
na dálkové ovládání, roboti, nejrùznìjší televizní hrdi- 
nové, ale také taška do školy, protože bez ní budoucí 
školák nemùže být školákem. Také starší dìti v tom mají 
jasno. Nejvìtší radost by jim udìlal mobilní telefon a nebo 
peníze, za které by si samy poøídily to, co opravdu chtìjí, 
napøíklad trièko nebo jiný kousek obleèení opatøený 
patøiènou znaèkou a spoustu jiných samozøejmì 
„nezbytných“ vìcí. 

Protože se øíká, že v každém èlovìku je ukryt alespoò 
malièký kousek dítìte, zajímalo mì, jak by si nejradìji 
tento den se svými ratolestmi užili rodièe. 

„Protože mám ještì velmi malé dìti, tak bychom si 
s manželem naplánovali povinnì volno, nastartovali 
koèárky a vyrazili nìkam ven na èerstvý vzduch nebo 
k vodì. Bìhem roku je dost oslav i svátkù, a tak by nebylo 
vùbec špatné využít tento den k rodinnému výletu. Kdoví, 
tøeba by se z toho pro naši rodinu mohla stát prima 
tradice,“ navrhla Renata, která v souèasné dobì èerpá 
mateøskou dovolenou. 

Maminky si pøejí spoleèný den

První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to 
rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi možná ani netuší, že existuje øada dalších významných 
dnù vìnovaných dìtem: Mezinárodní den ztracených dìtí (22. kvìtna), Mezinárodní den nevinných dìtských 
obìtí agrese (4. èervna), Mezinárodní den za odstranìní práce dìtí (12. èervna), Den afrického dítìte 
(16. èervna), Mezinárodní den mládeže (12. srpna), Svìtový den prevence zneužívání a týrání dìtí (19. listo- 
padu) a další. Na vzniku Mezinárodního dne dìtí se podílela hlavní mìrou Mezinárodní demokratická federace 
žen, Mezinárodní odborové sdružení uèitelù a Svìtová federace demokratické mládeže. 
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Orbis pictus poprvé v zahranièí
Ostrovský pìvecký sbor Orbis pictus vy- 
stoupil 20. dubna pod øízením Lenky Ko- 
zohorské poprvé v zahranièí, v nìmeckém 
Scheibenbergu a byl zde pøijat opravdu 
pøátelsky a s velkým nadšením pro jeho 
výkon. Na zaèátku byl dobrý nápad Voj- 
tìcha Písaèky a kontakty jeho a nìkolika 
dalších Ostrovských s Johannem Mannem, 
jedním z iniciátorù kulturního života v Schei- 
benbergu, mìsta v blízkosti saského Anna- 
bergu. Výsledkem se pak stala cesta sboru 
pøes hory a koncert v nádherném schei- 
benbergském protestantském kostele sv. 
Jana, který je právem nazýván „klenotem 
mezi krušnohorskými kostely“. S jeho stav- 
bou na místì pùvodní malé kaple bylo 
zapoèato roku 1559, ale dokonèen mohl 
být teprve v roce 1571. Dostalo se mu pak 
ještì mnoha pøístaveb, hlavnì v interiéru. 
Scheibenberg je souèástí nìkdejší „støíbrné 
cesty“, v okolí se dolovaly rudy, mìdìná, 
železná a dokonce i zlatá. Je tedy nasnadì, 
že bohatí tìžaøi a patriciové si v kostele 
poøizovali vlastní okázalé uzavøené prostory 

Rodièe a dìti na spoleèné procházce Zámeckým parkem                                                                                                     Foto: Aneta Hoffmeisterová

Dìti by si daly dárky
V Ostrovì mají dìti k 1. èervnu každoroènì pøipraven 
pestrý program napøíklad v Mìstském domì dìtí a mláde- 
že, nezapomínají na nì ani jednotlivé školky a školy èi rùzná 
obèanská sdružení. Slaví se ale tento svátek i v soukromí, 
nebo už Den dìtí pomalu upadá v zapomnìní? Zeptala 
jsem se nejprve nìkolika ostrovských školákù.

„Rodièe mému bráškovi a mnì koupí vždycky nìjaké slad- 
kosti. Minulý rok nás mamka vzala do cukrárny a pøed nì- 
kolika roky jsme si celá rodina vyrazili do zooparku v Cho- 
mutovì, to bylo moc fajn,“ prozradila desetiletá Karolínka. 
„Doufám, že na nás ani letos nezapomene,“ dodala. 

Jedenáctiletý Tomáš má jiné zkušenosti. 

„U nás doma není tento den vùbec nièím výjimeèný, 
probíhá jako každý jiný. Babièka s dìdou mi vždycky dají 
nìjaké peníze, za které si mùžu koupit, co zrovna potøebuju. 
Od rodièù dostanu dárek až na konci školního roku podle 
toho, jaké pøinesu vysvìdèení.“

A co by si dìti k tomuto svátku samy nadìlily, pokud by byly 
na místì svých rodièù? U dìtí pøedškolního vìku
a prvòáèkù jednoznaènì vítìzily dárky: panenky, autíèka 
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a pro posmrtnou slávu i tzv. epitafy, vyøezávané 
a malované desky ne zdech kostela. Pøipomínaly je- 
jich tváøe, jména a zásluhy. Jeden z nich ostatnì stojí 
za samostatnou kapitolu.

Sbor Orbis pictus pøijali velmi srdeènì jak manželé 
Mannovi, tak mladý, elánem a vstøícností pøekypující 
faráø Stefan Schmidt-Brücken. Z pøibližnì dvou a pùl 
tisíce obyvatel Scheibenbergu patøí více než polovina 
(asi 1500) k vìøícím a stálým návštìvníkùm kostela. 
Pøi pøátelském setkání jich byl plný farní sál, pøipravili 
pohoštìní a zajímali se živì o Ostrov a život v nìm. 
Místostarosta mìsta Ostrova Milan Matìjka, který 
sbor provázel, vyslechl mnoho pochvalných uznání 
od tìch, kteøí již Ostrov v souèasném stavu zhlédli 
a pozval k nám všechny na prohlídku novì rekon- 
struovaného klášterního areálu. Srdeèná atmosféra 
se pak pøenesla i do kostela plného posluchaèù. 
Orbis pictus zpíval jako vždycky s plným nasazením, 
pøedevším duchovní skladby. A bylo patrné, jak se 
s každou další publikum rozehøívá, jak jej zasahují 
krásné a krásnì podané kompozice starých i sou- 
èasných autorù. Ke konci nemìl už potlesk konce, 
Scheibenbergští si vyžádali pøídavky. Byl zde za- 
stoupen i regionální tisk a padlo mnoho dotazù 
a pochvalných slov. Úhrnem úspìch v tom nejlepším 
a také nejúèinnìjším smyslu slova: neformální, 
upøímný a plný pøátelského zájmu. Zahranièní pre- 
miéra i reprezentace mìsta se ostrovskému sboru 
v Scheibenbergu opravdu podaøila.

Mistr houslaø František Kùs získal zlato
Další cenné body získal pro Ostrov (a ne poprvé) 
mistr houslaø František Kùs. V houslaøské soutìži na 
III. mezinárodním houslaøském festivalu Vìnceslava 
Metelky v Náchodì (23.-26. dubna) byl jeho nástroj 
odmìnìn první cenou. Vìnceslav Metelka, k jehož 
poctì je houslaøský festival v Náchodì nazván, žil 
v letech 1807-1867 a byl zakladatelem èeské krko- 
nošské houslaøské školy. Svému umìní se uèil právì 
v Náchodì.

V konkurenci s jedenaètyøiceti nástroji houslaøù 
z Èech, Itálie, Polska, Nìmecka, Japonska a Ukrajiny 
získaly housle Františka Kùse nejvìtší poèet bodù, 
a to o celých deset více pøed druhými ocenìnými. 
Šestièlenná porota, v níž pùsobil také v Ostrovì již 
známý houslový virtuos, sbìratel a znalec houslí 
Jaroslav Svìcený, dále houslaøský mistr Jan Špidlen, 
Tomáš Pilaø a odborníci z Polska, Nìmecka a Itálie, 
hodnotila nástroje celkovì, jejich sólovou hru, hru 
s doprovodem klavíru a hlavici, kterou zde všichni 
úèastníci bìhem urèené doby pøed zraky pøihlížejících 
vyøezávali. František Kùs tu také získal bìhem 
hodnocených produkcí nový a zajímavý poznatek, 
totiž že se projev téhož nástroje pøi sólové høe liší od 
projevu s doprovodem; ve druhém pøípadì více 
vynikne, výraznìji se uplatní.

Jak mnohoèetné jsou nároky poroty pøi hodnocení 
práce houslaøù, o tom svìdèí i další ceny, které byly 
nástroji Františka Kùse v Náchodì (kromì té hlavní) 
udìleny. Byla to i cena pro nejlepšího èeského hou- 
slaøe od starosty mìsta Náchoda, cena za nejlepší 
dojem z nástroje od poroty a koneènì ceny za 
nejlepší lak od èeských a dokonce i italských hou- 
slaøù. Po støíbrné medaili, kterou získal za svùj nástroj 
v Mezinárodní houslaøské soutìži ve Fort Mitchell
v Americe (2002) a obdivuhodném osmnáctém místì 
z 360 pøedložených nástrojù na houslaøské soutìži 
v italské Cremonì (2006), pøedstavuje letošní úspìch 
skuteèné vyvrcholení (ale samozøejmì nikoliv ukon- 
èení) životní práce, poslání a lásky Františka Kùse. 
Také ke cti mìsta, v nìmž žije. 

Strategický plán rozvoje mìsta Ostrova schválený 
v listopadu 2005 obsahuje jako jeden z projektù také 
rekonstrukci Mìstské knihovny v Ostrovì. Pùvodnì 
se pøedpokládalo, že dojde k rozšíøení stávajícího ob-
jektu pøístavbou. Budova, ve které je knihovna od roku 
1961 provozována, byla postavena v 50. letech minu- 
lého století jako cukrárna. Tento prostor je ovšem ka- 
pacitnì a provoznì nevyhovující. Dle názoru souèasné 
øeditelky knihovny Ireny Leitnerové je nutné vytvoøit 
zejména prostorové podmínky pro další rozvoj 
knihovny, a to buï rekonstrukcí stávající budovy nebo 
pøemístìním do kapacitnì vìtších prostor, pøièemž by 
mìla být zachována podmínka co nejvìtší dostupnosti 
pro uživatele, v centru mìsta. (Mìstská knihovna má 
využitelné prostory jen na 180 m2 a dle pøíslušné 
smìrnice by byla potøeba cca 700-800 m2.)

V roce 2006 nabídl Karlovarský kraj mìstu Ostrov 
smìnu budov, a to budovy Základní školy Klínovecká 
ve vlastnictví mìsta za budovu ostrovského zámku 
a Paláce princù ve vlastnictví kraje. Na základì této 
smìny by mìlo dojít k vybudování moderní støední 
prùmyslové školy na místì stávající školy základní. Od 
té doby se hledalo vhodné využití historických budov, 
které Ostrov smìnou získal. Jako vhodné øešení se 
nabízí využití budovy zámku pro sídlo mìstské správy 
a pøípadnì dalších mìstských a veøejných institucí, èímž 
by se sjednotila stávající provizorní detašovaná praco- 
vištì mìstského úøadu na jedno místo. A Palác princù 
by mohl být upraven na knihovnu, èímž by byl se 
vyøešil prostorový požadavek mìstské knihovny. Tento 
zámìr by také strategicky pøispìl k oživení celého 
historického centra mìsta. Pøípravì tohoto projektu 
dala Rada mìsta loni v únoru prioritu. V kvìtnu 2007 
byl projekt využití zámeckých budov vèetnì budovy 
Paláce princù usnesením ZM zaøazen (v rámci aktu- 
alizace) do Strategického plánu rozvoje mìsta Ostro- 
va. V èervnu byla zastupitelùm pøedložena studie 
využití Paláce princù pro mìstskou knihovnu, která 
byla pro úèel posouzení možnosti využití objektu 
zpracována. V záøí schválilo zastupitelstvo bezúplatný 
pøevod budov zámku a Paláce princù od Karlovar- 
ského kraje (sídlo SPŠ Ostrov).  

V souèasné dobì se pøipravuje projekt žití a stavebních 
úprav Paláce princù pro Mìstskou knihovnu. Objekt 
byl geodeticky zamìøen, zahájen byl mj. mykologický 
a stavebnì historický prùzkum a zapoèala se zpracová- 
vat dokumentace pro stavební povolení. Na základì 
prùbìžných výstupù a doporuèení památkáøù se pøi- 
pravuje archeologický výzkum a restaurátorský prùz- 
kum. Do budovy Paláce princù je též navrženo umí- 
stìní Kroniky mìsta, která sídlí v Domì kultury. 

Pøemístìní veøejných služeb (Mìstského úøadu 
a Mìstské knihovny) do zámeckých budov v historic- 
kém jádru mìsta je strategickým rozhodnutím. Histo- 
rické jádro Ostrova je od roku 1989 postupnì ob- 
novováno jak z veøejných, tak i soukromých zdrojù, 
a to i pøes to, že náklady na provoz památkových 
objektù jsou mnohonásobnì vyšší než na provoz 
moderních novostaveb. Jejich historická hodnota 
a kulturní odkaz totiž tento rozdíl vyvažuje. V souèasné 
dobì mùžeme na Starém mìstì pozorovat útlum 
podnikatelských aktivit, uzavírání provozù, a to zejmé- 
na ve sféøe služeb a drobného obchodu, které by 
obecnì alespoò z èásti mìly uspokojit nedostatek 
pracovních pøíležitostí v tradièních výrobních provo- 
zech. Tento nepøíznivý trend mùže s sebou v bu- 
doucnu pøinést také opìtovné chátrání historického 
jádra mìsta. Již delší dobu se ozývají pøipomínky 
místních obyvatel a podnikatelù, že tato èást mìsta je 
pro obèany Ostrova nezajímavá, jelikož veškeré 
spoleèenské, správní i kulturní dìní se odehrává v okolí 
Mírového námìstí. Ing. Alexandra Fürbachová, 

ved. Odb. rozvoje a územního plánování

Pøemístìní knihovny 
je strategickým rozhodnutím

Tøikrát vzácné body pro Ostrov

Mgr. Zdeòka Èepeláková

Soubor Hop-Hop bodoval v Brixenu
Dramatický soubor Hop-Hop ZUŠ Ostrov pøijal 
pozvání na III. mezinárodní dìtský divadelní festival 
„Hollawind“ do italského mìsta Brixenu. Nebyl zde 
poprvé, již døíve se zúèastnil festivalù Hollawind 
a Sapperlott, kde získal i první místa. Letošní roèník byl 
nesoutìžní. Kromì pøedstavení Hop-Hop bylo mož- 
no zhlédnout vystoupení tøí italských souborù z Brixe- 
nu, dále souborù z Nìmecka, Izraele, Rakouska a An- 
glie. Dìti uvedly ve ètyøech dnech osm divadelních 
pøedstavení v rùzných jazycích: nìmèinì, angliètinì, 
hebrejštinì, zaznìl tu i nìmecký dialekt. Soubor Hop-
Hop hrál Dar ohnivého ptáka v nìmèinì. Hry však 
byly srozumitelné i bez toho, aby diváci rozumìli 
mluvenému slovu. Vedoucí souboru Hop-Hop Irena 
Konývková si po každé inscenaci s dìtmi povídala 
o tom, co se jim líbilo a co ne, do jaké míry vše 
pochopily. Dopoledne se konaly divadelní workshopy 
(dílny) pro dìtské úèastníky, zatímco vedoucí souborù 
se úèastnili rozborových semináøù k jednotlivým 
pøedstavením. 

Soubor Hop-Hop získal po uvedení svého pøedsta- 
vení upøímný obdiv návštìvníkù Brixenu. Vedoucí 
souborù i mnozí diváci z øad veøejnosti mu pøišli 
podìkovat osobnì. Pøedstavení Dar ohnivého ptáka 
bylo ohodnoceno jako vynikající vystoupení s vyso- 
kou hereckou úrovní, stylisticky èistou scénografií 
a výbornou hudbou. Velké podìkování patøilo Irenì 
Konývkové nejen za zdaøilou režii, ale i za metodiku 
práce s dìtským divadelním souborem. Její energie, 
pochopení a trpìlivost pøi práci s dìtmi je obdivu- 
hodná. Právì o práci s ostrovskými dìtmi, zpùsobem 
vystavìní pøedstavení i jeho nastudování v cizím 
jazyce se všichni pøítomní upøímnì zajímali. 

Jako tlumoènice jsem se zúèastòovala všech diva- 
delních pøedstavení a rozborových semináøù a za sebe 
mohu øíci, že aèkoli jsem vidìla toto pøedstavení již 
nìkolikrát, tentokrát mì mrazilo, jak bylo napínavé až 
do samého konce, kdy herci odcházeli s otevøeným 
ohnìm hledištìm, obraceli se k divákùm a øíkali: 
„Feuer“ (oheò). Skvìle reprezentovali naše mìsto 
i Základní umìleckou školu Ostrov. 

