvìtin, keøù a stromù, svezených z celého 
svìta. Hrad ožívá každoroènì mnohými pestrými 
kulturními akcemi. 

Horní hrad je sice menší než slavný zámek Hluboká, 
rozhodnì je však podstatnì bohatší na zdobné 
stavební prvky. Buquoyové, kteøí byli posledními 
majiteli Hauenštejna, využili pøi úpravách a vybavení 
hradu toho nejlepšího, co tehdy v Evropì bylo 
k dispozici. Navíc Hauenštejn je umístìn v nádherné 
pøírodì a romantickém prostøedí, na rozdíl od 
Hluboké, která leží v rovinì. Za zlomový moment
v obnovì našeho hradu považuji dokonèení komnaty 
s informaèním centrem a pokladnou. Tato místnost 

mìla pøednost, protože slouží veøejnosti, ale o loò- 
ských Vánocích jsme se i my koneènì po pìti letech 
pøestìhovali z maringotky do dvou již obyvatelných 
komnat v prvním patøe. Až bude Horní hrad do- 
konèený, bude to skuteèná rarita. Plánuji to tak na 
dalších dvacet let. 

S Pavlem Palackým hovoøila Irena Janeèková

Podle pramenù Pavla Palackého

Pavel Palacký pøi jedné z mnoha kulturních akcí
Foto: Lukáš Adamec
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K I N O K A V Á R N A ÈERVENEC
KINOKAVÁRNA OD 15.00 HODIN
nedìlní promítání pro dìti

KINOKAVÁRNA OD 18.30 HODIN

KINO DÌTÍ MÁ JARNÍ A LETNÍ PRÁZDNINY. 
PROMÍTAT BUDEME OPÌT OD ØÍJNA.

CO PØIPRAVUJEME V KINÌ 
NA SRPEN?

NOVINKY PÙJÈOVNY DVD
Domu kultury Ostrov

Pondìlí - sobota                8.00 - 21.00 
Nedìle    9.00 - 11.00    16.00 - 21.00

Pùjèovna DVD otevøena:

Každá desátá výpùjèka zdarma, VHS do 30 Kè

Zaèátky pøedstavení v èervenci a v srpnu v 18.30 
hodin, není-li uvedeno jinak

1. a 2. sobota a nedìle, 80 minut, èeská verze, 
repríza
Vstupné: 60 Kè, mládeži pøístupný

Skuteèný pøíbìh Èervené Karkulky. Èervená 
Karkulka je sice klasické pohádkové téma, ale zde je 
vše naopak. Zaèínáme od konce. Strážci zákona 
pátrají po tom, co se odehrálo v chaloupce babièky, 
jakou roli tu hraje sekera, vlk i samotná Karkulka… 
Škody a porušení zákonù jsou závažné: násilné 
vloupání, narušení domácího klidu, úmysl sežrat 
a máchání sekerou bez povolení. Tato verze Kar- 
kulky je vytvoøena v duchu „shrekovské“ filosofie, 
tedy pobavit všechny za všech okolností. 
Produkce: USA. Žánr: animovaná rodinná komedie

6. a 7. ètvrtek a pátek, 107 minut, èeské titulky, 
premiéra
vstupné: 55 Kè, mládeži nepøístupný

Ti š�astnìjší zemøou první. Drsný, divoký a napínavý 
pøíbìh o obyèejné rodinné dovolené, která se 
najednou zmìní v boj o holý život. Carterova rodina 
se pøi rodinném výletì najednou ocitá uprostøed 
rozlehlé pouštì, kde není ani stopy po jakékoli 
formì života. Carterovi si uvìdomí, že nejsou tak 
sami, jak se zpoèátku zdálo. V kopcích obklopujících 
pouš� se nachází skupina zmutovaných, vyhládlých 
a krvežíznivých potomkù horníkù… 
Produkce: USA. Žánr: horor

8. a 9. sobota a nedìle, 104 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 60 Kè, mládeži pøístupný

Rozhodující souboj. Ve filmu X-Men: Poslední 
vzdor, který je závìreènou kapitolou této filmové 
trilogie, ohrožuje vývoj svìtových dìjin „lék“, jenž 
dokáže promìnit mutanty v obyèejné lidské bytosti. 
Ve filmu se znovu objevují nejen všechny dùležité 
postavy z pøedchozích pokraèování, ale pøipojila se 
i øada nových. 
Produkce: USA. Žánr: akèní sci-fi thriller

13. a 14. ètvrtek a pátek, 91 minut, èeská verze, 
repríza
Vstupné: 60 Kè, mládeži pøístupný

A chládek je fuè. Ve filmu se vracejí naši hrdinové 
z prostøedí pod bodem mrazu: chlupatý mamut 
Manny, lenochod Sid, šavlozubý tygr Diego a pre- 
historická kryso-veverka, vìèná smolaøka Kryserka. 
Naše trojice hrdinù stále drží pospolu a užívá si 
výhody svìta, který je ve stavu tání.
Produkce: USA. Žánr: animovaná komedie

15. a 16. sobota a nedìle, 100 minut, premiéra
Vstupné: 60 Kè,  mládeži pøístupný

Moderní všeobecnì srozumitelná komedie s dyna- 
mickým vyprávìním ze souèasnosti o tom, co 
všechno se mùže stát, když si chcete poøádnì užít 
narozeniny. Pražský taxikáø Jarda (Jan Dolanský) má 
dnes narozeniny a chce si je opravdu poøádnì užít. 
Jenže právì dnes nabere do auta konzervativního 
a zásadového dùchodce (Viktor Preiss), který mu

KARCOOLKA

HORY MAJÍ OÈI

X-MEN: POSLEDNÍ VZDOR

DOBA LEDOVÁ 2: OBLEVA

VŠECHNO NEJLEPŠÍ

KINOKAVÁRNA OD 21.00 HODIN

Zaèátky v èervenci a v srpnu ve 21.00 hodin, 
není-li uvedeno jinak

1. sobota, 128 minut, èeské titulky, premiéra
Vstupné: 55 Kè, mládeži nepøístupný

Dokonalý zloèin neexistuje. Na poøadu dne je nová 
akce: v pøepadené bance drží lupièi desítky rukojmí. 
Tahle krizová situace bude ovšem velmi 
nestandardní. Detektiv Miller (Denzel Washington) 
se totiž musí utkat s asi nejchytøejším zloèincem 
(Clive Owen), kterého za svou bohatou kariéru 
potkal, a pokusí se pøekazit zloèin, který se zdá být 
dokonalý. 
Produkce: USA. Žánr: thriller

7. a 8. pátek a sobota, 107 minut, èeské titulky, 
premiéra
vstupné: 55 Kè, mládeži nepøístupný

SPOJENEC

HORY MAJÍ OÈI

Lemra líná
Scary Movie 4

bìhem jediného dne dokáže rozložit celý život. 
Produkce: ÈR. Žánr: komedie

20. a 21. ètvrtek a pátek, 94 minut, èeská verze, 
premiéra
Vstupné: 65 Kè, mládeži pøístupný

Za zvíøátky nemusíte jen do ZOO. Pojïte na nì do 
kina! Film Divoèina z produkce Walt Disney Pictures 
vypráví pøíbìh zvíøat z newyorské ZOO, která se 
poté, co je jedno z nich omylem odvezeno do 
divoèiny, vydávají na nebezpeènou záchrannou 
výpravu. Teprve ve chvíli, kdy opustí brány své ZOO, 
pozná pestrá parta zvíøat vèetnì lva, žirafy, 
anakondy, koaly a veverky, jakou džunglí se mùže 
stát i obyèejné mìsto. 
Produkce: USA . Žánr: animovaná pohádka

22. a 23. sobota a nedìle, 83 minut, èeská verze, 
premiéra
Vstupné: 60 Kè, mládeži pøístupný

Animovaná komedie, která vznikla podle 
stejnojmenného populárního komiksu. Když se 
zvíøátka v lese probudí ze zimního spánku, zjistí, že 
jim kolem domova vyrostl vysoký živý plot. Mýval 
jim vysvìtlí, že za plotem bydlí podivné bytosti, 
zvané lidi, které žijí, aby jedly, na rozdíl od zvíøat, 
která jedí, aby pøežila. Svìt lidí je proto logicky 
k prasknutí nacpaný jídlem, které èeká jen na to, až 
ho po zimì vyhladovìlá zvíøátka ukoøistí a zbaští. 
Produkce: USA. Žánr: animovaná komedie

27. až 29. ètvrtek až sobota, 114 minut, èeské 
titulky, premiéra
Vstupné: 55 Kè, mládeži nepøístupný

Pokraèování dlouho oèekávaného kultovního 
thrilleru.  Prvotøídní erotický thriller Základní instinkt 
2 pátrá, co se stane, když se temnìjší èást lidské duše 
dostane na povrch. Bude inteligentní a svùdná 
Catherine (Sharon Stone) vést svùj závìreèný 
triumf?
Produkce: USA. Žánr: thriller, krimi

30. nedìle, 110 minut, èeské titulky, premiéra
Vstupné: 55 Kè, mládeži nepøístupný

Mnozí lidé vìøí, že proroctví z knihy Zjevení je 
pøedzvìstí dìsivé budoucnosti, která náš svìt èeká. 
Tato pasáž Bible pojednává konkrétnì o pøíchodu 
Antikrista, který na svém tìle nese numerickou 
sekvenci 666: znamení Bestie. Damien není 
obyèejné dítì, ale ztìlesnìný Antikrist, jehož pøíchod 
byl již dlouho oèekáván. Produkce: USA. Žánr: horor

