
Vážení ètenáøi Ostrovského mìsíèníku, 
vážení spoluobèané, sliboval jsem vám, 
že vás na tomto místì budu seznamovat 
s pøipravovanými rozvojovými projek- 
ty mìsta. Dnes bych vám chtìl pøed- 
stavit projekt, který zatím pracovnì na- 
zýváme Dokonèení mìstského doprav- 
ního okruhu. O co v tomto projektu 
jde? 

Když se nový Ostrov projektoval a stavìl, 
tak jeho autoøi mìli za cíl postavit moderní 
mìsto podle nejmodernìjších poznatkù 
z architektury, ale i urbanismu. Jen s jed- 
nou, z dnešního pohledu významnou chy- 
bou, bylo stavìno pro kolektivní bydlení. 
Na druhou stranu tahle velkorysost nám 
poskytla velikou výhodu, kdy jednoduchý- 
mi úpravami a za cenu minimálních ztrát 
zelenì bylo možné vytvoøit dostatek par- 
kovacích míst pro tolik aut, kolik se jich 
v Ostrovì po roce 1989 objevilo. Bez 
zjednosmìrnìní nìkterých ulic by to však 
možné nebylo. Mnozí nám závidí nejen 
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Tanèit zde budou významní hosté

Kromì špièkových párù se v galaprogramu pøedstaví 
finalisté mistrovství svìta a Evropy v Showdance, 
mažoretky (vítìzky svìtového poháru) a hosté z te- 
levizního poøadu Bailando. 

Soutìže se zúèastní vedle èeských taneèních párù také 
taneèníci z Nìmecka, Polska a Slovenska. Aktivními 
úèastníky zde budou významní odborníci a hosté z obou 
regionù. Mìsto Ostrov se tak stává vedle Festivalu tance 
v Ústí nad Labem, Grand Prix v Chebu a Velké ceny 
Chomutova dalším významným místem a organizátorem 
mezinárodních soutìží ve spoleèenském tanci. 
Odborným poøadatelem je Karlovarská a Chomutovská 
divize Èeského svazu taneèního sportu. 

Pro obyvatele mìsta Ostrova se již pomalu stává všední záležitostí, že se v místním Domì kultury konají 
nejrùznìjší mezinárodní setkání. Nedávno to byl šestý roèník mezinárodního divadelního festivalu Soukání 
v pohybu a 16. èervna to bude XI. roèník Poháru Euroregionu Krušnohoøí ve standardních a latinsko- 
amerických tancích. Ostrov tak pøevezme štafetu mìst Most, Jirkov, Karlovy Vary a Chomutov, která 
podobnou soutìž poøádala v minulých letech. Tato kulturnì sportovní akce vznikla pøed vstupem Èeské 
republiky do Evropské unie s cílem podpoøit prohloubení spolupráce zejména mezi mladými lidmi. 

Mezinárodní taneèní soutìž v Ostrovì

Dùm kultury má bohaté zkušenosti

Obliba tance neustále stoupá

K uspoøádání tohoto taneèního klání dal podnìt taneèní 
mistr Josef Zelenka, který v Ostrovì již dva roky vede 
taneèní kurzy pro mládež. Dùm kultury a taneèní studio 
Stardance z Chomutova mìly již v minulém roce velký 
úspìch se soutìží v diskotancích pod názvem Velká cena 
mìsta Ostrova, proto se zdejší poøadatelé podobných vel- 
kých akcí nebojí. 

„Objekt Domu kultury poskytuje takøka ideální podmínky 
pro organizaci podobných soutìží. Máme totiž k dispozici 
dostateènì velký parket a také nezbytné zázemí pro úèin- 
kující. Výhodou je i náš zkušený personál, vytrénovaný 
z celé øady jiných taneèních, divadelních a filmových 
pøehlídek,“ uvedla Jaroslava Rošková z programového 
oddìlení DK Ostrov. 

Spoleèenské párové tance v provedení školených ta- 
neèníkù poskytují divákùm nejen umìlecký zážitek. Velmi 
èasto taková podívaná v lidech vyvolá i touhu po eleganci, 
romantice, zatlaèí do pozadí aktuální problémy a starosti. 

„Jako by se pøitom znovu dostávaly do popøedí vlastnosti, 
které v dnešní hektické dobì pozvolna ztrácejí místo: 
ohleduplnost, galantnost, smysl pro krásu... Lidé se jako 
zázrakem zjemòují a zklidòují. Myslím si, že to je dùležité 
hlavnì pro mládež,“ sdìlila svùj názor padesátiletá Marta 
z Ostrova, která na taneèních soutìžích jako divaèka nikdy 
nechybí. 

Taneèní sport prožívá v Èechách i Sasku pomìrnì nároèné 
období. Souèasná nabídka jiných možností, jak trávit volný 
èas, je totiž velice široká a lákavá. Navíc taneèní sport, 
pokud se má dìlat na vysoké úrovni,  pøedstavuje velkou 
døinu a odøíkání. Mezinárodní soutìže tohoto typu však 
nabízejí nejen možnost získat body pro postup do vyšší 
tøídy, ale také pøíležitost k setkávání závodníkù a vzájemné 
srovnávání výsledkù vlastní práce. V poslední dobì ale 
obliba spoleèenských tancù prudce stoupá, z velké èásti 
díky televizním taneèním soutìžím. 

„V posledním pùlroce za mnou pravidelnì chodí zájemci 
nejrùznìjšího vìku a ptají se, jestli budeme poøádat 
taneèní kurzy pro dospìlé. Podle toho soudím, že zájem 
o tanec se oproti døívìjšku hodnì zvedl,“ míní progra- 
mová vedoucí Rošková.

Podle Josefa Zelenky se v poslední dobì zvýšil zájem 
o spoleèenský tanec nejen mezi dospìlými, ale pøedevším 
mezi pøíslušníky mladé generace. 

Ing. Marek Poledníèek, øeditel DK Ostrov

Vyjádøení starosty mìsta 
k dopravní situaci v Ostrovì
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mìsto se zelení, ale také velmi dobré dopravní øešení. 
Co však nikdy nebylo dotaženo do konce, je zokru- 
hování tohoto dopravního systému. Kdo se nìkdy 
potøeboval dostat z Krušnohorské ulice, bude vìdìt, 
co mám na mysli. Ze západu jsme omezeni ob- 
chvatem, na severu Boreckými rybníky a na jihu je 
železnièní koridor. Jediný smìr, kterým se mùže 
mìsto rozvíjet, je na východ. K tomu je zapotøebí 
i dobudovat komunikaèní propojení. A tím je pro- 
pojení nejprve ulic Krušnohorská, Hlavní a U Ne- 
mocnice a v dalším kroku i Lidické. Nejde zrovna 
o levný projekt, podle stávajících odhadù se náklady 
pohybují okolo 250 miliónù korun. Teï se nám ale 
otevírá možnost èerpání dotací z Evropské unie; je to 
poslední plánovací období, kdy Èeská republika bude 
mít možnost dosáhnout na nìjaké vìtší peníze. 
Zvláštì poté, co do EU vstoupilo Bulharsko a Ru- 
munsko, je jasné, kam peníze poplynou. 

Na tìchto pozemcích také vznikne možnost pro 
výstavbu rodinných domù, tak jak s tím poèítá i územ- 
ní plán. Budou mu však muset ustoupit zahrádky. 
Netìší mì to, ale s tím, že se bude mìsto rozvíjet 
tímto smìrem, už poèítali naši pøedchùdci, a tak když 
zahrádky v této èásti vznikaly, tak byli všichni upo- 
zoròováni, že jejich zahrádky budou jednou muset 
ustoupit.

Do roku 1945 jsme byli malé a chudé mìsto, nemìli 

„Žádná moc tohoto svìta, kdyby se s celým pek- 
lem spolèila, neudrží národa vzdìlaného, ušlech- 
tilého, stateèného v poddanosti a otroctví."

Tanèící dìti
Sousoší Tanèící dìti je jedním z typických pøed- 
stavitelù sochaøského umìní pøelomu padesá- 
tých a šedesátých let minulého století. Vytvoøil je 
v roce 1960 pražský sochaø František Pacík. Stojí 
pøed areálem Základní školy Klínovecká Ostrov 
(ze strany od Krušnohoru). (red)

Odpoledne pro seniory se poprvé koná 20. 
èervna od 15 hodin. Posezení s kávou nebo 
èajem a hlavnì s ukázkami zvukových knih 
poøádáme v hudebním oddìlení. Srdeènì zveme 
všechny døíve narozené.
 

Dìkujeme Mìstské policii Ostrov za perfektní 
spolupráci pøi poøádání Velké pátrací soutìže. Všemi 
tøemi etapami nakonec vítìznì prošlo, odmìny se 
doèkalo a titul Starší detektiv získalo 10 chlapcù a jed- 
na dívka. Gratulujeme
.
Novinky knih, CD, CD-ROMù, akcí a øadu 
dalších informací o vaší knihovnì najdete na 
www.knihovna.ostrov.cz. 

Burza knih se koná ve støedu 20. èervna od 10 do 
16 hodin a ve ètvrtek 21. èervna od 10 do 18 
hodin. Je to jedineèná pøíležitost získat levnì 
knihy na dovolenou, na chatu. Všechny žánry, 
pro každý vìk. Již od pìti korun! 

Mìstská knihovna Ostrov

Mgr. Irena Leitnerová

Skupina prevence kriminality Mìstské policie 
Ostrov ve spolupráci s Policií ÈR pøipravila pro 
všechny ostrovské seniory pøednáškový semináø 
o prevenci kriminality. Uskuteèní se 20. èervna 
v 15 hod. v bývalém Penzionu pro seniory (nyní 
Dùm s peèovatelskou službou) na Hlavní ulici 
v Ostrovì, v pøednáškovém sále Pavilonu A. 
Starší obèané se zde dozví, jak se mají chovat 
v pøípadì napadení, ohrožení zbraní, mají-li 
neznámým návštìvám otevírat byt, apod.

Upozornìní
 

Pomoc je možno vyhledat na služebnì Mìstské 
policie Ostrov v Domì kultury. Tísòová telefonní 
linka: 156 nebo 777 766 074.

Semináø Mìstské policie 
pro seniory

Odstávka teplé vody v Ostrovì se 
uskuteèní od 23. do 27. èervence vèetnì.

Letní odstávka vody

jsme po revoluci co restituovat. A vìtšinu pozemkù 
od Pozemkového fondu jsme museli kupovat ve 
veøejné soutìži, a tak dnes nemáme bohužel žádný 
pozemek, kam by se zahrádky mohly pøestìhovat. 

Víme, co chceme, kde to chceme a kolik to bude asi 
stát. Co však nevíme je, kdy realizace zaène. Podmín- 
kou totiž je, že bez financí z EU to pùjde tìžko. Podat 
žádost o dotaci mùžeme, až bude zveøejnìna výzva. 
Prozatím však v Bruselu nebyl schválen programový 
dokument, podle kterého budou výzvy zveøejòová- 
ny. Pak bude projekt hodnocen v konkurenci s ostat- 
ními pøihlášenými a teprve pokud uspìjeme, mùže- 
me zaèít s realizací. 

Rád bych vám sdìlil nìjaký termín, ale nebylo by to 
fér. Jsem si vìdom, že to není pro zahrádkáøe nic 
pøíjemného, nevìdìt, kdy budou muset své zahrádky 
opustit. Proto budu navrhovat, aby výpovìï byla 
dána v okamžiku, kdy žádost o dotaci podáme a za-  
hrádky budou moci jejich nájemníci užívat až do té 
doby, než bude definitivnì jasné, kdy stavební práce 
zaènou. Druhou možností je dát výpovìï okamžitì 
a pak zahrádky vyklidit. To je však øešení, které bych si 
nepøál. Jsem si vìdom, že jde o projekt, který patøí 
mezi ty ne zrovna populární a doufám, že mi vìøíte, že 
kdyby bylo øešení, které by zajistilo realizaci a ne- 
naštvalo více jak 270 zahrádkáøù, postupovali by- 
chom jinak. Jsou však šance, které se nemusí už nikdy 
opakovat. Bc. Jan Bureš, starosta mìsta Ostrova

Vyjádøení starosty mìsta k dopravní situaci v Ostrovì

Takhle mocnì foukal vítr v Ostrovì v pátek 11. kvìtna 2007.                                                                            Foto: Ing. Marek Poledníèek

Ostrovská teplárenská, a.s. 

 (rep)



Souèasný technický rozvoj na poli internetu a hlasových 
služeb nabízí zajímavou možnost, jak telefonovat laci- 
nìji, pøípadnì zcela zdarma. V souèasnosti je tato mož- 
nost lákavá hlavnì pro ty, kteøí jsou pøipojení k inter- 
netu pøes kabelovou televizi. Na kabelovou pøípojku je 
možné pohlížet jako na mocný komunikaèní kanál. 
Podobným kanálem je také pevná telefonní linka. 
Vzhledem k tomu, že oba tyto komunikaèní prostøedky 
jsou relativnì drahé, je dle mého názoru zbyteèné držet 
oba. Pokud jste tedy pøipojeni k internetu pomocí 
kabelové televize a potøebujete telefonovat z pevných 
sítí, nabízí se jedineèné øešení, které se jmenuje 
IP telefonie. 

To spoèívá v tom, že k internetu pøipojíte tzv. IP telefon 
nebo voip bránu, k níž pøipojíte svùj klasický telefon 
(spoøiví fandové výpoèetní techniky mohou telefono- 
vat prostøednictvím softvérového komunikátoru). Aby- 
ste mohli zaèít telefonovat, zbývá se zaregistrovat k nì- 
kterému z cca dvacítky IP operátorù. 

V Ostrovì jsme s mìstským úøadem rozhodli využít 
služeb operátora Viphone spoleènosti Unient Comu- 
nikation, který umožòuje volání do pevné sítì za 1 Kè 
ve špièce a 60 haléøù mimo špièku bez paušálních 
poplatkù. A navíc, volání v rámci operátora Viphone je 
zcela zdarma. Podrobnosti naleznete na www. 
viphone.cz. Kredit pro volání prostøednictvím tohoto 
operátora mùžete zakoupit v Informaèním centru 
v Domì kultury v Ostrovì. A nyní už zbývá uskuteènit 
svùj první hovor a odhlásit pevnou linku. Není to 
jednoduché a vydalo by to na samostatný èlánek. 

Levná alternativa pevné linky

MP
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Stezka povede severnì od mìsta pøes Dolní Žïár 
u Ostrova do Kvìtnové, kde skonèí. Tím se zvýší 
bezpeènost silnièního provozu. V maximální 
míøe využije stávajících zpevnìných komunikací, 
døívìjších staveništních cest. Stezka je navržena 
v šíøce tøí metrù se živièným zpevnìním. Vybu- 
dování cyklistické stezky si nevyžádá kácení 
mimolesní zelenì. Zapoèetí stavebních prací 
a ukonèení akce se pøedpokládá v letošním roce.

MÚ Ostrov podal žádost o dotaci v rámci programu 
Podpora rozvoje severozápadních Èech a Morav- 
skoslezského regionu, jehož správcem je Minister- 
stvo pro místní rozvoj ÈR. Finanèní podpora je obcím 
poskytována jako systémová investièní dotace, a to až 
do výše 70 % celkové výše skuteènì vynaložených 
pøímých nákladù akce. 

Cyklistická stezka Ostrov Kvìtnová

(rep)

Po zahájení provozu portálu pro komunikaci 
s veøejností v lednu tohoto roku jsme pro obèany 
pøipravili další zjednodušení komunikace s pra- 
covníky mìstského úøadu. Tentokrát je to tele- 
fonování na mìstský úøad zdarma s využitím 
volání pøes internet. 

Od kvìtna 2007 je pøi telefonickém styku s pra- 
covníky Mìstského úøadu v Ostrovì možné využívat 

 
Telefonní ústøedna v hlavní budovì mìstského úøadu 
byla rozšíøena o VoIP bránu a mìstský úøad je 
pøipojen do VoIP sítì viphone. Pøes VoIP lze na 
mìstský úøad volat ze sítí všech VoIP operátorù. 
Poplatky za volání jsou u jednotlivých operátorù 
rùzné, obvykle však nižší než u hovorù na pevných 
linkách. Zcela zdarma je volání na mìstský úøad ze sítì 
viphone.

 
351 000 111. Volat lze i jednotlivým úøedníkùm 
pøímo na èísla 351 000 xxx, kde poslední tøi èísla jsou 
stejná jako u stávající provolby pøi volání pøes pevnou 
telefonní sí�. Dosavadní ústøedna a tím i veškerá 
telefonní èísla zùstanou nadále rovnìž v provozu. 
Dalším plánovaným krokem je pøipojení dalších 
organizací na VoIP sí� a propojení všech pro obèany 
dùležitých institucí. V souèasné dobì je na VoIP síti 
pøipojen Dùm kultury a Infocentrum. Do záøí tohoto 
roku budou pøipojeny také všechny mateøské 
a základní školy v Ostrovì. 