Walburga Mikešová, kronikáøka mìsta 

Nesouhlasíme s návrhem Rady mìsta Ostrova o pøe- 
ložení Mìstské knihovny ze støedu mìsta do Paláce 
princù, a to z tìchto dùvodù: Jsme dùchodkynì a od- 
pracovaly jsme v tomto mìstì 40 let, a rády. Nyní, když 
máme nárok na odpoèinek, využíváme knihovny ve 
støedu mìsta, ve které je všeho dostatek: knih, denního 
tisku a týdenních èasopisù. Máme možnost buï pøe-
èíst si tisk pøímo na místì nebo si ho vypùjèit domù. 
Knihovna je ve výhodì, že je uprostøed sídlištì, kde žije 
skoro 90% obyvatel Ostrova. Bude-li pøeložena na 
okraj mìsta, budeme muset jezdit MHD, a to se pro- 
draží. Pak nemá cenu dávat peníze za autobus, mùže- 
me si noviny rovnou zakoupit. V brzké dobì bude 
dùchodcù neustále pøibývat a dnešní dùchodci budou 
stárnout, chodit pìšky do Starého mìsta, nastupovat 
do autobusu bude pro nì velmi obtížné. Je to velká 
výhoda pro nás dùchodce, že nemusíme platit noviny 
ani kupovat drahé knihy, protože v Ostrovì se pro 
seniory jinak skoro nic nedìlá. Navíc budova Paláce 
princù je tmavá a klenutá, což je pro starší lidi také 
nevýhoda. Nehledì k tomu, že v zimì je brzo tma, což 
nevyhovuje dùchodcùm ani malým školákùm. Pro 
malé dìti je to rovnìž nevýhodné, rodièe je nepustí 
samotné pøes køižovatku u Zámku. Rodièe, kteøí pøijdou 
z práce, nebudou mít èas malé školáky doprovodit do 
Paláce princù. Všichni chodíme do knihovny rádi, jak 
dùchodci, tak i školáci. Je zde milé a pøívìtivé prostøedí 
a ochotné pracovnice, vždy trpìlivé a dobøe naladìné. 
Škoda, že se neuskuteènil plán rozšíøit stávající MK na 
ploše terasy a pøistavìní do prvního patra. 

Ohlas na téma: MK v Paláci princù

Eva Slavíková, Rùžena Gajdošová, dùchodkynì
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Vybráno z MÚ Ostrov
Nová požární zbrojnice pro Ostrov
Stávající požární stanice je v nevyhovujícím stavu 
a v souvislosti s projekty týkajícími se zámku a Paláce 
princù se s ní ani v dlouhodobém èasovém horizontu 
nepoèítá. Proto se pøipravuje studie na novou po- 
žární stanici, která by mìla stát na pozemku bývalého 
zahradnictví v Jáchymovské ulici. Pøedpokládané ná- 
klady (vèetnì DPH) zahrnující stavbu hlavní budovy,  
demolici, oplocení, venkovní osvìtlení, sušící vìž, 
venkovní nádrž, tréninkovou vìž, pøípojky, komu- 
nikace, zpevnìné plochy a sportovištì èiní celkem 
57,80 milionù korun. Hasièský záchranný sbor Kar- 
lovarského kraje bude žádat Generální øeditelství 
o 35 mil. Kè na realizaci stavby, mìsto Ostrov pak 
poskytne pozemky a vybuduje technickou infra- 
strukturu na své náklady. Pozemky budou posléze 
bezúplatnì pøevedeny na stát. Hasièský záchranný 
sbor KK však nemùže v souèasné dobì investici za- 
ruèit. Na základì platného dokumentu Plošné pokrytí 
Karlovarského kraje je poèítáno s øešením ostrovské 
hasièské zbrojnice do roku 2010, sbor nemá ve svém 
rozpoètu na letošní rok potøebnou sumu na další 
projektovou pøípravu této akce. Po dopracování stu- 
die vèetnì finanèního rámce akce by mìla být pí- 
semnì dojednána a stvrzena spolupráce mezi mìs- 
tem Ostrov a HZS Karlovarského kraje na pøípravì 
a realizaci projektu vèetnì vypoøádání vzájemných 
závazkù, napø. závaznou smlouvou o spolupráci. 
Starosta mìsta Jan Bureš bude jednat na Generálním 
øeditelství HZS o finanèním zajištìní této akce v letech 
2009, 2010.

Ostrov se chystá k deratizaci
Zvýšený poèet potkanù byl zjištìn zejména v okolí 
domù v ulicích Lidická, S. K. Neumanna, Hlavní, Van- 
èurova, U Nemocnice a Brigádnická. Dále je výskyt 
potkanù hlášen obyvateli Severní ulice, kde potkani 
provrtali chodby v okolí šachet deš�ové kanalizace. 
Pohyb potkanù zaznamenali i obyvatelé Domu s pe- 
èovatelskou službou, kde hlodavci obèas proniknou 
až do interiéru pøízemních bytù. Z kontrol a zpráv 
vyplývá, že nebudou-li opatøení proti hlodavcùm 
provádìna pravidelnì alespoò dvakrát roènì, pak 
vzhledem k vysoké reprodukèní schopnosti potkanù 
(a zejména za teplých zim) hrozí nebezpeèí pøem- 
nožení všech hlodavcù. Tím mùže dojít ke zvýšení 
rizika epidemiologicky závažných onemocnìní 
pøenosných z tìchto hlodavcù na èlovìka. Pøes ne- 
souhlas Ministerstva vnitra ÈR s plošnou deratizací 
chce Ostrov zajistit svým obyvatelùm zdravé životní 
podmínky.

Digitální telefonní ústøedna pro hasièe
Ostrovští hasièi získali bezúplatným pøevodem od 
Hasièského záchranného sboru Karlovarského kraje 
digitální telefonní ústøednu. Hlavním dùvodem pøe- 
vodu ústøedny je schopnost záznamu pøijatých hovo- 
rù. Operaèní služba JSDH Ostrov bude schopna 
provést zpìtnou kontrolu pøi pøíjmu zpráv o události.

Pozor zmìna!
O prázdninách bude otevøena MŠ Halasova 
od 7. do 25. èervence. 

MŠ Palackého bude v provozu 
od 28. èervence do 22. srpna. 

Dotace na územnì analytické podklady
Mìsto Ostrov bude žádat o dotaci z Integrovaného 
operaèního programu na poøízení územnì analy- 
tických podkladù. Nový stavební zákon ukládá úøa- 
dùm územního plánování povinnost poøídit pro svùj 
správní obvod tzv. územnì analytické podklady a dá- 
le je udržovat, v pravidelných intervalech aktuali- 

Provoz ostrovských mateøských 
škol o prázdninách 

Dopravní pøestupky
Šestapadesátiletý øidiè osobního motorového vozidla 
jel 5. dubna v chatové osadì Velký Rybník ve smìru 
od hráze rybníka k vlakovému nádraží. Po projetí 
prudké levotoèivé zatáèky na konci hráze nezvládl 
øízení, vyjel vpravo mimo komunikaci a sjel do hlubo- 
kého silnièního pøíkopu v koridoru železnièní trati 
Karlovy Vary - Merklín. Zde se øidiè s vozidlem pøe- 
vrátil na støechu, pøitom se lehce zranil. Dechovou 
zkouškou na alkohol mu bylo namìøeno 2,12 pro- 
mile alkoholu v dechu. Øidièi byl zadržen øidièský 
prùkaz a další jízda zakázána. Hmotná škoda na 
vozidle byla odhadnuta pøedbìžnì na èástku 100 tisíc 
korun.

Devatenáctiletý muž z Jáchymova byl pøistižen po- 
licejní hlídkou pøi øízení vozidla. Dalším šetøením bylo 
zjištìno, že není držitelem pøíslušného øidièského 
oprávnìní. Výše jmenovanému bylo sdìleno podez- 
øení z trestného èinu øízení motorového vozidla bez  
øidièského oprávnìní.

Zranìná chodkynì 
Øidiè úklidového vozidla jel 21. dubna po ulici 
Studentská v Ostrovì. Pøi jízdì mìl zapnuté úklidové 
kartáèe, kterými èistil chodník vpravo od komuni- 
kace. Pøi sjíždìní vozidlem z chodníku na silnici narazil 
pøedním kartáèem do svislé dopravní znaèky a tím 
ulomil úchytnou patku. Nárazem vozidla do sloupku 
znaèky došlo k pádu znaèky a ta lehce zranila pat- 
náctiletou chodkyni, která pøecházela z levé strany 
pøes pøechod pro chodce. 

Zanedbání vyživovací povinnosti
Sedmadvacetiletý muž z Ostrova øádnì neplní vyži- 
vovací povinnost na svého šestiletého syna, aèkoli to 
má stanoveno rozsudkem Okresního soudu Karlovy 
Vary. Tøiadvacetileté matce syna má platit èástku 
1000 Kè, nyní jí dluží celkovou sumu pøesahující 
14 tisíc korun. Dále øádnì neplní svoji vyživovací 
povinnost na svou tøíletou dceru, aèkoli to má 
stanoveno soudním rozsudkem. Ètyøiaètyøicetileté 
matce dcery dluží celkem èástku pøesahující 17 tisíc 
korun. 

Obvodní Policie ÈR Ostrov

Vrchní inspektor nprap. Pavel Valenta

Letní odstávka teplé vody se uskuteèní ve 
dnech 28. èervence až 1. srpna vèetnì.

Letní odstávka teplé vody

Školení na téma Nakládání s odpady se pracovníci 
Odboru životního prostøedí MÚ Ostrov zúèastnili 
v pùli dubna v Èernošínì. Školení pro pracovníky 
samosprávy, státní správy a žáky základních a støed- 
ních škol pravidelnì provádí spoleènost Ekodepon, 
s.r.o. Tato spoleènost je, stejnì jako mìsto Ostrov, 
partnerem autorizované spoleènosti Eko-Kom. Sdru-
žuje 30 obcí Èernošínska a Tachovska za úèelem pro- 
vozování skládky tuhých komunálních odpadù a sou- 
visejících èinností (tøídìní odpadù, zejména skla a plas- 
tù, zajištìní výroby kompostù zejména z produkce 
údržby obecní zelenì, energetické využívání skládko- 
vého plynu ad.). Obsahem školení byla pøednáška 
o problematice skládkování, tøídìní a možnostech ná- 
sledného využívání odpadù, hodnocení stávajícího 
stavu, odhad pøedpokládaného vývoje a krátký instruk- 
tážní film urèený zejména mládeži. Druhou èástí byla 
prohlídka areálu a jednotlivých provozù, kde jsou pou- 
žívány nejmodernìjší metody a postupy v nakládání 
s rùznými druhy odpadù, zpùsoby jejich následného 
tøídìní a využití. Prohlídku doprovázel odborný výklad 
vedoucích pracovníkù firmy.
Téma nakládání s odpady je v souèasné dobì velmi 
diskutované a návštìva v Èernošínì všem zájemcùm 
poskytuje velmi dobrou možnost seznámit se s touto 
problematikou v praxi. Cílem školení je prohloubení 
znalostí v rámci probíhající ekologické výuky na 
školách a lze ji jen doporuèit. Podrobnìjší informace 
o možnostech návštìvy je možné získat na Odboru ŽP 
pøi Mìstském úøadu Ostrov. 

Pracovníci Odboru životního 
prostøedí byli na školení

Ing. Petr Tomeèek, OŽP Ostrov

Duben je dlouhodobì oznaèován nìkterými 
odborníky jako mìsíc bezpeènosti. Zøejmì toto 
oznaèení padlo v platnost i v okolí našeho mìsta. 
V dubnu jsme zasahovali pouze u pìti mimo- 
øádných událostí, což je dlouhodobý podprùmìr. 
Byly to tøi požáry a dvì technické pomoci.

K požáru v opuštìném rodinném domì na Moøí- 
èovské ulici vyjeli 5. dubna hasièi jednotek Ostrov, 
Hájek a HZS Karlovy Vary. Požárem byl 12. dubna 
znièen i plastový kontejner v Lipové ulici a 24. dubna 
zasahovali naši hasièi spoleènì s jednotkami z Jáchy- 
mova a Božího Daru u požáru nákladního vozidla. Pøi 
bouøce, která naše území zasáhla 12. dubna v brzkých 
ranních hodinách, došlo k poškození plechové støe- 
chy na domì v Hroznìtínì. Ve spolupráci s lezeckou 
skupinou HZS Karlovy Vary byly nebezpeènì uvolnì- 
né plechy ze støechy sundány.

Nové vozidlo vážící cca 14 tun, jehož výrobu zajistí 
nìmecká firma, by mìlo být naší jednotce pøedáno 
na podzim tohoto roku. Na financování vozu se 
podílí 4,5 miliony mìsto Ostrov, dvìma miliony 
Ministerstvo vnitra ÈR a jedním milionem Karlo- 
varský kraj. Také se zapoèalo s projektem výstavby 
nové hasièské zbrojnice v Ostrovì. Mìla by stát na 
ploše po bývalém zahradnictví v Jáchymovské ulici. 
Pøedpokládané celkové náklady èiní cca 57,8 milionu 
korun. Více na: www.hasiciostrov.wz.cz. 

Ostrovští hasièi v dubnu

Pavel Všelko, JSDH Ostrov

Jednotka likvidovala dne 8 kvìtna 2008 následky dopravní nehody v Ostrovì
Foto: www.hasiciostrov.cz

Maminka Jaroslava prozradila, jak by mìl vypadat její 
ideální Den dìtí. 

„Nejprve bychom si celá rodina vyrazili nìkam na 
dobrý obìd, abych si mohla odpoèinout od vaøení. 
Už to by pro mì byl svátek! Potom by následovala 
nìjaká spoleèná akce, tøeba návštìva kina nebo nìja- 
ký zajímavý výlet. Nejsem zastáncem nakupování 
sladkostí nebo dárkù, protože bìhem roku je k tomu 
pøíležitostí ažaž. Když už takový svátek máme a v jeho 
názvu je uvedeno, že je pro dìti, tak by mìl dìtem 
patøit celý den, ne pouze ta chvíle, kdy jim pøedáte 
nìjakou hmotnou vìc.“ 

Mezinárodní den dìtí poskytuje dìtem i rodièùm 
pøíležitost prožít nejrùznìjší radosti spoleènì. Staèí 
jen mít chu� a pøát si, aby se vydaøilo poèasí. Z jed- 
noho obyèejného dne se pak mùže stát den opravdu 
neobyèejný. 

Den dìtí
 je stále živým svátkem

Aneta Hoffmeisterová, spolupracovnice red. OM
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školní výlety, na závìreènou školní akademii a hlavnì 
na letní prázdniny. Na zaèátku dubna se na naší škole 
konala SMS soutìž. Žáci mezi sebou soutìžili v rych- 
losti napsání zprávy, posuzovala se nejen hbitost, ale 
i správnost zadaného textu. V okrskovém kole v ba- 
ketbalu pro žáky I. stupnì vybojovali dívky i chlapci 
3. místa. Na sobotu 19. dubna naplánovala uèitelka 
Šnajdrová výlet do aquaparku v Mostì. Za doprovodu 
svých rodièù tak dìti mìly možnost pøíjemnì strávit 
sobotní odpoledne. Šesté tøídy absolvovaly v rámci pøí- 
rodopisu exkurzi do Muzea v Karlových Varech, kde si 
prohlédly výstavu hmyzu. Osmé roèníky se zapojily do 
soutìže Paragraf 11:55, kterou organizoval MDDM 
v Ostrovì. Žáci I. stupnì se v prùbìhu dubna zúèastnili 
besed v Mìstské knihovnì Ostrov. Dozvìdìli se na- 
pøíklad zajímavosti o období jara nebo o problematice 
èarodìjnictví. Dívky 8. a 9. tøíd vybojovaly v okrskovém 
kole v odbíjené 3. místo, chlapci skonèili na 4. místì 
a všichni postupují do dalšího kola. Zaèátkem kvìtna se 
na naší škole konala druhá zkouška na školní aka-
demii, organizátoøi zhodnotili vystoupení jednotlivcù 
a kolektivù. 
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V dubnu a kvìtnu nám dìlali naši žáci radost v rùzných 
sportovních i umìleckých kláních. V Karlových Varech 
se pravidelnì úèastníme Pohybu s hudbou a prezen- 
tujeme svá díla na soutìži Svìt keramiky. Letos byli 
z naší skupiny vystupujících vyhlášeni jako nejlepší P. 
Gašparová ze 7. tøídy a L. Horváth z 5. tøídy. Práce 
kolektivu školní družiny keramický Pou�ový kolotoè 
získala 1. cenu. Dalším úspìchem ve výtvarném oboru 
byla nominace A. Kováèové (5.tø.) a K. Gloserové (4.tø.) 
za Karlovarský kraj do soutìže vyhlášené Minister- 
stvem zemìdìlství na téma Jak jsem potkal vodu. Práce 
K. Gloserové v našem kraji nakonec zvítìzila. V okres- 
ním kole soutìže Umíme to s poèítaèem vyhráli naši 
chlapci L. Weis (8.tø.) a L. Kaèírek (9.tø.), v krajském kole 
však byli nejlepší soutìžící ze ZŠ Kynšperk. Na 2. místì 
skonèila ZŠP Chodov a 3. místo obsadili žáci ze ZŠ, MŠ 
a PŠ Karlovy Vary. V kvìtnu u nás druhým rokem 
probíhají okresní a krajské kolo lehkoatletického pøe- 
boru ZŠ praktických a speciálních, v nichž se rozhoduje 
o postupech do celostátního kola. Jak naši sportovci 
byli úspìšní v letošním roce, se dozvíte v pøíštím vydání 
mìsíèníku. Držíme jim palce. Jsme rádi, že i v naší škole 
se mohou velmi úspìšnì realizovat dìti s rùznými 
druhy nadání, aniž by jim byl na obtíž jejich handicap. 