DIVOÈINA

ZA PLOTEM

ZÁKLADNÍ INSTINKT 2

SATAN PØICHÁZÍ

Ti š�astnìjší zemøou první. Drsný, divoký a napínavý 
pøíbìh o obyèejné rodinné dovolené, která se 
najednou zmìní v boj o holý život. Carterova rodina 
se pøi rodinném výletì najednou ocitá uprostøed 
rozlehlé pouštì, kde není ani stopy po jakékoliv 
formì života. Carterovi si uvìdomí, že nejsou tak 
sami, jak se ze zaèátku zdálo. V kopcích obklopujících 
pouš� se nachází skupina zmutovaných, vyhládlých 
a krvežíznivých potomkù horníkù… Produkce: USA. 
Žánr: horor

14. a 15. pátek a sobota, 91 minut, èeská verze, 
repríza
Vstupné: 60 Kè, mládeži pøístupný

A chládek je fuè. Ve filmu se vracejí naši hrdinové 
z prostøedí pod bodem mrazu: chlupatý mamut 
Manny, lenochod Sid, šavlozubý tygr Diego a pre- 
historická kryso-veverka, vìèná smolaøka Kryserka. 
Naše trojice hrdinù stále drží pospolu a užívá si 
výhody svìta, který je ve stavu tání. 
Produkce: USA. Žánr: animovaná komedie

21. a 22. pátek a sobota, 94 minut, èeská verze, 
premiéra
Vstupné: 65 Kè, mládeži pøístupný

Za zvíøátky nemusíte jen do ZOO. Pojïte na nì do 
kina! Film Divoèina z produkce Walt Disney Pictures 
vypráví pøíbìh zvíøat z newyorské ZOO, která se 
poté, co je jedno z nich omylem odvezeno do 
divoèiny, vydávají na nebezpeènou záchrannou 
výpravu. Teprve ve chvíli, kdy opustí brány své ZOO, 
pozná pestrá parta zvíøat vèetnì lva, žirafy, anakondy, 
koaly a veverky, jakou džunglí se mùže stát i oby- 
èejné mìsto. 
Produkce: USA. Žánr: animovaná pohádka

28. a 29. pátek a sobota, 114 minut, èeské titulky, 
premiéra

Vstupné: 55 Kè, mládeži nepøístupný

Pokraèování dlouho oèekávaného kultovního 
thrilleru.  Prvotøídní erotický thriller Základní instinkt 
2 pátrá, co se stane, když se temnìjší èást lidské duše 
dostane na povrch. Bude inteligentní a svùdná 
Catherine (Sharon Stone) vést svùj závìreèný triumf? 
Produkce: USA. Žánr: thriller, krimi

DOBA LEDOVÁ 2: OBLEVA

DIVOÈINA

ZÁKLADNÍ INSTINKT 2

Auta
Sexy pistols

HRA S NEVÌROU
Velmi neobvyklé zážitky èekají na hlavní hrdiny.
ŽÍT PO SVÉM
Robert Redford v hlavní roli.
MNICHOV
Olympiáda v Mnichovì, léto 1972.
WALK THE LINE
Láska spaluje.
ZLOMENÉ KVÌTINY
Bill Murray ve vynikajícím filmu.
ŽOLDÁCI SPRAVEDLNOSTI
Steven Seagal opìt v akci.



2. èervence, Stará radnice Ostrov
Výstava  

Nejvýznamnìjší staré a památné stromy celé ÈR. 
Z Ostrovska a Karlovarska tam budou zastoupeny 
jen ty „nej“.
Konec výstavy 27. èervence
Vstupné: 10 Kè

25. až 30. èervence
Setkání neprofesionálních výtvarníkù z pohranièí, 
kteøí budou spoleènì tvoøit. Témata roku 2006 jsou: 
Krajina, Architektura církevní a lidová a Hledání 
osobitého stylu úèastníkù. Program bude zamìøen 
na frotáž, koláž, kombinace, akèní malování, teorii 
perspektivy a další. Rozmanitá bude i technika 
kresby, napøíklad stínování, lavírování, rozmývání, 
grafické tužky atd. Námìt na jednotlivé dny bude 
vždy pøipraven, vysvìtlen a zpracován podle 
zkušeností, pøedstav a emocí každého úèastníka. 
Bude-li mít úèastník pøipravené vlastní téma, bude 
respektován a citlivì veden.
 
Následovat bude výstava v prostorách Staré 
radnice.

Pøihlášky na setkání si mùžete vyzvednout v IC 
v DK Ostrov

KOUZLO STARÝCH STROMÙ

ÈESKO-NÌMECKÉ SETKÁNÍ 
VÝTVARNÍKÙ

Tento projekt byl spolufinancován z prostøedkù 
EU v rámci iniciativy Spoleèenství INTERREG 
IIIA.
Dieses Projekt wurde von den EU Mittel im 
Rahmen der Initiative der Gemeinschaft 
Interreg IIIA co-finanziert.

Ostrovský mìsíèník
Èervenec  20068

ÈERVENEC
Program Domu kultury

Hradiš�an: 

O SLUNOVRATU

Terry Johnson

Slavný filmový pøíbìh o lásce, kvùli které má 
smysl se rvát.
Èeská premiéra tohoto pøedstavení se konala 16. 
a 17. èervna 2005 ve Švandovì divadle v rámci Léta 
hereckých osobností.

Hrají: 
Kryštof Hádek
Ivana Chýlková
Monika Zoubková
Jaroslav Satoranský

ABSOLVENT 

PØIPRAVUJEME 

KLASICKÉ TANEÈNÍ KURZY PRO 
MLÁDEŽ V NOVÉM STYLU

Zahájení (ve spoleèenském obleèení) 

LETNÍ VÝTVARNÁ ŠKOLA PRO DÌTI 
A DOSPÌLÉ

Kresba 

Malba

Grafika 

Pøihlásit se mùžete v IC v DK Ostrov

25. záøí 18.30, spoleèenský sál 

V cenì kursovného: 
30 vyuèovacích hodin                                
Prodloužená
Vánoèní ples
Vstupenka na divadelní 
nebo koncertní pøedstavení 

Kurzy povede taneèní mistr Josef Zelenka, øeditel 
taneèní školy Stardance v Chomutovì, taneèní mistr 
s tøicetiletou praxí. Døíve aktivní taneèník meziná- 
rodní tøídy. 

Zápis do kurzu  v Informaèním centru v DK 
Ostrov. 
Kursovné:  1300 Kè

Od ledna 2007 pokraèovací taneèní kurzy pro 
mládež

17. až 21. èervence, DK Ostrov

Letní výtvarná škola podporuje v jednotlivcích 
schopnost sebevyjádøení. Místo školního vyuèová- 
ní nastupuje cesta objevitelství, fantazie a maximál- 
ní tvoøivosti. Úèastníci využívají všech vyjadøova- 
cích  a výrazových prostøedkù ke kreativní èinnosti.
Student se seznámí s technikami:

(tužkou, pastelkou, uhlem, køídou, rudkou, 
perem, redisperem, špejlí, ale i netradièním 
materiálem jako je: travina, rybíz, papír atd.).

 (akvarel, kvaš, tempery, kombinovaná 
technika)

(monotyp, frotáž, gumotisk) 
Po celý týden se budeme scházet v DK Ostrov pod 
odborným vedením lektorky Vlasty Wasylukové. 
Škola je urèena dìtem a dospìlým. Dìti kreslí tøi 
vyuèovací hodiny dopoledne, dospìlí ètyøi 
vyuèovací hodiny odpoledne (pokud práce není 
hotová a je chu� tvoøit, pracuje se déle). Samozøejmì 
kreslíme i v plenéru.
Hodiny dìti: 9.30 až 12.00, dospìlí: 16.30 až 19.30.
Cena kurzu: dìti 675 Kè, dospìlí 850 Kè

19. srpna, Dùm kultury Ostrov

Fotografujete na dovolené? Poøizujete si rodinné 
fotografie nebo si fotíte jen pro radost? Chcete 
u svých snímkù dosáhnout maximální kvality? Potøe- 
bujete poradit od profesionála, kde dìláte chyby? 
Pak právì pro vás je urèen náš semináø. 
Program:
9.00 Zásady správné kompozice (portrét, krajina, 
reportážní foto), manuální nastavení funkcí 
(clona,èas), využití funkcí digitálního a klasického 
fotoaparátu, princip zhotovení fotografií ve foto- 
komoøe (ve zkrat ce)
12.00 až 14.00 Pøestávka
14.00 Vlastní fotografování, zhodnocení snímku
 v elektronické podobì, individuální pøístup k jedno-
tlivým fotografiím, doporuèení dalších postupù
Na semináø doporuèujeme pøinést: vlastní fotoapa- 
rát (digitální nebo na kinofilm), propojovací kabely 
do PC, prázdné CD, pøípadnì vlastní notebook. 
Pondìlí: vyhodnocení vyvolaných fotografií 
Semináø povede profesionální fotograf Stanislav 
Hoøínek.  
Stanislav Hoøínek má profesionální fotografické stu- 
dio, ve kterém vyzkoušel všechny zpracovatelské po- 
stupy. Mimo komerèní èinnosti  publikuje v èasopi- 
sech, vydává nástìnné kalendáøe a je spoluautorem 
cestopisu z dlouhodobého pobytu v Jižní Americe. 
Snímky z jeho cest jsou k nahlédnutí na internetu.
Cena semináøe:  300 Kè
Pøihlásit se mùžete v IC v DK Ostrov

FOTOGRAFIE V PRAXI PRO 
ZAÈÁTEÈNÍKY A MÍRNÌ POKROÈILÉ

Gabriela Vránová
Petr Køiváèek
Eva Suchánková
Pavel Batìk
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Kultura

Pozvánka na Horní hrad

Èasto se návštìvníci Domu kultury v Informaèním 
centru ptají, proè neobjednáme napøíklad recitál Jar- 
ka Nohavici, vždy� by bylo vyprodáno, jak to, že nás 
to nenapadne? Vìøte, i my èasto velmi pøesnì odhad- 
neme, že byste se rádi pøišli podívat na Jaromíra No- 
havicu, Richarda Müllera, Divadlo Járy Cimrmana èi 
Sklep, na Jana Krause nebo skupinu Èechomor.

