
Ostrovský festival není v Èeské republice tím nejvìtším ani nejstarším, není místem 
pompézních filmových premiér ani bohatých sponzorských veèírkù, a pøesto doufáme, že se 
nám (stejnì jako v minulých letech) podaøí docílit, aby byl nìèím výjimeèný, aby byl 
skuteèným svátkem dìtí a filmaøù. Nìkolik podzimních festivalových dní zde hvìzdy 
sestupují z filmového plátna a fanoušci se s nimi potkávají. Velkou devizou našeho festivalu je 
rodinná a pøátelská atmosféra, které si tolik ceníme. Hlavním tématem letošního roèníku je 
významné jubileum. Po mnoha letech, která byla bohatá na dìtskou filmovou tvorbu, pøišly 
roky hubené, kdy jsme soutìžní projekce zachránili rozšíøením festivalu o tvorbu televizní . 

Tím se náš festival nejen udržel pøi životì, ale navíc se stal do jisté míry originálním a jedineèným. A proto mi 
dovolte, abych vás všechny srdeènì pozval nejen na filmy, ale i bohatý doprovodný program a spoleènì jsme si 
ten 40. roèník oslavili! 
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Ostrovský mìsíèník
Festival Oty Hofmana už po ètyøicáté!
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Øíjen 2008 1Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Oznamujeme všem ètenáøùm, 
že ve dnech 17. a 18. øíjna se 
v Ostrovì uskuteèní volby do 
Zastupitelstva Karlovarského 
kraje. 

Podrobný rozpis nových volebních 
míst, která byla oproti pùvodním 
místùm v minulých volbách zmìnìna, 
uvádíme na str. 13 a 14. Je zde rovnìž 
pøehledná mapa a seznam ulic jednot- 
livých volebních okrskù. 

Letošní již ètyøicátý roèník Dìtského filmového 
a televizního festivalu zaène v úterý 7. øíjna a bude 
trvat jako vždy celé ètyøi dny. Bohatý program plný 
zábavy, pouèení i soutìží má co nabídnout dìtem
 i dospìlým. Názory dìtí a jejich rodièù na ostrovský 
festival zjiš�ovala v ulicích mìsta redaktorka Amélie. 

O tom, že dìti jsou tìmi nejménì milosrdnými kritiky, se 

už zøejmì pøesvìdèil každý z nás. Nikoho a nic nešetøí, 

neberou si servítky. Nehledì na všeobecnì uznávané 

pravdy uvidí na fotografii Libuše Šafránkové vždy  

Popelku a nad obrazem Pabla Picassa je asi stìží 

pøesvìdèíme, že jde o svìtoznámé dílo a ne o „fleky“. 

Vsadila jsem tedy na dìtskou upøímnost a na to, že filmový 

festival Oty Hofmana je urèen právì našim nejmenším. 

To, jak na festival nahlíží jeho diváci, je pøece 

nejdùležitìjší. 

Zeptala jsem se jich jednoduše: 

Na otázku èasto 

zajímavì odpovídali i jejich rodièe. 

Osmiletá Anežka Š�ástková si v souvislosti s ostrovským 

dìtským festivalem hned vzpomnìla na øadu pohád- 

kových bytostí, které by dodaly festivalovému duchu to 

pravé kouzlo. 

„Chtìla bych v kinì potkat postavièku nìjaké princezny 

a nebo i postavu z Minimaxu, tøeba pejska Bumbrlíèka 

nebo koèku Micku. Moc se mi ale nelíbí pohádky pro 

nejmenší dìti, kromì Krteèka. Ale zase mám ráda soutìže. 

Tøeba se mi líbilo, když jsme si mìli vzpomenout na 

všechny pohádky, ve kterých hrála nìjaká princezna.“ 
Anežèina maminka Klára k tomu øekla: 

„Myslím si, že festivalovou atmosféru hodnì kazí možnost 

promítání dìtských filmù pøímo ve školách. Zaseje to

v dìtech pohodlnost, a když mají potom vyrazit za kultu- 

rou mimo budovu školy, už se jim nechce.“

Zajímaly mì také názory malých dìtí, které se byly 

v doprovodu maminky na nìjakou pohádku podívat. Ty 

úplnì nejmenší si pamatují pøedevším Krteèka a jeho 

kamarády. Krteèek je ovšem nezaujal jen na filmovém 

Festival zajímá dìti i rodièe

Co se ti vybaví, když se 

øekne Dìtský filmový festival? 

Dìti chtìjí potkávat pohádkové postavy 

red
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plátnì, ale „velikánskej a živej,“ jak øekl tøíletý Honzík, 

který se na festivalu jednou setkal s touto karnevalovou 

maskou.

Marcela Marešová, dnes sedmnáctiletá studentka, se 
usmála pøi vzpomínce na dobu, kdy se školou v rámci 
dìtského festivalu navštìvovala kino. 

„Ve mnì ta pøedstava ani tak nevyvolá vzpomínku na 
nìjaký zážitek nebo film. Spíš si v té souvislosti vybavím, 
jak jsem z Oty Hofmana byla jednou zkoušená ve škole 
a jmenovala jsem ho jako autora Cirkusu Humberto. Paní 
uèitelka mì pak pøed celou tøídou oznaèila za literárního 
vyvrhele a já dodnes nevím, jestli to myslela jako legraci, 
nebo ji moje neznalost tolik rozlítila.“

„Když jsem byl ještì malý,“ vyprávìl èerstvý prvòáèek 
Ondra Šimek o festivalovém programu, „tak jsme s mam- 
kou z okna koukali na ohòostroj. Potom jsme se ale šli 
jednou podívat na ohòostroj na námìstí, a to už se mi moc 
nelíbilo, protože tam bylo hodnì kouøe a smrdìlo to.“

Bìhem festivalového programu by rády navštívily kinosál
 i maminky nejmenších dìtí. Obávají se ale, že by možná 
jejich ratolesti nevydržely sledovat celý program. Vendula 
Chymèáková se svým dvouletým synem zatím na festivalu 
nebyla. 

„Tìším se, až se s Pé�ou zajdeme podívat na nìjakou 
pohádku. Nevím ale, kde kolem kinosálu bych mohla 
nechat koèárek.“ 
K tomu se vyjádøila vedoucí Infocentra v Domì kultury 
Dana Kolovratníková. 
„Stanovištì odožených koèárkù v DK Ostrov skuteènì 
nemáme, ale není problém nechat bìhem promítání 
koèárek v šatnì, kde mají v dobì festivalu své stanovištì 
novináøi.“

Festival zanechává rùzné vzpomínky

Promítání se mohou zúèastnit i ti nejmenší

Letošní festivalový program dìtem vyšel vstøíc ètyømi 
tisíci anketních lístkù, pomocí nichž mohly hlasovat 
o filmech, které se na FOH promítaly v posledních 
39 letech a které by chtìly znovu na festivalu vidìt. 
Vybraná desítka tématických filmù sleduje tedy 
zájem jak malých, tak i vìtších dìtí. 

Ing. Marek Poledníèek, øeditel FOH 

 Amélie

podrobný program 40. dìtského 
filmového a televizního festivalu Oty 
Hofmana vèetnì doprovodných akcí 
pro veøejnost pøinášíme v Kulturní 
pøíloze na stranì 10. 
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Jsem už starší obyvatelka Ostrova, za pár mìsícù mi 
bude 80 let. Bydlím zde již 57 rokù, takže jsem vidìla 
skoro od zaèátku naše mìsto rùst. Nejdøíve to bylo jen 
pár šedivých domù na kraji dnešní Hlavní tøídy, jinak 
jenom velký kopec, kde se konaly motocyklové závo- 
dy. Pak se zaèaly stavìt dvojdomky a finské domky. Na 
každý nový dùm, každý nový byt už èekali mladí lidé, 
aby se mohli nastìhovat. Všichni jsme se snažili kolem 
domu (a nejen tam) pøiložit ruku ke zkrášlení mìsta. 
Tøeba jsme pleli záhon rùží, který se táhl po celé délce 
dnešní Hlavní tøídy. S léty pøibývalo domù, škol, posta- 
vil se kulturní dùm. Ze všeho jsme mìli radost a uèili 
jsme naše dìti, aby si toho vážily. 

Dnes chodím dennì na procházky mìstem a dívám se, 
jak pøibývá zateplených domù. Obdivuji jejich barev- 
nost, nìkdy více, jindy ménì. Ale nejvíc mì zaráží ta 
neúcta k lidské práci, když vidím nìkteré èerstvì na- 
tøené domy poèmárané rùznými nápisy. Ten nièitel 
našeho mìsta je snad považuje za umìlecká díla, co si 
tím dokazuje? Vìtšina tìchto výtvorù má jeden 
rukopis: nejèastìji se objevuje „Gert“ a rùzné šipky 
a malùvky kolem. Nevím, je-li je to jeho jméno, ale a� 
si uvìdomí, že všechno stojí hodnì penìz a práce. Do 
našeho mìsta jezdí dost cizích lidí, ti urèitì nebudou 
jeho „díla“ obdivovat, ale odsoudí je jako všichni 
obyvatelé Ostrova, kteøí mají své mìsto rádi.         R.F.