ZŠ praktická a ZŠ speciální

Do konce školního roku 2007-2008 zbývá jen pár dní 
a žáci ještì mají èas vylepšit si své známky a prùmìry. 
Vycházející žáci už byli pøijati na støední školy a odborná 
uèilištì, pøejeme jim mnoho úspìchù v dalším vzdì- 
lávání i v osobním životì. Dìti se už samozøejmì tìší na

ZŠ Klínovecká 

V závìru dubna soutìžilo osmièlenné družstvo žákù 
2.-5. tøíd ve sportovní Kinderiádì. K. Držíková (2.A) 
zvítìzila v bìhu na 60 m, J. Habr (2.A) pøivezl zlato za 
skok z místa a obsadil též 5. místo v bìhu na 60 m, 
L. Reháková (IV.A) byla šestá v hodu kriketovým 
míèkem. Ve školní pìvecké soutìži I. stupnì, konané 
5. kvìtna, obsadily ve svých kategoriích první místa 
žákynì V. Knechtlová (1.B), T. Chudáèková (3.A) 
a L. Machalová (5.C). Týž den využili žáci 9.C nabídky 
ze Vzdìlávacího programu GU Letohrádek Ostrov 
a navštívili grafickou dílnu v rámci výstavy Eduarda 
Milky. Po pøípravì v hodinì výtvarné výchovy s uèitel- 
kou Topinkovou a vlastní prohlídce výstavy mìly dìti 
možnost pod vedením lektorky Kateøiny Rejchrtové 
vytvoøit technikou suché jehly vlastní grafický list. Na 
umìlohmotnou matrici pøenesly rydlem námìt (ve- 
smìs foto nìkteré ostrovské památky), nanesly na nìj 
hlubotiskovou barvu a po jejím peèlivém vytøení vložily 
s papírem do lisu. Výsledek práce byl i pro žáky 
samotné velice pùsobivý a svou estetickou kvalitou 
pøekvapivý i pro vyuèující. Více na: www.zsjvm.cz. 

ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ Ostrov

V dubnu se v Ostrovì narodilo 10 dìtí, zemøelo 
devìt obèanù. Manželství uzavøely ètyøi páry. K trva- 
lému pobytu ve mìstì se bìhem dubna pøihlásilo 
22 osob, odstìhovalo se jich 28. Celkovì tedy ve 
mìstì ubylo pìt obèanù. Celkový poèet obyvatel 
hlášených v Ostrovì k 30. dubnu 2008 byl 16 942. 

zovat, vyhodnocovat a zveøejòovat na internetu. Tuto 
èinnost na MÚ Ostrov pro celé správní území obce 
s rozšíøenou pùsobností zajiš�uje Odbor rozvoje 
a územního plánování. Územnì analytické podklady 
zjiš�ují a vyhodnocují stav a vývoj území, slouží zej- 
ména jako podklad pro poøizování územních plánù, 
jejich zmìn a aktualizací a také jako podklad pro 
vyhodnocování vlivu na udržitelný rozvoj území, po- 
suzování vlivu zámìrù na životní prostøedí, posky- 
tování územnì plánovacích informací. Na poøízení 
územnì analytických podkladù jsou poskytovány 
dotace z Evropské unie. 

Prostøedky na modernizaci bytového fondu
Program poskytování prostøedkù ze Státního fondu 
rozvoje bydlení pøispívá v Ostrovì k modernizaci 
bytového fondu. Prostøedky jsou urèeny na opravy 
bytových domù ve vlastnictví mìsta, nízkoúroèené 
úvìry pak na opravy a modernizaci privatizovaných 
bytových domù. Protože zájem vlastníkù bytových 
domù o pokraèování programu stále trvá a do fondu 
rozvoje bydlení se vracejí prostøedky z pøedchozích 
pùjèek, je možné tyto peníze použít pro nové 
zájemce. Jde o pùjèku do výše 40% rozpoètu na 
opravu a modernizaci (s 3% úrokem p.a.). Realitní 
kanceláø Reba eviduje tøi pøedbìžné žádosti pro 
letošní rok v pøedpokládané celkové výši asi jeden 
milion korun (pro letošní rok je vyèlenìna èástka ve 
výši 1,5 mil. Kè). Pro zvýšení zájmu provádìt opravy 
zapracoval Ostrov do programu novinku: poskytnutí 
nevratného pøíspìvku na poøízení projektové 
dokumentace na zamýšlené opravy, který však bude 
splatný až po realizaci oprav. V souèasné dobì se 
prùmìrné náklady na projektovou dokumentaci 
k zateplení bytového domu o cca 31 bytových jed- 
notkách pohybují kolem 50 tisíc korun. Z mìstského 
rozpoètu bude na poskytnutí nevratného pøíspìvku 
vyèlenìno 400 tisíc korun (max. 50 tis. Kè na jeden 
bytový dùm). 

V životì každého èlovìka pøijdou nelehké chvíle. 
A právì takové jsme zažívali od konce dubna do 
poloviny kvìtna v naší rodinì. Preventivní gyneko- 
logická prohlídka mojí maminky odhalila nejprve 
pomìrnì bìžný zdravotní problém, ale pozdìji se 
ukázalo, že se jedná o velmi vážné onemocnìní. 
Maminka mìla nastoupit do Nemocnice Ostrov 
k dalším vyšetøením. Nìkteøí pøátelé nám radili, a� 
maminku nenecháváme v Ostrovì a pøesuneme ji do 
Prahy èi Plznì. My jsme však vìøili, že v ostrovské 
nemocnici bude mít dostateènì kvalitní péèi. 
A opravdu, maminka se díky profesionálnímu a záro- 
veò i citlivému pøístupu primáøe gynekologicko-
porodnického oddìlení po nároèné operaci brzy 
natolik zotavila, že už po sedmi dnech mohla jít 
domù. Chtìla bych touto cestou podìkovat nejen 
panu primáøi, ale i sestøièkám a všem, kteøí se o moji 
maminku v Nemocnici Ostrov starali. 

Organizace mezinárodních Cambridgeských zkoušek je na ZŠ J. V.Myslbeka již tradicí.                                                      Foto: Archiv školy

Vybráno z MÚ Ostrov

red

Zmìna stavu 
obyvatel mìsta Ostrova 
v dubnu 2008

Jana Pecková, Soòa Szarková, MÚ Ostrov

Eva Jandáková

Podìkování nemocnici Ostrov

Mgr. Vladimír Vízdal

Již mnohaletou tradicí ZŠ J. V. Myslbeka je nejen výuka 
cizích jazykù, ale i organizace mezinárodních Cambrid- 
geských zkoušek v rámci centra Cambridgeské univer- 
sity pøi škole. Koncem dubna letos skládalo pretesty 
KET, PET, FCE sedmašedesát kandidátù z naší školy, 
Gymnázia Ostrov a SPŠ Ostrov.
Ostré mezinárodní zkoušky Young Learners Test 
(Starters, Movers a Flyers) absolvovalo 28 žákù naší 
školy  a ostrovského gymnázia 22. kvìtna. V poslední 
den školního roku úspìšní kandidáti slavnostnì pøeve- 
zmou svá první mezinárodní vysvìdèení na Staré 
radnici v Ostrovì za pøítomnosti èlenù zkušební komise 
z Velké Británie a Britské rady v Praze. Jsme rádi, že 
stále trvá zájem o studium anglického jazyka a vìøíme, 
že v dalších letech se zapojí i žáci ostatních ostrovských 
škol. Výsledky zkoušek nám dokazují, že humanitní 
zamìøení ZŠ J. V. Myslbeka má stále smysl. 

Výuka cizích jazykù trochu jinak

Mgr. Ladislava Hlušková, øed. školy

Veronika Raulová

Daniela Brodcová
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Zprávy ze škol

Redakce si vyhrazuje právo krátit došlé pøíspìvky.

MDDM Ostrov

Vlasta Schartová

Prima den dìtí

Zveme kluky, holky, kamarády a rodièe na tradièní 
oslavy svátku dìtí. Na dìti èeká spousta soutìží, 
ukázky z èinnosti hasièù a policie, horolezecká stìna, 
malé motorky, autíèka, atrakce, výtvarná dílna, jízda 
na koních, vystoupení hudební skupiny Drc a kroužkù 
aerobiku, rokenrolu, karate ad. Za nepøíznivého po- 
èasí bude program upraven a pøesunut do Domu 
dìtí. Celý den bude otevøené i Ekocentrum. Bližší 
informace najdete na plakátech, v KT a tisku.

Den otevøených dveøí železnièních 
modeláøù

V klubovnì železnièních modeláøù navštivte malou 
výstavu modelù a jízdu na velkém klubovém kolejišti. 
V pondìlí zejména pro dìti MŠ, ZŠ a školních družin.

Olympiáda ostrovských škol
Pohár mìstské rady, èlunkové závody 1. tøíd

Èlunkové závody prvòákù všech ostrovských škol 
budou pøedposlední soutìží olympiády. 

Mistrovství ÈR železnièních modeláøù

Mistrovství ÈR železnièních modeláøù v klubovnì žel. 
modeláøù. Pro veøejnost v sobotu 7. 6. v 9.30-17.00 
hod. výstava soutìžních modelù a fotografiií. V pro- 
vozu budou modelová kolejištì KŽM.

Olympiáda mateøských škol

Pøedškoláci z ostrovských MŠ budou soutìžit na téma 
„zvíøata“. Vítìzná MŠ získá pohár MDDM Ostrov 
(vítìzství obhajuje MŠ Halasova Ostrov).

Sportovní høištì, minigolf, stolní tenis

Tenis, fotbal, basketbal, volejbal, nohejbal za pøíz- 
nivého poèasí na víceúèelovém høišti a minihøišti 
s umìlým trávníkem: po-pá: do 19.00 hod., so a ne: 
10.00-19.00 hod. Ve stejnou dobu otevøen i minigolf 
a venkovní stolní tenis.

Už 27. èervna odjíždìjí dìti na první turnus letního 
tábora v Manìtínì. Autobusy do Manìtína odjíždìjí 
vždy v 16.00 hod. od Domu dìtí, pøijíždìjí po 18.30 
hod. rovnìž k Domu dìtí.

Termíny:  27.6.-10.7.,  10.7.-23.7.,  23.7.-
5.8.,  5.8.-18.8.

30.6.-4.7.

 
ke všem akcím, k èinnosti kroužkù a táborùm: 
MDDM po-èt 8.00-18.00 hod., pá 8-18 hod., tel. 
353 613 248

Dùm dìtí bude v dobì prázdnin otevøen v pra- 
covní dny od 9 do 17 hodin. Høištì bude pøí- 
stupné v pøípadì pøíznivého poèasí po celý den 
(vèetnì sobot a nedìlí). 

1. èervna nedìle 14.00-17.00 hod., areál MDDM 
a Ekocentra

1. èervna nedìle 14.00-17.00 hod.
2. èervna pondìlí 9.30-15.00 hod.

4. èervna støeda 10.00 hod., høištì MDDM

6. èervna pátek, 7. èervna sobota, MDDM

12. èervna ètvrtek 9.00 hod., areál Ekocentra

Letní èinnost

Letní tábor Manìtín

I. II. III.
IV.

Pøímìstský sportovní tábor

I. 

Informace

Provoz MDDM o prázdninách

Vítìzné družstvo soutìže Paragraf 11:55          Foto: Miroslav Faktor

Vstupujeme do finiše tohoto 
školního roku, písemky bu- 
de stíhat zkoušení, aby to 
výsledné skóre bylo co nej- 
pøijatelnìjší..

Dìtem i jejich rodièùm však pøejeme sluneèné 
a nièím nerušené prázdniny. 

 

Zatím se mùžeme jen chválit, 
naši žáci uspìli ve sportu, vìdo- 

mostních soutìžích i celkovì, žáci 9. roèníkù úspìšnì 
zdolali zkoušky a pøijímací pohovory na støední školy 
a 26. èervna se „Posledními kroky“ v Letohrádku 
slavnostnì rozlouèí se svojí základní školou. Osmáci 
Koenigstein, Dìdiè, Koudelová, Lubinová a Märzová 
se peèlivì pod vedením uèitelky Zimmermannové 
pøipravovali na soutìž Paragraf 11:55, probojovali se 
do oblastního kola a v nìm nad družstvy ostrovských 
škol zvítìzili. Vítìzství z X. roèníku regionální soutìže 
Pískání pro zdraví si pøivezly i naše flétnistky 
Lubinová, Šidáková, Køižièková, Fotrová a Veselá 
a postupují do celostátního kola. Podìkování patøí 
uèitelce Svobodové, která je tak dobøe pøipravila. 

Radost nám udìlala Katka Albertová se 4. místem 
v okresním kole Biologické olympiády. Vìøíme, že 
pod vedením její uèitelky Lederleitnerové se jí pove- 
de dosáhnout pìkných výsledkù i v krajském kole. 
Ani naši sportovci nezaháleli. Ve školském poháru 
Coca-Cola Cup fotbalisté II. st. (Ryšánek, Košinár, 
Filák, Kaucký, Kuèera, Ogorek, Istrate, Žemlièka, 
Lisièan, Sypták, Markoviè, Plaèek, Studénka, Kružík) 
vybojovali pìkné 3. místo. Pokraèuje Malá sportovní 
olympiáda I. st., tým basketbalistù (Šuták, Vanèura, 
Kocum, Kalina, Palm, B. Nguyen, T. Nguyen, Mrá- 
zek) i basketbalistek (Lubinová, Tillingerová, Ko- 
váøová, Brédiková, Bílková, Èerjaníková, Koptová, 
Pompová) obsadil shodnì 2. místa. V oblastním kole 
Kinderiády získalo družstvo I. st. (Ryšánková, Brožek, 
Køížová, Vyleta, Šupolová, Mrázek, Lubinová, Šuták) 
5. místo. 

Nezapomínáme ani na ekologické aktivity, pokra- 
èujeme ve tøídìní odpadù. Tradièní soutìž ve sbìru 
starého papíru ke Dni Zemì vyhrála tøída 5.A, støíbrní 
byli žáci 5.B a bronz si odnesla 2.A. 

Ve druhé polovinì èervna se mùžeme tìšit na školní 
výlety a exkurze. Od téže doby je plánovaná i rekon- 
strukce školy. 

Májový trojlístek

SPŠ Ostrov uspoøádala v dubnu již XIV. roèník 
soutìže Automechanik Junior. Vyhlašovatelem 
této celostátní akce je MŠMT a odborná sekce 
vzdìlávání pøi Svazu autoopraven ÈR. 

V základní èásti probìhla školní kola, která urèila 
postupující do jednotlivých krajských kol. V Karlovar- 
ském kraji byla poøádáním krajského kola povìøena 
mimo jiných právì naše škola. Soutìž zahájil za úèasti 
zástupcù poøádajících firem námìstek hejtmana Karlo- 
varského kraje Jiøí Behenský. Regionálního kola se 
zúèastnili žáci SOU z Toužimi, Integrované SŠ technické 
a ekonomické Sokolov, Integrované SŠ Cheb a žáci SPŠ 
Ostrov, tedy všechny krajské školy, které vyuèují obor 
vzdìlání Automechanik (kromì Soukromého OU sta- 
vebního a autoopravárenského v Karlových Varech, 
které úèast na soutìži odmítlo). Teoretická èást ve for- 
mì testu na poèítaèi provìøila znalosti soutìžících 
z pøedmìtù automobily, elektronika, technologie oprav 
a diagnostika. V praktické èásti øešili žáci 10 úkolù typu 
oprav, seøizování, diagnostikování závad a jejich ná- 
sledné odstraòování. Jejich výkony hodnotila soutìžící 
porota pedagogických pracovníkù, ve které byli zástup- 
ci všech zúèastnìných škol. A jaké byly výsledky regio- 
nálního klání? V souboji deseti žákù se na 1. místì 
umístil Jan Pilaø (SPŠ Ostrov), 2. místo pøipadlo Václavu 
Tokarovi (SPŠ Ostrov), tøetí obsadil Jan Ïurian (SOU 
Toužim). Na medailisty èekaly zajímavé a hodnotné 
ceny a také postup do celostátního finále, které se koná 
v Praze. 