Škoda jen, že nestaèí zvednou telefon a objednat, pak 
by naše práce byla víc než jednoduchá. Vìtšina umìl- 
cù, kteøí zaruèují vyprodané sály, mají takový pøeby- 
tek nabídek, že pravidelná odpovìï jejich manažérù 
je: „Zavolejte za pùl roku...“ A tak poctivì voláme kaž- 
dého pùl roku a pak za dalších pùl roku a stejnì jako 
vy doufáme, že nìkterý z tìchto velmi žádaných po- 
øadù nám jejich manažer zablokuje a nevybere si vìtší 
mìsto nebo atraktivnìjší koncertní èi divadelní pó- 
dium. Stejnì tak bychom vám rádi zajistili to nejlepší 
z nabídek pražských divadel, ale i to bývá problém, 
protože nìkterá z nich vùbec zájezdní pøedstavení 
nepoøádají, jiná divadla jen velmi tìžko a dlouho hle- 
dají termín pøedstavení, aby mìli všichni herci volný 
termín. A tak odpovídám na tyto vaše dotazy (Proè 
neobjednáte tøeba ...?): 

Jednáme nepøetržitì o vystoupeních všech výše 
uvedených umìlcù, ovšem výsledek nezávisí pouze 
na nás. Udìláme však i nadále maximum, abychom 
vám zajistili to nejlepší.

Na podzim pøíštího roku pro vás pøipravujeme 
vynikající pøedstavení Absolvent, které uvedlo 
pražské Studio DVA v rámci Léta hereckých osobností 
a kde v hlavní roli zazáøila Ivana Chýlková, Kryštof 
Hádek, Monika Zoubková, Gabriela Vránová, Jaro- 
slav Satoranský a další. Další inscenací se skvìlými re- 
cenzemi, která vyprodává sály, je Richard III v podání 
divadla Kašpar v hlavní roli s Janem Potmìšilem, 
Milenou Steinmasslovou, Boøivojem Navrátilem 
a mnoha dalšími.

Tato inscenace bude uvedena pro dospìlé v rám- 
ci 38. dìtského filmového a televizního festivalu 
Oty Hofmana. 

Pùvodním vztahem mezi èlovìkem a starým 

stromem byla úcta. Setkáváme se s ní dodnes 

u nìkterých pøírodních národù, nejznámìjší je 

u indiánù. Uctívání stromù s dušemi zemøelých 

pøedkù a posvátné háje, to není jen Amerika, 

jihovýchodní Asie nebo øecká mytologie; ani 

u Slovanù nejsou posvátné háje vzácností. Kult 

posvátných stromù a lesù byl zakoøenìn i u sta- 

rých Èechù tak hluboce, že ještì kronikáø Kosmas 

horlí proti tomuto pohanskému zvyku. 

S pøíchodem køes�anství byly posvátné háje nièeny. 

V Èechách k tomu vydal pøíkaz kníže Bøetislav (r. 

1093) a zároveò zakázal pod stromy obìtovat. Lidé si 

však pøesto starých stromù vážili... Stromy se vysa- 

zovaly u kaplièek, køížkù, hranièní a mezní stromy 

oznaèovaly panství i jednotlivé pozemky. Spolu s pù- 

dou se dìdily z generace na generaci. Jak lidé na 

takových stromech lpìli, ukazuje krásnì Jirásek 

v Psohlavcích na pøíkladu Kozinovy lípy. Stromy mìly 

velký význam v dobì obrozenecké. Nejmohutnìjší 

duby byly pojmenovány po Žižkovi, mnohé lípy po 

Husovi, Komenském a dalších významných osobno- 

stech. Romantismus na konci 18.století vedl k zaklá- 

dání pøírodních parkù, kde se vyzdvihovala krása 

starých stromù. První rezervace v Èechách chránily 

staré pralesové porosty. 

Od zaèátku 20. století se rozvíjely ochranáøské snahy 

zamìøené na péèi o nejvýznamnìjší staré a památné 

stromy... Na zkušenosti z praktické ochrany, slibnì se 

rozvíjející ve dvacátých a tøicátých letech, však pová- 

leèná Státní ochrana pøírody nenavázala. Staré stromy 

z krajiny rychle mizely. Proto je potìšitelné, že v po- 

sledních letech se v mnohých oblastech Èech zaèali 

konzervací nejcennìjších starých stromù zabývat 

opìt odborníci. Stále více lidí si uvìdomuje význam 

rùzných drobných krajinných prvkù, zvláštností a je- 

dineèností, a� již to jsou kaplièky, køížky èi osamìlé 

staré stromy. Právì tyto zdánlivì nicotné „památky“ 

vytváøejí neopakovatelnost místa, onen „genius loci“, 

podmiòující citové pouto èlovìka ke svému okolí. 

A vyhledávání takových míst není jen podstatou 

vlastivìdné práce, ale pøedevším obohacováním 

duše každého z nás. 
2. èervence  10.00 až 17.00, 

Pøehlídka historických øemesel, šermíøi Savioli, 
zábava. Historické kostýmy návštìvníkù jsou vítány.
5. až 6. èervence 10.00 až 17.00, 
Hauenštejnské rodeo
...aneb Sežereme vola! Zábava s opékáním.

8. až 16. èervence, 

Už ètvrtý roèník otevøené dílny øezbáøù, kováøù, 
kameníkù, malíøù a dýmkaøù pod vedením orga- 
nizátora Libora Daenemarka. Umìlecká díla budou 
vznikat pøímo na nádvoøí hradu. Vzniklé výrobky 
pùjdou do prodeje na benefièní aukci na obnovu 
hradu.
22. èervence 10.00 až 17.00, 

Vrchní hradní dodavatel medu pan Löffelman z Prahy 
nabídne široký sortiment medových výrobkù, sou- 
èástí programu budou ukázky „medových“ øemesel 
a výstava vèelaøské techniky s výkladem o vývoji 
vèelaøství.

29. èervence až 12. srpna, 

Kromì hradu uvidí návštìvníci také Poulièní divadlo 
jednoho herce (Viktora Braunreitera), Ohnivou 
show Almasapejama, šermíøe Savioli a další. 

Dobový øemeslný jarmark

Øezbáøské sympozium

Chvála medu

Noèní prohlídky hradu

poøádá Dùm kultury Ostrov ve spolupráci s Krajským 
muzeem Sokolov. Jedná se o tématickou výstavu, na 
které jsou prostøednictvím fotografií a kreseb pøed- 
staveny známé i neznámé, nápadné i pøehlížené, žijící 
i umírající, ale pøedevším nejkrásnìjší staré stromy 
Èech a Moravy. Výstava vychází z bohatého doku- 
mentaèního materiálu pøírodovìdného oddìlení so- 
kolovského muzea, které se výzkumem významných 
starých stromù v celé Èeské republice zabývá od roku 
1993.
 

...Za ètrnáct let jsme v Krajském muzeu Sokolov 
poøídili stohy údajù, tisíce fotografií a stovky kreseb, 
které dokumentují stav významných stromù v celé 
Èeské republice.  Z nich jsme pøipravili tuto kolekci. 
Jako každý výbìr je i tento subjektivní, a proto na 
mnohé úžasné stromy nezbylo místo. Fotografie 
doplòuje osobitá grafika Vladimíra Lepše, která 
vystihuje ono podmanivé kouzlo starých stromù 
daleko lépe než technicky dokonalá realistická 
fotografie. Pøesto jsme si vìdomi, že majestátnost 
starých stromù nelze zprostøedkovat ani kresbou, ani 
fotografií èi slovem. Tak lze pouze inspirovat zájem 
o tyto pozoruhodné souèásti pøírody. Pokud se 
v budoucnu u nìkterého z velikánù zastavíte a ne- 
cháte se jím alespoò na chvíli okouzlit, èas strávený na 
této výstavì nebyl marný. A to je naše pøání. Pokud 
bude výstava úspìšná, pøipravíme její pokraèování 
v podobì kolekce chránìných a významných stromù 
Ostrovska.

 

Kresby MUDr. Vladimír Lepš, fotografie RNDr. 
Jaroslav Michálek a Ing. Petr Uhlík, texty RNDr. 
Jaroslav Michálek, realizace Krajské muzeum 
Sokolov (RNDr. Jaroslav Michálek, Ing. Petr 
Uhlík, Svìtlana Kuncová) 

Autoøi o výstavì

Autorský tým

Kouzlo starých stromù

Starý kaštanovník v Damicích u Ostrova
Foto: RNDr. Jaroslav Michálek

RNDr. Jaroslav Michálek (red. kráceno)

Výstavu 
Kouzlo starých stromù 
(viz strana 8) 

(red)

Proè neobjednáte 
tøeba Nohavicu?

„Konì, konì, království za konì! Vzestup a pád 
krvavého krále... Cesta k trùnu a moci je 
lemovaná potoky krve. A ostatní? Pøihlížejí, bojí 
se, slouží nebo pomáhají, a pak se diví. 
Pøekvapivì souèasný historický pøíbìh. Svoji 
cestu si volíme každý sám. A je jen na nás, kam 
povede,“ øíká pøedstavitel hlavní role Jan 
Potmìšil. 