Obèané, kteøí se pøijdou na MÚ zaregistrovat jako 
uživatelé portálu pro komunikaci s veøejností, obdrží 
v pøípadì zájmu zdarma i registraèní kód do sítì 
viphone s pøednabitím 50 Kè pro volání do jiných sítí. 

telefonování po internetu (VoIP).

VoIP èíslo na ústøednu mìstského úøadu je

Všechna VoIP èísla budou zveøejnìna v Ostrov- 
ském mìsíèníku a na www.ostrov.cz.

Další možnost registrace do sítì viphone je pøes 
internet na www.unient.cz. 

Volejte na mìstský úøad 
zadarmo

Ing. Jana Punèocháøová, tajemnice MÚ Ostrov

Odpadové hospodáøství
V prvním ètvrtletí letošního roku nebyly odborem 
Správy majetku mìsta øešeny žádné pøestupky 
v souvislosti s odkládáním odpadù mimo nádoby. 
Stálým problémem je však odkládání odpadu u ná- 
dob na tøídìný sbìr. Tyto plochy je nutné mnohdy 
uklízet i dvakrát mìsíènì, aby firma, která odpad na- 
kládá, mohla bezproblémovì nádoby zvedat, vy- 
klápìt a umis�ovat zpìt na stanovištì. Do konce roku 
se pøipravuje zøízení samostatného stanovištì pro 
všechny tøi druhy tøídìného odpadu poblíž bývalého 
Penzionu pro dùchodce na Hlavní ulici.
Dìtská høištì
Byla provedena kontrola stavu všech 13 sledovaných 
dìtských høiš�. Bude potøeba provést nìkolik nez- 
bytných oprav zjištìných závad. U všech pískoviš� 
probíhá výmìna písku. 
Údržba zelených ploch a komunikací
Po celém mìstì se provádí pravidelný úklid, a to 
ruèní sbìr papírkù z travnatých ploch i z pochozích 
komunikací. Tato èinnost je dvakrát týdnì kontro- 
lována pracovníkem odboru MÚ Ostrov. Jakmile 
jsou zjištìny nedostatky, ihned je kontaktován ve- 
doucí pracovník støediska èistoty ze smluvní firmy 
a bez odkladu jsou odstraòovány. Problémem jsou 
místa, která nejsou v majetku mìsta Ostrov a musí 
být vyzýván jejich vlastník. Èistotu narušuje také 
nekázeò obèanù, kteøí stále odhazují odpadky mimo 
odpadkové koše nebo dokonce vyvážejí obsah svých 
vyklizených sklepù do pøírody. Nejèastìji se odho- 
zené odpadky objevují v keøích a jiných hustších 
porostech, proto budou nìkteré z nich proøezány 
a prosvìtleny tak, aby již nemohly sloužit jako skrýš 
na nepoøádek.
Èištìní komunikací, chodníkù, zpevnìných ploch
Zimní údržba vzhledem k velmi mírné zimì probìhla 
bez komplikací. Všechny zpevnìné plochy se uklízí 
prùbìžnì, vyjma parkoviš�, kde trvale parkují auto- 
mobily. Tyto se budou èistit v rámci blokového èištìní 
dle stanoveného harmonogramu.

Zpráva o èistotì a poøádku 
v Ostrovì

Mgr. Lucie Mildorfová

Na Starém mìstì Ostrov budou v rámci jarního 
úklidu rozmístìny kontejnery na objemné odpady 
v sobotu 9. èervna, a to na tìchto stanovištích: 

Hroznìtínská pro RD za mostem pøes Bystøici, 
Bezruèova, námìstí U Brány, Jáchymovská (u èp. 201 
až 7), Žižkova, Moøíèovská. 
Kontejnery budou pøistaveny vždy od  9 do 12 hodin. 
Odvozem kontejneru ve 12 hodin akce konèí!
Svoz není v žádném pøípadì urèen pro sbìr skla, 
plastù, papíru, stavebního odpadu, pro výrobky pod- 
léhající zpìtnému odbìru (napø. televize, chladnièky, 
mrazáky, poèítaèe, elektrické hraèky, osvìtlovací pro- 
støedky, kulmy, fény atd.), pneumatiky, nebezpeèné 
odpady (èásti autovrakù, oleje, barvy, laky atd.). 
Dìkujeme obèanùm za pochopení a vìøíme, že akce 
bude plnì využita zejména tìmi, kteøí nemohou 
v prùbìhu roku velkoobjemový odpad odvážet do 
Sbìrného dvora. 

Jarní úklid na Starém mìstì

Karolina Gottschierová, 
odbor SMM

Architektonická studie zahrnuje: 
Univerzální høištì 
V místì antukového høištì. Variantní povrch vèetnì 
trávy tøetí generace umožní kombinaci sportù florbal, 
in-line hokej ad. Navrhované høištì je montované 
z jednotlivých propojených dílcù. 
Dìtské høištì
V místech, kde je plný pøehled. Jako možné byly 
vybrány: lanová pyramida, dìtská lezecká stìna-
solitér a lanový plot. U tìchto atrakcí je nutné zacho- 
vat dopadovou pryžovou nebo pískovou plochu. 
Trampolína
Po odborné konzultaci byl vybrán typ splòující nej- 
nároènìjší podmínky pro venkovní provoz. Trampo- 
lína bude zapuštìná do terénu. 
Kuželkáøské dráhy 
V úvahu pøichází i varianta pøedìlání kuželkáøských 
drah na dráhy bowlingové. Dráha se bude skládat 
z odhodištì, dráhy a strojovny. Strojovna by mìla být 
plnì automatizovaná. 
Horolezecká stìna
Je navržena pro boulderování (lezení bez jištìní) 
a bude souèástí zázemí sportovištì. Stavba stìny je 
nároèná na konstrukci a bezpeènost, proto bylo do- 
poruèeno postavení „na klíè“. Kolem stìny musí být 
vymezena dopadová plocha. 
Zázemí sportovištì 
Jednoduchá zdìná pøízemní stavba s hygienickým 
zázemím pro sportovce, kanceláø dozoru a sklad 
sportovního náèiní. Stavba je urèena pro celoroèní 
provoz. 

Sportovištì pro netradièní 
sporty pøi MDDM v Ostrovì

Mgr. Lucie Mildorfová, MÚ Ostrov

Turistický ruch v sobì skrývá obrovský potenciál a š�ast- 
né je mìsto, které má turistùm co nabídnout. Jednou 
z dosud nevyužitých možností mìsta Ostrova je mno- 
hokráte diskutovaná Sorela. Èastý zájem odborníkù, 
zahranièních turistù a pøedevším fakt, že tato architek- 
tura se ve významném množství vyskytuje v pìti mìs- 
tech v Sasku, nás pøimìl k vytvoøení projektu, jehož cí- 
lem je turistický produkt s oficiálním názvem: Archi- 
tektura 50. let minulého století v Karlovarském kraji 
a Sasku. Konkrétnì jde o propagaci turistické trasy, kte- 
rá turisty provede mìsty Chemnitz, Aue, Zwickau, 
Schwarzenberg Johann-Georgenstadt, Horní Slavkov 
a v neposlední øadì naším Ostrovem. Region, ve kte- 
rém se nacházejí jmenovaná mìsta, je tradièním pro- 
storem zahranièní turistiky. V dobì pøed rokem 1989 to 
byla jedna z mála možností cestování do zahranièí 
a všechna zúèastnìná mìsta na nìmecké stranì hrani- 
ce byla nejèastìjším cílem turistù z Ostrova a okolí. 
V souèasné dobì, kdy se otevøely hranice doslova do 
celého svìta, je nutné hledat nové impulsy pro obno- 
vení tradièní pøeshranièní turistiky. Jednou z možností 
je právì tento projekt a popularizace spoleèné archi- 
tektury. V rámci projektu bude vydána barevná brožu- 
ra, prospekty, výukové listy a propagaèní videosnímek. 
Na podporu tohoto projektu schválila Evropská unie 
prostøednictvím fondu Interreg IIIA dotaci ve výši cca 
173 000 Kè. Není náhodou, že se tohoto projektu ujal 
právì Dùm kultury v Ostrovì. Tato stavba je zøejmì 
nejvýznamnìjším pøedstavitelem architektury 50. let 
minulého století v daném regionu, je zachována 
v pùvodní podobì a dodnes slouží pùvodnímu úèelu. 

www.viphone.cz/break

Dùm kultury 
bude propagovat architekturu 
50. let minulého století

Ing. Marek Poledníèek 

VoIP èísla 
DK Ostrov 351 001 001

Stará radnice Ostrov 351 001 002
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Bìhem dubna se v Ostrovì narodilo devìt dìtí. 
Zemøeli tøi obèané. Bylo uzavøeno šest sòatkù. 
K trvalému pobytu se v dubnu do Ostrova pøihlásilo 
28 osob, odstìhovalo se osm lidí. Ve mìstì tedy 
pøibylo 26 obyvatel. Celkový poèet obyvatel ve 
mìstì Ostrov ke 30. dubnu 2007 byl 16 870. 

Zmìny poètu obyvatel Ostrova 
v dubnu 2007

Jana Pecková, Soòa Szarková, MÚ Ostrov

Dlouhodobì teplé jarní poèasí s malým výskytem 
srážek vysušilo travní plochy a lesy. Naše jednotka 
zasahovala u nìkolika takových požárù. Celkem to 
v dubnu bylo 22 mimoøádných událostí: 14 požárù, 
ètyøi technické zásahy, dvì dopravní nehody a dva 
úniky látek.
V tomto období pøedpokládáme vìtší poèet zásahù, 
proto chceme poprosit obèany mìsta o uvolòování 
prùjezdu hasièských vozidel, disciplínu pøi parkování 
v úzkých ulicích, nebo� kde projedou dvì osobní 
vozidla, tam se naše technika nemusí vejít. Dochází 
potom ke zbyteènému zdržení cisteren spìchajících 
k požáru. Upozoròujeme na možnost povolání poli- 
cejní hlídky na místo, kde vozidlo špatnì parkuje, a ta 
mùže nechat vozidlo odtáhnout na náklady majitele. 
Taktéž prosíme o uvolnìní místa u hydrantù, které 
budou jistì v této dobì hojnì využívány. Naše jed- 
notka využívá pro svou èinnost nejvíce hydranty 
v ulicích S. K. Neumanna a Kollárova. Mùže se stát, 
že v dobì odebírání vody bude vozovka neprù- 
jezdná. Prosíme o strpení, vyèkejte nebo tento úsek 
objeïte.
Nejvìtším problémem se pro naši techniku stává 
zahrádkáøská kolonie za zimním stadionem v Ostro- 
vì. Vìtšina zásahù poslední doby je v lokalitì „U Stu- 
dánky“, kde je velmi úzká cesta, navíc zarostlá okras- 
nými keøi, prorùstajícími ploty zahrádek. Pøi prùjezdu 
techniky zde dochází nejen k nièení tìchto keøù, ale 
i naší techniky. Bohužel i v této lokalitì se setkáváme 
se špatnì zaparkovanými vozidly. Prosíme tedy ma- 
jitele zahrádek: parkujte vozidla na tìchto cestách tak, 
aby se kolem nich dalo projet s tìžkou technikou. 
K odtahu vozidel èi pokutování øidièù pøistupujeme 
jen velice neradi, ale pokud nebude jiného zbytí, bu- 
deme o pomoc žádat Mìstskou policii.
Dalším nebezpeèím, které nás v nejbližší dobì èeká, 
je zøejmì zvýšený výskyt rojícího se obtížného hmy- 
zu. Jednotky požární ochrany jsou vysílány k jeho 
likvidaci jen v pøípadech, kdy roje ohrožují vìtší poèet 
osob, tedy jsou na veøejnì pøístupných místech (ško- 
ly, zastávky, úøady, apod.). Výskyt nebezpeèného 
hmyzu na soukromém pozemku si likviduje majitel na 
vlastní náklady. Vìtšinou v této dobì dochází k vý- 
skytu rojù vèel, pozdìji se zaènou objevovat vosy 
a nakonec si hnízda staví sršni. Ve vìtšinì pøípadù se 
sršní hnízdo objeví nedaleko vosího. Ke všem for- 
mám výskytu nebezpeèného hmyzu pøistupujte s vel- 
kou obezøetností, v posledních letech se projevuje 
vìtší odolnost tohoto hmyzu proti prostøedkùm na 
jejich likvidaci a jejich bodnutí bývá provázeno hor- 
šími alergickými reakcemi. 
Na závìr chceme podìkovat za bezproblémové „èa- 
rodìjnice“, naše jednotka nezaznamenala žádný vý- 
jezd k neoznámenému pálení ani k jeho nezvlád- 
nutému rozvoji.
Další aktuální informace na: www.hasiciostrov.wz.cz. 

Hasièi v dubnu

Pavel Všelko, JSDH Ostrov

Naše mateøská škola nabízí a zajiš�uje kromì jiných 
zajímavých aktivit také výuku nìmeckého jazyka. Zájem 
rodièù a dìtí se postupnì zvyšoval, a to zásluhou zají- 
mavého zpùsobu výuky, kterou zajiš�uje uèitelka mateø- 
ské školy. Výuka probíhá formou hry, zpìvu, tance, 
øíkadel.
V listopadu loòského roku se uèitelka Krajíèková 
zúèastnila informaèního dne v Marienbergu. Program 
byl nazván Odmalièka (Von klein auf). Na této akci se 
podaøilo navázat spolupráci hned se dvìma nìmeckými 
školkami, Puppenstübl v Rittersgrünu a MŠ v Johan- 
ngeorgenstadtu.
Vytvoøili jsme projekt „Já a ty pod jednou støechou“ 
a podaøilo se nám získat finanèní dotaci z Nadace Ro- 
berta Bosche a Tandemu. Také jsme obdrželi finanèní 
pøíspìvek od Mìstského úøadu Ostrov. Za tyto pøíspìv- 
ky jsme velice vdìèni, protože bez nich by se nám 
nepodaøilo uskuteènit naplánované akce a setkání. 
Tímto projektem chceme dát dìtem nahlédnout do 
jiných kultur, seznámit je s okolním svìtem a hlavnì jim 
umožnit navázání nových pøátelství. Dìti si mohou 
touto cestou uvìdomit existenci rùzných jazykù, budou 
je vnímat jako samozøejmost a budou k jejich budou- 
címu uèení i pøirozenì motivovány. Projekt pøispìje 
i k rozvíjení jejich kreativity, zbavení se ostychu a bude 
pøirozenì rozvíjet všeobecnou schopnost dìtí komuni- 
kovat. Chtìli bychom také poøádat výmìnné pobyty 
uèitelek z jednotlivých partnerských školek a chceme 
zapojit i samotné rodièe dìtí, kteøí by se aktivnì zúèast- 
òovali naplánovaných akcí a výletù, tvoøivých dílen, 
sportovních dnù. Nìkolik zajímavých naplánovaných 
akcí a návštìv se již uskuteènilo; budeme vás o nich 
informovat v nìkterém z pøíštích èísel OM. 

Èesko-nìmecká spolupráce 
v Mateøské škole Krušnohorská

Hana Patoèková, øeditelka MŠ Krušnohorská

Dopravní nehody 
Mladík z Ostrova pøi vyjíždìní z parkovištì do ulice 
Dlouhá nedal pøednost služebnímu vozidlu øízenému 
policistou, který pøijíždìl zprava od Hroznìtínské 
ulice. Mladý øidiè pøi odboèování pøitom najel do 
protismìru, kde se pøední èástí vozidla støetl s po- 
licejním služebním vozidlem.
Mladý øidiè osobního motorového vozidla jel po 
místní komunikaci v Severní ulici od nemocnice 
k ulici Masarykova. U areálu ZŠ se plnì nevìnoval 
øízení a zezadu narazil do okraje zaparkovaného 
vozidla, které odrazil vpøed na další zaparkované 
vozidlo Daewoo. Øidiè se odmítl podrobit vyšetøení, 
zda není ovlivnìn alkoholem.
V Ostrovì na køižovatce ulic Jáchymovská a Hlavní 
došlo podle pøedbìžného šetøení k dopravní nehodì 
sedmatøicetileté cyklistky jedoucí na kole ve smìru 
od Hroznìtína do centra mìsta. Cyklistka z dosud 
nezjištìných pøíèin upadla na vozovku a tím došlo 
k jejímu lehkému zranìní, takže byla pøevezena do 
ostrovské nemocnice na vyšetøení. Na další okolnosti 
tìsnì pøed nehodou ani tìsnì po ní si cyklistka 
nepamatovala.

Krádež 
Dosud neznámý pachatel v Ostrovì na Mírovém 
námìstí vytrhl osmdesátileté ženì z ruky naslou- 
chadlo, které mìla uložené v pouzdøe, a utekl s ním.

Nedovolená výroba a držení omamné látky
Bylo zahájeno trestní stíhání ženy z Chebu pro 
spáchání trestného èinu nedovolené výroby a držení 
omamných a psychotropních látek a jedù. Bez opráv- 
nìní pøedala odsouzenému muži nedovolenou látku 
pøi návštìvì vìznice Vykmanov. 