Blahopøejeme vítìzùm a držíme jim palce, aby 
i v republikovém kole byli úspìšní. 

SPŠ Ostrov: 
Automechanik junior 

Kvìten na gymnáziu: úspìchy v soutìžích i zájez- 
dy do zahranièí ! 
Máj je mìsícem, kdy nejen pøíroda, ale i termínový 
kalendáø akcí gymnázia pestøe rozkvétá. Zaèátkem 
kvìtna 40 našich studentù absolvovalo tradièní týdenní 
studijní pobyt v Anglii. Zúèastnili se vyuèování, poznali 
v rodinách životní styl Britù, prohlédli si pamìtihod- 
nosti Londýna. Pøedevším však v praxi otestovali svou 
angliètinu. Studijní pobyt pøipravili ve spolupráci s ces- 
tovní kanceláøí naši vyuèující Žerebjatjevová, Fresser 
a Štìpánek, kterým patøí podìkování. V prùbìhu kvìt- 
na pokraèovaly krajskými i celostátními koly vìdo- 
mostní a sportovní soutìže. Filip Mikschik z oktávy A 
skonèil v soutìži ve wordprocessingu na 4. místì v re- 
publice! Jan Hynek (septima A) obsadil v celostátním 
kole Zemìpisné olympiády 7. místo. Matìj Lébl z kvar- 
ty A získal 2. místo v kraji v Matematické olympiádì, 
stejnì jako ve Fyzikální olympiádì Tomáš Martinek 
(sexta A) a Jan Hynek (septima A). Václav Brodec ze 
septimy A byl tøetí v kraji v Olympiádì z èeského 
jazyka, Olga Tomanová (sexta A) v téže soutìži ètvrtá. 
Sportovci si vedou mj. dobøe ve støedoškolské olym- 
piádì, v níž našim dívkám náleží 2. místo, hochùm 
6. místo. Všem gratulujeme!

Na pøedposlední kvìtnový týden pøipravili naši vyu- 
èující poznávací zájezd do Francie. Bìhem sedmi dnù 
poznali naši studenti slavné zámky na Loiøe a pøede- 
vším Paøíž. Za pøípravu zájezdu dìkujeme pedagogùm 
Martínkovi, Kleèkové a Targoszovi. 

Skuteèným vyvrcholením pestrého máje jsou 
samozøejmì ústní maturity, pøi nichž letos 
zkoušku dospìlosti skládali studenti tøí maturit- 
ních tøíd. Výsledky budou známé až po redakèní 
uzávìrce OM, ale vìøíme, že budou stejnì úspìš- 
né jako vloni. 

Gymnázium Ostrov

Mgr. Naïa Èechmanová

Mgr. Libor Velièka, zást. øed.

Mgr. Stanislav Novotný
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Pøišel jste 
do Ostrova ve 
ètyøech letech, 
to znamená, že 
za dva roky 
jste šel do 
školy. Která 
ostrovská 
škola to byla?

Kde bylo Vaše první uèitelské místo?

Takže jste zakotvil v Kraslicích?

Jak jste zaèínal v Domì dìtí?

Co Vás na práci nejvíc tìší?

Chodil jsem do II. 

Základní devítileté 

školy v Máchovì ulici, kde je nyní Dìtský domov. Pak 

jsem pøešel na gymnázium (v budovì nynìjší ZŠ J. V. 

Myslbeka). To už jsem hrál fotbal za Ostrov. Vždycky 

jsem mìl ke sportu blízko a mám ho rád dodnes. 

Láska ke sportu a pøírodì mì vedla na Pedagogický 

institut do Karlových Varù. Tam jsem studoval tøi 

roky, ètvrtý rok pak v Plzni, aprobace pøírodopis, 

tìlocvik.

Dostal jsem se, jak to tehdy chodilo, na umístìnku do 

Kraslic. Na tu dobu hodnì rád vzpomínám, to byl 

hezký kousek mého života. Nastoupilo nás tam hned 

šest „èerstvých elévù“ uèitelského stavu. Øeditel školy 

byl skoro jako náš táta. Vzpomínám na hodné dìti, 

rodièe, hodné lidi. Protože jsem mìl po vyuèování 

èas, zaèal jsem s dìtmi sportovat. Po škole, o víken- 

dech. Vracely mi to chutí ke sportu a vdìèností, že se 

jim vìnuji. 

Nezakotvil. Poøád jsem hrál fotbal za Ostrov a chtìl 

jsem být blíž Ostrovu. Tak jsem se za èas dostal jako 

uèitel do Hroznìtína. Tam jsem uèil necelý rok 

a narukoval jsem na vojnu do Karlových Varù. Po èas 

vojny jsem hrál fotbal za Duklu Karlovy Vary. Po 

vojnì jsem uèil v Ostrovì na V. ZDŠ (dnes ZŠ J. V. 

Myslbeka) až do roku 1972.

Tehdy to byl Mìstský dùm pionýrù a mládeže. 

Zøizoval se roku 1971 a v následujícím roce byl 

otevøen. Øeditelkou byla tehdy paní uèitelka Veselá 

a právì ona mi nabídla, jestli bych nechtìl dìlat 

vedoucího oddìlení tìlovýchovy. Vždycky jsem mìl 

rád tìlocvik, sport. Tady nebyl sport svázaný osno- 

vami, mìl jsem víc volnosti v plánování akcí, mohl 

uplatnit nápady a tvoøivost. Kolegové kantoøi sice 

kroutili hlavou, že z místa uèitele jdu dìlat pionýr- 

kého vedoucího, ale já jsem si plnil svùj sen: vést dìti 

ke sportu. Hráli jsme fotbal, basketbal, jezdili na 

vodu. V roce 1976 pøijel krajský inspektor s na- 

bídkou, jestli bych nechtìl dìlat øeditele. To trochu 

zmìnilo situaci. Pøišly starosti organizaèní, ekono- 

mické, pøibylo papírování...

Když mnou „vyuèené“ dítì, nyní dospìlý èlovìk, 

pokraèuje v životì dál se sportem, vede kroužky, 

vìnuje se dalším dìtem, aby dìlaly nìco smyslu- 

plného. Když se nìco dobrého podaøí, tøebaže to 

vezme spoustu èasu a úsilí. Tøeba mažoretky. Já je 

nìkolikrát vidìl jinde pøi oslavách a øíkal jsem si, jak by 

bylo hezké, kdyby je mìl i Ostrov... Pøemýšlel jsem, 

koho oslovit, kdo by dal ta dìvèata dohromady a vedl 

Ivan Matouš se celý život vìnuje dìtem
Øeditel Mìstského domu dìtí a mládeže v Ostrovì Ivan Matouš je rodákem z Hradce Králové. Když mu byly ètyøi roky, postihla rodinu tragédie: zemøel mu 
tatínek, a tak byla maminka nucena starat se o dvì dìti sama. To bylo v letech 1953-1954. Tehdy Jáchymovské doly nabízely slušný plat a zanedlouho i byt, 
takže se rodina pøestìhovala do Ostrova. Ivan Matouš se cítí být Ostrovanem, má tohle mìsto rád a je jeho velkým patriotem. V roce 1997 získal èestný titul 
Obèan mìsta Ostrova. Jeho dlouholetá obìtavá práce pro dìti si zaslouží obdiv i podìkování.

je. Nakonec padl los na Evu Žilákovou a bylo to ono. 

Teï jsou nejlepší v republice. Dalším úspìchem bylo 

naše tartanové høištì, to jsme mìli jako první v okrese 

Karlovy Vary. 

Pøinesl rok 1989 do Vaší práce nìjakou 
zmìnu? 
Po roce 1989 se Dùm dìtí jako první v Ostrovì stal 

právním subjektem. Otevøelo nám to možnost si 

pøivydìlávat a získat tak prostøedky na financování 

èinností pro dìti. Zaèali jsme podnikat. První aktivita 

byla otevøení prodejny barev a lakù v areálu Domu 

dìtí, pak autodoprava. Nyní máme kromì auto- 

dopravy ještì ubytovací zaøízení jak turistické, tak 

hotelové, zabýváme se výrobou audiovizuálních po- 

øadù, nìkteré dokonce prodáváme i Èeské televizi. 

Kolik ostrovských dìtí dnes Dùm dìtí 
využívá?

Máte další plány do budoucna? 

Máme dvojí èinnost: pravidelnou, to jsou zájmové 

kroužky, kterých je kolem stovky a je v nich zapsáno 

1600 dìtí, dá se øíct, že každé tøetí ostrovské dítì. 

A èinnost nepravidelnou, která zahrnuje akce, sou- 

tìže, letní aktivity, tábory a zejména spontánní èin-
nost. Naše zaøízení je využíváno velmi dobøe. Kluci
i dìvèata si z nabídky vybírají to, na co mají zrovna 

chu�: høištì, stolní tenis, minigolf, herny, poèítaèe. 

Vždycky u nich nìkdo je, ale není to žádné dozorování 

ani mentorování. 

Musím neskromnì pøiznat, že ano. Už je pøipraven 

projekt Dìtské letní scény. V areálu pod Domem dìtí, 

vedle nového minihøištì, bude scéna a sezení asi pro 

250 divákù. Ostrov totiž takové zaøízení moc po- 

tøebuje. Když vidím, jak tøeba soubor Malenky vystu- 

puje na námìstí, navíc nìkdy i v dešti, tak je mi tìch 

dìtí líto. Dalším velkým plánem je Letní tábor Manì- 

tín. Máme ho od roku 1972 a volá po celkové re- 

konstrukci. V projektu jsou místo stanù chatky, celé 

zaøízení chceme kromì využití na tábory pronajímat 

také jako školící støedisko a ubytovací zaøízení pro 

školní výlety. Do dvou let by se nám to mohlo podaøit 

realizovat. Dále se rodí plán na horolezeckou stìnu 

a høištì netradièních sportù. To všechno jsou pomìrnì 

velké investice, kde hlavní díl nese mìsto Ostrov, 

které nám vychází velmi vstøíc. Patøí mu dík i za to, že 

dokázalo v projektu esteticky zakomponovat do histo- 

rického centra naše Ekologické centrum. 

Rozhovor s Mgr. Ivanem Matoušem 
pøipravila Anna Pšajtová

Dìtský soubor Malenky                                                   Foto: archiv MDDM

Cyklistický závod                                             Foto: archiv MDDM

Mladí šachisté Foto: archiv MDDM

Letní tábor Foto: archiv MDDM
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Michaela Pichertová ze ZUŠ Ostrov získala v ce- 
lostátní soutìži ve høe na akordeon, konané 2. kvìtna 
v Teplicích, druhé místo v kategorii do 10 let.

Úspìšná hráèka je žaèkou akordeonového virtuosa 
Nikolaje Dorogovceva.

Úspìch 
ostrovské akordeonistky 

Když jsme zaèali pøipravovat první prázdninovou 
výstavu v klášterním areálu v Ostrovì, hledali 
jsme téma, které by mìlo sílu pøekroèit hranice 
nejen našeho mìsta, ale pokud možno i karlo- 
varského regionu. Shodou okolností jsme se 
seznámili s èlovìkem, který pøed jistou zkázou 
zachránil dokumenty nedozírné ceny. Vedle 
dlouhé øady vzácných dobových fotografií a po- 
hlednic uchoval také originální listiny a do- 
brozdání, které dokumentují nejslavnìjší èasy 
lázní Kyselka. 

Èeská zemì oplývá nejen mlékem a strdím, ale také 
èetnými minerálními prameny a mezi nejznámìjší 
bezesporu patøí Mattoniho kyselka. Prameny v Ky- 
selce byly navštìvovány už ve 13. století. Od konce 
18. století hovoøíme o lázních, o jejichž vznik se 
zasloužil hrabì Vilém z Beubergu, který byl majitelem 
kysibelského panství. Zøídil nové jímání pramenù 
a položil základy k vybudování lázní. V roce 1872 
prameny pøevzal Heinrich Mattoni. V tu dobu se 
stáèelo 670 tisíc lahví kyselky roènì a po 25 letech se 
objem zvýšil na témìø osm miliónu lahví. Pod 
Mattoniho vedením vzkvétala celá oblast. Jen tøi roky 
po získání pramenu Mattoni koupil od hrabìte 
Èernína také láznì. Mattoni postavil vilu, lázeòský 
palác, kolonádu, hotely a další objekty. V lázních 
Kyselka pulsoval život. 

Výstava se uskuteèní v klášterním kostele 
Zvìstování Panny Marie v Ostrovì od pátku 
4. èervence 2008 do nedìle 7. záøí 2008.  Vedle 
historie staveb, fotografií a vzácných listin bude 
k vidìní také øada pøedmìtù jako pùvodní 
hlinìné a sklenìné láhve, etikety, kniha 
lázeòských hostù a další vzácnosti. 

Letošní výstavou hodláme uèinit malý exkurz do 
slavného období jednoho místa v našem regionu. 
Vzhledem k tomu, že v roce 2010 uplyne 100 let od 
smrti Heinricha Mattoniho, bude to o tìchto prázd- 
ninách jen o malá „ochutnávka“ z velké expozice, 
kterou k tomuto výroèí pøipravíme. 

24. èervna v 17.30 hod. oslaví Orbis pictus Ostrov 
deset let své existence koncertem v ostrovském 
Letohrádku. 

Nápad založit komorní pìvecký sbor vznikl v létì 
1998. Tenkrát se nás sešlo deset nadšených zpìvaèek 
a zaèaly jsme se s velkým zápalem pravidelnì scházet. 
Od samého poèátku se nás dirigentsky ujala Lenka 
Kozohorská (tehdy ještì Endrštová). A sbor se zaèal 
umìlecky i lidsky vyvíjet. O dva roky pozdìji se z žen- 
ského sboru stal smíšený a také naše øady se rozrostly 
co do poètu èlenù. Od roku 2002 je Orbis pictus 
Ostrov aktivním èlenem Unie èeských pìveckých sbo- 
rù. Domovskou lodí nám od poèátku byla ZŠ Klíno- 
vecká, jejímuž vedení bychom touto cestou chtìli za 
skvìlou spolupráci upøímnì podìkovat. Pøestože nej- 
radìji vystupujeme právì v Ostrovì, s naším sborem 
jsme procestovali blízké okolí i vzdálenìjší kraje. Vydali 
jsme již tøi CD nahrávky. Pevnì doufáme, že si Ostrov- 
ští pøijdou s námi užít a vychutnat naše desáté na- 
rozeniny, všichni jsou srdeènì zváni.  

Orbis pictus slaví 10 let

Vážení ètenáøi, jistì jste si už v minulém èísle OM všimli zmìny na našich kulturních stránkách. Nová 
Kulturní pøíloha je øešena jako samostatná tiskovina, takže si ji mùžete vyjmout a mít tak lepší pøehled 
o kultuøe v každém mìsíci. Na první stranì pøílohy pøinášíme podrobnosti o kulturních akcích, na 
druhé programy ostrovských kin, na tøetí kulturní programy ve mìstì a na ètvrté kromì dalších 
poøadù také sportovní zpravodajství. Kulturní pøílohu máte k dispozici samostatnì ve všech 
ostrovských infocentrech i na jiných veøejných místech ve mìstì a dodáváme ji i do okolních obcí.   red

Nová kulturní pøíloha

Obèanské sdružení Klub 1938  Èetnická stanice 
Habersbirk uspoøádalo v Ostrovì na Staré radnici 
a v sokolovském muzeu pøednášku na téma 
Osudový rok 1938. Návštìvnost a ohlasy nás 
velmi mile pøekvapily, v Ostrovì navštívilo bese- 
du 50 posluchaèù. 

Obì pøednášky zakonèila vášnivá debata, a to nejen 
o roce 1938. Rádi bychom podìkovali všem za úèast 
a dík patøí také mìstu Ostrov, Domu kultury Ostrov 
a sokolovskému muzeu. Tìšíme se na setkání pøi další 
akci. 

Máte-li jakékoliv reálie týkající se pøedevším roku 
1938 na Karlovarsku a Sokolovsku, neváhejte a kon- 
taktujte nás (tel.: 774 631 129 
email: jmacke@centrum.cz).

Kde nás mùžete opìt spatøit: 
14. èervna Den pozemního vojska Bahna 2008 ve 
vojenském prostoru Jince (Strašice u Plznì), 
21. èervna Den s Policií ÈR Západoèeského kraje 
v Sokolovì, 19. èervence Beèov 1918 beèovské 
slavnosti na místním zámku, 2. srpna Veterán 
rallye na statku Bernard v Královském Poøíèí 
u Sokolova. 

Èetnické ohlédnutí 

Jeho skromnost mu nedovolila, aby osobnì 
zorganizoval výstavu svých umìleckých dìl. 
Proto jsme to uèinili my, kamarádi z Podkruš- 
nohorského spolku velocipedistù za nìho. 

