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Ostrovský mìsíèník

Kinokavárna v Domì kultury Ostrov pro- 
dìlala nedávno regeneraci a dostala i zcela 
nové technické vybavení, umožòující velmi 
kvalitní pøenos obrazu z klasických DVD na 
plátno (DVD pøehrávaè s HDMI výstupem). 
DLP videoprojektor, rovnìž s vysokým rozli- 
šením a kontrastem, je vybaven vstupem 
HDMI, což zajiš�uje bezeztrátový pøenos ob- 
razu až na vlastní projekèní systém, kde je 
digitální signál pøeveden na analogový. Kva- 
litu výsledného obrazu ocenili nejen odbor- 
níci pøi pøedvádìcích projekcích, ale zejména 
diváci bìhem prvního mìsíce provozu. Zvuk 
zkvalitnil nový systém Dolby SR s proceso- 
rem. Díky dotaci od Státního fondu pro pod- 
poru kinematografie ve výši pùl milionu ko- 
run byla dále provedena celková obnova in- 
teriéru. Nová jsou pohodlná køesla, nouzo- 
vé osvìtlení, tapety, koberec a další zaøízení.

Tato rekonstrukce však nebyla první. Prostor 
pùvodnì (od otevøení DK Ostrov v roce 
1955) sloužil loutkovému divadlu a využíval 
jej amatérský loutkoherecký soubor Radost 
pod vedením Bøetislava Vohanky, který 
loutky i vyrábìl. Scéna sloužila rovnìž k uve- 

Barvitý osud ostrovské 
kinokavárny

Festival své téma dostává od roku 2001. Tehdy byl 
inspirací román od A. C. Clarka Vesmírná odyssea 2001. 
Pøes dobrodružství, kouzla a fantazie, pohádky, putování 
po hradech a zámcích a hudební filmy v minulém roce 
jsme se dostali až k letošním zvíøátkùm. Každý film s nimi 
ožije a jejich bezlstnost pøináší spoustu radosti a potìšení. 
Dùvodem pro toto téma v letošním roce je otevøení 
ostrovského Ekocentra u klášterního areálu. Festival se 
rozhodl vìnovat stanici párek medvídkù mývalù a vyhlásil 
soutìž pro dìti, aby hledaly pro tato zvíøátka jména. Jejich 
„køest“ se uskuteèní v rámci festivalu a jejich „kmotrem“ 
nebude nikdo jiný než Václav Chaloupek, autor oblí- 
bených Veèerníèkù.

Jedineèností ostrovského festivalu jsou dìtská média. 
V rámci festivalu budou vycházet dìtské noviny, vysílat 
dìtské rádio a vše bude dokumentovat dìtská televize. 
Koøeny dìtských médií sahají do roku 1995 a úzce 
souvisejí s poèátky kabelové televize v Ostrovì. Jsem 
pøesvìdèen o tom, že jsou dìti, které se nespokojí s pa- 
sivní konzumací toho, co pøináší filmové plátno nebo 
televize, ale samy chtìjí formulovat své myšlenky a pre- 
zentovat je, nejlépe celému svìtu. V letošním roce se 
øízení mladých „televizákù“ ujala Dìtská televize Liberec, 
která je zároveò organizátorem pøehlídky dìtských a škol- 
ních televizních poøadù nazvané Svìžíma oèima. 

Ostrov ovládnou dìtská média

Témìø kulatý roèník festivalu a filmy plné zvíøátek
Nový školní rok, babí léto a kina plná dìtí jsou typickými znaky zaèínajícího podzimu v Ostrovì. Za uvedenými 
pojmy se skrývá tradièní svátek dìtí a filmaøù, Dìtský filmový a televizní festival Oty Hofmana. V letošním 
roce se uskuteèní od úterka 9. do pátku 12. øíjna. V prùbìhu ètyø dnù máme pro návštìvníky pøipravenu celou 
øadu soutìžních, nesoutìžních a samozøejmì také tématických filmù. Hlavním tématem letošního 39. roèníku 
jsou: Dìti a zvíøátka. 

Lampiony a veèer plný svìtel

Fotím, fotíš, fotíme

K nejoblíbenìjším atrakcím festivalu bude bezesporu 
patøit festivalový ohòostroj. V letošním roce jsme program 
sestavili tak, aby mohl zaèít hned krátce po setmìní. Mìl 
by se stát vyvrcholením Veèera svìtel, který zaène v 19.30 
hodin srazem dìtí s lampiony na Mírovém námìstí. Ve 20 
hodin pak vypukne nefalšovaná ohnivá show. Ostrovský 
Veèer svìtel by mìl volnì navázat na tradièní Foglarùv 
Veèer svìtel, který se koná v Praze i po celé zemi pravi- 
delnì 17. prosince. Je to vzpomínka na Jaroslava Foglara 
a jeho dílo, ale pøedevším na kreslený seriál Rychlé šípy, 
který byl poprvé uveøejnìn v legendárním dìtském 
èasopise Mladý Hlasatel právì 17. prosince 1938. 

Výrazné místo v doprovodných akcích v letošním roce 
zaujaly fotografie. V rámci letošního festivalu máme 
pøipraveny hned tøi výstavy. V Klubovnì è. 8 v Domì 
kultury uvidíte výstavu Rostislava Stacha Fotolovy, která 
vyvrcholí ve ètvrtek pøednáškou na téma Jak se fotí 
zvíøátka. Na Staré radnici se vám pøedstaví režisér a herec 
Ondøej Kepka, tentokrát rovnìž jako fotograf. O zájem 
divákù se také bude poprvé ucházet ostrovský Fotoklub, 
který vznikl na jaøe tohoto roku. Na patnácti panelech se 
pøedstaví jeho èlenové a jako bonus pro mladé fotografy 
je pøipraven malý workshop, kterého se mohou zúèastnit 
všichni ti, kdo potøebují jakoukoli radu v oblasti fotografie.
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je hloupost a vyplatilo by se nám dùm zboøit a postavit 
nový, kde si navíc budeme moci otevøít okno jen na 
chodbì. Podobnou kvalitu má i tvrzení, že stávající typ 
krovu je nevhodný pro vestavby. Otázka zní: Když ne 
tento, tak který? Myslím, že každý zná zdaøilé adaptace 
podkrovních prostor, a to i v našem mìstì. Nebylo by 
zde lépe napøíklad uèitelùm, než když budou v kabi- 
netech navržených v zadní èásti stávající školy s okny na 
sever, navíc vedoucích do uzavøené dvorany, a tedy 
neustále umìle vìtraných a osvìtlených? Pøestože ne- 
mám architektonické vzdìlání, troufám si tvrdit, že po- 
nechání stávající výrazné støechy je pro soulad s okolím 
neménì tak dùležité jako zachování osové kompozice.

Na závìr se opìt vrátím k citování èlánku pana archi- 
tekta. Píše, že se nemáme nechat obalamutit zdánlivou 
banálností souèasné architektury. Mám obavy, že 
banalita nìkterých novì navrhovaných staveb není jen 
zdánlivá. 

Náklady na zøízení a provoz byly témìø nulové. Pro- 
mítalo se totiž pomocí mobilní soustavy Meopta IV 
(16mm), kterou tehdy vlastnil Dùm kultury. Tato soupra- 
va byla uložena ve ètyøech kufrech, které obsahovaly 
vlastní promítaèku, zesilovaè, reproduktory a skládací 
plátno. Sestavit nebo rozebrat toto zaøízení trvalo 
pouhých pár minut. Nábytkové zaøízení salonku, stoly 
a židle, byly jeho souèástí. Dlužno poznamenat, že pro- 
voz této kinokavárnièky byl velmi úspìšný, což po- 
tvrzovala velká návštìvnost. Zajímavostí je, že v té dobì 
Družba provozovala v Domì kultury kavárnu, zatímco 
Dùm kultury provozoval kavárenské kino v Družbì. To 
vše trvalo do roku 1968, kdy mìla svou premiéru dnešní 
kinokavárny v DK Ostrov. 
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Reakce na èlánek Jaroslava Wertiga o Centru 
technického vzdìlávání v Ostrovì, uveøejnìný 
v záøijovém vydání OM

V minulém èísle OM jsme si mohli pøeèíst velmi 
výmluvnou obhajobu kvality architektonického øešení 
jednoho z autorù návrhu Centra technického vzdìlá- 
vání v Ostrovì. Dozvìdìli jsme se jednak o dùvodech, 
proè je stavba navržena právì takovým zpùsobem 
a také o celkové spokojenosti autorù s øešením objektu 
vèetnì jeho zaèlenìní do okolí. Èlánek zaèíná výstižnou 
vìtou, že Ostrov je pùvabnou památkou nepùvabné 
doby. Vìøím, že si nikdo nepøeje, aby se Ostrov postup- 
nì mìnil v památku nepùvabnou. Proto si dovolím 
o návrhu dále diskutovat a blíže se zastavit u nìkolika 
argumentù architekta Wertiga.

Pøinejmenším nepochybuji o složitosti zadání a souhla- 
sím s prozíravostí zámìru udržet a rozvinout ve mìstì 
støední odborné školství. Navíc o zámìru je již rozhod- 
nuto a úkolem projektantù je toto zadání splnit. Splnit, 
ale také mìstu neuškodit a nemrhat veøejnými pro- 
støedky. V èlánku je øada subjektivních tvrzení, na která 
má každý autor právo. Do této kategorie bych zaøadil 
napøíklad úvahy o velkorysé dvoranì jako o srdci školy, 
které kromì jiného pomùže øešit problémy v mezilid- 
ské komunikaci mladých technikù. Mùže tomu tak být, 
ale také nemusí. Mùj subjektivní dojem je, že pøedi- 
menzovaná dvorana pøipomínající nádražní halu oním 
inspirujícím prostøedím nebude. Osobnì bych sázel 
spíše na investici do kvalitních pedagogù (napø. otázka 
nových bytù) než do pompézní stavby. 

V èlánku je ale také øada argumentù, z nichž by se 
zaradoval legendární Dietlùv „Muž na radnici“, který 
prosazoval kompletní demolice všeho starého a „pøeži- 
tého“. Tvrzení, že rekonstruovat je zpravidla o 20% 
dražší než novì postavit (a tedy, že demolice se vlastnì 
vyplácí) je hrubì nepravdivé. Mùže tomu tak být na- 
pøíklad u nároèných pøestaveb, kde se zcela mìní využití 
objektu a je nutné zasahovat do nosných konstrukcí 
vèetnì podchycování nebo zesilování základù. Mùže 
tomu tak být také u rekonstrukcí necitlivých, kde archi- 

Hvìzdy v hledišti, na pódiu i na ledì
Neodmyslitelnou souèástí festivalu je úèast hvìzd. 
„Festival Ostrov“ je malý komorní až domácký festi- 
val, na který je èím dál složitìjší dostat známé tváøe. 
Umìlci jsou zaneprázdnìni divadlem, zkouškami 
a v nejlepším pøípadì natáèením. Pokud se už podaøí 
osobnost ulapit a do Ostrova dovézt, pochvaluje si 
právì tu místní pohodu a klidnou atmosféru. V letoš- 
ním roce oèekáváme pøítomnost nìkolika døíve dìt- 
ských hercù, se kterými pøipravujeme besedu pro ve-
øejnost: Køeslo pro kdysi dìtské herce. Úèast zatím 
pøislíbili: Michaela Kudláèková, Lucie Èechová, Re- 
nata Mašková, Helena Vitovská, Tereza Fliegerová, 
Jan Antonín Duchoslav ad. Mezi celelebrity lze jistì 
poèítat dvojici moderátorù Petra Vacka a Jana Anto- 

dení nìkterých komorních poøadù. V roce 1968 byl celý 
prostor upraven na kinokavárnu. Stìny byly pro zlepšení 
akustiky potaženy jutou, ale koneèný vzhled byl dost 
tristní. V roce 1974 byl interiér zmìnìn znovu: na 
stìnách bylo provedeno obložení tehdy módními 
papírovými tapetami. V osmdesátých letech doznala 
kinokavárna dalších zmìn. Tentokrát to byla dùkladná 
regenerace prostoru i hledištì vèetnì nábytku podle 
umìleckého návrhu Marcela Šulce.
Kinokavárna Domu kultury mìla v Ostrovì své pøed- 
chùdce. Od roku 1945 se totiž promítalo v ostrovských 
hostincích na šestnáctimilimetrových pøístrojích. První 
takové kino bylo v restauraci U Vlèkù, kde celý objekt byl 

Témìø kulatý roèník festivalu a filmy plné zvíøátek

Ing. Marek Poledníèek, øeditel festivalu 

nína Duchoslava. Osobnosti z oblasti filmu zasednou 
v porotì v zastoupení dramaturga Jana Gogoly a fil- 
mového historika Pavla Taussiga. Z øad mladých na- 
dìjí se k nám chystá Ladislav Ondøej, pøedstavitel 
syna doktora Mázla z Ordinace v rùžové zahradì. 
K nejvýraznìjším hvìzdám festivalu bezesporu patøí 
úspìšná mladá zpìvaèka Ewa Farna, která vystoupí 
ve støedu 10. øíjna od 18 hodin v divadelním sále 
Domu kultury. Pevnì vìøíme, že se k nám ve svém 
nabitém programu dostane i tradièní host našeho 
festivalu, hereèka a zpìvaèka Lucie Vondráèková. 
Nová ledová plocha ostrovského zimního stadionu 
také nebude zahálet. V pátek 12. øíjna v 16 hodin se 
zde pøedstaví Sportovní krasobruslaøský klub Karlovy 
Vary, který uvede v taneèní exhibici své nejlepší kra- 
sobruslaøe. Po skonèení se rozjede diskotéka na ledì.

Vojtìch Písaèka
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vlastnì jakýmsi kulturním støediskem. V restauraci 
Myslivna se promítalo také, a to v sále, kde jinak pøed 
otevøením Domu kultury hrával loutkoherecký soubor. 
Obì tato kina mìla tedy k obsluze s obèerstvením blízko. 
Známý ostrovský „enfant terrible“ Jan Krùèek byl vždy 
u všeho, co souviselo s kinem, a to buï jako promítaè 
nebo organizátor rùzných akcí. S podnikavým šéfem re- 
stauraèního komplexu Družba Kudlièem dohodl Krùèek 
zøízení jedné z prvních kinokaváren v tehdejším Západo- 
èeském kraji (úplnì první  v kraji byla kinokavárna Petr 
naproti Mlýnské kolonádì v Karlových Varech). V sa- 
lonku stávající kavárny Družba v prvním patøe se zaèalo 
promítat v roce 1962 ètyøikrát týdnì, a to s obsluhou. 

Dietlùv Muž na radnici by se radoval

Ing. Vladimír Toman

tekti nechtìjí nebo neumìjí zhodnotit a hospodárnì 
využít zachovalou stavbu. Rozhodnì to však není pra- 
vidlem. Uvádìt v tomto kontextu navrhovanou demo- 
lici stávajících tìlocvièen a její nahrazení novou halou 
vylámanou z velké èásti ve skále a navíc podkopávající 
stávající základy jako „úsporu“ je opravdu neuvìøitelné. 
To nemluvím o zbyteèných provozních nákladech, 
nebo� novì navržená hala s okenním pásem pouze po 
jedné kratší obvodové stìnì (a platí to také o všech 
místnostech s okny pouze do dvorany) bude muset být 
po celou dobu provozu umìle vìtrána a také umìle 
osvìtlena, a to i pøi jasných èervnových dnech! 

Je to stejné jako kdyby nám nìkdo tvrdil, že zateplení 
našeho domu, výmìna oken, krytiny, podlah, obkladù 
a elektroinstalace, pøípadnì topení (a ani pøi nejbujnìjší 
fantazii mì nenapadá, co by ještì bylo nutné opravit pøi
rekonstrukci tìlocvièny, ze které bude opìt tìlocvièna)  

Øadu mìsícù jsem kvùli nemoci nevycházela z domova. 
Díky péèi lékaøù, lidí kolem mne, životosprávì se nyní 
s doprovodem procházím v okolí domova. Èlovìk si ani 
neuvìdomuje, s jakými lidmi kolem sebe žije. Tolik 
úsmìvù jsem na na tváøích mnoha lidí nikdy nevidìla. 
Projevují velkou radost ze setkání se mnou. Popovídáme 
si o krásné zeleni, rozkvetlých kytkách i keøích. Tìšíme se 

z hezkého poèasí, z deštì, který tak osvìží vzduch i zeleò. 
Pochválíme ty, kteøí se o hezký vzhled našeho mìsta 
starají. Projevíme radost z dìtí, vnouèat, které vedle sebe 
máme. Žijí mezi námi i lidé mraèící se na celý svìt. Tìm, 
kteøí se neumí usmívat pøeji, aby potkali nìkoho, kdo je 
nauèí tìšit se ze všech malièkostí, které život pøináší. 
Posílám všem, kteøí projevili a projevují radost ze setkání 
se mnou, srdeèný dík. 