Fyzické napadení
Muž z Jenišova fyzicky napadl mladíka v Ostrovì na 
pøechodu pro chodce u SPŠ Ostrov, poté co ho 
poškozený upozornil na rychlou jízdu pøes pøechod. 
Øidiè zastavil vozidlo, vzal si tyè a poškozeného 
nejprve píchl do bøicha a poté jej udeøil do hlavy. 
Pøitom mu zpùsobil tržnì zhmoždìnou ránu, která si 
vyžádala lékaøské ošetøení. Policisté útoèníka zadrželi 
pro podezøení z trestného èinu ublížení na zdraví 
a výtržnictví. 

Obvodní policie ÈR

Vrchní inspektor nprap. Pavel Valenta

Na základì dohody mezi Èeskou obchodní inspekcí, 
Inspektorátem Plzeòským a Karlovarským a Mìst- 
ským úøadem Ostrov vznikne v hlavní budovì úøadu 
poradenské støedisko. Pøítomní pracovníci Èeské ob- 
chodní inspekce budou obèanùm radit pøi potížích 
v obchodní sféøe.

Umístìní støediska:
I. patro Mìstského úøadu Ostrov, zasedací místnost

Zahájení provozu støediska: 
6. èervna 2007 (následnì každou první støedu v mì- 
síci) od 15.00 do 17.00 hodin (v tento zahajovací den 
bude støedisko v Malé zasedací místnosti, è. dveøí 110. 
Místo pøíští schùzky se mùže zmìnit dle potøeby.) 

Poradenské støedisko 
Èeské obchodní inspekce v Ostrovì

Vladimíra Žlutická, 
vedoucí odboru Obecní živnostenský úøad

Dlouhotrvající sluneèné a suché poèasí zpùsobilo zvý- 
šené nebezpeèí vzniku požárù v lesích na Ostrovsku. 
Hasièi a lesníci již nìkolik menších požárù museli 
likvidovat. Obecnì je znám zákaz rozdìlávání ohòù 
a kouøení v lesích podle lesního zákona, pøesto vyzý- 
váme veøejnost, aby byla mimoøádnì opatrná se za- 
cházením s otevøeným ohnìm v lesích i jejich okolí 
a nebyly tak zpùsobeny škody na majetku, zdraví èi 
dokonce životech lidí. V pøípadì zjištìní i malého po- 
žáru je tuto skuteènost nezbytné ohlásit hasièùm, tøeba 
na linku 112, nebo� oheò se mùže v lesních porostech 
v tomto období velmi rychle šíøit. 

Ostrovským lesùm hrozí 
požáry

Ing. Tomáš Èepelák, 
vedoucí odboru Životního prostøedí MÚ Ostrov

Cílem projektu je obnova Zámeckého parku a jeho 
drobných staveb (slavnostní Propyleje, Bílá brána), 
areálu bývalého piaristického kláštera (kaple sv. Flo- 
riána, pohøební kaple sv. Anny, kaple Panny Marie 
Bolestné, interiér kostela Zvìstování Panny Marie), 
klášterní zahrady s ohradní zdí a Glorietu, vyhlíd- 
kového altánu. Dále je cílem zøízení a vybavení ob- 
jektu, který bude sloužit jako informaèní kanceláø 
s bezbariérovým pøístupem a bude mít sídlo v jedné 
z historických památek. V rámci projektu bude rea- 
lizováno nové Ekocentrum, jehož náplní budou akti- 
vity pro volný èas dìtí a mládeže a výchova k ochranì 
životního prostøedí. 
Celkové náklady jsou více než 145 milionù korun, 
nejvìtší èást (106 milionù) je z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj. Ze státního rozpoètu bude použito 
17,6 milionù korun. Celý projekt bude zakonèen 
letos v záøí. Projekt je rozdìlen na pìt etap. V bøeznu 
byla úspìšnì zakonèena ètvrtá etapa, ve které bylo 
proinvestováno 23,5 milionù korun. Od listopadu 
2005, kdy byla realizace projektu fyzicky zahájena, do 
bøezna 2007 bylo prostavìno již 86,9 milionù korun, 
z toho 68,9 milionù korun ze Spoleèného regio- 
nálního operaèního programu a 11,6 milionù korun 
ze státního rozpoètu. Mìsto Ostrov tak dále pokra- 
èuje v úspìšném èerpání finanèních prostøedkù ze 
zdrojù Evropské unie na obnovu památek ve mìstì. 
Zároveò pøipravuje další aktivity k zajištìní propagace 
obnovených památek, pøedevším projekt „Ostrov, 
mìsto památek" se zamìøením na rozvoj cestovního 
ruchu nejen ve mìstì, nýbrž v celém regionu 
Ostrovska.

Historický Ostrov ukonèil 
další etapu

Jana Blehová, 
odbor Rozvoje a územního plánování
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Zprávy ze škol

Mnoha našim aktivitám dominovaly v kvìtnu akce 
vyuèujících anglického jazyka. Zájemci z øad našich 
studentù absolvovali zkušební testy Cambrige pre-
tests a Young learner tests. Navázali tím na dlouhou 
øadu svých pøedchùdcù, kteøí tyto zkoušky úspìšnì 
složili v minulých letech. Za jejich pøípravu patøí 
podìkování Dagmar Žerebjatjevové. 

Vyuèující anglického jazyka také organizují ve spo- 
lupráci s cestovními kanceláøemi každoroènì v jar- 
ních mìsících týdenní studijní pobyty ve Velké Bri- 
tánii. Studenti poznávají rodinné prostøedí britských 
hostitelù, školský systém (zúèastòují se vyuèování) 
i významné památky. Jsou samozøejmì nuceni aktiv- 
nì komunikovat a rozvíjet tím své konverzaèní schop- 
nosti. Neménì cenné je poznání životního stylu 
Britù; k nejsilnìjším zážitkùm patøí tradiènì støet 
s anglickou kuchyní. Letošní týdenní pobyt se usku- 
teènil v oblasti anglické riviéry v Torquay nedaleko 
pøístavu Portsmouth na jihu Anglie. Zúèastnilo se jej 
43 studentù od prim po maturanty. Kromì výuky 
zažili studenti mnohá dobrodružství a zhlédli spoustu 
pamìtihodností, pøedevším svìtoznámé megalitické 
útvary Stonehenge a Avebury èi katedrálu v Salisbury. 
Souèástí programu byly také noc a den strávené 
v Londýnì. Celodenní prohlídka zahrnula Trafalgar 
Square, Buckinghamský palác, Big Ben a øadu dalších 
symbolù hlavního mìsta Spojeného království. 

Také zde je na místì podìkovat pedagogickému 
doprovodu za pøípravu i prùbìh studijního zájezdu, 
jmenovitì profesorùm Žerebjatjevové, Fresserovi 
a Štìpánkovi. 

Gymnazisté testovali svou 
angliètinu v Anglii

Mgr. Libor Velièka

Výjezd žákù naší školy do partnerské Jenaplanschule 
v Markersbachu se uskuteènil dle plánu obsaženého 
v kooperaèní smlouvì koncem dubna. Akce se 
zúèastnili žáci 4. až 8. roèníkù. Tématicky byl celý den 
zamìøen na støedovìk. Dopoledne se žáci rozdìlili do 
smíšených èesko-nìmeckých skupin. Mohli si zvolit 
z èinností: výroba zbraní, stavìní hradu, ruèní práce, 
život v klášterech, pøíprava støedovìkého jídla, osíd- 
lování Krušnohoøí, zpìv støedovìké písnì, støedovì- 
ký tanec, støedovìké hry a hudební nástroje. Ve støe- 
dovìkém duchu se i obìdvalo na otevøeném ohni 
peèené maso a chléb se zeleninou. Po obìdì se 
všichni pøesunuli na nedaleké høištì, kde se usku- 
teènilo „rytíøské klání“, soutìže na stanovištích. Po zá- 
vìreèné prezentaci se èeští a nìmeètí „rytíøi a šlech- 
tièny“ rozlouèili a vrátili do svých domovù.

Další výjezd èekal žáky v polovinì kvìtna do školy 
v pøírodì Sklárna u Žihle. Dost se nacestovali i úèast- 
níci vìdomostní soutìže Eurorébus, kteøí se prokou- 
sávali až k úèasti v celostátním kole a stále se drželi 
mezi stovkou nejúspìšnìjších škol (vèetnì SŠ) z celé 
republiky. Ze dvou korespondenèních kol se pøes 
elektronické (otázky na PC) do krajského kola dostali 
žáci 9.C, 7.C a 6.C. 9.C obsadila v Plzni 19. místo, 7.C 
12. místo a 6.C 19. místo ve svých kategoriích. Do 
celostátního kola jednotlivcù postoupili žáci 7.C 
uèitelky Hany Veselé, která soutìž organizuje. 
Michala Müllera, Veroniku Dudlovou a Veroniku 
Houškovou èekala 8.6. Praha. 

ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ Ostrov

Mgr. Vladimír Vízdal

Pøed mìsícem si studenti z nìmeckého Forchheimu 
užívali týdne na výmìnném studijním pobytu na SPŠ 
v Ostrovì, potom se karta obrátila a skupina nás, 
studentù tøídy oboru Technické lyceum, vyrazila na 
týdenní poznávání nìmeckých krajù i mentality. Už 
druhý den jsme vyrazili do místní støední školy a mohli 
se pøesvìdèit, že kromì zážitkù ze setkávání s našimi 
vrstevníky nás èeká celá øada povinností. Byli jsme 
totiž rozdìleni do týmù, které pracovaly na jed- 
notlivých èástech závìreèné práce. A tak, zatímco 
nìkdo dostal za úkol výrobu diodové svítilny, jiný se 
podílel na výrobì pøívìšku, další se seznámil s CAD 
technologiemi. Jelikož se jednalo o jazykovì smíšené 
týmy, najednou jsme si uvìdomili, jak dùležité je pro 
nás aktivní osvojení si cizích jazykù. Pobyt ve školních 
prostorách nám umožnil poznání nìmeckého 
školství, takøka všichni jsme se shodli na tom, že je 
mnohem pøísnìjší (se striktnì danými pravidly) než to 
èeské. Každý z nás se díky ubytování v soukromí mohl 
pøesvìdèit, jak vypadá bìžný život nìmeckých rodin 
a zjistit, že se i pøes vyšší životní úroveò v zemi našich 
západních sousedù výraznì neliší od našeho. Bìhem 
pobytu došlo také na výlety, podnikli jsme pìší výlet 
na nejvyšší horu v okolí Forchheimu, absolvovali vý- 
cvik na horolezecké stìnì, byli jsme pøijati starostou 
mìsta a prohlédli si bavorská mìsta Bamberg a Mni- 
chov. Mnichov nás nadchnul, spatøili jsme si Frauen- 
kirchen i celé mìsto z výše olympijské vìže. 
Sluší se závìrem podìkovat škole, že nám tento 
pobyt umožnila, i pedagogickému doprovodu, pro- 
fesorùm Èernohorské a Biskupovi, již nás bìhem 
sedmi nároèných dnù dostali na starost. 

Výmìnný pobyt studentù SPŠ 
v Nìmecku

Iveta Kašáková, Adam Spira, studenti SPŠ

V kvìtnu vyrábìli naši žáci, jako každý rok, pøání pro 
charitativní projekt nadace „Stonožka - na vlastních 
nohou“ a v rámci akce Stonožka pøipravili i dalších 
300 kusù pøáníèek s vánoèní tématikou, která si 
objednala norská firma Moflin. Na konci školního 
roku oèekáváme návštìvu øeditelky nadace Stonožka 
- na vlastních nohou, Bely Gran Jensen. Pøijede 
podìkovat našim žákùm za jejich práci pro nadaci. 
Také by mìla dìti seznámit s projektem výstavby 
školy v Basøe, který je financován mj. z výtìžku  
prodeje pøáníèek. Osobní podìkování a èestné 
uznání za dlouholetou spolupráci s nadací pøijala od 
její øeditelky pøi slavnostním ceremoniálu na 
Ministerstvu obrany ÈR paní Milada Hocková, 
bývalá pedagožka školy. V její èinnosti pokraèuje 
uèitelka Martina Filipi. 

Do výtvarné soutìže Loutky do pohádky byly 
odeslány výrobky dìtí z 5. a 6.A. Do soutìže Èeské 
dráhy pro Vás jsme poslali obrázky žákù 5.B na téma 
Cirkus jede. 

Volejbalová družstva starších žákù i žákyò postoupila 
z okresního kola, kde obì posbírala støíbro, do „B“ 
finále. Tam si velmi úspìšnì vedly dívky, obhájily 
druhé místo. Pochvalu zaslouží i chlapci, kteøí byli 
ètvrtí. Soutìží se také v naší školní družinì. Probíhá 
zde Knoflíková válka, turnaj v piškvorkách. O tom, 
kdo se stane Superstar školní družiny, se rozhodne ve 
finále. 

ZŠ Klínovecká 

Mgr. Jana Paøíková

Je neuvìøitelné, jak ten èas rychle letí. Úplnì pøesnì si 
pamatuji první den, kdy jsem vstoupil do obrovských 
dveøí v naší škole. Do tìchto dveøí jsem pak vstupoval 
každý den po dobu devíti let. Najednou je tu však po- 
slední roèník a my se musíme s naší školou rozlouèit a jít 
dál, nauèit se další nové vìci a poznat nové pøátele. Když 
nad tím vším zapøemýšlím, bylo mi zde moc dobøe a ne- 
vzpomínám si na jedinou vìc, kdy jsem tu byl opravdu 
neš�astný. Urèitì mi budou chybìt všichni spolužáci i uèi- 
telé, ale tímhle si musí projít každý èlovìk. Rád budu 
vzpomínat jak na hodiny, které mì bavily, tak i na ty, 
které jsem nemìl vùbec rád a které mi vzaly spoustu èasu 
mého dìtského života. Hodnì jsem se zde nauèil a dou- 
fám, že vìdomosti, které jsem zde získal, uplatním i ve 
své nové škole. Budou mi opravdu chybìt dlouhé chod- 
by a velice pìkné uèebny, ve kterých jsem strávil spoustu 
èasu. Naštìstí bydlím pomìrnì blízko, a kdykoliv se mi 
zasteskne, mùžu se podívat a zavzpomínat na krásné 
chvíle, které jsem zde strávil. Škola mì nauèila být sa- 
mostatný, peèlivý a ochotný pomáhat druhým lidem. Za 
to všechno vdìèím lidem, kteøí se nám tolik vìnují a mají 
s námi obrovskou trpìlivost,  jsou to samozøejmì uèitelé. 
Díky všem tìmto vìcem na základní školu nikdy 
nezapomenu a budu vždy velmi hrdý, že jsem zde strávil 
devìt let svého života. 

Májová sluníèka rozdávají radost
Když zaènou zpívat Májová sluníèka ze ZŠ Májová 
Ostrov, chytnou jejich písnièky za srdce nejednoho po- 
sluchaèe. Nejinak tomu bylo i letos v dubnu na krajské 
pøehlídce dìtských pìveckých sborù v Karlových Varech. 
Naše dìti, pøevážnì z I. stupnì, posílené dìvèaty 7. tøíd, 
zde sklidily velké uznání divákù, ale svým vystoupením 
oslovily pøedevším porotu. Ta odmìnila jejich vystoupení 
1. místem a nejvyšší cenou, Zlatým pásmem.
Hudební soubor Flétnièky sáhl po ještì vyšší pøíèce. Na 
regionální soutìži Pískání pro zdraví, která se uskuteènila 
v Plzni v rámci celé západoèeské oblasti také v dubnu, 
obsadila naše mladší (Plevková, Držíková, Šupolová, Sav- 
èicová) i starší (Køižièková, Lubinová, Šidáková, Fotrová) 
dìvèata shodnì první místo a postoupila do republiko- 
vého kola do Prahy.
Májová sluníèka i Flétnièky pracují na škole již nìkolik let. 
Jejich èinnost nepøerušil ani nástup jejich sbormistrynì, 
uèitelky Jany Svobodové, na mateøskou dovolenou. Ta 
ve spolupráci s uèitelkami Evou Jílkovou a Jaroslavou 
Roulovou pokraèuje v èinnosti dál a spoleènì s dìtmi 
rozdává radost nám všem. Za svoji práci a reprezentaci 
školy si zaslouží všichni, dìti i dospìlí, velký obdiv a po- 
dìkování. 

Motto: 
„Bílým šátkem mává,
kdo se louèí.
Každého dne se nìco konèí,
nìco pøekrásného se konèí … (Jaroslav Seifert)

Májový trojlístek

Slohová práce žáka devátého roèníku mùže být 
milým pøipomenutím našich vlastních školních let. 

Mgr. Naïa Èechmanová

Jan Sapoušek, žák 9. tøídy

Mgr. Milena Doležalová 

Pøíjemný závìr školního roku pøeje všem dìtem Redakèní rada OM.

Rada mìsta Ostrov rozhodla, že vstupné na 
Mìstské koupalištì zùstane ve stejné výši jako 
v minulých tøech letech. 

Vstupné na koupalištì 
zùstává stejné

Celodenní vstupné: 

Odpolední vstupné:

dospìlí 40 Kè, dìti šest až deset let 20 Kè. 

 
dospìlí 25 Kè, dìti šest až deset let 15 Kè.

