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Aè se to nezdá, tak poèátek tohoto, pro naše mìsto 
stìžejního projektu, lze datovat do roku 1995, kdy byly 
zahájeny práce spojené s pøípravou obnovy Zámeckého 
parku, následnì byla zahájena pøíprava využití klášterního 
okrsku. Obnova Zámeckého parku a využití kláštera byly 
jednìmi z prioritních projektù Programu sociálního a eko- 
nomického rozvoje z roku 1997, avšak do vlastnictví od 
ministerstva obrany jsme je dostali až v roce 2001. První 
v celém posvátném okrsku byla však Einsiedelnská kaple, 
kterou jsme slavnostnì otevøeli v roce 2002. Následovala 
rekonstrukce bývalého kláštera piaristù, kde bylo vytvo- 
øeno 37 nových bytù. Na to nám pøispìl Státní fond 
rozvoje bydlení.

Vzhledem k zanedbanosti celého areálu a vysokým nákla- 
dùm bylo zøejmé, že mìstská pokladna na celou obnovu 
všech tìchto unikátních památek nestaèí. Nejvhodnìjšími 
se jevily fondy Evropské unie, do které se Èeská republika 
právì chystala vstoupit. Tak již na podzim roku 2001 
uložilo Zastupitelstvo mìsta Ostrov vytipovat vhodné 
projekty a zaèít s jejich pøípravou. A v srpnu roku 2004 byla 
podána žádost o dotaci v prvním kole výzev o poskytnutí 
finanèní pomoci ze Spoleèného regionálního operaèního 
programu (SROP), opatøení 2.3. (Regenerace a revitali- 
zace vybraných mìst). Tento projekt byl, spolu s dalšími 
sedmi mìsty v ÈR, doporuèen k financování z prostøedkù 

Ostrovské památky opìt lákají k prohlídce 
Nastal èas pro rekapitulaci a celkové zhodnocení projektu „Obnova a podpora návštìvnosti regionálnì 
významného rozsáhlého komplexu barokních památek (zámeckého areálu a areálu kláštera) v historické èásti 
mìsta Ostrov“, který spíše znáte pod názvem Historický Ostrov.

programu SROP a mìsto Ostrov na základì této smlouvy 
obdrželo na realizaci projektu historicky nejvyšší finanèní 
prostøedky z fondu Evropské unie (ERDF 106 045 907 Kè) 
a  státního rozpoètu (17 674 318 Kè). Z rozpoètu mìsta 
bylo vynaloženo 21 577 191 Kè, což pøedstavuje 14% 
celého rozpoètu akce!

První firma se chopila práce v záøí roku 2005, termín 
dokonèení té poslední byl stanoven na záøí letošího roku 
a sestával z pìti èasovì vymezených etap. Rozdìlení do 
dílèích èástí bylo nutné pøedevším proto, že takto do- 
stáváme každou etapu proplacenou po jejím dokonèení. 
Kdybychom to neudìlali, tak by nám nezbývalo, než si na 
celý projekt vzít úvìr a na peníze z Unie èekat až po 
dokonèení poslední stavby.

Obnovou tak prošel kostel Zvìstování Panny Marie, ze 
kterého vzniklo víceúèelové kulturní zaøízení pro poøádání 
koncertù, pøedstavení, pøednášek i výstav. Asi nejcennìj- 
ší je Pohøební kaple vévodù sasko-lauenburských, 
zasvìcená sv. Annì (jinak také kaple sv. Køíže). Toto 
ojedinìlé osmiboké mauzoleum mìlo sloužit k posled- 
nímu odpoèinku pøedstavitelù tohoto rodu a podaøilo se 
je zachránit skuteènì za minutu dvanáct. Kaple sv. Floriána 
byla zasvìcena tomuto ochránci proti ohni jako dík za to, 
že mìsto bylo v roce 1692 uchránìno od nièivého požá-
ru, který postihl celý zámek. V roce 1933 se z nìj stal 

Vážení spoluobèané, 
pedagogové, milé dìti, 

letošní školní rok je poslední, kdy by 
v Ostrovì mìly fungovat základní školy 
v poètu, na jaký jste byli doposud zvyklí. Od 
pøíštího by jich mìlo být o jednu ménì. 
Zastupitelstvo mìsta rozhodlo, že to bude 
Základní škola Klínovecká, ze které se stane 
nové Centrum støedoškolského vzdìlávání 
technického typu. O dùvodech již bylo na- 
psáno mnoho a také nechci opakovat již 
mnohokrát øeèené, ale pøesto bych rád 
zdùraznil, že hlavním dùvodem bylo udr- 
žení obou støedních škol v našem mìstì. 

Èeská republika pøestává být montovnou 
Evropy a to je dobøe. Avšak k tomu, aby zde 
firmy zùstávaly s nároènìjší výrobou, musí 
mít odpovídající zamìstnance s pøíslušným 
vzdìláním v oboru. A nejvìtší zájem je prá- 
vì o absolventy technických škol. V dnešní 
dobì mají školy zájem o každého žáka 
a nabídka je velmi pestrá. O výbìru, resp. 
nevýbìru pak mohou rozhodnout i takové 
malièkosti, jakými je napøíklad dojíždìní. 
I proto je dùležité v Ostrovì prùmyslovku 
udržet. 

Do nového školního roku

Pokraèování na stranì 2Restaurovaný klášterní areál nabízí nyní návštìvníkùm nový kulturní i estetický zážitek.    Foto: Ing. Marek Poledníèek

Fotoklub Ostrov pøedstavuje 
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pøípravy a realizace uvedeného projektu byly zapo-
jeny pøedevším místní a regionální projekèní a sta-
vební firmy. Další informace o projektu lze nalézt na: 
www.historickyostrov.cz.

Vážení ètenáøi, rád bych využil této pøíležitosti 
a pozval vás 29. záøí na prohlídku celého 
klášterního areálu i Zámeckého parku. V tento 
den totiž budeme slavnostnì celé toto dílo 
pøedávat do užívání právì vám. 

Ostrovský mìsíèník
Záøí 20072 Uvítáme diskusní pøíspìvky ètenáøù k otištìným tématùm v OM

(rep) 
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Bc. Jan Bureš, starosta mìsta Ostrova

památník obìtem I. svìtové války, snad i díky uni- 
kátní fresce Vraždìní neviòátek, která se dochovala 
dodnes a vyžádala si jen menší restaurátorské zásahy. 
A vìdìli jste, že aèkoli zobrazuje nìco tak hrùzného, 
jako je vraždìní dìtí, neobsahuje ani kapku krve? 
Z této kaple se stává památník obìtem veškerého 
násilí na Ostrovsku. Gloriet, klášterní zahrada a uni- 
kátní barokní zeï okolo celého kláštera také potøe- 
bovaly opravit. Do krásy, kterou si jistì zaslouží, se 
probouzí Zámecký park, aby se z nìj mohli tìšit jak 
obyvatelé Ostrova, tak i všichni ti, kteøí k nám do 
mìsta zavítají.
 
Ale souèástí projektu nebyla jen oprava památek, 
také bylo postaveno nové Ekoncetrum jako støedisko 
výchovy mladé generace k odpovìdnému pøístupu 
k pøírodì. Díky výbìrovým øízením, kde jedinou 
vahou byla nejnižší nabídnutá cena, se nám podaøilo 
uspoøit více jak 20 miliónù korun oproti pùvodním 
pøedpokladùm. Díky vstøícnosti poskytovatele dotace 
jsme mohli pùvodní projekt rozšíøit ještì o oplocení 
celého Zámeckého parku a kaplí, doplnit kamerovým 
systémem a udìlat nìkteré další menší vìci, u nichž 
jsme pùvodnì neoèekávali, že na nì peníze zbydou. 
Provoz obnovených památek bude zajiš�ovat mìsto 
Ostrov, partneøi projektu a dvì pøíspìvkové 
organizace mìsta Ostrov: Dùm kultury (objekty 
v areálu kláštera) a Mìstský dùm dìtí a mládeže 
(Ekocentrum).

Projekt Historický Ostrov si kladl za cíl: zlepšení 
image mìsta, zlepšení celkového stavu areálu, který 
je pøirozenou souèástí historického jádra mìsta a kte- 
rý byl pøeveden mìstu po dlouholetém užívání armá- 
dou ÈR, rozvoj služeb cestovního ruchu a jejich kva- 
lity, zvýhodnìní mìsta v regionu bohatou nabídkou 
historických a architektonických památek, využití 
potenciálu turistického ruchu nedalekých lázní, pro- 
hloubení spolupráce s partnerským mìstem Rastatt, 
hospodáøské oživení mìsta novými aktivitami a roz- 
voj místních podnikatelských možností, podpora no- 
vých pracovních pøíležitostí, zlepšení životního pro- 
støedí ve mìstì a vytvoøení prostor pro kulturní 
a nauèné vyžití obyvatel mìsta i návštìvníkù. Do 

Technický stav škol není ideální, to vím. Abychom se 
však mohli pohnout z místa, tak došlo nejprve 
k posouzení všech objektù odbornou firmou a po- 
stupnì se budou pøipravovat celkové rekonstrukce, 
pøípadnì dostavby. Musíme si však uvìdomit, že 
všechny tyto projekty budou financovány z mìst- 
ského rozpoètu, z Evropských fondù nedostaneme 
ani korunu. Velké nadìje jsme vkládali do takzvaných 
Norských fondù, kde jsme se o dotaci hlásili s rekon- 
strukcí školních kuchyní, nejnovìjší zpráva však není 
vùbec pøíznivá. Po roce od podání žádosti nám bylo 
sdìleno, že z dalšího hodnocení jsme byli vyøazeni 
a postupují projekty s vyšším bodovým ohodnoce- 
ním, a protože kuchynì pøestávají splòovat stále se 
zpøísòující hygienické požadavky, nezbude, než opìt 
sáhnout do mìstské pokladny.

Ale školu nedìlá jen budova a její vybavení; jsou to 
pøedevším lidé, kteøí v ní pùsobí. V minulém školním 
roce jsem sledoval úspìchy ostrovských dìtí, o kte- 
rých si myslím, že jsou také úspìchy jejich uèitelù. 
A musím øíci, že jsem byl nezøídka pyšný na to, co 
všechno naše dìti dovedou. Jsem rád, že stále více 
z vás vnímá vzdìlání ne jako nutnou povinnost, ale 
jako vzrušující výpravu za dobrodružstvím, kde na 
každém kroku se skrývá velký poklad. Pøejme si, aby 
to byla výprava na celý život, která nebude mít konce.
Letní prázdniny ubìhly jako voda v Bystøici. Pro 
nìkoho pomalu, ale pro vìtšinu z vás je tenhle èas tím 
nejrychleji plynoucím z celého roku. A teï nastává 
ten èas vrátit se do škol.  Pro nìkteré z vás bude tento 
školní rok posledním na základní škole; vám pøeji 
hodnì úspìchù pøi pøijímacím øízení na školu, kterou 
si vyberete. Nemalý také bude poèet tìch, kteøí jdou 
do školy poprvé. 

A právì našim prvòáèkùm bych popøál laskavou 
paní uèitelku nebo laskavého pana uèitele, za 
kterými budou rádi chodit. Vìøím, že jste èas 
prázdnin strávili odpoèinkem podle svých 
pøedstav a že se již tìšíte na setkání se svými 
kolegy a spolužáky. Rád bych vám popøál, abyste 
do nového školního roku vykroèili úspìšnì a aby 
vám ten úspìch vydržel až do pøíštích prázdnin. 

Ostrovské památky opìt lákají k prohlídce 

Program slavnostního otevøení
rekonstruovaného areálu kláštera a parku

Bc. Jan Bureš, starosta mìsta

V sobotu 8. záøí v dobì od 13 do 17 hodin budou 
už tradiènì veøejnosti otevøeny nìkteré 
ostrovské památky u pøíležitosti Dne otevøených 
dveøí. 

Návštìvníci si mohou prohlédnout høbitovní kostel 
sv. Jakuba, kostel sv. Michaela a barokní Letohrádek
 s galerií v Zámeckém parku. 

Na Staré radnici Ostrov bude navíc otevøena unikátní 
výstava historických hodinových strojù (ostatní 
památky v Posvátném okrsku kláštera budou 
pøístupné 29. záøí).

Den otevøených dveøí 
ostrovských památek

(red)

29. 9. 2007 
Slavnostní otevøení 
Klášterního areálu v Ostrovì

Klášterní areál

Letohrádek Ostrov

9.00 hod.      
Prohlídka klášterního areálu s výkladem

10.00 hod.      
Koncert Smíšeného pìveckého sboru Gymnázia 
Ostrov v kostele Zvìstování Panny Marie

14.00 hod.      
Slavnostní otevøení klášterního areálu Ostrov
Slavnostní fanfáry v podání žes�ového souboru 
Karlovarského symfonického orchestru

14.00-16.00 hod. 
Prohlídka Klášterního areálu s výkladem

17.00 hod.      
Koncert Václava Hudeèka v kostele Zvìstování 
Panny Marie                                   Vstupné: 200 Kè

19.00 hod.    
Vernisáž výstavy „3+1 s výhledem do parku“

Dne 31. prosince 2007 pozbývají platnost øidièské 
prùkazy vydané do konce roku 1993! Vyzýváme 
proto širokou øidièskou veøejnost o urychlenou 
kontrolu svého øidièského prùkazu a následnou 
návštìvu Odboru dopravnì správního pøi 
Mìstském úøadu Ostrov (odlouèené pracovištì, 
Hlavní 795, vedle Družby).

 
V ostatních dnech je návštìva možná pouze pøedchozí 
telefonické domluvì na tel. 353 808 639 (pracovištì 
øidièských prùkazù).

Øidièské prùkazy jsou vyhotovovány ve Státní tis- 
kárnì cenin v Praze, kde mùže být omezená kapa- 
cita tisku, proto je tøeba urychlenì navštívit naše 
shora uvedené pracovištì! Vyhnìme se problé- 
mùm „na poslední chvíli“! 

Úøední hodiny: pondìlí a støeda od 7.30 do 17.30 
hod. (polední pøestávka je od 12.00 do 13.00 hod.).

Termín pro podávání písemných žádostí o grant 
z rozpoètu mìsta konèí dnem 31. prosince 2007! 
Termín je (od roku 2006) navržen pouze jedenkrát 
roènì. 
Ve formuláøi (najdete na webu mìsta Ostrova) jsou 
vymezeny pøesné náležitosti projektu, které musí každá 
žádost o neinvestièní dotaci obsahovat. Fromuláøe 
doruèujte do podatelny Mìstského úøadu Ostrov. 

Ladislav Jiskra, ved. Odboru DS

Dita Poledníèková, kanceláø starosty

Žádosti o neinvestièní dotace 
z rozpoètu mìsta na rok 2008

Informace pro øidièe

Logo expozice v klášterním kostele 
Motiv slunce se stylizovaným monogramem Panny 
Marie je ústøední èástí znaku piaristù, nacházejícího 
se nad vchodem do pùvodního piaristického klášte- 
ra v ostrovském klášterním areálu. Tento motiv byl 
vybrán jako logo pro novì zøízenou expozici v ko- 
stele Zvìstování Panny Marie. Expozice zahrnuje 
mimo jiné i vzácné pùvodní barokní sochy, po re- 
staurování vìnované mìstu Ostrov øímsko- 
katolickou církví. (red)

Fotografie èlena ostrovského Fotoklubu tentokrát pøedstavuje 
zákoutí ze Zámeckého parku: rekonstruované schodištì k Paláci 
princù. Autor Miloslav Køížek, technické údaje: rychlost závìrky 
1/200, clona F11, ISO 400, ohnisková vzdálenost f = 44 mm.
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Zatím neznámý vandal hrubì poškodil o jednom 
èervencovém víkendu tøi bøízy v parku pod ZŠ 
Klínovecká. Stromy jsou tímto zásahem urèeny 
k pokácení, nelze je zachránit. Podle zákoníku 
o ochranì pøírody mùže pøíslušný orgán uložit 
pokutu až ve výši 10 tisíc korun fyzické osobì, 
která poškodí nebo bez povolení pokácí døevinu 
rostoucí mimo les. 

„Tohoto vandala už dnes asi tìžko dohledáme, ale 
veøejnost by mìla být informovaná o tomto pøípadu 
neuvìøitelného vandalismu,“ uvedl Tomáš Èepelák 
z Odboru životního prostøedí v Ostrovì. 

Vandalismus se trestá

(red)

Blokové èištìní mìsta

Mìsto Ostrov pøipravuje projekt Centrum kom- 
plexních služeb pro potøeby základního vzdìlá- 
vání na Ostrovsku. Hlavním cílem projektu je 
pøedevším dosažení rovnocenných pøíležitostí 
pro žáky (vèetnì žákù se speciálními vzdìláva- 
cími potøebami). Pøedmìtem projektu je vybu- 
dování a provozování instituce, jež zajistí kom- 
plexní péèi dìtem s poruchami uèení a chování, 
výchovu a vzdìlání a jednotný systém pora- 
denských služeb takzvanì pod jednou støechou. 