Poprvé jsme se s Pavlem setkali 1. záøí pøed 30 lety, 
kdy jsme zaèali spoleènì chodit do první tøídy II. ZŠ 
v Ostrovì. Spíše než studijními výkony poutal 
pozornost pedagogického sboru svými kresbami, 
kterými zkrášloval nudný a výtvarnì málo nápaditý 
obsah školních sešitù. Èasto si ani nestihl opsat 
z tabule novou látku. Zdálo by se, že pøi hodinách 
výtvarné výchovy bude vyènívat nad ostatními 
spolužáky, ale opak je pravdou. Dokonce mu uèitelka 
výtvarné výchovy øekla, že má porušený barvocit. 
Pavlovy barevné odstíny nezapadaly do naøízených 
osnov. Naštìstí ho toto nepochopení v zaèátcích 
neodradilo a svému koníèku se i nadále vìnoval. Své 
výtvarné nadání nám Pavel Køížek opìt pøipomnìl, 
když jsme pøed lety zaèali jezdit na svých starých 
kolech a založili Spolek podkrušnohorských velo- 
cipedistù. Opravuje nám naše velocipédy, vede kro- 
niku a zkrášluje naše byty svými obrázky. 

Jak už to bývá, vìtšina umìlcù není za svého 
života uznávaná. Posuïte to sami a pøijïte se 
podívat na výstavu dìl Pavla Køížka, která zaèíná 
7. èervna na Pùdì Staré Radnice Ostrov. 

Lidový všeumìl 
Pavel Køížek

MATTONIHO KYSELKA
aneb Heinrich Mattoni už není 

ve standardních a latinskoamerických tancích se 
uskuteèní 14. èervna v Ostrovì již podruhé. 

Navíc to tentokrát bude již dvanáctý roèník akce, která 
vznikla ještì pøed vstupem ÈR do Evropského spole- 
èenství na podporu a prohloubení spolupráce mezi 
mladými lidmi, zájemci o sportovní a spoleèenský ta- 
nec v pøíhranièním Krušnohoøí. Ostrovská soutìž totiž 
pokraèuje v tradici mezinárodních soutìží v celém se- 
verozápadním regionu. Soutìže se zúèastní vedle èes- 
kých taneèníkù také taneèní páry z Nìmecka, Ra- 
kouska, Polska a Slovenska. Odborným garantem je 
Karlovarská a Ústecká divize Èeského svazu taneèního 
sportu a poøadatelem Dùm kultury Ostrov ve spolu- 
práci s taneèní školou Stardance z Chomutova. Akci 
významnì finanènì podpoøilo mìsto Ostrov. Pevnì 
vìøíme, že tato kulturní událost velkou mìrou obohatí 
spoleèenský a sportovní život naší mládeže i dospìlých 
nejen v Ostrovì, ale i širokém okolí. 

Ing. Marek Poledníèek, øed. DK Ostrov

Mezinárodní taneèní soutìž v Ostrovì

POHÁR EUROREGIONU 
KRUŠNOHOØÍ 2008 

Ing. Marek Poledníèek, øed. DK Ostrov

Mgr Monika Lesserová, ved. sboru

Zdenìk Sládek, SPV Ostrov

Stržm. Ing. Josef Macke  red
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Kinokavárna

Každá desátá výpùjèka zdarma

Pùjèovna 
DVD

DOMU KULTURY OSTROV

DÙM KULTURY OSTROV

SOBOTNÍ VÝPÙJÈKY SE VRACÍ AŽ V PONDÌLÍ - 
ZA CENU JEDNOHO DNE

kulturní pøíloha 6/2008

NA DVD U NÁS NAJDETE 
TYTO NOVINKY:
AMERICKÝ GANGSTER
CHY�TE DOKTORA
POKÁNÍ
VETØELCI vs. PREDÁTOR 2
HITMAN
KLIKAØ CHARLIE
KAUZA CIA
RESIDENT EVIL: ZÁNIK

1. nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 70 Kè, 97 minut, èeské tituly (*12)

Premiéra
Dva pøátelé (Jack Nicholson a Morgan Freeman), 

oba ve stadiu nevyléèitelné rakoviny, se rozhodnou 

utéct z nemocnièního oddìlení a vydávají se na spo- 

leènou cestu se seznamem vìcí, které by rádi udìlali 

pøed svou smrtí. 

Produkce: USA.  Žánr: dobrodružný, komedie, drama

5. a 6. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 70 Kè, 108 minut, èeské titulky (*18)

Premiéra

Zapomeòte na SAW a Hostel. Pøichází Hranice smrti. 

Další filmový masakr, krutá podívaná jen pro silné 

žaludky, témìø dvì hodiny napìtí a strachu. Parta 

zlodìjù prchá s ukradenými penìzi pøes hranice. 

Z obyvatel zapadlé putyky, kde se zastaví, se vyklubou 

fanatiètí neonacisté se sklony ke kanibalismu. Strhne 

se neuvìøitelný souboj, ve kterém jde o krk. Zaèíná 

boj na život a na smrt! 

Produkce: USA. Žánr: akèní, drama, thriller

6. a 7. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 75 Kè, 90 minut, èeské titulky (*12) ÚHEL 

Premiéra

Pøíbìh akèního thrilleru sledujeme oèima osmi 

rùzných lidí, kteøí se spoleènì pokoušejí odhalit prav- 

du o pokusu o atentát na prezidenta USA. Všichni 

doplòují jednotlivé èásti skládaèky a zaèínají se od- 

halovat dìsivé souvislosti. 

Produkce: USA. Žánr: drama, thriller

7. a 8. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 117 minut, èeské titulky (*12)  

 Premiéra

Richard Attenborough (film Pøíliš vzdálený most, 

Gándhí…) je výborným režisérem a Tajemství prstenu 

je tedy dramatickou podívanou postavenou na skvì- 

lých hereckých výkonech, velkolepé výpravì a pøe- 

devším silném pøíbìhu inspirovaném skuteènými 

událostmi. Film o touze po svobodì a odpuštìní. 

Produkce: VB, Kanada, USA. Žánr: váleèné drama

12. a 13. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 85 minut, èeská verze

 Premiéra

Tvùrci Doby ledové pøicházejí se zbrusu novou 

pohádkou pro dìti i dospìlé. Horton je celkem 

normální slon v dobré kondici. Jednoho dne mu pod 

nos spadne smítko prachu, které mluví! To smítko 

opravdu mluví. Je v nìm totiž ukryté malé mìsteèko 

Kdosice, ve kterém žijí malièkatí Kdovíci… 

Produkce: USA. Žánr: animovaný

NEŽ SI PRO NÁS PØIJDE 

HRANICE SMRTI 

POHLEDU 

TAJEMSTVÍ PRSTENU

HORTON

Pøipravujeme:

NA ÈERVENEC:  

U MÌ DOBRÝ 

CLONA 

SEX VE MÌSTÌ 

LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN

7. èervna 15.00 hod. 
Slavnostní otevøení nových sálù 

Stálá expozice se rozšíøí o tøi výstavní sály s výstavou 
krušnohorského národopisu (ukázky zemìdìlsko-
øemeslnických strojù, fotografie z pracovního života 
lidu ad.), pøízemí doplní výstava k dìjinám mincování 
s figurínou støedovìkého mincíøe. Samostatná míst- 
nost ukazuje dobovou lékaøskou lázeòskou ordinaci. 
Pozornost zaslouží i novì instalovaná barokní socha 
sv. Prokopa, patrona horníkù (døevoøezbu restau- 
roval Pavel Blatný).

14. èervna 16 hod. 
Pøednáška o jáchymovském tolaru (historik a nu- 
mismatik Petr Vorel)

 geologie a mineralogie Krušných 
hor, numismatika a mincovnictví. Koncentraèní 
tábory po roce 1948, historie lázeòství, krušnohorská 
jizba, latinská knihovna, lapidárium. 

 út-ne 9.00-12.00, 13.00-17.00 hod. (øíjen 
až duben: st-ne 9.00-12.00, 13.00-17.00 hod.), tel. 
353 811 695, 736 754 831. 

Stálá expozice:

Otevøeno:

Muzeum 
Královská mincovna Jáchymov

21. èervna sobota 11.00 až 17.00 hodin

Lesní nauènì poznávací stezka s øadou zastávek, 
úspìšní absolventi budou královsky odmìnìni. Vý- 
stava fotografií zvìøe a pøírody s projekcí filmù o zvìøi 
z lesù ve správì Krajského inspektorátu Karlovy Vary. 
Dìti si mohou vyrobit z pøírodnin drobné ozdoby do 
svých pokojíèkù. Souèástí bude beseda o lese z po- 
hledu pøírodního i hospodáøského. Diskutovat budou 
Jiøí Smýkal (øeditel KI Karlovy Vary), Jan Neumann 
(zást. øed.) ad. Zvìdavcùm budou k dispozici provozní 
pracovníci lesních správ, kteøí na zastávkách stezky 
zodpoví otázky na téma: myslivost (naše fauna) a fló- 
ra, pøedvedou lesnické mapy, pomùcky a techniku. 
Pro rodièe je zde hodovna s èajem, kávou, hudbou 
a Hauenštejnskou vinotékou. Vstup je tentokrát 
zdarma! Pozvání platí i k návštìvì v kterýkoli otevírací 
den. Po vcelku pøíznivém podzimu a zimì jsme opìt 
øádnì hnuli s opravami, takže po loni zpøístupnìném 
arboretu a botanické zahradì pøidáváme další zajíma- 
vé expozice v prostorách samotného hradu. 

Kvìten, èerven, záøí, øíjen: o víkendech a svátcích 
10.00-17.00 hod. 
Èervenec, srpen: dennì 9.00-19.00 hod.

Den s Lesy Èeské republiky aneb Dìtský den 
v zeleném 

Návštìvní doba:

Horní hrad 

14. a 15. sobota a nedìle 17.30 hodin
13. a 14. pátek a sobota 20.00 hodin
Vstupné: 75 Kè, 90 minut 

 

Premiéra

Máte pocit, že je vaše rodina praštìná? Seznamte se 

s Hanákovými! Celoveèerní film vznikl na motivy 

jednoho z nejúspìšnìjších èeských televizních seriálù 

a knihy Fan Vavøincové. Naváže na to nejlepší z tele- 

vizního zpracování a zároveò obohatí dìj o nové 

situace a vztahy. 

Produkce: ÈR. Žánr: komedie 

19. a 20. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
20. pátek 20.00 hod
Vstupné: 65 Kè, 125 minut, èeské titulky (*12)  IRON 

Premiéra

Tony se živí jako VIP výrobce a dodavatel tech- 

nologicky vyspìlých zbraní pro americkou armádu. 

Teroristická skupina, která ho unese, po nìm chce 

jediné: aby zaèal vyrábìt zbranì pro nì. Díky své 

vynalézavosti v zajetí vyrobí „brnìní“, které mu 

pomùže utéct. Díky tomuto hypermodernímu bojo- 

vému obleku mùže létat a s jeho pomocí zachraòovat 

svìt. 

Produkce: USA. Žánr: akèní

21. a 22. sobota a nedìle 17.30 hod.
21. sobota 20.00 hod.
Vstupné: 70 Kè, 112 minut, èeské titulky (*12)  

Premiéra

Staèí málo, aby v srdcích dobrodruhù zažehla jiskra, 

která je pošle zpìt do terénu. Objevila se totiž nová 

vodítka k pokladu, který už všichni považují za 

ztracený. Kate Hudson a Matthew McConaughey 

vyrážejí za novým dobrodružstvím. 

Produkce: USA. Žánr: komedie, romantický, dobro- 

družný, akèní

26. až 29. ètvrtek až nedìle 17.30 hod.
27. a 28. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 123 minut, èeské titulky (*12)  

Premiéra

Devatenáct let èekání skonèilo. Jedna z nej- 

slavnìjších postav filmové historie se vrací na støíbrné 

plátno. Indiana Jones. Univerzitní profesor, který 

objevil legendární Archu úmluvy, zachránil posvátné 

Sankarové kameny a nalezl Svatý grál. V novém 

dobrodružství bude pátrat po další slavné relikvii: 

záhadné Køiš�álové lebce. 

Produkce: USA. Žánr: dobrodružný

TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA

MAN 

BLÁZNOVO ZLATO 

INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ 

KØIŠ�ÁLOVÉ LEBKY 



Hrají: 
Ivan Øezáè, Simona Postlerová, Kamil Halbich/Jan 
Hájek, Michal Dlouhý/Tomáš Pavelka, Kateøina 
Hrachovcová/Veronika Pospíšilová ad.

Zápis do kurzu

Zahájení: 22 záøí 17.30 hod. (nutné je spoleèenské 
obleèení), dále každé pondìlí, termíny: 29. záøí, 6., 
13., 20., 27. øíjna, 3., 10., 17., 24. listopadu, celkem 
10 lekcí. V cenì kurzovného je 30 vyuèovacích hodin, 
Prodloužená 24. øíjna, Závìreèný vìneèek 28. listopa- 
du a vstupenka na Ples DK Ostrov v lednu 2009. 
Kurzy povede taneèní mistr s tøicetiletou praxí Josef 
Zelenka, øeditel taneèní školy Stardance v Chomu- 
tovì. Døíve aktivní taneèník mezinárodní tøídy. 

Zaèátek 22. záøí 20.00 hod., dále každé pondìlí až 
do 24. listopadu, 10 lekcí (20 vyuèovacích hodin). 
Tanec jako souèást moderního životního stylu pro 
každou vìkovou kategorii!

27. záøí sobota  17.30 hod., kostel Zvìstování 
Panny Marie

Recitál ostrovské rodaèky
Hudební doprovod: spolužáci z konzervatoøe Jana 
Radiová (flétna), Aleš Vítek (stage piano)

KLASICKÉ TANEÈNÍ KURZY PRO 
MLÁDEŽ 

Zápis a pøedprodej bude zahájen 2. èervna 
v Informaèním centru v DK Ostrov

TANEÈNÍ PRO DOSPÌLÉ 

Zápis a pøedprodej bude zahájen 2. èervna 
v Informaèním centru v DK Ostrov

ZUZANA SEIBERTOVÁ 
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ZUŠ OSTROVDÙM KULTURY OSTROV

KLÁŠTER OSTROV

Kultura

STARÁ RADNICE OSTROV 

Pøipravujeme

kulturní pøíloha 6/2008

11. èervna støeda v 19. 30 hod., divadelní sál DK 
Ostrov
Florimond Hervé

Slavná hudební komedie Mam'zelle Nitouche vznik- 
la pøed sto lety v takzvané krásné epoše a dodnes si 
zachovala svùj pùvab. Jistì také proto, že do pøíbìhu 
je promítnut osud samotného skladatele, zvláš� ono 
období, kdy se rozhodoval mezi kostelem a divadlem. 
Svìtec Celestin (svìták Floridor), zbožná klášterní cho- 
vanka Denisa (andílek s èertem v tìle) i další postavy 
nás vtahují do proudu promìn a stále nových do- 
brodružství. V èeské divadelní tradici má „Nituška“ 
výjimeèné místo, zejména zásluhou Oldøicha Nové- 
ho. Poprvé ji uvedl roku 1938 v pražském Novém 
divadle (pozdìjším sídle Semaforu). 
Režie: Otakar Brousek ml.
Hrají: 
v hlavní roli Célestina-Florimonda Otakar Brousek ml. 
Dále hrají: Hana Czivišová/Martina Randová, Jiøí 
Wohanka/František Kreuzmann/Petr Gelnar, Zdenìk 
Hruška/Bronislav Kotiš, Milada Bednáøová, Jiøí 
Untermüller.

MAM´ZELLE NITOUCHE
6. èervna pátek 18.00 hod., Pùda SR Ostrov

Vernisáž výstavy
Výstava obrazù Pavla Køížka pod peèlivým výbìrem 
Vlastimily Wasylukové
Výstava trvá do 30. èervna.

13. èervna pátek  19.00 hod., Pùda SR Ostrov

Pøednáška Petra Boøila
V krajinì kolem mùžeme nalézt nejrùznìjší kamenné 
køíže. Nìkteré z nich jsou takzvané smírèí a na jejich 
povrchu se vyskytují rùzná vyobrazení. Do tajemství 
tìchto køížù nás zasvìtí uznávaný odborník Petr Boøil, 
který ve svém nabitém programu zavítá i do Ostrova. 

MAGIE BAREV A PEKELNÍ HMYZOVÉ 
PAVLA KØÍŽKA

KOUZLO KAMENNÝCH KØÍŽÙ 

KOSTEL ZVÌSTOVÁNÍ PANNY MARIE

Vernisáž výstavy: nedìle 8. èervna 15.00 hodin, 
kostel Zvìstování Panny Marie 
Historie gotické sošky, která se ze severního 
Nìmecka dostala až do Ostrova. Úvodní slovo- 
Lidmila Hanzlová. Výstava potrvá do 29.6.2008

22. èervna nedìle 18.00 hod.

PUTOVÁNÍ SOŠKY 
PANNY MARIE VÌRNÉ

SLAVNÉ MALIÈKOSTI SVÌTOVÝCH 
MISTRÙ

4. èervna 17.00 hod., sál ZUŠ 
 

Zahrají talentovaní žáci klavírního odd.