Sorela a barevnost domù
Na poslední výzvu z èlánku Heleny Novotné v minu- 
lém èísle OM musím jako památkáø odpovìdìt, že se 
skuteènì pøi procházce mìstem již radìji dívám do 
chodníku než kolem sebe. Když vidím všechny ty teple 
zbarvené domy (teplá oranžová, teplá èervenofialová èi 
hnìdá, u nìkterých obèanù je zøejmì i zelená barva 
chápána jako teplá) s rùznými veselými pruhy napøíè 
fasád, tak je mi smutno. Co naplat, architektura z nové- 
ho Ostrova odešla a zbylo jen sídlištì, pouhá nepocho- 
pitelná skrumáž rùznobarevných domù. A to ze svo- 
bodné vùle ostrovských obèanù, podložené ovšem 
naprostou neznalostí a nepochopením podstaty mìsta. 
Jako nejvìtší pochybení vidím to, že ze strany státní 
správy èi samosprávy byli obyvatelé mìsta Ostrova 
ponecháni bez patøièných informací. Kdo dneska ze 
široké laické veøejnosti ví nìco o vitruviánských princi- 
pech architektury, podle kterých byl Ostrov stavìn, kdo 
zná portál, pilastry nebo antické stavební øády? A pøesto 
ze své svobodné vùle èiní vìci, které jsou ryze odborné 
a nic o nich neví. 

Souèástí vstupního portálu je i kladí s øímsou nahoøe, 
souèástí lemování okna je i vnitøní strana špalety, 
souèástí soklu je i soklová øímsa, která po zateplení 
fasády již není obnovována, o zániku sgrafit nemluvì. 
Domy v centrální pozici XII. stavební etapy (èp. 875-
886 mezi ulicemi Horská a Borecká) byly postaveny na 
pùdorysu cour d´honneur vymezující „èestný dvùr“. 
Trojice stejných køídel jednoho domu, spojených arká- 
dovými prùchody, je dnes ale nepochopitelnì rozbar- 
vena odlišným zpùsobem, je konec pùvodnì zajímavé 
kompozici. Je to opìt nepochopení podstaty užitých 
architektonických forem, ovšem nikoliv totalitních. To 
vše jsou principy klasické architektury antického Øecka 
a Øíma, renesanèní Itálie, klasicizujícího baroku ve 
Francii èi našeho støedoevropského klasicismu. Asi by 
se tehdejší tvùrci divili, že jejich architektura se hodí 
pouze do totalitního režimu. V Havíøovì i Porubì 
obnovují své domy ve stylu Sorely do pùvodní barev- 
nosti vèetnì sgrafit. Jen v Ostrovì je nutné z toho 
uniknout. A to právì v dobì, kdy je uznání této archi- 
tektury na vrcholu. Havíøov i Poruba jsou památkové 
zóny nemající dnes u nás, díky promìnì Ostrova, již 
žádnou konkurenci. Obdobné mìsto jako je Ostrov, 
Nowa Huta v Polsku, míøí k nominaci a zápisu do Sez- 
namu kulturního dìdictví Unesco. Ostrov mìl pøitom 
v turistickém ruchu obdobné šance a ambice jako výše 
zmínìná mìsta. 

Dnes již ale nebudou mít turisté do nového Ostrova 
proè zajíždìt. Vìtšina obyvatel mìsta si øekne: No co, 
nám to nevadí. Ale to je zase nepochopení možností 
mìsta do budoucna. Ostrov si tak výraznìji zavøel 
dveøe ke zvýšení své atraktivity a v neposlední øadì
i zamìstnanosti svých obyvatel. 

Téma zachování èi zmìny barevnosti domù v novém 
Ostrovì je zajímavé i z hlediska sociologického. Zatím 
zjiš�uji na první pohled paradoxní skuteènost, že zmìnu 
barevného výrazu svých domù prosazuje a uskuteèòuje 
starší generace, a to i tìch obèanù, kteøí v Ostrovì zažili 
jeho budování, naopak jeho zachování si žádá spíše 
mladší generace, která v Ostrovì vyrostla. Naštìstí jsou 
ale i výjimky, které pøi procházce mìstem poznáte na 
první pohled.  

S prosbou o pomoc se na redakci OM obrátila paní 
z Ostrova. Nájemníci bydlící ve stejném domì si pouští 
pravidelnì hudbu tak hlasitì, že ruší ostatní sousedy 
v domì. Z jejího dopisu vybíráme:
Stále si pouštìjí hudbu tak naplno, že si nemùžeme èíst 
ani sledovat televizi. Stejnì tak si stìžují i další sou- 
sedé.... Jelikož chodím v sobotu do práce a po pøícho- 
du domù už chci mít klid, šla jsem hlasité nájemníky 
slušnì poprosit, aby hudbu ztišili. Paní zaèala køièet na 
celý dùm, že ještì není 22 hodin, tudíž si mohou dìlat, 
co chtìjí. To, jak na mì køièela, mì velmi rozrušilo, teï 
se bojím. Poraïte, co dìlat, na koho se obrátit. Jsem 
dlouhodobì vážnì nemocná a potøebuji klid. 
O radu jsme požádali velitele Mìstské policie Pavla 
Èekana. 

Pøestupku se dopustí ten, kdo úmyslnì naruší 
obèanské soužití vyhrožováním újmou na zdraví, 
drobným ublížením na zdraví, nepravdivým ob- 
vinìním z pøestupku, schválnostmi nebo jiným 
hrubým jednáním. Schválností je pøitom tøeba rozu- 
mìt skutky spoèívající v hrubých, zøejmých a neopráv- 
nìných zásazích do pokojného života druhých s úmy- 
slem tento stav narušit. Ustanovení však chrání jen 
urèité spoleèenské zájmy (èest a dùstojnost obèana, 
jeho zdraví a pokojný život), tedy jen ta pravidla ob- 
èanského soužití, jejichž porušení smìøuje proti tìmto 
zájmùm. Ustanovení zámìrnì neupøesòuje pojem 
„jiné hrubé jednání“ a umožòuje tak postihnout jako 
pøestupek každé jednání narušující obèanské soužití. 
Obèanské soužití lze obecnì vymezit jako souhrn 
pravidel, jejichž zachování (nad rámec právních norem) 
je podle obecného názoru a pøesvìdèení nutnou 
podmínkou klidného a spoøádaného soužití obèanù 
v daném místì, èase a situaci. Z toho vyplývá: 
Pokud nájemník obtìžuje sousedy v domì hlasi- 
tou hudbou, porušuje ustanovení zákona o pøe- 
stupcích. Pøitom vùbec není rozhodující, že k jeho 
jednání dochází ve dne, tudíž neobstojí ani vý- 
mluva, že ještì není po 22. hodinì (kdyby pouštìl 
hlasitou hudbu po 22. hodinì, dopouštìl by se tak 
pøestupku porušování noèního klidu). Obèanùm 
uvedeného domu proto doporuèuji, pokud by se 
nevhodné jednání jejich souseda opakovalo, aby se 
obrátili na strážníky Mìstské policie Ostrov nebo na 
policisty Obvodního oddìlení Policie ÈR v Ostrovì. 

Rušit klid se nesmí ani ve dne

Nájemník ruší klid a vyhrožuje

red

Bc. Pavel Èekan, velitel MP Ostrov

Lituji zmaøené lidské práce

Motorová terénní ètyøkolka je bájeèný vynález. Ten 
pocit øítit se pøírodou cestami, po kterých se ve starých 
ubohých èasech dalo jít pouze pìšky, koòmo nebo 
v pozdìjších dobách na horských kolech, je fantastic- 
ký. Pryè jsou všechny mindráky, sebevìdomí stoupá 
do nebeských výšek! Krásný zvuk motoru odhluèní 
protivné pípání a kvákání. Po cestì mezi ostrovskými 
rybníky se sice motá tu a tam nìjaká maminka s koèár- 
kem, zamilovaná dvojice nebo osamìlý bìžec, po les- 

Cílem Generelu cyklistické dopravy je stanovit 
koncepci rozvoje cyklistické dopravy. Mezi 
podklady sloužící k návrhu tras v generelu patøí 
i výsledky dopravního prùzkumu. Velice si váží- 
me zájmu a zapojení obyvatel Ostrova do tohoto 
šetøení. 