Jaroslava Rošková, 
vedoucí programového oddìlení DK
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Historie firmy ZMA

Ve skalním sklepì byla cejchovna 

Vchody do skály byly uzavøeny kvùli 
dìtem

Jáchymovské doly, které mìly podle mezinárodní 
dohody tìžit a dodávat radioaktivní suroviny do SSSR, 
si postupnì vytváøely úèelovì rùznì zamìøené 
provozy. Jedním z nich byla jáchymovská Geofyzika, 
pùvodnì opravna radiometrických pøístrojù 
vyrábìných v SSSR. V roce 1953 se Geofyzika pøestì- 
hovala do areálu bývalé ostrovské porcelánky, kde již 
byl jiný úèelový provoz, tzv. Mechanizace (opravy 
stavebních strojù, výroba ocelových konstrukcí, vzdu- 
chotechniky, mobilních bunìk ad.). V  roce 1965 sem 
byla ještì pøiøazena Strojovna Dvory. Vznikly tak Zá- 
vody mechanizace a automatizace (ZMA), které byly 
podøízeny pøíbramskému podniku ZRUP. Od roku 
1993 se po privatizaci stala akciová spoleènost ZMA 
soukromým vlastnictvím.

V roce 1958 se sortiment pøístrojù vyrábìných v Geo- 
fyzice rozšíøil o radiometrické pøístroje pro civilní ob- 
ranu a armádu (ÈSLA). Na zaèátky výroby v Ostrovì si 
pamatuje pracovník ZMA Jan Nechvátal.
„Tehdy u nás vyvstala potøeba mít svou vlastní 
cejchovnu, která by umožnila správné nastavení 
potøebných dávkových pøíkonù pro seøízení 
radiometrù. Tehdejší øeditel ZMA František Polák si 
pro ty úèely od Jáchymovských dolù vypùjèil jeden ze 
dvou skalních sklepù, zatím jen jako východisko 
z nouze. Po dvou letech byla zøízena jiná zkušebna 
uvnitø areálu ZMA, opìt provizorní. Do ní byl 
radioaktivní materiál ze skály pøestìhován, takže po 
této dobì už uvnitø bunkru žádné radioaktivní látky 
nebyly,“ uvedl Jan Nechvátal. 
Nastavení se provádìlo pomocí zdrojù ionizujícího 
záøení, takzvaných etalonù (tj. izotopy nìkterých 
kovù, napøíklad kobaltu, stroncia, radia ad). Protože 
práce s tìmito etalony byla riziková, smìli ji pøi 
dodržení pøísné technické hygieny provádìt pouze 
povìøení pracovníci, kteøí byli pravidelnì školeni 
a pøezkušováni. Novì vybudovaná, metrologicky 
ošetøená cejchovna uvnitø pozemku ZMA pak 
sloužila až do doby, kdy klesla poptávka po výrobì 
a vývoji pøístrojù natolik, že byl provoz cejchovny 
nakonec zastaven.

Ve skalních sklepích kdysi Jáchymovské doly 

Sklepy ve skále ještì po letech vzbuzují zvìdavost
Co se skrývá ve skalních prostorách v lese za ZMA? Proè jsou vchody zabetonované? Neleží v nich 
radioaktivní odpad? Podobné otázky si v poslední dobì kladou nìkteøí ostrovští obyvatelé. Proè právì 
nyní, když se sklepy zazdívaly již pøed desítkami let, není jasné. „Nechápu, co tyto dohady po tak 
dlouhé dobì vyvolalo a nevím, proè tyto sklepy ve skále lidé spojují s naší firmou, když území, na 
kterém se nacházejí, nepatøí a nikdy nepatøilo k našemu podniku,“ øekl generální øeditel Závodù 
mechanizace a automatizace (ZMA) Radovan Vitoušek. 

Bunkr, který kdysi skrýval cejchovnu (pøi pohledu od ZMA vlevo)                   
Foto: Irena Janeèková

skladovaly støelivo pro dùlní trhací práce. Støelivo 
bylo zevnitø vyvezeno v roce 1957. Dùvodem, proè 
se vchody do sklepù uzavøely, nebyla prý pøítomnost 
nebezpeèných látek, ale fakt, že dovnitø èasto lezli 
nejen zvìdaví kolemjdoucí, ale také dìti, které 
bunkru využívaly jako naprosto nevhodnou hernu. 
Nežádoucím vstupùm do skalních prostor neza- 
bránila ani ocelová vrata a møíž, takže nakonec 
problém vyøešilo trvalé uzavøení vchodù betonovou 
výplní.
 

Po skonèení výroby dozimetrù v ZMA bylo nutné 
zlikvidovat nepotøebné etalony, které se staly radio- 
aktivním odpadem. 
„V roce 2005 jsme pøedali veškerý nebezpeèný 
odpad odborné firmì, která jej odvezla na pøíslušné 
úložištì. Likvidaci uhradila firma ZMA ve výši cca 1,5 
milionu korun. Všechny prostory bývalé cejchovny 
byly likvidující firmou provìøeny a protokolárnì 
oznaèeny jako èisté. Dozor provedl Státní úøad pro 
jadernou bezpeènost Praha, který v minulosti v ZMA 
prùbìžnì kontroloval i provoz cejchovny. Nyní se už 
radioaktivní odpady na našem území ani v jeho okolí 
nevyskytují,“ prohlásil øeditel Vitoušek.

Podle Georga von Hoffmanna, syna posledního 
majitele ostrovské porcelánky, sloužily za války 
sklepy ve skále k úkrytu pøi náletech. Jeden z bunkrù 
své tajemství odhalil, druhý zùstává nadále záhadou. 
Také podle svìdectví bývalého zamìstnance ZMA 
Pavla Kozla, nyní pracovníka Mìstského úøadu 
Ostrov, se v nìm radioaktivní odpad urèitì neskrývá. 
„V dobì, kdy se tento materiál likvidoval, byl každý 
záøiè peèlivì evidován, každý mìl svùj vlastní 
certifikát,“ potvrdil Pavel Kozl. Na veøejnosti se 
objevily také zvìsti, že v ZMA byl nìkdo pøi výrobì 
ozáøen. 
„Tyto pomluvy se rovnìž nezakládají na pravdì. 
Cejchovna i všechny výrobní pøípravky byly 
pravidelnì kontrolovány a uzpùsobeny tak, aby byly 
bezpeèné a mohly být zabudovány do výrobních 
linek. Navíc každý pracovník nosil u sebe osobní 
dozimetr, který sledoval radiaci, k nebezpeènému 
ozáøení tedy dojít nemohlo. Senzace se zkrátka 
nekoná,“ uzavøel Jan Nechvátal. 

Odvoz radioaktivního materiálu byl 
kontrolován

Senzace se nekoná, upozornil pamìtník 

Zabetonovaný prostor, ke kterému se dnes nikdo nehlásí (pøi pohledu od ZMA vpravo)
Foto: Irena Janeèková

Irena Janeèková

V areálu kláštera a v Zámeckém 
parku pokraèují stavební práce 
související s realizací projektu 
Historický Ostrov, na který 
mìstu Ostrov pøispívá Evropská 
unie z Evropského regionál- 
ního rozvojového fondu a náš 

státní rozpoèet. V klášterní zahradì byla dokonèena 
sanace ohniska zneèištìní, provádí se pokládka 
nových inženýrských sítí, které budou médii 
zásobovat budoucí objekt Ekocentra i areál bývalých 
kasáren, který na klášterní zahradu navazuje.

V klášterním kostele Zvìstování Panny Marie odhalil 
archeologický prùzkum pùvodní valounovou dlažbu 
v kryptách kostela a pøinesl další poznání ve staveb- 
ním vývoji kostela. V kostele byly zahájeny restau- 
rátorské a stavební práce související s umístìním bu- 
doucího nového schodištì, které propojí loï kostela 
s obìma kúry. V tìsném sousedství Einsiedelnské 
kaple byla dokonèena hrubá stavba kaplièky Panny 
Marie Bolestné. Jelikož se nám do dnešní doby 
objekt této kaplièky dochoval jen v torzálním stavu 
a dostupné historické prameny o tom, jak kaplièka 
vypadala, mnoho nevypovídají, realizoval se nový 
vzhled kaplièky ve spolupráci s památkáøi dle 
dochovaných nábìhù kleneb a kamenných prvkù. 
V kapli sv. Floriána je postaveno lešení, které 
umožòuje restaurátorùm provádìt práce na restau- 
rování vzácné fresky Vraždìní neviòátek a bohaté 
štukové výzdoby kaple. Zahajují se práce na opravì 
zøícené ohradní klášterní zdi nad Pohøební kaplí a na 
Glorietu. Gloriet, stejnì jako Pohøební kaple sv. Anny, 
v blízké budoucnosti dostanou novou støechu: 
Gloriet støechu stanovou a kaple cibulovitou báò. Tím 
se výraznì zmìní souèasný vzhled nejen tìchto 
objektù, ale i klášterního okrsku.

V Zámeckém parku v blízkosti Letohrádku a Paláce 
princù se již rýsuje budoucí vzhled zahrady, nové 
cesty a travnaté plochy. Tyto nové pravidelné 
travnaté plochy budou pøipomínat bývalé bazény 
a vodní plochy, které se zde nacházely v dobì nej- 
vìtší slávy ostrovského parku. Souèasnì s tím probíhá 
pokládka inženýrských sítí, rozvodù závlah a nového 
veøejného osvìtlení.

Další informace o projektu naleznete na 
www.historickyostrov.cz. 