(rep)
Dìti do šesti let a dìti z dìtského domova mají 
vstup zdarma. 
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Rozhovor
Jaroslav Bier vzpomíná na Ostrov

Co pro Vás znamená 
Ostrov?

Kdy jste se rozhodl emigrovat?

Jaké byly Vaše zaèátky v Kanadì?

Pøedevším vzpomínku na 
mládí a domov. Do Ostrova 
jsem pøišel s rodièi z Vysokého 
Mýta na Pardubicku v roce 
1954. Pamatuji si, jak se 
dokonèovala stavba Domu 
kultury, stavìl se Brigádník... 

Tehdy vypadal nový Ostrov úplnì jinak, chybìla zeleò, 
která se teprve vysazovala, nìkde naopak byly 
uprostøed mìsta velké nezastavìné louky. Pøedevším 
ale dnes vzpomínám na okolí Ostrova, cesty podle 
Ohøe, na Borek, Krušné hory, Klínovec... Mìl jsem to 
tam moc rád. Škoda, že si nìkteøí lidé této krásné 
krajiny málo váží. 

V roce 1981 jsme jeli na turné do Norska, smlouvu 
jsme mìli na osm mìsícù. Bubeník zpátky nechtìl, 
zùstal s jednou Norkou, varhaník mìl dívku ve Švý- 
carsku a za mnou pøijela ta moje až za polární kruh, 
takže jsem se už taky do Èech vracet nechtìl. Zùstali 
jsme nakonec v Hamburku, kde jsem sehnal byt. Po 
dvou letech èekání jsme se dostali do Kanady. 

Tehdy byli všichni, kdo pøišli ze socialistických zemí, 
automaticky považováni za politické uprchlíky, takže 
jsem nemìl velké problémy. Dostával jsem podporu 
a chodil s ostatními pøistìhovalci do školy, kde jsem se 
zdokonalil v angliètinì. Velmi brzy se mi pak podaøilo 
uchytit se na inzerát v profesionální hudební kapele, 
takže jsem se témìø od zaèátku opìt živil hudbou. Jen 
žánr jsem zmìnil z rocku na country-rock. Vystupovali 

Bývalý ostrovský hudebník Jaroslav Bier pøed rokem oslavil šedesátiny. Dnes žije v kanadském Edmontonu, hlavním mìstì provincie Alberta. Je jedním 
z typických pøedstavitelù mladé èeské generace, jejíž život ovlivnila srpnová okupace v roce 1968. Maturoval na ostrovském gymnáziu (tehdy dvanáctiletce), 
po vojnì pracoval jako pomocný dìlník a snažil se dál studovat pøi zamìstnání. Pracoval také jako truhláø a skladník, od roku 1972 se živil jako muzikant. 

me èerné medvìdy nebo losy i ve vìtších mìstech, 
kam se mohou dostat pøi hledání potravy podle toku 
øeky. V nedalekých horách je medvìdù víc než dost. 
Mám za sebou setkání, kdy pøerostlý grizzly pøecházel 
a pøehraboval zem jen nìkolik desítek metrù od mne 
a musím øíct, že jsem mìl poøádnì nahnáno, tím spíš, že 
jsem nesl v krosnì mého spícího tøímìsíèního syna. 
Dvì hodiny jsem stál na místì, než jsem se odvážil 
pohnout dál. Od té doby chodíme do lesa ovìnèeni 
rachotícími pøedmìty a chováme se hluènì, protože 
medvìdi jsou velmi plaší a èlovìku se radìji vyhnou. 
Zajímavé je, že podle statistiky nepøežijí setkání s med- 
vìdem spíše ti, kteøí jsou ozbrojeni.  

Pøemýšlím o tom, že bych se jednou do Èech vrátil. 
Život v Kanadì má své dobré i stinné stránky, tak jako 
všude. Já si napøíklad stále nemohu zvyknout na drsné 
a dlouhé kanadské zimy, to už se asi nezmìní. Není tu 
žádná velká národní historie, spoleèenské vztahy jed- 
notlivých lidí nejsou vázány na pøedky... Nejvíce mì tu 
nadchla svoboda a tento pocit volnosti poci�uji a vy- 
chutnávám dodnes. Je to ovšem i tak, že kdybych 
umøel, nikdo by si toho ani nevšiml. Jinak jsem ve 
stálém spojení s maminkou, ona za námi jezdí do 
Kanady a my ji zas pravidelnì navštìvujeme v Èechách. 
Také si každou nedìli telefonujeme, kontakt jsem 
urèitì neztratil. Navíc v Ostrovì zùstali dva z mých 
synù, takže se ani v Èechách nikdy nenudím, vìøte mi. 
Jsem ve spojení s mnoha dalšími Èechy, z hudební 
branže i soukromì. Uvažuji o tom, že bych se letos 
v zimì (koneènì?) sešel také se svými spolužáky 
z ostrovské dvanáctiletky. 

Stýská se Vám po èeském domovì?

jsme dvakrát až pìtkrát týdnì a pøekonávali velké 
vzdálenosti, od pìti set do tisíce kilometrù mezi jed- 
notlivými koncertními místy. Muziky jsem nechal ve 
tøiaètyøiceti letech, teï pracuji jako montér potrubáø 
u olejáøské firmy. 

Myslím, že èlovìk má všeho zanechat vèas. Rozhodnì 
ale nezahálím. Mám ètyøi syny a tøi vnouèata a hudba 
zùstala mým koníèkem i nadále. Sestavuji s kamarády 
z Èech Archiv trampských písní, sebrali jsme jich už tøi 
a pùl tisíce. Dostávám od nich originály písnièek a ty 
pøepisuji do poèítaèe. Také jsem sebral, opsal a sestavil 
zatím pìt zpìvníkù trampských písní napsaných v za- 
hranièí. V elektronické podobì jsou na internetu ke 
stažení zdarma (www.bierberry.com), vydávám je i ti- 
štìné. Spolupracuji také s archivem ve Zlínì. Po jednom 
z pražských vystoupení Sester Havelkových jsem se 
prostøednictvím Ondøeje Havelky seznámil s legen- 
dárním èeským muzikantem Jiøím Traxlerem, který do 
Kanady emigroval pøes Nìmecko v roce 1949. Letos 
v bøeznu oslavil pìtadevadesáté narozeniny a je po- 
sledním žijícím souèasníkem Jaroslava Ježka. Pøed 
válkou pùsobil jako pianista, aranžér a skladatel v or- 
chestru R. A. Dvorského. Napsal také hudbu k nìkolika 
èeským filmùm. Žijeme teï ve stejném mìstì, takže se 
vídáme a spolupracujeme pravidelnì. A s ženou Vìrou 
a sestrou Alenou tvoøíme folkové trio Brtník, dìláme 
pøevážnì vícehlasé písnièky pøi dvou kytarách; zatím 
máme dvì cédéèka. Takže pravidelných zkoušek se 
snad už nikdy nezbavím.

Setkání s medvìdy rozhodnì není v Kanadì nièím 
neobvyklým a nejedná se o pouhé fámy. Obèas potká- 

Nechybí Vám aktivní hraní?

Bojíte se medvìdù? Irena Janeèková 

Redakce dìkuje Jaroslavu Bierovi za obìtavou spolu- 
práci pøi pøípravì rozhovoru.

Trio Brtník na festivalu trampské hudby v Britské Columbii v Kanadì, záøí 2005. Zleva: Alena Vyskocil (sestra), Vìra Bierová (manželka), Jarda Bier.                                                        Foto: Ze soukromého archivu
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VELKÉ KINO ÈERVEN

CO PØIPRAVUJEME V KINÌ 
NA ÈERVENEC?

VELKÉ KINO OD 17.30 HODIN
Zaèátky pøedstavení v 17.30 hodin, není-li uvedeno jinak

VELKÉ KINO OD 20.00 HODIN
Zaèátky ve 20.00 hodin, není-li uvedeno jinak 

Ilona Hálová, vedoucí kin

Bìhem rekonstrukce kinokavárny, která zaène v èervnu, bude promítat velké kino.

1. pátek, 117 minut, èeské titulky, premiéra
Vstupné: 70 Kè, do 12 let nevhodný

Slavný komiks ožívá za pøispìní nejmodernìjších 
technologií, kombinujících živé herce a metodu 
modrého plátna, èímž dávný pøíbìh odvahy opìt 
povstává v celé své síle. Vyprávìní o bitvì u Ther- 
mopyl, kde se spartský král Leonidas a jeho 300 
vìrných bojovníkù utká s mnohonásobnou pøesilou 
Peršanù pod vedením krále Xerxa. 
Produkce: USA. Žánr: historický

2. až 3. sobota a nedìle, 102 minut, èeská verze, 
premiéra
Vstupné: 70 Kè, mládeži pøístupný

Desetiletý Arthur žije s babièkou v malém domku na 
venkovì. Stejnì jako všechny dìti, je i on fascinován 
pohádkami, které mu babièka vypráví. Aby zabránil 
zabavení jejich domku, vydává se hledat  dìdeèkùv 
poklad, který je ukryt v zahradì, v Øíši Minimojù, 
roztomilých malých skøítkù. Arthurova cesta je 
dùkazem, že nìkdy i ti nejmenší mohou dokázat 
velké vìci. Ve filmu najdeme jak hrané, tak animo- 
vané sekvence. 
Produkce: USA, Francie. Žánr: rodinný

7. až 10. ètvrtek až nedìle, 113 minut,  premiéra
Vstupné: 75 Kè, mládeži nepøístupný

Nový film režisérky Ireny Pavláskové na motivy 
bestselleru Barbary Nesvadbové. Danica Jurèová, 
Karel Roden a Marek Vašut v hlavních rolích. Mladá 
úspìšná emancipovaná Karolína se vášnivì zamiluje 
do záhadného Alexe. Vztah plný nejistoty s roz- 
polceným mužem ji nièí. Rozhodne se ke vzdoru. 
Bude se chovat tak, jak se chovají nìkteøí muži 
k ženám: vztah brát spíše nezávaznì. 
Produkce: ÈR. Žánr: romantická komedie

14. a 15. ètvrtek a pátek, 132 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 65 Kè, do 12 let nevhodný

Režisér Clint Eastwood pøichází s dramatem z období 
2. svìtové války. Únor 1945. Vítìzství v Evropì je na 
dosah, ale boje v Tichomoøí neustále pokraèují. 
Jedna z nejzásadnìjších a nejkrvavìjších bitev celé- 
ho konfliktu byla bitva o ostrov Iwo Jima. Dobývání 
vyvrcholilo scénou, která je dodnes zachycena na 
fotografii dìjin: pìt vojákù námoøní pìchoty a ná- 
moøní poddùstojník vztyèuje na hoøe Suribaèi ame- 
rickou vlajku. Tato šestice vojákù je dnes považo- 
vána za pravé hrdiny v knize, kterou napsal syn 
jednoho z vojákù. 
Produkce: USA. Žánr: váleèný

16. a 17. sobota a nedìle, 90 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 55 Kè,  mládeži nepøístupný

Ti š�astnìjší zemøou rychle. Mladí nadìjní filmaøi 
natoèili mrazivý hororový pøíbìh znovu, pouze ho 

300: BITVA U THERMOPYL

ARTHUR A MINIMOJOVÉ

BESTIÁØ

VLAJKY NAŠICH OTCÙ

HORY MAJÍ OÈI 2

KINOKAVÁRNA OD 15.00 HODIN
KINO DÌTÍ MÁ PRÁZDNINY.
PROMÍTAT BUDEME OPÌT OD ØÍJNA.

zasadili do 21. století. Jednotka vojákù se vydává na 
základnu v Novém Mexiku pro skupinu jaderných 
vìdcù. Základna je opuštìná, zachytí pouze tísòový 
signál ze vzdálených hor. Vydají se hledat vìdce, 
netuší však, že kráèejí pøímo do náruèe lidožravých 
mutantù, jejichž vražednému bìsnìní kdysi podlehla 
rodina Carterových. A tentokrát je hrozba ještì 
dìsivìjší…
Produkce: USA. Žánr: horor

21. ètvrtek, 109 minut, èeská verze, premiéra
Vstupné: 65 Kè, mládeži pøístupný

Zdá se vám vaše rodina zvláštní? To ještì neznáte 
Robinsonovy! Film Robinsonovi, který je plný ne- 
zapomenutelných postav, chytrých vynálezù, klasic- 
kých padouchù a dech beroucích roš�áren, vypráví 
pøíbìh o víøe v rodinu, sebe samého a nadìjnou bu- 
doucnost. Produkce: USA . Žánr: animovaný rodinný

22. až 24. pátek až nedìle, 170 minut, èeské 
titulky, premiéra
Vstupné: 75 Kè, do 12 let nevhodný

Zaèátky pøedstavení již v 17.00 hodin!
Období pirátù se blíží ke svému konci, ale dosud 
nebyla vyøešena koneèná rozepøe. Will Turner se 
plaví na daleký východ, aby našel magické mapy, 
které mu pomohou najít skøíòku Davyho Jonese 
a zachránit pøítele Jacka Sparrowa. Jacka zachrání, 
ale… Aby dosáhli vítìzství a pøemohli nepøátelské 
spojenectví, musí Jack se svou posádkou plout 
mimo okraj mapy, do neznámého teritoria sedmi 
moøí. Na Shipwreck Island (Ostrov vrakù), až na 
konec svìta. 
Produkce: USA. Žánr: dobrodružný

28. a 29. ètvrtek a pátek, 99 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 70 Kè, mládeži pøístupný

Motorkáøi, jak je neznáte. V rozpustilé komedii 
Divoèáci se ètyøi pøední hollywoodské hvìzdy Tim 
Allen, John Travolta, Martin Lawrence a William H. 
Macy zhostily rolí kamarádù, kteøí se jednoho dne 
rozhodnou radikálním zpùsobem opepøit svùj 
nudný život a vydají se na motorkáøský výlet napøíè 
Amerikou. Ani jeden z nich však nemá tušení, že se 
bìhem cesty za svobodou a volností setkají se 
skuteèným motorkáøským gangem a že je èekají 
odhalení pøekvapivých tajemství ve vlastních øadách. 
Produkce: USA. Žánr: dobrodružná komedie

30. sobota, 95 minut, èeská verze, premiéra
Vstupné: 60 Kè, mládeži pøístupný

Zavøete oèi a vstupte do svìta fantazie. Film je 
adaptací celosvìtovì úspìšného bestselleru, ko- 
produkovaný dvìma pøedními filmovými studii Walt 
Disney Pictures a Walden Media, která jsou podep- 
sána pod kinohitem Letopisy Narnie: Lev, èaro- 
dìjnice a skøíò. Dva hlavní z pøedstavitelù, Jess 
a Leslie, vytvoøí imaginární království Terabithia plné 
kouzelných bytostí, ve kterém se stanou králem 
a královnou. Produkce: USA. Žánr: dobrodružný, 
rodinný, fantasy

ROBINSONOVI

PIRÁTI Z KARIBIKU, NA KONCI SVÌTA

DIVOÈÁCI

MOST DO ZEMÌ TERABITHIA

SHREK III
Roming
SMRTONOSNÁ PAST 4.0

1. a 2. pátek a sobota, 117 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 55 Kè, mládeži nepøístupný

Hvìzdné obsazení akèního dramatu založeného na 
skuteèných událostech. Drama o životì Jesseho Ja- 
mese Hollywooda, drogového dealera, který byl 
jedním z nejmladších, kdo se objevil na seznamu 
hledaných osob FBI. Hrají: Bruce Willis, Justin 
Timberlake, Sharon Stone a Matthew Barry. 
Produkce: USA. Žánr: krimi thriller

8. a 9. pátek a sobota, 113 minut,  premiéra
Vstupné: 75 Kè, mládeži nepøístupný

Nový film režisérky Ireny Pavláskové na motivy 
bestselleru Barbary Nesvadbové. Danica Jurèová, 
Karel Roden a Marek Vašut v hlavních rolích. Mladá 
úspìšná emancipovaná Karolína se vášnivì zamiluje 
do záhadného Alexe. Vztah plný nejistoty s rozpol- 
ceným mužem ji nièí. Rozhodne se ke vzdoru. Bude 
se chovat tak, jak se chovají nìkteøí muži k ženám: 
vztah brát spíše nezávaznì. 
Produkce: ÈR. Žánr: romantická komedie

15. a 16. pátek a sobota, 90 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 55 Kè,  mládeži nepøístupný

Ti š�astnìjší zemøou rychle. Mladí nadìjní filmaøi 
natoèili mrazivý hororový pøíbìh znovu, pouze ho 
zasadili do 21. století. Jednotka vojákù se vydává na 
základnu v Novém Mexiku pro skupinu jaderných 
vìdcù. Základna je opuštìná, zachytí pouze tísòový 
signál ze vzdálených hor. Vydají se hledat vìdce, 
netuší však, že kráèejí pøímo do náruèe lidožravých 
mutantù, jejichž vražednému bìsnìní kdysi podlehla 
rodina Carterových. A tentokrát je hrozba ještì 
dìsivìjší. 
Produkce: USA. Žánr: horor

22. a 23. pátek a sobota, 170 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 75 Kè, do 12 let nevhodný

Období pirátù se blíží ke svému konci, ale dosud 
nebyla vyøešena koneèná rozepøe. Will Turner se 
plaví na daleký východ, aby našel magické mapy, 
které mu pomohou najít skøíòku Davyho Jonese 
a zachránit pøítele Jacka Sparrowa. Jacka zachrání, 
ale… Aby dosáhli vítìzství a pøemohli nepøátelské 
spojenectví, musí Jack se svou posádkou plout mimo 
okraj mapy, do neznámého teritoria sedmi moøí. Na 
Shipwreck Island (Ostrov vrakù), až na konec svìta. 
Produkce: USA. Žánr: dobrodružný

29. a 30. pátek a sobota, 103 minut, repríza
Vstupné: 75 Kè, mládeži pøístupný

Hrdinou filmu je bývalý uèitel èeštiny Josef Tkaloun, 
který pøijímá brigádnické místo ve výkupu láhví 
menšího supermarketu. Malý prostor, kde se potká- 
vají láhve s láhvemi a lidé s lidmi, je svébytným 
mikrosvìtem, plným tragikomických osudù. 
Produkce: ÈR. Žánr: komedie

ALPHA DOG

BESTIÁØ

HORY MAJÍ OÈI 2

PIRÁTI Z KARIBIKU, NA KONCI SVÌTA

VRATNÉ LÁHVE
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ÈERVEN

HRDÝ BUDŽES
Bára Hrzánová

Program 
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

NOVINKY PÙJÈOVNY DVD Domu kultury Ostrov

STOPY KRVE

GRANDHOTEL

NEHÝBEJ SE

ZTRACENÝ POKLAD TEMPLÁØSKÝCH 
RYTÍØÙ

DOBRÝ ROÈNÍK

MEZI NÁMI ZVÍØATY

HAPPY FEET

Smrti neujedeš. „Vyspala jsem se s cizím mužem.“ 
Pøijde trest…

Nový èeský film o touze po létání

Bouølivý milostný vztah plný vášnì, nespoutaného 
sexu a zakázané lásky

Dobrodružná cesta za ztraceným pokladem

Návrat na vinice do èarokrásné oblasti na jihu 
Francie

Tajný život zvíøat byl odhalen na DVD!