Prùzkumu se zúèastnilo 161 respondentù, z nich pøi- 
bližnì stejný poèet mùžu a žen. 129 dotázaných 
v Ostrovì kolo používá, 21 na kole v Ostrovì nejezdí 
vùbec, 11 na tuto otázku neodpovìdìlo (ti jsou dále 
posuzováni, jako by na kole nejezdili vùbec). 32% 
dotázaných jezdí na kole dennì, 31% dva až ètyøikrát 
týdnì, 17% jednou za týden a 20% obèas. Muži jezdí 
na kole dennì èastìji než ženy. Do zamìstnání (školy) 
chodí pìšky 53% dotázaných, na kole jich jezdí 18%. 
Pravidelnì na nákupy jezdí 21% cyklistù. Kolo používá 
bìžnì pøi cestì na úøad èi k lékaøi 11%. Kolo je 
nejèastìji používaným dopravním prostøedkem za 
sportem èi zábavou pro 49%, pìšky chodí 30%.
Nejvyšší poèet cyklistù na vstupu do mìsta je v Já- 
chymovské ulici (460 cyklistù za den), Karlovarské 
(320) a Hroznìtínské smìrem na Kfely (240), na 
stanovištích uvnitø mìsta v Masarykovì ulici (160-300 
cyklistù za den), Hlavní tøídì (220-250), nìkterých 
úsecích Krušnohorské (240) a U Nemocnice (180). 
Podíl cyklistù v souhrnu všech vozidel je na vybraných 
profilech také pomìrnì vysoký (napø. na køižovatce 
Lidická-Masarykova tvoøí cyklisté 10-12 %).
Jako nejproblémovìjší v Ostrovì uvedli dotázaní par- 
kování (54% odpovìdí), cyklistickou dopravu (25% 
odpovìdí), nejmenším problémem je pìší doprava 
(3% odpovìdí). 48% uvádí cyklistickou dopravu 
v Ostrovì jako vyhovující, 37% nevyhovující, 6% zcela 
vyhovující. Nejvíce respondentù považuje za velice 
dùležité zvyšovat bezpeènost cyklistù pomocí sta- 
vebních úprav (63%) a zøizovat cyklistické stezky do 
okolí mìsta (63%). Vybudování lepšího orientaèního 
znaèení a zøizování stojanù pro kola dotázaní nevidí 
jako prioritu. Vadí jim absence cyklotras jak ve mìstì, 
kde chybí spojení s centrem, tak v okolí. Nejèastìjším 
požadavkem je trasa ve smìru Karlovy Vary, Jáchy- 
mov, Velký Rybník, dále na Kyselku a do Krušných 
hor.
Nejvìtší pøekážkou je dle respondentù hustý auto- 
mobilový provoz a špatný technický stav komunikací, 
dále jednosmìrné ulice ve mìstì. Podmínky pro od- 
stavování kol na pracovišti (ve škole) jsou podle 40% 
nedostateèné, 23% spíše nedostateèné. Respondenti 
využívající kolo pro cesty do zamìstnání èi školy po- 
suzují podmínky témìø shodnì za dostateèné (33%) 
i nedostateèné (29%). Podmínky pro odstavování kol 
v místì bydlištì vnímají jako spíše nedostateèné (pøes 
60%), za zcela dostateèné 16%. Ve volném èase 
cyklisté vyrážejí nejèastìji smìrem k Hroznìtínu, Vel- 
kému Rybníku, pøípadnì do Krušných hor. Cyklobusy 
vùbec nevyužívá 52%, pravidelnì každý týden jich 
využívají 2%. Celkový provoz cyklobusù spíše vyho- 
vuje 50%, spíše nevyhovuje 12%.
Kompletní zprávy dopravního a anketního prùzkumu 
budou do 15. øíjna zveøejnìny na www.ostrov.cz, kde 
je i koncept generelu. Ten si mùže veøejnost pro- 
hlédnout do 15. øíjna rovnìž v IC v DK Ostrov, kde 
budou i výtisky konceptu generelu, do nichž lze pøímo 
zakreslit své námìty a názory. 

Z výsledkù ankety vyplývá: 

Výsledky cyklistické ankety

Mgr. Richard Štìpánovský, Odbor RÚP 
(red. kráceno)

Ohlas na téma

Mgr. Lubomír Zeman, Ostrov

Bájeèní muži na ètyøkolkách v okolí Ostrova

Ing. Vladimír Toman 
(osamìlý bìžec a zkoprnìlý turista)

ních cestách pak pøekáží nìjaký ten strom, pøípadnì 
zkoprnìlý turista. Tyhle ubožáky se ale jistì podaøí brzy 
vytlaèit. Však oni holoubkové zjistí, kdo je v pøírodì 
skuteèným pánem. A pokrok nelze zastavit, v záøné 
budoucnosti se jistì objeví výkonnìjší ètyøkolky s vlast- 
nostmi obrnìných transportérù nebo menších tankù. 
To bude teprve adrenalin. Chlapi sobì! 
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Vzhledem k úsporám energií a nákladù se již ne-
vyhneme zateplování domù ani tam, kde to není 
až tak nutné. Poslední zkušenosti ale ukázaly, že 
nìkteré systémy zateplování vykazují vysoká 
rizika. Alois Palacký ze Sdružení provozovatelù 
technologií pro ekologické využívání odpadù 
upozoròuje: 

„Bìžné vnìjší kontaktní zateplovací systémy jsou pro- 
vádìny jako zalepená obálka, která sice zvyšuje tepelný 
odpor, ale také difuzi pláštì (dùm nedýchá). Lepidla 
a lepící terèe vytváøí v izolaèním souvrství nespecifi-
kované vrstvy, které natrvalo zakrývají èasto zchátralé 
povrchy staveb, nedovolují jejich opravu, prùbìžnou 
údržbu ani kontrolu. Do tìchto vrstev vchází teplý vlhký 
vzduch z interiéru, který na povrchu kondenzuje vlivem 
vnìjších nízkých teplot a trvale smáèí povrchy konstruk- 
cí, na nichž pak rostou øasy a plísnì. Z dùvodu nepro- 
vádìní záchovné údržby a oprav bude nutno izolace 
odstranit mnohem døíve než za 50 let. Vzniklý smìsný 
odpad pak bude muset být na náklad vlastníkù zateple- 
ných domù likvidován, dùm sanován a znovu zateplen. 
Tím se pøedpokládané ekonomické úspory energie 
podstatnì zmìní k horšímu.“ Je to závažný, v daném 
pøípadì celostátní ekologický a ekonomický problém 
(tuto situaci pøedpovìdìli odborníci již v roce 2000). 

V situaci, kdy se celá sídlištì (stejnì jako v Ostrovì) 
zalepují karcinogenními polystyrény pøichází nadìje, 
která by to mohla zmìnit. Za pomoci vìdcù z NASA byl 
uveden do praxe pøevratný objev principu izolaèních 
technologií. Je to vakuovaná keramika Actin Thermo 
s tepelnì odrazovými vlastnostmi pružných keramic- 
kých mikroèásteèek, kulièek, které mají uvnitø vakuum. 
NASA tuto technologii používá v tepelných štítech, 
které na obìžné dráze kolem Zemì izolují kosmické 
lodì od extrémnì nízkých teplot a které pøi návratu 
jako jedna z vrstev pøispívají ke spolehlivé ochranì pøed 
vysokými teplotami. Také v ÈR je již tento materiál 
v distribuci, jeho aplikaci provádìjí pouze certifikované 
firmy. Podstatu tìchto nátìrových hmot tvoøí speciální 
pojivo, plnivo èi barvivo, ve kterém jsou rozptýleny 
miliony pružných keramických kulièek a uvnitø každé je 
vakuum jako tepelný izolant. Nátìr zabezpeèuje dlou- 
hotrvající a úèinný odraz svìtelného a tepelného záøení 
(až 85 %), a to vždy do smìru, ze kterého pøichází, tedy 
zpìt do prostoru. Souèasnì zajistí øízené pronikání vod- 
ních par z místnosti skrz zdivo ven a nedovolí za bìž- 
ných podmínek kondenzaci vlhkosti na vnitøních 
stìnách. 