5. èervna 18.00 hod., Stará radnice Ostrov

Pøedstaví se žáci I. a II. cyklu, kteøí absolvují v tomto 
školním roce. Vstupné: dospìlí 30, dìti 10 Kè

12. èervna 16.30 hod., sál ZUŠ
 

Závìreèný koncert žákù Dagmar Tölgové

17. èervna 17.00 hod., sál ZUŠ 
 

Na svém již tradièním koncertì zahrají žáci
J. Chmelíka, Š. Hamar a J. Novotného.

18. èervna 17.00 hod., Stará radnice Ostrov
 

Žáci klavírního oddìlení spoleènì se žáky jiných 
nástrojù

Koncert talentù.

Absolventský koncert. 

Tøídní koncert.

Letní hrátky.

Zahrajme si spoleènì.

Záøí: divadelní sál DK Ostrov 
Eugéne Labiche

Režie: Vladimír Strnisko
NEJŠ�ASTNÌJŠÍ ZE TØÍ 

14. èervna sobota od 12.30 hod., spoleèenský sál 
DK Ostrov 

Mezinárodní soutìž ve standardních a latin- 
skoamerických tancích

Postupová soutìž 
v tøídách l, II - D, C-STT a LAT + hobby senioøi

Mezinárodní pohárová soutìž
v nejvyšší tøídì B, A, M - STT + LAT s bohatým 
doprovodným programem

XII. POHÁR EUROREGIONU 
KRUŠNOHOØÍ OSTROV 2008

12.30 hod. 

17.00 hod. 

Hraje: 

Program: 
Mozart, Dvoøák, Beethoven, Vivaldi, Èajkovskij (Hu- 
moreska, Malá noèní hudba, Ètvero roèních dob ad.)

Manzerovo kvarteto

Pravidelný provoz Posvátného okrsku 
v Ostrovì: út-ne 9.00-12.00 hod., 13.00-
17.00 hod. 



Zveme vás 19. èervna v 17.00 hodin na pokra- 
èování pøednášky známého astrologa Milana 
Gelnara Astrologie a výchova dìtí.

Pøednáška vysvìtluje, jak se které znamení projevuje, 
jak by rodièe mìli chápat vrozené vlastnosti dìtí a jak 
podle toho pøizpùsobit své výchovné metody. Dìtem 
doporuèujeme pùjèit si dopøedu knihy na prázdniny, 
mohou si je také již dopøedu  prodloužit na celé 
prázdniny. 

Dùležité upozornìní!
Upozoròujeme ètenáøe, že naše knihovna stále ještì 
sídlí v Lidické ulici è. 1036 na svém pùvodním místì 
a ještì nejménì ètyøi roky se stìhovat nebude. Roz- 
sah našich služeb se také nemìní. Nerušte prosím své 
registrace. Dìkujeme za pochopení a za pøízeò. Více 
na: www.mkostrov.cz. 
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Rodièe, využijte možnost pøedbìžného 
zápisu dìtí do výuky v ZUŠ pro školní 
rok 2007-2008. V záøijových termínech 
již mùže být v nìkterých oborech 
obsazeno!

Talentové zkoušky

Pozor:

Hudební obor: Masarykova 717, uèebna HN, 
Štìpánka Hamar, tel. 353 300 541, 23. èervna 13.00-
17.00 hod., 25. èervna 13.00-17.00 hod.
Výtvarný obor: Masarykova 715, uèebna VO, 
Mgr. Zuzana Motlíková, tel. 353 300 557 nebo 353 
300 558, pondìlí a ètvrtek 14.00-17.00 hod. po celý 
èerven.
Taneèní obor: Masarykova 1195 (školka), uèebna 
TO, Eliška Starková, tel. 353 822 063, pondìlí a  úterý 
14.00-17.00 hod., po celý èerven.
Literárnì dramatický obor: Masarykova 1195 (škol- 
ka), uèebna LDO, Mgr. Irena Konývková, tel. 353 842 
813 (školka), 353 300 550 (øeditelna), 3. a 10. èervna 
16.00-18.00 hod.

pro doplnìní poètu žákù talentového roèníku
11. èervna v 18.30 hodin
Rodièe, chcete podpoøit talent vašeho dítìte? Ve škol- 
ním roce 2008-2009 bude otevøen roèník pro mimo- 
øádnì talentované dìti, které budou moci dva roky 
studovat všechny ètyøi obory. (Máme zato, že v po- 
sledních letech se hovoøí stále jen o integraci hùøe 
vzdìlavatelných žákù a zapomíná se naopak na 
talenty.)  

 talentová zkouška je vypsána jen pro dìti, které 
ve školním roce 2008-2009 budou v pøedškolním vìku 
a které nenavštìvují mateøskou školu (tam už se 
zkoušky konaly). 

Zápis do ZUŠ Ostrov

Mìstská knihovna Ostrov 

Jaroslav Chmelík, zást. øed. ZUŠ

 Mgr. Irena Leitnerová

V dobì vydání 
tohoto èísla OM 
bude Olympiáda 
dìtí a mládeže již 
v plném proudu 
(koná se ve dnech 
29.5.-1.6.), ale rádi 
bychom pozvali 
ostrovskou veøej- 

nost na závìreèný ceremoniál, který se uskuteèní 
1. èervna. Jeho souèástí bude Maratónský 
olympijský bìh. Maratón bude odstartován ve 
13.00 hod. na školním høišti ZŠ Masarykova 
a uskuteèní se formou štafety. 

Závìreèný ceremoniál Her:

Maratónská tra� mìøí 42 195 metrù a jeden okruh 
školního høištì 320 m. Abychom tedy maratón ubìh- 
li, musí štafetu bìžet 132 bìžcù. Zveme všechny 
odvážlivce, dìti, rodièe, sportovce i nesportovce 
k úèasti na maratónském štafetovém bìhu. Urèitì se 
pøidá øeditel naší školy i nìkteøí uèitelé, vždy� 320 
metrù ubìhne snad každý. Všichni úèastníci pak 
obdrží v cíli pamìtní diplom jako upomínku na tento 
bìh.

 bezprostøednì po do- 
bìhnutí maratónského bìhu se uskuteèní pøed olym- 
pijským ohnìm pøedání medailí soutìží posledního 
dne ODM (florbal chlapcù a dívek). Budou staženy 
vlajky Èeského olympijského výboru a èeská státní 
vlajka a uhašen olympijský oheò. Na závìr Her se 
uskuteèní v atriu naší školy hudební odpoledne pro 
úèastníky ODM, ale zvána je i ostrovská veøejnost. 
Zatanèit si mohou v rytmu disko a zahraje i hudební 
skupina Rhythmic band. 

Sportovní soutìže školních kolektivù se v kvìtnu 
pøestìhovaly z hal na venkovní sportovištì. Žáci 
I. stupnì dosáhli krásného úspìchu v Kinderiádì, 
když postoupili do republikového finále, které se 
uskuteèní 10. èervna v Praze na Strahovì. Krajské 
finále se konalo v Chodovì a naši reprezentanti 
vybojovali postup z celkového poètu 30 ZŠ kraje. 
Školu reprezentovali žáci Michovský, Martínek, 
Parimuchová, Cozmová, Faktorová, Janáèík, Blatner 
a Tichá. Gratulujeme k postupu. Žáci II. st. mìli na 
programu volejbalové soutìže. Nejprve se chlapci
i dìvèata úèastnili okresního kola, které se konalo 
v Ostrovì. Úspìšnìjší byla dìvèata (obsadila 1. mís- 
to), ale ani chlapci nezklamali a obsadili místo druhé. 
Obì družstva si vybojovala úèast v okresním A-finále 
v Karlových Varech. I tentokrát si vedla lépe dìvèata, 
obsadila 3. místo a škola se mùže pochlubit dalším 
pohárem do sbírky. Chlapci tentokrát na pomyslné 
medaile nedosáhli (obsadili 4. místo). Úèast obou 
týmù v A-finále okresního kola ve volejbalu si také 
zaslouží uznání a pochvalu.

ZŠ Masarykova Ostrov

Hry První olympiády dìtí 
a mládeže mìsta Ostrova 2008

Ing. Karel Daníèek, pøedseda org. výboru

Ekocentrum MDDM Ostrov 
Letní shinny

Tradièní turnaj v kolektivní høe severoamerických 
domorodcù. Velmi dynamická hra s dùrazem na rych- 
lost a obratnost. Pøijïte si vyzkoušet, co dovedete 
s koženým míèkem a døevìnou holí.

Louèení se školním rokem 

Pøijïte vyjádøit svou radost z pøíchodu prázdnin na 
poslední akci Ekocentra v tomto školním roce. Nebu- 
dou chybìt rùzné hry a samozøejmì opékání pøinese- 
ných pochutin. Akce není urèena jen èlenùm našich 
kroužkù, ale i široké veøejnosti.

Povídání o...
O nebezpeèích a nástrahách, které vás mohou potkat 
v letní pøírodì. Tento a další výukové programy lze 
zamluvit telefonicky.
4

Pøímìstský pøírodovìdný tábor
Volná místa jsou ve II. turnusu 25.-29.8. 
Náplní tábora bude seznámení se zvíøaty chovanými 
v Ekocentru a také turistické výlety po historických 
a pøírodních pamìtihodnostech našeho regionu 
vèetnì výletu do Podkrušnohorského zooparku 
v Chomutovì.

Prohlídky pro veøejnost: so, ne 9.00-12.00 a 13.00-
17.00 hod. Bezplatná prohlídka venkovní èásti a cho- 
vatelských pracoven. Prohlídky mimo tuto dobu lze 
domluvit telefonicky.

Informace k akcím i kroužkùm Ekocentra: po-èt 
10.00-18.00 hod., pá 10.00-17.00 hod., tel. 353 842 
389. 

4. èervna sobota 16.00 hod.

25. èervna støeda 16.00 hod.

Krajský pøebor v karate se konal 19. dubna 
v Karlových Varech. Zároveò s ním se uskuteè- 
nila soutìž o Pohár primátora mìsta. Z našeho 
oddílu startovalo pìt závodníkù, z toho jeden 
poprvé: èerstvì „opáskovaný“ karatista Jakub 
Foøt. Svou premiéru v Kata zvládl velice dobøe, 
pøestože na medaili nedosáhl. Úkol získat me- 
daili a bodovat splnili další závodníci z oddílu.

Výsledky 
Kata ml. žáci 9.-7. Kyu: David Braný 2. místo, Kata ml. 
žáci speciál: Michal Rupert 2. místo, Kata ml. žáci 
speciál: David Braný 3. místo, Kata starší žákynì: Pavla 
Mezzeiová 1. místo, Kumite ml. žáci volné: David 
Braný 2. místo, Kumite ml. žáci volné: Michal Rupert 
3. místo, Kumite st. žákynì volné: Pavla Mezzeiová 
2. místo, Kumite st. žákynì øízené: Pavla Mezzeiová  
3. místo, Kumite junioøi volné: Tomáš Flašar 3. místo. 
Celkovì jsme pøivezli devìt medailí a ètyøi nominace 
na mistrovství Èeské republiky. Závodù se zúèastnilo 
13 oddílù a 74 cvièencù. Dìkuji závodníkùm za bez- 
vadnou reprezentaci našeho oddílu. 

Karatisté MDDM 
pøivezli medaile

VS

Ivo Hodík st., ved. odd. (1. Dan)

7. èervna

14.-15. èervna 

21. èervna 

22. èervna 

28. èervna

 
Oldøichov, Trousnická skála, Oldøichovský vrch, 
Nejdek

Praha: turistika v okolí hlavního mìsta

Karlovarská padesátka, 37. roèník. Pìší trasy 
10-50 km v okolí K. Varù

Vodácký sjezd Ohøe ze Sokolova do Karlových 
Varù

 
Týdenní putování Horním Posázavím 

Klub èeských turistù - akce pro veøejnost
Bližší informace (doba odjezdu, poèet km, org. 
propozice) budou k dispozici vždy od støedy pro 
pøíslušný sobotní termín ve vitrínì KÈT na Mí- 
rovém nám. u autobusové zastávky na Karlovy 
Vary. Tyto údaje jsou rovnìž na internetové 
adrese http://turiste.webpark.cz. Všechny 
uvedené akce jsou volnì pøístupné bez star- 
tovného i pro neèleny Klubu èeských turistù. 

RNDr. František Wohlmuth

Kontakt: tel. 353 800 523, 
                   724 509 195
                   carna@dk-ostrov.cz

SVATBY 
V KLÁŠTERNÍM AREÁLU 
V OSTROVÌ
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Kabel Ostrov, s.r.o. OSTROVOSTROV

Spolek byl založen na poèátku roku 1991 s myšlenkou 
obnovit spolkovou èinnost bìžnou za první republiky, 
kdy si lidé se stejnými zájmy kladli za cíl pomáhat pøi 
zvelebování svého mìsta èi obce. Iniciátorkou tohoto 
uskupení byla Zdeòka Èepeláková, která byla zvolena 
pøedsedkyní a je jí dosud. Pøišla s jasnou vizí poslání 
Spolku, která se promítla do stanov, programu a úko- 
lù. Pøi svých širokých kulturnì historických znalostech 
dokázala vtisknout Spolku peèe� vážnosti, zodpo- 
vìdnosti a serióznosti, kterou uznávají partneøi a or- 
ganizace ve mìstì, okresu, ale i partnerská uskupení 
v Nìmecku. Úkoly ostrovského spolku se soustøedily 
na sledování stavu historických staveb a památek, 
vybudování pamìtní sínì, poøádání besed pro školy 
a obèany, publikace èlánkù do Ostrovského mìsíè- 
níku, záchranu a restaurování historických památek, 
uspoøádání tématických výstav, hledání, sbírání a na- 
kupování ostrovského porcelánu a jeho instalaci, na 
badatelskou a pøekladatelskou èinnost, na ochranu 
životního prostøedí ad. Za uplynulou dobu sedmnácti 
let se základna Spolku takøka nezmìnila. Nìkteøí 
nenávratnì odešli. I oni aktivnì pøispìli k tomu, že 
Spolek s úspìchem vyøešil mnoho desítek úkolù. Èin- 
nost Spolku se nedá shrnout do úsporných vìt. Bylo 
toho opravdu mnoho, co jeho èlenové vykonali ve 
prospìch mìsta a pamìti. 

Století jedné ostrovské køižovatky (ulice Jáchymovská, Hroznìtínská)

Prosíme ètenáøe, kteøí mají doma fotografie a do- 
kumenty z Ostrova z uvedených let, pøedevším 
pak z roku 1968, aby se laskavì ozvali na tel. 353 
800 529 (Mìstská kronika, Walburga Mikešová) 
nebo 353 800 526 (Infocentrum v DK Ostrov). red

Spolek pøátel Ostrova se omladí
Spolek pøátel mìsta Ostrova má nyní nadìji, že jeho dlouholetá èinnost ve mìstì bude mít 
pokraèovatele, mladé, aktivní a tvùrèí nástupce. Je to nezbytné vzhledem ke stárnoucí základnì 
Spolku. 

Nedá se mluvit ani tak o práci, spíše o zálibì, která 
pøináší uspokojení a tìsnìjší pouto se svým mìstem. 
Ve Spolku také probíhá bohatá spoleèenská a vzdì- 
lávací èinnost jako jsou besedy, setkávání s pamìt- 
níky mìsta, spolupráce s rùznými osvìtovými a cha- 
ritativními organizacemi a pøedevším s Mìstským 
úøadem v Ostrovì. Spolek poøádá vycházky do okolí 
s poznáváním zdejší pøírody, jedineèných stromù 
a ekosystémù. Každoroènì vyjíždí za památkami i do 
sousedních krajù. Setkává se s pøáteli z Nìmecka, od 
nichž se dozvídá mnoho informací o pøedváleèném 
životì v Ostrovì. Ovšem, jak bylo øeèeno na zaèátku: 
èlenové Spolku stárnou. Proto se obrátili na vytipo- 
vané jedince, kteøí již mají se Spolkem nìjakou 
zkušenost a po èase by mohli pøevzít jejich štafetu. 
K velké radosti èlenù Spolku pak mezi sebou pøivítali 
26. bøezna prvních pìt zájemcù. Zatím budou pra- 
covat spoleènì v rozšíøeném výboru Spolku. 

Tato iniciativa stále trvá, Spolek zve touto cestou 
další, kteøí by mìli chu� se zapojit. Své téma si 
jistì každý najde sám, stejnì jako další dobré 
spolupracovníky. Mìsto a spokojený život 
v nìm je otevøená kniha možností a nemusí jít 
jenom o historii. 

Zdeòka Janischová, Spolek pøátel mìsta Ostrova     

Rok 1908 (historická pohlednice): Ještì je v pro- 
vozu hostinec U Divoké slepice. Mìsto už má 
elektrické osvìtlení.

Rok 1938: V záøí je Ostrov souèástí III. øíše, 
obyvatelé mìsta nadšenì vítají armádu i vùdce. 