Dìkuji za úsmìvy 

Emilie Mašková, Ostrov

Na prvním místì jsou naše dìti
Ostrovský festival je druhý nejstarší a nejvìtší dìtský 
festival na území Èeské republiky. Vedle nás a Zlína se 
v Èechách vyrojila ještì celá øada dalších dìtských ani 
movaných, pohádkových i jiných filmových a tele- 
vizních festivalù. Neèiníme si ambice zastínit ostatní 
podobné akce. Naším cílem je nabídnout dìtem 
z Ostrova a širokého okolí možnost setkání s filmem 
a jeho tvùrci. Navíc se snažíme inspirovat bohatým 
doprovodným programem, zejména v mediální obla- 
sti. Jsem rád, že se nám daøí držet zájem nejen dìtí, 
ale také celé øady partnerù v èele s mìstem Ostro- 
vem, Krajským úøadem Karlovarského kraje a Mini- 
sterstvem kultury ÈR. 
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Spoleènost Komunitní plánování, o.p.s. realizuje 
v souèasnosti projekt „Podpora vytváøení krajských 
plánù støednìdobého rozvoje sociálních služeb a vy- 
tváøení místních partnerství v Karlovarském kraji“. 
V jeho rámci bude vytvoøena Návrhová skupina ze 
zástupcù obcí s rozšíøenou pùsobností, obcí s povì- 
øeným obecním úøadem a kraje. Aby bylo možno za- 
jistit vytvoøení kvalitní koncepce èinnosti v oblasti 
støednìdobého plánování sociálních služeb až po 
tvorbu systému spolupráce, musí být v Návrhové sku- 
pinì zástupci všech obcí II. a III. typu z Karlovarského 
kraje. Návrhová skupina se bude setkávat jednou 
mìsíènì. Výstupem èinnosti skupiny na závìr projek- 
tu v èervnu 2008 bude návrh Støednìdobého plánu 
rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji pro 
období 2009-2013. Souèasnì budou v maximální 
možné míøe podpoøeny jednotlivé obce v jejich plá- 
nování sociálních služeb, a to jak metodicky, tak i roz- 
šíøením vzdìlání v této oblasti. Jednotlivé èásti podpo- 
ry budou individuálnì projednány v obcích a finan- 
covány z uvedeného projektu. 

Nemalým pøínosem projektu pro obce bude i profe- 
sionálnì provedený prùzkum potøeb sociálních slu- 
žeb, který se uskuteèní paralelnì na území zmínìných 
obcí II. a III. typu z Karlovarského kraje. Výsledky 
výzkumu (v hodnotì cca 100 tisíc korun) v každé obci 
obdrží obce zdarma k dispozici pro svoji èinnost v pro- 
cesu plánování rozvoje sociálních služeb. Karlovarský 
kraj jako partner projektu se bude podílet na všech 
jeho aktivitách a bude koordinaèním prvkem vedení 
Návrhové skupiny. Mìsto Ostrov se zapojilo do ko- 
munitního plánování již v minulém roce, kdy ustavilo 
tzv. triádu ze zástupce Farní charity Ostrov (posky- 
tovatel), zástupce postižených (uživatel) a referenta 
Odboru sociálních vìcí a zdravotnictví (zadavatel). 
Èlenové triády prošli vzdìlávacím programem v pro- 
cesu plánování sociálních služeb. 

Projekt 
pro rozvoj sociálních služeb

Mgr. Lucie Mildorfová

Kamerový dohlížecí systém

Historický Ostrov 

Veøejnì prospìšné služby pro mìsto Ostrov 

Oprava komunikace

RM vyhlásila vítìzem výbìrového øízení na dodávku 
a montáž mìstského kamerového dohlížecího systé- 
mu firmu Perfected z Brna. Realizace umístìní tohoto 
systému je dotována z programu Partnerství.

RM schválila realizaci prací v rámci I. etapy projektu 
Historický Ostrov v areálu kláštera a okolí: Rozvojová 
údržba sadovnických a krajináøských úprav. Zhoto- 
vitelem byla firma Zahrada Teplá. Ing. Jiøí Šindeláø za- 
jistí rozvojovou údržbu po dobu tøí let (do roku 2010) 
v rozsahu pùvodního øešení v celkové hodnotì 
303 442 Kè vè. DPH, financovaných prùbìžnì z roz-
poètu mìsta.
RM schválila snížení záruèní lhùty z 60 mìsícù (5 let) 
na 24 mìsícù (2 roky) na klasický vápenný omítkový 
systém (provedení omítkových prací) dle požadavku 
památkáøù, a to na objektech kostela Zvìstování Pan- 
ny Marie, kaple sv. Floriána, kaple Panny Marie Bo- 
lestné a klášterních ohradních zdech, realizovaných 
v rámci II. a V. etapy veøejné zakázky Historický 
Ostrov. Zmìna bude provedena zápisem ve staveb- 
ním deníku a v závìreèném pøedání stavby.

Na základì doporuèení hodnotící komise rozhodl 
zadavatel o výbìru nejvhodnìjší nabídky na plnìní 
pøedmìtu veøejné zakázky  Veøejnì prospìšné služby 
pro mìsto Ostrov takto: kritérium nejnižší nabídkové 
ceny splòuje firma Tima-Cs, spol. s r.o. v Ostrovì.

RM vyhlašuje vítìzem veøejné zakázky na stavbu: 
Ostrov, spojka Borecká-Horská, Oprava komunikace 
firmu Tima-Cs, spol. s r.o. v Ostrovì za nabídkovou 
cenu cca dvou milionù korun (vèetnì DPH). 

Ze srpnového jednání 
Rady mìsta

 (red)

Zvýšení nájemného v bytech s regulovaným ná- 
jemným platí od 1. ledna 2008. 

Všechny uvedené èástky se vztahují na platbu za jeden 
metr ètvereèní: 
U bytù s nesníženou kvalitou (døíve I. kategorie) ze 
souèasných 19,76 Kè na 23,99 Kè, u bytù se sníženou 
kvalitou (døíve II. kategorie) ze souèasných 15,55 Kè na 
19,75 Kè, u bytù se sníženou kvalitou (døíve III. kate- 
gorie) ze souèasných 12,87 Kè na 17,40 Kè, u bytù se 
sníženou kvalitou (døíve IV. kategorie) ze souèasných 
9,96 Kè na 14,66 Kè. U bytù v Domì s peèovatelskou 
službou è.p. 1365, 1366 a 1367 bylo nájemné stano- 
veno na 23,99 Kè za metr ètvereèní. 

Zvýšení nájemného

(red)

Mìsto Ostrov nabízí ke koupi podsklepený dvoupod- 
lažní dùm èp. 18 s nebytovými prostory. První nadzem- 
ní podlaží slouží jako prodejna. Nájemní smlouva na 
nebytové prostory je uzavøena s výpovìdní lhùtou 
v délce tøi mìsíce. Dùm je zapsanou kulturní památkou, 
stojí uvnitø Mìstské památkové zóny na jižní stranì 
Starého námìstí. Zastupitelstvo mìsta stanovilo pro 
prodej domu èp. 18 vèetnì pozemku o výmìøe 137 
metrù ètvereèních nabídkovou cenu ve výši 2 464 720 
Kè. Kupující je povinen uhradit veškeré náklady spoje- 
né s prodejem tìchto nemovitostí. V pøípadì více zá- 
jemcù se prodej uskuteèní dvoukolovì obálkovou me- 
todou s následnou licitací o cenì. Licitace smìrem dolù 
se nepøipouští. Nabídky na koupi pøijímá Podatelna 
Mìstského úøadu, Klínovecká 1204, 363 20  Ostrov. 
Podání je rovnìž možno uèinit písemnì na adresu: 
Mìstský úøad v Ostrovì, Odbor majetku mìsta, Bri- 
gádnická 709, 363 20 Ostrov. Bližší informace podá 
Odbor majetku mìsta, tel: 353 808 612, e-mail: 
jstrejcek@ostrov.cz.

Prodej domu v památkové zónì 

Ing. Miloslav Hock, vedoucí Odboru MM  

Sdružení Krušné hory západ se obrátilo na mìsto 
Ostrov s nabídkou úèasti na novém projektu pro 
podporu a rozvoj turistického ruchu v Krušných ho- 
rách ve spojení s již existujícím projektem Znovu- 
objevené Krušnohoøí. Projekt sestává ze ètyø èástí: 1. 
Vydání knihy Rok v Krušných horách s tím, že ètyøi 
tisíce výtiskù by bylo urèeno k prodeji. 2. Ke stávajícím 
panelùm putovní výstavy Znovuobjevené Krušnohoøí 
se vytvoøí další panely o finanènì zúèastnìných ob- 
cích. 3. Takto rozšíøená expozice by mìla putovat po 
Èeské republice a Nìmecku. 4. Výstava se rozšíøí 
o doprovodný program (pøednášky, semináøe, disku- 
se, promítání filmù ad.).

Kniha Rok v Krušných horách bude pøedstavovat 
komplexní prezentaci Krušných hor (od Bublavy po 
Horu Sv. Šebestiána. Obsah knihy se rozèlení dle 
horských oblastí a mikroregionù. Fotografická èást, 
na kterou bude kladen dùraz, se doplní o pano- 
ramata, detaily, život v Krušných horách, geologii, 
flóru, tak aby každý zatoužil navštívit uvedenou 
oblast. Cílem projektu je zbavit Krušné hory vzhledu 
„prùmyslové oblasti a mìsíèní krajiny“. 

Pøedbìžný rozpoèet projektu je cca 1 900 000 Kè 
z programu Cíl 3 je možno získat dotaci ve výši 85 %, 
15 % je nutné zajistit financováním z vlastních zdrojù. 
Pøi poètu padesáti finanènì zainteresovaných obcí 
èiní podíl obce 38 tisíc korun (v roce 2008). 

Rada mìsta Ostrov doporuèila Zastupitelstvu mìsta 
schválit úèast na tomto projektu a souhlasit s finanèní 
spoluúèastí mìsta s tím, že v pøípadì získání dotace 
z programu Cíl 3 na podporu pøeshranièní spolupráce 
mezi Èeskou republikou a Svobodným státem Sasko 
2007-2013 bude mìstu vrácena finanèní èástka ve 
výši 85 % spoluúèasti (v pøípadì neúspìšnosti získání 
dotace na uvedený projekt bude mìstu vrácena celá 
finanèní spoluúèast). 

Projekt Rok v Krušných horách

Mgr. Lucie Mildorfová

Dne 31. prosince 2007 pozbývají platnost øidièské 
prùkazy vydané do konce roku 1993! Vyzýváme pro- 
to 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).
Úøední hodiny: pondìlí a støeda od 7.30 do 17.30 
hod. (polední pøestávka je od 12.00 do 13.00 hod.). 
V ostatních dnech je návštìva možná pouze po pøed- 
chozí telefonické domluvì na tel. 353 808 639 
(pracovištì øidièských prùkazù).

Øidièské prùkazy jsou vyhotovovány ve Státní 
tiskárnì cenin v Praze, kde mùže být omezená 
kapacita tisku, proto je tøeba urychlenì navštívit 
naše shora uvedené pracovištì! Vyhnìme se 
problémùm „na poslední chvíli“! 

Informace pro øidièe

Ladislav Jiskra, ved. Odboru DS

Ostrov se zapojí do projektu s názvem „Projekt koordi- 
novaného poøízení a správy územnì analytických pod- 
kladù Karlovarského kraje“. Nový stavební zákon a na 
nìj navazující vyhlášky ukládají od 1. 1. 2007 úøadùm 
územního plánování, tedy obcím s rozšíøenou pùsob- 
ností a krajským úøadùm povinnost poøídit pro svùj 
správní obvod územnì analytické podklady a dále je 
udržovat, v pravidelných intervalech aktualizovat, vy- 
hodnocovat a zveøejòovat na internetu. Mìstský úøad 
Ostrov tedy zajiš�uje kromì územních plánù také tyto 
územnì analytické podklady pro celé území Ostrov- 
ska, správní území obce s rozšíøenou pùsobností.

Územnì analytické podklady jsou informace o rùzných  
hodnotách v území. Základní poèet takových sledo- 
vaných hodnot se pohybuje kolem 120 a tyto hodnoty 
mají své další hierarchické èlenìní. Získané údaje se 
sestavují do map a s nimi souvisejících tabulek s po- 
drobným popisem. Obsahují napø. údaje o technické 
infrastruktuøe, pøírodních a kulturních hodnotách, vy- 
bavenosti území a také socioekonomické ukazatele 
a mìly by pomoci posuzovat a vyhodnocovat vlivy 
a dopady rùzných zámìrù a zmìn, které se v území 
pøipravují nebo mohou nastat. Podrobnìjší pravidla 
pro zpracování územnì analytických podkladù v rámci 
celé ÈR zatím nejsou. Vzhledem k faktu, že územnì 
analytické podklady, které má poøizovat Krajský úøad 
Karlovarského kraje, navazují na územnì analytické 
podklady zpracovávané obcemi s rozšíøenou pùsob- 
ností, vypracoval Krajský úøad Karlovarského kraje ve 
spolupráci s tìmito obcemi projekt „Koordinovaného 
poøízení a správy územnì analytických podkladù na 
území Karlovarského kraje“. Pøedmìtem projektu je 
tedy tyto èinnosti, které na sebe vzájemnì navazují, 
provázat a zefektivnit. Vzájemná koordinace èinností 
bude deklarována Smlouvou o spolupráci a realizaci 
právì zmínìného projektu mezi obcemi a Karlo- 
varským krajem. Jelikož èinnost spojená s poøízením 
územnì analytických podkladù s sebou nese zvýšené 
nároky na  vybavení úøedníkù nejen po stránce pra- 
covních pomùcek, ale i dovedností, poskytl Karlo- 
varský kraj mìstu Ostrov, stejnì jako ostatním obcím 
s rozšíøenou pùsobností v kraji, úèelovou dotaci ve výši 
120 tisíc korun na vybavení pracoviš� standardizo- 
vaných územnì plánovacích podkladù. 

V souèasné dobì se celý systém postupnì uvádí v ži- 
vot, získaná data od správcù sítí jsou v poèítaèi pøe- 
vádìna do jednotného formátu na mapové podklady, 
digitalizují se údaje, které jsou jen v papírové podobì, 
získávají se potøebné zkušenosti. Èas ukáže, jaký výsle- 
dek tyto èinnosti pøinesou, zda se skuteènì podaøí 
informace a data o území efektivnì vyhodnocovat 
a využívat. 

Ostrov se zapojí do nového projektu

Ing. Alexandra Fürbachová, 
vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování



Mimo tuto dobu je možné domluvit prohlídky na tel. 
è.: 353 842 389.

Ekocentrum pøipravuje další výukové poøady a besedy 
na pøírodovìdná, ekologická a etnografická témata. 
Interaktivní poøady budou probíhat za použití reálií 
a zvukových kulis. Pilotním tématem k Mezinárodní- 
mu dni zvíøat je „Pùsobení èlovìka na volnì žijící živo- 
èišné druhy“. Bližší informace a rezervaci si vyžádejte 
telefonicky.
Sportovní víkendy
Víceúèelové høištì, fotbalové minihøištì, minigolf 
a stolní tenis otevøeny dennì do19.00 hod., So a Ne 
10.00-18.00 hod. 
Informace
Po-Pá 8.00-18.00 hod. v MDDM (tel. 353 613 248), 
v Ekocentru (tel. 353 842 389). 