Zkouškami bylo ovìøeno, že (nákladovì levnìjší) nátìr 
o tlouš�ce 0,25mm z hmot Actin Thermo nahradí vrstvu 
zhotovenou z bìžných izolaèních materiálù o tlouš�ce 
6cm. Jako u obyèejného malování lze nátìr tónovat do 
prakticky libovolného odstínu. To znamená, že by se už 
nemusely zbyteènì otloukat fasády domù a zateplení 
by se provádìlo na opravené fasády pouhým nátìrem. 
Aplikace tohoto systému by mohla pomoci zachránit 
poslední domy s psaníèkovými sgrafity XII. etapy. Staèi- 
lo by je po vyspravení jenom natøít! V porovnání s tra- 
dièními metodami zateplování jsou náklady na zateple- 
ní budov pomocí tìchto nových hmot nižší. V mnoha 
pøípadech aplikací na fasády totiž není zapotøebí náklad- 
ného budování lešení a pomocných konstrukcí (postaèí 
žebøík, plošina, štìtka, váleèek), odpadají náklady na 
dopravu a manipulaci a výraznì se sníží doba aplikace. 
V západní Evropì již masovì opouštìjí zateplování 
fasád polystyrénem a snaží se aplikovat ekologiètìjší 
materiály. O použití zateplení pomocí této nové nátì- 
rové hmoty se lze ale již nyní pøesvìdèit i pøímo 
v Ostrovì. První vlaštovkou je dùm èp. 833-834 
v Horské ulici. Již pøi realizaci zateplování obvodového 
pláštì novou nátìrovou hmotou namísto bìžného 
polystyrénu vzbuzoval údiv sousedù a kolemjdoucích. 

Nový zpùsob zateplování fasád 

V poslední dobì narùstá množství žádostí nezisko- 
vých organizací, pùsobících na území mìsta Ostrova 
a okolí, o neinvestièní dotace. Tyto žádosti ve velké 
míøe nesplòují patøièné náležitosti a èasto postrádají 
transparentnost. Na webových stránkách mìsta 
Ostrova je pro žadatele k dispozici formuláø pro 
poskytování pøíspìvku z rozpoètu mìsta na podporu 
kulturních a sportovních aktivit. 

Žádosti o granty na rok 2009 budou pøijímány 
pouze na tomto formuláøi v podatelnì Mìstské- 
ho úøadu Ostrov, Klínovecká 1204, do 31. pro- 
since 2008.

Upozoròujeme, že grant se poskytuje zpravidla jen 
organizacím pùsobícím v Ostrovì a místních èástech 
mìsta Ostrova. 

Žádosti o neinvestièní dotace 
na rok 2009

Dita Poledníèková, Odbor KSVS

Druhý prázdninový mìsíc pro hasièe znamenal 
24 událostí, z nichž bylo sedm požárù, osm do- 
pravních nehod, šest technických pomocí a tøi 
plané poplachy. 

Hasièský tábor 

Výbìrem:

5. srpna 21.44 hod. Hasièi vyjeli k vážné dopravní 
nehodì u obce Ruprechtov nedaleko Velkého Ryb- 
níka. Øidièe bylo zapotøebí z vozu vyprostit pomocí 
hydraulického zaøízení.

7. srpna 16.36 hod. Jednotky hasièù z Ostrova, 
Hájku a Karlových Varù zasahovaly u požáru trávy 
a køovin u Boreckých rybníkù.

11. srpna 16.40 hod. Souèasnì byly nahlášeny dvì 
rùzné události: dopravní nehoda u Horního Hradu 
a požár vèelína u Hroznìtína. Požár likvidovala tøi 
zásahová vozidla. 

12. srpna 15.25 hod. K další závažné dopravní neho- 
dì došlo u Stráže nad Ohøí. Øidièka osobního vozidla 
musela být po støetu s nákladní soupravou z vozu 
vyproš�ována.

24. srpna 15.30 hod. O pomoc požádal majitel 
leguána, který mu utekl na omítku obytného domu. 
Leguán mu byl po odchycení v poøádku pøedán.

25. srpna 19.55 hod. Jednotky Jáchymov, Ostrov, 
Boží Dar a HZS Karlovy Vary vyjely k hlášenému 
požáru støechy v Jáchymovì. Na místì se však zjistilo, 
že kouø je zpùsoben zadøeným ventilátorem v pùd- 
ním prostoru. Obsah pùdy se však stal zajímavým pro 
Policii ÈR. Na pùdì byla zøízena pìstírna marihuany.

28. srpna 11.14 hod. Rychle se rozvíjející požár str- 
ništì u Vykmanova likvidovaly ètyøi zásahové jed- 
notky. Více na: www.hasiciostrov.wz.cz. 

II. turnus hasièského tábora se konal od 22. do 
29. srpna na Tøetím rybníce. 

V pátek po pøíchodu si dìti pøipravily postýlky, 
seznámily se s programem a na prvním táboráku si 
opekly buøtíky. V sobotu vìtšinu èasu strávily kvùli 
poèasí ve stanu u kamínek. V nedìli je pøijeli potìšit 
dobrovolní hasièi z Ostrova. Ukázali jim svou tech- 
niku, výbavu vozidla a povozili dìti na èlunu. V násle- 
dujících dnech se poèasí zlepšilo a dìti se mohly 
vykoupat v rybníce. Ve støedu pøijeli psovodi a pøed- 
vedli dovednosti svých psù. Na odpoledním výletì 
v profesionální hasièské stanici v Karlových Varech si 
dìti mohly zastøíkat z proudnice a povozit se v koši 
hasièského auta. Od støedy se každý veèer konala 
diskotéka, ve ètvrtek šly na výlet k loveckému zá- 
meèku. Po cestì musely plnit rùzné úkoly. Veèer na 
nì èekalo pøíjemné pøekvapení: dìtské šampaòské, 
rùzné laskominy a ukonèovací veèírek, který ale 
skonèil ve 22 hodin, pak musely do hajan, nebo� na 
nì o pùlnoci èekal bobøík odvahy. Pøed pùlnocí jsme 
dìti probudili, aby se u roztopeného ohnì ohøály. 
Pak šly po dvojicích na stezku bobøíka odvahy. Ráno 
nás èekalo to nejhorší! Dìti si zaèaly balit a pomáhaly 
bourat stany. Hodnì se jich nechtìlo vrátit domù. 
Pøed cestou zpìt jsme si barvièkami na tìlo každý 
nakreslili svùj symbol, jméno a nìkteøí i název našeho 
tábora: �amani. Na hasièskou zbrojnici jsme dorazili 
kolem 17. hodiny, udìlali jsme dìtem veèeøi a poté je 
pøedali rodièùm. 

Ostrovští hasièi v srpnu

Alena Tvrdá, ved. tábora (red. kráceno)

Pavel Všelko, JSDH Ostrov

Ostrovští dali zelenou projektu nazvanému 
Lesopark Borecké rybníky, který je veden sna- 
hou o zachování maximálnì pøírodního charak- 
teru prostøedí. 

Rybnièní soustava Boreckých rybníkù je historickým 
dìdictvím a doba jejího vzniku není pøesnì známa (na 
mapách z roku 1842-1852 jsou už rybníky zaneseny). 
S nejvìtší pravdìpodobností to bylo zamokøené mo- 
èálovité prostøedí, rozdìlené systémem hrází a cest 
do rybnièní soustavy. Práce budou spoèívat pøede- 
vším v oèištìní tohoto území od skládek. Pøedpokládá 
se, že bude nutné odvézt asi 50 tun materiálu. Cesty 
pro obsluhu rybníkù jsou dle názoru odborníkù zatím 
vyhovující, pouze se doplní a vyrovnají jejich nerov- 
nosti. Areálem rybníkù má vést cyklistická stezka po 
hrázi rybníkù Velký Borek a Koòský. Cesty pro pìší 
byly vytvoøeny obyvateli pøi cestì na zahrádky a pøi 
procházkách. V rámci projektu je navrženo jejich 
zpevnìní vrstvou štìrkopísku v prùmìrné výšce 
15cm. Døevìné konstrukce mostkù nahradí pùvodní 
betonové. Stávající zalesnìné plochy se vyèistí od 
suchých a polosuchých stromù a náletù nevhodných 
køovin. Na nìkterých místech se vysadí nová zeleò. Je 
navrženo celkem 11 informaèních cedulí o Boreckých 
rybnících, rybí osádce, faunì a flóøe v areálu. Pro 
návštìvníky Lesoparku Borecké rybníky jsou navrže- 
ny dva altány. Jeden bude umístìn na hrázi Velkého 
Borku, kde vznikne i stabilní ohništì. Druhý bude 
postaven na hrázi rybníka Ostrovský Velký. Veškeré 
prvky a doplòky jsou navrženy z pøírodních materiálù, 
tak aby nerušily ráz krajiny. Severní èást lesoparku je 
souèástí systému Natura 2000 a je zaøazena mezi 
evropské významné lokality. Ve východní èásti areálu 
(poblíž nemocnice) se rozkládá louka, zaøazená mezi 
významné krajinné prvky. Celková èástka na realizaci 
projektu se bude pohybovat kolem 17,5 miliónu 
korun. Možnosti financování této akce se nabízí 
prostøednictvím dotaèních titulù Evropské unie. 