Práce na projektu Historický 
Ostrov pokraèují

Ing. Alexandra Fürbachová
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Pro oznaèení „ ponocný“ , které urèovalo funkci 
kdysi tak významného strážce noèního klidu 
a bezpeènosti obce èi mìsta, máme u nás dnes už 
trochu znehodnocující úsmìv. Dùležitost této 
služby veøejnosti si však dosud uvìdomují v de- 
víti evropských zemích natolik, že v nich v  polo- 
vinì osmdesátých let minulého století vznikly 
odnože „Evropského cechu ponocných a hlás- 
ných“, jehož èlenové se každoroènì setkávají. 
V souèasné dobì je jich více než stovka. Z Èeské 
republiky toliko jeden z Jièína.                                               

Letošní již jedenadvacáté setkání, k nìmuž byla 
pozvána i delegace Mìsta Ostrova, se konalo ve 
dnech 25. až 28. kvìtna ve Zvönitz, mìstì o dvanácti 
tisících obyvatel, které leží v severním podhùøí Kruš- 
ných hor nedaleko Annabergu. Jeho podivné jméno 
není než zkomoleným, pùvodnì slovanským názvem 
øeky i mìsta „Zvonica“, svìdèícím o pøítomnosti slo- 
vanských obyvatel oblasti nìkdy v devátém století 
a oznaèujícím zvonivou, zøejmì výraznì zurèící øíèku. 
Podobnì jako øada dalších krušnohorských mìst 
a obcí (i Ostrov) byla oblast ve 12. století osídlována 
kolonisty z nìmeckých Frank. Zwönitz se stalo horním 
mìstem, dolovaly se tu rudy železa, cínu a dalších ko-
vù, ale bez výraznìjších úspìchù. Stejnì jako v našem 

Ponocní a hlásní se setkali ve Zwönitz

Mgr. Zdenka Èepeláková

Jubilejní Jáchymov v roce 1931 

Krušnohoøí se tu pozdìji ujala výroba papíru, bot 
a hlavnì palièkování krajek. 
Mìsto samo si uchovalo mnoho pùvodních 
hrázdìných staveb, historických názvù a povìstí, také 
sochu ševcovského uènì se svazkem bot na rameni 
i nìkolik starých poštovních milníkù, na nichž jsou 
vzdálenosti oznaèeny v hodinách, za které je mùže 
zdolat koòský povoz. A má ovšem také své ponocné 
v modrožlutých stejnokrojích, v barvách mìsta, v je- 

hož znaku je  modrý papoušek ve žlutém poli na 
pozadí tøí zelených vrškù. Celé cechovní spoleèenství 
pøekypuje množstvím nejrùznìjších odìvních sou- 
èástí, historických pláš�ù, kloboukù a èepic, rohù 

a trubek, luceren a halaparten, také nejrùznìjšími 
zpùsoby noèního ohlašování hodin a situace ve mì- 
stì, s nabádáním k ochranì ohnì pøedevším. Objevili 
se tady ponocní a hlásní èi povìžní z rùzných nìme- 
ckých mìst, ze Švýcarska, Dánska, Francie, Belgie 
a dalších evropských zemí, kteøí slavnostnì mezi sebe 
pøijímali další své cechovní pøíslušníky, i když dnes už 
žádný z nich nevykonává pùvodní povolání, ale pùso- 
bí vìtšinou v oblasti turistického ruchu nebo na 
mìstských úøadech.
Mìsto Zwönitz bylo pro letošní setkání cechu zvole- 
no velice pøíhodnì. Jak vzhledem k tradiènímu pro- 
støedí, stavbám i výzdobì, tak k místní výrobì typic- 
kých døevìných krušnohorských hraèek, vánoèních 
figurek a svìtelných obloukù, upomínajících na ne- 
pøedstavitelnì tìžkou práci horníkù v neustálé tem- 
notì štol. Jeden z øezbáøù, pan Salzer, zná navíc ne- 
jednu povìst, tøeba o bezhlavém jezdci, jehož socha 
vévodí blízkému kopci, také øadu písní, které složil 
božídarský písnièkáø Anton Günther.
Zastavíme-li se cestou i v Annabergu s jeho velmi 
zajímavou hornickou i krajkáøskou minulostí, pøed- 
stavenou ve zdejším muzeu i s pùvodní šachtou 
a pøedevším  s obdivuhodným chrámem sv. Anny, 
pak je Zwönitz i bez cechovního setkání ponocných  
nanejvýš zajímavým a pøíjemným cílem sobotního èi 
nedìlního výletu za poznáním pùvodního krušno- 
horského prostøedí. 

Letos slaví mìsto Jáchymov sté výroèí zahájení 
lázeòské léèby. Listování ve starém adresáøi z ro- 
ku 1931 nám pøiblíží dobu, kdy Jáchymov slavil 
25. jubileum.
Jáchymov (nìmecky Sankt Joachimsthal) byl v roce 
1931 okresním mìstem, ke kterému pøíslušely obce 
Dürnberg (Suchá), Nové Mìsto, Mariasorg (Ma- 
riánská), Elbecken, Werlsberg, Werlsgrün a Klíno- 
vec. Ve mìstì s prùmìrnou nadmoøskou výškou 750 
metrù žilo 7322 obyvatel. Starostou v té dobì byl 
Georg Stumpf.
Svá sídla zde mìly: Okresní úøad, Okresní soud, Berní 
správa, Dùchodkový kontrolní úøad, Cejchovní úøad, 
Okresní èetnické velitelství a Státní báòská a hutní 
správa, v jejímž èele stál technický rada Eduard Smr- 
èka. Pøednostou Mìstského stavebního úøadu byl 
Josef Schnürl. Státní lázeòskou správu øídil lékaø Mi- 
loslav Borovanský. Správcem mìstské elektrárny byl 
Leitenberger. Velitelem Policejního úøadu byl ko- 
misaø Rudolf Wüst. Mìstská jatka byla v péèi mìst- 
ského zvìrolékaøe Karla Plobnera. Velitelem hasièù 
byl Anton Rauscher.
Byly zde dva katolické kostely a jeden evangelický. 
Na Mariánské byl Kapucínský klášter. Mìsto mìlo 
dva chudobince a jeden sirotèinec. Mìstské sady mìl 
na starosti Julius Lenhart. Bylo zde také Mìstské mu- 
zeum. V Jáchymovì vycházely pravidelnì èasopisy 
Deutscher Glaube a Stiftheil a noviny Nationalso- 
zialische Nachrichten, Obererzgebirger nachrichten 
a St. Joachimsthaler Zeitung.
Ordinovali lékaøi: Hedvika Fejfarová, Karla Felklová-
Borovanská, Georg Frühauf, Eduard Kretschmer, Phi- 
lipp Mahler, Augustin Pirchan a Max Samuel. Jako 
advokáti zde pracovali: Emil Pollitzer, Sigmund Rot- 
berger a Hans Ströer. Notáøem byl Alfred Stowasser, 
Jednatelství mìl Wenzl Hippmann. Lékárny zde byly 
dvì, spoøitelny ètyøi. Pùsobili zde ètyøi stavitelé. Pivo 
se vaøilo v Bräuberechtigte Burgerschaft der Stadt St. 
Joachimsthal. Bankovní závod vlastnil bankéø Mayer. 
Hlavní èinností v Jáchymovì bylo pochopitelnì 
lázeòství: Státní radiové láznì, léèebný ústav Jubilejní 
státní láznì Jáchymov. Byly zde tyto hotely: Erlbeck, 
Horbach, Kielberghotel (na Klínovci), státní hotel 
Miracle, Kuhn, Mayer (nájemce Karel Vydra), Ra-
dium Palace (nájemce Jaroslav Urban), Sanatorium  

Vojtìch Písaèka

Kurpension (vlastník Heiner). Hotel Terminus Vše- 
obecného penzijního ústavu mìl v nájmu provozo- 
vatel Bílek, Schwarzer Adler (Reither), Union (Franz 
Terraneo), hotel Volkshaus (Gottfried), Weisser Hof 
(Vogl) a hotel Schumann. Bylo tu šest kaváren, tøi 
restaurace a ozdravovna Morava Zemské životní po- 
jiš�ovny Moravia. Dále zde byly tyto penziony: Asto- 
ria, Dagmar, Elektra, Heimgarten, Mignon, Maria- 
heim, Rosenhof, Tannhof, Thürigen, Ritter. Lázeò- 
ských domù bylo devìt, hostincù devatenáct. Zubní 
ateliéry byly dva, autodrožek jezdilo dvanáct, starožit- 
nosti nakupoval a prodával Adalbert Helmich.
Knihkupci byli tøi, knihtiskárny dvì, knihaøi dva. Dro- 
gerie ètyøi, šest obchodù lahùdkami, dvanáct pekaøù, 
obchod rybami jeden, zvìøinou a drùbeží rovnìž 
jeden, obchodù lahvovým pivem sedmnáct, øezníkù 
šestnáct. Obchodù ovocem a zeleninou bylo šest, 
lesními plodinami jeden, mléènými výrobky dva, ob- 
chody mýdlem také dva, trafik bylo dvanáct, cukráøù 
devìt. Støižní zboží zajiš�ovalo jedenáct obchodù, 
voskové zboží dva, prádlo dva, pletené a stávkové 
zboží  jeden, klobouky také jeden. Dva obchody kùží 
a koženými výrobky, pìt krajkami, sportovními potøe- 
bami dva, obuv Ba�a jeden obchod. Dále to byl jeden
obchod starým materiálem, dva železem, ètyøi galan-  