Rok 1968: Léto je zatím klidné, ale koncem srpna 
už bude køižovatka svìdkem demonstrace síly 
pøijíždìjících armád spøátelených zemí. 

Rok 2008: Zatím poklidné odpoledne. Pøinese 
letošní osmièka nìjaké pøekvapení?
Foto: Irena Janeèková

Historické fotografie zapùjèil Vojtìch Písaèka.

èerven

18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.30 Pod lupou, anketa 
18.35 Kulturní mìšec 
18.45 S-mix
19.00 Rozcestník 
19.10 Starosta mìsta Ostrova Jan Bureš odpovídá na 
otázky obèanù 

18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.30 Pod lupou, anketa
18.45 Jungle 
19.00 Vaøíme s vámi
19.10 Školní støípky (ZŠ Masarykova)

18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.30 Pod lupou, závìreèná diskuse
18.45 Videotip
19.00 Zdravíèko (ONP)
19.05 Promìny

15.00 Pøímý pøenos jednání Zastupitelstva mìsta 
Ostrova

Premiéry vysílání: ètvrtek 18.00 (v pøípadì pøenosu 
ze Zastupitelstva od 15.00 hod.).
Opakování vysílání: ètvrtek 19.00-24.00 hod., 
sobota 9.00-12.00 hod. V ostatní dny dle schematu 
vysíláme Informaèní smyèku.

Jakékoli návrhy, pøipomínky a dotazy (i pro naše 
hosty) volejte na 353 613 694, pište na: studio@tv-
ostrov.cz nebo pošlete sms na: 776 696 133. Podrob- 
ný celotýdenní program je k dispozici také v IC v DK 
Ostrov, na Staré radnici Ostrov, v Domì peèovatel- 
ské péèe (Penzion) a v kanceláøi poplatkù Elektro-S. 
Zmìna programu vyhrazena! Všechny zaèátky 
poøadù jsou pouze informativní! 

Upozornìní pøedplatitelùm
Nové èíslo úètu: 220013882/0300

5. èervna

12. èervna 

19. èervna 

26. èervna

Zajímavých èervnových akcí mohou využít nejen 
maminky na mateøské dovolené, ale i široká veøejnost. 
Tìhotenský kurz je každý pátek 17.00-19.00 hod. a lze 
navštívit i jeho jednotlivé lekce: Muzikoterapie v tìho- 
tenství (6. èervna), Nošení dìtí v šátku (13. èervna), 
Masáže dìtí (20. èervna). Touto lekcí bude tìhotenský 
kurz ukonèen a další zahájíme opìt až v záøí. V sobotu 
a nedìli 14. a 15. èervna se uskuteèní terapeutický 
semináø Rodinné konstelace (pøihlášky a informace na 
tel. 603 361 813). Další z oblíbených akcí Noc pro 
samostatné pøedškoláky se koná v pátek 20. èervna od 
18.00 hod., tentokrát s letní tématikou. V letošním 
školním roce poslední Vítání miminek je v nedìli 
22. èervna od 14.00 hod., svá miminka pøihlašte do 
16. èervna na tel. 608 914 469. V èervenci a srpnu 
bude provoz MC omezen na nìkteré víkendové akce 
a orientální tance. Dopolední program zahájíme opìt 
v záøí Dnem otevøených dveøí a Narozeninovým dor- 
tem. Bližší informace na letáècích v IC v DK nebo 
na: www.mc-ostruvek.estranky.cz. 

Hana Ševèíková, Kabel Ostrov, s.r.o.

Mateøské centrum Ostrùvek 

Dana Kolovratníková

Miniškolièka v MC Ostrùvek                                     Foto: „Janan“



školního roku 1946-47 žáci nacvièovali dìtskou 

divadelní hru se zpìvy Hastrman. Hra byla bìhem 

školního roku sehrána nìkolikrát, a to jak v sále 

U Vlèkù, tak také na Starém koupališti a v Zámeckém 

parku (viz foto). Pøestože pamìtníkù a vlastnì 

tehdejších malých hercù je mezi námi ještì mnoho, 

pøesné datum, kdy se tato hra zachycená na fotografii 

hrála, je zatím neznámé. Režii divadelní hry si vzala na 

starost paní uèitelka Rùžièková, vydatnì jí pøitom 

pomáhala paní uèitelka Štiková. Muziku obstaral pan 

øídící Chocholouš. V hlavních rolích se pøedstavili: ve 

dvojroli Hanièky a Hlavní víly Maruška Doubková, 

prvním hastrmanem byl Karel Veselý. Jméno 

druhého vodníka bohužel zatím neznáme, ostatní 

dìti hrály žabièky, víly, prostý venkovský lid. A ten 

kdo nehrál, prostì pomáhal, všechny dìti se aktivnì 

zapojily. 

Jak nám dnes mohou pøipadat ty nesmìlé poèátky 

kultury v Ostrovì úsmìvné! Možná opravdu byly 

úsmìvné, ale tehdy se kulturního života aktivnì 

úèastnili s nadšením témìø všichni obyvatelé. Patøí jim 

za to dík. Dnes je tomu bohužel mnohdy jinak. Na 

závìr si tedy dovolím neskromnì popøát, a� se 

kulturnímu vyžití v Ostrovì daøí, a� se stále více 

obèanù úèastní kulturního života.  

V Barocku chybìl 
mužský hlas

Koncert Europe zmìnil osud Barocku

Název Barock vymyslel 

tehdejší kapelník skupiny 

Karel Hrabák (nyní hraje 

v Promìnách). Skupina se 

brzy pøestìhovala ze Vše- 

borovic do Domu kultu- 

ry v Ostrovì, kde získala 

možnost zkoušet v pro- 

storách dnešní kabelové televize. Tehdy stále ještì 

hráli zejména pøevzaté vìci. Zpívala s nimi Eva Vol- 

fová, oni ale potøebovali také mužský hlas, aby zvuk 

kapely byl vyváženìjší.

„Vzpomnìl jsem si na zpìváka ze skupiny Atomic 

Béïu Zieglera, a protože jsem vìdìl, že miluje štrùdl, 

nechal jsem ho tenkrát upéct dvì šišky. Jel jsem za 

ním na vojnu a promluvil s ním. Béïa mìl v té dobì 

nìkolik nabídek z dalších skupin, ale štrùdl to vyhrál,“ 

prozradil Štefan Škulavík.

Štefan Škulavík hrál v Barocku i nadále na basovou 

kytaru. Zlom nastal, když odjel do Nìmecka a tam se 

jako posluchaè zúèastnil koncertu skupiny Europe. 
„Poprvé v životì jsem slyšel opravdový koncert 

a kvalitní muziku. Byl to úžasnì silný zážitek a já se
rozhodl, že buïto zaèneme poøádnì hrát a všechno 
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Ostrovské hudební skupiny - èást XV. 

Život ale není jen práce. Velmi brzy zaèal Ostrov žít

i kulturním životem. Jedna slavnost  støídala druhou. 

Sokolové, skauti, Svaz èeskoslovenské mládeže, Sbor 

dobrovolných hasièù, ale i školní mládež, vojáci 

místní posádky a mnozí další, všichni se snažili nìjak 

pøispìt a podíleli se tak na utváøení kulturního života. 

Již v øíjnu 1945 pøipravoval SÈM pro veøejnost 

divadelní hru F. X. Svobody Poslední muž. Pøi tryznì 

za prezidenta Osvoboditele se pìkným programem 

pøedstavila školní mládež. Armáda se pøedvedla 

napøíklad pøi oslavách 28. øíjna, kdy na námìstí 

Republiky (dnešní Staré námìstí) slavnostnì složili 

pøísahu nováèci místní posádky. Vojáci se podíleli 

také na oslavách 7. listopadu. 

Velmi brzy zahájil èinnost ochotnický divadelní spolek 

Rozkvìt. Jedním z prvních kulturních zaøízení v po- 

váleèném Ostrovì (ještì v roce 1945) byla Lidová 

knihovna. Centrem kulturního dìní se stal divadelní 

sál v již neexistujícím hostinci U Vlèkù, který stával

 v dnešní Husovì ulici. V sále se hrálo divadlo, aka- 

demie, promítalo kino a poøádaly se taneèní zábavy.

Podívejme se nyní na jednu z kulturních akcí místní 

školní mládeže trošku blíže. Žactvo se oslav aktivnì 

úèastnilo již od poèátku. Velký dík pøitom patøil nejen 

samotným úèinkujícím, ale také uèitelùm, kteøí se na 

organizaci a pøípravách vydatnì podíleli. V prùbìhu 

Štefan Škulavík, kterému bude letos v záøí padesát let, býval kdysi známou postavou hudební scény na Karlovarsku. Pøestože dnes už aktivnì nehraje, 
hudbì se vìnuje stále: zajiš�uje ozvuèení kapel pøi vystoupeních a je majitelem nahrávacího studia. Na kytaru zaèal hrát ve ètrnácti letech a zájem o hudbu 
se projevil i ve studijním smìru, který si vybral: absolvoval prùmyslovku v Kraslicích v oboru výroba hudebních nástrojù. První skupinou, ve které se 
uplatnil jako kytarista, byla rock-popová kapela Zkrat (vystupovala nejèastìji ve Všeborovicích u Karlových Varù). Jeho hudební aktivity naèas pøerušila 
vojna, ale hned po ukonèení základní vojenské služby hrál dál, tentokrát s kapelou Benefice, která vznikla v roce 1982. Benefice mìla v repertoáru 
pøedevším rock, který už byl v osmdesátých letech víceménì zakázaným žánrem, navíc tehdejší totalitní funkcionáøe provokoval i název kapely (benefièní 
akce v socialistickém režimu nemìly své místo). Skupina Benefice se rychle stávala na vìtšinì míst nežádoucí zakázanou formací. Proto hráèe napadlo 
kapelu pøejmenovat, jak to v té dobì ze stejných dùvodù dìlávaly i mnohé další skupiny. Tak v roce 1983 vznikla kapela Barock.

Kapela Zkrat (hrála rock-pop), vlevo dole: Štefan Škulavík.
Foto: Soukromý archiv Štefana Škulavíka

budeme dìlat naplno, nebo ve skupinì konèím,“ 

uvedl bývalý basák. 

Tvrdší zkoušení, zvýšené nároky na výkon a plné 

nasazení nevydrželi nìkteøí èlenové Barocku a jed- 

noduše to vzdali. Zùstal jen Bedøich Ziegler a Štefan 

Škulavík, který se stal v novì sestavené skupinì ka- 

pelníkem. Kapelnictví vìnoval všechen svùj èas i síly. 
„Kapele jsem se odevzdal do posledního dechu,“ 

potvrdil tehdejší vedoucí skupiny.

Rocková skupina Barock byla zaøazena do III. kva- 

lifikaèní tøídy. Zúèastòovala se všech festivalù, což 

byla v té dobì povinnost. Hrála už výhradnì vlastní 

pùvodní repertoár. Natoèila nìkolik snímkù pro pl- 

zeòský rozhlas, kde je pak bylo slyšet pravidelnì pøi 

krajovém vysílání. V roce 1999 se kvùli novým pod- 

nikatelským aktivitám svých èlenù rozpadla. Bývalý 

zpìvák Barocku Bedøich Ziegler se aktivnì vìnuje 

hudbì dodnes, v souèasné dobì zpívá v kapele Uriah 

Heep revival.

Barock hrál v osmdesátých letech v tomto 
složení: vedoucí skupiny Štefan Škulavík (basová 
kytara), Ví�a Zábranský a Karel Idlbek (oba 
kytara a zpìv), Pavel Štochl (klávesy a zpìv), 
Míra Mikolášek (bicí), Bedøich Ziegler (zpìv). 
Zvukaøem kapely byl Jiøí Turner, o dopravu se 
staral Miroslav Geòo. 

V Barocku hrál více než patnáct let
Barock v roce 1984: Zleva Milan Cibulka, Bedøich Ziegler, Pavel 
Štochl (v pozadí), Štefan Škulavík. Foto: Soukromý archiv Bedøicha 
Zieglera 

Nový život aneb Jak to zaèalo s kulturou v Ostrovì
Po skonèení druhé svìtové války se zaèala psát nová epocha dìjin mìsta Ostrova. Do malého mìsteèka pod úpatím Krušných hor zaèali postupnì pøicházet 
noví obyvatelé. Pøicházeli ze všech koutù zemì: Èeši, Slováci, ale i volynští Èeši a další. Lidé, kteøí zde hledali nový zaèátek, nový domov. Život v pováleèném 
Ostrovì nebyl nikterak jednoduchý. Problémy se zásobováním, hygienou, odsunem, zlatokopy jsou jen nepatrným výètem úkolù, jenž stály pøed novými 
osídlenci. Vìtšina z novì pøíchozích se však s vervou pustila do práce. 

Irena Janeèková

Dìtská divadelní inscenace Hastrman se v Ostrovì hrála ve 
ètyøicátých letech.                                         Foto: Soukromý archiv

Ing. Josef Macke

Dìtští herci sehráli pøedstavení Hastrman také v Zámeckém parku v 
Ostrovì. Pozná se dnes na staré fotografii nìkterý z ostrovských 
seniorù?                                                      Foto: Soukromý archiv
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C    nás ve mìstì sužuje, èást V.
S velkou radostí jsem proèítala v kvìtnovém OM 

pøíspìvek ètenáøky L.D. o psích výkalech, odpad- 

kových koších atd. Pisatelka kladla jasnì a vìcnì 

formulované otázky: Kam s tím? Jak jsou zužitkovány 

poplatky za psy? Byla jsem však nemile pøekvapená, 

když jsem na všechny otázky nenašla  odpovìï.

Myslím, že v takovém pøípadì je zbyteèné èlánek 

otisknout, vždy� otázek bez odpovìdí na tak (i pro 

mì) závažné téma bylo už dost. Snad by nemìl být 

problém dostat na jasné otázky jasné odpovìdi tím 

spíš, že všechny pøíspìvky nejprve posuzuje redakèní 

rada. Nejsem pøeci jediná, koho to zajímá. 

Z èasových dùvodù jsme nemohli otisknout od- 

povìï starosty mìsta Ostrova Jana Bureše na 

uvedené pøíspìvky. Jeho vyjádøení pøineseme 

v nìkterém z pøíštích èísel OM.

Následujícími pøíspìvky uzavíráme téma nepo- 
øádku ve mìstì, které, jak je zøejmé, trápí vìtši- 
nu obyvatel Ostrova. Ètenáøské stížnosti se opa- 
kují: odhazování odpadkù na veøejných místech, 
lhostejnost k nepoøádku, neuklizené psí výka- 
ly... a všechny volají po nápravì. Øešení však 
není v moci Ostrovského mìsíèníku. 

Problém, který èasto pracující èlovìk nemá èas 
ani dùvod vnímat, se objeví s narozením dítìte: 
psí výkaly. 

Na vycházce obèas projedete hromádku koèárkem, 

a pak máte co š�ourat ze vzorku koleèek. Ještì hùø 

bude, když zaène dítì chodit. Když v týdnu tøikrát 

myjete botièky a perete nohavice kalhotek, vzdáte to 

jako vìtšina maminek. Takže právo na lítání po 

trávníku nakonec vyhrají psi, ne dìti. Nechci házet 

všechny pejskaøe do jednoho pytle, ale slušných je 

sotva polovina. Ti ostatní po upozornìní odpovìdí, 

že nemají sáèek nebo ho mají plný nebo vùbec ne- 

reagují. Vìtšinou „nevidí“, že si jejich pejsek ulevil, 

protože koukají na druhou stranu, píšou SMS, 

povídají si... Jiní pejskaøi zas seberou, jen když se 

nìkdo dívá. Nechápu bezohlednost tìch, kteøí 

nechají hovínka na trávníku u pískovištì, kde platí 

výslovný zákaz pohybu psù. Jako výsmìch je pod 

cedulkou hromádka. V Zámeckém parku navzdory 

nápisu u vrat bìhají psi na všechny strany. Ale že jim 

to tam pìknì zrekonstruovali? Staré námìstí: psí 

latríny kolem vìtšiny stromù, hlavnì pak na rohu 

kostela. Klášter, kaple i kostel jsou po nákladné 

rekonstrukci, ale z jejich prohlídky si návštìvník 

pøinese jako prémii lejno na botì. Situace už delší èas 

vyžaduje øešení. Problém jako by existoval jen na 

chvíli, než si umyjete boty. Tøetina psù bìhá po mìstì 

bez vodítek, a jsou to vìtšinou ti nejvìtší, kteøí mají 

hlavu v úrovni oblièeje malého dítìte. Samozøejmì 

prcka oèuchají, ale co když se ožene a pes se lekne? 

Nejsem nepøítelem psù. Zásadou slušných lidí je 

mimo jiné neobtìžovat svými aktivitami ostatní. 

Buïme proto ohleduplní, a� se nám tu žije hezky 

i s pejsky, vždy� mladí pejskaøi budou mít dìti 

a starší vnouèata. 