Provedení však dopadlo, až na užití jiné barevnosti, na 
výteènou. Lze doufat, že se dùm stane po vyhodnocení 
a kontrolním auditu pøímo referenèní ukázkou mo- 
derního, šetrného a ekologického zpùsobu zatep- 
lování fasád a že bude v Ostrovì následován øadou 
dalších domù. 

Informace a reference tepelnì izolaèních materiálù 
Actin Thermo lze získat pøímo u pøedsedkynì sdružení 
vlastníkù bytových jednotek domu èp. 833-834 Jitky 
Kitzbergerové nebo v Infocentru v DK Ostrov. 

Mgr. Lubomír Zeman 

Mìsto Ostrov 
buduje svùj lesopark 

Mgr. Lucie Mildorfová, Kanceláø starosty a VS
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Zprávy ze škol
Májový trojlístekNajdou se svìdci vandalismu?

Dosud neznámý pachatel vystoupil u obchodního do- 
mu Lidl v Ostrovì ze svého auta a poškodil døevìnou 
tyèí obì zpìtná vnìjší zrcátka jiného vozu. Škoda byla 
odhadnuta na osm tisín korun. K dalšímu poškození 
došlo opìt v blízkosti obchodního domu Lidl. Nezná- 
mý pachatel rozbil na blízké stavbì èelní sklo pra- 
covního stroje Bobcat S 250. Zpùsobená škoda byla 
pøedbìžnì odhadnuta na 15 tisíc korun. 
Policisté žádají pøípadné svìdky obou tìchto událostí, 
aby se telefonicky ozvali na linku 158 nebo pøímo na 
služebnu: tel. 974 366 911. 
Srážka se zajícem
Cizinci, který jel v osobním voze z Ostrova na Karlovy 
Vary, vbìhl náhle pøed obcí Dalovice do jízdní dráhy 
zajíc. Došlo ke støetu s pravou pøední èástí vozidla. 
Zpùsobená škoda byla odhadnuta na 10 tisíc korun.
Poctivý nálezce vrátil penìženku
Starší muž z Ostrova odevzdal na místním oddìlení 
policie nalezenou penìženku s osobními doklady, 
která byla pøed nìkolika dny odcizena mladé ženì. 
Ostrovští policisté po pachateli nadále pátrají. 
Policie hlídala pøechody pro školáky
V souvislosti se zaèátkem školního roku se ve všech 
mìstech karlovarského regionu poøádaly dopravnì 
bezpeènostní akce spoleènì s akcí Zebra, zamìøené na 
dodržování pravidel pøecházení pozemních komuni- 
kací v okolí škol. Dennì se pøes 40 policistù vìnovalo 
dìtem. Vysvìtlili jim, jak správnì pøecházet, starším 
žákùm radili, jak správnì jezdit do školy na kole, upo- 
zornili je na nedostatky ve vybavení kol nebo bez- 
peèného obleèení dìtí. V nìkolika pøípadech pochválili 
policisté ty rodièe, kteøí své prvòáèky uèili správnému 
pøecházení pøes vozovku tak, že jim postup názornì 
pøedvedli. Do akce se zapojila také desítka strážníkù 
Mìstské policie v Nejdku i Ostrovì. Dopravní a poøád- 
koví policisté se zamìøili i na dodržování rychlosti 
v okolí škol a pøechodù. 

Statistiky suše uvádìjí poèty dìtí, které se staly obìtí 
dopravní nehody: zranìných, nìkdy i usmrcených. 
Doporuèujeme rodièùm, aby vìnovali èást svého èasu 
a pøipravili své dítì (nejen prvòáèka) na možná ne- 
bezpeèí. Dospìlí by mìli obèas s dítìtem projít celou 
cestu do školy.
Èemu vìnovat pozornost:
Pokud dítì používá jako dopravního prostøedku jízdní 
kolo, nemìlo by jezdit samo. Musí znát význam svì- 
telných signálù na semaforu, dopravní znaèky a základy 
pravidel silnièního provozu, co znamenají pokyny poli- 
cisty. Pøecházení vozovky dìlá problémy mnohému 
dospìlému, natož dítìti. Chodec by se mìl rozhléd- 
nout, døíve než vstoupí do vozovky. Nemìl by pøe- 
cházet mezi vozidly a na místech, která nejsou vyhra- 
zena pro chodce. Ani na pøechodu však neplatí pra- 
vidlo absolutní pøednosti chodce pøed pøijíždìjícím 
vozidlem. Vyplatí se pøecházet pokud možno ve sku- 
pinì s dalšími spolužáky nebo chodci. Vidìt policistu 
v blízkosti pøechodù pro chodce již není výjimkou. 
Podporujte v dìtech dùvìru k policistùm. Pomáhají 
chodcùm pøi pøecházení a dbají na to, aby bylo na 
silnici bezpeèno. 
Další informace, seznam hledaných osob atd. 
naleznete na nové webové stránce PÈR Karlovy Vary: 
www.policie.cz. 

Pro bezpeènìjší cestu do školy

V srpnu se v Ostrovì narodilo osm dìtí, zemøelo 
16 obèanù. Manželství uzavøelo 16 párù. K trvalému 
pobytu ve mìstì se bìhem srpna pøihlásilo 
38 osob, odstìhovalo se jich 20. Celkovì tedy ve 
mìstì pøibylo 10 obèanù. Prùmìrný vìk ostrovských 
obyvatel byl k letošnímu srpnu 40,71 let (ženy 41,97 
a muži 39,38 let). Celkový poèet obyvatel hlášených 
v Ostrovì k 31. srpnu 2008 byl 17 015. 

Zmìna stavu obyvatel 
mìsta Ostrova v srpnu 2008

Matrika, MÚ Ostrov

Obvodní Policie ÈR Ostrov

Vrchní inspektor nprap. Pavel Valenta

7. øíjna 17.00 hod., sál ZUŠ 
Interní koncert. Hrají žáci hudebního oboru. 
7. øíjna, Festival Otty Hofmanna: køest parèíku 
u DK. Soubory Hop-Hop pod vedením Ireny Konýv- 
kové a orchestr Swing Band pod vedením Jaroslava 
Chmelíka.
23. øíjna 17.00 hod., sál ZUŠ 
Interní koncert. Hrají žáci hudebního oboru.

Soubor Hop-Hop pod vedením Ireny Konývkové: 
 Mezinárodní festival Heimbrechts SRN, 

V bludišti mého srdce. 
 Mezinárodní festival Baden SRN, Dar 

ohnivého ptáka. 
Mezinárodní festival Stollberg SRN, 

Dar ohnivého ptáka. 

Akce mimo Ostrov 

2.-5. øíjna

16.-19. øíjna

20.-26. øíjna 

Školní rok je v plném proudu a naše škola jej 1. záøí 
zahájila po padesáté. Pøi této pøíležitosti bychom chtìli 
struènì pøipomenout alespoò nìkteré zajímavosti 
z historie školy. V zahajovacím školním roce 1958-
1959 nastoupilo do 26 tøíd celkem 876 žákù, které 
vyuèovali 32 uèitelé. V následujících letech poèet žákù 
ještì stoupl, takže bylo tøeba pøejít ke smìnnému 
vyuèování, které bylo zrušeno až ve šk. roce 1970-
1971. V této dobì na sebe výraznì upozornil výtvarný 
kroužek Jiøího Zavorala a pìvecký kroužek Josefa 
Svobody. 
Pøehled øeditelù školy: 1958-1960 Josef Chocholouš, 
1960-1965 Jiøí Zavoral, 1965-1971 Jan Meiner, 
1971-1979 Ladislav Tesaø, 1979-1990 Vlastimil Šetka, 
1990-1992 Ladislava Hlušková, 1992-1993 Marie 
Stárková, 1994-2006 Milena Doležalová, od 2007 
Rudolf Radoò.
Mohli bychom jmenovat øadu nezapomenutelných 
uèitelù, které si jistì vìtšina ètenáøù vybaví stejnì jako 
jejich oblíbené pouèky, kterými nás pøipravovali na 
život. Nemáme však dostatek prostoru v tìchto 
nìkolika øádcích. Kdo by chtìl více zavzpomínat na svá 
školní léta, mùže využít pøíležitosti a zúèastnit se Dne 
otevøených dveøí (6. 12.) na naší škole. 