Pøíbìh malého tuèòáka, který zachrání Království 
tuèòákù

SÓLOKAPR

PRÁZDNINY

ASTERIX VIKINGOVÉ

ERAGON

Dokonalý muž. Dokonalý pøíbìh. Dokonalá vražda.

Tyhle vánoèní prázdniny si nenechte ujít.

Další dobrodružství známých animovaných 
postavièek

Až padne temnota, poslední drak si vybere svého 
jezdce.

3. èervna 17.00 hod., Stará radnice Ostrov

Vystavují ostrovské malíøky z ateliéru Jany 
Hasmanové.
Konec výstavy 29. èervna 2007
Vstupné na vernisáž a výstavu: 10 Kè

7. èervna 18.00 hod, Dùm kultury Ostrov

DUB vás zve na filozofické zamyšlení v rámci cyklu  
„Tvore lidského stupnì, staò se èlovìkem!“
Vstupné: 40 Kè 

10. èervna 15.00 hod., Stará radnice Ostrov

Pohádka Divadla Z bedny Karlovy Vary
Pohádky, aèkoli mají tradièní názvy, jsou velmi 
netradièní a všechny dìti si v nich zazpívají a zahrají.
Vstupné: 25 Kè

16. èervna, Dùm kultury Ostrov

Mezinárodní taneèní soutìž

12.30 hod. 
Zahájení postupové soutìže Junioøi 1,2 D, C, ST a LA
14.00 hod. 
Zahájení postupové soutìže dospìlí C, B, ST a LA
17.00 hod. 
Galaprogram finále v nejvyšší mezinárodní tøídì 
spoleènì s bohatým doprovodným programem

8. èervna 19.00 hod., Stará radnice Ostrov

O své cestì vypráví cestovatel a fotograf Petr Boøil.
Vstupné: 40 Kè

Zápis do kurzu: 

Zahájení: záøí 2007 od 17.30 hod. (nutné je 
spoleèenské obleèení)

V cenì kursovného: 30 vyuèovacích hodin (deset 
lekcí), Prodloužená, Závìreèný vìneèek
Vstupenka na Ples DK Ostrov
Kurzy povede taneèní mistr Josef Zelenka,  øeditel 
taneèní školy Stardance v Chomutovì, taneèní mistr 
s tøicetiletou praxí. Døíve aktivní taneèník mezi- 
národní tøídy. Zápis do kurzu  v Informaèním centru 
v DK Ostrov. 
Kursovné:  1300 Kè

Zaèátek  24. záøí od 20.00 hod., dále každé 
pondìlí až do 27. listopadu
10 lekcí (20 vyuèovacích hodin)
TANÈETE S NÁMI,  TANÈETE  PRO RADOST
Tanec se stal souèástí moderního životního stylu a je 
nejen pøíjemným rozptýlením, ale i sportem pro 
každou vìkovou kategorii
Pøihlásit se mùžete v IC v DK Ostrov.
Kurzovné: 1000 Kè

SOUVISLOSTI

TOMÁŠ PFEIFFER

POHÁDKA O ZLATÉ RYBCE

XI. POHÁR EUROREGIONU 
KRUŠNOHOØÍ OSTROV 2007

Program: 

PERU, MACHU PICCHU 

KLASICKÉ TANEÈNÍ KURZY PRO 
MLÁDEŽ V NOVÉM STYLU

Další lekce: 24. záøí, 1., 8., 15., 22., 29. øíjna, 
5., 12., 19., 26. listopadu 
Prodloužená: 3. listopadu
Závìreèný vìneèek: 1. prosince 

TANEÈNÍ PRO DOSPÌLÉ

PØIPRAVUJEME NA ZÁØÍ 2007
Divadelní spoleènost HÁTA KLÍÈE NA NEDÌLI
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Kultura

Loni jsme vyhlásili v rámci Dìtského filmového 
a televizního festivalu Oty Hofmana soutìž pro 
všechny dìti, které se nebojí vystoupit pøed 
svými vrstevníky a ukázat, co umí, jak  dovedou 
ostatní pobavit. 

Od vyhlášení jsem byli napnutí, co se bude dít. A dìly 
se vìci. Do soutìže se pøihlásilo témìø ètyøicet dìtí. 
Z nich porota vybrala deset soutìžících pro finále. 
A pøi Šoumenovi se tanèilo, zpívalo, repovalo, dìti 
pøedvedly beebop, žonglování s hùlkami, tanèily se
i klasické tance... Na základì naší výzvy pøišla pod- 
poøit svou žákyni i uèitelka Alena Sysalová. Andrea 
Hlaváèová vystupovala jako poslední, ale u poroty se 
stala jasnou vítìzkou. Hned druhý den vystupovala 
pøed nabitým hledištìm Domem kultury pøi slav- 
nostním zakonèení festivalu a vystoupení zvládla na 
výbornou. 

Rádi bychom tedy opìt vyzvali uèitele, aby nám 
pomohli najít ve svých tøídách dìti, které 
dovedou pobavit své spolužáky a aby je pøišli na 
samotnou soutìž podpoøit. Dìti se do soutìže 
mohou hlásit v Informaèním centru v DK Ostrov. 

„Poznávat cizí zemì je krásné, ale domluvit se 
v nich ještì krásnìjší. Cestovat s esperantem zna- 
mená, že jedete k pøátelùm, nikoli do ciziny,“ 
tvrdí ostrovští esperantisté. 

Malou výstavku fotografií, èasopisù, vzpomínek 
z cest a dalších dokumentù o ostrovském Klubu 
esperanta pøipravil v prostorách Domu kultury jeho 
spoluzakladatel, esperantista Josef Novosad. 
Výstavu, která pøipomíná padesát let existence espe- 
ranta v Ostrovì, si mohou návštìvníci Domu kultury 
prohlédnout po celý èerven, èervenec a srpen. Je 
umístìna ve spojovací chodbì za Infocentrem 
(vpravo od hlavního vchodu, smìrem k prodejnì 
kvìtin). 

50 let esperanta v Ostrovì

(jan)

Pøíznivci výtvarných aktivit mohou v èervnu zavítat na 
Starou radnici v Ostrovì, kde vystavují ostrovské 
malíøky z Ateliéru Jany Hasmanové své nové obrazy. 
Èervnová výstava, nìkolikátá za posledních deset let 
existence ateliéru, má název Souvislosti. Autorky 
olejomaleb a pastelù chtìjí tentokrát svými obrazy 
odhalovat tajemství souvislostí svìta vidìného jejich 
oèima. 

Vernisáž výstavy se uskuteèní 3. èervna od 17 
hodin. Srdeènì zveme všechny zájemce o krásu 
a dobrou pohodu. 

Ostrovské malíøky vystavují

Jana Hasmanová 

(Pøíspìvek èlenky Ateliéru Jany Hasmanové pøinášíme 
na stranì 13.)

Souèasná výtvarná fotografie na Karlovarsku 
Výstava pøedstavuje tvorbu fotografù Fischerové, 
Halámka, Hoøínka, Illka, Kouby, Koženého, Kurce, 
Milkové, Moravcové, Šmídové a Volfové-Duchko- 
vé. Soubor 80 dìl prezentuje nejrùznìjší polohy vý- 
tvarné fotografie: klasické portréty, akty, krajiny, ad. 
v technikách èernobílé i barevné fotografie. 

Srdeènì zveme také na jedineèné setkání s vysta- 
vujícími autory nad fotografiemi, výtvarnou dílnu 
Boøivoje Hoøínka a tvùrèí dílnu pøipravenou k výstavì 
významné èeské sochaøky Vìry Janouškové, která 
potrvá do 8. èervence. Vše se uskuteèní v rámci prv- 
ního Dne otevøených dveøí v Letohrádku. 

Letohrádek Ostrov, poboèka Galerie Karlovy Vary, 
tel. 353 842 883, 737 072 522, 
e-mail: pobockagukv@volny.cz,
www.galeriekvary.cz. Otevøeno: støeda až nedìle: 
13 až 17 hodin. Hromadné návštìvy po tel. domluvì: 
po až pá 8 až 15 hod. Vstupné: 20 Kè, snížené 10 Kè, 
první støeda v mìsíci vstup zdarma. Omluvte prosím 
ztížený pøístup k Letohrádku kvùli rekultivaci parku. 
Ke galerii se dostanete ze Starého mìsta po lávce od 
kostela sv. Michaela.

Výstava potrvá do 17. èervna.

Letohrádek

Kateøina Rejchrtová

9. èervna od 10 do 18 hodin Den otevøených dveøí
Kudy tudy cesta ke kolážím a andìlùm, 

program a výtvarná dílna pro malé návštìvníky 
 Postavy manželù Janouškových, interaktivní 

program pro návštìvníky od 14 do 100 let
 Tajemství výzdoby Letohrádku, pøednáška 

Zdenky Èepelákové
Dialogy, neformální povídání s autory nad 

fotografiemi
 Kresba ohnìm, výtvarná dílna ostrovského 

fotografa Boøivoje Hoøínka
 Pøekvapení na závìr, pøedstavení dramatic- 

kého a hudebního oboru ZUŠ Ostrov 
Vstup volný. (Zmìna programu vyhrazena) 

10.00 

11.00

13.00

14.00 

15.00

17.00

Andìlé v Letohrádku

(rep)

10. èervna 17.00 hod.

Varhany: Matthias Süss (varhaník Sankt Annen Kirche 
v Annabergu), housle: Lenka Matìjáková (hraje na 
mistrovský nástroj houslaøe Františka Kùse z Ostrova) 
a Petr Matìják. Program: Bach, Mendelssohn-
Bartholdy, Langlais, Janèa. Vstupné: 50 Kè, snížené 
30 Kè, dìti zdarma

Závìreèný koncert

XI. Ostrovské varhanní jaro

11.

V poøadí už druhá výstava prací výtvarného dorostu 
Svìtlany Kleèkové, nazvaná Na køídlech lásky, se 
uskuteènila na Staré radnici v Ostrovì bìhem kvìtna 
(loni na podzim je hostila radnice poprvé a už tehdy 
bylo jasné, že ne naposledy). Své kresby a malby tu 
vystavilo deset sleèen a jeden odvážný mladý muž; 
kromì jedné žaèky ZŠ Masarykova jsou všichni stu- 
denty ostrovského Gymnázia. Kvìtnovou vernisáž 
navštívila témìø stovka milovníkù umìní. Vystavené 
práce se setkaly s velkým ohlasem. Výstavì pøedchá- 
zela víkendová výtvarná dílna na Suché u Jáchymova, 
které se zúèastnilo dvanáct výtvarnic. Tato akce ukon- 
èila výtvarné kurzy poøádané na Gymnáziu. 
Letní výtvarné soustøedìní na Suché se uskuteèní 
od 5. do 12. srpna a pøidat se mohou všichni, kdo 
mají zájem. Na podzim se pak úèastníci setkání 
pochlubí svými pracemi opìt na Staré radnici 
v Ostrovì. 

Studenti vystavovali 
láskyplné obrazy

Mgr. Svìtlana Kleèková

20. èervna 19.00 hod., Letohrádek Ostrov
Mandolínový recitál
Duo Galante 
Duo je laureátem mnoha hudebních soutìží. Nabízí 
originální interpretaci dìl ze ètyø staletí na sopránové 
loutnì a neapolské mandolínì, které slibují nevšední 
koncertní zážitek. 
„Varietas delectat“ (Rozmanitost potìší) je mottem 
letošního roèníku Festivalu uprostøed Evropy, Mitte 
Europa. 

XVI. Festival uprostøed Evropy

(rep)

Koncert ostrovského pìveckého sboru Orbis 
pictus s programem starých i novìjších skladeb 
a známých lidových písní se uskuteèní v ostrov- 
ském Letohrádku 14. èervna v 18 hodin. 

Nové cédéèko, které Orbis pictus nahrál letos v bøez- 
nu, pøislíbila na koncertì pokøtít jeho „kmotra“, 
Zdenka Èepeláková ze Spolku pøátel mìsta Ostrova. 
(K Letohrádku je nyní možno dojít pouze od kostela 
sv. Michaela na Starém mìstì.) 

Orbis pictus na koncertì 
pokøtí své album 

(red)

Školní Šoumen 2007

Jaroslava Rošková, DK Ostrov
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Volný èas

Milan Jandourek

Voda v zahradì pùsobí esteticky a navíc zahradu op- 
ticky zvìtšuje. Rozšiøuje ji o svìt zrcadlových odleskù 
a svìt tajemných hlubin. Zahradní jezírko také zvyšuje 
vlhkost vzduchu, která pomùže rostlinám a zpøíjemní 
pobyt lidem. Pùsobí jako stabilizátor teploty v pøilehlém 
okolí. Má-li pøítok, mùže sloužit i jako zdroj ustáté 
a pøedehøáté zálivkové vody (zalévat pøímo ze studny 
mnohem studenìjší vodou je riziko). Vhodné jezírko 
mùže sloužit i pro koupání. Je to také napajedlo pro 
ptactvo a hmyz, což umožòuje pozorování zajímavých 
scén z jejich života. Jezírka pøilákají i vážky rùzných 
barev a velikostí.
Než se pustíte do pøípravy jezírka, je dobré si uvìdomit, 
co od nìj èekáte. Tomu pøizpùsobíte velikost, hloubku, 
vnìjší tvar a profil dna. Chcete-li pìstovat lekníny, 
hloubka musí být 50 až 70 cm, aby pøežily zimu. Mùže 
to být také jedna z teras v profilu dna. Pìstování 
vodních rostlin v nádobách usnadní èištìní jezírka, ale 
nádoby na dnì nepùsobí pøirozenì. Chcete-li osadit 
pøímo dno, pak v nìm vytvoøte pøimìøenì velké pro- 
lákliny, do kterých umístíte substrát. Chcete-li jezírko 
osadit okrasnými rybami, které mají pøežít zimu, poèí- 
tejte s hloubkou asi 120 cm. Pro ryby jsou lepší hned od 
kraje strmé stìny alespoò 20 cm proto, aby ryba mìla 
kam uhnout, až se o ni bude pokoušet vaše èi souse- 
dova koèka. Ryby rády vybahní substrát z pìstebních 
košù, které se tudíž musí chránit sítìmi,  kterými rostlina 
ven proroste, ale rybu nepustí k bahnu. 
Jinak platí, že èím vìtší hloubka, tím vìtší samoèistící 
efekt vody. Mohou pomoct tøeba i plovatky bahenní 
(lidovì vodní šneci) a jiní èinorodí èistièi. Pøesto èas od 
èasu musíte jezírko vybrat a vyèistit. Máte-li možnost 
pøebyteènou vodu odvést pøepadem, pak je vhodné 
do jezírka svést okapy nebo jiný zdroj èerstvé vody. 
Vybírání vody z jezírka pøi èištìní je nároèné, proto je 
dobré si ještì pøed stavbou uvìdomit, jestli by díky 
terénu zahrady pod dno šla zabudovat odpadní, øádnì 
spádovaná trubka patøièného prùmìru (kvùli ucpávání 
neèistotami) a do dna jezírka dát špunt. Bohužel to 
dobøe nejde u jezírek z plastových fólií. Nikdy neza- 
pomeòte udìlat na dnì nejhlubší místo, aby bylo mož- 
né jezírko pohodlnì vybrat do poslední kapky. Dobrý 
spád dna k nejhlubšímu místu je alespoò 12 stupòù. 
Dno musí být pøizpùsobené také pøípadnému vstupo- 
vání do jezírka. Pøi vstupu na folii hrozí perforace a jsou 
nezbytné bezpeèné nášlapné kameny, které ani poro- 
stlé chaluhami nesmí klouzat ani ujíždìt po folii, natož 
aby se s vámi utrhla terasa, na které schodový kámen 

V uplynulém období nás reprezentovali žáci I. stupnì 
v basketbalu. V základní èásti soutìže si vedli velice 
dobøe, obì družstva postoupila do okresního finále. 
Tam byli úspìšnìjší chlapci, kteøí si vybojovali postup 
do krajského kola v Mariánských Lázních. Tentokrát to 
již tak jednoduché nebylo, ale chlapci obsadili hezké 
páté místo v kraji. Školu reprezentovali: Robert Cse- 
mer, Tomáš Trojek, Fabián Šula, Pavel Èapík, Tomáš 
Køeèek, Tomáš Vaic, Tibor Sípos, Jiøí Bohuslav a Ladi- 
slav Martínek.