Pøipravuje se rekonstrukce a modernizace stávající ZŠ 
J. V. Myslbeka. Ke škole by mìl být pøistavìn nový 
dvoupodlažní objekt atriového typu. Souèástí areálu 
bude nová tìlocvièna a rehabilitaèní prostory s ma- 
lým bazénkem. Je pamatováno i na úpravu prostor 
kolem školy (nádvoøí, zahrada, letní uèebna apod.) 
Celé centrum bude bezbariérové. Integrovaná škola 
umožní poskytování komplexní péèe žákùm s posti- 
žením mentálním, tìlesným, zrakovým, sluchovým, 
vadami øeèi a specifickými vývojovými poruchami 
uèení nebo chování, autistickým dìtem a dìtem 
s Downovým syndromem. V rámci Centra budou 
poskytovány poradenské služby v oblasti speciální 
pedagogiky, logopedie, psychologie, fyzioterapeu- 
tiky, zlepšení a udržení fyzické kondice a celkového 
motorického rozvoje a další. Uplatòovány a zlepšo- 
vány budou organizaèní formy, výuky a vyuèovací 
metody podporující rovný pøístup ke vzdìlání vèetnì 
tvorby individuálních vzdìlávacích programù s vyu- 
žitím výpoèetních technologií a e-learningových apli- 
kací. Škola chce rozvíjet celou øadu dalších aktivit 
i v podobì mezinárodní spolupráce s obdobnými 
vzdìlávacími institucemi. V souèasné dobì se zpra- 
covává studie a technická dokumentace.

Pøedpokládané náklady na realizaci jsou cca 140 
milionù korun. Mìsto Ostrov chce na tento projekt, 
jehož dopad je pøinejmenším regionální, získat dotaci 
z Evropské unie. 

Centrum základního 
vzdìlávání na Ostrovsku

Mgr. Richard Štìpánovský, 
Odbor rozvoje a územního plánování 

Komunální odpady
Svoz z územního obvodu mìsta je zajiš�ován bez 
výrazných problémù, avšak kvùli nezodpovìdnosti 
nìkterých obèanù se pøi pravidelných kontrolách 
neustále setkáváme s odkládáním odpadù mimo sta- 
novištì. Øada kontejnerù je uzamèena a napøíklad 
dìti kontejner nedokážou otevøít a obsah koše vy- 
hodí na zem. Zde pak dochází k rozptýlení odpadu 
kolem stanovištì, svùj podíl na tom mají i koèky, psi 
a ptáci. Ještì èastìjším problémem je odkládání hru- 
bého odpadu jako jsou skelety od lednic, vysloužilé 
televizory, koberce a rùzné èásti nábytku. Tento 
odpad patøí do sbìrného dvora, kde je bezplatnì od 
obèanù mìsta Ostrova odebrán. Úklid stanoviš� na 
kontejnery stojí každoroènì mìstskou pokladnu ne- 
malé finanèní prostøedky. Tento úklid a svoz hru- 
bého odpadu se provádí nejménì dvakrát v mìsíci 
a jeho náklady èiní až 150 tisíc korun roènì.

Autovraky
V uplynulém období byly øešeny ve spolupráci 
s Mìstskou policií tøi pøípady zjištìných autovrakù. 
V jednom to byl únik ropných látek z napùl roze- 
braného vozidla a bylo zajištìno jeho ekologické od- 
stranìní. V dalších pøípadech byla na vozidla vyvì- 
šena výzva s termínem odstranìní. 

Seèení trávy
První seè byla zahájena již na pøelomu dubna 
a kvìtna. Letošní klimatické podmínky a zejména 
pravidelné veèerní deštì jsou pro rùst travin velmi 
pøíznivé, proto bylo nutné zkrátit intervaly mezi jed- 
notlivými seèemi. Druhá seè ve mìstì je dokonèena. 
Bìžnì se provádìjí celkem ètyøi seèe, kromì význam- 
nìjších ploch (napø. Mírové námìstí), kde se tráva 
seèe prùbìžnì. Letošní rok bude pravdìpodobnì 
nutné pøidat seè pátou. Vše ovšem samozøejmì závisí 
na dostatku finanèních prostøedkù. 

Udržování èistoty a poøádku 
v Ostrovì ve 2. ètvrtletí

Mgr. Lucie Mildorfová

Vzhledem k tomu, že v Základní škole J. V. Myslbeka 
již delší dobu nevyhovuje vnitøní vybavení ve spe- 
ciální tøídì a ve školní družinì, budou uvolnìny 
finanèní prostøedky ve výši 80 tisíc korun z inve- 
stièního fondu organizace na nákup nového nábytku. 
Do speciální tøídy se bude poøizovat 15 lavic a žid- 
lièek, aby sezení a pracovní stoly vyhovovaly souèas- 
ným požadavkùm. Do školní družiny to bude šest 
regálù a zásobníky na ukládání her a dalšího 
materiálu. 

Nákup nového nábytku

(red)

Ohlasy 
k tématice výstavby Centra vzdìlávání 
najdete na str. 13

Blokové èištìní se bude provádìt vždy od 7.00 do 
15.00 hodin v tìchto termínech:

 Hlavní (Jáchymovská-Štúrova) 
 Jungmannova, Lidická (Družební-Masaryko- 

va), Šafaøíkova 
 Družební, Zahradní 

Seifertova, Lidická (Klínovecká-Masarykova) 
 Krušnohorská (Jáchymovská-Klínovecká),  

Hor nická 
 Halasova, Lipová, Klínovecká 
 Máchova, Dukelských hrdinù, Nádražní 
 Odborù, Studentská, Dvoøákova 
 Krušnohorská (od Klínovecké), horní Klíno- 

vecká 
 Staré námìstí, Šlikova, Jiráskova 
 Dlouhá, Žižkova, Malé námìstí 
 Klášterní, Školní, Staromìstská 
 Hroznìtínská, Bezruèova 
  Sukova, Smetanova, Na Kopci 
 Jáchymovská 
 horní Lidická, Vanèurova, u Zimního stadionu 
 Lidická (od Klínovecké), Tylova 
 Klicperova, Komenského, Myslbekova 
 Mánesova, S. K. Neumanna 
 Štúrova, U Nemocnice. 
 Luèní, Májová (Štúrova, Borecká) 
 Horská, Borecká 
 Hlavní (od Štúrovy), U Koupalištì 
 Mírové námìstí sever 
Mírové námìstí jih

Ulice neuvedené v tomto seznamu (nevyužívané 
k stálému parkování) budou èištìny bez celo- 
denních uzavírek. 

V jednotlivých ulicích bude v dostateèném pøedstihu 
umístìno pøíslušné dopravní znaèení. Žádáme maji-
tele vozidel, aby je po dobu blokového èištìní pøe- 
parkovali, vyhnou se tak nepøíjemnostem. Ihned po 
provedení èištìní komunikací a odstranìní znaèení 
budou opìt moci na tìchto místech parkovat. Vzhle- 
dem k velké nekázni majitelù vozidel bìhem bloko- 
vého èištìní mìsto Ostrov zajistilo odtahovou službu. 
Naøízení odtahu vozidel zaparkovaných v úseku blo- 
kového èištìní a nerespektujících dopravní znaèení 
a zpùsob postihu pøestupcù bude øešit na místì 
Mìstská policie Ostrov. Postup policie pøi zjištìní ne- 
respektování dopravního znaèení osazeného u blo- 
kového èištìní mìsta zahrnuje uložení blokové 
pokuty na místì až do výše 1000 Kè. V pøípadì 
nepøítomnosti øidièe bude situace zdokumentována 
a vozidlo bude odtaženo. Pøestupce se dostaví na 
služebnu MP, kde mu bude uložena bloková pokuta 
až do výše 1000 Kè. Pøestupce vyzvedne vozidlo na 
parkovišti pro odtažená vozidla a uhradí poplatek za 
odtažení. 

4. záøí:
5. záøí:

6. záøí:
11. záøí: 
12. záøí:

13. záøí:
18. záøí:
19. záøí:
20. záøí:

25. záøí:
26. záøí:
27. záøí:
2. øíjna:
3. øíjna:
4. øíjna:
8. øíjna:
9. øíjna:
10. øíjna:
11. øíjna:
16. øíjna:
17. øíjna:
18. øíjna:
23. øíjna:
24. øíjna:
25. øíjna: 

Upozornìní

Lumír Pála, vedoucí Odboru SMM

V úterý 14. srpna kolem 10. hodiny pøi vy- 
šetøování dopravní nehody, která se stala na 
køižovatce ulic Masarykova a Lidická v Ostrovì, 
policisté pøišli o zamìøovací satelitní pøístroj zn. 
GEKO 201 žluté barvy. 

Prosíme pøípadné nálezce o odevzdání pøístroje 
na místní oddìlení PÈR. 
Pøípadné informace o satelitním pøístroji mùžete 
volat na tel.: 158 nebo 974 366 901. 

Žádost o pomoc

V èervenci se v Ostrovì narodilo jedno dítì. Zemøelo 
dvanáct obèanù. Manželství uzavøelo dvacet párù. 
K trvalému pobytu ve mìstì se bìhem èervence 
pøihlásilo 31 osob, odstìhovalo se jich 22. Celkovì 
tedy ve mìstì v èervenci ubyli dva obyvatelé. 

Celkový poèet hlášených obyvatel v Ostrovì 
k 31. èervenci 2007 byl 16 895. 

Zmìna stavu obyvatel mìsta 
Ostrova v èervenci 2007

Jana Pecková, Soòa Szarková, MÚ Ostrov
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Nová pøíjezdová komunikace za Mìstským úøa- 
dem v Ostrovì je zøizována s ohledem na stáva- 
jící dopravnì nevhodný a nebezpeèný pøíjezd 
k úøadu, pohyb dìtí do a ze základní školy a v bu- 
doucnu i k Centru celoživotního vzdìlávání.

Nová pøíjezdová komunikace se napojuje na Lidic- 
kou ulici mezi pneuservisem (èp. 1192) a obytným 
domem èp. 1212-1213. Dále kopíruje trasu stávající 
komunikace, ovšem šíøka nové bude èinit šest metrù 
pro bezpeèný obousmìrný provoz, pøièemž pro 
chodce bude podél komunikace zøízen chodník. 
Místa k parkování pro tìlesnì postižené jsou navr- 
žena v prostoru stávající odstavné plochy. Na ploše 
bude celkem pìt parkovacích stání o rozmìrech 3,5 x 
7m. Stání budou oznaèena vodorovným a svislým 
dopravním znaèením. Pøi odstraòování èásti svahu 
kopce na poèátku stavebních prací dojde v Lidické 
ulici k výraznému zvýšení provozu nákladních vozi- 
del. Stavba by mìla být dokonèena do 30. záøí 2007. 
Cena za zhotovení stavby èiní 4 405 759 Kè vèetnì 
DPH. Tyto náklady jsou hrazeny z dotace fondu 
Ministerstva pro místní rozvoj ÈR. 

Nová pøíjezdová komunikace 

David Papánek, Odbor investic

Øešení parkování v úseku mezi Hlavní tøídou a Má- 
jovou ulicí vychází z koncepèní studie z dubna roku 
2000. Letos se postaví jedna polovina potøebných 
parkovacích míst (vèetnì obnovy zelenì a veøejného 
osvìtlení) a pozdìji zbytek. Øešená èást Masarykovy 
ulice byla dosud v celé délce obousmìrnou dvoupru- 
hovou ulicí bez možnosti parkování. Z pohledu sta- 
tické dopravy bylo dané území kapacitnì vyèerpané, 
proto bylo nutno posílit možnosti parkování. Stav byl 
umocnìn i tím, že se do jedné ze stávajících mìst- 
ských budov stìhuje detašované pracovištì karlovar- 
ského Úøadu práce. Sídlí zde i obvodní Policie ÈR, 
která má narùstající návštìvnost. V pracovní dobì 
budou tato parkovací stání sloužit pøedevším pro 
potøeby jmenovaných institucí, po pracovní dobì 
obyvatelùm, kteøí ráno odjíždìjí do práce a vrací se 
odpoledne, když už jsou parkovací stání opìt volná. 

První etapa zahrnuje parkovací pruh s kolmými par- 
kovacími stáními na západní stranì ulice. Vlevo bude 
pokraèovat výstavba ve dvou postupových krocích, 
které jsou èasovì vázány na potøebu v pøedstihu rea- 
lizovat nové topné rozvody. Pøi této pøíležitosti dojde 
i k postupnému omlazování a obnovì zelenì. Pìší 
nebudou úpravou poškozeni, naopak v podélném 
smìru pøibudou možnosti prùchodu a pro pøíèné 
pøecházení budou místy zajištìny pøíznivìjší podmín- 
ky. Ulice bude osazena novým veøejným osvìtlením. 
Rekonstrukce zelenì vèetnì stromù a keøù byla 
navržena v návaznosti na podrobný dendrologický 
prùzkum po konzultaci se zástupci státní správy 
Mìstského úøadu. S novým svislým dopravním zna- 
èením se nepoèítá, s výjimkou znaèek daných ze 
zákona (vymezení míst pro tìlesnì postižené ad. 
a doplnìní chybìjícího vjezdu do prostoru obytné 
zóny). Jednotlivá parkovací stání budou vyznaèena 
kontrastní barvou pøímo v dlažbì. Vznikne zde 30 
nových parkovacích stání. 

Parkovací stání na sídlišti 

(red)

Karlovarská ulice je po odklonìní tranzitní dopravy 
na obchvat mìsta dopravnì klidnìjší, èehož chce 
mìsto využít pro pøevedení pìších z centra smìrem 
k mìstskému høbitovu. Tím by se vyøešil i letitý prob- 
lém parkování pøed èelním vstupem do areálu 
høbitova i pøístup do Zámeckého parku, který také 
nemá záchytné parkovištì. Pro prùjezdnou dopravu 
bude vymezen užší dopravní koridor, jednoznaènì se 
zlepší bezpeènost pìších, protože budou v celé délce 
úseku procházet po zvýšeném chodníku, odpadne 
nepøijatelné parkování na okraji stávající vozovky. 
Jednoznaènì bude vymezen vjezd do Staromìstské 
ulice, která v rámci jiných aktivit bude dopravnì zklid- 
nìna formou obytné zóny. 
Parkovištì vznikne v úseku zrušené, pùvodnì smì- 
rovì rozdìlené komunikace, která je po odklonìní 
tranzitní dopravy na obchvat pouze dvoupruhová. 
Vlevo ve smìru jízdy do Ostrova pak naváže novì 
upravený vjezd do Staromìstské ulice na nový, do- 
posud citelnì chybìjící chodník. Pøes nìj bude mož- 
no projet do boèní brány Zámeckého parku. Chodník 
skonèí pøed mostem pøes Bystøici, zde bude i místo 
pro pøecházení na protilehlou stranu. Dopravní zna- 
èení se pøizpùsobí novému uspoøádání. 

Nachází se v jižní èásti mìsta a slouží pìším k pøístupu 
ke høbitovu a dále smìrem k prùmyslové zónì. Lávka 
je ve velmi špatném technickém stavu. Z dùvodu 
bezpeènosti již není možné pøipustit další provoz 
pìších. Ostrovští radní se nakonec rozhodli pro 
variantu opravy povrchu betonových základù a vý- 
mìny nosné ocelové konstrukce lávky. Realizace 
obou akcí v termínu od 1. záøí do 15. listopadu 2007. 

Lávka pro pìší pøes Bystøici

Parkovištì u høbitova 
a Zámeckého parku

Mgr. Lucie Mildorfová

V tomto mìsíci by se naše zásahy daly chara- 
kterizovat jako spíše lehèího rázu, a to pøedevším 
díky poèasí. Jelikož nad území zasáhla oblaènost, 
která pøinesla déš�, pominulo pro naše okolí bez- 
prostøední nebezpeèí požárù polí, lesù a luk. 
Naše jednotka byla povolána k 16 událostem: 
pìt dopravních nehod, tøi požáry, ètyøi technické 
pomoci, tøi úniky látek a jeden planý poplach. 

Mezi nejobtížnìjší zásahy patøil bezesporu požár 
v bytì na Jungmannovì ulici 15. èervence, který sice 
nebyl velkého rozsahu, ale v bytì panelového domu 
se nacházelo neuvìøitelné množství odìvù poháze- 
ných naprosto všude, také vana jimi byla zcela zapl- 
nìna. 30. èervence jsme vyjeli k zajištìní proražené 
nádrže nákladního vozidla na parkovišti u ostrov- 
ského supermarketu. V nádrži kamionu bylo cca 450 
litrù nafty. I pøes snahu øidièe utìsnit díru v nádrži 
došlo k úniku na dlažbu parkovištì, kde byla pozdìji 
jímána pomocí sorbentù. Naši hasièi pomocí mem- 
bránového èerpadla, které má jednotka ve výbavì, 
provedli odèerpání zbylé nafty v nádrži a odtékající 
látku jímali do barelù. Celkem zachytili asi 400 litrù. 
Pomoct pøi likvidaci této události pøijeli také kolegové 
z HZS Karlovy Vary s novým speciálem na podvozku 
urèeným k tìmto úèelùm. Ke škodám na životním 
prostøedí naštìstí nedošlo. 

Po návratu naší cisternové automobilové støíkaèky 
z opravny bude stará dýchací technika, kterou byla 
doposud vybavena, nahrazena novì zakoupenými 
dýchacími pøístroji. 

 Více na: (www.hasiciostrov.wz.cz).

Ostrovští hasièi v èervenci

Pavel Všelko, JSDH Ostrov

Dopravní pøestupky
Ostrovští policisté se stále potýkají s neukáznìnými 
øidièi. Jedním z nich byl ètyøicetiletý muž z Ostrova, 
který øídil ulicemi Družební, Lidická, Mánesova, 
Horská, Májová a Luèní osobní motorové vozidlo, 
aèkoliv vìdìl, že není držitelem pøíslušného øidiè- 
ského oprávnìní podle zvláštního zákona. Proti muži 
byly zahájeny úkony zkráceného pøípravného øízení 
pro tresný èin øízení bez øidièského oprávnìní.