Neuškodí vrátit se do nedávné minulosti a pøipo- 
menout dùležitý mezník v životì SPŠ Ostrov a celého 
mìsta. Bìhem èervence došlo k faktickému pøedání 
budovy bývalé ZŠ Klínovecká pod správu SPŠ Ostrov. 
V souèasné dobì je objekt zakonzervován, pro veøej- 
nost je v provozu do konce kalendáøního roku tìlo- 
cvièna a probíhají pøípravné práce k rekonstrukci 
stávajících prostor i okolí a jejich pøemìnì v novou 
dominantu Ostrova, Centrum technické vzdìlanosti 
(do r. 2009). Zásadní zmìna se tak dotkne i souèasných 
266 studentù, kteøí usedli do lavic prvních roèníkù 
v šesti maturitních oborech a jednom výuèním, na ty 
èeká v prùbìhu studia (pravdìpodobnì v záøí 2011) 
pøesun ze zámecké budovy a z budovy v areálu bývalé 
Škodovky do nové školy. V letošním školním roce se 
prùmyslovka ve vìtší míøe zamìøí na výuku cizích 
jazykù, pøedevším angliètiny; využila nabídky a pøijala 
do svého sboru rodilou mluvèí, Kanaïanku Amandu 
Gerdes. Studentùm naší školy, ale i ostrovského Gym- 
názia, kde rodaèka ze Saskatchewanu také pùsobí, se 
nabízí jedineèná možnost zdokonalit se v zámoøské 
angliètinì. A pro všechny, kdož preferují ostrovní an- 
gliètinu, zorganizuje SPŠ Ostrov v prùbìhu jara zájezd 
do Velké Británie spojený vedle poznávání nových 
konèin i s výukou v jazykové škole a pobytem v an- 
glických rodinách. 

První èervencový a poslední srpnový týden byly pro 
všechny zamìstnance školy obdobím plného nasazení 
pøi pøípravì školy na stavební úpravy a následném 
úklidu. Všem bez výjimky patøí podìkování za to, že 
jsme mohli 1. záøí již tradiènì pøed školou zahájit školní 
rok a v novém prostøedí pøivítat celkem 480 žákù. 
Kompletnì byla provedena rekonstrukce MŠ, jídelny, 
zrekonstruována a vybavena novým nábytkem a zaøí- 
zením byla družina, malá tìlocvièna a nìkteré uèebny, 
šatny byly vybaveny skøíòkami a do provozu byl uve- 
den nový systém ukládání svrškù. Z vìtší èásti byla 
škola vymalována, v období podzimních prázdnin by 
mìly být malíøské práce dokonèeny. Rekonstruovány 
byly také poèítaèové sítì, škola byla vybavena novým 
serverem, do každé tøídy byl instalován poèítaè, a tak 
budou moci rodièe po vyladìní celého systému kon- 
trolovat u žákù 5.-9. tøíd prospìch na internetu. Sbor 
byl kvalitnì doplnìn o nové vyuèující a pro letošní rok 
získala škola nový grant na projekt Socrates. Pøejme si 
jen, aby v rámci nových podmínek žáci ocenili kvalitu 
prostøedí a adekvátnì tomu rostla jejich školní 
úspìšnost.   

SPŠ Ostrov 
klade dùraz na jazyky

Mgr. Libor Háèek 

Mgr. Naïa Èechmanová

ZŠ J.V.Myslbeka a MŠ Ostrov

Mgr. Vladimír Vízdal

ZUŠ Ostrov

Jaroslav Chmelík, zást. øed. ZUŠ 

V souèasné dobì probíhá v centrální vývaøovnì 
i výdejnách zkušební provoz. V brzké dobì se 
oèekává i spuštìní systému objednávek obìdù 
pøes internet. Mìsto Ostrov peèlivì sleduje do- 
držování podmínek zakotvených ve smlouvì s fir- 
mou Eurest, spol. s r. o., sleduje a vyhodnocuje 
i podnìty øeditelù škol a obèanù, zejména rodièù 
žákù, kteøí se v tìchto zaøízeních stravují. Nej- 
pozdìji v polovinì øíjna bude vyvoláno jednání 
s provozovatelem, zamìøené na co nejrychlejší 
odstranìní pøípadných nedostatkù. Dle sdìlení 
vedoucí provozu E. Thomayerové je zájem o stra- 
vování pod hlavièkou Eurestu velký. Poèet vyda- 
ných obìdù už dosáhl èísla 1150 a oèekává se další 
nárùst. 

Novì vybudované školní jídelny se poprvé žákùm ZŠ 
v Ostrovì otevøely 2. záøí. Stav školních kuchyní a jíde- 
len vyžadoval pomìrnì nákladnou modernizaci, po- 
kud mìly být i nadále provozovány stejnì jako dosud. 
Mìsto Ostrov jako zøizovatel základních škol hledalo 
zpùsob, jak nadále dodržet hygienické pøedpisy, 
zachovat kvalitu stravy a zvýšit kulturu stravování. 

Ve školních jídelnách byl
zahájen nový provoz

Mgr. Lucie Mildorfová, ved. Odboru KSVS

Kuchynì a jídelna pøi ZŠ Masarykova (nejnovìjší a nej- 
vìtší škola) byla vybrána jako centrální vývaøovna. Její 
kapacita stoupla ze stávajících 520 na 2500 jídel dennì. 
Pøedpokládaný je i rozvoz jídel pro Gymnázium Ostrov 
a SPŠ Ostrov, Dùm s peèovatelskou službou aj. Školní 
kuchynì bude v provozu celoroènì, v prázdninových 
mìsících se kapacita jídel sníží. Projekt øešil náhradu 
dožilého kuchyòského zaøízení a jeho doplnìní s po- 
necháním využitelných zaøizovacích pøedmìtù. Školní 
kuchynì a jídelny pøi ZŠ Májová a J. V. Myslbeka byly 
zrušeny, zaøízení demontována a èásteènì využita. 
Zbudovaly se zde výdejny jídel dovážených v termo- 
portech z centrální vývaøovny a byl poøízen nový
nábytek. Na ZŠ J. V. Myslbeka byl zvìtšen nedosta-
teèný prostor jídelny. Celkové náklady stavby èiní pøes 
32 miliónù korun (vè. DPH) a byly hrazeny z prostøed- 
kù mìsta, na èásti nákladù se podílel nový provozo- 
vatel kuchynì a výdejen, firma Eurest, spol. s r. o. Od 
nového provozovatele mìsto oèekává zvýšení kvality 
a atraktivity stravování pro ostrovské školáky.  
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Zprávy ze škol MDDM Ostrov

Vlasta Schartová, MDDM

Dne 15. záøí zahájil náš oddíl novou tréninkovou 
sezonu, proto si dovoluji vyzvat všechny obèany 
našeho mìsta i z okolí: Máte-li chu� zaèít cvièit 
nejstarší bojové umìní v dìjinách lidstva, neváhejte 
a pøijïte mezi nás, protože karate je právì tím dru- 
hem bojového umìní, které se dá cvièit v každém 
vìku. Na vás všechny se srdeènì tìšíme. 

Èilý ruch nezmizel z uèeben Gymnázia ani v dobì 
hlavních prázdnin. Profesory a studenty však na- 
hradili zruèní øemeslníci v èele s panem školníkem 
Hekou, kteøí úspìšnì zrekonstruovali další uèebny. 
Tentokrát sborovnu, která už nebude sloužit jen 
pedagogickým radám, ale i výuce, protože od záøí 
opìt vzrostl poèet studentù. Nový vzhled mají také 
uèebny èeského jazyka a cizích jazykù na pavilonu P2. 

V záøivì barevných tøídách je nejen nový nábytek, 
nové nebo zrenovované lavice a židle, ale také mo- 
derní didaktická technika. Napøíklad poèítaèe jsou 
nyní ve všech uèebnách i kabinetech. Bìhem ètyø let 
se tak podaøilo kompletnì zrekonstruovat témìø 
celou školu. Díky poèítaèùm nevzrostla však jen škála 
možností didaktických, ale vznikl i prostor pro novin- 
ku administrativní. Gymnázium totiž patøí mezi první 
školy v kraji, které vedou všechny tøídní knihy a vý- 
kazy v elektronické podobì. Mìní se tím klasický ko- 
lorit èeského vyuèování a Mareèkové už budou mar- 
nì nabízet profesorùm pero k zápisu v tøídní knize. 
Nanejvýš služba nahlásí vyuèujícímu chybìjící spolu- 
žáky, ale rovnou do klávesnice u poèítaèe. I rodiè se 
tak napøíklad ihned dozví, že Hliník je stále nepøíto- 
men! Jistì, obèas se potíže vyskytnou, protože vše 
nové pøináší také neèekané nástrahy. Jsme však 
optimisty. Vìøíme, že se administrativní zátìž peda- 
gogù sníží a snad pøispìjeme i k šetøení našich lesù. 
Tedy, bude-li spolehlivì sloužit technika... 