Žáci II. stupnì se zapojili do tradièní fotbalové soutìže 
o Coca Cola školský pohár. Náš tým odehrál celkem 
ètyøi utkání, z nichž dvakrát zvítìzil, dvakrát prohrál a do 
další èásti se nekvalifikoval. Výraznì úspìšnìjší byla 
naše družstva ve volejbalu. Dívky i chlapci obsadili 
shodnì první místo v okresním kole a obì družstva 
postoupila do finále. Ani v této èásti soutìže nezkla- 
mala. Chlapci obsadili skvìlé tøetí místo, dìvèata byla 
ještì o stupínek lepší. Umístìním na druhém místì si 
navíc vybojovala úèast mezi nejlepšími šesti družstvy 
v kraji. Turnaj se konal po uzávìrce tohoto èísla, vý- 
sledky se pochlubíme pøíštì. Ve volejbalu školu repre- 
zentovali: Lukáš Liška, Martin Pecko, Radek Šetka, 
Jindra Nguyen, Honza Samek, Michal Farka, Marek 
Jaroš, Petr Šulc a Marek Švec. Dìvèata: Vìra Holátová, 
Štìpka Veselá, Alena Škopová, Dominika Považanová, 
Adéla Kuèerová, Katka Stránská, Nikola Vojkovská, 
Martina Staòková. Všem jmenovaným gratulujeme.
V závìru školního roku se o slovo ještì pøihlásí krá- 
lovna sportù lehká atletika a budou se sèítat body 
v soutìžích o Pohár starosty mìsta, Pohár rady mìsta, 
Malé sportovní olympiády a Sportovní olympiády zá- 
kladních škol okresu Karlovy Vary. V loòském školním 
roce jsme ve tøech soutìžích obsadili první místa a byli 
jsme první i celkovì. Podaøí se to letos zas? 

Sportovní noviny ZŠ Masarykova

Karel Daníèek, uèitel TV

Že tam opravdu je, se na vlastní oèi pøesvìdèily dìti 
z Mateøského centra Ostrùvek pøi hledání veli- 
konoèního pokladu. Prožily spolu s námi rodièi cestu 
plnou úkolù a soutìží a u rybníka se setkaly se 
skuteèným vodníèkem. Všichni spoleènì pak nakrmili 
kaèenky a zahráli si rùzné hry. Vyvrcholením bylo 
hledání pokladu, který si každé dítì odneslo v po- 
dobì sladkého balíèku. 
Dìkujeme lektorce Irenì Preislerové za uspoøádání 
hezkého dopoledne a také za to,že se našim dìtem 
v mateøském centru vìnuje po celý rok. 

A pak že na Devá�áku není vodník

Maminky z MC Ostrùvek

Atlantis pøipravuje

Karel Kunz

Akce pro veøejnost

 Nakléøovský prùsmyk na východním okraji 
Krušných hor

Zámky a hrady na Klatovsku (dva dny)
 Karlovarská padesátka, 36. roèník turistic- 

kých pochodù
 Z Bochova do podzemí ve Žluticích

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. 

2. èervna

9. èervna  
16. èervna

23. èervna

Klub èeských turistù

RNDr. František Wohlmuth, pøedseda KÈT

Tøetí roèník závodu na horských kolech pro školní 
dìti se uskuteèní 26. èervna ve 14 hodin, sraz je na 
louce za nemocnicí. Závodit se bude v tìchto katego- 
riích: I. stupeò chlapci, I. stupeò dìvèata, II. stupeò chlapci, 
II. stupeò dìvèata. Vítìzové si odnesou medaile a vítìzná 
škola putovní pohár Cykloteamu Ostrov. Vyhrát však mo- 
hou všichni závodníci, kteøí odevzdají svá startovní èísla, 
z nichž se bude losovat. Podmínkou úèasti je pevné zdraví 
(podepsaný souhlas rodièù), ochranná pøílba a kolo v dob- 
rém technickém stavu. Závod finanènì podpoøí mìsto 
Ostrov a Cykloteam Ostrov. 

Pøebor ostrovských škol

Jiøí Èechman, jednatel CO

V první èásti letošní sezóny se ostrovští závodníci 
pøedstavili ve skvìlé formì. Již nyní je zøejmé, že po 
prvních závodech jsou naši starší žáci Petr Šulc a Jiøí 
Èechman, kadet Tomáš Strnad a junior Milan Šplíchal 
v Karlovarském kraji nejlepší. Velké nadìje vkládáme 
i do kategorie mladších žákù, kde se zaèínají prosa- 
zovat Jan Fencl, Ladislav Martínek, Vojtìch Koèí a Si- 
mona Koèová. V závodech 4X a BMX se velmi dobøe 
umístili Václav Draxal a Zdenìk Plášil. Také od nich 
mùžeme brzy oèekávat skvìlé výsledky. 

Cykloteam Ostrov bilancuje

 JÈ

Jak na zahradní jezírka
leží. Pøes jezírko nebo zátoèinu pùsobí pìknì most, 
zrcadlící se v hladinì. Nezapomeòte pøed stavbou jezír- 
ka udìlat pevné patky (základy), na kterých bude most 
stát. Dodateènì to pùjde špatnì.
Jezírko lze vytvoøit rùznými zpùsoby: mùžete si koupit 
hotovou plastovou skoøepinu jezírka, kterou osadíte 
do zemì podle návodu výrobce. Je to jednoduché, 
rychlé a šikovným umístìním v zahradì a osázením se 
dá dosáhnout pomìrnì slušného efektu. Hodí se spíš 
do menších prostor a jste omezeni fantazií výrobce.
Další jednoduchou možností je foliové jezírko. Vyko- 
pete díru dle svých potøeb. Terasy nebo schodové 
stupnì rovnou na pøimìøené základy vyzdíte z cihel èi 
kamenù, ale tak, aby se o nì neprotrhla folie. Neza- 
pomeòte pøipravit lem jezírka, široký asi 50 cm, kde 
bude hloubka jen pìt až 15 cm. Teprve za ním bude 
konèit folie. Právì takto upravená hrana vám umožní 
folii skrýt. Na lem po uložení folie naskládáte kameny 
tak, aby byly namoèené. Vodní hladina pak opticky 
konèí na kamenech a ne na folii. Ta na bøehu není 
vidìt, protože je zasypaná zeminou nebo dalšími ka- 
meny. Než položíte folii, nasypte na dno asi 10 cm 
šotoliny nebo drobných oblázkù o prùmìru menším 
než jeden centimetr, na nì asi pìticentimetrovou vrst- 
vu jemného (ne ostrého) písku, èímž je lože hotové. 
Rovnomìrnì položíte folii. Mùžete naskládat pochozí 
kameny na pøipravené terasy. Napustíte vodu. Na- 
rovnáte kameny na lemy a zahnete za nimi folii na 
bøeh, pak ji zaøíznete . I tyto poslední zbytky viditelné 
folie zamaskujete. Vložíte koše s vodními rostlinami 
a vypustíte ryby.
Nejpracnìjší metodou je betonový skelet. Umožòuje 
pohodlnou hru s pøepady, vypouštìní rybníka pomocí 
špuntu, bezproblémovou chùzi po dnì, vytvoøení du- 
tiny pro osázení pøímo ve dnì. Pracnost bohatì vyváží 
jednoduchá a snadná údržba. Vykopete díru dle svých 
potøeb. Máte-li možnost, pøipravíte odpadní trubku. 
Vyložíte stìny, dno a požadované otvory „králièím“ 
pletivem, které poslouží jako dobøe tvarovatelná ar- 
matura (alespoò dvì vrstvy). Proházíte armaturu beto- 
nem minimálnì pìt centimetrù a necháte ztvrdnout. 
Natøete hydroizolaèním nátìrem (ideální jsou polo- 
pružné, ve stavebninách). Hùø se pøipravuje límec pro 
naskládání kamenù až do vody. Vodorovnost zajistí 
prostá hadicová vodováha nebo skelet nedokonèíte až 
nahoru, napustíte vodu, naznaèíte vodorovinu co nej- 
výš, vodu vypustíte a dokonèíte lem ve vhodné vzdá- 
lenosti od naznaèené rysky. Ostatní metody jsou zby- 
teènì drahé nebo extrémnì složité. Pøeji vám, aby vás 
voda v zahradì tìšila a pøinesla právì to, co od ní 
oèekáváte. 

Mezinárodní den dìtí
 jsou pøipraveny 

rùzné soutìžní disciplíny, pøi nichž dìti obdrží spoustu 
sladkostí. Èekat na nì budou také ukázky práce 
hasièù, jízda na ètyøkolkách, na koních, diskotéka 
a další zábavný program. 
Nejsilnìjší muž Ostrova

 zaène v areálu 
Atlantis již devátý roèník memoriálu Karla Kunze 

Na sobotu 2. èervna od 14 hodin

V sobotu 30. èervna od 13 hodin

v soutìži o Nejsilnìjšího muže Ostrova. Je to soutìž 
v tìžkých silových disciplínách, napøíklad: kruh Barba- 
ra Conana, smrtící tah v kleci, Magnussova silová 
dráha, ad. Soutìžící si sáhnou na samotné dno svých 
možností. 
Souèástí odpoledne bude zábavné vystoupení 
pro dìti. Pøijïte si užít souboj o toho nejsilnìj- 
šího a podpoøit místní siláky!  Vstup je volný. 

Pokraèování rubriky Volný èas na stranì 11



Ostrovský mìsíèník
Èerven 2007 11

Velkovévodkynì Maria Antonia, rozená Bourbonská 
èi Neapolská, z královské španìlské vìtve starého 
šlechtického rodu francouzských Bourbonù, se roku 
1833 stala druhou manželkou velkovévody tos- 
kánského Leopolda II. Narodila se 19. prosince 1814 
a zemøela 7. listopadu 1898. Velkovévodové toskán- 
ští byli poboènou vìtví vládnoucích Habsburkù.  
Toskánu se sídelním mìstem Florencií získal po vym- 
øení vládnoucího rodu Medici (v roce 1737) Franti- 
šek Štìpán, manžel císaøovny Marie Terezie. Ostrov 
se do vlastnictví tohoto rodu dostal rùznými majet- 
kovými pøesuny v roce 1789, kdy zemøela poslední 
pøíslušnice rodu markrabat bádenských. Velkovévo- 
da Ferdinand III. Toskánský, bratr císaøe Františka I., 
panství pøevzal v roce 1811, po nìm pak jeho syn 
Leopold II. (1797-1870). Za jeho vlády v letech 1824 
až 1859 zaznamenalo Toskánsko pokrok jak ve sféøe 
hospodáøské (železnice, silnice, vysoušení a zúrod- 
nìní bažin, ad.), tak ve sféøe politické. V revoluèním 
roce 1848 udìlil Toskánsku konstituci, pøiklonil se 
zcela k demokratickým zpùsobùm vlády, cítil se Ita- 
lem. Ani to ho však neuchránilo v boji o sjednocení 
Itálie pøed nenávistí vùèi habsburské monarchii. Po 
dvojím povstání byla roku 1859  habsburská dynastie 
sesazena a Leopold II. musel i s rodinou Florencii 
rychle opustit. Uchýlil se do Ostrova. 

Jeden z prvních autorù dìjin Ostrova, mìstský faráø 
Josef Sommer, nazval ve svých Struèných dìjinách 
mìsta Ostrova jeho vládu „požehnanou dobou v dì- 

Dìtské okénko
Léto pøišlo mezi nás. Mìsíc 
èerven nám pøináší spoustu 
radostí, sluníèko krásnì høeje, 
kolem nás voní louky a obèas 
zafouká svìží vánek. Èerven 
má èíslo 6, protože je šestým 

mìsícem v roce, a proè se tak jmenuje? Mùžeme si 
vybrat z více možností: buï nám pøipomíná èervenání 
tøešní, èervíky v ovoci nebo krásné èervené rùže. 
Napadají vás ještì jiné možnosti?

V tomto mìsíci si užíváme i nejdelší den v roce, letní 
slunovrat 21. èervna. To mùže být bájeèná pøíležitost 
k tomu, abychom nešli brzy spát. Vždy� uèení už je 
málo, za pár dnù škola konèí a nastanou vytoužené 
prázdniny. 

Zaèínající léto ale není jen sluníèko, v tomto období se 
obèas objeví i zamraèený mráèek a hømìní. Když je 
bouøka, na obloze se klikatí blesky a hromy bijí 
o stošest. Pak je nejlepší být v teple domova a za 
zavøeným oknem pozorovat. Nezbývá nám nic 
jiného než èekat na 8. èerven, kdy mùže zapršet 
Medardova kápì, ta bývá pro nás znamením, že 
budeme ètyøicet dní pod deštníkem. Ještì že ne 
všechny pranostiky se plní. Pøestože nám Medard 
prorokuje déš�, my mu zase až tak nevìøíme a tìšíme 
se na všechny èervnové zábavy. 

V období letního slunovratu pøichází i magické 
období, kdy rostliny mají kouzelnou moc a otevírají 
se poklady. Kdo by našel kvetoucí kapradí, mohl by se 
stát neviditelným a porozumìt øeèi zvíøat i stromù. 
V pøedveèer svátku sv. Jana se trhalo svatojánské 
koøení, bylinky, které po usušení sloužily jako lék. 
Dívky si dávaly vìneèky z devatera kvítí pod hlavu, 
ráno je hodily do vody a ta mìla ukázat tváø 
budoucího ženicha. Veèer, až se setmìlo, pálili mladí 
chlapci svatojánské ohnì a ti odvážní pøes nì skákali. 
Vy to ale radìji nezkoušejte!

Když pùjdeme na veèerní procházku a budeme mít 
trochu štìstí, mùžeme potkat i svítící živé ohýnky, 
svatojánské brouèky. V èervnu je pøíroda v rozpuku, 
tak urèitì nezapomeòte využít každou možnou 
volnou chvilku k procházce a poznávání. Dívejte se 
kolem sebe, obèas se na chvilku zastavte a zapo- 
slouchejte se do krásných zvukù, uslyšíte zpìv ptákù, 
kuòkání žabek nebo se vám tøeba poštìstí i nìco 
mimoøádného. Až se vrátíte z procházky, mùžete se 
obèerstvit vlastnoruènì vyrobeným jahodovým 
koktejlem. Chcete vìdìt, jak na to?

Pøipravit takové osvìžení není žádná vìda. Budeme 
potøebovat jen 1l mléka, 200g èerstvých jahod a 100g 
mouèkového cukru (podle chuti jahod mùžeme 
pøidat i trošku cukru vanilkového). Zralé jahody 
rozmaèkáme  s cukrem nejlépe vidlièkou a pøidáme 
studené mléko. Smìs nalijeme s pomocí maminky do 
mixéru a šleháme do pìny. Hotový nápoj  pøelejeme 
do sklenic a podáváme. Pøeji vám, dìti, hodnì zdaru 
pøi pøípravì a a� si všichni pochutnáte na letním 
vitamínovém osvìžení. 

Jahodový koktejl

"Vijte, vijte vìnce,
dìlejte pletence,
však je dosti kvítí,
až se louka svítí."

Ostrov získal další památku
Žulový obelisk na širokém profilovaném podstavci nese nápis: Grossherzogin Maria Antonia - Garten 
1898 - tedy Zahrada velkovévodkynì Marie Antonie - 1898. Tento svìdek z doby, kdy ostrovské 
panství patøilo velkovévodùm z Toskány, ležel vyvrácený a v zemi zaboøený v louce za Boreckými 
rybníky, kde jej objevili, jeho význam rozeznali a pro mìsto jej zachránili ostrovští manželé Køepelovi. 
A nebyla to malièkost, protože celý objekt váží nìjakých dvacet metrických centù. Kéž by se takto 
k podobným nálezùm zachoval každý! Díky, Køepelovi!