V noèních hodinách v Ostrovì v ulici Karlovarská 
a následnì ulicí Staromìstská øídil místní mladík mo- 
torové vozidlo. Po zastavení policejní hlídkou byla 
provedena dechová zkouška, pøi které bylo øidièi 
namìøeno 1,35 promile alkoholu v dechu. Policisté 
muži sdìlili podezøení z trestného èinu ohrožení pod 
vlivem návykové látky.

Krádeže
Sedmatøicetiletá žena oznámila, že jí neznámý pacha- 
tel vnikl po vytlaèení okna do sklepa, odkud odcizil 
dívèí jízdní kolo, hustilku, starý obraz a vrtaèku. Poli- 
cisté okamžitì poèali po pachateli pátrat a zjistili, že se 
jedná o tøicetiletého muže z Chomutova. Za tento 
skutek si od policistù odnesl sdìlení podezøení za 
spáchání výše uvedeného trestného èinnu a byly 
zahájeny úkony zkráceného pøípravného  øízení.

Neznámý pachatel se vloupal do garáže v  Ostrovì 
v ulici  U Nemocnice a následnì z garáže odcizil lodní 
motor znaèky Yamaha v hodnotì 25 000 Kè a zimní 
pneumatiky s disky. Hmotná škoda byla odhadnuta 
na èástku pøesahující 43 000 Kè.

Doposud neznámý pachatel odcizil z vodáckého 
kempu Hubertus u Ohøe celkem ètyøi gumové rafty, 
14 pádel k raftu, plovací vesty a plastovou nafukovací 
pumpu. Dále si odnesl všechny vìci, které byly 
uloženy v raftech na bøehu. Takto zpùsobená škoda 
byla odhadnuta na èástku pøesahující 100 tisíc korun. 

Dvacetiletý muž z Ostrova vnikl do oploceného 
areálu nového kaolinového lomu u obce Ruprech- 
tov, kde pøestøihl dva zemnící mìdìné kabely od 
rozvodné skøínì smìrem k zemi o jednotlivé délce 
cca tøi metry za úèelem jejich odcizení. Na místì byl 
zadržen pracovníkem ostrahy. Policisté zjistili, že lap- 
ka pøijel v osobním vozidle, aèkoliv vìdìl, že není 
držitelem pøíslušného øidièského oprávnìní. Muž se 
zodpovídá ze dvou trestných èinù, a to pokusu kráde- 
že a øízení bez øidièského oprávnìní.

Upozornìní pro chodce
Pøi jízdì nebo procházce po Ostrovì zjiš�uji, že nì- 
kteøí obyvatelé nevìdí, jak se správnì pøechází pøes 
vozovku, a proto tyto zásady bezpeènosti nemohou 
pøedávat dìtem. Pro ty bych mìl nìkolik rad: 

K pøecházení vozovky je v zákonì o provozu na 
pozemních komunikacích uvedeno, že pokud je blíže 
než 50m køižovatka s øízeným provozem, vyznaèený 
pøechod pro chodce èi nadchod nebo podchod, musí 
chodec pøecházet jen na tìchto místech. Proè? Pøe- 
cházení vozovky je zde nejbezpeènìjší. Potøebuje- 
me-li pøejít vozovku a žádné z tìchto míst není 
nablízku, musíme zvolit vhodné místo a pøecházet 
vždy co nejkratším smìrem. Nesmíme zapomenout, 
že už z dálky musíme vidìt pøijíždìjící vozidlo a øidiè 
musí vidìt nás. Jak se správnì pøechází? Pøed vstu- 
pem do vozovky se vždy i na pøechodech pro chodce 
rozhlédneme tak, že se podíváme doleva, poté do- 
prava a opìt doleva. Nejlépe udìlá ten, kdo se døíve, 
než vstoupí do vozovky, zastaví. Øidiè, který chodce 
vidí, pozná, že chce pøecházet a vozidlo zastaví a po- 
nechá ho pøejít pøes vozovku. Je to takzvané setkání 
pohledù a je to ta nejbezpeènìjší možnost pøechá- 
zení. Pøi pøecházení je tøeba dbát i na to, zda je 
vozovka suchá nebo mokrá. Øidiè nemùže vždy zpo- 
malit nebo zastavit tak, jak by chtìl. 

Obvodní Policie ÈR

Vrchní inspektor nprap. Pavel Valenta
Jeden z ménì obvyklých zásahù hasièù: záchrana labutì na Velkém 
Rybníku.                                                  Foto: Archiv JSDH Ostrov
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Zprávy ze škol
Májový trojlístek

Hodnì úspìchù v novém školním roce pøeje všem školákùm Redakèní rada OM.

Pøijímací øízení a zápis se koná: 
3. záøí od 8.30 do 12.00 hod. a od 13.00 do 17.30 hod.
4. záøí od 13.00 do 17.30 hod.
Po tomto termínu mohou rodièe pøihlašovat své dìti 
do všech oborù až do konce záøí.
Hudební obor: Masarykova 717, uèebna Hudební 
nauky, Štìpánka Hamar, tel. 353 300 541, Jaroslav 
Chmelík (zástupce øeditelky), tel. 353 300 540, 604 
801 043. Smyèce (housle, violoncello, viola), klavír 
(klavír, keyboard, akordeon), dechové døevìné (zob- 
cová flétna, pøíèná flétna, klarinet, saxofon, hoboj), 
dechové žes�ové (trubka, pozoun, tuba, lesní roh), 
kytara (klasická kytara, elektrická kytara, basová kyta- 
ra), zpìv (sólový zpìv, sborový zpìv)
Výtvarný obor: Masarykova 715, uèebna VO, Mgr. 
Zuzana Motlíková, tel. 353 300 557-8
Taneèní obor: Masarykova 1195 (školka), kanceláø 
TO, dipl.um. Mirka Ferencová, tel. 353 822 063
Literárnì dramatický obor: Masarykova 1195 
(školka), kanceláø LDO, Mgr. Irena Konývková,
tel. školka: 353 842 813, øeditelna: 353 300 550
Novì otevøený pøedmìt: Hra na elektrickou kytaru 
pro žáky od 10 let, vhodné i pro støedoškoláky hrající 
v amatérských hudebních souborech. Nové žáky též 
pøijímáme do pìveckého sboru Evy Henychové.

 Zápis se týká též všech žákù již pøihlá- 
šených na ZUŠ, ti se však zapisují u svých tøídních 
uèitelù.

Upozornìní:

Tìší nás, že se na prahu nového školního roku mùže- 
me s radostí ohlédnout za rokem právì uplynulým. 
Gymnazisté se v nìm zúèastnili celé øady soutìží 
a olympiád. Z dlouhé øady úspìchù jmenujme 
alespoò ty zcela nejvýraznìjší: 
Jan Martinek z kvinty A byl na základì vítìzství v bio- 
logické olympiádì nominován do tøíèlenného druž- 
stva, které reprezentovalo ÈR na mezinárodní soutìži 
v pøírodních vìdách v nìmecké Postupimi. Soutìže se 
zúèastnilo 16 státù. Družstvo, které jako biolog náš 
student zastupoval (vedle chemika a fyzika), získalo 
bronzovou medaili! Kromì toho Jan zvítìzil i v celo- 
státní soutìži fotografù Akademie 2006 v kategorii 
Okem turisty. Veronika Foøtová z 3. A byla druhá v re- 
publice v chemické korespondenèní soutìži KSICHT. 
Již tradiènì byli naši studenti úspìšní na celostátní 
úrovni v literárních soutìžích: Marek Steininger (ok- 
táva A) získal 3. místo ve Zlaté tužce, Jan Železný (2.A) 
postoupil mezi 20 nejlepších v soutìži Budoucnost 
spojené Evropy, Adam Pìnkava (kvinta A) obdržel 
zvláštní cenu poroty v kategorii Báseò na téma strach 
v množném èísle v soutìži o Cenu Filipa Venclíka. Na 
úspìchy z minulých let navázali i naši geografové. Jan 
Hynek (sexta A) byl na ètvrtém místì v ÈR v soutìži 
Eurorebus, Petra Jílková (kvarta A) byla sedmá v ce- 
lostátním kole zemìpisné olympiády. Filip Mikschik 
(septima A) získal šesté místo na mistrovství ÈR ve 
wordprocessingu (soutìž v informatice a práci s PC). 
Všem dìkujeme za výbornou reprezentaci Gymnázia, 
stejnì jako profesorùm, kteøí ocenìné studenty na 
soutìže pøipravovali.
Bìhem celého školního roku i prázdnin pokraèovala 
rekonstrukce uèeben. Na studenty proto èeká mimo 
jiné i zcela nová uèebna fyziky vybavená nejmo- 
dernìjší didaktickou technikou i 30 poèítaèi pro stu- 
denty! Nové pøírùstky pøibyly rovnìž do kabinetù. 
V této souvislosti dìkujeme ostrovským lékaøùm 
(jmenovitì Zdenì Tomašecké, Janì Osièkové, Alenì 
Èechové, Olze Mackové, Alenì Pluhaøové, Ivanì 
Juránkové a Františku Hynkovi), díky jejichž sponzor- 
ství získali biologové nový model lidské kostry 
v hodnotì témìø 11 tisíc korun. 
Do nového školního roku pøejeme všem studentùm i 
profesorùm mnoho úspìchù, kreativity i pevné 
nervy! 

Jako každý rok, i letos pøicházejí do naší školy prvòáèci, 
na které se tìší celý kolektiv školy. Je to pro nì první 
závažný a nelehký krok v jejich životì, seznamují se 
s novými kamarády, uèitelkami, s novým prostøedím. 
Nìkteøí to zvládnou s lehkostí, jiní s obavami, ale i ty se 
po èase promìní v úsmìv. Vìøíme, že se dìtem bude 
u nás líbit a spoleènì se svými uèitelkami Olgou Plev- 
kovou a Marcelou Prokopovou zažijí plno krásných 
chvil pøi získávání nových vìdomostí a dovedností. 
Spoléháme samozøejmì i na naše domácí: žáky, kteøí 
naváží na své èetné úspìchy v loòském roce, sehraný 
tým vyuèujících, vychovatelky školní družiny, pracov- 
níky školní jídelny, správní zamìstnance a v neposlední 
øadì rodièe, bez jejichž aktivní spolupráce se žádná 
škola neobejde. Tak tedy, úspìšný start do nového 
školního roku, pevné nervy rodièùm a uèitelùm, dì- 
tem hodnì studijních úspìchù a všem plno pohody pøi 
školních a mimoškolních aktivitách! 
O dìní v ZŠ vás budeme pravidelnì informovat 
v Ostrovském mìsíèníku i na webových stránkách 
školy (www.3zsostrov.cz). 

Nedílnou souèástí vyuèování budou i v tomto školním 
roce soutìže v rùzných sportovních odvìtvích. Žáci 
naší školy mají pøed sebou nelehký úkol: obhájit 
prvenství, kterých v uplynulém školním roce dosáhli. 
Pro pøipomenutí: žáci I. stupnì zvítìzili v soutìži o Po- 
hár Rady mìsta Ostrova a žáci II. stupnì o Pohár sta- 
rosty mìsta (viz foto). Žáci I. stupnì byli nejúspìšnìjší
i v okresní Olympiádì základních škol. Každoroènì 
máme snahu vytváøet dìtem stále lepší podmínky pro 
sportování a nebylo tomu jinak ani o letošních prázd- 
ninách. Byla provedena rekonstrukce travnatého høiš- 
tì a na první pohled je zøejmé, že letošní poèasí tráv- 
níku prospìlo a plocha se hezky zazelenala. Dalším 
pøíslibem pro zlepšení sportovních podmínek je re- 
konstrukce støechy nad spojovací chodbou k tìlo- 
cviènám a rekonstrukce šaten, sprch a toalet v prostoru 
tìlocvièen. V tomto pøípadì však naopak poèasí úpra- 
vám nepøálo. Firma, která rekonstrukci provádìla, ne- 
zabezpeèila staveništì proti dešti a po odkrytí pùvodní 
støechy napršelo do všech pøilehlých prostor školy, do- 
šlo k poškození podlah, nábytku i nìkterého sportov- 
ního vybavení v tìlocviènì. Ještì v polovinì srpna 
bylo v uvedených místnostech spíše brouzdalištì. Ne- 
zbývá než vìøit, že v co nejkratší dobì bude vše 
uvedeno do náležitého stavu. Všem žákùm školy 
pøejeme do nového školního roku hezké známky, 
pøíjemnou atmosféru a mnoho sportovních úspìchù. 

Vážení kolegové, vážení rodièe, dovolte mi se zamy- 
slet nad novým školním rokem 2007/8 na našem 
školském zaøízení. Již tøetím rokem budeme ovìøovat 
školní vzdìlávací program ZŠ „Každý žák je úspìšný“. 
Co nám zatím tento vzdìlávací program pøinesl?
- Každý žák získává další vysvìdèení, kde jsou zazna- 
menány nejdùležitìjší úspìchy, kterých dosáhl.
- Povinnou výuku anglického jazyka od 1. tøídy
- Volbu rozšíøené výuky jazykù od 6. roèníku (možnost 
výbìru Aj, Nj, Rj)
- Intenzivní péèi o dìti s poruchami zraku a sluchu
- Individuální péèi o dìti s poruchami uèení a chování
- Zajištìní IVP u všech integrovaných žákù
Vzhledem k tomu, že program školy je hlavnì za- 
mìøen na pomoc dìtem s rùznými poruchami uèení, 
škola se bude snažit uspokojit zájem rodièù zvýšením 
poètu specializovaných tøíd ze dvou na tøi a otevøe dva 
pøípravné roèníky. Rodièe mohou vyhledat pomoc pøi 
øešení problémù svých dìtí u ètyø kvalifikovaných spe- 
ciálních pedagogù. Nesmírnì si vážím toho, že zájem 
pedagogù školy pomoci dìtem motivoval sedm peda- 
gogù ke studiu speciální pedagogiky na VŠ od záøí 
2007.
V oblasti provozu nás èeká komplexní rekonstrukce 
šaten, úprava areálu ŠD a malé tìlocvièny. Pøestože 
práce i problémù neustále pøibývá, je potìšující, že tyto 
názorné úkoly pedagogický sbor nerozdìlují, ale spo- 
jují. Tímto jim chci za jejich práci podìkovat. Vìøím, že 
díky usilovné práci celého týmu pedagogù a provoz- 
ních zamìstnancù ve spolupráci s rodièovskou veøej- 
ností zajistíme kvalitní výchovu a vzdìlání na naší škole. 

S poèátkem záøí se do školních lavic vrací studenti, za 
katedru pedagogové a ani letos tomu na SPŠ Ostrov 
nebude jinak. I když ne tak docela: po jedenatøiceti 
letech ve školství a tøinácti letech ve funkci øeditele SPŠ 
odešel do dùchodu Záviš Kulík a na toto místo nastoupil 
Pavel Žemlièka, jemuž ostrovské prostøedí není nezná- 
mé; pøedtím už vykonával funkci zástupce øeditele na 
Gymnáziu Ostrov. Záviši Kulíkovi patøí podìkování za 
dosažené úspìchy a pøání klidného odpoèinku, zatímco 
nového øeditele a jeho tým èeká øada nároèné práce 
spojená s výstavbou Centra technického vzdìlávání. 
Škola ale v žádném pøípadì nepohlíží jen do budou- 
cnosti, snaží se zefektivnit výuku stávajících studentù 
a ukázat v praxi, že optimalizace školství pøispìla 
k rychlejšímu rozvoji a modernizaci nejen na Jáchy- 
movské ulici, kde se napøíklad od loòska nachází uèebna 
CNC strojù poøízená z prostøedkù Evropské unie, ale 
i v prostorách bývalého podniku Škoda, kde má SPŠ 
odlouèené pracovištì. Tamní obory se zamìøují na 
velmi atraktivní automobilový prùmysl a díky kvalitì 
a pestrosti výuky se SPŠ stala jednou ze ètrnácti vý- 
bìrových škol, jež se snaží o co nejužší spolupráci teorie 
a podnikatelské praxe. Z oborù studovaných na praco- 
višti v Dolním Žïáru je nejžádanìjším Autotronik, øadí se 
mezi nejmodernìjší obory technické vzdìlanosti. Uèeb- 
ny jsou vybaveny interaktivními tabulemi, poèítaèi, vi- 
ualizéry, moderními mìøícími pøístroji a funkèními uèeb- 
ními pomùckami, jež umožòují co nejvìtší sepìtí stu- 
dentù s praxí. I samotná praxe se výraznì liší od pøedstav 
z minulosti; studenti jedné tøídy jsou rozdìleni do men- 
ších skupin a preferuje se individuální pøístup uèitelù ke 
každému žákovi. Øadu zaøízení a systémù, jež se v díl- 
nách používají, si studenti ve spolupráci s pedagogy sa- 
mi vymysleli a postavili a pochlubit se jimi nemohou 
žádné školy v našem kraji, dokonce ani špièková školící 
centra. Na poèátku školního roku, v nìmž se obor Tech- 
nické lyceum stává regulérním oborem (do této chvíle 
se jednalo o pokusné ovìøování, zda obstojí v tvrdé 
konkurenci), si lze pøát jediné: aby získané vìdomosti 
studentùm sloužily k jejich profesnímu rùstu a pøispìly 
tak k dobrému jménu školy, která vstupuje do šesta- 
ètyøicátého roku své existence. 