Povídání o…

4 Ostrovský mìsíèník
Øíjen 2007

1. øíjna 14.00 hod., MDDM
Informativní schùzka zástupcù škol k 12. olympiádì 
ostrovských škol

7. øíjna 14.00-17.00 hod. 
Zveme dìti a rodièe na tradièní podzimní stezku. 
Tentokrát je jednou z doprovodných akcí 39. dìtského 
filmového a televizního festivalu Oty Hofmana s té- 
matem „V hlavní roli dìti a zvíøátka“. Start stezky je 
v novì otevøeném Ekocentru. První „turisté“ se vypra- 
ví ve 14.00 hod., poslední ve 14.30 hod. Samotné dìti 
pùjdou s dospìlým prùvodcem. Trasa povede Zámec- 
kým parkem pøes První rybník, dále lesem a loukami 
do psího útulku Bety. Cestou èeká nejedno pøekva- 
pení. Bližší informace v KT a na plakátech.

MDDM vyhlašuje výtvarnou soutìž pro dìti  MŠ 
a všech ZŠ „Vánoèní øetìzy a závìsy“ v kategoriích: 
I. 3-5 let, II.  6-9 let, III. 10-15 let. Pracovat mùžete 
libovolnou technikou (keramika, perník, vizovické tìs- 
to, papír, sláma, barvy na sklo ad.). V každé kategorii 
budou vyhlášeni tøi vítìzové (mezi cenami jsou opìt 
živí kapøi). Své výkresy èi výrobky oznaète jménem, 
vìkem a školou a osobnì doruète do MDDM nej- 
pozdìji do 26. øíjna. Nejlepší práce budou vystaveny 
v Domì dìtí od 3. prosince. Výsledky budou vyhláše- 
ny a ceny pøedány pøi Mikulášské besídce 4.12.

16. øíjna 11.00 hod., høištì ZŠ Masarykova
Už tradiènì poøádáme okresní soutìže AŠSK v mini- 
fotbalu pro žáky 6.-9.tøíd. Družstvo tvoøí ètyøi hráèi 
v poli a brankáø. Startují registrovaní i neregistrovaní 
hráèi a žáci sportovních tøíd (u gymnázií pouze nižší 
stupeò). 

Podzimní prázdniny

25. øíjna 9-12 hod., MDDM
Dopoledne je urèeno všem, kteøí rádi tvoøí z papíru, 
korálkù, døeva a dalších materiálù. S sebou si vezmìte 
jen pøezùvky.

25. øíjna 9.00 hod., tìlocvièna MDDM 
Turnaj je otevøený pro dívky i kluky od 3. tøídy. Hrací 
systém i kategorie budou urèeny podle poètu úèast- 
níkù. Nezapomeòte na pálky a sportovní obuv do 
tìlocvièny.

26. øíjna 9.00 hod., høištì MDDM s umìlým tráv- 
níkem
Družstvo kamarádù nebo spolužákù ve vìku 9-15 let 
tvoøí ètyøi hráèi v poli a brankáø. Pøihlášky do ètvrtka 
25.10. v Domì dìtí.

25. a 26. øíjna
Po oba prázdninové dny si mùžete na høištích Domu 
dìtí zahrát fotbal, tenis, nohejbal,…

MDDM Ostrov ve spolupráci s OS Benjamin poøádají 
dlouhodobou soutìž družstev v minikopané. Složení 
družstev je tradièní (ètyøi + brankáø). 
Informace v MDDM.
Akce Ekocentra

1.-3. øíjna 9.30-12.00 hod.      
Zvláštní možnost prohlídek Ekocentra pro dìti z MŠ. 
Mývalové, hlodavci, papoušci, želvy, draví ptáci a další 
zvíøátka se na vás už tìší. 

8.-12. øíjna 10.00-13.00 hod.
Prohlídka pøírodovìdných expozic Ekocentra s odbor- 
ným výkladem pro dìti ostrovských ZŠ.  

26.-28. øíjna              
III. roèník republikového srazu  hráèù „Her na 
hrdiny“, rovnìž v prostorách Ekocentra.

Bezplatná prohlídka venkovní èásti 
a chovatelských pracoven nového Ekocentra. 

Podzimní víkendová stezka 

Výtvarná soutìž 

Okresní turnaj AŠSK v minifotbalu

Výtvarná dílna

Turnaj ve stolním tenisu

Turnaj v minikopané

Otevøená høištì

Maxiliga na minihøišti

Dny mateøinek

Týden škol

Sraz Hráèských klubù 

Prohlídky pro veøejnost každou sobotu a nedìli 
od 10 do 18 hod. 

Filip Kottek je žákem ZUŠ 
v Ostrovì. A protože se 
v létì se svými houslemi 
zúèastnil zajímavé akce, 
chtìla jsem se o tomto 
mladém nadìjném hou- 
slistovi dozvìdìt nìco více.

V Klášterci nad Ohøí se konaly houslové kurzy nazvané 
Klášterecké hudební prameny 2007 s mezinárodní úèa- 
stí. Zúèastnit se kurzù mi doporuèila má uèitelka v ZUŠ 
Jiøina Bryjová, u které se uèím od šesti let a dobøe si s ní 
rozumím. Chtìla, abych si rozšíøil své hudební obzory 
a slyšel, jak hrají žáci konzervatoøí i mí vrstevníci. Tímto 
bych rád podìkoval naší øeditelce Irenì Konývkové, že 
mi finanèním pøispìním ze SRPŠ úèast umožnila.

Každý den jsem mìl pìtaètyøicetiminutové hodiny. Støí- 
dal jsem se u profesorky Dany Vlachové z pražské kon- 
zervatoøe a houslového virtuoza Jaroslava Svìceného. 
Podle jejich hodnocení musím vylepšit držení rukou 
a urèitì cvièit více než dvì hodiny dennì. Pan Svìcený 
mì chválil za zajímavou hru a dobré frázování. Vím, že je 
stále co zlepšovat a jejich názory si rozhodnì vezmu 
k srdci. Vzhledem k tomu, že se tam sjeli studenti kon- 
zervatoøí, AMU i hosté z Nìmecka, myslím, že mé 
výkony nepatøily k nejslabším, dokonce nìkteøí starší 
žáci hráli hùø než já. Ale samozøejmì skvìlé výkony 
výborných studentù byly inspirací pro zlepšení mé hry 
po stránce technické i výrazové.

Hudbì jsem se zaèal vìnovat už jako velmi malý v ZUŠ 
v Karlových Varech, kde jsem zpíval ve sboru. Ve èty- 
øech letech jsem dostal na výbìr hudební nástroj, 
a to buï zobcovou flétnu nebo housle. A protože se mi 
líbily právì housle a lákal mì jejich zvuk, zaèal jsem na 
nì hrát.
Ve všední dny cvièím zatím jen dvì hodiny. Víc to vìt- 
šinou nejde, protože studuji vyšší gymnázium, kde je 
èasovì dost nároèný rozvrh. O víkendu cvièím ètyøi 
hodiny. Ve zbytku èasu se vìnuji skladbì. 

Pro komponování potøebuji znát harmonii a kompo- 
zici. Zatím skládám podle citu, ale do budoucna budu 
jistì oba obory studovat. Vìtšinou skládám hip-hopo- 
vé instrumentály pro interprety Studia 66 Records. Na 
koncertech v rùzných klubech je mou hudbu slyšet 
napøíklad v podání Mc Saiv. Jednou bych ale rád složil 
skladbu pro smyècový orchestr nebo koncert pro hou- 
sle s orchestrem.

Dvakrát jsem se zúèastnil soutìže ZUŠ ve høe na housle. 
V roce 2002 jsem získal tøetí místo v okresním kole 
a v roce 2005 druhé místo v kole krajském. Pravidelnì 
hraji na interních i veøejných koncertech a jiných veøej- 
ných akcích, napøíklad na Vítání miminek v Mateøském 
centru v Ostrovì.

Asi pøed rokem. Hudbu mám rád odmalièka, ale teprve 
teï vidím, že by mohla naplnit i mùj profesní život. 
Dìlám tedy všechno pro to, abych zdárnì vykonal 
pøijímací zkoušky na konzervatoø do Prahy. Nejsem 
nikým tlaèen, pøipravuji se ze své vùle pod vedením své 
uèitelky Bryjové, která mi fandí a maximálnì se mi 
vìnuje. Svùj houslový vzor zatím nemám.

Mám obrovskou radost z každé zvládnuté skladby, 
výsledky stojí za to. Také rád hraji s klavírem a vystupuji 
na veøejnosti. Potlesk a pochvala je pro mì odmìnou za 
hodiny cvièení. Navíc vím, že pokud se na konzervatoø 
dostanu, èeká mì spousta zajímavé práce mezi lidmi, 
kteøí také hudbu milují. 

Jaké zajímavé akce jsi se zúèastnil?

Jak jsi na kurzech obstál?

Co tì pøivedlo právì k houslím?

Skladba ale pøedpokládá další znalosti?

Mùžeš se pochlubit nìjakými úspìchy?

Kdy ses rozhodl pro profesionální dráhu? 

Co ti housle dávají? 

Obyvatelé domu 620 v ulici Odborù v Ostrovì dìkují 
Mìstskému úøadu Ostrov a pøíslušné firmì za opravu 
dìr v trávníku, na chodníku a opravu schodištì. 

Podìkování

(red)

V srpnu se v Ostrovì narodilo 14 dìtí. Zemøelo osm 
obèanù. Manželství uzavøelo 13 párù. K trvalému 
pobytu ve mìstì se bìhem srpna pøihlásilo 45 osob, 
odstìhovalo se jich 35. Celkovì tedy ve mìstì v srpnu 
pøibylo 16 obyvatel. Celkový poèet hlášených obyva- 
tel v Ostrovì k 31. srpnu 2007 byl 16 915. 

Zmìna stavu obyvatel 
mìsta Ostrova v srpnu 2007

Jana Pecková, Soòa Szarková, MÚ Ostrov

V mìsíci srpnu naše jednotka zasahovala u 17 
mimoøádných událostí. Bylo to šest dopravních 
nehod, dva požáry, osm technických pomocí a je- 
den planý poplach. 

Na komunikaci mezi Horním Žïárem a Arnoldovem 
byl nahlášen padlý strom. Na místì bylo zjištìno, že 
pøes komunikaci leží vzrostlá vìtev a nad ní je zavìšen 
do protilehlých stromù kmen o prùmìru cca 40 cm, 
který hrozil pádem na silnici. Jednotka ve spolupráci 
s hlídkou Mìstské policie tuto komunikaci uzavøela 
a na místo byl povolán automobilový žebøík ze stanice 
HZS Karlovy Vary. Bohužel, v této dobì se mìl na této 
cestì konat cyklistický závod a jeho úèastníci i nìkteøí 
poøadatelé se chovali velice neukáznìnì, vstupovali 
do ohroženého prostoru a tím zdržovali a ztìžovali 
práci hasièù a hlavnì se vystavovali zbyteènému riziku. 
I pøes tyto problémy byly stromy odstranìny a závod 
mohl zaèít.

V prostoru lesa za zahrádkáøskou kolonií v Ostrovì byl 
hlášen požár vìtví a hrabanky na høebeni svahu nad 
železnièní tratí. Na tuto lokalitu jsem již v minulosti 
upozoròoval, že je pro naši techniku velice obtížnì 
pøístupná, avšak mé prosby se nesetkaly s odezvou. Na 
místo požáru byly vyslány jednotky SDH Ostrov, 
Hájek a HZS Karlovy Vary. Naše jednotka provedla 
natažení útoèného proudu na požáøištì a jednotky 
Hájek a Karlovy Vary byly povolány k doplòování vody 
do cisterny. Pøi dojezdu cisterny karlovarských hasièù 
došlo k proražení pneumatiky o nevhodnì a nebez- 
peènì umístnìný šroub na vodovodním øadu, který je 
veden podél komunikace mezi zahrádkáøskou kolonií. 
Vzhledem k velmi mìkkému terénu v místì, kde byly 
cisterny doplòovány, bylo velice obtížné a namáhavé 
poškozené kolo vymìnit. Pøi fyzicky nároèném zásahu 
se hasièi ještì dále zbyteènì vysilovali výmìnou pneu- 
matiky v tìžkém terénu, navíc na vozidle vznikla zcela 
zbyteènì škoda pøevyšující deset tisíc korun. Více na: 
www.hasiciostrov.wz.cz. 

12. srpna 9.47 hod.  
Technická pomoc

29. srpna 16.37 hod. 
Požár lesa a zbyteèná nehoda

Hasièi na lince150

Pavel Všelko, JSDH Ostrov

MDDM Ostrov

Vlasta Schartová

Rozhovor s Filipem Kottkem

Rozhovor pøipravila Dagmar Tolgová 
(red. upraveno)
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Zprávy ze škol
Májový trojlístek
V letošním školním roce nás èekají novinky. První 
a šesté roèníky budou vyuèovány podle nového školní- 
ho vzdìlávacího programu ZŠ, pøíhodnì nazvaného 
„Zelená pro život“ (bližší informace najdou zájemci na 
webových stránkách školy). Mezi nové programy patøí 
i projekt práce s dìtmi se specifickými poruchami uèení, 
jehož realizaci má na starost uèitelka Zdena Kostková, 
a projekt jazykové pøípravy pro žáky z jiných zemí 
Evropské unie a „tøetích zemí“, pro který naše škola 
získala grant z MŠMT. Kromì tìchto aktivit bude naše 
škola jistì upoutávat ostrovskou veøejnost svými spor- 
tovními úspìchy. Pøipomeòme ten nejèerstvìjší v histo- 
rii našeho softbalového klubu: vítìzství Matìje Abraha- 
ma hostujícího v dresu Chomutova v Poháru vítìzù 
pohárù evropských zemí mužù. 

Redakce si vyhrazuje právo krátit došlé pøíspìvky.

Slavnostní zahájení školního roku 2007/2008 
probìhlo 3. záøí 2007. Tento den se dveøe budovy 
školy otevøely všem našim žákùm i jejich rodièùm, 
pøivítali jsme je s radostí. Nejvíce nadšení i oèekávání 
pøinesl zaèátek školního roku žákùm pøípravné a první 
tøídy. Nezbývá, než jim popøát š�astný a hladký start do 
nové etapy jejich života. Nejen radost, ale i patrný 
smutek jsem zaznamenala u dìtí, jejichž nìkteøí spolu- 
žáci kvùli okolnostem ohlednì naší školy pøestoupili 
na jinou základní školu. 

Tento školní rok jsme odstartovali nový vzdìlávací 
program s názvem Škola pro život. Pokraèujeme v roz- 
šíøené výuce výtvarné výchovy. Nadále bude vìnová- 
na zvýšená pozornost a péèe žákùm s vývojovými 
poruchami, s poruchami psaní, ètení, poèítání. Kromì 
povinných pøedmìtù si žáci vybírají další volitelné 
pøedmìty. Škola nabízí žákùm také možnost zapojit se 
do mimoškolních aktivit formou kroužkù ve škole 
a školní družinì. Nejvíce se zøejmì dìti budou zase 
tìšit na školní akademii, výlety, sportovní akce, lyžaø- 
ský kurz, výtvarný kurz, zahranièní výjezdy, rùzné 
besedy, recitaèní soutìž, sportovní a dìtský den. Pod- 
robnìjší informace naleznete na  webových stránkách 
školy. Pøejeme žákùm, rodièùm a zamìstnancùm 
školy úspìšný školní rok 2007/2008. 