Dìti v mateøské škole vedeme k tomu, aby udržovaly 

poøádek a èistotu ve svém okolí a ve mìstì. Snažíme 

se v nich probudit lásku k pøírodì a cit ke všemu, co 

nás obklopuje. Bohužel, naše snahy nám kazí ti, kteøí 

nejsou zrovna dobrým pøíkladem pro naše dìti. 

Trávníky i chodníky jsou zneèištìny psími výkaly. 

Všude, kam naše oko dohlédne, se povalují odpadky. 

Na okolí kontejnerù bývá èasto nepøíjemný a ža- 

lostný pohled. Vydáme-li se s dìtmi pár desítek metrù 

za mìsto, rády bychom jim daly volnost k probìhnutí 

a skotaèení na louce èi stráni na kopci. To, co však 

louka a jiná místa skrývají v nás vyvolává zlobu na 

všechny, kterým je lhostejné, jak to kolem nás vy- 

padá. K probìhnutí tak musíme využívat betonové 

a asfaltové plochy, aby dìti do „nìèeho“ náhodou 

nešláply èi nìco ze zemì nesbíraly. Také na naší škol- 

ní zahradì míváme problém. Obèas musíme vyèistit 

prostor od skla, lahví i výkalù. Plot zahrady pøelézají 

dìti a mládež z okolí. Již nám znièily i rùzné prùlezky 

a další hodnotné vybavení. 
Poøádek a èistota kolem nás by mìl být naším 
spoleèným dílem. Škoda, že mnozí z nás dìlají, že 
se jich to netýká. 

Buïme ohleduplní

Dìti musí bìhat na betonu

Kdo to uklidí?

Mìsto hyzdí nepoøádek

Dìtské høištì pro mládež?

Kdo a kdy uklidí takøka nepøetržitý pruh 
odpadkù, pneumatik a jiného harampádí podél 
vleèky mezi obchody Albert a Plus? 

Podobnì vypadá okolí stezky pøes kopec smìrem 

k nádraží. Poukaz na okolnost, že vleèka pøece patøí 

Škodovce, mi pøipadá alibistická. Bude mìsto i letos 

èekat na to, až odpadky milosrdnì zakryje tráva? Vím, 

že je tam odhazují naši spoluobèané, proè se ale uklízí 

všude ve mìstì, zatímco tìmto místùm se „muži 

s tyèí“ úzkostlivì vyhýbají? 

V Ostrovì je vidìt, jak se mìsto stále mìní k lep- 
šímu, jak mnoho se tady povedlo. To potvrzují 
i návštìvy, které se k nám léta vracejí. Je veliká 
škoda, že je stále hyzdí množství nepoøádku 
s èernými skládkami podél vleèky do bývalé 
Škodovky. 

To není jen záležitost vlastníka pozemku, jak se mi 

snažil u Alberta vysvìtlit nejvýše postavený funk- 

cionáø mìsta, kterého si vážím právì proto, co se ve 

mìstì udìlalo. To je nepoøádek pøevážnì obèanù 

mìsta a jeho návštìvníkù, ale v každém pøípadì je to 

ostuda mìsta. Také v úklidu po psích miláècích je stále 

co vylepšovat. Døíve narozené dámy po psích dro- 

beècích pøevážnì uklízejí, ale co majitelé velkých ple- 

men, kteøí se pøevážnì neobtìžují? Ty stopy jsou 

výmluvné. Domnívám se, že zde má Mìstská policie 

znaèný dluh. Její pøíslušníci by mìli køižovat mìsto 

a zajiš�ovat nápravu. Svou pøítomností pùsobit na ty, 

co vše odhazují „pod nohy“. Sledovat okolí popelnic 

a tam, kde se odkládá do poloviny chodníku, jednat! 

To vše ale nelze z auta, to chce chodit pìšky a být 

v kontaktu s lidmi. Já se domnívám, že tato jejich 

èinnost má pøinejmenším stejný význam jako nasa- 

zování botièek a inkasování pokut. Budu doufat, a se 

mnou jistì mnoho dalších obèanù, že se nápravy 

doèkáme. 

Mládež, která se za každého poèasí dennì u na- 
šeho domu schází, nám znepøíjemòuje jinak krá- 
sné bydlení. Posedává na lavièkách a èasto se 
velice hluènì (nìkdy dlouho do noci) baví. Vzdu- 
chem se line vùnì kouøené „trávy“, a tak místo 
vìtrání zavíráme okna. 

Trápí nás i to, co po mládeži zùstává. Zelený porost je 
smetištì plné papírù, igelitù, plastových lahví. Olá- 
mané vìtve stromù, odpadkový koš èasto pohozený 
jinde. Ani nezkoušejte je upozornit, co by nemìli 
dìlat! Zaráží mì, že prostor je oznaèený jako dìtské 
høištì, pøichází sem maminky s dìtmi, ale záhy od- 
chází. Nemají si kam sednout, mládež lavièky obsa- 
dila. Na pískovišti se válí ohoøelé kusy odpadkù. 
Prostorem kromì kouøe zní lavina vulgárních slov. 
Proè se maminky neozvou, vždy� høištì bylo zbu- 
dováno pro jejich malé dìti. Otepluje se a mládež 
prodlouží svùj pobyt venku. Znamená to, že si opìt „ 
pøijdeme na své?“ Sousedé mi odpovídají: „S tím se 
nedá nic dìlat!“ Nechci se smíøit s tím, že mi i nadále 
bude (a nejen mnì) neurvalým chováním znepøí- 
jemòován život. Ostrov je velmi pìkné mìsto a byla 
by veliká škoda, aby je nìkolik bezohledných lidí 
nièilo. Nebylo by možné provádìt pravidelné kon- 
troly a dohlížet i na to, aby dìtské høištì sloužilo 
svému úèelu? V Ostrovì je dost míst, kde se mládež 
mùže scházet a pøitom nikoho neobtìžovat. 

R.B., Ostrov 

Helena Lorencová a kol. MŠ J. V. Myslbeka

Brigitta Císaøovská, Ostrov

Vìnceslava Vlèková

 Jana Jansová, Ostrov

Ètenáøské pøíspìvky jsou red. kráceny.

V nìkterém z dalších dílù rubriky 
bychom se chtìli soustøedit na to, 

která místa našeho mìsta mùžeme s hrdostí uká- 
zat turistùm a co naopak Ostrov hyzdí. K tomuto 
tématu se vztahuje napøíklad vandalismus ve 
mìstì. Mùžete psát i pøíspìvky na téma: provoz 
informaèních center, rychlé obèerstvení, ubyto- 
vání, veøejné záchodky ve mìstì apod.

Fotografie Jiøího Cypriana ukazují pøíklady van- 
dalismu: „výzdobu“ fasády poblíž ZŠ Májová 
a vyvrácené dopravní znaèky na ostrovské cyklo- 
stezce  

Co nás ve 
mìstì sužuje 

Ètenáøský ohlas

Martina Novotná

Pøíští téma: 
turistika ve mìstì

red

red  
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V období od 11. dubna do 1. èervna byla v kláš- 
terním kostele Zvìstování Panny Marie insta- 
lována výstava ostrovského Fotoklubu. Pro vel- 
ký zájem návštìvníkù bylo její ukonèení posu- 
nuto až na 1. èervna. 

V rámci výstavy byly uvedeny fotografie èlenù za 
první rok èinnosti Fotoklubu. Na vernisáži vystoupil 
pamìtník ostrovského fotoklubu Iris, který pùsobil 
pøi Domì kultury od roku 1971, Vlastimil Baumgärtl. 
Podstatou jeho vystoupení a následnì také pøíspìvku 
do Ostrovského mìsíèníku byla výzva, aby souèasný 
Fotoklub navázal na tradici slavného fotoklubu Iris 
a na tvùrèí odkaz Dalibora Stacha st. Øada èlenù 
Fotoklubu jistì zná jméno tohoto slavného fotografa 
a uznává vysokou kvalitu jeho tvorby. Navazování na 
odkaz úspìšných pøedchùdcù však není naším 
primárním cílem. Naším spoleèným zájmem je hobby 
fotografování a kladný vztah k našemu mìstu. Naším 
cílem jsou pøátelská setkávání a spoleèná diskuse nad 
našimi fotografiemi. 

Tímto bychom také chtìli pøipomenout, že jsme 
otevøená skupina, pøipravená pøivítat další 
fotografické nadšence. Pøijdou-li mezi nás 
nìkteøí èlenové bývalého klubu Iris, budeme jen 
rádi. Schùzky se konají zpravidla každý první 
ètvrtek v mìsíci na Staré radnici v Ostrovì od 
17.00 hodin. 

Krajina na míse bez živých rostlin má jednu vý- 
hodu: nemusíte pøemýšlet, jak velké prostory vy- 
tvoøit pro dostateèné množství pìstebního sub-
strátu. Mùžete ji modelovat na úplnì plochém 
kameni stejnì jako na keramickém nebo jiném 
umìlém podnose. K práci se nejèastìji používá rùz- 
ných zajímavých kamenù, oblázkù, štìrku, písku 
a jílu, volba materiálu závisí výhradnì na autorovi. 
Lze stejnì dobøe využít døeva a pilin jako smìsi 
rùzných oøechù. Rozøíznutý kokosák mùže být 
horou, štìpiny skoøápek vlašákù odpadlými kou- 
sky zvìtralé skály, paraoøechy rozeklaným pøí- 
moøským skaliskem a vyloupané buráky moøskou 
plání. (V tomto pøípadì dávejte pozor na obdivo- 
vatele, aby vám nesnìdli flotilu vytvoøenou z oøíš- 
kù kešu!) 

Obecnì platí pravidla perspektivy, ale je tøeba zacho- 
vat i další zásady. Tvoøíte-li skaliska nad moøskou hla- 
dinou z èerného èedièe, je vhodné, aby pod nimi leželo 
pár stejnì ostrých (nebo stejnì oblých) kamenù. Jen 
velmi odlišné vìci lze tvoøit odlišným materiálem. Na- 
pøíklad vodu naznaèit omletými køemínky, travnaté plo- 
chy jílem atp. Pak vznikne dojem, že kusy vysokých èer- 
ných skal odpadávají na travnaté plochy, které jsou 
lemovány vodní hladinou (je dobré vynechat logické 
nesmysly jako moøe na kopci ap.). Když se dílo povede, 
musí vzbuzovat touhu pozorovatele vstoupit a vydat se 
po pìšinì nebo se ponoøit do tajemných hloubek vod. 
Dobré dílo lidé okukují ze všech možných stran. 

Živé rostliny zakomponované do krajiny umí podnítit 
fantazii, ale i zkazit celou práci. Jejich použití je velmi 
nároèné. Musí do krajiny velikostí a charakterem patøit 
nebo musí být èitelným symbolem. Nevhodné propor- 
ce rostliny (i z botanického hlediska) a ostatního mate- 
riálu ruší kompozici a „tao“ není vyrovnané. Krajinky 
doplnìné živými rostlinami jsou èasto mezistupnìm 
k bonsajím. Tvoøí se podobnì jako bonkei, ale navíc je 
vhodné pamatovat na pìstební substrát. V tìchto kom- 
pozicích se èasto využívají drobné døeviny (vøesy, minia- 
turní jehliènany ad.) nebo alpinky (napø. rozchodníky) 
za úèelem oživení iluze a upøesnìní hloubky obrazu. 
Rostlina musí mít dostatek místa pro koøeny i pro svùj 
rùst a možnost se pøimìøenì ukotvit proti vyvrácení. 
Mùžete ji za silné podzemní koøeny pøivázat pomocí 
drátu (stejnì jako u bonsají), který provléknete odvod- 
òovacími otvory misky, pokud ovšem jsou právì v mís- 
tì sázení.   

Krajina bez kamene je jako vesmír bez hvìzd, ale jak 
kameny donutíte stát, když jim to jejich základna nebo 
tìžištì nedovoluje? Cest je nìkolik: u hlubších misek lze 
kámen èásteènì zapustit do zeminy a zadusat. Krásné 
kameny bizarních tvarù, které by hlubokým zakopáním 
ztratily pùvab, lze èásteènì vsadit do sádrového nebo 
cementového lože. Je to vhodné i pro kameny s osou 
tìžištì mimo pùdorys své základny. Díky takto vytvoøe- 
né destièce mùžete umìle protáhnout základnu až za 
místo prùmìtu osy tìžištì a tím zajistit stabilitu. Pomoc- 
nou podložku pøi tvorbì bonkei nebo seikei pak zakry- 
jete pøírodním materiálem. Tøetím zpùsobem instalace 
kamene je opracování spodní plochy do rovna. Ideál- 
ním (a v hobby provedení levným) pomocníkem je 
úhlová bruska s kotouèem na kámen. Nezapomeòte si 
vzít ochranné brýle nebo štít! Když totiž pøijdete o oko, 
ztratíte schopnost prostorového vidìní a ani si øádnì 
neužijete vlastní dílo. 

Dìkujeme ostrovskému obèanovi Jaroslavu Èejkovi, 
který daroval Fotoklubu svùj zvìtšovací pøístroj hi- 
storické ceny. Další historický fotografický zvìtšovací 
pøístroj, rovnìž darovaný Fotoklubu, pochází z ma- 
jetku Nemocnice Ostrov. Po odpisu a urèení k likvi- 
daci pøístroj zachránil èlen Fotoklubu Alois Matula, 
který jej vyèistil a dal do poøádku tak, aby jej bylo 
možné jako vzácný exponát vystavit. V souèasné do- 
bì je k vidìní na výstavì Fotoklubu v kostele Zvìsto- 
vání Panny Marie v Ostrovì.

Pøekvapilo mne, že se úvodní slovo pøi otevøení 
výstavy nezmínilo o slavné ostrovské tradici  
amatérského fotoklubu, protože nynìjší, také 
amatérský fotoklub by se k ní mohl hrdì hlásit 
a svou èinnost na ni navázat, i když ji zaèal po 
dost velké pøestávce. 

Vìtšina èlenù klubu je tak mladých, že bývalou 
èinnost ostrovského fotoklubu Iris, èlena Svazu èes- 
kých fotografù, vùbec nezná a neví ani, že takový 
klub existoval, natož jak byl výjimeènì úspìšný. 
S manželkou si pamatujeme na jeho výborné vý- 
sledky, zejména zásluhou jednoho z jeho èlenù Dali- 
bora Stacha st., který kroužku udával výrazný tón 
svými mimoøádnými fotografickými výsledky, na nìž 
by se nemìlo zapomínat. Na tyto výsledky i jejich 
tvùrce by mìl být hrdý nejen souèasný fotoklub, ale 
i mìsto Ostrov. Dalibor Stach st. byl èlenem foto- 
klubu Iris patrnì již pøed rokem 1971 (v kroužku byli 
èleny i jeho synové Rostislav a Dalibor), zemøel náhle 
v roce 1982 ve vìku 46 let, tedy v dobì své nejvìtší 
aktivity. Pøesto pomohl vytáhnout ostrovské ama- 
térské fotografy na vysokou pøíèku a èeskoslo- 
venskou umìleckou fotografii ve svìtovou známost. 

Myslím, že nynìjší Fotoklub má plné právo se ctí 
navázat na bývalou tradici i na døívìjší název 
klubu. Do další èinnosti mu pøeji mnoho zdaru! 

Poznámka redakce: 
Úspìchy Dalibora Stacha st. jsme krátce pøipomnìli 
v letošním lednovém èísle OM (v rozhovoru se Sta- 
nislavem Stachem). Jeho osobnosti, životu a dílu se 
budeme vìnovat v nìkterém z pøíštích vydání OM, 
kde rádi použijeme další údaje z pøíspìvku Vlastimila 
Baumgärtla.

V kvìtnovém èísle Ostrovského mìsíèníku vyšel 
èlánek nazvaný Podpora elektronické komuni- 
kace na školách (str. 3). Podkladem k tomuto textu 
byla tisková zpráva zaslaná z MÚ Ostrov dne 
17. 3. 2008. Rádi bychom tímto opravili nìkteré 
chybnì uvedené informace:

ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ Ostrov vlastní již od školního 
roku 1999-2000 program Bakaláø. Využívány jsou 
všechny dostupné moduly s výjimkou modulù WEB 
informace pro rodièe a Tøídní kniha, jejichž licence byly 
zakoupeny v tomto školním roce a jejich uvedení do 
provozu vyžaduje modernizaci poèítaèového systému 
školy.

V budoucnosti bude mít každá ze tøí ostrovských 
základních škol svùj vlastní postup, jak bude zajiš�ovat 
informovanost rodièù, kteøí nemají pøístup na internet. 

Fotografie mìsíce: Zahájení lázeòské sezóny (1/125, F 8 , ISO 400)                                                                                Foto: Jitka Rjašková

Krajina v misce II. díl

Milan Jandourek

Z pøíspìvku Vlastimila Baumgärtla 
vybíráme:

Vlastimil Baumgärtl (red. kráceno)

Fotoklub dìkuje

Fotoklub Ostrov 
je otevøen každému

Ing. Marek Poledníèek

Podpora elektronické 
komunikace na školách 

Mgr. Ladislava Hlušková
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