Bára Savèicová (3.A) 

Mgr. Naïa Èechmanová

Záøí
Záøí  jde se do školy, 
budeme psát domácí úkoly.
Zvonek zazvoní, škola se otevøe,
dìti se hrnou, div nerupnou dveøe.
Do školy se tìší
jak hromada bleší.

SPŠ startuje do nového 
školního roku

ZŠ Masarykova

Ing. Karel Daníèek, uèitel TV

Pohár starosty mìsta získala Eliška Ministrová, Pohár Rady mìsta 
Robert Csemer.                                      Foto: Archiv ZŠ Masarykova

Nový školní rok na ZŠ 
J. V. Myslbeka a MŠ Ostrov

Mgr. Ladislava Hlušková, øeditelka školy Mgr. Libor Háèek, Mgr. Stanislav Novotný

Zápis do ZUŠ Ostrov

Gymnázium zdobí úspìchy 
i nové uèebny

Mgr. Libor Velièka

Jaroslav Chmelík, zástupce ØŠ
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Co to je pøirozená komunikace s konìm?

Je opravdu tøeba se dorozumívání s konìm uèit?

Èeho je touto výukou možno dosáhnout?

Jak poznáme, že už si s konìm rozumíme?

Pro mne je pøirozená taková komunikace, která s ko- 
nìm vytváøí pøátelský vztah. Pojem komunikace také 
znamená, že signály probíhají obìma smìry, od èlo- 
vìka ke koni i od konì k èlovìku. Ve vztahu s konìm 
je dùležité brát ohledy na jeho problémy. Problémy 
koní jsou èasto pro lidi nepochopitelné, lidé si signály 
koní mylnì vykládají a dìlají tak ve vztahu závažné 
chyby. Aby zùstaly mezi lidmi a koòmi dobré vztahy, 
musí se lidé uèit porozumìt povaze koní se všemi 
jejich problémy.

Zpùsob, jakým lze s konìm komunikovat, je pøiro- 
zený koním. Lidé, kteøí se (na rozdíl od koní) chovají 
pøirozenì jako lovci, se musí této komunikaci vždycky 
uèit. Nauèit se øeèi koní je tedy úkolem èlovìka. 
Respektovat požadavky lidí je pak úkol konì. Každý 
má ve vzájemném vztahu svùj díl odpovìdnosti. Jako 
lidé jsme chytøejší než konì, a proto se je snažíme 
pochopit a pøedkládat jim srozumitelným zpùsobem 
své požadavky. Kùò na oplátku pro nás vykonává 
urèenou práci. Mnoho lidí se snaží pøimìt konì 
k tomu, aby rozumìl jejich lidským pohnutkám a po- 
žadavkùm. To následnì vede k tomu, že se role obrátí 
a oni musejí dìlat práci, kterou jim kùò vymyslí. V tom 
jsou konì velmi bystøí a každému, kdo se nechá, rádi 
práci pøidají.

Metody pøirozeného výcviku jsou cestou k poro- 
zumìní koòské duši. Pokud konì pochopíte a budete 
jim umìt pøedložit své požadavky, mùžete s nimi 
dosáhnou èehokoli. Tyto metody nejsou vázány na 
urèitý sport, zpùsob využití nebo plemeno konì. Kùò 
zùstává konìm, a� už od nìj chceme cokoli. Stejnì tak 
existuje jen jedna pøirozená komunikace s konìm, je 
to zpùsob vztahu. Proto bychom mìli ke koním 
pøistupovat spravedlivì v každém okamžiku. Pokud 
èlovìk jednou pozná pøirozené metody výcviku, už 
nikdy nebude s konìm komunikovat jinak, protože 
ví, že by to nefungovalo. Co se týká intenzity výcviku, 
bylo by nejlepší stálé soužití s konìm, protože je 
nejpøirozenìjší. Konì s lidmi komunikují neustále, 
i když si to lidé zrovna neuvìdomují. Pro konì 
neexistuje teï jít pracovat a potom mít volno.

Pokud kùò dìlá nìco správnì a dobrovolnì, je to 
proto, že s ním dokážete pøirozenì vyjít. Jestliže máte 
v nìkterých okamžicích problémy, je tøeba se dále 
uèit. Pokud sami nevíte, jak své problémy zvládnout, 
mùžete si na pomoc vzít metodiku. Jedna taková 
metodika je zpracovaná americkým cvièitelem Patem 
Parellim. V žertu øeèeno, je to vlastnì návod na
použití konì. Jde o soubor her a cvikù, které nám 
pomohou odhalit nedostatky ve vztahu s konìm, 

Ostrovský Macík uèí domluvit se s koòmi
Dvoudenní kurz Pøirozené komunikace s koòmi se konal v Obèanském sdružení Ostrovský Macík zaèátkem èervence. V Horním Žïáru se ho zúèastnilo 
jedenáct azylových koní. Kurz vedl ètyøiadvacetiletý Jiøí Benda, který v souèasné dobì studuje Fakultu veterinárního lékaøství v Brnì. S koòmi se blíže 
seznámil už ve dvanácti letech na klasické parkurové jízdárnì. Pøirozené metodì se zaèal vìnovat asi o ètyøi roky pozdìji. Pøi pobytu v Ostrovském Macíku 
odpovìdìl Jiøí Benda na nìkolik otázek, pøibližujících tuto metodu i ètenáøùm.

pomohou nám je odstranit a zároveò nám ukazují, jak 
konì myslí. Když konì pochopíte a zvládnete základ- 
ní principy výcviku, mùžete si vymyslet další cviky 
a hry podle stejných pravidel. Nic nebrání tomu, aby 
to byly hry drezurní, parkurové, westernové nebo 
rekreaènì mazlíèkovské.

Strach jsem mìl kdysi ze svého vlastního konì ještì 
v dobì, kdy jsem neznal metody pøirozeného výcvi- 
ku. Dodnes si pamatuji pocity, které jsem mìl, když se 
mnou kùò neovladatelnì letìl pøes pole a já se mohl 
jen modlit, aby se zastavil. Byl to právì strach z mého 
konì a nespokojenost s naším vztahem, které mì
pøivedly k pøirozeným metodám výcviku. Od té doby 
jsem už z žádného konì strach nedostal. Vzhledem 
k tomu, že cvièím pøevážnì problémové konì, musím 
být nìkdy hodnì opatrný a výcvik tak mùže být velmi 
pomalý. Tím se ale vyvaruji toho, abych se dostal do 
nebezpeèné a neøešitelné situace. Neustále se ujiš�u- 
ji, že mì kùò respektuje a v pøípadì nedorozumìní mi 
neublíží. To samé uèím i své žáky, protože nechci, aby 
zažívali zbyteèné utrpení z koní, kteøí jim mají pøinášet 
radost a užitek. 

Bezpeèí pøi práci s koòmi je na prvním místì. V kaž- 
dém vztahu musejí fungovat urèitá pravidla a bez- 
peènostní pravidla jsou z nich nejdùležitìjší. Hned 
v úvodu výcviku proto každého uèím, jak vyøešit ne- 
pøehlednou situaci. Pokud se pozdìji nìco pokazí, 
vracíme se vždy k pravidlu èíslo jedna. Dokud kùò 
bezpeènostní pravidla nepochopí, nepokraèuji s ním 
v práci, protože by to bylo opravdu nebezpeèné.

Míváte nìkdy pøi práci s koòmi strach?

Znamená to, že práce s konìm je nebezpeèná?

S jakými pocity jste se pøipravoval na kurz 
v Ostrovì?

Zaujala vás nìèím i ostatní zvíøata v útulku?

Mùžete kurz v Macíku zhodnotit?

Na kurz v Ostrovì jsem se tìšil, ale pøíprava pro mì 
nebyla jednoduchá. Nevìdìl jsem pøesnì, na jaké 
úrovni výcviku jednotliví konì i lidé jsou. Pokaždé, 
když jedu cvièit, mám obavu z toho, že mí žáci budou 
už všechno umìt a já už je nebudu mít co nauèit. Když 
zjistím v jejich vztahu s koòmi nìjaké nedostatky, 
uleví se mi, protože v tu chvíli zaèíná moje práce. 
Dalším oøíškem pro mì bylo vytvoøení rozvrhu 
výcviku. Nevìdìl jsem, jak dlouho mohou udržet 
pozornost nìkteøí handicapovaní konì, kteøí se 
v ostrovském útulku zotavují. V tomhle ohledu jsem 
se ale obával zbyteènì. Nakonec se mi podaøilo lidi 
utahat døív než konì, kteøí se, myslím, dobøe bavili.

Ostrovský Macík je pohádkový ostrov, na kterém se 
èlovìk nesmí divit, a� jej potká cokoli nebo kdokoli. 
Hlídacího srneèka jsem si pøíliš neužil, protože jsem 
se neodvažoval veèer vyjít z domu. Zato s hlídacími 
husami jsem se seznámil dobøe. Po zbytek svého 
pobytu jsem se seznámil také se spoustou psù, koèek 
a s nìkolika opeøenci. Z vyprávìní jsem poznal i další 
zajímavá zvíøata. Vìnovat sympatie jen jedinému 
nemohu. Co mì však okouzlilo u každého z nich, bylo 
jeho místo ve spoleèenství lidí, jeho osobnost, kterou 
ostatní respektovali a jejich vzájemný pøátelský vztah. 

Všichni konì vèetnì handicapovaných mì tu pøíjem- 
nì pøekvapili svou dùvìrou. Bylo zøejmé, že nemají 
dùvod se lidí bát. Pøátelský pøístup ke koním vyøeší 
mnoho problémù, obzvláš� u koní, kteøí mají s lidmi 
špatnou zkušenost. Chování koní je v tomto ohledu 
dobrou vizitkou všech, kdo s nimi v Macíku zacházejí. 
K úèastníkùm kurzu pak nemohu mít sebemenší 
výhrady. Není tak dùležité, jak velké problémy má 
èlovìk se svým konìm, jako to, jak moc  je ochoten je 
øešit. Nadšení lidí bylo i pro mì motivací, abych se 
snažil jim pøedat co nejvíc. Pøátelská atmosféra celého 
kurzu pro mì byla balzámem na duši. Ovìøil jsem si, 
že poctivá práce, ochota a nezištná pomoc pøinášejí 
radost spolehlivìji než luxusní vùz, pøepychové 
bydlení nebo poslední móda. Pokud èlovìk pomáhá 
s nadšením a láskou lidem nebo zvíøatùm, dùvìra a 
láska se mu od nich vrátí. Jsem moc rád, že jsem se 
mohl alespoò na nìkolik dní stát souèástí tohoto 
spoleèenství. Myslím si také, že dùležitou èinností 
sdružení Macík je výchova dìtí, protože jejich vztah 
ke zvíøatùm a k pøírodì ovlivní celou spoleènost 
v pøíštích letech. Za tuto práci patøí všem velký dík. 

S Jiøím Bendou rozmlouvala Kateøina Stixová. 
(red. upraveno)

Zveme všechny, kdo mají rádi aktivní pohyb: 
chlapce i dìvèata, ženy, muže i rodièe s dìtmi.

Cvièení mladších žákù od 5 let: pondìlí a ètvrtek
Cvièení starších žákù (žákyò) od 10 let: pondìlí 
a  ètvrtek
Cvièení rodièù s dìtmi (dìti ve vìku 3 až 6 let): úterý
Cvièení ženy aerobik (vìk neomezen): pondìlí 
a ètvrtek

10. záøí v 17 hod. Cvièení dìtí 
10. záøí v 19 hod. Ženy aerobik
11. záøí v 17 hod. Cvièení rodièù s dìtmi 
Pøi zahájení cvièení obdržíte pøihlášku a pøesné 
informace o cvièebních dnech a hodinách.
Pravidelná cvièení pro ženy probíhají také v tìlo- 
cviènì ZŠ J. V. Myslbeka každé pondìlí a úterý vždy 
od 19 hodin. 

V tìlocviènì ZŠ Májová nabízíme:

Zaèínáme 10. záøí!

Asociace sportu pro všechny TJ Ostrov

Cvièitelky ASPV 

Již tøetím rokem si mùžete se 
svým pejskem a svou rodi- 
nou zasoutìžit o pohár pro 
nejhezèího a nejšikovnìj- 
šího Ostrovského Voøíška. 
Jako již tradiènì jsou pro Vás 

pøipraveny hezké ceny, rozmanité soutìže, spousta 
legrace a snad i dobré poèasí, které nás zatím nikdy 
nezklamalo. Soutìž Ostrovský Voøíšek 2007 se bude 
konat v sobotu 22. záøí v 9 hodin v areálu psího 
útulku Bety, Moøíèovská ulice 1371, Ostrov. 

 
utulek.ostrov@centrum.cz, telefonicky: 353 615537 
nebo pøímo na místì od 8.30 do 9.00 hod. Soutìžící 
musí pøedložit oèkovací prùkaz pejska s platným 
oèkováním. Vstupné je dobrovolné a výtìžek z akce 
bude vìnován na zlepšení životních podmínek psù 
v útulku. 

Pøihlášky a informace získáte e-mailem na:

Ostrovský Voøíšek

Mgr. Blanka Davídková, Útulek Bety

Oddíl karate hledá nové èleny
Nábor nových èlenù se uskuteèní ve støedu 
12. záøí v 17 hodin v hale TJ pod Gymnáziem Ostrov. 
Tréninky vedou školení trenéøi, nositelé mistrovských 
stupòù. Vyuèujeme tradièní formu karate, sebeobranu. 
Každý èlen oddílu má možnost se úèastnit soutìží, 
semináøù i soustøedìní. Více na: hokuseidojo.hyperlink.cz. 

Zuzana Tothová, vedoucí oddílu

Dìtská burza

Dùm kultury Ostrov, pøedsálí v I. patøe

Vše pro dìti od 0 do 10 let (odìvy, hraèky, 
koèárky, autosedaèky ad.)

21. záøí 18.00-20.00 hod. Pøíjem zboží do prodeje
22. záøí 10.00-16.00 hod. Prodej
23. záøí 10.00-12.00 hod. Výdej neprodaných vìcí.
Nutno pøiložit seznam prodávaného zboží!
Osobní èíslo prodávajícího a informace získáte 
pøedem na tel. 777 910 921, veèer. (rep)
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KINOKAVÁRNA  OD 17.30 HODIN

Ilona Hálová, vedoucí kin

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

KINOKAVÁRNA  OD 20.00 HODIN

ZÁØÍK I N O K A V Á R N A

1. a 2. sobota a nedìle, 102 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 60 Kè, do 12 let nevhodný

Daphne Wilderová je matkou, jejíž láska nezná 
hranic. Vychovala tøi fantastické dcery... V hlavních 
rolích Diane Keaton, Mandy Moore, Lauren Graham 
ad. 
Produkce: USA. Žánr: romantická komedie

6. a 7. ètvrtek a pátek, 92 minut, èeská verze, 
premiéra
Vstupné: 55 Kè, mládeži pøístupný

Pokraèování hraného filmu, založeného na jednom 
z nejslavnìjších komiksù všech dob. Ètveøici super- 
hrdinù èeká dosud nejtìžší protivník. 
Produkce: USA. Žánr: akèní komiksová adaptace

8. a 9. sobota a nedìle, 100 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 55 Kè, do 12 let nevhodný

Postavil se zlu a stal se legendou. Amerika šest století 
pøed první Kolumbovou cestou. Na klidné pobøeží 
pøijíždìjí vikingští nájezdníci a bezohlednì plení, 
zabíjejí a zotroèují... 
Produkce: USA. Žánr: dobrodružný, fantasy, bojovný

13. a 14. ètvrtek a pátek, 88 minut, èeská verze, 
premiéra
Vstupné: 70 Kè, mládeži pøístupný

Nauète se surfovat s tuèòáky. Hrdinou filmu je mladý 
tuèòák skalní Cody Maverick, zaèínající surfaø. 
Produkce: USA. Žánr: animovaný

15. a 16. sobota a nedìle, 92 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 60 Kè, do 12 let nevhodný

Okouzlující love story inspirovaná životem a láskou 
svìtoznámé spisovatelky. 
Produkce: GB, USA. Žánr: biografie, drama

20. a 23. ètvrtek až nedìle, 138 minut, èeská verze, 
premiéra
Vstupné: 75 Kè, mládeži pøístupný

Zaèátky pøedstavení již v 17.00 hodin!
Harry Potter se vrací do Bradavic, aby nastoupil do 
pátého roèníku školy èar a kouzel.  
Produkce: USA. Žánr: rodinný

27. a 28. ètvrtek a pátek, 125 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 70 Kè, do 12 let nevhodný

Kitty (Naomi Watts) se musí neodkladnì vdát. Proto 
si bere seriózního doktora Waltera (Edward Norton), 
se kterým odjíždí do Šanghaje. Protože se tady Kitty 
nudí, najde si milence. 
Produkce: Èína/USA. Žánr: romantické drama

VDÁŠ SE, A BASTA!

FANTASTICKÁ ÈTYØKA A SILVER 
SURFER

CESTA BOJOVNÍKA

DIVOKÉ VLNY

MISS POTTER

HARRY POTTER A FÉNIXÙV ØÁD

BAREVNÝ ZÁVOJ

DVD KINO

CO PØIPRAVUJEME V KINÌ 
NA ØÍJEN?