ZŠ Klínovecká 

Zatímco letošní studenti prvních roèníkù ostrovské 
prùmyslovky si za první mìsíc nového školního roku 
pomalu zvykli na jiné studijní požadavky, jež pøechod 
ze základní na støední školu nutnì pøináší, vedení školy 
(do které chodí v souèasné dobì 770 studentù den- 
ního, nástavbového i dálkového studia) už myslí na to, 
jak by obohatilo nabídku oborù pro pøíští rok. Násle- 
dující informace tedy smìøuje nejen k široké veøejnosti, 
ale pøedevším k rodièùm žákù devátých tøíd, které letos 
èeká rozhodování, na jakou školu se dál vydat. Výpo- 
èetní technika v souèasné dobì hýbe všemi oblastmi 
života a dá se pøedpokládat, že každý zájemce, jenž se 
vydá studovat tímto smìrem, si otevøe dveøe k nepøe- 
berným možnostem uplatnìní. V reakci na právì øeèe- 
né skuteènosti otevøe SPŠ Ostrov od pøíštího školního 
roku obor nazvaný Informaèní technologie, který od- 
povídá dlouhodobému zámìru Karlovarského kraje 
nabízet uchazeèùm atraktivní a žádané obory podpo- 
rující kreativitu v oblasti výpoèetní techniky a umožòu- 
jící absolventùm komunikaci nejménì ve dvou svìto- 
vých jazycích. Co nový obor nabídne? Samozøejmì vše, 
co by støedoškolsky vzdìlaný student mìl znát, ale 
navíc také možnost domluvit se bez potíží v celé Evro- 
pì. Odborné pøedmìty oboru Informaèní technologie 
se dají rozdìlit do dvou základních skupin: na povinné, 
kde se kromì elektrotechniky zájemci dovìdí vše zá- 
sadní o technickém vybavení poèítaèù èi o progra- 
mech, s nimiž se v poèítaèových sítích mùžeme setkat 
a na výbìrové pøedmìty, v nichž uchazeèi dostanou 
informace o technické dokumentaci, poèítaèové síti, 
grafických systémech a vyzkoušejí si v praxi nìkterá 
zapojení. Nový obor se vycházejícím školákùm i jejich 
rodièùm pøedstaví v rámci pravidelné akce Škola 2008 
ve dnech 22. až 24. øíjna v prostorách karlovarského 
Thermalu, stejnì jako bìhem tradièního Dne otev- 
øených dveøí SPŠ Ostrov, jenž se letos uskuteèní 
6. prosince. Mùžeme si pøát jediné: aby novì nabízený 
obor oslovil všechny, kteøí v poèítaèových technolo- 
giích spatøují budoucnost a stal se dùležitým pilíøem 
Centra technické vzdìlanosti, jehož vzniku v ostrovské 
lokalitì již nic nebrání. 

Atraktivní novinka obohatí 
výbìr oborù na SPŠ

Setkávání našich studentù s žáky partnerských škol 
v zahranièí má již mnohaletou tradici. Výmìnné studijní 
pobyty, spoleèné projekty èi sportovní a kulturní aktivity 
jsou dnes již standardem. Ve srovnání s jinými školami 
lze ale za výjimeèná považovat letní prázdninová setká- 
vání ostrovských studentù a jejich nìmeckých pøátel 
v Krušných horách, která probíhají již nìkolik let. 

Èást letošních prázdnin prožili spoleènì gymnazisté 
z Ostrova a Schwarzenbergu v Nových Hamrech. Ve 
smíšených èesko-nìmeckých skupinách pracovali ve 
workshopech, jejichž hlavním tématem byly krušno- 
horské povìsti a legendy z obou stran spoleèné hrani- 
ce. Vznikl tak mj. originální èesko-nìmecký i nìmecko-
èeský transparentní slovník, který rozšíøil slovní zásobu 
zúèastnìných studentù ke zvolenému tématu. Vybrané 
lokality studenti navštívili a poté na nì nahlédli svýma 
oèima ze všech možných úhlù pohledu. Kromì foto- 
grafií, obrazù nebo básní vznikla také pùvabná diva- 
delní pøedstavení. V souèasnosti vzniká kalendáø, který 
poslouží nejen jako upomínkový pøedmìt, ale také jako 
cenná propagace projektu i obou škol. Celé dìní za- 
znamenával èesko-nìmecký studentský „Press-team“. 
Jeho zpravodajství i zmiòované „produkty“ zdobí pro- 
story obou partnerských škol, v nichž si je mohou všich- 
ni prohlédnout. Tím však projekt neskonèil. Na podzim 
by mìli ostrovští studenti navštívit gymnázium ve 
Schwarzenbergu, následovat by mìlo setkání s vyhod- 
nocením projektu studenty i pedagogy. Podìkování za 
uskuteènìní projektu patøí profesorùm Alenì Nové, 
Jaroslavì Strachoòové a Jitce Brychtové. Za technickou 
pomoc pak Ladislavu Šèerbovi. 

Gymnázium: 
netradièní projekty i v létì

Mateøská škola
Každý mìsíc uplynulého školního roku byl naplnìn 
mnoha akcemi. Navštìvovali nás herci s divadelními 
pøedstaveními, pravidelnì jsme sledovali filmová 
pøedstavení, festival Oty Hofmana, své umìní nám 
pøedvedli klauni. Udìlali jsme si exkurzi ve Stanici 
mladých pøírodovìdcù, v Mìstské knihovnì, podívali 
jsme se i na Starou radnici, dokonce i na hasièskou 
stanici. Na školní zahradì jsme uspoøádali setkání 
s pøíslušníky Policie ÈR, kteøí pøišli i se svými ètyøno- 
hými pomocníky. Nejvìtší úspìch u dìtí mìl pes 
Bendži, který dìtem pøedvedl své schopnosti. Poøá- 
dali jsme výlety do okolí, za zimními radovánkami 
jsme vyjeli na Boží Dar. Navštívil nás Mikuláš s èer- 
tem, oslavili jsme vánoèní i velikonoèní svátky. Usku- 
teènil se Den otevøených dveøí.

Také jsme se zúèastòovali výtvarných soutìží, poøá- 
daných nejen v našem mìstì. Dìti z hudebnì pohy- 
bového kroužku se jako každý rok zúèastnily pøe- 
hlídky MŠ „Mateøinka“. V dobì poledního klidu 
mladších dìtí se pøedškoláci úèastnili práce ve výtvar- 
ném kroužku a kroužku anglického jazyka. Ve 
spolupráci s rodièi byla vytvoøena øada nápaditých 
prací do soutìží „Podzimní èarování“ a „Jede, jede 
mašinka“. Nezapomnìli jsme ani na maminky, pro 
které si dìti pøipravily dárky a vystoupení ke Dni 
matek. Poprvé jsme se zúèastnili kurzu bruslení, 
oslavili jsme také Den dìtí, který probìhl ve znamení 
sportovních soutìží na høišti ZŠ, nechybìla ani hudba 
a tanec. 

Pøedškoláci se svými uèitelkami vyjeli na školu 
v pøírodì na Mariánskou. Prožili jsme jeden z krás- 
ných dnù pøi inscenovaném hledání pokladu. Ve 
školním roce nechybìl ani výlet do Zoo Chomutov. 
Poslední dny patøily rozlouèení s pøedškoláky. Dìti se 
dlouho tìšily na „spaní v MŠ“. Opekli jsme si vuøty, 
zazpívali známé písnièky pøi posezení u ohnì. V set- 
mìlé MŠ dìti plnily rùzné úkoly a pøed ulehnutím ke 
spánku na øadu pøišla pohádka a pohlazení paní 
uèitelky. Noc ve školce jsme zakonèili ranní snídaní. 
Poslední naší akcí bylo již tradièní pøedprázdninové 
louèení na Staré radnici, kde dìti za pøítomnosti star- 
ších spolužákù pøevzaly pamìtní listy. 

ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ Ostrov

První dny nového školního roku jsou zdárnì za námi. 
Žáci, kteøí novì nastoupili do naší školy, si zvykají na 
jiné prostøedí, spolužáky a vyuèující. Od letošního 
školního roku se chlapci a dìvèata budou vzdìlávat 
podle nového rámcovì vzdìlávacího programu pro 
žáky v základní škole speciální, který byl u nás peèlivì 
zpracován. Novinkou je zavedení výuky anglického 
jazyka. Dále jde o úpravu uèiva jednotlivých roèníkù 
a zaøazení nových témat a okruhù do pøedmìtù. 
Stìžejním v samotné výuce bude i nadále individuální 
pøístup uèitelù k žákùm se specifickými poruchami 
uèení a chování a také jejich pøíprava do nové etapy 
života, až opustí školu a získají základy vzdìlání. Vždy 
je tøeba si uvìdomit, že jde o žáky s psychickými 
zvláštnostmi, se sníženou úrovní rozumových schop- 
ností, koncentrace pozornosti a rozvoje volních vlast- 
ností. Vyžadují speciální pøístup, aby byli schopni 
osvojit si základy vzdìlání, i když nemohou zvládat 
požadavky základního vzdìlávání v bìžných školách. 
Vzdìlávací požadavky se musí pøizpùsobovat schop- 
nostem a možnostem jednotlivých žákù. Velmi nás 
tìší, když se žáci do školy vracejí a pochlubí se 
výuèním listem èi dosaženou mírou uplatnìní ve 
spoleènosti. Pro naše dìti je velmi povzbuzující, když 
se mohou zapojovat do soutìží a akcí, kde mohou 
ukázat, že i oni dovedou vynikat. 
Všem hodnì úspìchù v novém školním roce! 

ZŠ praktická a ZŠ speciální

 Veronika Raulová

 Mgr. Libor Velièka, zást. øed.

Mgr. Rudolf Radoò, øeditel školy

Mgr. Libor Háèek Daniela Brodcová

Jarmila Jägerová, uèitelka MŠ



výhradnì ve svém volném èase, takže si zaslouží, aby 
jim lidé svou nedbalostí zbyteènì nepøidìlávali práci. 
Zároveò bych chtìl touto cestou podìkovat všem 
manželkám a rodinám našich dobrovolníkù, které 
projevují skuteènì velké pochopení. 

K jakým pøípadùm 
kromì požárù 
vyjíždíte?

Jaký byl váš nejzajímavìjší pøípad?

Pomáháte také pøi povodních?

Zasahujete pouze na Ostrovsku?

Trápí vás èasto plané výjezdy?

K dopravním nehodám, kde 
hrozí nebezpeèí požáru, kde 
by mohlo dojít nebo už došlo 
k úniku nebezpeèných látek, 
kde je nutné vyprostit zaklí- 
nìného èlovìka z havarova- 

ného vozidla apod. Obèas sundáme ze stromu koèku 
nebo vyprostíme nìjaké zvíøe z jímky èi hluboké díry. 
Nìkdy nás lidé volají i kvùli chycení papouška, ale 
tam je velmi malá pravdìpodobnost, protože jakmile 
se k nìmu pøiblížíme, vìtšinou uletí.

Kuriózní bylo zachraòování cyklisty, kterého srazilo 
letadlo. Když jsme se vraceli ze zásahu pøi požáru 
v Boèi, zavolali nás do Horního Žïáru k ranìnému 
cyklistovi na silnici (už u nìj byla záchranná služba) 
a ten tvrdil, že ho srazilo letadlo. Proto jsme uvažovali 
o tom, jestli by nepotøeboval pomoc psychiatra, ale 
pak vyšlo najevo, že letadlo skuteènì po silnici táhl ve 
vleku automobil, a to letadlo cyklistu skuteènì srazilo.

Období deš�ù pro nás znamenají hlavnì pravidelné 
zásahy ve Kfelích, kde se rozvodní Bystøice. Pøedem 
jsou sice vyhlášeny stavy povodòové pohotovosti, 
aby lidé byli pøipraveni, obèas se provádí i preventivní 
evakuace, jenže vìtšinou si nìkdo postaví hlavu, že 
z domova neodejde a pak jsou potíže. Takto jsme 
napøíklad pøi jedné pøívalové vlnì narychlo odváželi 
ze zatopeného domu tìhotnou ženu. 

Všechny výjezdy naøizuje støedisko v Karlových Va- 
rech. Je-li tøeba, vyjíždíme i mimo region, napøíklad 
pøi rozsáhlých povodních v roce 2002 jsme byli vysla- 
ní do Kralup a Mìlníka, kde se tehdy vylila øeka na 
soutoku Labe a Vltavy a záplavová vlna se vracela 
zpìt. Za tento zásah jsme dostali písemné podìkování 
ve formì diplomu z tamního okresního úøadu. Také 
jsme ve stejném roce vyjeli napøíklad s humanitární 
pomocí do zaplaveného Terezína.

Planý výjezd není zas tak èastý a rozhodnì se nejedná 
o nìjaké schválnosti. Lidé napøíklad vidí v lese kouø 
a rozhodnou se zavolat, což je rozhodnì lepší, než 
aby se nìco zanedbalo. Nejèastìjším dùvodem pla- 
ného poplachu bývá pálení klestí, které provádí lesní 
spoleènost. Ovšem každé vìtší pálení musí nejen 
lesáci, ale i soukromé osoby pøedem nahlásit mìst- 
skému úøadu a vyžádat si svolení Odboru životního 
prostøedí, protože se jedná také o ekologii. Nám pak 
odbor oznámí, v jakém místì se bude pálit. Pøesto 
hlášení obèanù jedeme vždy ovìøit, protože by byla 
neš�astná smùla, kdyby v blízkosti ohlášené lokality 
došlo ke skuteènému požáru a my bychom nevyjeli. 
Obèas také lidé nahlásí domnìlý únik jedovatých 
látek, protože cítí neznámý zápach. V Ostrovì je 
známý napøíklad pach z Vøesové, který byl nìkdy 
silnìjší než obvykle a potom se stával èastou pøíèinou 
výjezdù. Únik ovìøujeme zvláštními detektory, které 
urèí, je-li koncentrace látky v normì, nebo už je 
nebezpeèná. 

Èlenové ostrovské Jednotky sboru dobrovolných hasièù vyjíždìjí k požárùm a nehodám výhradnì ve svém volném èase. Pøi vyhlášení poplachu se až na 
výjimky svolávají pouze ti, kdo nejsou právì v práci (není totiž nikde uzákonìno, že by zamìstnavatel musel uvolnit dobrovolného hasièe v pøípadì nut- 
nosti ze zamìstnání). Výjimkou není ani tøiatøicetiletý Pavel Všelko, pùvodnì horník, který si práci u hasièù zvolil jako celoživotní povolání. U Hasièského 
záchranného sboru v Karlových Varech pracuje jako hasiè technik a v Ostrovì je jako dobrovolný hasiè zaøazen do funkce hasiè strojník. Ve volném èase se 
stará také o internetové stránky jednotky. 

Rozhovor
Pavel Všelko je hasièem na plný úvazek

Proè se už neohlašuje ve mìstì 
poplach sirénou?

Jak si hasièi udržují kondici?

Nìkde se ještì houká postaru, ale my už máme více 
jak deset let zajištìno vyhlášení poplachu elektro- 
nicky. Každý náš dobrovolný hasiè má svùj pager, na 
který mu poplach ohlásíme. Do pìti minut od vyhlá- 
šení poplachu se pak musí vyjíždìt k akci. V Jáchy- 
movì a Velichovì je limit do deseti minut, v Karlo- 
vých Varech do dvou minut.

Máme pravidelné výcviky, na kterých se uèíme za- 
cházet s dýchací technikou, ochrannými obleky apod. 
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Mám štìstí, jsem u toho. Karlovarské operaèní støe- 
disko volá, že na silnici u Ostrova smìrem na Jáchy- 
mov se stala dopravní nehoda. Všichni dobrovolníci 
dostávají okamžitì signál na pager. Pouhé dvì minu- 
ty nato už jeden z nich stojí v šatnì. Mezitím, co si 
nasazuje pøílbu Pavel Všelko, si vymìòují podrob- 
nosti o nehodì a zásahu. Ve tøetí minutì pøijíždí 
druhý dobrovolník, další volá z obchodu, že stojí 
u pokladny, aby zjistil, jestli ještì stihne zaplatit. 
Vzápìtí pøijíždí i on a všichni ètyøi nasedají do velkého 
požárního auta. Právì když vyjíždìjí, pøijíždí další 
hasiè (od vyhlášení poplachu ještì neuplynulo ani 
celých pìt minut) a hlásí ostrovské ústøednì, že kvùli 
dopravní zácpì to nestihl. Pøi dojezdu na stanovištì 
ještì staèí pozdravit posádku auta, v nìmž sedí za 
volantem Pavel Všelko, který ho zastoupil. 

Tìsnì po skonèení rozhovoru

(jan)

Školíme se pro první zdravotnickou pomoc, uèíme se 
požární taktiku. Periodická školení poøádá i karlovar- 
ská HZS, nìkolikrát do roka se pak provádí provì- 
øovací cvièení.

Hlavnì bych je chtìl požádat, aby dbali bezpeè- 
nostních pøedpisù, které zná snad každý už od dìtství. 
Patøí sem samozøejmì zákaz kouøení nebo dokonce
odhazování zápalek a nedopalkù v lesích. Nejvíc po- 
žárù je na jaøe, kdy oschnou louky a keøe, pak 
v suchém poèasí bìhem léta. Naši hasièi zasahují
  

Chtìl byste nìco vzkázat ètenáøùm?