terie, jeden obchod døívím a jedenáct uhlím. K tomu 
zde bylo ještì jedenatøicet obchodù smíšeným 
zbožím.
Prùmysl byl zastoupen Státní továrnou na uranové 
barvy, pìti továrnièkami s výrobou rukavic, byly zde 
tøi barvírny, jedna továrna na výrobu kufrù, továr- 
nièka na výrobu likérù (Reiter a Steins Felsner). Byly 
tu tøi pily a mlýn, který vlastnila Marie Schöftlová. 
Mýdlo vaøil Johann Klinger, výroba prošívaných 
pøikrývek patøila Hansu Neunteufelovi, sídlo zde 
mìly i Státní tabáková továrna, dvì cementárny, 
jedna cihelna a jeden elektrotechnický závod. Byly 
zde dvì výrobny sodové vody a dvì stavební druž- 
stva. Pracoval tu kamenosochaø Wanitschek, dva 
pokrývaèi, dva bednáøi, jeden soustružník, šestnáct 
holièù, sedm povozníkù, tøi sklenáøi a ètyøi porodní 
asistentky. Geometrem byl Rudolf Rauscher, foto- 
ateliéry mìli: Bruno Kraus, Ernst Oehm, na Klínovci 
Fritz Lazareth. Byla zde jedna nákladní doprava, po- 
høební ústav, jeden klobouèník, deset malíøù pokojù, 
dva nožíøi, dva kamnáøi, tøi modistky a dva maséøi. 
Jeden kominík, ètyøi sedláøi, ètyøi zámeèníci, tøi kováøi, 
osm krejèích a sedm švadlen. Obuvníkù bylo ètrnáct, 
provazník jeden, klempíøù pìt, hodináøi tøi, truhláøù 
šestnáct, jeden pohodný. Byla zde dvì nakladatelství 
a jedno zasilatelství. Promítalo Mìstské kino Apollo. 
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V dobì letních prázdnin je provoz Domu dìtí (s vý- 
jimkou høištì) a Stanice mladých pøírodovìdcù za- 
jiš�ován od pondìlí do pátku od 9 do 17 hodin. Èin- 
nost Domu dìtí je zamìøena zejména na rekreaèní 
pobyty na letních táborech (stálých a pøímìstských) 
a na spontánní èinnost na høišti MDDM.
 
Sportovní høištì
O prázdninách je víceúèelové høištì MDDM otev- 
øeno za pøíznivého poèasí od pondìlí do pátku od 9 
do 18 hod., v sobotu a  nedìli od 10 do 18 hodin.

Letní èinnost
Autobusy na letní tábor do Manìtína odjíždìjí vždy 
v 16 hodin od Domu dìtí, pøijíždìjí po 18. 30 hod. 
rovnìž k Domu dìtí.

 30. èervna, 13. èervence, 26. èervence, 8. 
srpna 
Volná místa jsou ve II. (13. až 26. 7.) a  IV. tur- 
nusu (od 8. 8. do 21. 8.) Pøihlásit své dítì mùžete 
ještì do pøímìstských táborù MDDM.

I. 10. až 14. 7., II. 17. 7. až 21. 7.

I. 10. až 14. 7., II. 21. až 25. 8.
 
Zápis do kroužkù
V záøijovém èísle Ostrovského mìsíèníku se budete 
moci seznámit s pøehledem zájmových kroužkù 
Domu dìtí. Od 4. záøí mùžete pøihlásit své dítì do 
kteréhokoli z nabízených sportovních, estetických, 
spoleèenskovìdních, technických a pøírodovìdných 
zájmových útvarù. Ve støedu 6. záøí dostanou dìti 
všech ostrovských škol letáèky se seznamem kroužkù 
a s pøihláškou.
S èinností Domu dìtí se budete moci seznámit pøi Dni 
otevøených dveøí v sobotu 23. 9. od 14 do 16 hodin. 
Rádi bychom vyzvali všechny dospìláky, kteøí mají 
zajímavé hobby a chtìli by své zkušenosti zúroèit pøi 
práci s dìtmi, aby pøišli do Domu dìtí nebo se ozvali 
na tel. 353 613 248.
 
Informace
k prázdninové èinnosti a k zápisu do kroužkù obdržíte 
v MDDM: pondìlí až pátek 9 až 17 hod., tel. 353 613 
248, ve Stanici mladých pøírodovìdcù tel. 353 842 
389, 736 761913. 

Odjezdy:

Pøímìstský sportovní tábor 

Pøímìstský tábor SMPø 

V sobotu 15. èervence od 13 hodin se v areálu 
Atlantis koná již osmý roèník memoriálu Karla Kunze 
v soutìži o Nejsilnìjšího muže Ostrova. Soutìž 
probìhne opìt v tìžkých silových disciplínách: Smrtící 
klec, Magnussova silová dráha a další disciplíny, ve 
kterých si soutìžící sáhnou na samotné dno svých 
možností. Souèástí soutìže bude vystoupení fakírù: 
bøišní tance, chùze po støepech, tanec s hroznýšem 
královským a další. Pøijïte si užít krásné odpoledne 
a podpoøit místní siláky, vstup je jako vždy volný.

Již osmý roèník závodu Rodina na kolech, 
poøádaného už šestý rok ostrovským Domem kultury 
ve spolupráci s karlovarským cyklistickým sdružením 
A. M. Bike No Limits, jelo letos 45 úèastníkù, z nichž 
24 závodníci byly dìti. Závod vedl po dvou trasách 
v délce 20 a 27 kilometrù. Nejmladší úèastník sou- 
tìže, teprve ètyøletý Ondøej Pospíšil, sice pro zranìní 
nedojel, ale i tak sklidil obdiv a fandìní ostatních jezd- 
cù. Svými výkony pøekvapily také dvì šestileté díven- 
ky, Zuzana Nováková a Tereza Kubíková, které se 
svými rodièi ujely celou trasu.
Závodníci mìli k dispozici mapu, podle které se mohli 
v pøípadì potøeby orientovat, ovšem za její použití 
(otevøení) jim poøadatelé strhli dva body. Možnosti 
jet podle mapy tedy využila jen zhruba polovina 
závodníkù. V cíli èekalo sportovce kromì pamìtního 
úèastnického listu osvìžení: láhev limonády, špeká- 
èek na opeèení a drobné ceny, napøíklad pexeso s ob- 
rázky Ostrova. Výhercem byl každý, kdo do cíle dojel. 

èervenec

Plán turistických akcí pro veøejnost v srpnu

 8. èervence: Beèov, Dominova skalka, Tøi køížky, 
Krásno, Beèov
15. èervence: Nejdek, Rudná, Vysoká Pec
22. èervence: Horní Blatná, Chaloupky, Nové 
Hamry
29. èervence: Okolí Chlumu sv. Máøí

 5. srpna: Oloví, Høebeny, Ranè Vranov, Svatava, 
Sokolov
12. srpna: Z Moldavy k pøehradní nádrži Fláje
19. srpna: Údolím Støely z Mladotic do Rabštejna
26. srpna: Z Ostrova na festival Folková Ohøe na 
hradì Hauenštejn

Bližší informace (doba odjezdu, délka trasy, 
organizaèní pokyny) budou k dispozici pro pøíslušný 
sobotní termín vždy od støedy ve vitrínì KÈT na 
Mírovém námìstí u autobusové zastávky na Karlovy 
Vary a na internetové adrese http://www. 
turiste.webpark.cz nebo na rozcestníku (Informaèní 
centrum, Sport, KÈT) webových stránek Ostrova 
http://www.ostrov.cz. 
Všechny uvedené akce jsou volnì pøístupny i pro 
neèleny Klubu èeských turistù. 

Oddíl ukonèil zaèátkem èervna svoji èinnost. Sejít 
bychom se mìli opìt v záøí, kdy zaène nový školní rok 
2006/2007, ale už nyní se tìšíme na nové èleny, kteøí 
mají o tento druh bojového umìní zájem. Takže vy 
všichni, kteøí uvažujete o tom, jak zaèít s „karáèem“, 
neváhejte a pøijïte v záøí mezi nás! Využijte  obrovské 
výhody, kdy za pouhý symbolický poplatek mùžete 
cvièit dvakrát v týdnu po dobu skoro desíti mìsícù. 
Tuto možnost jinde nenajdete. Závìrem bych rád 
podìkoval všem èlenùm našeho oddílu za vzornou 
reprezentaci na soutìžích. Zvláštní dík patøí 
asistentùm Kasalové, Pospíšilovi a Ivovi Hodíkovi ml. 

Chtìla bych touto cestou podìkovat mluvèí policie 
ÈR Zdeòce Papežové za zajímavou besedu na téma: 
Šikana, pøimìøená a nepøimìøená obrana, kterou 
pøipravila pro èleny našeho oddílu. Podìkování 
patøí i Mìstské knihovnì Ostrov, kde se beseda 
konala. 