Koøení života, Denní hlídka, Ratatouille

1. sobota, 113 minut,  repríza
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. 
Produkce: ÈR. Žánr: romantická komedie
 
7. a 8. pátek a sobota, 100 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 75 Kè, mládeži do 18 let nepøístupný

Režisér Eli Roth nás vede do temných zákoutí lidské 
mysli. Sledujeme tøi mladé Amerièanky, které se 
vydávají z Øíma na víkendový výlet do lázní. 
Produkce: USA. Žánr: horor

14. a 15. pátek a sobota, 140 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 75 Kè,  mládeži nepøístupný

Pøivítejte nesmrtelnou osobnost… Život Edith Piaf 
(vlastním jménem Edith Giovanna Gassion) byl bojem 
o hudbu, pøežití a lásku. 
Produkce: Francie, Anglie, ÈR. Žánr: drama

21. a 22. pátek a sobota, 90 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 60 Kè, mládeži nepøístupný

Díky své neobyèejné kráse a nepøehlédnutelnému 
charismatu se mladá Edie Sedgwick stala takøka pøes 
noc ikonou pro tisíce lidí. Pøestože zemøela v pouhých 
28 letech, svìt na ni nezapomnìl. 
Produkce: USA. Žánr: drama

28. a 29. pátek a sobota, 94 minut, èeské titulky, 
premiéra

Vstupné: 55 Kè, mládeži pøístupný

Gary Sheller (Martin Freeman), kdysi úspìšný zpìvák 
a muzikant píše hudbu pouze na reklamní spoty, jeho 
manželství ho neuspokojuje a navíc žárlí na svého 
bývalého kolegu... 
Produkce: USA. Žánr: romantická komedie

BESTIÁØ

HOSTEL II

EDITH PIAF

WARHOLKA

HEZKÉ SNY

29. a 30. sobota a nedìle, 94 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 55 Kè, mládeži pøístupný

Gary Sheller (Martin Freeman), kdysi úspìšný zpìvák 
a muzikant píše hudbu pouze na reklamní spoty, jeho 
manželství ho neuspokojuje a navíc žárlí na svého 
bývalého kolegu... 

HEZKÉ SNY
2. záøí, 15.00 hodin, vstupné: 25 Kè

Vojta, Kuba a Matìj, tøi malí MEDVÍDCI, co si umí 
hrát a zlobit stejnì jako dìti. 

9. záøí, 15.00 hodin, vstupné: 25 Kè

Klobouk kouzelníka Pokustóna není obyèejný 
klobouk. Bydlí v nìm dva králíci, Bob a Bobek. 

16. záøí, 15.00 hodin, vstupné: 25 Kè

Na makovém poli se poprvé setkal motýl s oran- 
žovým cylindrem jménem Emanuel s PANENKOU, 
která má èervenou suknièku a pøedstavila se jako 
MAKOVÁ PANENKA. 

23. záøí, 15.00 hodin, vstupné: 25 Kè

Veselohra LÉTO S KOVBOJEM vypráví o setkání 
venkovského zootechnika a traktoristy Honzy s praž- 
skou psycholožkou Doubravkou. V hlavní roli 
Daniela Koláøová a Jaromír Hanzlík.

30. záøí, 15.00 hodin, vstupné: 25 Kè

Komedie o rodinné dovolené v malebné beskydské 
chalupì, kde se tøi pøátelé starají o šest malých dìtí. 

6. záøí, 15.00 + 21.00 hodin, vstupné: 25 Kè 

V této hoøce komické a hluboce jímavé adaptaci 
románu Vladimíra Nabokova Stanley Kubrick 
odhaluje téma sexuální posedlosti. 

13. záøí, 15.00 + 21.00 hodin, vstupné: 25 Kè

Velmi pùsobivý film zachycuje legendární koncert 
skupiny v Madison Square Garden v roce 1973.
 

20. záøí, 15.00 + 21.00 hodin, vstupné: 25 Kè

Film natoèený podle komiksù Hellblazer vypráví 
pøíbìh Johna Constantina (Keanu Reeves), muže, 
který doslova prošel peklem a vrátil se z nìj. 

27. záøí, 15.00+ 21.00 hodin, vstupné: 25 Kè

Fascinující vizuální zážitek ocenìný cenou Akademie 
zachycuje podmanivé drama boje èlovìka a stroje, 
úchvatnou smìs hudby a pohybu. Steven Spielberg 
pøirovnal film k „velkému tøesku“ nové generace 
filmaøù. 

MÉÏOVÉ

BOB A BOBEK

O MAKOVÉ PANENCE

LÉTO S KOVBOJEM

S TEBOU MÌ BAVÍ SVÌT

DVD pro mládež a veøejnost

LOLITA

LED ZEPPELIN: THE SONG REMAINS 
THE SAME

CONSTANTINE

2001: VESMÍRNÁ ODYSSEA

ZODIAK

PRÁZDNINY PANA BEANA

HOLKY V BALÍKU

NEBEZPEÈNÉ PROBUZENÍ

Nejslavnìjší masový vrah naší doby je stále ještì na 
svobodì!

Jen krùèek od katastrofy...

Ztratily bohatství, objevily život.

Návrat do rodiny po probuzení z komatu je 
pøekvapením pro všechny.

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

Pùjèovna DVD otevøena:

Každá desátá výpùjèka zdarma

NOVINKY PÙJÈOVNY DVD
Domu kultury Ostrov RANDE MÌSÍCE

ZTRACENI V DIVOÈINÌ

GHOST RIDER

Není rande jako rande.

Pozor na neznámé sympa�áky!

Jeho prokletí se stane jeho silou.

Zaèátky pøedstavení v 17.30, není-li uvedeno jinak

Zaèátky pøedstavení ve 20.00, není-li uvedeno jinak 
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Zápis do kurzu 

Zahájení: 24. záøí 2007 od 17.30 hod. 
(nutné je spoleèenské obleèení)

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

Zápis do kurzu v Informaèním centru v DK 
Ostrov. 

KLASICKÉ TANEÈNÍ KURZY PRO 
MLÁDEŽ V NOVÉM STYLU

Další lekce: 1., 8., 15., 22., 29. øíjna, 5., 12., 19., 
26. listopadu. 
Prodloužená: 3. listopadu
Závìreèný vìneèek: 1. prosince V cenì kurzov- 
ného je 30 vyuèovacích hodin (deset lekcí), 
Prodloužená, Závìreèný vìneèek a vstupenka 
na ples DK Ostrov.

TANEÈNÍ PRO DOSPÌLÉ

dále každé pondìlí až do 27. listopadu
10 lekcí (20 vyuèovacích hodin)

Zaèátek:  24. záøí od 20.00 hod., 

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.
Kursovné: 1000 Kè

TANÈETE S NÁMI,  
TANÈETE  PRO RADOST!

Jaroslava Rošková, 
vedoucí programového odd. DK Ostrov

2. záøí 16.00 hod., Vernisáž výstavy

Výstava absolventek III. roèníku Krajkáøské školièky 
v Karlových Varech. Výstava klauzurních prací 
Jarmily Popeláøové, Jitky Rádrové, Jany Sochorové 
a Zdeòky Tomašecké
Vstupné: 10 Kè
Konec výstavy 30. srpna 2007

ROÈNÍÈEK 

39. Dìtský filmový a televizní festival 
Oty Hofmana

Ewa Farna
10. øíjna, divadelní sál DK Ostrov 

Koncert: 
Vstupné: 90, 60, 30 Kè 

Jaroslava Rošková, 
vedoucí programového odd. DK Ostrov

26. záøí 19.30 hod. 
divadelní sál DK Ostrov 

Autor: Antonín Procházka
Režie: Antonín Procházka

Komedie o tom, jak se dva manželské páry sejdou na 
nepovedeném mejdanu. Prozradí se, že všichni ètyøi 
nejsou pøíliš spokojeni s tím, èeho dosáhli a jejich 
manželské soužití trpí stereotypem. V opilosti se 
partneøi prohodí, vymìní si klíèe od bytu a po kratièké 
radosti z nìèeho nového se z této zámìny roztoèí 
kolotoè potíží. Ze Švýcarska pøijede bohatá tetièka, na 
obìd pøijde nepøíjemná tchýnì, podvedený manžel 
pøijde potrestat nevìru své ženy, manželka vlivného 
funkcionáøe pøijde zachraòovat svoji propadající dce- 
ru. Vrší se trapasy a nedorozumìní. Hrdinové jsou 
fyzicky i duševnì týráni, dostávají se do choulosti- 
vých situací, a tak brzy zatouží po jediném: dostat se 
zase domù ke svému zákonitému partnerovi. Nako- 
nec jsou š�astni, i když nic nezískali.

Hrají:
 

Milena Dvorská / Jana Šulcová 

Zbyšek Pantùèek / Viktor Limr
 

Ivana Andrlová / Olga Želenská
 

Vladislav Beneš / Libor Hruška / 
Antonín Procházka

 Jana Zenáhlíková /
Mahulena Boèanová / Lucie Benešová

Ludmila Molínová / Marcela Nohýnková
 Jana Zenáhlíková / Eva Janoušková

 Veronika Jeníková / Lucie Svobodová
Pavel Vondra / Martin Sobotka

Jana Zenáhlíková / Eva Janoušková / 
Jiøina Pachlová

PØEDPRODEJ ZAHÁJEN V IC V DK OSTROV 
Vstupné: 250, 230, 190,150 Kè

KLÍÈE NA NEDÌLI

Luisa Puckailerová:

Ing. Jinøich Dostál: 

MuDr. Irena Dostálová:

Karel Kartouch:

Dana Kartouchová:

Matka Jindøicha: 

Modelka:
Milenka:
Manžel: 
Urbanová: 

PØIPRAVUJEME

Listopad
Leonard Gershe

Režie: Alexej Pyško
„Co je víc? Milovat, nebo být volný jako motýl?" 
Love story plná humoru a neèekaných poznání. 
Velmi úspìšný autor se hrál mnohokrát i u nás. Jeho 
Motýli se objevili na repertoáru nìkolika èeských 
divadel a pozdìji i soukromých hereckých spo- 
leèností.
Leonard Gershe se prosadil jako dramatik, scenárista, 
skladatel, vystupoval jako host rùzných televizních 
poøadù a pøedevším se podílel na vzniku oscarového 
mzikálu Funny Face.

Hrají:
Don Baker: Vojta Kotek
Jill Tannerová: Klára Jandová / Jana Stryková
Paní Bakerová: Valérie Zawadská
Ralp Austin: Richard Trs�an

MOTÝLI

KLÍÈE NA NEDÌLI

31. øíjna, divadelní sál DK Ostrov

DIVADLO SKLEP: BESÍDKA 2007

29. 9. 2007 

30. 9. 2007 

Program obou akcí najdete na poslední stranì 
Ostrovského mìsíèníku.

Slavnostní otevøení Klášterního areálu 
v Ostrovì

Michaelská pou�

VÝSTAVA



Vyzýváme všechny dìti z Ostrovska, aby navrhly 
jména pro dva medvídky mývaly, které Dùm 
kultury vìnuje novému ostrovskému Ekocentru 
u pøíležitosti jeho slavnostního otevøení. 

Mývalí pár bude slavnostnì pokøtìn v den zahájení 
festivalu Oty Hofmana 9. øíjna a za kmotra mu bude 
nìkterý ze vzácných festivalových hostù. Dìti stále 
ještì mohou posílat své návrhy, jak by se mýválkové 
mìli jmenovat, na webovou adresu festival@dk-
ostrov.cz nebo nosit osobnì do Infocentra v Domì 
kultury Ostrov. Nejlepší jména pro mývaly vybere 
festivalový štáb pod vedením øeditele festivalu Ing. 
Marka Poledníèka. 

Vítìz soutìže obdrží drobné dárky a pìt autorù 
nejzajímavìjších návrhù obdrží permanentku na 
všechny filmové projekce i ostatní doprovodné 
akce v rámci 39. Dìtského filmového a tele- 
vizního festivalu Oty Hofmana. 

vybavení, artefaktem. Proces jejího vzniku, jak profe- 
sionální, tak amatérský, je tvorbou, v níž se rozvíjí 
a uplatòuje obratnost rukou i  výtvarné cítìní. Výstava, 
která bude zahájena 2. záøí v 16 hodin na Staré radnici, 
to nepochybnì dosvìdèí. 

Ostrovský mìsíèník
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Kultura

Derniéry Hop-Hop v režii Ireny Konývkové:
19.00 hod., divadelní sál DK Ostrov

K. H. Mácha-Irena Konývková: Veèerní máj
 11.00 hod., Za oponou DK Ostrov

Autorská tvorba Jako na molu
14.00 hod. a 15.30 hod. MINIDIVadélko 
D. Charms: U rybníku, K. Anonra: Prase
17.00 hod. MINIDIVadélko 
Hosté A. Handrychová, Z. Konývka, J. Poberež- 
níková, I. Süttöová Africké pohádky, Irena Konývko- 
vá: Tvé ucho je starší než tvùj dìdeèek 
19.00 hod. MINIDIVadélko 
V bludišti mého srdce (experimentální poezie)

 23.00 hod. námìstí Míru 
Ohnivá show

 11.30 hod., MINIDIVadélko 
V bludišti mého srdce (experimentální poezie) 
s hudbou Jablkonì, èlenové této skupiny se pøedsta- 
vení zúèastní jako diváci.
V pøedstaveních hrají: R. Bìlohlávek, L. Frýzl, A. Kan- 
drik, J. Konývka, K. Rošková, J. Tomanová, O. Šulc 
a v nìkterých také L. Džupínová, Š. Hájková, Z. Ko- 
nývka, T. Vyhlídka.
Po dobu hraní derniér bude možné v prostorách 
MINIDIVadélka využít návštìvy èajovny s prohlíd- 
kou materiálù z kronik souboru Hop-Hop.

 Karlovy Vary, Slavnosti Mosera, soubor Hop-
Hop: Myšmaš pohádky, Bylo nás pìt, Ohnivá show

, Schönwald Nìmecko, soubor Na 
poslední chvíli: Ostrovské povìsti (v nìmèinì)

 Jièín - Mìsto pohádek. Nazareno Klug, Sue 
Townsendová/Helena Hartlová v úpravì Ireny 
Konývkové: Tajný deník Adriana Molea

28. záøí 

29. záøí

29. záøí

30. záøí

Akce mimo Ostrov:
7. záøí

8. až 9. záøí

22. záøí,

1. záøí 10.00 až 21.00 hod., 

Velká šermíøská akce. Hudba, lazebna, vìštírna, 
stánky a další atrakce

28. záøí 11.00 až 17.00 hod., 

Ceny o Nejlepšího draka, opékání na ohni, soutìže 
pro dìti... Dospìlí se zúèastní soutìže o nejlepší 
jméno pro hradního draka

Hauenštejnské šermování

Hornohradská drakiáda

Záøí
6. záøí moderuje Jana Pavlíková
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Èeský èervený køíž v Karlových Varech. Hovoøí 
Drahuše Nováková, vedoucí ostrovské poboèky 
18.30 Kulturní mìšec
18.50 S-mix
18.55 Informaèní servis
13. záøí  
15.00 Pøímý pøenos jednání Zastupitelstva mìsta 
Ostrova
20. záøí moderuje Helena Kyselá
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Slavnostní otevøení Historického Ostrova, 
hovoøí Marek Poledníèek, øeditel DK Ostrov
18.30 Promìny
18.50 Školní støípky (ZŠ Májová)
19.00 Informaèní servis
27. záøí moderuje Jana Pavlíková
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Dotazy divákù. Odpovídá Bc. Jan Bureš, 
starosta mìsta Ostrova 
18.30 Videotip
18.50 Jungle
18.55 Informaèní servis

Pondìlí, úterý: 9.00 Minizprávy (repríza), poøad, 
13.00 Rozhovor, 18.00 Minizprávy (premiéra), 
poøad, 21.00 Poøad, 22.00 Minizprávy (repríza)
Støeda: 9.00 Minizprávy (repríza), poøad, 21.00 
Poøad, 22.00 Minizprávy (repríza)
Ètvrtek: 18.00 Vysílání (premiéra), 19.00 Opakování 
vysílání do 24.00
Pátek: 13.00 Rozhovor, 18.00 Vysílání (premiéra), 
19.00 Opakování vysílání do 24.00, 
22.00 Minizprávy (repríza)
Sobota: 8.00 Vysílání (opakování do 12.00)
Nedìle: 9.00 Minizprávy (repríza), poøad
Nové schéma vysílání se bude dále mìnit a zdo- 
konalovat dle diváckých podnìtù. Jakékoli návrhy, 
pøipomínky a dotazy volejte na 353 613 694, pište na: 
marketing@tv-ostrov.cz nebo pošlete sms na: 776 
696 133. Podrobný celotýdenní program je k dispo- 
zici také v IC v DK Ostrov, na Staré radnici Ostrov, 
v Domì peèovatelské péèe (Penzion) a v kanceláøi 
poplatkù Elektro-S. 

Všechny zaèátky poøadù jsou pouze informativní! 

Celotýdenní vysílání

Zmìna programu vyhrazena! 