Rozhovor pøipravila Irena Janeèková

Lesních požárù zaèíná pøibývat vždy na jaøe.
Foto: Archiv JSDH Ostrov

Pravidelná cvièení jsou provìrkou znalostí a dovedností hasièù.
Foto: Archiv JSDH Ostrov

Ostrovští hasièi se zúèastòují také hasièských soutìží.                                                                                            Foto: Archiv JSDH Ostrov



OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE
Slavný film podle pøedlohy Bohumila Hrabala
300: BITVA U THERMOPYL
Dravì pøevyprávìný pøíbìh bitvy u Thermopyl
PUSINKY
Pøíbìh tøí dívek na cestách
NEZNÁMÝ SVÙDCE
Bruce Willis a Halle Berry rozpálí celé plátno.
JEDNOTKA PØÍLIŠ RYCHLÉHO NASAZENÍ
Jsou to mizerové. Chystají smrtonosné pasti. Mají 
smrtonosné zbranì.
HOLKY V BALÍKU
Dvì bohaté sestry musí øešit všední problémy, když 
o vše pøijdou.

7. øíjna 15.00 hodin, vstupné 25 Kè

Hrdiny veselé dìtské hudební komedie jsou chlapci 
a dìvèata, kteøí vytáhnou do boje proti nìkterým 
dospìlým ze své obce, kteøí chtìjí promìnit starý hrad 
v zemìdìlský objekt, a to za vydatné pomoci rytíøe 
Viléma Brtníka z Brtníku a jeho dcery Leontýnky, 
duchù obývajících zchátralý objekt.

14. øíjna 15.00 hodin, vstupné 25 Kè

Tentokrát s našimi kamarády Bolkem a Lolkem 
prožijeme krásné prázdniny. 

21. øíjna 15.00 hodin, vstupné 25 Kè

Jedenáct pùvodních písnièek provází tento humorný 
pøíbìh šestnáctiletého kluka s problémy a sny, které 
patøí k jeho vìku. 

28. øíjna 15.00 hodin, vstupné 25 Kè

Dávno minuly èasy, kdy bylo vodníkù na èeských 
øekách požehnanì. Vodièkovi a Wassermannovi 
pøedstavují poslední dynastii vodníkù v Èechách. 

DVD pro mládež a veøejnost
4. øíjna 15.00 a 21.00 hodin, vstupné: 25 Kè

Studenti II. roèníku gymnázia odjíždìjí s pedagogic- 
kým dozorem na povinný lyžaøský kurs. 

18. øíjna 15.00 a 21.00 hodin, vstupné: 25 Kè

Do mìsta Šumperka je povolán inkvizitor, aby vyøešil 
pøestupek jedné žebraèky. Zkonstruuje proces, jehož 
metody zaruèují doznání všech obžalovaných. 

25. øíjna 15.00 a 21.00 hodin, vstupné: 25 Kè

Film natoèil Jiøí Menzel podle stejnojmenné novely 
Bohumila Hrabala. 

A� ŽIJÍ DUCHOVÉ

BOLEK A LOLEK NA PRÁZDNINÁCH

DISCOPØÍBÌH

JAK UTOPIT DOKTORA MRÁÈKA

SNÌŽENKY A MACHØI

KLADIVO NA ÈARODÌJNICE

OSTØE SLEDOVANÉ VLAKY
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KINOKAVÁRNA  OD 17.30 HODIN

Ilona Hálová, vedoucí kin

ØÍJENK I N O K A V Á R N A
DVD KINO

CO PØIPRAVUJEME V KINÌ 
NA LISTOPAD?

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

Pùjèovna DVD otevøena:

Každá desátá výpùjèka zdarma

Zaèátky pøedstavení v 17.30, není-li uvedeno jinak

KINOKAVÁRNA  OD 20.00 HODIN

Zaèátky pøedstavení ve 20.00, není-li uvedeno jinak 

5. a 6. pátek a sobota, 113 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 70 Kè, do 12 let nevhodný

Když Ted Crawford zjistí, že jej jeho pøekrásná 
a výraznì mladší manželka Jennifer podvádí s jiným, 
naplánuje její vraždu. V hlavní roli Anthony Hopkins. 
Produkce: USA. Žánr: thriller
 
12. pátek, 120 minut, èeské titulky, premiéra
Vstupné: 55 Kè, mládeži nepøístupný

Earl Brooks (Kevin Costner) právì obdržel cenu Muž 
roku od obchodní komory. Jen málo kdo v sále tuší, 
co je Brooks skuteènì zaè. V noci se po mìstì 
pohybuje jako nekompromisní vrah. 
Produkce: USA. Žánr: thriller s detektivní zápletkou

13. sobota, 96 minut, èeské titulky, premiéra
Vstupné: 55 Kè, mládeži pøístupný

Bùh dostal po pár letech nový bláznivý nápad… 
A právì èerstvého kongresmana, který vyhrál volby 
s odvážným sloganem „Zmìním svìt“, se rozhodl Bùh 
(Morgan Freeman) otestovat. 
Produkce: USA. Žánr: komedie

19. pátek, 130 minut, èeské titulky, premiéra
Vstupné: 55 Kè,  mládeži nepøístupný

Pøed dvìma lety dobyl film Noèní hlídka, první díl 
fantasy trilogie režiséra Timura Bekmambetova, celý 
filmový svìt. Tisíce fanouškù okouzlilo propojení 
moderní sci-fi, fantasy a východních mytologií. 
Produkce: Rusko. 
 Žánr: akèní fantasy thriller

20. sobota, 93 minut, èeská verze, repríza
Vstupné: 60 Kè, mládeži pøístupný

Vzhledem k tomu, že se stali protagonisty 
nejúspìšnìjšího animovaného filmu všech dob, ne- 
mají manželé Shrekovi na pohodu nárok. 
Produkce: USA. 
Žánr: animovaná komedie

26. a 27. pátek a sobota, 115 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 55 Kè, mládeži nepøístupný

Vynoøil se z vln Støedozemního moøe a nemìl 
sebemenší tušení, kdo je. Tehdy se zrodil Agent bez 
minulosti. 
Produkce: USA, Nìm. Žánr: špionážní thriller

OKAMŽIK ZLOMU

MR. BROOKS

BOŽSKÝ EVAN

DENNÍ HLÍDKA

SHREK TØETÍ

BOURNEOVO ULTIMÁTUM

4. a 5. ètvrtek a pátek, 144 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 60 Kè, do 12 let nevhodný

Zaèátky pøedstavení již v 17.00 hodin.
Transformers patøí k nejúspìšnìjším hraèkám v histo- 
rii. Roboti, kteøí se dokážou pøetransformovat v libo- 
volný dopravní prostøedek. Prakticky od nepamìti ve 
vesmíru kolem nás zuøí válka dvou vyspìlých mimo- 
zemských civilizací. 
Produkce: USA. Žánr: akèní, sci-fi

6. a 7. sobota a nedìle, 104 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 70 Kè, do 12 let nevhodný

Šéfkuchaøka prvotøídní restaurace Kate Armstrongo- 
vá (Catherine Zeta-Jones) vede své každodenní ná- 
roèné smìny s obdivuhodnou lehkostí. Ústraní své 
kuchynì opouští jen tehdy, když od nìkterého z hos- 
tù pøijímá pochvalu za mimoøádnou spokojenost. 
Produkce: USA. Žánr: komedie

11. a 12. ètvrtek a pátek, 120 minut, èeské titulky, 
premiéra
Ve ètvrtek promítáme pouze od 20.00 hodin.
Vstupné: 55 Kè, mládeži nepøístupný

Earl Brooks (Kevin Costner) právì obdržel cenu Muž 
roku od obchodní komory. Jen málokdo v sále tuší, 
co je Brooks skuteènì zaè. V noci se po mìstì pohy- 
buje jako nekompromisní vrah, který své obìti vždy 
vyruší pøi milování a dvìma dobøe míøenými ranami 
zastøelí. 
Produkce: USA. Žánr: thriller s detektivní zápletkou

13. a 14. sobota a nedìle, 96 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 55 Kè, mládeži pøístupný

Bùh dostal po pár letech nový bláznivý nápad… 
A právì èerstvého kongresmana, který vyhrál volby 
s odvážným sloganem: Zmìním svìt, se rozhodl Bùh 
(Morgan Freeman) otestovat. Má postavit archu, 
shromáždit na ní zástupce všech živoèišných druhù 
a nasmìrovat si to k Araratu nebo jinému kopci. A co 
na to Evan? Ten tiše trpí a staví.
Produkce: USA. Žánr: komedie

18. a 19. ètvrtek a pátek, 130 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 55 Kè,  mládeži nepøístupný

Tisíce fanouškù okouzlilo propojení moderní sci-fi, 
fantasy a východních mytologií. Denní hlídka pokra- 
èuje ve vyprávìní pøíbìhu o souboji Svìtlé a Tmavé 
strany, který se odehrává v souèasném Rusku, ale 
v podstatì i napøíè celými dìjinami civilizovaného 
svìta. Produkce: Rusko. Žánr: akèní fantasy thriller

20. a 21. sobota a nedìle, 93 minut, èeská verze, 
repríza
Vstupné: 60 Kè, mládeži pøístupný

Za normálních okolností by krásní, mladí a zelení 
manželé Shrekovi žili nerušenì a hlavnì š�astnì až do 
smrti. Vzhledem k tomu, že se stali protagonisty 
nejúspìšnìjšího animovaného filmu všech dob, ne- 
mají na pohodu nárok. 
Produkce: USA. Žánr: animovaná komedie

TRANSFORMERS

KOØENÍ ŽIVOTA

MR. BROOKS

BOŽSKÝ EVAN

DENNÍ HLÍDKA

SHREK TØETÍ

25. a 26. ètvrtek a pátek, 110 minut, èeská verze, 
premiéra
Vstupné: 75 Kè, mládeži pøístupný

Hlavním hrdinou je krysák Remy, který odvážnì sní 
o tom, že se stane vyhlášeným kuchaøem v paøížské 
pìtihvìzdièkové restauraci. 
Produkce: Èína, USA. Žánr: romantické drama

27. a 28. sobota a nedìle, 115 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 55 Kè, mládeži nepøístupný

Vynoøil se z vln Støedozemního moøe a nemìl 
sebemenší tušení, kdo je. Tehdy se zrodil Agent bez 
minulosti. 
Produkce: USA, Nìm. Žánr: špionážní thriller

RATATOUILLE

BOURNEOVO ULTIMÁTUM

Hvìzdný prach, GYMPL, MEDVÍDEK

NOVINKY PÙJÈOVNY DVD
Domu kultury Ostrov



20. listopadu 19.30 hod., divadelní sál DK Ostrov
Leonard Gershe

Režie: Alexej Pyško
Co je víc? Milovat, nebo být volný jako motýl? Love 
story plná humoru a neèekaných poznání…
Jméno Leonarda Gershe není v Èechách pøíliš zná- 
mé. Neprávem. Byl to velmi úspìšný autor a hrál se 
mnohokrát i u nás. Jeho Motýli se objevili na re- 
pertoáru nìkolika èeských divadel a pozdìji i sou- 
kromých hereckých spoleèností. K napsání Motýlù 
inspiroval Gershe podle vlastních slov rozhlasový 
poøad. Šlo o zpovìï slepého mladého muže, který 
vyprávìl o svém životì a pocitech. Jeho schopnost 
vyrovnat se s handicapem Gershe upoutala. Vìtši- 
nový postoj k postiženým je totiž jiný: málokdo z nás 
dokáže zapomenout na bariéry a jednat se slepcem 
èi vozíèkáøem spontánnì, pøirozenì a rovnocennì. 
Zkušenost Dona Bakera a jeho pøedobrazu z reálné- 
ho života není jistì ojedinìlá.

Hrají 
Don Baker: 
Jill Tannerová: 
Paní Bakerová: 
Ralph Austin: 

MOTÝLI

Vojta Kotek
Klára Jandová / Jana Stryková
Valerie Zawadská

Richard Trs�an
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ØÍJEN
Program 
Domu kultury Ostrov

Jaroslava Rošková, 
vedoucí programového odd. DK Ostrov

PØIPRAVUJEME

Vernisáž výstavy 
10. øíjna 16.00 hod., Stará radnice Ostrov

Výstava známého èeského herce a režiséra 
Konec výstavy: 31. øíjna 2007
Vstupné: 10 Kè

18. øíjna 18.00 hod., Dùm kultury Ostrov 

DUB zve na filozofické zamyšlení v rámci cyklu 
TVORE LIDSKÉHO STUPNÌ, STAÒ SE
 ÈLOVÌKEM 
Vstupné: 40 Kè

21. øíjna 17.00 hod., kostel Zvìstování Panny 
Marie Ostrov

Smíšený komorní pìvecký sbor Orbis pictus Ostrov 
vznikl v roce 1998. Jeho repertoár tvoøí zejména 
skladby gotické, renesanèní a barokní. Sbor aktivnì 
pùsobí pøedevším v Karlovarském regionu, poøádá 
pravidelnì vánoèní a charitativní koncerty. K úspì- 
chùm sboru patøí velmi dobré ocenìní na Festa 
musicale Olomouc v letech 2000 a 2001. Od roku 
2002 je sbor èlenem Unie èeských pìveckých sborù. 
Od jeho založení sbor umìlecky øídí Lenka 
Kozohorská. 
Vstupné: 70 Kè

26. øíjna 19.00 hod., Stará radnice Ostrov

Vìra Nosková je v souèasnosti jednou z nejète- 
nìjších èeských autorek. Po prvním úspìšném  
románu Bereme co je pøichází jeho pokraèovaní 
Obsazeno.
Vstupné: 40 Kè

ONDØEJ KEPKA, FOTOGRAF

TOMÁŠ PFEIFFER

ORBIS PICTUS OSTROV

VÌRA NOSKOVÁ, AUTORSKÉ ÈTENÍ 
OBSAZENO

6. øíjna 19.30 hod., divadelní sál DK Ostrov 
Divadelní scéna DK Ostrov 
Derniéra 

Vstupné: 40 Kè
DÍVÈÍ VÁLKA 

14. øíjna 17.00 hod, kostel Zvìstování Panny 
Marie Ostrov

Komorní orchestr Caecilia Karlovy Vary 
Program: Fischer, Bach, Finger, Marcello, 
Manfredini, Labitzký
Sólisté: 
Tanja Skalková, housle (koncertní mistr KSO),
Martin Petr, hoboj (sólohobojista KSO) 
Bohumír Hájek, dirigent
Prùvodní slovo k Fischerovi a jeho dobì: Zdeòka 
Èepeláková 
Vstupné: 150 Kè

K POCTÌ J.C.F. FISCHERA

9. až 12. øíjna Dùm kultury Ostrov

DÌTSKÝ 
FILMOVÝ 
A TELEVIZNÍ 
FESTIVAL 
OTY HOFMANA 

10. øíjna 18.00 hod, divadelní sál DK Ostrov
Koncert 

Vstupné: 90, 60, 30 Kè
EWA FARNA

28. øíjna 15.00 hod., divadelní sál DK Ostrov
Premiéra Divadelní scény DK Ostrov

Veselá pohádka o èarodìjnicích a Honzovi, který 
své štìstí našel. Vstupné: 25 Kè

28. øíjna 17.00 hod.,  kostel Zvìstování Panny 
Marie Ostrov

Karlovarský symfonický orchestr
Sólista : Vladislav Linìckij
Vstupné: 200 Kè

31. øíjna 19.30 hod., divadelní sál DK Ostrov

Vstupné: 240, 220, 190, 150 Kè

BABICE REJDICE

ANTONIO VIVALDI: ÈTVERO 
ROÈNÍCH OBDOBÍ

DIVADLO SKLEP
BESíDKA 2007 

EWA FARNA

MOTÝLI
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Kultura

Program

Interní koncert žákù hudebního oboru. Vstupné 
dobrovolné.

Myš-Maš tøí pohádek. Pro festival Oty Hofmana 
hraje soubor Hop-Hop pod vedením Ireny 
Konývkové. 

Interní koncert žákù hudebního oboru. Vstupné 
dobrovolné.
Akce mimo Ostrov:

Soubor Hop-Hop: Bylo nás pìt 

Soubor Hop-Hop: Bylo nás pìt a Dar 
ohnivého ptáka, v nìmèinì, v režii Ireny Konývkové

11. øíjna 17.00 hod., Koncertní sál ZUŠ

11. øíjna, DK Ostrov 

23. øíjna 17.00 hod., Koncertní sál ZUŠ

3. a 4. øíjna, divadlo Disk DAMU Praha

26. až 28. øíjna, Dìtský divadelní festival v Hofu 
(Nìmecko). 