Podzimní stezka 
„40 festivalových zastavení“

Zábavné odpoledne „Festival má ètyøicet“

Výtvarná soutìž 

XVI. Ostrovská kolejnice

Podzimní prázdniny

Stepmánie 

Výtvarná dílna 

Turnaj v minikopané

Sportovní víkendy

Další informace: po-pá 8.00-18.00 hod. MDDM 
(tel. 353 613 248). 

5. øíjna 13.00-17.00 hod. 
Start je na Mírovém námìstí pøed DK Ostrov. První 
turisté se vypraví ve 13.00 hod., poslední ve 13.30 
hod. Samotné dìti pùjdou s dospìlým prùvodcem. 
Trasa v délce 8 km povede pøevážnì po žlutých 
turistických znaèkách po èásti zemské cesty lesními 
a polními cestami k døevìnému mostu v Radošovì. 
Cestou na vás èeká 40 festivalových zastavení. Na  
konci cesty v kempu U Jezu bude pøipraveno opé- 
kání vuøtù, losování odmìn a vystoupení hudební 
skupiny. Pokud si budete chtít zakoupit kulatou 
turistickou známku „Kyselka-Radošovský most“, ne- 
zapomeòte si vzít 25 Kè. Pro úèastníky bude zajištìn 
odvoz do Ostrova autobusem. 

10. øíjna od 14.00 hod., Mírové námìstí
Odpoledne soutìží s písnièkami. O odmìny bude 
v každé soutìži zápolit 40 dìtí nebo rodièù s dìtmi na 
námìty nejoblíbenìjších festivalových filmù (Tøi oøíš- 
ky pro Popelku, Lotrando a Zubejda ad.). 

Pro dìti  MŠ, ZŠ a ZaPŠ  „Jak si pøedstavuji Ježíška“ ve 
tøech kategoriích: I. 3-5 let, II. 6-9 let, III. 10-15 let. 
Pracovat lze libovolnou technikou (keramika, tìsto, 
papír, sláma, barvy na sklo ad.). V každé kategorii 
budou tøi vítìzové. Výkresy èi výrobky oznaète jmé- 
nem, vìkem a školou a osobnì doruète do MDDM 
nejpozdìji do 26. listopadu. Nejlepší práce budou 
vystaveny v MDDM od 1. 12. 

Výsledky budou vyhlášeny a ceny pøedány pøi 
Mikulášské besídce 4. 12.

24.-25. øíjna, klubovna KŽM
Veøejná soutìž železnièních modeláøù. Propozice 
k dispozici v MDDM a na: www.volny.cz/kzm.ostrov. 
Republikové soutìže se zúèastní i èlenové ostrov- 
ského KŽM Jan Vigh  a Pavel Hoza, kteøí po úspìších 
na kvìtnovém krajském kole v Jesenici a èervnovém 
MÈR v Ostrovì postoupili na záøijové Mistrovství 
Evropy MOROP v Budapešti.  

Otevøená høištì: 27.-29. øíjna 10.00-18.00 hod. 
Venkovní stolní tenis, minigolf, na høištích MDDM 
i fotbal, tenis, nohejbal a basketbal

27. øíjna 9.00-12.00 hod., MDDM
Velmi oblíbená soutìž na taneèní desce

29. øíjna 9.00-12.00 hod., MDDM
S sebou si vezmìte pøezùvky, pokud si chcete 
vyzkoušet batikování, pøineste si bavlnìné trièko.

29. øíjna 9.00 hod., høištì MDDM s umìlým 
trávníkem 
Turnaj v rámci projektu Aktivní víkendy pro ne- 
organizované dìti a mládež je vypsán pro pìtièlenná 
družstva (ètyøi hráèi v poli a brankáø) ve vìku 9-15 let. 

Pøihlášky odevzdejte do 27. øíjna v MDDM.

Víceúèelové høištì, fotbalové minihøištì, 
minigolf a stolní tenis otevøeny dennì do 19.00 
hod., so a ne 10.00-18.00 hod. 

Praktická mykologie

Sochání domkù 

Povídání o…

Prohlídky pro veøejnost

17. øíjna 16.00 hod.
Pøednáška odborníka Dis. M. Chochela o sbìru, rùstu 
a základních znacích hub rostoucích na Karlovarsku. 
Úèastníci budou mít ojedinìlou možnost nechat si 
urèit houby, které sami nasbírali. (Zastøešující orga- 
nizace: Èeská mykologická spoleènost)

29. øíjna  10.30-13.00 hod.      
Malá sochaøská dílna. Cílem je vytvoøit co nejzají- 
mavìjší úkryt pro drobná zvíøátka z Ekocentra. Proto- 
že se bude sochat z porézní cihly, je dùležitou pod- 
mínkou pro úèast pøinést si s sebou vlastní dlátko 
a kladívko.

...Pùsobení èlovìka na volnì žijící živoèišné druhy 
(beseda k Mezinárodnímu dni zvíøat 4. øíjna). Bližší 
informace a rezervaci si vyžádejte telefonicky nebo 
e-mailem.

So a ne 9.00-12.00 a 13.00-17.00 hod. 
Bezplatná je prohlídka venkovní èásti a chovatelských 
pracoven. Mimo tuto dobu možno domluvit pro- 
hlídky telefonicky. 
Další informace: po-èt 10.00-18.00 hod., pá 10.00-
17.00 hod., tel. 353 842 389. 

Gymnázium Ostrov: 
Tady vám už Mareèek pero nepodá!

Ekocentrum

Chaim Koèí

Mgr. Libor Velièka, zást. øed. GO

Karate MDDM Ostrov 
pøijme nové èleny

Ivo Hodík st, vedoucí a trenér III. tø., 
krajský zkušební komisaø a rozhodèí

„Karate je právì tím druhem bojového umìní, které se dá cvièit 
v každém vìku,“ øíká vedoucí úspìšného oddílu Ivo Hodík st. (na 
snímku v horní øadì tøetí zleva).                     Foto: Archiv KK Ostrov

Poèítaèe mohou nyní studenti Gymnázia využívat ve všech uèebnách.                                                                          Foto: Mgr. Libor Velièka
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Klášter Ostrov má za sebou první rok provozu
Pøijdou? S napìtím jsme všichni vzhlíželi k zatažené obloze a bránì klášterního areálu. Tøi ètvrti na devìt, a nikde ani živáèka… Ale pøišli, 
a nejen ten první den otevøení Posvátného okrsku, 29. záøí 2007, ale pøicházeli po celý rok. Ostrované i pacienti z lázní, návštìvníci ze 
Saska, èasem zaèalo pøibývat návštìvníkù z celé republiky i ze vzdálenìjších èástí Nìmecka, z míst spojených s dìjinami Ostrova. Ze 
vzdálených koutù svìta jsme zde pøivítali návštìvnice z Indie, rodinu z Korsiky, z Kanady. A díky promyšlené dramaturgii výstav a koncertù 
pøicházejí lidé do tìchto prostor opakovanì, takže se klášterní areál pomalu stává neodmyslitelnou souèástí kulturního dìní v Ostrovì. 

èním Ostrovì. (Pokud nìkdo nestihl výstavu o Mat- 
toniho Kyselce, máme zde ještì krátký film na toto 
téma èi dobové fotografie.)

Nedávno nás navštívila kurátorka pražského Umì- 
leckoprùmyslového muzea. I ta zde objevila nìco, 
s èím se dosud nesetkala: malý Ježíšek v maminèinì 
náruèi (gotická soška Panny Marie) drží atribut, který 
se nevyskytuje nikde jinde v Èechách než právì 
v Ostrovì. Jakou má souvislost se vzácnou støedovì- 
kou mapou svìta, to se mùžete dozvìdìt právì od 
prùvodkyò klášterním areálem. Skupinu návštìvnic 
s kurátorkou zaskoèil v areálu také jeden neobyèejný 
zážitek, díky kterému jim prý naskoèila husí kùže. Co to 
bylo? To nemùžeme prozradit, tøeba bychom odradili 
bázlivìjší návštìvníky. Bude lepší, když si každý pøijde 
sám pro své vlastní zážitky. A veèerní procházka 
k osvìtlenému areálu má svùj pùvab v létì i v zimì. 

Pozvání platí všem

Klášter není jen kulturní zaøízení

Návštìvníci se zájmem spolupracují

Bývalí vìzni vzpomínají v kapli 
sv. Floriána 

Pøijíždìjí známé osobnosti  

Potìšující je, že se areál stává i místem bìžného 
denního života. V létì pøicházejí maminky s koèárky 
posadit se na lavièku do stínu. Kdo si potøebuje na 
chvilku zajít na internet, využije poèítaèe umístìného 
v klášterním kostele. Nìkolika mladým párùm uèa- 
roval areál natolik, že si právì zde øekli své: Ano. 
Snoubencùm se tu mohou pøihodit nezapomenutelné 
vìci! Pøi pøípravì jednoho svatebního obøadu budoucí 
novomanželé stoupali k Einsiedelnské kapli, když se 
shora ozval nezvyklý zvuk. Nad našimi hlavami prolétl 
èáp, usedl na støechu kostela èelem k nám a jal se 
klapat zobákem. Nevìsta se po vzpamatování z úžasu 
dala do fotografování. Po chvíli se nám uvnitø zdálo, že 
je venku opìt nìjak více hluku. Nevìsta vyhlédla ven 
a nevìøila svým oèím: na støeše již klapali èápi dva!             