Èlánek Zdeòky Tomašecké v posledním Mìsíèníku, 
týkající se chystané výstavy palièkované krajky na Staré 
radnici, vyvolal øadu asociací. Ta nejsilnìjší je ovšem 
pøedstava tichého soustøedìní, v nìmž promìòuje 
tvùrèí (jen èlovìku vlastní) schopnost obyèejnou nitku 
v dílo neèekané krásy a køehkosti. Zároveò vytane 
vzpomínka na krajkový límeèek, který pro mne v 60. 
letech upalièkovala jedna z posledních krušnohorských 
krajkáøek z Abertam. A také vzpomínka na expozici 
palièkované krajky v annabergském muzeu, na neuvì- 
øitelnì jemné, doslova pavuèinové výrobky zdejších 
žen a také na poèátky této tvorby v Krušnohoøí. 
Annaberg byl založen vzhledem k nálezu støíbra roku 
1497 jako svobodné horní mìsto s monumentálním 
chrámem zasvìceným patronce horníkù, sv. Annì. 

Od poloviny 16. století však tìžba upadala, pøesu- 
novala se také na èeskou stranu Krušných hor. Blaho- 
bytné mìsto tìžaøù chudlo, horníci zùstávali bez práce. 
Záchranou pro jejich rodiny, hlavnì ženy, se stala 
domácí výroba port, tkaných prýmkù, kterou vedly 
faktorky. Zajiš�ovaly odbyt, zauèení a pravdìpodobnì 
i materiál. Podle místní zkazky se kolem roku 1555 
objevila v Annabergu žena z Brabantu, kraje na území 
Nizozemí a Belgie, pronásledovaná doma pro svou 
kalvínskou víru. Nalezla pøístøeší u Barbary Uttman- 
nové, vdovy po tìžaøi Uttmannovi. Nauèila ji palièko- 
vat, a protože 16. a 17. století byla „zlatým vìkem 
krajky“, ujala se od roku 1561 obchodnì zdatná paní 
Uttmannová šíøení tohoto umìní i úspìšného zajiš�o- 
vání odbytu. Palièkováním se zabývaly pøevážnì ženy, 
ale údajnì obèas i muži a dìti, byla to jedna z mála 
tehdejších možností obživy. V dobì nejvìtšího rozkvì- 
tu krajkáøství bylo v Annabergu a okolí na 900 krajká- 
øek. Barbara Uttmannová èi Uthmannová se narodila 
asi roku 1514 v rodinì tìžaøe, roku 1529 se provdala za 
dùlního podnikatele a obchodníka Christopha Uttman- 
na. Bìhem necelého ètvrtstoletí svého manželství pøi- 
vedla na svìt dvanáct dìtí a po smrti manžela se 
vìnovala krajkáøské faktorské èinnosti. Zákazníky byly 
pøedevším církev a šlechta, pracné krajky se dobøe 
platily. Ani tato konjunktura netrvala však pøíliš dlouho. 
Ochromila ji konkurence a také morová epidemie, 
která roku 1568 zahubila v této oblasti, kromì mnoha 
dalších obyvatel, i kolem osmi set zkušených krajkáøek. 
Palièkování krajek se nicménì v kraji udrželo a brzy se 
rozšíøilo i na èeskou stranu Krušnohoøí. 

Barbara Uttmannová je dodnes pokládána za dobro- 
dìjku kraje. Zemøela roku 1575 v jedenašedesáti letech 
jako matka a babièka 64 dìtí a vnouèat, jak hlásala 
náhrobní deska. Roku 1834 jí byl zøízen nový náhrobní 
kámen s reliéfem krajkáøky sedící na úlu, symbolu 
pøièinlivosti, s Geniem, který ji korunuje vavøínovým 
vìncem, symbolem cti a slávy. Roku 1886 byl paní 
Uttmannové odhalen bronzový pomník na annaberg- 
ském námìstí, kašna s bronzovou nadživotní postavou 
ženy v dobovém šatì pøi palièkování. Bohužel, váleèná 
rekvizice toto dílo neušetøila a 30. èervence 1942 byla 
socha vzdìlané paní Uttmannové od Adama Riese, 
ještì se dvìma zvony, pomníkem Bismarckovým a bus- 
tou uèitele, odvezena k roztavení pro zbrojní prùmysl. 
Na tøetí pokus o její obnovení stojí dnes socha opìt na 
svém místì.

V Èechách se palièkování krajek rychle ujalo a pøetr- 
valo, i pøes pozdìjší konkurenci strojové výroby, až do 
dneška. Na poèátku 19. století pùsobilo v Krušných 
horách na 60 tisíc krajkáøek, na Božím Daru byla do- 
konce otevøena kolem poloviny 19. století krajkáøská 
škola. Slovníky uvádìjí tuto èinnost ve vìtšinì horských 
a podhorských obcí naší oblasti. Krajkáøská škola vznikla 
také v Praze, v Jindøichovicích, v pošumavském Strážo- 
vì a ovšem v centru krajkáøství, Vamberku. Dnešní 
ruènì palièkovaná krajka je, více než nìkdejším luxus- 
ním odìvním doplòkem nebo souèástí chrámového 

Pátý rok své èinnosti zahajujeme Dnem otev- 
øených dveøí v úterý 4. záøí od 9.30 do 11.30 hod. 
Pøijïte si se svými dìtmi prohlédnout prostory 
MC a pohrát si ve vybavené prostorné hernì. 

Od záøí jsou dopolední programy od 9.30 do 11.30 
hod. pouze v úterý: Øemeslná dílna pro maminky 
a dìti. Keramická dílna pro maminky s dìtmi je ve 
støedu. Další dny jsou prozatím volné, protože stále 
ještì hledáme šikovné maminky-lektorky, které by 
dokázaly pøipravit dopolední program pro ostatní 
a nebály se podìlit o své schopnosti (pohybové hry, 
zpívánky, øíkanky, minidivadélko, výtvarné èinnosti 
apod.). Bližší informace na tel. 608 914 468. Každé 
pondìlí a ètvrtek od 18.00 do 19.00 hod. jsou v MC 
kurzy Orietálních tancù (tel. 608 211 363) a ve ètvrtek 
od 19.00 do 20.00 hod. Jóga pro každého, protahovací 
a uvolòovací cvièení spojené s meditací (tel. 608 914 
649). Na nedìli 23. záøí od 14.00 hod. pøipravujeme 
další Vítání miminek. Svá miminka pøihlaste nejpozdìji 
do 15. záøí na tel. 608 914 469.
Informace o všech akcích MC najdete také na letáècích 
v Infocentru v DK nebo ve vysílání kabelové televize. 

V tento den je vstup pro rodièe i dìti zdarma.

OSTROVOSTROV

Kabel Ostrov, s.r.o.

Eva Jandáková, Kabel Ostrov, s.r.o.

Dana Kolovratníková, MC Ostrùvek 

Mateøské centrum Ostrùvek

ZUŠ Ostrov zve na své derniéry

Kouzlo nití opravdu pùsobí

Mgr. Zdeòka Èepeláková

Horní hrad

Hledáme jména pro mýválky

(red)
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Volný èas
Dìtské okénko

Ostrovský mìsíèník

Ani jsme se nenadáli, léto je pomalu za námi, 
prázdniny skonèily a je tu první školní den. Nechce se 
nám brzy vstávat po dvou mìsících lenošení a ne- 
zadržitelnì se nám blíží další roèní období, podzim. 
Mìsíc záøí nám pøináší i velkou spoustu vitaminových 
dobrot: èervená jablíèka, žluté hrušky a modré 
švestky. Nad poli se vznášejí strakatí draci a když 
poprosíte tatínka, mùže vám pomoci s jeho výrobou 
nebo si jej s dovolením rodièù zakoupíte v obchodì.

Pokud nám nebude foukat pøíznivý vítr, je ideální èas 
na procházku lesem a sbírání hub. Když je vlhko v záøí, 
v lesích se houbám daøí, jak nám radí i pranostika. Tak 
si chystejte holínky, košíky a kapesní nožík. V lese vás 
uvítají václavky, bedly a také výhružnì vyhlížející høib 
satan. My jej ale známe a zdaleka se mu vyhneme, 
protože je prudce jedovatý a v lepším pøípadì by naše 
procházka mohla skonèit v nemocnici. Na hlavu nám 
mùže obèas spadnout bukvice... 

Jiøièky, kukaèky a vlaštovky se chystají do teplých 
krajin. Vlaštovky se houfují na telegrafních drátech 
a chystají se na dalekou cestu do Egypta, kde každo- 
roènì pøezimují. Už se nemohou doèkat, až po dlou- 
hé cestì zase uvidí horký písek pouštì, pyramidy 
a krokodýly. Svatý Matouš jim mává na cestu, 
protože: O svatém Matouši vlaštovka nás opouští, 
a s tím nic nenadìláme. Zaèínají se už i krátit dny 
a musíme se døíve vracet z procházek. Pokud jste 
pomohli babièkám a dìdeèkùm sklidit úrodu nebo 
máte dokonce vlastní zahradu, urèitì se ještì vydejte 
na obyèejnou podzimní procházku po polní nebo 
lesní cestì a nasbírejte si kytici barevných listù nebo 
plnou kapsu kaštanù, žaludù a šípkù, ze kterých se dá 
leccos pìkného vyrobit, abyste si kousek záøijové 
krásy pøinesli domù. Pokud budete mít chu� a èas, 
mám pro vás, dìti, nápad: Mùžete si z pøinesených 
kaštanù vyrobit malé pøekvapení.

Budeme potøebovat špejle, zápalky nebo párátka, 
voòavé koøení høebíèek, ostrý nožík a malý vrtáèek. 
Pøi øezání a vrtání poprosíme o pomoc maminku 
nebo tatínka, protože kaštany jsou nìkdy tvrdší, než 
se zdá. Nezapomeòte, prosím, že øežeme a vrtáme 
pouze na pevné podložce!

Najdìte si vìtší kaštan, na kterém ještì drží polovina 
ostré slupky, to budou ježkovy bodliny. Opatrnì, aby 
slupka nespadla, vyvrtejte do kaštanu zespodu ètyøi 
otvory a udìlejte mu z párátek nebo sirek nožièky. 
Jako hlavièku pøipojte zašpièatìlou zápalkou menší 
pokud možno podlouhlý kaštánek, do kterého jste 
pøedtím vyvrtali tøi otvory na oèièka a èumáèek a do 
nich zapíchli tøi høebíèky. Hotový výrobek mùže 
zdobit váš pracovní stùl nebo mùže být malou 
pozorností pro ostatní èleny rodiny, navíc díky høe- 
bíèku krásnì provoní celou místnost. 

Pøeji vám hodnì zdaru pøi tvoøení zvíøátek a urèitì 
pøijdete sami na spoustu jiných nápadù co vyrobit. 
Zároveò bych vám, milé dìti, chtìla popøát pøíjemný 
nástup do školy, úspìšné zvládnutí školních povin- 
ností a tìm, kteøí jdou letos do školy poprvé, hodnì 
odvahy, a a� se vám ve škole všechno líbí! 

Zvíøátka z kaštanù

Ježek

„Náš táta šel na houby,
jestli on tam zabloudí?
Nezabloudí, tìšte se, 
on vám houby pøinese.“

Lenka Jabùrková 

Akce pro veøejnost
1. záøí: Boží Dar, Fichtelberg, Bärenstein, Vejprty
8. až 10. záøí: Výstava „Bavorsko - Èechy: 1500 let 
sousedství“ ve Zwieselu, turistika v okolí šumavských 
jezer
15. záøí: Z Vys. Pece pøes zámek Favorit a „varhany“ 
u Rotavy do Oloví
22. záøí: Zázemím a okolím lázní Teplice v Èechách
29. záøí: Cíl: Hospoda Václav v Dolním Žïáru. Start: 
zatím neznámý.

Klub èeských turistù

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

RNDr. František Wohlmuth, pøedseda KÈT

Prakticky každé léto sužují pøírodu kratší èi delší 
sucha. Proto je vhodné již pøi plánování zahrady 
poèítat se závlahovým systémem. Když se pustíte do 
jeho tvorby až v dobì, kdy je zahrada vybudována, 
tak zjistíte, že tu a tam musíte provést prùtlak pod 
chodníkem, jinde trubce èi hadici pøekáží skalka nebo 
rybníèek. Zkrátka, spousta zbyteèných komplikací. 
Kdo zaène vèas, ušetøí penízky na lepší vìci než 
vìènou dotaci vlastních chyb. Závlahový systém je 
cévním øeèištìm zahrady.

Než zaènete budovat, promyslete si, odkud chcete, 
musíte nebo mùžete brát vodu. Pak také, kam tu 
vodu a v jakém množství chcete dostat. Nakonec, jak 
má vypadat vlastní zalévání. Voda je drahá a èasem 
bude ještì dražší. Jako zdroj vody mùžete prostì 
zvolit vodovodní øad. Ale pak pøijde pár suchých dní, 
zalévání zakážou a vaše rostliny zaschnou. Máte-li 
jiný vodní zdroj, je to lepší. Potok, øeku, studnu, 
všechno se hodí, ale pozor! Chcete-li odebírat vodu 
z potoka jinak než konvemi, musíte mít povolení od 
mìstského úøadu. Chcete-li provozovat studnu, tak 
také. Voda z potoka je pro závlahu vhodnìjší než ze 
studny. Je totiž pøimìøenì teplá. Voda ze studny 
potøebuje pøedehøát. Pøedehøev nemusí být zrovna 
soustava sluneèních kolektorù. Staèí vodu ze studny 
pøeèerpat do okrasného jezírka nebo jiného rezer- 
voáru dostupného slunci a po jejím ohøátí zalévat. 
Takovýto rezervoár mùže být doplòován i vodou 
z okapù stékající ze zpevnìných ploch jako jsou 
chodníky, terasy atp. (každá kapka nalapaná zdarma 
je dobrá). Taková nádrž a� v podobì rybníèku nebo 
jímky v zemi nemá smysl pod objem alespoò jednoho 
kubíku. 

Jak na závlahové 
systémy v zahradì

Po dvoumìsíèní odstávce, která byla využita k odstra- 
nìní závad a nedodìlkù hlavního dodavatele, servis- 
ním kontrolám technologické èásti zaøízení a gene- 
rálnímu úklidu, byla 2. èervence na ostrovském zim- 
ním stadionu zahájena nová sezona. 

Uskuteènilo se soustøedìní výbìru žákù ze slovenské 
Myjavy, ženského výbìru z Hamburku i soustøedìní 
místního krasobruslaøského klubu. Dále to byla hoke- 
jová škola Radima Rulíka pro talentované mladé 
hokejisty a tøi týdny zde pobýval ruský hokejový celek 
Gazprom Orenburg, který tu sehrál i pøátelský zápas 
s prvoligovou Kadaní. 

 Ve spolupráci s generálním 
manažerem MC Energie Vaòkem se nám podaøilo 
dostat na ostrovský stadion reprezentaèní tým ÈR 
pod vedením trenéra Aloise Hadamczika. Na zimní 
stadion byla pozvaná i hokejová reprezentace 
Nìmecka. Oba týmy se na stadionu pøipravovaly 
v závìru srpna. Tato akce byla vyvrcholením úspìšné 
práce pracovníkù zimního stadionu, kteøí v krátké 
dobì dokázali zvládnout problematiku i chod jeho 
provozu. 

To nejlepší nakonec:

Úterý 
Støeda 
Pátek 
Sobota 
Nedìle 

Krasobruslaøský klub poøádá od záøí kurzy 
bruslení pro dìti (od ètyø let) i pro dospìlé, takže 
všichni Ostrované, kteøí mají o tento sport zájem, 
se mohou pøihlásit. Velká „Krasošou“ se usku- 
teèní 12. øíjna, v listopadu to budou celo republi- 
kové krasobruslaøské závody. Zájemci o podrob- 
nìjší informace mohou volat na tel. 777 140 897. 

Historie Klubu
Pøed rokem vznikl Sportovní krasobruslaøský klub 
Karlovy Vary o.s., který netrpìlivì èekal, až se otevøe 
nový Zimní stadion v Ostrovì. 
Právì tady jeho èlenové našli uspokojivé zázemí pro 
svoji tréninkovou práci, takže už témìø rok v Ostrovì 
existuje krasobruslení. Krasobruslaøský klub trénuje 
pod vedením trenérky Moniky Škornièkové, které 
pomáhá Hana Bìlohradská. 

„Shodou všech možných náhod jsem pøed dvìma roky 
zaèala externì trénovat nìkolik dìtí v tomto kraji. 
Jejich výkonnost rostla a my s rodièi tìchto dìtí hledali 
øešení, jak a kde najít optimální podmínky pro 
výkonnostní (a výhledovì i vrcholové) krasobruslení. 
To pravé zázemí jsme našli právì tady, a to doslova 
a do písmene. Klub by nemohl existovat bez kolosální 
sponzorské podpory dvou firem (Slot game a.s. 
a Jamp, s.r.o.) a super týmu zamìstnancù zimního 
stadionu, kteøí se o nás starají jak o vlastní,“ øíká 
trenérka Monika Škornièková.

První bilance
Klub má v souèasné dobì 14 krasobruslaøù, mezi 
kterými jsou i dva kluci. Pøestože existuje teprve rok, 
má za sebou nejen spoustu práce, ale i výsledkù. 
Pøedvedl se hned pøi otevøení zimního stadionu kraso-
exhibicí, poøádal kurz bruslení pro dìti od ètyø let a kurz 
pro dospìlé, uspoøádal minisoustøedìní tzv. Kraso- 
veteránù. Spolupracuje s hokejovou pražskou Slavií ve 
výuce bruslení. Závodníci se bìhem sezony zúèastnili 
témìø dvou desítek celorepublikových soutìží, na kte- 
rých sbírali body do republikového žebøíèku. Koneèné 
umístìní v loòské sezonì: Jiøí Bìlohradský v kategorii 
Nováèci chlapci: šesté místo (z celkového poètu sedmi 
závodníkù), Karolína Legdanová v kategorii Nováèci 
dívky: 25. místo (ze 78 závodnic), Štìpánka Tùmová
v kategorii Nejmladších žaèek: 16. místo z celkového 
poètu 141 úèastnic. 