Základní umìlecká škola

Dìtské oddìlení knihovny uspoøádalo ve spolupráci 
s DK Ostrov doprovodné soutìže pro mateøské školy 
a žáky tøetích tøíd ZŠ. Tyto soutìže se konaly v záøí jako 
souèást doprovodných akcí festivalu Oty Hofmana. 
Organizátoøi se inspirovali letošním tématem festi- 
valu: V hlavní roli dìti a zvíøátka. Soutìž nazvali 
Pohádkové malování a zpívání.
Vyhodnocení soutìžního klání se uskuteèní 
8. øíjna od 10 hodin v Domì kultury. Jako host se 
na závìr programu dìtem pøedstaví ilustrátor 
a spisovatel Adolf Dudek. 

Mìstská knihovna 
Ostrov

Mgr. Irena Leitnerová

naše práce vás baví ...

353 800 526             www.dk-ostrov.cz           info@dk-ostrov.cz

kina - divadla - koncerty - výstavy
informaèní centrum - videopùjèovna
kina - divadla - koncerty - výstavy
informaèní centrum - videopùjèovna

DVD KINO V KINOKAVÁRNÌ
TEPLÉ I STUDENÉ NÁPOJE
PAMLSKY Z ATOMATÙ 
VSTUPNÉ 25 KÈ

Po dobu trvání festivalu Oty Hofmana, dennì ve 
dnech 9. až 12. øíjna

Letos už podruhé otevøeme pro dìti Festivalovou 
školku. Každý den zaèneme promítáním pohádek 
a krátkých filmù nejen o zvíøátkách (napøíklad Mé- 
ïové, Dìti kreslí písnièky, Krteèek ad.). Vždy po skon- 
èení pohádek bude pøipraven asi hodinový program 
se zámìrem zaujmout i ty  nejmenší. 

V úterý zaèneme vynikajícím loutkovým divadlem 
Kuba, ve støedu bude kouzlit  Kamil Burda, Myš-Maš 
pohádek v podání souboru Hop-Hop ze ZUŠ uvidí 
dìti ve ètvrtek. V pátek ráno pobaví dìtské diváky 
klauni. Pro všechny dìti také uspoøádáme v pátek od 
9.30 hodin  Pohádkový karneval. 

9.00 až 11.00 hod. Pro ostrovské MŠ
15.00 až 17.00 hod. Pro rodièe s dìtmi

Festivalová školka 

 (JR)

Pod tímto názvem se skrývá výstava toho nejlepšího, 
èím se Ostrov mùže pochlubit na poli souèasného 
výtvarného umìní. Tøi ostrovští pánové: Boøivoj 
Hoøínek, Pavel Knapek, František Steker a jeden 
„pøespolní“, Pavel Želechovský (se vøelým vztahem 
k místu svého mládí), reprezentují naše mìsto velmi 
kvalitním, aktuálním umìním. V galerii uvidíte vše od 
porcelánových objektù pøes fotografie, kresby, sochy 
až po multimediální tvorbu. Spoleèným znakem 
„ostrovských pánù“ je pøíklon ke konceptuálnímu 
umìní a geometrickým prvkùm a neménì vøelý vztah 
ke galerii, zosobnìné Zdeòkou Èepelákovou. Pøijïte 
se pøesvìdèit na vlastní oèi, že moderní umìní 
a historická architektura Letohrádku si mohou dobøe 
rozumìt.

Výstava potrvá do 4. listopadu.

aneb Když v Letohrádku žily princezny
Galerie pøipravila interaktivní program pro dìti I. 
stupnì ZŠ, který poskytuje první nahlédnutí do bohaté 
historie mìsta Ostrova. 

Letohrádek Ostrov
poboèka Galerie umìní Karlovy Vary
otevøeno do 4. 11. 2007
tel.: 353 842 883, 737 072 522
e-mail: pobockagukv@volny.cz,
www.galeriekvary.cz
otevøeno: støeda-nedìle: 13-17 hodin
hromadné návštìvy po telefonické domluvì: po-pá: 
8-15 hodin, vstupné: 20 Kè, snížené: 10 Kè

Kudy tudy cesta do minulosti 

3+1 
s výhledem do parku

20. øíjna 11.00 až 17.00 hod.
Závìr sezony
Hradní slavnost s rùznorodým programem. Chybìt 
nebudou ani šermíøi Savioli a Poulièní divadlo Viktora 
Braunreitera. 
Vstupné: 90 Kè, dìti 50 Kè, rodinné 230 Kè
Až do konce sezony:
Strom života (Stromy a mýty, Stromy rodové, Stromy 
u hradù ad.) slovem i obrazem. Výstava v hradní kapli.
Vítej v Avalonu, obrazy Miloslavy Uhlíkové. 

Horní hrad

 (red) 

NÍZKÉ CENY V DVD PÙJÈOVNÌ TRVAJÍ

Kateøina Rejchrtová
Herec Ondøej Kepka, kterého si diváci pamatují 
napøíklad z dìtské role v seriálu Arabela, se 
v Ostrovì letos pøedstaví jako fotograf. Jeho 
výstavu fotografií mohou vidìt návštìvníci Staré 
radnice v Ostrovì od 10. øíjna v rámci festivalu 
Oty Hofmana.
Foto: Archiv Ondøeje Kepky

Tøi vìže. Pavel Soukup, èlen ostrovského Fotoklubu, zastihl novì posazenou kopuli Pohøební kaple z cesty ke starému koupališti. Ohnisková 
vzdálenost 66, f/9, 1/1000 sec, ISO 100.

Ostrovský mìsíèník vydává Dùm kultury Ostrov 
v nákladu 7700 kusù mìsíènì.
Distribuce je zdarma do každé ostrovské domácnosti.
Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do pøíštího èísla je 10. 
øíjna, uzávìrka pro pøíjem reklam 14. øíjna. Pøíspìvky 
došlé po tìchto termínech nemusejí být otištìny!
Grafická úprava, zlom: Anna Bílková
Tisk: František Beran, Tiskárna BMT, Varšavská 2, Karlovy 
Vary
Šéfredaktor: Irena Janeèková
Redakèní rada: Bc. Jan Bureš, Milan Matìjka, Vojtìch 
Písaèka, Ing. Marek Poledníèek, Ing. Jitka Samáková
Redakèní rada neodpovídá za text inzerce.
Pøíspìvky a dotazy: sefredaktor@dk-ostrov.cz, redakce (tel. 
353 800 531) nebo Infocentrum v DK Ostrov (tel. 353 800 
526), inzerce: bilkova@dk-ostrov.cz (tel. 353 800 525)                   
Registraèní znaèka: MK ÈR E 16035



Øíjen je opravdový 
podzimní mìsíc, èas- 
to je chladno, fouká 
vítr a prší. Po teplém 
záøí se øíjen zle tváøí, 
ale ne poøád, obèas 

se ještì mùžeme zahøát sluneèními paprsky. Øíjen dostal 
jméno podle jelení øíje, která v tomto mìsíci konèí. 
Èasto mùžeme slyšet jeleny, jak troubí ve dne i v noci. 
Také získávají tmavší, hustší a delší zimní srst, aby jim 
nebylo chladno. V tomto období také shazují paroží 
(stejnì jako srnci) a budeme-li mít velké štìstí, mùžeme 
v blízkosti lesa zaslechnout nevšední a velmi zajímavé 
zvuky. Mùžeme narazit i na havrany. Ti jsou neklamným 
znamením toho, že je už zima za dveømi. V øíjnu vrcholí 
vinobraní, protože záøí víno vaøí, ale øíjen maèká hrozen. 
Ve vinaøských oblastech se poøádají slavnosti a doma se 
dìlají dobroty i ze šípkù. Pomozte, dìti, sbírat šípky 
a maminka vás ráda v zimì odmìní šípkovým èajem 
nebo výbornou marmeládou, která je velmi bohatá na 
vitamíny. V øíjnu se sklízí i poslední ovoce, stále ještì 
mùžete najít houby. Také kaštany, žaludy, bukvice, žalu- 
dy a rùzné listy. Všechny ty poklady mùžete doplnit 
nìèím z domácích zdrojù a za dlouhých podzimních 
veèerù mùžete pomalu navlékat jehlou na režnou nit 
nebo vlasec. Mùže to být hezký dárek pro nìkoho 
z rodiny, kamarády, nebo lze použít tento náhrdelník 
i jako potravu pro ptáèky, až si nebudou moci najít 
potravu sami.

Než se k nám pøiblíží zima ještì víc, mùžeme v kalendáøi 
najít jméno Tereza a pranostika nám øíká, že po svaté 
Tereze mráz po støechách poleze. Naštìstí se pranostiky 
vždy nevyplní, ale na zimu se musíme pøipravit. Význam- 
ným podzimním dnem je i svátek svatého Havla a mož- 
ná jste už nìkdy slyšeli, že jaký den Havel ukazuje, tako- 
vá se zima objevuje. Necháme se pøekvapit. V tomto 
období se konají na rùzných místech posvícení, všichni 
se radují, veselí a rádi si dají nìjakou dobrùtku. K tomu 
spousta zábavy: hudba, tanec, rùzné trhy, poutì a ko-
lotoèe.

Nìkdy mùže øíjen pùsobit i smutnì, ale urèitì není 
smutný jeho poslední den, kdy se už i u nás zaèíná slavit 
halloween. Tento svátek slavíme teprve krátce, pøišel 
k nám z Ameriky. Baví se hlavnì dìti: pøevlékají se za 
rùzné bubáky, smrtky, upíry, duchy s maskami na hlavì 
a obchází po domech. Znakem halloweenu je svítící 
dýnì, vydlabaná a vyøezaná do podoby strašidelnì 
vyhlížejícího oblièeje. Pokud vás nápad zaujal, zkuste si 
letos také vyrobit malé strašidlo. Jak moc bude strašit, to 
záleží jenom na vás. Tak co, dáme se do toho?

K výrobì strašidýlka budete potøebovat velkou oranžo- 
vou dýni, ostrý nožík, pevnou podložku na krájení, 
malou èajovou svíèku a zase poproste o pomoc tatínka 
nebo maminku, abyste si nezpùsobili nìjaký úraz. Ještì 
pøed nákupem dobøe zkontrolujte, jestli dýnì pevnì 
stojí. Horní èást odkrojíte, aby vzniklo víko a do nìj 
vykrojíte malou díru pro odvod vzduchu. Chcete-li mít 
jistotu, že bude víko dobøe držet, vykrojte po obvodu 
zuby; obì èásti do sebe potom lépe zapadají. Vzniklým 
otvorem velmi opatrnì vydlabejte dužinu a dejte si na 
tom hodnì záležet. Èím budete pøi èištìní peèlivìjší 
a necháte jí tam co nejménì, tím déle vám dýnì vydrží. 
Teï se mùžete pustit do možná nejoblíbenìjší èinnosti, 
a to vyøezávání oèí, oboèí, nosu pusy a celého oblièeje 
tak, aby oblièej nahánìl poøádnou hrùzu. Nakonec 
vložte dovnitø èajovou svíèku a tìšte se, jaké uvidíte 
divy. Nejlepší je, máte-li možnost rozsvítit své strašidlo 
ve tmì venku. Rozsvítí se pak nejen oèi strašidýlka, ale 
možná i vaše, èásteènì z pøekvapení a také z pocitu 
dobøe vykonané práce. Vydlabanou dužinu nemusíte 
vyhazovat. Když maminku hezky poprosíte, možná vám 
z ní za odmìnu upeèe výborný koláè a budete si na nìm 
všichni pochutnávat. Pøeji vám, dìti, a� se spoleèné dílo 
vydaøí, užívejte si hezké podzimní dny a hlavnì: Nièeho 
se nebojte! 

Strašidelná dýnì

Øíjen 200710

Volný èas
Dìtské okénko

Ostrovský mìsíèník

Lenka Jabùrková 

Tøináctiletý Štìpán Novotný, žák 
ZŠ Májová v Ostrovì, byl vyslán 
jako reprezetant Èeské republiky 
na mistrovství svìta v jachtingu do 
Cagliari na Sardínii. Jako letošní 
mistr ÈR byl jedním z pìti repre- 
zentantù, vybraných pro závod 
v lodní tøídì Optimist pro dìti do 

15 let. Soupeøilo s ním celkem 255 dìtí z 58 zemí svìta. 
Štìpán se umístil na 212. místì.
„Myslím, že pro Štìpána, který má celou závodní dráhu 
teprve pøed sebou, je úspìchem už samotná úèast na 
mistrovství svìta,“ komentoval jeho umístìní otec Vác- 
lav, který je Štìpánovým hlavním trenérem. 
Na Sardínii Štìpána doprovázeli rodièe. Ve dvou dnech 
volna se potápìl se šnorchlem, pochutnával si na moø- 
ských specialitách a procvièoval si angliètinu, hlavnì 
s australskými kamarády. Pøitom ale stále sledoval jízdy 
svých soupeøù.
„Tím, že jsem mohl pozorovat jízdu závodníkù z celého 
svìta, hodnì jsem se pøiuèil. Technika a závodní taktika 
se totiž u každého trochu liší,“ vysvìtlil Štìpán. Na moøi 
se plachtit rozhodnì nebojí. Umí velmi dobøe plavat 
a dokáže si poradit i v situaci, kdy se loï pøeklopí. V zi- 
mì, když plachetnice odpoèívá, zajiš�uje Štìpánovi do- 
statek pohybu sjezdové lyžování, které také provozuje 
závodnì. O dalších sportech zatím nepøemýšlí.
„Nìkdy bych si ale moc rád vyzkoušel jízdu po moø- 
ských vlnách na surfu bez plachty,“ svìøil se Štìpán. Na 
úèast Štìpána Novotného na mistrovství svìta v Cag- 
liari finanènì pøispìlo mìsto Ostrov. 

Obèanské sdružení Ostrovský Macík poøádá 27. øíjna 
ètvrtý roèník Hubertovy jízdy. Pøihlášky si lze vyžádat na 
tel. 776 669 084. Uzávìrka pøihlášek je 20. øíjna. 
Program pro jezdce a veøejnost: prohlídka azylu Macík, 
tombola. Zaèátek pro jezdce a majitele koní v 8.00 
hodin, pro veøejnost v 10.00 hodin. Slavnostní nástup 
koní v 10.30 hod. Tuto akci finanènì podpoøilo mìsto 
Ostrov a Nadace ÈEZ. 

V prvním èervencovém týdnu se v Èeském Ráji 
v krásném prostøedí Prachovských skal konalo celo- 
státní soustøedìní všech karatistù, a to nejen z naší 
republiky. Zacvièit i zasoutìžit si v kategorii Kata pøijeli 
karatisté až z Norska. Pro karatisty Karate klubu 
MDDM Ostrov to byla obvzláš� dùležitá akce, pro- 
tože kromì samotného cvièení zde také Ivo Hodík ml. 
a Jindøich Pospíšil skládali zkoušku STV na Mistrovský 
stupeò 1. Dan. Sedmièlenné zkušební komisi pøedse- 
dal Karel Jedlièka, 4. Dan. Jejich cvièení bylo hodno-
ceno velice kladnì a uznale, a to všemi èleny komise. 
O jejich uznání práce našich závodníkù, vedoucích 
a trenérù svìdèily i udìlené ceny:
Výsledky v soutìži Kata 
Zkoušky STV: dvì ceny 1. Dan, dvì ceny 5. Kyu, jedna 
cena 6. Kyu, jedna cena 7. Kyu. Soutìž Kata: tøikrát 
1. místo, dvakrát 2. místo, jednou 3. místo.
 Všem cvièencùm upøímnì blahopøeji. 

Sportovní krasobruslaøský klub Karlovy Vary poøádá 
pøímo na Zimním stadionu Ostrov kurz bruslení pro 
dìti od ètyø let. První lekce se uskuteènila 29. záøí, další 
lekce budou vždy v pondìlí od 17.15 hodin, cena je 
450 korun (za všechny lekce). Zájemci mohou pøijít 
i po zahájení kurzu a plynule se zaøadit. Kurz vedou 
kvalifikované trenérky krasobruslení. Další informace 
na tel.: 777 140 897. 