Vzhledem k tomu, že sportovci naší školy dosáhli 
v uplynulém školním roce øady vynikajících sporto- 
vních úspìchù, je na místì se pochlubit. Žáci I. stupnì 
získali Pohár rady mìsta Ostrova za 1. místo ve spor- 
tovních soutìžích, kdy zvítìzili s rekordním rozdílem 
bodù mezi ostrovskými školami. Stejného úspìchu 
dosáhli také žáci II. stupnì a obdrželi Pohár starosty 
mìsta Ostrova. Našim sportovcùm se rovnìž daøilo 
v soutìžích Sportovní olympiády základních škol Kar- 
lovarska. Žáci I. stupnì se po celý rok drželi na prvém 
místì ze všech škol okresu a žáci II. stupnì obsadili 
v koneèném hodnocení páté místo. V celkovém sou- 
ètu to však znamenalo, že ZŠ Masarykova Ostrov byla 
vyhlášena jako nejúspìšnìjší ve sportovních soutì- 
žích okresu Karlovy Vary. Naši mladší reprezentanti 
dále uspìli i v krajských soutìžích. Obsadili prvé mí- 
sto v krajském kole Kinderiády a postoupili do celore- 
publikového finále. V krajském kole McDonald´
s Cupu v kopané se umístili na 3. místì a navíc dosáhli 
mnoha medailových umístìní v okresních soutìžích. 
Mezi nejvýznamnìjší úspìchy žákù II. stupnì patøí 
2. místo v krajském finále v plavání, dále 2. místo 
v krajské soutìži ve šplhu, postup do krajského kola 
v basketbalu a také 1. místo v celorepublikové soutìži 
èasopisu Školní sport v plavecké štafetì Den delfína. 
V kvìtnu se žáci 6. a 7. B zúèastnili sportovního sou- 
støedìní v Chorvatsku. Uskuteènilo se v rekreaèním 
støedisku Zaton. Pøi této pøíležitosti si naši žáci po- 
rovnali své sportovní dovednosti na mezinárodní 
úrovni s dìtmi Osnovnoj školy Privlaka. Chlapci si 
zahráli kopanou, dìvèata volejbal. Pøes nároèný tré- 
ninkový program se dìtem soustøedìní líbilo natolik, 
že by si jej chtìly pøíští rok zopakovat. Za dosažené 
výsledky a pøíkladnou reprezentaci patøí podìkování 
všem žákùm i uèitelùm, kteøí se o úspìchy zasloužili 
a všem, i ménì sportovnì nadaným, pøejeme krásné 
prázdniny.

ZŠ Masarykova

Ing. Karel Daníèek, uèitel TJ  

Pohár starosty mìsta, Pohár Rady mìsta a Pohár za 1. místo škol okresu Karlovy Vary
Foto: Ing. Karel Daníèek

Dùm dìtí o prázdninách

Vlasta Schartová

Karate-klub MDDM Ostrov

Ivo Hodík st.,1. Dan

TJ Ostrov, 
oddíl Karate Hokusei Dojo

Zuzana Tothová, pøedsedkynì oddílu

Klub èeských turistù

RNDr. František Wohlmuth, pøedseda KÈT

Rodina na kolech

Nejsilnìjší muž Ostrova

Karel Kunc

(jan)



Roztøesenýma rukama jsem uložila peníze do kabely 
a zajíkavým hlasem jsem pánovi podìkovala. 

Doma jsem zjistila, že mám promoèenou nejen bun- 
du, ale i rolák pod ní. A tak jsem zauvažovala. Oni ti 
chudáci bankéøi na nás, svých klientech, tak moc 
prodìlávají, že nemají ani na to, aby nad banko- 
matem instalovali malou støíšku, která by zabránila 
tomu, co se stalo mnì a co se mùže stát komukoli 
jinému. Ale, jsou nám blíž!
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Vážený pane starosto, dovolte mi moc podì- 
kovat za Vaši vstøícnost pøi øešení problému 
s chodníkem v Horské ulici. Naše nìkolikaleté 
trápení s vodou na chodníku jste dokázal 
promptnì vyøešit ke spokojenosti všech oby- 
vatel domu èíslo 883 a 884. 
Oprava prošla i zatìžkávací zkouškou, vybudované 
kanály vodu odvedly a chodník obstál. Dìkuji Vám 
nejen za sebe, ale také jménem všech svých sousedù. 

Jsem pøesvìdèená, že dnes už jen hodnì málo lidí 
nevyužívá vymožeností naší doby, mezi nìž nepo- 
chybnì patøí i bankomat. Jsem klientkou Èeské spoøi- 
telny a asi každý v Ostrovì ví, že tato banka mìla ve 
mìstì umístìné dva bankomaty. Bydlím v nové èásti 
mìsta, a tak pro mne pochopitelnì pøicházel v úvahu 
ten v budovì pod Mìstským úøadem. Navíc byl pod 
støechou a výbìr penìz pro klienta pohodlný. Když 
jsem se dozvìdìla, že bankomat bude pøevezen nì- 
kam, už si nepamatuji kam, a nám v Ostrovì zùstane 
jen ten na budovì spoøitelny na Starém námìstí, moc 
radosti jsem z toho nemìla. Z reakcí svých pøátel 
a známých jsem usoudila, že nejenom já.
Nicménì. Jsem èlovìk, který se snaží, i když se to 
vždy nedaøí, najít na všem nìjaké pozitivum. A tak 
jsem si øekla: „Je to sice daleko, ale je to procházka, 
procházka znamená pohyb a pohyb znamená zdraví. 
Budeš bìhat na ,Starák', budeš štíhlá a tím pádem 
krásná.“ Vybrala jsem si vždycky den, kdy bylo slušné 
poèasí a ono to fungovalo! Ze „Staráku“ jsem se vra- 
cela s vìdomím, že mì vlastnì donutili dìlat nìco pro 
sebe.

Až jednoho dne. Bylo pøíjemné polojasno, zdravá 
procházka na „Starák“ ubìhla rychle. Fronta byla za- 
nedbatelná, a tak jsem vcelku brzy stanula pøed ban- 
komatem. Když vtom všechno zalily sluneèní paprsky 
a ozáøily i jeho displej. Oko bankomatu osleplo. Mo- 
je karta vìzela uvnitø a já se marnì snažila nìco pøe- 
èíst. Stínila jsem si rukou, dìlala rùzné úkroky, zá-  
kroky, pøedkroky a jiné manévry. Nic. Èitelnost se 
obnovila až poté, kdy sluneèní paprsky pohltil mrak. 
Má radost z toho, že dìlám nìco pro sebe, tak dosta- 
la první trhlinu. A to jsem ještì netušila, co mì èeká.

Nastalo to, co jednou zákonitì muselo pøijít. Potøe- 
bovala jsem nutnì hotovost a musela jsem do ban- 
komatu. Venku lilo jak z konve a navíc foukal silný 
vítr. Za�ala jsem zuby, nasadila boty do deštì, ucho- 
pila ten nejvìtší deštník, jaký vlastníme, a vyrazila 
jsem. Velký deštník na velký déš�. Je fajn, ale nesmí 
foukat vítr. Cesta na „Starák“ byla tentokrát neko-  
neèná. Vítr si dìlal s deštníkem, co chtìl. Snažila jsem 
se sice s ním manévrovat, ale hnalo mì to pøed se- 
bou, že jsem si chvíli pøipadala jako právì vystøelená 
dìlová koule, nebo se naopak vítr opøel proti, a pak 
jsem mìla pocit, že ten pohyb snad nemùže skonèit 
jinak než v kotrmelcích. 

Koneènì jsem se ocitla pøed bankou. Neuvìøitelné. 
Byla tam fronta. V tomhle poèasí? U bankomatu stála 
mladá dívèina a �ukala a �ukala. Fronta zaèala být 
netrpìlivá, já taky. Deštník nade mnou se natøásal 
v poryvech vìtru a hrozil, že zmizí nìkde v nenávrat- 
nu. Koneènì dívèina do�ukala a fronta se pohnula.
Kartu pøipravenou v pravé ruce, deštník pøehozený 
pøes rameno jsem pøidržovala levou rukou a snažila 
jsem se natoèit tak, aby mi ho vítr neobrátil. Vsunula 
jsem kartu, když vtom se mi deštník po rameni svezl 
dozadu a já ve snaze ho zachytit jsem byla nucena 
provést hluboký záklon. Odnìkud shora se snesl 
prudký vodopád a zasáhl odkryté hledí. Dostala jsem 
pøímý zásah. Zalila mì ledová vlna, deštník v pory- 
vech vìtru mnou cloumal vpøed a vzad, nohy mi 
ujíždìly po vlhké dlažbì, nebylo èeho se zachytit. No, 
uznejte, vážení, v takové situaci by svùj PIN zapo- 
mnìl i génius.
Chvíli mi trvalo, než jsem si uvìdomila, že stojím 
u bankomatu, že mì s nejvìtší pravdìpodobností 
zasáhl proud vody, který stekl ze støechy, protože 
jsem zrovna byla v nesprávnou dobu na nesprávném 
místì. Soucitný pán za mnou uchopil mùj deštník 
a patrnì vìta: „Paní, já vám ten deštník podržím,“ mì 
vrátila do reálu a zpùsobila, že se mi vrátila i pamì�. 

Výzvu, uveøejnìnou v èer- 
vnovém èísle Ostrovské- 
ho mìsíèníku v souvislosti 
s archeologickým nálezem 
vzkazu od vojákù z roku 
1973, zachytil pøímo ten, 
kdo kdysi podnítil své ka- 
marády k zazdìní èasopisu 
se vzkazem do obvodové 
zdi klášterního areálu.

Dnes šestašedesátiletý Jaroslav Sokol z Ostrova si 
vzpomíná na den, kdy do odchodu ze záložní vo- 
jenské služby zbýval týden.
„Pøi vyzdívání niky v obvodové zdi mì napadlo, že 
bychom mohli dovnitø zabetonovat vzkaz. Mìli jsme 
u sebe jen tužku a èasopis Ès. voják, tak jsme to 
napsali na nìj,“ vypráví Jaroslav Sokol.
V dobì zazdìní vzkazu bylo Jaroslavu Sokolovi 
tøiatøicet let. S ostatními vojáky, kteøí se spoleènì 
s ním na zazdívání niky podíleli, se dál nevídal, ale 
nìkteré z nich obèas potkává pøímo v Ostrovì. Dále 
uvedl, že voják Vykysalý pocházel z Hlinek, Žemlièka 
z Útviny, Procházka z Karlových Varù a Macháèek 
z Merklína-Oldøíše.