Krasobruslaøská sezona 
v Ostrovì již zaèala

Monika Škornièková, trenérka SKK

(Red)

Zimní stadion v Ostrovì 
opìt v provozu

Jiøí Kloz, vedoucí ZS Ostrov

Bruslení pro veøejnost na ZS Ostrov
Platí pro sezonu: záøí 2007 až duben 2008

Pokraèování na stranì 14

18.00 až 19.30 hod.
12.00 až 13.30 hod.
17.15 až 18.45 hod.
14.30 až 16.00 hod.
17.30 až 19.00 hod.



moval sesazení Habsburkù a T. G. Masaryk byl zvolen za 
prvního prezidenta ÈSR.

V tomtéž mìsíci se prohlásilo Maïrasko a Rakousko 
republikou. Vzniklo velké Rumunsko, Chorvati a Slovinci 
se vyslovili pro stát Jihoslovanský. Dne 21. prosince se 
vrátil do Prahy Masaryk. Karel, který v truchlivých dnech 
pøevratu uprchl do Švýcarska, se pokusil v roce 1921 
ještì dvakrát o návrat do Uher, ale Horthy, nový správ- 
ce zemì, jej vykázal. Podruhé byl vyvezen na ostrov 
Madeiru, kde na jaøe 1922 zemøel. S jeho odchodem 
skonèila i habsburská nadvláda nad naší zemí, vznikla 
demokratická zemì Evropy, Èeskoslovensko. 

Výstava k sedmdesátému výroèí smrti Tomáše 
Garrigue Masaryka (1850 až 1937) se bude téma- 
ticky vìnovat i výše popsané dobì a událostem. 

Výstava v Domì kultury Ostrov v Klubovnì 8 bude 
otevøena od 16. do 30. záøí. 

Tématická výstava 
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Jeho kariéra zaèala velmi prostì: vzdìlání mìl pøimì- 
øené, habsburskou rodinou byl dotlaèen na dráhu vo- 
jenskou. V Èechách prožil urèitou dobu jako dùstojník 
jezdecké posádky v Brandýse nad Labem, na zámku, 
kde kdysi pobýval i majitel ostrovského panství a starosta 
Ostrova v letech 1861 až 1870, Leopold II., velko- 
vévoda toskánský (1797-1870). Karel se dokonce nauèil 
i trochu èesky.

Bylo mu známo èeské stanovisko i nadìje v pøípadì 
vítìzství Dohody; už za jeho vlády, na sklonku roku 
1916, hovoøil Wilson o právech malých národù, v lednu 
1917 byly oznámeny cíle Dohody, v nichž se mluvilo 
o osvobození Èechù a Slovákù. Karel dovolil, aby se 
sešel rakouský parlament a byl svìdkem toho, jak èeští 
poslanci, inspirovaní kvìtnovým manifestem spisova- 
telù, se hlásí o národní práva.
V èervnu (v den, kdy se Èechoslováci bili u Zborova) 
vyhlásil amnestii pro „velezrádce“. V Rusku byl ustaven 
ès. armádní sbor, ve Francii vyšel dekret o utvoøení 
samostatné ès. armády a totéž se stalo v Itálii. 

Ani doma Èeši nezaháleli. V lednu 1918 byla prohlášena 
v Praze Tøíkrálová deklarace. Èeskoslovenská národní 
rada byla uznána Francií, Anglií, USA a Japonskem. 
V záøí Karel VII. žádal Wilsona o mír, ale byl odkázán na 
ès. Národní výbor, který byl v záøí uznán za hlavu 
obnoveného èeskoslovenského státu. Edvard Beneš 
v Paøíži a T. G. Masaryk v Americe vyhlásili èeskoslo- 
venskou samostatnost. Dne 28. øíjna uznal Karlùv ministr 
zahranièí právo Èechù, Slovákù a Jihoslovanù na volbu 
státní formy podle jejich pøání. V Praze byl proveden 

Poslední císaø a vznik èeskoslovenské národní samostatnosti
František Josef I., který vládl Rakousku-Uhersku celých 68 let, zemøel 21. listopadu 1916. Jeho nástupcem a tedy monarchou, který byl hlavou státu, jehož souèástí 
byly i èeské zemì, se stal Karel VII. V tìžké dobì svìtové války rozpoutané jeho pøedchùdcem spolu s nìmeckým císaøem Vilémem II. (proti témìø celému svìtu), se 
øíše zaèala rozpadat. Národy Rakouska-Uherska zaèaly smìøovat k samostatnosti. Karel by válku nejradìji ukonèil. 

Vojtìch Písaèka

pøevrat a vyhlášena republika. Dne 14. listopadu na 
první schùzi Národního shromáždìní Kramáø prokla- 

Návrší s kostelem Nanebevzetí Panny Marie 
tvoøí v obci Velichov pùsobivou dominantu. 
První zmínky o tomto kostele v historických 
pramenech pocházejí z roku 1384. Kostel byl 
znovu vystavìn v roce 1897 v duchu historismu 
s prvky neorománskými a neogotickými (Láble- 
rovy stavební plány realizoval stavitel Peter). 

Ke kostelu patøí høbitov, na kterém se nachází vzácný 
náhrobní epitaf z 16. století. V rodinné hrobce je zde 
pohøben Dr. Löschner, svého èasu dvorní lékaø na 
dvoøe císaøe Františka Josefa I., pozdìji majitel zámku 
ve Velichovì. 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je v souèasné dobì 
veøejnosti nepøístupný. Tak jako jiné památky, i veli- 
chovský kostel byl poškozen nezájmem a následnou 
devastací v letech komunistického režimu. V posled- 
ních letech (a po uzavøení kostela) se pravidelnì 
sloužily mše venku na prostranství pøed kostelem.

Velkou zajímavostí je kruhová lipová alej v blízkosti 
kostela, kterou tvoøí celkem 22 lip srdèitých. Jedna 
z nich je navržena na prohlášení stromem památným.
„Alej byla prohlášena za významný krajinný prvek 
nazvaný Kostelní vršek ve Velichovì. Protože poze- 
mek patøí Øímskokatolické farnosti v Ostrovì, došlo 
k tomuto prohlášení s jejím souhlasem. Stejnì tak 
jsem je žádala o souhlas s úpravou stromù, na kterou 
dostala obec pøíspìvek od Ministerstva životního 
prostøedí. Na podzim by mìla být úprava stromù 
Kostelního vršku ve Velichovì dokonèena. Celkovì 
to bude stát asi 170 tisíc,“ uvedla starostka obce 
Velichova Markéta Moravcová. 

Velichovský kostel
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Oblastní charita informuje 

(jan)

Tomáš Garrigue Masaryk 
(7. 3. 1850 až 14. 9. 1937)

„Žít demokraticky nejen v parlamentì, 
zastupitelstvech, nastolit demokratický režim ve 
spoleènosti, v rodinì, ve svém závodì, zkrátka 
vyplnit celý život mravní silou demokracie, to je 
cesta, po níž se ideálu demokracie pøiblížíme.“     

T.G.M. pro anglický rozhlas, 1932

V bøeznu a dubnu tohoto roku probíhalo 
v Ostrovì a spádových obcích dotazníkové šetøe- 
ní komunitního plánování sociálních služeb s cí- 
lem zjistit potøeby sociálních služeb u našich 
spoluobèanù. 

Z výsledku šetøení vyplývá, že 27% dotázaných 
využívá stávajících sociálních služeb. Z požadavkù do 
budoucna je nejvìtší zájem o pobytové služby jako 
jsou stacionáøe (22% dotázaných) a domovy pro 
seniory (20% dotázaných). 

Dále se pak respondenti shodli na potøebnosti 
terénních služeb: pro peèovatelské služby se vyslovilo 
17% dotázaných, pro osobní asistenci 15%. Mezi 
žádané sociální služby se také zaøadily: raná péèe 
(6%), chránìné bydlení (6%), kontaktní centra (6%), 
noclehárny (4%), domy Na pùl cesty (2%) a azylové 
domy (2%). 

Z vìkové struktury všech úèastníkù dále vyplývá, že 
do šetøení komunitního plánování sociálních služeb 
se aktivnì zapojilo nejvíce lidí ve vìku od 46 do 85 
let. 

Dovolte, abychom vám všem podìkovali za 
zájem o tuto problematiku, která se v urèitém 
období týká každého z nás. Budeme rádi za vaše 
další podnìty, pøipomínky i aktivní zapojení pøi 
dalším posuzování uvedených problémù. 

Petr Lindák, koordinátor kpss

Foto: Ing. Marek Poledníèek.
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The Beavers vznikli o prázdninách
Všichni chodili do jedné elektrotechnické tøídy na SPŠ 
v Ostrovì. O prázdninách v roce 1965 se rozhodli 
založit hudební skupinu. Zpoèátku hráli zatím bez 
názvu, i když ho usilovnì vymýšleli a v návrzích pøitom 
padlo kdeco. Nakonec Richard Maier vymyslel The 
Beavers, a protože to znìlo podobnì jako Beatles, 
ostatním se to líbilo. Po pár týdnech dohadù a zkou- 
šení se kapela ustálila v sestavì, která jí vydržela beze 
zmìny až do maturity v roce 1968. Kapelník Jan Tichý 
hrál na baskytaru a zpíval, Michal Øehák byl sólovým 
kytaristou („K tomu jsem obèas zazpíval, ale jen když 
mì nutili,“ øíká dnes poèítaèový programátor z Èeských 

Rádi bychom touto cestou oslovili souèasné hudební 
skupiny s nabídkou možnosti vystoupit v ostrovském 
Domì kultury. Postupnì bychom také chtìli zmapovat 
souèasnou hudební scénu. Zástupci hudebních skupin 
mohou kontaktovat Dùm kultury Ostrov e-mailem na 
adrese: roskova@dk-ostrov.cz nebo na telefonu 353 
800 530. 

Pøijdou dìti o prázdniny?  
Pod èarou

Irena Janeèková

Divná otázka, co? 
Nedávno jsem potøebovala urèitou službu od 
pracovnice jiné redakce a ona mi žertem nabídla 
protekci, pokud jí pomùžu zrušit letní prázdniny. Jako 
nìkolikanásobná maminka totiž o prázdninách 
nemùže dìlat pøesèasy... Usmála jsem se vtipné 
odpovìdi, ale pak mi to nedalo a jak už jsem zvyklá 
díky svému povolání lovit informace na internetu, 
zadala jsem si do vyhledávaèe: zrušení prázdnin. 
A nevìøila jsem svým oèím:
O nìco podobného se už delší dobu snaží evropská 
komisaøka pro hospodáøskou soutìž Neelie Kroe- 

sová, prosazuje zrušení letních prázdnin v celé Evro- 
pì! Èeský makroekonom David Marek je však proti, 
jeho hlavním protiargumentem je, že se tím stejnì nic 
neušetøí. Prý však staèí velmi málo k tomu, aby se 
zámìry evropské komisaøky zavedly do praxe: Mini- 
sterstvo školství by jednoduše naøídilo více rozvrstvit 
souèasné dvoumìsíèní prázdniny, takže by si i rodièe 
vybírali dovolenou postupnì. 
Pravda, mnozí rodièe si v záøí oddechnou, když dìti 
koneènì nastoupí do školy a oni budou muset teprve 
zas až za rok øešit, kam na celé dva mìsíce umístit své 
dìti: do tábora, k babièkám na venkov, nebo prostì 

risknou, že potomci zvlèí a ponechají je napospas ulici. 
Tìžko se mùžu postavit na tu nebo onu názorovou 
stranu, když už mám dìti (díky bohu) ze školy dávno 
venku. Ale kdybych se v pamìti pøenesla do svých 
dìtských let, asi bych nad ztrátou dvoumìsíèních 
prázdnin pìknì zaplakala. Mnì osobnì by se mno- 
hem víc líbilo øešení, hodné sci-fi románu: že by 
rodièe mohli mít vždycky dovolenou v dobì, kdy dìti 
mají prázdniny, tedy v létì celé dva mìsíce, pak ještì 
na jaøe, na podzim... A ekonomika by to prostì unesla. 

Ostrovské hudební skupiny - èást VII.  
Bobøi si získali ostrovskou prùmyslovku 
Osmapadesátiletý úèetní Jan Tichý dnes žije se svou rodinou v pøírodním horském prostøedí na Božím Daru. Pøed více než ètyøiceti lety založil se svými 
spolužáky na ostrovské prùmyslovce bigbeatovou kapelu, kterou pojmenovali The Beavers (Bobøi) a stal se jejím vedoucím. Podle svých slov po celý život 
zápolí s rozhodnutím, kterému koníèku dát pøednost, protože obìma se naplno vìnovat nelze: hudba nebo sport? Nakonec si nechal oba a vìnuje se jim až 
na výjimky pravidelnì dodnes. Pravdìpodobnì patøí k všestrannì nadaným jedincùm, protože svým nìkolika vnouèatùm dokáže tøeba i ušít obleèení. 
Jeho maminka totiž bývala švadlenou...

mìly vliv i na volbu skladeb. Zpoèátku zkoušeli v Pio- 
nýrském domì v Karlových Varech. V létì 1966 šli èle- 
nové kapely na brigády a z výdìlkù si poøídili originální 
kytary, èinel a další nástroje. První vystoupení mìli 
13. srpna téhož roku v hospodì U Hastrmana na Vel- 
kém Rybníku, kterému se odjakživa øíkalo Velas. Od 
záøí pak dostali angažmá na èajích v kulturním domì 
v Dalovicích, kde mìli k dispozici i klubovnu a tehdejší 
Osvìtovou besedu získali jako zøizovatele. Brzy vznikl 
klub fanouškù a na èajích postupnì vytvoøili soutìž 
o „Top 10“ svých písnièek. 
„Celkem poctivì jsme zkoušeli a díky našemu techni- 
kovi Svá�ovi jsme nepøetržitì vylepšovali aparaturu. 
Postavil nám první ještì elektronkový booster (zkre-
slovaè tónu kytary), díky kterému jsme mohli hrát  
i superhit skupiny Dave Dee Dozy, Beaky, Mick and 
Tich, Hold Tight. Dokonce jsme si sami postavili i elek- 
tronické varhany, ještì s elektronkami. Hráli jsme 
postupnì na èajích ve Všeborovicích, Lokti, Chebu, 
Ostrovì a samozøejmì v Nároïáku v Karlových Va- 
rech, kde jsme v roce 1967 vyhráli soutìž beatových 
kapel,“ øíká bývalý kapelník Tichý.

Po maturitì v roce 1968 pozval The Beavers Zdenìk 
Flídr (tehdejší referent Domu kultury Ostrov) na 
spoleèný zájezd s ostrovskou kapelou The We&He.
„Jeli jsme do Maïarska a Rumunska, ale už s námi 
neodjel bubeník Ríša, protože narukoval na vojnu, za 
bicími ho nahradil Mirek Plaèek. V Rumunsku, kde 
jsme v pøímoøském letovisku Costinesti získali angažmá 
na jeden mìsíc, jsme 21. srpna zažili vpád spojenec- 
kých vojsk a náš pobyt se díky tomu protáhl skoro na 
dva mìsíce. Po skonèení koncertního angažmá nás 
pozvali rumunští vysokoškoláci do Bukurešti, kde jsme 
bydleli na vysokoškolských kolejích a mimo bìžná 
vystoupení jsme s The We&He odehráli fantastický 
koncert pøed vyprodanou Bukueš�skou operou. Nìk- 
dy v pùlce záøí jsme se mohli vrátit domù a od øíjna 
jsme pak nastoupili na vysokou školu do Plznì.“ 

„Už na stará kolena, nìkdy v roce 1995, se poøádal 
v Dìpoltovicích bigbí�ácký festival. Honza Tichý nás 
tam pøihlásil, a tak jsme museli honem nacvièit Wully 
Bully a Bala Bala a podobné fláky,“ prozradil bývalý 
„soåák“ Michal Øehák. 
„Asi poslední veøejné vystoupení jsme mìli na Oku- 
paèní studentské stávce vysokoškolákù po sebeupále- 
ní Jana Palacha v lednu 1969. Postupnì pak bìhem let 
Beavers prakticky zanikli. Bohužel musím už jen za- 
vzpomínat na našeho bájeèného kamaráda, bubeníka 
Ríšu Maiera, který zemøel v roce 1988 ve vìku 39 let. 

V Rumunsku zažili okupaci

Scházejí se dodnes

 Irena Janeèková

Budìjovic), Stanislav Turník kromì zpìvu hrál na do- 
provodnou kytaru a Richard Maier obsluhoval bicí. 
Vladimír Herting v kapele rovnìž zpíval, pøedevším ale 
dìlal skupinì manažera. Svatopluk Adam se jako 
nepostradatelný technik staral o aparaturu.