Plot kolem pozemku je rámem zahrady. Stejnì jako 
špatný rám mùže znehodnotit zážitek ze sebekrásnìj- 
šího obrazu, špatnì zvolený plot znièí dojem z celé 
zahrady. Plot musí ladit s tím co ohranièuje uvnitø, ale 
i s okolím. Ne každý plot se hodí do urèité ulice nebo 
krajiny. Plot je vizitkou a tváøí majitele. Než se pustíte 
do stavby, uvìdomte si, co od plotu èekáte: vymezení 
vlastního území, ztížení vstupu cizím lidem, zvíøátkùm èi 
odstínìní vnìjších vlivù a vytvoøení soukromé zóny bez 
oèí zvìdavcù? Plot mùže být kombinovaný s vhodnou 
výsadbou, která také zamezí laèným pohledùm pozo- 
rovatelù.
Vidíte-li rodinné domky s prùhledným nižším oplo- 
cením, které pøímo vybízí k prohlížení a sledování, co 
pìkného kdo vytvoøil a pak náhle mezi nimi stojí dvou- 
metrová zeï jako „pìst na oko“, tak to o nìèem svìdèí, 
i kdyby majitel zvolil nejlepší materiál a mistrné øemesl- 
né provedení. Chcete-li z jakéhokoli dùvodu uzavøít 
svou zahradu takto výrazným „rámem“, je vhodné jej 
propojit s okolím: zvenku pøed plot nasadíte výsadbové 
skupiny, které plot opticky rozèlení nebo pøedsadíte 
plot živý. Je pìkné, když podobná zeleò vykukuje pøed 
i za plotem. Plot pak vzbuzuje dojem, že je za ním oáza, 
ze které prýští zeleò ven. Otevøené pøedzahrádky 
dávají vlídný ráz mìstu. Bohužel, je to možné jen v kul- 
turnì vyspìlé spoleènosti. U nás je zatím alespoò met- 
ro vý plot nutností.
Barva, materiál a struktura oplocení nebo alespoò jeho 
èásti by mìla ladit s ostatními stavebními prvky v zah- 
radì. Pak celek pùsobí celistvì a pøirozenì. Máte-li 
napøíklad podezdívku na domì ze štípané žuly, pak 
i podezdívka plotu má být žulová, stejnì jako pode- 
zdívka altánu, opìrná zídka apod. Jestliže na domì 
dominuje døevo, pak i výplnì plotových polí, pergola, 
ozdobné podpory pro rostliny atd. mají barevnì ladit. 
A jsou-li výplnì plotu z pletiva, pak i altán by mìl být 
kovový a stejnì vzdušný jako plot, pod støechou by 
mohl mít ozdobný pruh z rámù, vypletených stejným 
pletivem. Když v prostoru opakujete stejný motiv, 
odhalíte tajemství stylu a luxusu. V posledních letech se 
na trhu objevuje spousta plotových systémù. Struktura, 
odstín a charakter výrobkù bývají podobné. Prodávají 
se „drátìné systémy“, ve kterých najdete vedle plotu 
i pergoly, altány, rùzná loubí a opory. Jinde zase beto- 
nové sloupky, do kterých vsunete celé odlité plotové 
díly imitující kámen, døevo atd. Dále jsou to døevìné 
(proti hnilobì tlakovì moøené), vyplétané, stloukané 
nebo montované plotové sestavy atd. Mùžete nakou- 
pit už hotové vìci, nebo se pustit do díla dle vlastních 
schopností a kreativity sami. A pro vás pár pøipomenutí:
Prostý pletivový plot potøebuje zejména dobré ukotve- 
ní do kvalitního základu a dùkladnì natøené sloupky. 
Sloupek, do kterého neprší, vydrží déle, proto je dobrá 
nìjaká „èepièka“. V životnosti stále vedou hliníková 
pletiva (prosím, nikomu neøíkejte, že je máte, nebo ho 
mít už nebudete), druhou a levnìjší možností jsou ple- 
tiva potažená plastem. Pøi práci dbejte na to, abyste 
hrubým zacházením neprotrhli plast, jinak se budete 
potýkat s korozí. Na pletivo existují jednoduché upínací 
spony, které se instalují na pøíèné pomocné dráty 
umožòující patøièné a pohodlné napínání.
Zdìný plot má svá úskalí. Èasté chyby jsou: mìlký 
základ (zpùsobí praskání a deformace plotu), špatná 
izolace vùèi základùm (plot táhne vlhko ze zemì 
a následnì opadá omítka) a nedostateèné kotvení do 
sloupkù. Krytina nebo hlavice na podezdívce musí 
dovést vodu do dostateèné vzdálenosti od stìny, aby 
co nejdále volnì kapala na zem a nestékala po stìnì. 
Když neopadá omítka, vzniknou škaredé mapy. Také 
u døevìných plotù pozor na kotvení do zemì: musí se 
zamezit kontaktu døeva se zemní vlhkostí. Dùležitá je 
volba impregnaèního materiálu. Poraïte se u prodejce, 
která barva je vhodná na døevo ven. Další chybou jsou 
vodorovnì seøezané pøíèné plochy, na které prší a døe- 
vo rychleji podléhá zkáze. Tvar má být co nejšikmìjší, 
aby voda nemìla èas se vsáknout. 
Pøeji Vám, a� máte plot jen jako estetický doplnìk a ne 
jako ochranu pøed lapky. 

Jak na oplocení

Milan Jandourek

Øíjen
Foukej, foukej vìtøíèku,
shoï mi jednu hruštièku,
shoï mi jednu nebo dvì,
budou sladké obì dvì.

Ivo Hodík st., vedoucí a trenér oddílu

Karate: Jinolice 2007

Monika Škornièková, trenérka - PR

Kurz krasobruslení pro dìti

Hubertova jízda 

Hana Šimková, OS Macík

Štìpán Novotný se zúèastnil 
mistrovství svìta

(jan) 



Ves mìla svou vandrovní školu
Ves patøila, stejnì jako blízký Osvinov, k okresu Jáchy- 
mov a od nepamìti k faøe v Krásném Lese. Z veøejných 
budov byla ve vsi jen škola a od roku 1824 malá døe-
vìná zvonièka. Pùvodní škola zaèala v 19. století, ne- 
mìla vlastní budovu, byla vandrovní: vysloužilí vojáci 
nebo øemeslníci, kteøí umìli èíst a psát, uèili po domech 
vždy v sobotu. Školní inventáø, který sestával ze dvou 
lavic a jedné tabule, se stìhoval z jednoho stavení do 
druhého. Když roku 1852 vandrovní škola skonèila, 
mìla 51 dìtí. Ty pak chodily do farní školy v Krásném 
Lese až do roku 1876, kdy ve vsi postavili školu vlastní. 
Obec byla elektrifikována až v roce 1933 a ještì roku 
1955 byla uvedena v lexikonu obcí jako osada obce 
Krásný Les. 
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Zaniklá ves Vrch - Hüttmesgrün - tip na badatelský výlet
4. øíjna moderuje Helena Kyselá
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 39. roèník festivalu Oty Hofmana v Ostrovì, 
hovoøí Ing. Marek Poledníèek, øeditel DK  Ostrov.
18.30 Povídání o...digitalizaci vysílání po síti TKR 
v Ostrovì
18.55 Moser, pokraèování tradice
19.00 Informaèní servis
11. øíjna moderuje Jana Pavlíková
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Veteran Car Club K. Vary, hovoøí Petr 
Kukrecht, pøedseda.
18.30 Kulturní mìšec
18.50 S-mix
18.55 Informaèní servis
18. øíjna moderuje Helena Kyselá
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Poboèka ÈOI v Ostrovì, hovoøí Ing. Milan 
Javorský, øeditel ÈOI Plzeò
18.30 Jungle
18.50 Školní støípky (SPŠ Ostrov)
19.00 Informaèní servis
25. øíjna moderuje Jana Pavlíková
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Èeský svaz diabetikù Ostrov, hovoøí Josef 
Horák, zástupce ostrovské poboèky. 
18.30 Videotip
18.50 Promìny
18.55 Informaèní servis

Upozornìní divákùm
V ÈR byla zahájena digitalizace vysílání tel. signálu. 
Pokud i vy tápete v této oblasti a není vám jasné, jak 
se na digitalizaci pøipravit, pak se dívejte 4. øíjna na 
poøad Povídání o...

Celotýdenní vysílání
 9.00 Minizprávy (repríza), poøad, 

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

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

 18.00 Vysílání (premiéra), 19.00 Opakování 
vysílání do 24.00

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

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

Nové schéma vysílání se bude dále mìnit a zdoko- 
nalovat dle diváckých podnìtù. Jakékoli návrhy, 
pøipomínky a dotazy volejte na 353 613 694, pište na: 
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. Zmìna programu vyhrazena! 
Všechny zaèátky poøadù jsou pouze informativní! 

Pondìlí, úterý:

Støeda:

Ètvrtek:

Pátek:

Sobota:
Nedìle:

Akce pro veøejnost
Parní úzkokolejkou za romantikou Krušných 

hor (Jöhnstadt)
 Jáchymovský tolar (trasy 10 a 20 km v okolí 

Jáchymova)
 Podzim ve skanzenu Zubrnice a na zámku 

Velké Bøezno
Podél Horní Bystøice z Perninku do Perninku
 Pøírodním parkem Èeský Les v okolí Lesné

Náš tip: Jáchymovský tolar, start 8.00-10.00 hod. od 
radnice. Prvních sto úèastníkù obdrží keramickou repliku 
jáchymovského tolaru.

Bližší informace (doba odjezdu, poèet km, org. propo- 
zice) budou k dispozici vždy od støedy pro pøíslušný 
sobotní termín ve vitrínì KÈT na Mírovém nám. u auto- 
busové zastávky na Karlovy Vary. Tyto údaje jsou 
rovnìž na internetové adrese http://turiste.webpark.cz. 
Všechny uvedené akce jsou volnì pøístupny bez 
startovného (kromì Jáchym. tolaru) i pro neèleny Klubu 
èeských turistù. 

6. øíjna 

13. øíjna

14. øíjna

20. øíjna 
27. øíjna

Kabel Ostrov, s.r.o.

Eva Jandáková, Kabel Ostrov, s.r.o.

Klub èeských turistù

RNDr. František Wohlmuth

Kde zídka byla, øídké roste hloží,
zde èas jen pøidává, nic neohlodá.
(J. V.  Sládek)

Co praví povìst  

Vesnièané mluvili chebským náøeèím

Ves popsala berní rula 

Ves stávala nad Horním Hradem, na soudobých 
mapách ji nenajdeme. Kdo ji chce vypátrat, mìl by 
se vypravit do Krásného lesa, pokraèovat cestou 
na Osvinov, na prvním rozcestí odboèit vlevo do 
Srní a asi po tøech kilometrech je na místì (viz 
plánek).

 
Do divoèiny Krušných hor zarostlé pralesem, v níž vlci 
a medvìdi nebyli vzácností, pøišel podle povìsti ve 12. 
století horník Hippmann, hledající støíbro. Døevìnou 
chatu si postavil nad potokem, kde pozdìji stával dùm 
è. 23. S pøíchodem dalších horníkù vznikla ves, øíkali jí 
Hippmannova louka (Hippmannsgrün), s léty se jmé- 
no pozmìnilo na Hüttmesgrün. Hornická èinnost brzy 
skonèila a lidé les vykluèili, aby se mohli živit zemì- 
dìlstvím. Tolik povìst. Skuteèností je, že ještì v berní 
rule roku 1654 se ves uvádí pod jménem Hipmons- 
gryn, ale J. Schaller ji už roku 1758 uvádí jako Hüt- 
tmannsgrün, Hitmesgrün.

Ves vznikla na území darovaném benediktinskému 
klášteru v Postoloprtech na levém bøehu Ohøe v okolí 
Boèe a Klášterce, sahajícím na severu až na pomezí 
Èeské zemì. Osídlení této oblasti je známo až z roku 
1357, kdy toto území získal Karel IV. a pøipojil ho 
k hradu Hauenštejnu. Byly to vsi: Boè, Hrachová, èást 
Stráže, Vykmanov, Srní, Ondøejov, Hrzín, Osvinov 
a Smilov. Ves Hüttmesgrün ještì mezi nimi nebyla, 
vznikla zøejmì pozdìji a k hradu Hauenštejnu pak vždy 
patøila. Vsi se jménem konèícím na „grün“ zakládali 
zemìdìlští kolonisté pøicházející z Chebska ve 13. a 14. 
století, mluvili chebským dialektem s krušnohorským 
pøízvukem, a tak také až do zániku Hüttmesgrünu 
mluvili i jeho obyvatelé. Je tøeba dodat, že místní jména 
s koncovkou „grün“ nejsou mimo Chebsko pøed dru- 
hou polovinou 13. století doložena. První písemná 
zmínka o vsi je až z roku 1497 v zemských deskách. 
Pozoruhodné je, že ves protáhlého tvaru nevznikla 
v údolí podél potoka, ale na pøíkrém svahu (vìtší èást 
vsi pøekraèovala nadmoøskou výšku 700 m).

Podle berní ruly (soupis všech obcí) z roku 1654 žili ve 
vsi: jeden sedlák, 11 chalupníkù a 11 chudých domká- 
øù. Sedlák s chalupníky obdìlávali 61 štrychù orné 
pùdy, mìli 12 potahù, 16 krav, 17 jalovic a 23 koz, 
každý domkáø mìl jednu až dvì kozy a jednu až dvì 
krávy. Berní rula uvedla: „Tato ves na stavení mùž býti, 
roli žitné a ovesné, luk s potøebu, živnost jich dobytek a 
døíví dìlání, leží od Jochemstálu míli.“ Soudì podle 
poètu sedlákù, chalupníkù a domkáøù bylo roku 1654 
ve vsi nejménì 23 domù. Sommer roku 1847 uvedl už 
51 domù a 346 obyvatel. Tento stav se podstatnì ne- 
mìnil; roku 1921 žilo ve vsi 327 obyvatel v 59 domech.

Život místních obyvatel byl tvrdý 
Území obce mìlo roku 1921 výmìru 466 hektarù: 
nejvìtší èást zabíral les (65%), dále to byly pole, louky, 
pastviny a nepatrná èást neproduktivní pùdy (3%). 
Územím obce protékaly dva potoky protínající cestu 
z Krásného Lesa do Osvinova a Srní, od soutoku pod 
Hauenštejnem jako Hornohradský potok, ale jen vý- 
chodní pøítok protékal okrajem vsi. Pohánìl mlýn èp. 
50 a opouštìl ves u domu èp. 30. Jen málo polí leželo 
v rovinì, hnùj se musel na nìkterá pole vynášet v nù- 
ších. Nejlépe se daøilo žitu a ovsu, pokusy s jeèmenem 
a pšenicí byly neúspìšné. Zato se dobøe daøilo bram- 
borám. V minulosti se hodnì pìstoval len, pozdìji se 
nevyplácel. Sena bývalo málo, už na jaøe bìhaly ženy 
do lesa, aby pøinesly v nùších trávu, seno se v okolí 
i nakupovalo. Ovoce a zelenina staèily jen pro domácí 
spotøebu, ovoce mìlo pro vysokou polohu špatnou 
kvalitu; nejvíc prospívaly tøešnì, jablka a švestky. Životní 
pomìry obyvatel vylepšoval sbìr a prodej borùvek, 
brusinek a hub. Jen 12 hospodáøù se uživilo zemì- 
dìlstvím, nejvíc bylo ve vsi zedníkù (37) a lesních 
dìlníkù (11). Nìkolik dìlníkù docházelo do továrny na 
barvy v Jakubovì a do kamenolomu ve Stráži, ve vsi 
bylo i nìkolik øemeslníkù a obchodníkù, mlynáø, pekaø, 
truhláø a tesaø. Vedlejší výdìlek poskytovalo také vázání 
bøezových koš�at a pletení pøedmìtù ze slámy, v minu- 
losti výroba šindele, louèí na svícení, ale i výroba oz- 
dobných prýmkù a palièkování krajek.