Využijte možnost pøedbìžného zápisu dìtí do 
výuky v ZUŠ pro školní rok 2007/2008, v záøijo- 
vých termínech již mùže být v nìkterých oborech 
obsazeno!
Hudební obor
Masarykova 717, uèebna HN, Štìpánka Hamar: 25. 
a 27. èervna, vždy od 13 do 17 hodin. Tel. 353 300 541
Výtvarný obor
Masarykova 715, uèebna VO, Mgr. Zuzana 
Motlíková: pondìlí a ètvrtky od 14 do 17 hodin, po 
celý èerven. Tel. 353 300 557, 353 300 558
Taneèní obor
Masarykova 1195 (školka), uèebna TO, dipl.um. 
Mirka Ferencová: úterý a ètvrtky od 14.00 do 16.30 
hodin, po celý èerven. Tel. 353 822 063
Literárnì dramatický obor
Masarykova 1195 (školka), uèebna LDO, Mgr.Irena 
Konývková: každé úterý od 16 do 17 hodin, po celý 
èerven. 
Tel. školka: 353 842 813, øeditelna: 353 300 550

Lenka Jabùrková

jinách mìsta“. Dne 23. února 1861 pøijal Leo-
pold II. dokonce funkci starosty mìsta a byl jím ještì 
po dalších šest let, a to nikoli jen formálnì. Vìnoval 
mìstu nové radnièní vìžní hodiny, pravdìpodobnì 
právì ty, které byly nedávno po restaurování umí- 
stìny na Staré radnici, dal vydláždit námìstí, díky jeho 
vlivu byla v Ostrovì zøízena lékárna „U zlaté koruny“ 
i márnice za farním kostelem. Poskytoval také sta- 
vební i palivové døevo pro školy a kostely, pøedevším 
po velkém požáru mìsta v kvìtnu roku 1866. Hlavnì 
však s podporou celé své široké rodiny z velké èásti 
financoval znovuotevøení piaristického gymnázia, 
které bylo pro nedostatek prostøedkù již deset let 
mimo provoz. K otevøení došlo 1. øíjna 1863. V této 
blahodárné èinnosti výraznì spolupùsobila i jeho 
manželka, velkovévodkynì Maria Antonia. Pøispívala 
místním školám a chudinským institucím, dala novì 
zøídit oltáø zakladatele piaristického øádu sv. Josefa 
z Calasanzy v klášterním kostele a opravit sasko-
lauenburskou pohøební kapli.

Panství velkovévodù toskánských, z nichž žádný už 
v Ostrovì nepobýval trvale, skonèilo rokem 1918 
a mnoho památek na nì se nezachovalo. Novì na- 
lezený obelisk se stane jednou z nich, i když zatím 
není známo, kde a jaká byla ona „zahrada velkové- 
vodkynì“, zda byla zøízena ještì za jejího života èi 
jako památka na ni v roce jejího úmrtí. Každopádnì je 
dobøe, že byla objevena a zachránìna a neskonèila 
jako schod, lavièka nebo èást oplocení. 

6. èervna 17.00 hod., Stará radnice Ostrov    
Absolventský koncert, hrají absolventi  I. a II. cyklu 
ZUŠ. Vstupné: dospìlí 30 Kè, dìti 10 Kè 
9. èervna, Letohrádek
Andìlé v Letohrádku. Ke Dni otevøených dveøí 
v Letohrádku vystoupí žáci Ireny Konývkové, Jiøího 
Klauka, Alexandra Š�astného a Ivety Müllerové.
11. èervna, Obøadní síò Staré radnice
Malá veèerní hudba. Úèinkují žáci Evy Henychové.
12. èervna 18.00 hod., sál ZUŠ
Závìreèný koncert, nejlepší žáci ZUŠ. Vstupné: dospìlí 
50 Kè, dìti 20 Kè. 
(Od 16.30 hod. Slavnostní pøedání pamìtních listù 
nejúspìšnìjším žákùm ZUŠ.)
19. èervna 17.00 hod., sál ZUŠ
Letní hrátky. Zahrají žáci Jaroslava Chmelíka, Jiøího 
Novotného a Štìpánky Hamar. 
27. èervna 18.00 hod., sál ZUŠ
Koncert bubeníkù. Žáci Františka Zemana ve spolupráci 
se žáky Vlastislava Mareše. 

Mgr. Zdenka Èepeláková

Semináø Jak na to? se v kinokavárnì Domu kultury 
Ostrov konal koncem dubna. Byl urèen uèitelùm zá- 
kladních a støedních škol, kteøí se zajímají o problematiku 
výchovy k životu s médii a chtìjí rozvíjet mediální 
gramotnost svých žákù a studentù. Lektorem byl Radim 
Wolák z Centra pro mediální studia z University Karlovy. 
Na semináøi se sešlo celkem jedenáct uèitelù a pro- 
fesorù ze všech ostrovských škol (ZŠ Masarykova, ZŠ 
Májová, ZŠ Klínovecká, ZŠ J. V. Myslbeka, SPŠ 
a Gymnázia). 

V úvodu byli pøítomní seznámeni s rolí médií v životì 
spoleènosti i jednotlivce, s obsahem a cílem mediální 
výchovy, se souvislostmi mediální výchovy s èeským 
školstvím, s pøístupy k realizaci mediální výchovy. 

Mediální výchova pro uèitele

Zápis do ZUŠ Ostrov

Jaroslav Chmelík, zástupce øeditelky

Závìrem byly všem pøítomným poskytnuty zdroje, 
námìty a metodické inspirace, ze kterých mohou èerpat. 
Semináø byl doplnìn a oživen ukázkami konkrétních 
pøíkladù manipulace a ovlivòování jednotlivce i celé spo- 
leènosti médii, napøíklad reklamou, zpravodajstvím, fil- 
mem. Na konkrétním pøíkladu mìli možnost všichni pøí- 
tomní porovnat, jak vyhodnotili konání kontroverzní 
akce dvì televizní spoleènosti. Hodnocení všech pøí- 
tomných bylo velice kladné a podle ohlasù pøinesl se- 
mináø ucelený pohled na mediální výchovu, na její roli 
ve spoleènosti a na její využití v uèebních osnovách. 
V návaznosti na nìj se koná v kvìtnu a v èervnu semináø 
pro žáky základních a støedních škol, jehož hlavním 
tématem bude reklama. Ilona Hálová, DK Ostrov

Základní umìlecká škola



Zaèátky byly vždy dobrodružné
První kroky všech bigbeatových kapel vzniklých po- 
èátkem šedesátých let jsou si velmi podobné. Technic- 
ké zaøízení vznikalo èásteènì svépomocí, notové zá- 
znamy nejžádanìjších skladeb nebyly dostupné...
„Poslouchal se laxík a svobodka, rozumìj Svobodná 
Evropa. Oni totiž tenkrát rušili jen zprávy a muziku 
nechali být. Natáèeli jsme hity na magne�ák a podle 
toho zkoušeli. Kuriózní bylo vybavení: zesilovaèe jsme 
brali ze závodních rozhlasù a upravovali je. Repro- 
bedny jsme šili vlastníma rukama, u nás to byl technik 
Tomáš Èepl, holky nám je vždycky potáhly nìjakým 
hadrem, aby to vypadalo," uvedl pøed patnácti lety pro 
jedny karlovarské noviny Luboš Štolfa. 

Ostrovské hudební skupiny - èást V.  
Škamna a další studentské kapely
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„Nìkteré vìci je dobré si sem tam oživit..." øíká Vladimír Andrašovský.

Škamna nebyla bìžná bigbeatová kapela

Nejslavnìjší období Škamny

Vzpomenout si není snadné

Na jaøe 1964 pøibyla do skupiny patnáctiletá zpìvaèka 
Marta Vlèková, která se pozdìji stala Bierovou man- 
želkou, a také o rok starší Eva Komendová, která kro- 
mì zpìvu hrála i na flétnu. Po tìchto zmìnách získala 
kapela nový, zcela osobitý zvuk. Její první veøejné 
vystoupení se odehrálo v Mìstské (lidové) knihovnì 
v Ostrovì. Skupina Škamna se od ostatních bigbea- 
tových skupin odlišovala nejen nástrojovým obsaze- 
ním a výbìrem repertoáru, ale i dalšími aktivitami. 

„V Domì kultury jsme pravidelnì vystupovali v poøadu 
Pondìlní poplky, což byl politický kabaret studentù 
ostrovské dvanáctiletky. Zde uvádìné divadelní hry 
jsme prokládali písnièkami, v té dobì už to èasto byly 
naše vlastní skladby. Jednu z inscenací pro Pondìlní 
poplky napsal spisovatel Josef Škvorecký a sám se do- 
konce zúèastnil jejího nácviku," vzpomíná Jaroslav Bier. 

Na Silvestra 1964 hrála Škamna v hotelu na Božím 
Daru poprvé k tanci a v kvìtnu 1965 získala první místo 
na soutìži bigbeatových skupin pøi majálesu v Lokti. 
Od èervna koncertovala v karlovarském divadle pro 
dìti. V srpnu z kapely odešel Jarda Bier, který naru- 
koval na vojnu. V dalším roce získala Škamna v novém 
obsazení titul Nejlepší beatová kapela Karlovarska 
a vyjela na turné do Polska a NSR. Nahrála nìkolik 
snímkù do Plzeòského rozhlasu a jednu skladbu mìla 
i v poøadu Burza Houpaèky. V roce 1967 se Škamna 
zúèastnila prvního èeského Beatového festivalu v praž- 
ské Lucernì. Noviny Pravda ze 23. prosince o tomto 
vystoupení mimo jiné napsaly: I když s novým bube- 
níkem hráli poprvé teprve dva dny pøed vystoupením, 
odvedli poctivou muziku. Tím novým bubeníkem byl 
tehdy Josef Koula, na kytary hráli Vladimír Andra- 
šovský, Ivan Krátký a Petr Loužil.

Lubomír Štolfa, student ostrovské prùmyslovky, hrával 
v šedesátých letech s prùmyslováckou kapelou The 
Ragers (od anglického slovesa „to rage" - øádit) ), poz- 
dìji pak s karlovarskými The Spiders (Pavouci), ze kte- 
rých se po návratu Ivana Krátkého z vojny stala kapela 
The Towers (Vìže). 

„Chápu, že není lehké si dnes vzpomenout na názvy 
skupin a jednotlivá jména, ale vím urèitì, že Láïa Ge- 
rendáš hrál s Ragers, nikoli Towers," tvrdí bubeník Štol- 
fa, který za studentských let prošel nìkolika kapelami. 
Skupina Spiders slavila už v roce 1964 velký úspìch 
v NDR. V té dobì byl big-beat v socialistických zemích 
nežádoucí kapitalistickou propagandou, proto museli 
„bigbí�áci" zákaz obejít a ve Východním Nìmecku se 
prezentovat jako „taneèní orchestr". O to vìtší bylo 
nadšení nìmeckých posluchaèù, kteøí se do té doby 
s podobnou hudbou ještì nesetkali.

„Byli jsme prùkopníky big-beatu nejen v ÈSSR, ale 
i v NDR. Cítím, že nìkteré vìci je dobré si sem tam 
oživit..." øíká dnes Vladimír Andrašovský, který se 
uplatnil jako sólový kytarista ve skupinách Spiders, 
Towers i Škamna. Také kapela Towers koncertovala 
opakovanì na východonìmecké Rujanì a o jejím 
úspìchu psaly èeské i nìmecké noviny. Tehdy byl jejím 
vedoucím doprovodný kytarista Ivan Krátký a kromì 
„sóláka" Andrašovského hrál na kytaru (basovou) ještì 
Petr Loužil, který také pro kapelu skládal vlastní písnì. 
Luboš Štolfa obsluhoval bicí.

Jarda Bier, jedna z hlavních postav ostrovské hudební scény 60. let, si jako sedmnáctiletý koupil první 
elektrickou kytaru za peníze vydìlané na brigádì. Zpoèátku hrál v Domì kultury v orchestru Vladimíra 
Novotného. Koncem roku 1963 vznikla na podnìt kulturního referenta Zdeòka Flídra kapela Škamna slože- 
ná ze studentù ostrovské dvanáctiletky (škamna je staroèeský výraz pro školní lavici). Nejstarším èlenem byl 
právì osmnáctiletý kytarista a zpìvák Jarda Bier, dále to byli Zdenìk Kašpar (kytara a zpìv, 16 let), Jarda 
Novotný (basová kytara, 17 let) a za bicími šestnáctiletý Jarda Hanzl.  

První zkouška The Ragers, rok 1963. Zleva: sólová kytara Míla Fronìk, bicí Luboš Štolfa, doprovodná kytara Jan Bružeòák. Èleny kapely byli pak ještì 
Jarda Vondrys a Ladislav Gerendáš.                                                                                                                      Foto: Ze soukromého archivu

Spiders v roce 2006. Zleva: Jiøí Zachožij, Ladislav Skopal, Petr Loužil, E.P. (není èlenem), Vladimír Andrašovský, Lubomír Štolfa.
Foto: Ze soukromého archivu

Irena Janeèková

Stále èastìji se stává, že se redakci ozývají ti, kteøí si o sobì 
pøeèetli v mìsíèníku nebo poznali nìkteré aktéry èlánkù 
o hudebních skupinách. Zcela obvyklé jsou pøitom do- 
hady, jak že to vlastnì tenkrát bylo a nìkdy spolu bývalí 
hudebníci vedou spory, jak se kdo jmenoval køestním 
jménem, ve kterém roce byla skupina založena apod. 
Proto musím znovu požádat ètenáøe o shovívavost, když 
zjistí, že nìkterý údaj je nepøesný. Není totiž jednoduché 
najít o nìkterých skuteènostech dùkazy a spoléhat se po 
zhruba ètyøiceti letech pouze na pamì� jednotlivých lidí je 
vždy trochu problematické, zejména když je tøeba roz- 
soudit, kdo z nich si urèitou vìc pamatuje lépe. Napøíklad 
všechny ostrovské zpravodaje ze šedesátých let v kronice 
chybí, protože se v roce 1969 musely z politických dù- 
vodù zlikvidovat. Na titulní stranì jednoho z nich (1964, 
1965) byla údajnì fotografie bývalé zpìvaèky Škamny, 
Marty Vlèkové. Zpøesòující informace k nám bohužel 
vìtšinou dorazí až po otištìní èlánku. 

Dìkujeme všem, kdo nám nezištnì až doposud pomá- 
hali. V této dobì shromažïujeme vše o skupinì Junior 
Capela z LŠU Ostrov, která hrála v Ostrovì kolem roku 
1968. 

Ohlasy

(red)



29. èervna 18.00 hod.,  pro 
samostatné pøedškoláky, pøihlášky: tel. 608 914 469 
nebo po 18. hod. tel. 353 614 668 

4. kvìtna až 22. èervna každý pátek od 17 do 19 
hod.,  možno se zúèastnit i jednot- 
livých lekcí, bližší info na tel. 608 914 469
Informace o všech akcích MC najdete na letáècích 
v Infocentru v DK nebo ve vysílání kabelové televize. 

Prázdninová noc

Tìhotenský kurz,
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V mém životì pøišlo období, kdy jsem si zaèala více 
všímat barev. Pøivedl mì k nim zájem o dekorativní 
kosmetiku, odívání a bytové doplòky. Postupnì jsem 
se uèila rozlišovat barevné tóny, odstíny, teplé a stu- 
dené škály. Po èase jsem byla pøekvapená, jak se mùj 
cit pro barvy, materiály, struktury a vzory rozvinul. 
Pøed šesti lety jsem navštívila tématickou výstavu 
ostrovských malíøek s názvem Modrá je barva nebe. 
Povídaly jsme si o obrazech a kamarádka mì zaèala 
lákat, abych s ní jezdila do Karlových Varù na kurz 
kresby a malby. To jsem dosud s úsmìvem odmítala 
a vzpomínala na školní léta. Vyprávìla jsem o trápení 
v hodinách výtvarné výchovy, o upøímné snaze, která 
k žádnému slušnému výsledku nevedla, o dvojkách 
„z milosti“, apod. 

„Uvidíš, budeš se potom na obrazy dívat úplnì jinak,“ 
øekla tehdy kamarádka tu správnou vìtu. Tato slova 
odstartovala mé úvahy: Ano, vždy jsem ráda chodila 
do galerií a prohlížela si umìlecká díla. Když jsem se 
dokázala nauèit rozeznávat barevné tóny a odstíny, 
mohla bych se pøiuèit nìèemu dalšímu. Pozvolna se 
ve mnì ta myšlenka natolik zabydlela, že jsem 
nakonec pøikývla. Souèasnì jsem si pro sebe stanovila 
podmínku, že si jen budu zkoušet jednotlivé techniky 
a nebudu se snažit nìco pìkného namalovat. Tato 
berlièka mi pomáhá, abych necítila úzkost z nezdaru, 
smutek a rozladìní ze své nešikovnosti a mohla být 
uvolnìná; vždy� o nic nejde, nikdo mì nebude 
známkovat, jen si hraji. Domluvila jsem se, že budu 
chodit do kurzu v Ostrovì.