„Zpoèátku jsme zkoušeli na obyèejné španìlky se 
snímaèi, jako baskytaru jsme použili gibson s basovými 
strunami, vše zapojeno do nìkolika rádií za sebou, aby 
to dìlalo ten správný kravál. Bubeník mìl originální 
palièky za deset korun a tloukl s nimi do forem na 
dorty. Štìstí bylo, že jsme studovali elektrotechniku, 
takže jsme si záhy sami postavili první zesilovaè, repro- 
skøínì i baskytaru. Pamatuji se, že se v bazaru objevil 
pionýrský bubínek, na který se tehdy složila celá naše 
tøída, která nám fandila. Zkoušeli jsme hlavnì takzvané 
dvanáctky (rockový sled akordù) a když už jsme nìco 
umìli, troufli jsme si i na Beatles, Olympic, Petra 
Nováka a další,“ vzpomíná Jan Tichý. 

The Beavers nemìli zvláš� vyhranìný repertoár, hráli, 
co se jim líbilo. Nìjakou dobu s nimi zpívaly kama- 
rádky Veronika a Jarka, jejichž dívèí hlasy samozøejmì 

Aparatura vznikala svépomocí

První vystoupení odehráli na Velasu

Na zájezdu v Sušici 1967. Zleva: Øehák, Adam, Maier, Turník, 
Herting, Tichý.                                    Foto: Ze soukromého archivu The Beavers v prosinci 1965. Zleva: Standa Turník, Michal Øehák, 

Ríša Maier, Honza Tichý.                     Foto: Ze soukromého archivu

Ale díky nezapomenutelným zážitkùm bìhem studií, 
vystupòovaným událostmi roku 1968, jsme všichni 
zùstali do dnešního dne kamarády a pravidelnì se 
navštìvujeme, i když každý bydlíme se svými rodinami 
jinde,“ uzavírá své vyprávìní Jan Tichý.
Vìtšina èlenù bývalé prùmyslovácké kapely se dnes už 
hudbì aktivnì nevìnuje, ale právì její kapelník Tichý 
je výjimkou. Ovšem hraní prokládá dodnes sportem, 
stejnì jako jeho ètyøi dìti. Dcera Jana (33 let) aktivnì 
zpívá, syn Ondra (19 let), který vystudoval ostrovské 
gymnázium, hraje na nìkolik hudebních nástrojù. 
Vnuèka Tereza kromì zpìvu a tance také stepuje, 
získala dokonce cenu na mistrovství ÈR. A všichni jsou 
na lyžích jako doma, vždy� k tomu jejich horské 
mìsteèko pøímo vybízí.  

Výzva souèasným kapelám

Pùvodní nahrávky The Beavers na : www.dk-ostrov.cz/skupiny

Bubeník Richard Maier (zemøel 1988).
Foto: Ze soukromého archivu

Ing. Marek Poledníèek, øeditel DK Ostrov



nám podaøilo zapojit dvorany do komunikaèního systé- 
mu, takže setkávání a interakce tu probíhají pøirozenì. 
Na jedné z prezentací jsem zaslechl poznámku jednoho 
z radních: „Není to instituce, je to o èlovìku.“ Zøejmost 
našeho zámìru nás opravòuje se cítit spokojenými.

Souèasná architektura klade na vnímání znaèné nároky. 
Na jedné stranì se snaží vytváøet dojem jednoduchosti, 
ve skuteènosti ale pøedstavuje sofistikované vrstvení 
informací. Pokud se necháme její zdánlivou banálností 
obalamutit, mùže se stát, že nám mnoho podstatného 
zùstane skryto. Pak se snadno mùže stát, že nad po- 
znáním zvítìzí pøedsudky. 

Upozornìní pøispìvatelùm
Prosím pøispìvatele, aby své pøíspìvky podepisovali, 
pøípadnì udávali ještì svùj telefon nebo adresu, a to 
i tehdy, když pøinesou svùj pøíspìvek do Domu 
kultury osobnì. Jestliže chce pisatel z osobních dùvo- 
dù zachovat anonymitu, mùže vložit pøíspìvek s pod- 
pisem do zalepené obálky s upozornìním, že jméno 
nemá být zveøejnìno. Takové pøání respektuji a pøí- 
spìvek mohu postoupit k posouzení redakèní radì 
bez uvedení jména. Otištìní zcela anonymních pøí- 
pìvkù však odporuje pravidlùm naší redakce, a proto 
na nì napøíštì nebude brán zøetel. 
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Nad obrázky zveøejnìnými na internetu jsem se trochu 
zasnil. Pøedstavil jsem si, jak jako mladý student stoupám 
každé ráno po monumentálním schodišti, kráèím po 
široké cestì a posléze vstupuji do budovy „øízení kos- 
mických letù“. Bájeèný pocit. Jenže mi tu nìjak schází 
kosmodrom, tam na kopci u zahrádek... poèítá s ním 
také nìkdo?

Ale bez ironie: kromì faktu, že souèasný projekt Centra 
technického vzdìlávání nerespektuje okolní architektu- 
ru, má podle mého také jiný, a to zcela zásadní nedo- 
statek: nereflektuje dostateènì své vnitøní téma. Jde totiž 
o technickou školu, kde by se lidé mìli seznamovat se 
zajímavými principy fungování pøírody i techniky, uèit se 
jim rozumìt a využívat je v praxi. Postavit jim k tomu 
úèelu sklobetonový palác, který vypadá spíše jako vizitka 
úspìchù a prosperity nìjaké nadnárodní spoleènosti, mi 
nepøipadá jako nejš�astnìjší øešení. Podle mého by se 
budova Centra technického vzdìlávání mìla snažit co 
nejvíce pøiblížit lidem, a ne se po vstupu tváøit jako 
letištní hala. Mìla by být pøívìtivá, útulná a v náv- 
štìvnících vzbuzovat touhu po poznávání, uèení a pro- 
vokovat je k tvoøivosti. Prostì na každém kroku øíkat: 
Jsem tu pro Tebe, hraj si, bav se, právì zde je to bájeèné 
místo, kde mùžeš objevovat skrytá tajemství ...

Zkuste si napøíklad pøedstavit už jen to, jak místo po 
širokém rovném schodišti chodíte do školy každý den 
jinou z mnoha cestièek zajímavì propletených kolem 
umìleckých objektù, které znázoròují rùzné fyzikální 
a technické principy. Objekty (kinetické plastiky, obøí 
modely jednoduchých strojù a podobnì) stojí porùznu 
mezi stromy po celém prostranství kolem školy. Spolu 
s cestièkami vytváøí unikátní park technických divù, který 
zasahuje ve dvou prolukách až k silnici a dává kolem- 
jdoucím tušit, co je vlastnì ukryto nahoøe na kopci.

No, nechci se pouštìt do tvorby konkurenèního návrhu. 
Chci øíci, že vedle sladìní Centra s okolní Sorelou je zde 
také problém, jaké vnitøní sdìlení bude v sobì archi- 
tektura Centra mít a jak se zde vlastnì lidé budou cítit. 
Mají být ohromeni, zavaleni pocitem luxusu, anebo na 
kopci nad mìstem najít útulný a inspirativní prostor pro 
hru a uèení se zajímavým vìcem? 

Ještì jednou Magický industriál

Ing. Miroslav Charvát

Ohlas na èlánek Vlastislava Mareše „Aby se 
v Ostrovì dalo i žít“ 
Zahrádka je urèitì krásné místo, zvláš� pro dùchodce, 
který nemá žádné pevné pracovní povinnosti a mùže 
vydat zbytek energie na pìstování užiteèných rost- 
linek a potìšit jimi své blízké. Ale využití zahrádky 
vypadá úplnì jinak, než tomu bylo pøed tøiceti roky. 
Zeleniny a ovoce je v obchodech dost, a i když jahody 
ze zahrádky voní mnohem víc než kupované, lidé 
v produktivním vìku nemají èas vìnovat se pra- 
videlnì zahrádkaøení. Jdou si na zahrádku odpoèi- 
nout, pozvou pøátele, grilují, zpívají a pijí. Zahrádka 
slouží jako spoleèenské místo.

Zahrádky døív bývaly daleko za mìstem. Mìsto se ale 
zvìtšuje, a tak jsou nyní již ve mìstì. Tìsnì vedle stojí 
penzion pro seniory (nyní Dùm s peèovatelskou 
službou). V zimì je na zahrádky krásný pohled, ale jak 
se zaène probouzet vegetace, zaène peklo. Na za- 
hrádky se dost èasto odloží psí miláèkové a „páníè- 
kové“ je tam èasto v noci nenechávají samotné. 
Veèer, když není vidìt, zaènou mezi stromy pro- 
bleskovat plamínky ohníèkù, ale vlhké døevo dìlá 
svoje. Dùchodce na druhé stranì cesty musí okamžitì 
zavøít okno a zanedlouho se ozve brnkání na kytaru 
a zpìv. Takže jedinì zacpat si uši. Tohle trvá až do 
èasných ranních hodin. Tyto „veøejné produkce“ se 
konají zpravidla pøed dny pracovního klidu. Pøi tep-
lém a suchém poèasí vane vìtšinou východní vítr,
takže dùchodci dostanou kouøe plnou dávku. Pøes 
týden je už slyšet „jen“ štìkání a vytí psù.

Ani pøes den není vždycky pohoda. Trávy pøibývá 
a užiteèných rostlinek ubývá, už dávno se ale neseká 
kosou. Motorová sekaèka patøí k vybavení zahrád- 
káøe. Každý seká, kdy uzná za vhodné, a tak se stane, 
že nepøetržitì slyšíme nìkolik dnù hvízdavý zvuk 
sekaèky. Kdo mùže uteèe, a kdo nemùže?! Jsme Dùm 
s peèovatelskou službou, musíme být všichni hluší?

Doporuèuji všem „starým“ zahrádkáøùm, aby se pøišli 
podívat a poslechnout si v uvedených dnech (pøed 
volnem) kolem 22. hodiny a pozdìji, jak se spí nám, 
když oni si užívají po práci svého klidu. 

Aby se v Ostrovì dalo žít dobøe všem

Tento pøíspìvek nebyl podepsán

Irena Janeèková, šéfred. OM 

Dìkujeme!
Dne 11. srpna jsme mìli na Staré radnici v Ostrovì svou 
zlatou svatbu. Chtìli bychom touto cestou podìkovat 
Mìstskému úøadu Ostrov za to, jak krásný obøad nám 
pøipravil. Byl to pro nás nádherný, nezapomenutelný 
zážitek. Dìkujeme! Manželé Jelínkovi

Redakce nezodpovídá za správnost obsahu ètenáøských pøíspìvkù.

Ètenáøské pøíspìvky

základní školu pro 300 dìtí na odbornou školu pro 750 
studentù a 90 zamìstnancù za velmi omezených ná- 
kladù. Nejjednodušší odpovìdí na toto zadání by bylo 
v lokalitì se složitým terénem, morálnì i fyzicky zasta- 
ralou budovou a obtížnou dopravní obslužností takový 
zámìr vùbec nerealizovat a postavit komplex nìkde na 
zelené louce na periferii. Co ale bude v budoucnu na- 
plòovat centra mìst, když na nákupy, za sportem a zá- 
bavou, za bydlením, prací a vzdìláním budeme jezdit na 
jejich okraje? Turisté? Nìkde možná. 

Snaha udržet a rozvinout odborné školství a jeho mì- 
stotvornou funkci v centru Ostrova se nám od zaèátku 
zdála velmi prozíravou. Logicky jsme se ale dostali do 
konfrontace s pùvodní zástavbou a k otázkám zmínì- 
ným v úvodu. Jak vstoupit do existujícího kontextu? 

V první øadì jsme se v nejvyšší míøe snažili využít mož- 
ností stávající budovy školy. Získali jsme navíc jedno 
podlaží pøemístìním šaten, dostavìli jsme trakt, který 
umožnil oboustranné využití chodby u stávající fasády. 
Tím jsme získali prostor pro uèebny všeobecné výuky 
a zázemí pedagogù. Pro praktickou a specializovanou 
výuku jsme pøistavìli nový objekt. Využili jsme stoupání 
terénu a s pøístavbou jsme „poskoèili“ o úroveò výš, než 
je založená stávající budova. Nechtìli jsme narušit roli 
stávající budovy školy v osové kompozici urbanismu 
Ostrova. Proto jsme byli rádi, když se nám podaøilo 
pøístavbu zarovnat výškovì i stranovì s pùvodní budo- 
vou. Pøitom jsme do tohoto objemu dokázali integrovat 
i externí funkce tìlocvièen a jídelny. 

Ekonomické požadavky na øešení byly velmi tvrdé, 
proto jsme hledali øešení, která byla úèelná, úsporná 
a efektní. Fakt, že rekonstruovat je zpravidla o 20% 
dražší než novì postavit, vedl k závìru, že tìlocvièny 
a družinu s jídelnou nemá efekt rekonstruovat, zvláštì 
když by tìlocvièny ani po opravì nemìly požadované 
parametry. Navíc rekonstrukce budovy samotné školy 
odèerpávala již velký podíl prostøedkù. 

Podobná úvaha se týkala i stávající støechy školy. Tento 
typ krovu je nevhodný pro adaptaci èi vestavby, pøesto 
by bylo nutné do jeho rekonstrukce investovat. Jeho 
odstranìní a nahrazení plochou støechou se soustavou 
šedových svìtlíkù bylo východisko jak zároveò ušetøit 
a souèasnì získat støechu, která by sjednotila staré s no- 
vým, umožnila prosvìtlit, ale neoslòovat vnitøní dvorany 
a pøirozenì odvìtrat uèebny a kabinety uvnitø dispozice 
stejnì jako úniková schodištì. Až budou aktuální dotace 
na energeticky pasivní veøejné budovy a instituce, jsou 
svìtlíky pøipravené na pokládání sluneèních kolektorù. 
Narážka na industriální charakter šedové støechy v sou- 
vislosti s novým zamìøením školy je jakýmsi bonusem.

Aèkoliv jsme hmotu školy snížili o støechu a pøístavbu 
skryli za stávající objekt, mìl Vladimír Toman pocit, že: 
„…objekt neuvìøitelnì nabyl na objemu a v dálkových 
pohledech pùsobí jako slon v porcelánu.“ To je jen 
dùkazem toho, jak je lidské vnímání relativní, jak nové 
na sebe strhává pozornost a jak existující problémy pøe- 
staneme èasem vnímat. Podobné je to s mírou prosklení 
pláštì pøístavby. Ta je blízká pùvodní stavbì, jen je èle- 
nìná do dlouhých horizontálních pásù.

Ekonomické podmínky nás nutily k naprosté racionalitì, 
chtìli jsme vytvoøit dùstojnou spoleèenskou stavbu a ne 
jen „linku na produkci technických kádrù“. Vladimír 
Toman se o dvoranách jako prostoru pro komunikaci 
zmiòuje s lehkou ironií. Ano, mùže to znít trochu naivnì, 
ale souvislost mezi potlaèováním spoleèenské dimenze 
architektury a problémy v mezilidské komunikaci je pro- 
kázaný fakt. Mimochodem, problémy v komunikaci 
jsou typické právì pro technicky vzdìlané lidi.

S vìdomím tohoto jsme se od zaèátku snažili dát škole 
kromì bezvadnì fungujícího provozního schématu 
i srdce. Tím srdcem se staly právì velkorysé dvorany. Ale 
opìt, jako všechno, ani dvorany nemají pouze toto 
poslání. Kromì toho, že vytváøejí velkorysé spoleèenské 
a sdružovací prostory, suplují aulu, je sem také orien- 
tována èást uèeben, kabinetù a dílen. Tím jsme ušetøili 
podstatnou èást venkovní fasády a mohli jsme celkovì 
dùm zkompaktnìt. Nejvìtší radost máme z toho, že se 

Ostrov je pùvabnou památkou nepùvabné doby. Hoø- 
kost z totality vyèpìla, spoleènost výroby nahradila 
spoleènost informaèní. Tato zásadní zmìna pøináší mno- 
ho otázek. Jedna z nich je, co si poèít s architektonickým 
dìdictvím minulosti? Jak dál stavìt a rozvíjet mìsto, 
které symbolizuje jednu dìjinnou epochu? Urèitì každý 
architekt nebo urbanista vstupující do prostøedí Ostrova 
si ji pokládá. Je sympatické, že ani samotným Ostrová- 
kùm není lhostejné, jak se s jejich mìstem nakládá. 
Vladimíra Tomana jeho zájem pøivedl až k apelu na 
pøedstavitele mìsta, aby zajistili podstatnì kvalitnìjší 
architekturu než podle jeho mínìní nabízí projekt Cen- 
tra technického vzdìlávání na Ostrovsku, jehož jsem 
spoluautorem.

Náš návrh ho neuspokojuje, zdá se mu, že je mìøítkovì 
neúmìrný, znehodnocuje pùvodní školu, vytváøí naddi- 
menzované vnitøní prostory, zbyteènì demoluje stávající 
budovy a jejich funkci nahrazuje v tìžkých geologických 
podmínkách. Zdá se mu neadekvátní použití sklenìné 
fasády.

Naštìstí není jednoduché pohled pana inženýra odsou- 
dit jako neoprávnìný. Proè naštìstí? Protože kdyby exis- 
tovalo v architektuøe jednoduché exaktní mìøítko urèu- 
jící co je správné a co ne, pøestala by architektura jako 
disciplína existovat. Místo odmítání je tøeba nabídnout 
pohled, ve kterém se zprvu nesrozumitelné nebo nelo- 
gické vìci objeví v souvislostech.

Úkol, kterým jsme se témìø rok zabývali, byl velmi 
složitý i pøes jednoduchost svého zadání: pøebudovat 

Vyjádøení architekta k tématice 
„Magický industriál“
(Reakce na èlánek Vladimíra Tomana v srpnovém OM)

Ing.arch. Jaroslav Wertig
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