Bývalý voják v záloze 
odpovìdìl na výzvu

Irena Janeèková

Bývalí ostrovští záložáci z roku 1973 jeden den pøed odchodem do 
civilu. První stojící zleva je Jaroslav Sokol.                                                           
Foto: Soukromý archiv

Na „mistra Václava Bulandra“, který tehdy údajnì 
zednické práce vedl, si bývalý záložák Sokol už ne-
pamatuje. Zato si vzpomnìl na neobvyklou zábavu, 
kterou vojáci provozovali v budovì bývalého kláš- 
tera, tehdejších kasáren. 
„Klášterní schodištì bylo léty natolik obroušené 
a prošlapané, že jsme se po nìm v naleštìných ko- 
žených polobotkách mohli klouzat jako ze svahu,“ 
pøiznává Jaroslav Sokol.
Stejnì jako si archeolog Jiøí Klsák posteskl, že byl 
zklamán nálezem pouze tøi desítky let starým, vyslovil 
podobné zklamání i bývalý záložák.
„Tenkrát jsem se tìšil, že náš vzkaz najdou pøíští 
generace tøeba za stovky let. Když jsem se v mì- 
síèníku doèetl, že to archeologové vykopali tak brzy, 
po prvním pøekvapení mi to bylo líto,“ øíká Jaroslav 
Sokol. 

Podìkování starostovi mìsta

Jana Brožková, Ostrov

Dìtem zaèalo velké volno, mnozí z nás vyráží na 
dovolené a tak nastává období, kdy svìøujeme na 
krátkou dobu své zahrádky do péèe sousedù, pøátel 
nebo do rukou matky pøírody. Stejnì jako se my 
pøipravujeme na dovolenou, je nutné pøipravit i zah- 
rádku. Otázkou je, který z ochotných správcù nadìlá 
nejménì škody. 
Je nutné poèítat s tím, že rostliny, které rostou v ná- 
dobách nebo mají zvláštní nároky na závlahu, musí- 
me zabezpeèit pøed vyschnutím. Když je na 14 dní 
umístíme do nádoby s vodou, vystavíme je riziku 
uhynutí následkem uhnití koøenù. Nesmíme zapo- 
mínat také na to, že nìkteré rostliny v nádobách 
v dùsledku vlastního rùstu èi vìtru mohou ztratit sta- 
bilitu a spadnout. V pøípadì, že nemáte automat na 
otvírání skleníku, je nebezpeèné jej nechávat zcela 
otevøený: pøípadný vítr nadìlá hodnì škody. Je lepší 
poèítat s dobrou péèí øádnì pouèeného souseda. 
Budou-li dìti trávit prázdniny na zahradì, je tøeba 
dbát zvýšené opatrnosti. Zejména zahradní jezírka 
lákají k rùzným hrám a nebezpeèné náøadí svádí ke 
zranìním. Když budete vìnovat pozornost péèi 
o stromy, zeleninu èi škùdce, sledujte stále i pohyb 
ratolestí. Nejlepší je zajímavou formou pøivést dìti ke 
spoleèné péèi o zahradu.
Tipy pro okrasnou zahradu
Odstraòujeme odkvetlé kvìty, pøihnojujeme fosfo- 
reènými a draselnými hnojivy a sledujeme výskyt 
škùdcù, které mechanicky èi chemicky likvidujeme. 
V suchých dnech øádnì zavlažujeme. Vøesovištním 
rostlinám pøisypeme rašelinu. Pøipravujeme pùdu pro 
výsev trávníku, který provedeme v druhé pùli mìsíce. 
Pnoucí rùže rozmnožujeme bylinnými øízky, pro- 
vádíme oèkování døevin a støíháme živý plot.
Tipy pro ovocnáøskou zahradu
Pøipravujeme nové jahodníky z odnoží starých rostlin. 
Radìji bereme jen první sazenièku, vytvoøenou na 
odnoži, ostatní odstøíháme. Tøíleté jahodníky likvidu- 
jeme a nahrazujeme novými. Jablonì a švestky chrá- 
níme pøed obaleèem. Likvidujeme nálety mšic, na 
stromy vìšíme lapaèe vos. Po sklizni rybízu a angreštu 
omladíme rostliny øezem. Hlídáme výskyt padlí a pro- 
vádíme postøik. Od poloviny mìsíce provádíme letní 
øez. Pøipravíme, vyèistíme, pøípadnì vysíøíme sklep 
pro následné ukládání plodù. Proøezáváme výhony  
vinné révy a vyštipujeme listy, které zastiòují hrozny. 
Vydatnì zaléváme.
Tipy pro zeleninovou zahradu
Ukonèíme výsadbu pozdních kedlubnù, kapusty 
a pórku. Volné záhony oséváme zeleným hnojením. 
Sledujeme výskyt slimákù, housenek a jiných žravých 
škùdcù. Pøihrnujeme brambory. V druhé polovinì 
mìsíce sklízíme cibuli a nìkteré druhy èesneku. Raj- 
èatùm vyštipujeme výhony za listy.
Pøeji Vám, abyste vypìstované plody sklidili sami 
a pìknì si pochutnali. Housenky, lapkové a krupobití 
doufám letos sklízet nebudou. A nezapomeòte: za- 
hrada je pøedevším oázou pro duši. 

Ètenáøské pøíspìvky
Opravdu myslí na své klienty?

Mgr. Vìra Keresteši

Zahrádkáøi 
prázdniny nemají

Milan Jandourek



Upozornìní

Mìsto Ostrov pøipravuje rekonstrukci kabelové sítì 
a rozšíøení na Staré mìsto. Obyvatelé Starého mìsta 
byli informováni letákem do schránky. Žádáme 
majitele nemovitostí o vyjádøení souhlasu nebo 
nesouhlasu se zavedením kabelu do domu. Všechny 
dostupné informace jsou v Informaèním støedisku na 
Staré radnici.

18.20 Peèovatelská služba v Ostrovì, Krizové cen- 
trum a Linka bezpeèí. Hovoøí MUDr. Jiøí Bartoš, 
pøedseda OS Res Vitae.
18.30 Videotip 
18.45 Rozcestník
19.00 Informaèní servis
 
Nové celotýdenní vysílání
Pondìlí, úterý: 9.00 Minizprávy (repríza), poøad, 
13.00 Rozhovor, 18.00 Minizprávy (premiéra), 21.00 
Poøad, 22.00 Minizprávy (repríza)
Støeda: 9.00 Minizprávy (repríza), 21.00 Poøad, 
22.00 Minizprávy (repríza)
Ètvrtek: 18.00 Vysílání (premiéra), 19.00 Opakování 
vysílání do 24.00
Pátek: 18.00 Minizprávy (premiéra)
Sobota: 9.00 Vysílání (opakování do 12.00)
Nedìle: 9.00 Minizprávy (repríza), poøad
V èasových intervalech mezi vysíláním sledujte 
Informaèní smyèku.

Nové schéma vysílání se bude dále mìnit a zdo- 
konalovat dle diváckých podnìtù. Jakékoli návrhy, 
pøipomínky a dotazy volejte na 353 613 694, pište na: 
studio@tv-ostrov.cz, nebo sms na: 776 696 133. 

Všechny zaèátky poøadù jsou pouze informativní!

Zmìna programu vyhrazena!
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Ètvrtek 6. èervence, moderuje Helena Kyselá 
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Nový silnièní zákon v praxi. Hovoøí Ladislav 
Jiskra, vedoucí dopravnì správního odboru v Ostro- 
vì a Bohumil Oslík, èlen Dopravní akademie ÈR.
18.30 Svatební Promìny speciál
19.00 Informaèní servis

Ètvrtek 13. èervence, moderuje Jana Pavlíková
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Komu jsou urèeny služby Eurocentra. Hovoøí 
Kateøina Popová, vedoucí Eurocentra Karlovy Vary
18.30 Kulturní mìšec
18.45 Region Ostrovsko (dokument)
18.50 Informaèní servis

Ètvrtek 20. èervence, moderuje Helena Kyselá
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Denní centrum Žirafa. Hovoøí Renata Kune- 
šová, vedoucí DC Žirafa Karlovy Vary.
18.30 S-mix
18.35 Rozcestník
18.50 Informaèní servis

Ètvrtek 27. èervence, moderuje Jana Pavlíková
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy

Kabel Ostrov, s. r.o.

Petr Kovaøík, jednatel

Kabel Ostrov, s. r.o.

PRODÁM  2 propojené zahrady nad Paposem 
2 o rozloze 850 m . Tel. 776 772 830.

Nabídka volného pracovního místa
Oblastní charita Ostrov nabízí volné místo v profesi 
sestra (zdravotní sestra, ÚSO s maturitou), støední 
zdravotnický personál, pro pracovištì Domov 
pokojného stáøí v Hroznìtínì. Kontakt a bližší infor- 
mace: Drahomíra Hladíková (vedoucí), tel. 353 618 
198, 777 767 051, e-mail: caritas-ostrov@seznam.cz.
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PLASTOVÁ OKNA
!!! AKCE !!! SLEVA !!!

TechnorolTechnorol

Cena trojdílného okna, vèetnì montáže, demontáže, likvidace, vnitøního
parapetu a zednického zaèištìní 10.590 Kè

Cena dvoudílného okna, vèetnì montáže, demontáže, likvidace, vnitøního
parapetu a zednického zaèištìní 7.980 Kè

Trojdílné okno (výrobek)  8.432 Kè
Dvoudílné okno (výrobek) 6.014 Kè

PLASTOVÁ OKNA A DVEØE
www.technorol.czwww.technorol.cz

Pøi odbìru plastových oken sleva na vnitøní interiérové žaluzie
s øetízkových ovládáním 25% !!!

obchodní zástupce:
777 349 931
777 563 300 SLEVA
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PRODEJNA
Hlavní tøída 797
vedle kanceláøe REBY
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