Postupnì jsem si obstarala vše potøebné, kamarádka 
mi pomohla vybrat pøedlohu pro mùj první malíøský 
pokus, opìt jsem si pùjèila knížky... Nastalo jaro 
a pøišlo ono pondìlí. Celý den jsem si vymýšlela rùzné 
povinnosti, jen abych oddálila chvíli, kdy jsem si mìla 
nachystat tašku s pomùckami. Koneènì byl veèer a já 
s úlevou vydechla: Zítra na malování nemohu jít, 
protože se už nestihnu pøipravit. Odhodlání a odvaha 
mì opustily. Bìhem týdne jsem se však uklidnila 
a následující úterý jsem mezi ostrovské malíøky pøišla. 
Hned na úvod jsem øekla, že malovat ani kreslit 
neumím a s olejovými barvami jsem nikdy ne- 
malovala. Lektorka mì trpìlivì vedla: „Zaèni takto,“ 
ukázala, já udìlala. A jak dál? „Teï toto...“ Hotovo, co 
nyní? A co znamená: „rozmydlit“? Vydala jsem se po 
cestì nových objevù, poznání, zážitkù. První velký 
prožitek pøišel brzy.

Zaèátkem léta jsem šla na starý film režiséra Andrzeje 
Wajdy. Protože s ním mám spojené vzpomínky na 
studentská léta, byla jsem ráda, že ho mohu koneènì 
zhlédnout. Navíc jsem se již delší dobu zabývala 
psychologií a zajímalo mì, jak budou jednotlivé 
postavy øešit vzájemné vztahy a životní situace. 
Zaznìly úvodní tóny. Na plátnì se objevil døevìný 
most, øeka s valící se kalnou vodou, sluncem 
prosvìtlené keøe a stromy podél. A nyní se stalo 
nìco, s èím jsem vùbec nepoèítala. Hned první 
obrazy krajiny mì fascinovaly, zcela pøitáhly moji 
pozornost svou atmosférou, náladou, barevností 
umocnìnou nafialovìlým nádechem staré filmové 
kopie. Náhle jsem nevìdìla co døív: èíst titulky? Ale 
pak mi unikaly pøírodní zábìry. Vnímat krajinu? Jenže 
to jsem zase nestihla sledovat dìj. To se mi dosud 
nikdy nestalo. Zvítìzily barvy. Domù jsem odcházela 
s úžasným a hlubokým dosud nepoznaným zrakovým 
prožitkem, který mi vydrží asi na celý život. 

Bylo rozhodnuto, ne však vykonáno

Zmìna vnímání 

V pátek odpoledne se zúèastnìné soubory pøed- 
stavily divadelním ztvárnìním toho, co jsou zaè. 
Reakce divákù byly nadšené. Pøed hlavním prog- 
ramem vždy vystoupily dìti z rùzných škol z okolí 
s pìtiminutovou choreografií. Je to interní soutìž 
pøipojená k festivalu. Diváci vždy obodovali jejich 
výkon a na závìr byl vyhlášen vítìz. Letošní roèník 
vyhrála skupina Lentilky ze ZŠ Májová Ostrov. Na 
festivalu také vystoupila jako host profesionální 
taneèní skupina Damaru Praha s pøedstavením 
Kathak.

Soukání 2007 mìlo téma Divadlo v pohybu. Proto se 
zde sešly soubory s pohybovým divadlem nebo ta- 
neèní soubory. Jako první se pøedstavilo studio 
Magdaléna z Jablonce nad Nisou s pøedstavením 
Istanus. Nádherná choreografie, rituál o tom, co nás 
ovlivòuje, že se mùžeme vzepøít, ale stejnì pod- 
lehneme. Celý lektorský sbor se shodl, že dìvèata 
byla perfektnì technicky vybavená a jejich pøed- 
stavení mìlo jasný dramatický tvar a odkaz. Studio 
Magdaléna festival nejen zahájilo, ale také ukonèilo 
pøedstavením stejné kvality, Obrazy lidství. O èlovì- 
ku, jeho jednání a lásce. 

Druhé bylo pøedstavení Veèerní máj souboru Hop-
Hop Ireny Konývkové. Úžasné v oblasti jazykové 
(hráli totiž v angliètinì), ale i v pohybu. Herci podali 
neuvìøitelný herecký výkon a lektorský sbor nevy- 
slovil jedinou kritickou pøipomínku. Se stejnými 
ohlasy se setkalo jejich druhé pøedstavení V bludišti 
mého srdce, které se hrálo na malé scénì zušky
v nedìli veèer. V obou hrách pøedvedli protagonisté 

O mém malování, èást I. 

Ema Brázdová 
(redakènì upraveno)

Recenze: Soukání v pohybu

7. a 12.èervna  od 17 do 22 hod., 
(cvièení na fitballech, 

relaxaèní a rekondièní cvièení a bøišní tance, vše po 
hodinì. 
Možno se zúèastnit i jednotlivých cvièení, info. na tel. 
737 864 249)

17. èervna 14 hod. (pøihlášky do 
10. èervna na tel. 608 914 469)

Rekondièní cvièení 3 v 1 

Vítání miminek 

Ostrovské Soukání 2007 mìlo neuvìøitelnì krásnou atmosféru i kvalitu. Byl jsem tam poprvé, tak to 
nemohu porovnat s pøedchozími roèníky, ale s jinými pøehlídkami ano, a tak na tom trvám. Mou 
funkcí bylo vést rozborový semináø s vedoucími souborù. Atmosféra tam byla vždy dobrá a vìøím, že 
pro jednotlivé (právì kritizované èi chválené) vedoucí souborù i pøínosná. Lektory tvoøivé dramatiky 
byli Martin Vasquez a Hanka Malaníková. Všichni úèastníci si jejich práci velmi pochvalovali. 

Mateøské centrum Ostrùvek

Dana Kolovratníková, MC Ostrùvek

vynikající divadelní cítìní a schopnost dokonalého 
spojení slova a pohybu. Nedìlní pøedstavení dìtské 
skupiny Hop-Hop, hra Dar ohnivého ptáka, bylo 
velice milé. Trochu neuèesané, s roztomilými chybiè- 
kami, ale opravdovì nebylo co vytknout. 

V sobotu ráno se pøedstavil soubor Netopýr ze Zlína 
s pøedstavením Okteto. Koláž šesti pøíjemných cho- 
reografií, propojených svérázným hereckým sólem, 
rolí nevrlé uklízeèky. Sluneèné odpoledne nám za- 
temnilo chorvatské pøedstavení Herbarij noæi sku- 
piny Kuntrata. Lektorský sbor se jednohlasnì shodl, 
že to nebylo divadlo, ale jen scénické výjevy, které se 
z jednoho do druhého pøemìòovaly za zpomalené- 
ho pohybu ètyø protagonistek. Bylo to pomalé a nik- 
do nepochopil o èem. Naopak samou chválu si vy- 
slechli protagonisté divadla Dagmar z Karlových Va- 
rù, kteøí na letošní Soukání pøijeli s pøedstavením 
Konì. Svým výkonem si získali nejen všechny diváky, 
ale i sbor lektorù. Sobotní divadelní maratón završila 
pozdì veèer ohòová show souboru Hop-Hop na 
námìstí pøed Domem kultury. 

V nedìli odpoledne vystoupilo slovinské divadlo 
Artizani s pøedstavením The golden bird (Zlatý pták). 
Výtvarnì velkolepé, nádherné kostýmy, spousta 
efektù. Byla to mozaika snad všech stylù (loutkové, 
stínové, èerné divadlo, pantomima, atd.), což bylo 
možná na úkor pøíbìhu. Veèer nedìli zakonèilo 
kontroverzní pøedstavení souboru Na poslední chvíli 
a taneèní oddìlení z Ostrova, Dcera Evina. Scénická 
koláž na téma: vìèný rozpor mezi ženskou duší 
a tìlem. Krásná mladá dìvèata, výbornì pohybovì 
i hlasovì vybavená, na nás diváky bez servítku vy- 
balila všechny své trable mezi tìlem a duší v sexuální 
oblasti. Ženská èást publika, hlavnì mladšího vìku, se 
nechala slyšet, že to bylo vulgární, bylo toho moc, za 
protagonistky se prý divaèky stydìly. 

Pøedposlední z festivalu a první pondìlního rána 
vystoupilo rakouské divadlo Forced Emotions s pøed- 
stavením Hells Kitchen. Divadlo plné energie, sršelo 
z nich mládí, vše, co na jevišti dìlali, dìlali naplno 
a s nadšením. Øešili problém globalizace po svém. 
Lektorský sbor se shodl, že by to bylo nádherné 
pøedstavení studentù pro studenty, ale už ne tolik pro 
širokou veøejnost. 

Výbìr pøedstavení a dramaturgie celého festivalu 
byla vynikající a organizaènì bylo vše zvládnuto na 
jednièku. Za to je tøeba podìkovat všem or- 
ganizátorùm, hlavnì Irenì Konývkové a jejím Hop-
Hopákùm. O umìlecké kvalitì nelze pochybovat. 
Nebylo tam jediné pøedstavení, které by nudilo. 
Nebylo cílem srovnávat, pøesto musím vyzdvihnout 
práci Ireny Konývkové, nebo� veškerá její dílka mì 
zasáhla. Louèit se je vždy tìžké a po tak krásnì 
prožitém prodlouženém víkendu to platí dvakrát. 
Soukání 2007 se opravdu povedlo, a to díky všem, 
kdo se na vzniku podíleli, ale hlavnì díky všem 
zúèastnìným souborùm a jejich vedoucím. 

Michal Hecht (lektor), Plzeò (kráceno)

Slovinský divadelní soubor Artizani si získal diváky nejen nápaditostí 
a poutavou výpravou, ale také mistrovsky zvládnutou akrobatikou. 
Foto: Irena Janeèková

Pokraèování v pøíštím èísle OM
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Mìstský dùm dìtí a mládeže Ostrov
Èerven
7. èervna moderuje Helena Kyselá 
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Eurocentrum v Karlových Varech slouží už rok. 
Hovoøí jeho vedoucí Lucie Šedivá. 
18.30 Kulturní mìšec
18.45 Rozcestník
18.55 Informaèní servis
14. èervna moderuje Jana Pavlíková
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Ekocentrum v Karlových Varech. Hovoøí 
RNDr. Pavel Žlebek, kordinátor projektu.
18.30 S-mix
18.50 Jungle
18.55 Informaèní servis
21. èervna moderuje Jana Pavlíková
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Hra Go. Hovoøí Tomáš Grosser, trojnásobný 
mistr republiky ve høe Go
18.35 Školní støípky (ZŠ Masarykova)
18.50 Videotip
19.05 Informaèní servis
28. èervna 
15.00 Pøímý pøenos z jednání Zastupitelstva mìsta 
Ostrova

Celotýdenní vysílání
 9.00 Minizprávy (repríza), poøad, 

13.00 Rozhovor, 18.00 Minizprávy (premiéra), 
poøad, 21.00 Poøad, 22.00 Minizprávy (repríza)

 9.00 Minizprávy (repríza), poøad, 21.00 
Poøad, 22.00 Minizprávy (repríza)

18.00 Vysílání (premiéra), 19.00 Opakování 
vysílání do 24.00

 13.00 Rozhovor, 18.00 Vysílání (premiéra), 
19.00 Opakování vysílání do 24.00, 
22.00 Minizprávy (repríza)

 8.00 Vysílání (opakování do 12.00)
 9.00 Minizprávy (repríza), poøad

Nové schéma vysílání se bude dále mìnit a zdoko- 
nalovat 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! 

Pondìlí, úterý:

Støeda:

Ètvrtek: 

Pátek:

Sobota:
Nedìle:

Zmìna programu vyhrazena!

Slavnostní otevøení minihøištì na fotbal

bude trávník patøit klukùm starší 
pøípravky FK a MDDM Ostrov. si 
mohou zahrát v turnaji i dìti pøíchozí.

Prima den, Den dìtí 

Den otevøených dveøí železnièních 
modeláøù

Olympiáda mateøských škol

Letní shinny

Tajemný Klenštejn

Louèení se školním rokem a SMPø

2. èervna 14.00 hod., zahrada pod Domem dìtí
Nové minihøištì na fotbal s umìlým trávníkem tøetí 
generace pøivítají zejména kluci. Od 10.30 hod. si na 
nìm zahrají žáci nejmladší pøípravky MDDM Ostrov. 
Od 14.30 hod. 

 Od 16.00 hod. 

2. èervna 14.00 až 16.30 hod.,   MDDM
Soutìže, výtvarná dílna, elektrické motorky, autíèka, 
železnièní kolejištì, skákací hrad, horolezecká stìna, 
jízda na koních. Odpolednem bude provázet 
hudební skupina DRC. V pøípadì nepøíznivého poèasí 
bude program pøesunut do MDDM. 

2. èervna 14.00 až 16.30 hod., klubovna žel. 
modeláøù MDDM
Výstava modelù a jízda na velkém klubovém kolejišti.

12. èervna 9.00 hod.,  MDDM
Pøedškoláci z MŠ budou soutìžit na èarodìjné stezce. 
Vítìzná školka získá Pohár MDDM Ostrov.                                                                                                                         

6. èervna 16.00 hod., u SMPø 
Pøijïte si na turnaj vyzkoušet, co dovedete s koženým 
míèkem a døevìnou holí. 

17. èervna 9.50,  u SMPø 
Výlet do okolí Kotviny spojený s prohlídkou zøíceniny 
hradu Klenštejna. Pøihlášky v SMPø. do 14. èervna

20. èervna 16.00 hod., u SMPø
Ve znamení louèení se stávající stanicí, která se 
pøestìhuje do nového objektu v areálu kláštera. 
Zveme všechny k poslední prohlídce a opékání 
pøinesených pochutin. 

Povídání o...

Otevøená høištì

Letní èinnost

Provoz o prázdninách

Letní tábor Manìtín 

Informace

Upozornìní

...o nebezpeèích a nástrahách v letní pøírodì. Bližší 
informace a rezervaci si vyžádejte telefonicky.

V èervnu je víceúèelové høištì otevøeno všem, kdo si 
chtìjí zahrát volejbal, malý fotbal, basketbal, nohejbal 
èi tenis nejen ve všední dny i v sobotu a nedìli od 10 
do 18 hod. Ve stejnou dobu bude otevøeno nové 
minihøištì na fotbal, minigolf a venkovní stolní tenis.

29.èervna odjíždìjí dìti na první turnus letního tábora 
v Manìtínì. Autobusy do Manìtína odjíždìjí vždy 
v 16.00 hod. od Domu dìtí, pøijíždìjí po 18.30 hod. 
tamtéž.

Dùm dìtí a SMPø budou v dobì prázdnin otevøeny 
v pracovní dny od 9 do 17 hodin. Høištì bude 
pøístupné v pøípadì pøíznivého poèasí po celý den 
(vèetnì sobot a nedìlí). 

I. 29.6.-12.7., II. 12.7.-25.7., III. 25.7.-  7.8., IV 7.8.-
20.8. 
Volná místa jsou v posledním turnusu od 7. srpna. 
Pøímìstský sportovní tábor
I.    9.-13.7.           II.  16.-20.7.

MDDM: Po-Pá 8-18 hod., tel. 353 613 248, SMPø.: 
tel. 353 842 389, 736 761 913. 

MDDM Ostrov hledá pracovníky pro novì otevøené 
Ekocentrum:
pedagog (pøírodovìdné zamìøení), chovatel, 
zahradník. Pøedpokládaný nástup: srpen, záøí 2007. 
Strukturovaný životopis zasílejte na: MDDM Ostrov, 
Školní 231, 363 01 Ostrov. Externí pracovníky: 
vedoucí zájmových kroužkù (akvaristiky, teraristiky 
a exotického ptactva), správce høištì.
Informace: tel.  353 633 247 nebo 603 549 540. 

Vlasta Schartová, MDDM

Kabel Ostrov, s.r.o.

Eva Jandáková, Kabel Ostrov, s.r.o.

OSTROVOSTROV

Tradièní ekologický Den Zemì se sbìrem starého papíru, baterií, plastových lahví a víèek se uskuteènil v dubnu na louce u Stanice mladých 
pøírodovìdcù.                                                                                                                                                   Foto: Archiv MDDM Ostrov

Ostrovský mìsíèník vydává Dùm kultury Ostrov 
v nákladu 7700 kusù mìsíènì.
Distribuce je zdarma do každé ostrovské domácnosti.

Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do pøíštího èísla je 
11. èervna, uzávìrka pro pøíjem reklam 14. èervna. 

Grafická úprava, zlom: Anna Bílková
Tisk: František Beran, Tiskárna BMT, Varšavská 2, 
Karlovy Vary
Šéfredaktor: Irena Janeèková
Redakèní rada: Bc. Jan Bureš, Milan Matìjka, Vojtìch 
Písaèka, Ing. Marek Poledníèek, Ing. Jitka Samáková
Redakèní rada neodpovídá za text inzerce.

Pøíspìvky a dotazy: sefredaktor@dk-ostrov.cz, 
redakce (tel. 353 800 525) nebo Infocentrum v DK 
Ostrov (tel. 353 800 526), 

Registraèní znaèka: MK ÈR E 16035

Pøíspìvky došlé po tìchto termínech nemusejí být 
otištìny!

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