Prom. historik Jaroslav Fiala

OSTROVOSTROV
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Ostrovské hudební skupiny - èást VIII.  
Junior Capela byla žákovský taneèní orchestr  

Junior Capela mìla osmnáct èlenù
Složení kapely se obèas zmìnilo, vìtšinou kvùli od- 
chodu na studia nebo pøestìhování nìkterých èlenù. 
Na trubky hráli: Ivan Jilka, Ludìk Michalík, Jan Ko- 
ban, Jiøí Fošenbauer (pozdìji dechovka Tolarka, Pru- 
nus). Na saxofon Milan Wolf a kapelníkùv bratr Jiøí 
Gruber, který hrál i na klarinet. Na flétnu Zdena 
Vydrová (provdaná Gruberová), která pøíležitostnì 
i zpívala, na lesní roh Jarda Prášil a na pozoun Josef 
Váòa. Kytaristy souboru byli: Tomáš Èepelák (pozdìji 
kapela Trepka Nejdek), Láïa Vízner a Milan Heller. 
Na bicí po vìtšinu èasu hrál Slávek Krofta (pozdìji 

Ostrovská Junior Capela nepatøila mezi v té dobì populární bigbeatové formace, pøesto si koncem šedesátých let získala vìhlas nejen v Ostrovì a okolí, ale 
dokonce i za hranicemi. Ze žákù tehdejší Lidové školy umìní ji v roce 1968 složil Rudolf Gruber, který na LŠU Ostrov vyuèoval. Pøedtím už øídil dechovku 
Ostrovanku a ještì døíve soubor Beèováèek v Beèovì, takže mìl s kapelami podobného druhu dostatek zkušeností. Junior Capela hrála k tanci i poslechu 
dìtem i dospìlým, jak uvádí brožurka vydaná k 15. výroèí založení LŠU Ostrov. Vystupovala v okolních lázních, hotelích i restauracích a poøádala takzvané 
výchovné koncerty na ostrovských školách. Její repertoár zahrnoval pøedevším taneèní hudbu a dobovou pop-music a tvoøil tak jakýsi protipól místním 
rokenrolovým skupinám.

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 ohlednì vystoupení 
kontaktovat Dùm kultury Ostrov e-mailem na 
adrese: roskova@dk-ostrov.cz nebo na tel. 353 800 
530 (Jaroslava Rošková). Skupiny, které chtìjí být 
zaøazeny do cyklu o ostrovských hudebních sku- 
pinách v Ostrovském mìsíèníku mohou psát na: 
sefredaktor@dk-ostrov.cz, nebo volat 353 800 531 
(redakce) nebo 353 800 526 (IC), pøípadnì nechat 
vzkaz a své telefonní èíslo v Infocentru v DK Ostrov. 

tragicky zahynul), který v dalších letech úèinkoval 
v Malé dvoranì Pupp v Karlových Varech. V Junior 
Capele ho støídal Miroslav Štìpnièka a nakrátko Ivan 
Pelc. Bìhem roku 1969 za bicí pro oživení programu 
obèas usedla také Irena Kerestešiová, která byla v té 
dobì zpìvaèkou kapely. Vìrným zpìvákem souboru 
byl Láïa Balog, který získal cenu na prestižní soutìži 
Bel Canto. S kapelou zpívala i Jiøina Baèová a pozdìji 
Libuše Stiborová (hrála i na pozoun), která v dalších 
letech jezdila se skupinou Jiøího Procházky a pak 
natrvalo zakotvila v kapele Èeské buchty. Klavírní do- 
provod mìla na starosti Dana Hanáková. Vystoupení 
Junior Capely slovem provázel Jiøí Tùma. 

„Byla jsem mile pøekvapená, když mì kapelník po- 
žádal, abychom si s ostatními dìvèaty ze skupiny samy 
navrhly stejnokroje. Obleèení na vystoupení bylo pro 
nás v tom vìku dost dùležité,“ vzpomíná jedna ze 
zpìvaèek. 
„Ruda byl sice náš uèitel, ale choval se kamarádsky 
a vždycky se zajímal o to, co bychom rádi hráli, jaké 
skladby se nám líbí,“ potvrzuje trumpetista Ivan Jilka, 
který hrál v kapele od samého zaèátku a jako jeden 
z mála se vìnuje hudbì dodnes. Pøed lety však o svou 
trubku pøišel a jak sám øíká, je tomu rád. 
„Donutilo mì to pøejít na jiné nástroje, ménì nároèné 
na trénink. Hraju proto, aby se lidi bavili, to je to
hlavní,“ øíká dnes. Ivan Jilka vystøídal po odchodu 
z Junior Capely nìkolik skupin a nakonec zùstal 

Kapelník Gruber naslouchal svým 
žákùm

v country kapele Druhý dech. Hraje na banjo, baso- 
vou kytaru, lesní roh, kontrabas a další nástroje. 
Na léta v Junior Capele vzpomíná také pozounista 
Josef Váòa, dnes známý ostrovský ortopéd. Do kape- 
ly pøešel jako vìtšina ostatních z dechového orchest- 
ru. Po odchodu z kapely rok studoval na konzervatoøi 
v Plzni, ale nakonec to u nìj vyhrála medicína.

Flétnistka Zdena Vydrová, žaèka Rudy Grubera, se za 
svého uèitele provdala. Proto zná zblízka další osudy 
kapely i jejího kapelníka. Pøi pracovním zájezdu s kar- 
lovarskou skupinou se Rudolf Gruber zdržel v Jugo- 
slávii o mìsíc déle, než bylo domluveno. To bylo 
v tehdejším normalizaèním režimu neodpustitelné.
„Po návratu mu ve škole nastaly potíže. Situace se pak 
ještì zhoršila, když složil hudbu k textu Soni Pavel- 
kové, matky herce Ondøeje Pavelky, která v té dobì 
vedla v Ostrovì dramatický obor. Píseò obsahovala 
mimo jiných sporných pasáží také vìtu: Napíšu si 
Ježíškovi, a to Rudovi hodnì zhoršilo pozici v teh- 
dejším socialistickém školství,“ vypráví Zdena Gru- 
berová. 
Jednou uslyšeli hrát Junior Capelu nìmeètí hosté 
a byli nadšeni. V roce 1977 pak pøišla pozvánka do 
Nìmecka k úèasti na hudebním festivalu, na kterém 
soutìžily soubory z celého svìta. 
„V té dobì ale už byla situace kolem Rudovy kapely 
natolik vyhrocená, že úøady pustily jen mì a manžela. 
Na festivalu pak mìly všechny soubory v repertoáru 
povinnou jednu Rudovu skladbu, který ji tam také 
dirigoval. Nìmci mu dokonce nabízeli azyl, on ale 
nepøijal. V roce 1978 na LŠU skonèil a z Ostrova jsme 
se odstìhovali,“ øíká Zdena Gruberová.

Manželé Gruberovi žijí dosud v Hudlicích u Berouna, 
Jungmannovì rodišti, kde se jim podle slov Zdeny 
hodnì líbí. Zdena se vìnuje hudbì od desíti let, uèila 
se na flétnu, klavír a v dechovce hrála na buben. 
Externì vyuèovala høe na zobcovou flétnu, v Be-
rounì vedla až donedávna školní dívèí kapelu (nyní
má cestovní agenturu). Manžel Ruda skládal i nadále  

Osud kapely ovlivnila politická situace

Rodina Gruberových je hudebnì 
aktivní

hudbu, obèas jeho skladby zaznìly v rozhlasových 
stanicích. Syn Petr je vojákem z povolání, ale hudbì se 
stále vìnuje. Vystudoval konzervatoø, hrál na pozoun 
na lodi, také v kapele Václava Hybše, blízká je mu 
i vážná hudba (úèinkuje napøíklad v Mozartovì Donu 
Juanovi). Druhý syn Martin hrál jako dítì na flétnu, ale 
nakonec ho víc zaujaly poèítaèe. Sedmiletý syn Filip, 
vnuk Gruberových, už se také uèí na flétnu. „A Tobiáška 
to také nemine,“ øíká Zdena o nejmladším vnukovi.

Irena Janeèková

Bývalá flétnistka Junior Capely Zdena Gruberová (rodným pøíjmením 
Vydrová) dnes pracuje ve vlastní cestovní agentuøe. Redakci 
Ostrovského mìsíèníku navštívila zaèátkem záøí.
Foto: Irena Janeèková

Junior Capela vystoupila na slavnostním otevøení ostrovského 
mìstského koupalištì v èervenci roku 1969.
Foto: Soukromý archiv

Junior Capela v roce 1970. První zleva stojí zpìvaèka Libuše Stiborová. První stojící zprava je kapelník Rudolf Gruber, vedle nìho zpìvák Láïa 
Balog.                                                                                                                                                                        Foto: Soukromý archiv 

Výzva souèasným ostrovským kapelám

Ing. Marek Poledníèek, øeditel DK Ostrov

Dìkujeme Zdenì Gruberové, Ivanu Jilkovi, MUDr. 
Josefu Váòovi a dalším za ochotu a spolupráci. (red)
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Ètenáøské pøíspìvky

Jako rodaèku z Velichova mì moc potìšil èlánek 
v Ostrovském mìsíèníku o velichovském kostele, pøi- 
lehlém høbitovì a lipové aleji. Velichov si oblíbil také 
Josef Löschner, o kterém byla zmínka v èlánku. Životo- 
pisný román o dr. Löschnerovi je nazván Doktor huma- 
nista, ale zatím nebyl vydán, existuje pouze v nìkolika 
málo kopiích ve støedním Poohøí. Pro každého, kdo ho 
èetl, byl silným a obèerstvujícím zážitkem. Prostøed- 
nictvím této knihy nacházejí místní obèané silné pouto 
k tomuto krásnému kraji a své místo v nìm. Autoøi paní 
Dolejší a pan Machek jsou již nìkolik let na druhé 
stranì našeho Bytí. Jejich pomníèek je také na veli- 
chovském høbitovì. 

Z èlánku je zøejmé, že pisatel je z Domu s peèova- 
telskou službou. Asi mu skuteènì vadí obèasný hluk 
ze zahrádek, ale ze zimního stadionu a z koupalištì 
nikoli. Jak je známo, zastupitelé mìsta rozhodli o tom, 
že bìhem nìkolika let se promìní stovky ovocných 
stromù, keøù, záhonù a kvìtin v beton a asfalt. 
Nevím, jak se bude pisatel tváøit, až mu budou za 
domem skøípat pásy buldozerù a pod okny projíždìt 
nákladní vozy. A až to skonèí, zaènou se stavìt 
rodinné domky a jejich stavba také nebude tichá. 
A nakonec na zahrádkách u tìchto domkù budou 
majitelé tøeba grilovat a opékat s pøáteli. Jejich 
trávníky se také budou sekat sekaèkami. A tak se 
anonymního pisatele ptám: O co Vám vlastnì jde? 

Doktor humanista

Petra Horská

Jako zahrádkáø 
nemohu mlèet

Nedávno jsem se rozhodla zajet vlakem do vedlejší 
vsi, abych se potìšila krásnými pøírodními partiemi 
kolem øeky a naèerpala možná i nìjaké tvùrèí nápady 
pro malování, na které jsem už tak dlouho nemìla 
èas... Na nádraží stál motoráèek sotva malou chvilku 
a já najednou z nepochopitelného dùvodu zpanika- 
øila, že by mi mohl ujet, tak jsem se rozebìhla mimo 
vyznaèenou cestu a pøi výskoku na zvýšený chodník 
mezi kolejemi jsem zvedla nohu o kousek ménì než 
bylo tøeba. Pak už šlo všechno rychle: nejdøív kolena, 
pak loket a rameno, ale právì když už jsem ležela na 
zemi a blesklo mi hlavou, že až na tìch pár odøenin se 
nic jiného nestalo, pøišel další náraz. Jako by mi nìkdo 
zezadu pøitlaèil hlavu a praštil mi bradou o hranu toho 

Dostala jsem nakládaèku
Pod èarou

betonového bloku. Uvìdomila jsem si, že teï už to je 
doopravdy (mívám totiž obèas sen, kdy pøijdu o horní 
zuby a ráno se pak raduju, že se mi to jen zdálo). 
V dalších dnech jsem chodila pìknì vyparádìná: 
oteklý ret jak boxer, na nìm dvì tmavé skvrny pøi- 
pomínající kousnutí od hada, zuby ulomené do špi- 
èek a k tomu pìknì vymalovanou bradu... Zkrátka, 
kulhala jsem po mìstì jako strašidlo. A když se pak 
zhojilo to nejhorší a zùstaly už jen modøiny, devìt lidí 
z deseti mì pøátelsky upozoròovalo, že jsem se 
ušpinila na bradì...

Když se mi nìco podobného obèas stane, mám sklon 
se ptát: Co jsem komu udìlala? Øíká se, že nic není 

náhoda, tak co když je to ten øeèený „trest boží“? 
Zaèala jsem pøemýšlet, za co jsem tu nakládaèku 
dostala, ale na nic jsem nepøišla. Ovšem úplnì vzadu 
v hlavì (pro jistotu rentgenem køížem krážem 
prosvícené) se mi cestou z pohotovosti pøece jen 
ozýval tichouèký hlásek: „Tøeba by se nìco našlo...“ 

A tak tedy vy, které jsem nìèím naštvala, promiòte mi 
a vìzte, že jsem už došla odplaty. Ale jestli se mi teï 
nìkdo smìjete jen tak, protože jste škodolibí, dejte si 
pozor, a� na vás taky jednou nedojde. A pokud smím 
na závìr dát radu všem ètenáøùm bez rozdílu, tak 
prosím: Zvedejte dobøe nohy, obzvláš� na nádraží! 

Irena Janeèková

Využijte
možnosti
inzerovat

v Ostrovském
mìsíèníku!

Kontakt: 
bilkova@dk-ostrov.cz 

tel. 353 800 525 

V záøijovém èísle OM jsem si pøeèetl nepodepsaný 
èlánek s názvem Aby se v Ostrovì dalo žít dobøe 
všem. Jako starý zahrádkáø musím uznat, že pisatel 
má v mnohém pravdu. Proto mì zarazilo, proè se 
nemohl podepsat. Mezi námi zahrádkáøi je skuteènì 
nìkolik takových, kteøí mají problémy se slušností èi 
ukáznìností. Pálení nepoøádku na zahrádce, ne- 
ohlídání smìru vìtru a poslání kouøe na mìsto je 
jedním z nešvarù, jehož se nìkteøí bìžnì dopouštìjí. 
Ovšem sekání trávy je vìc samozøejmá, sekat se 
bude, a� se to nìkomu líbí nebo ne. Pøimlouval bych 
se za to, aby bylo tolerováno sekání v sobotu 
dopoledne mezi devátou až dvanáctou hodinou, 
odpoledne a po celou nedìli už by mìl být opravdu 
klid. Ne všichni zahrádkáøi mají totiž možnost sekat ve 
všední dny. Veèírky s posezením a opékáním špekáè- 
kù jsou ale pøece hezká milá vìc, která se stala 
v ostrovských podmínkách již tradicí. Jestli pøi tom 
nìkdo dìlá rámus, mìl by si uvìdomit, že ve mìstì 
jsou poøádkové orgány, které by mìly v takovém 
pøípadì konat svou povinnost. Pisatel se zmiòuje také 
o psech na zahrádkách a nepøíjemném hluku. Mám 
zkušenost, že o nìkterých pejscích ani nevíme, 
zatímco jiní o sobì dávají vìdìt až pøíliš hlasitì. 
Páníèkové by si mìli umìt s nimi poradit, jinak je 
nemohou chovat. Avšak s psím štìkotem se set- 
káváme i v obytných domech.

Vladimír Fišer

Plovoucí podlahy, korkové, laminátové, døevìné, PVC, Novilon, linoleum, parkety,

Lišty, lepidla, parketové laky, mirelon, podlahové stìrky.

mozaiky, korek, koberce.
Vzorková prodejna:
Závodu míru 122, 360 17 Stará Role
(1. Patro železáøství PRAKTIKO)
Po - Pá  9.00 - 17.00 hod.
So  9.00 - 12.00 hod.
Tel. 353 560 702, 602 480 151
Email: podlahymareèek@volny.cz
Web: volny.cz/podlahymarecek

Po - Pá  9.00 - 17.00 hod.
So  9.00 - 12.00 hod.
Tel. 353 560 702, 602 480 151
Email: 
Web: volny.cz/podlahymarecek

A NYNÍ
vìtší výbìr 

na vìtším prostoru !!!

Øešení rodinných financí a investic:Øešení rodinných financí a investic:

Zavolejte a sjednejte si schùzku, pøijedeme za vámi !!!Zavolejte a sjednejte si schùzku, pøijedeme za vámi !!!

Odborný finanèní poradce Ing. Ladislav VišòovskýOdborný finanèní poradce Ing. Ladislav Višòovský
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vyøízení hypoteèního úvìru u HB Wüstenrot
uzavøení smlouvy penzijního pøipojištìní
(výbìr ze tøí penz. fondù)
uzavøení úvìrové, životní a úrazové pojistky
pojištìní domácnosti a nemovitosti
zpracování osobních a rodinných finanèních plánù
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