Mnozí s sebou pøinášejí i nové informace a podnìty. 
Neèekali jsme, že se objeví dosud žijící absolventky 
dívèího penzionátu ve zdejším v klášteøe. Dokonce 
pøijela i devadesátiletá paní, která tady kdysi vedla kurs 
hry na varhany! Navštívil nás obyvatel nìmeckého 
Selbu, který nám pak zaslal elektronickou kopii 
vysvìdèení své maminky z ostrovské klášterní školy 
z roku 1925. Další návštìvnice z Nìmecka nás upo- 
zornila, že originál Ostrovského kodexu (vzácný ruko- 
pis z doby Karla IV.) se v souèasné dobì pravdìpo- 
obnì nalézá v USA v muzeu GeHy. Host z Moravy 
nám oznámil, že Vysoká škola zemìdìlská v Lednici 
vystavuje model kdysi vyhlášené ostrovské zámecké 
zahrady, nazývané osmým divem svìta. Ostrovští 
vypravují, jak se topilo kostelními lavicemi ve vojenské 
prádelnì èi jak se pøi klukovských hrách dalo prolézt 
z konce kostela podzemní chodbou až za blízké 
domky, nebo jak nejmenší kaplièka v areálu kláštera 
sloužila jako zkušebna plynových masek. (Možná 
i mnozí ètenáøi mají své vzpomínky na tato místa, bylo 
by hezké, kdyby se o nì pøišli rozdìlit.)

Pøicházejí také pamìtníci s osobními vzpomínkami do 
Památníku obìtem zla v kapli sv. Floriána. Je to hodnì 
pùsobivé místo. V èervnu zde jednomu staršímu ná- 
vštìvníkovi došla øeè. Pohlédl totiž do knihy o sochaøi 
Jaroslavu Šlezingerovi, otevøené právì na stranì s tá- 
borovými poukázkami v hodnotì 50 hal, jimiž vìzòové 
platili v krámku uvnitø lágru. Ještì nám staèil øíci, že 
jezdíval do lágrù s mlékem a jednou si zapomnìl 
cigarety. Chtìl si tedy pro nì dojít do zmínìného 
krámku, ale tam se mu vysmáli, že zde platí jiná mìna. 
Pak se tak zabral do vzpomínek, že už na nás nikoho 
nepromluvil. Návštìvníci, z jejichž rodiny byl nìkdo 
zavøený v lágru, o tom vìtšinou mluvit nechtìjí. 
Zdravotní sestra, dnes již starší žena, vzpomnìla na 
nadøízeného, který jim v práci jednou ukázal nohy plné 
jizev. Byly to stopy po záøezech drátù, jimiž mìli vìzni 
omotané nohy, když se pøesouvali z lágru na 
pracovištì, tøi kilometry v mrazu, pevnì svázáni.

Gabriele Wiechert ze Sulzbachu, pravnuèka skladatele 
J. C. F. Fischera, navštívila areál letos v kvìtnu. 
Netušila, že je zde její prapøedek znám a vážen. Vždy� 
i naše mìstské fanfáry byly zkomponovány na hu- 
dební motivy ze skladeb tohoto barokního umìlce! 
Pøekvapenì se rozhlížela po prostoru chrámu, kde 
jistì bezpoètukrát dirigoval svoji kapelu. Byli jsme 
pøekvapeni návštìvou majitele stáèírny vod v Kyselce 
Itala Pascaleho, jehož doprovázel souèasný majitel 

Lázní Kyselka. Zápis v knize návštìvníkù prozrazuje, že 
oba vnímali pùsobivou atmosféru, která zde panuje. 
Okouzlen byl i houslový virtuos Jaroslav Svìcený, 
který si po koncertì prošel celý areál. Na otázku, jestli 
by pøijal další pozvání, odpovìdìl bez váhání: „Sem? 
Vždycky!“

Na návštìvu pøijela i skupina z karlovarského Tyflo- 
Centra. Jak uzpùsobit prohlídku tìm, kteøí vidí spíše 
hmatem než oèima? Ale síla pøíbìhù je naštìstí mocná 
pro všechny bez rozdílu, vidomé i nevidomé. Kdoví, 
možná právì tito lidé s vyvinutìjším vnitøním vnímá- 
ním lépe vyci�ují atmosféru míst, v nichž se nacházejí. 
Ale nutno øíci, že ani bìžným návštìvníkùm není ode- 
pøeno usednout a vybavit si pøed vnitøním zrakem 
dìje, které se zde kdysi odehrávaly. Potøebuje-li nì- 
kdo trochu podpory pro svoji fantazii, lze na prvním 
kùru promítnout krátký film o gotickém èi renesan- 

Výstavy navštìvují i nevidomí

Jaroslava Velemanová

Jaroslava Velemanová 
provází Posvátným 
okrskem
Jaroslava Velemanová je prù-
vodkyní v ostrovském klášterním 
areálu. Narodila se v Krušných 
Horách blízko Nejdku. Vystudo- 
vala kartografii v Praze, po prov- 
dání a pøestìhování však tuto 

profesi opustila. Zkušenosti s povoláním prùvodkynì 
získala nejprve v husitském muzeu ve Žluticích. Pozdìji 
nastoupila jako pracovnice Infocentra v Domì kultury, 
po dvou mìsících pak pøešla do Infocentra Klášter 
Ostrov. Na konci záøí tomu byl pøesnì rok.

„Mám radost, když pozoruji zájem návštìvníkù, který 
stále narùstá. Ostrovské obèany tyto návštìvy vedou 
k prohlubování vztahu ke svému mìstu, k hrdosti a ke 
kulturnosti. Posvátný okrsek si pøes všechnu døívìjší 
devastaci zachoval svou dùstojnost a atmosféru. 
Svìdèí o tom nadšení hostù i jejich chu� vracet se na 
toto místo stále znova,“ øíká prùvodkynì, se kterou se 
návštìvníci klášterního areálu setkávají nejèastìji. 

Výstava o Mattoniho Kyselce drží primát v ná- 
vštìvnosti v prvním roce provozu Kláštera Ostrov.
Foto: Irena Janeèková

Anna Pšajtová

Zeptali jsme se vedoucí 
Posvátného okrsku 
Vìra Èarná pracuje jako vedoucí 
kulturního centra Klášter Ostrov 
v historické èásti mìsta. 

Která akce mìla zatím nejvíc 
návštìvníkù?
Byla to výstava Mattoniho 

Kyselka aneb Heinrich Mattoni už není. Samotnou 
výstavu navštívilo 1188 lidí, dalších 843 ji zhlédlo 
v rámci celkové prohlídky klášterního areálu a 149 
návštìvníkù pøi veèerní prohlídce s koncertem DaD 
kvintetu. 

Kdo návštìvníky klášterním areálem provádí?
Nejèastìji je to Jaroslava Velemanová, o víkendech ji 
støídá Jana Dvoøáková. Obèas provedu zájemce i já. 
Letos v létì jsme mìli úžasnou posilu ve studentce 
Andree Šídlové. Musím na ni prozradit, že její výklad 
se tak líbil, že pøijelo nìkolik návštìvníkù jen kvùli ní. 

Vaše pøání do budoucna?
Hlavnì bychom si pøáli co nejvíce úspìšných akcí, a� 
již koncertù nebo výstav, které by potìšily naše diváky; 
aby od nás z prohlídek odcházelo co nejvíce spo- 
kojených a pouèených malých i dospìlých náv- 
štìvníkù. Na této cestì nás ale èeká ještì mnoho 
práce jak v našem regionu, tak po celé republice 
i v blízkém pøíhranièí. red



kinematograf, kde se kromì snímkù Lumiérových 
promítaly i tøi pùvodní èeské filmy. 

První stálé èeské kino otevøel 15. záøí 1907 v Praze 
v Karlovì ulici v domì U Modré štiky Viktor Ponre- 
po, vlastním jménem Dismas Šambor. Prvním prù- 
kopníkem a tvùrcem filmových trikù byl Georges 
Meliés, který poèátkem 20. století experimentoval 
a vynalézal filmové iluze. Jeho obdivovatelem byl náš 
režisér Karel Zeman, tvùrce nevšedních filmových 
trikù. Právì letos uplynulo 50 let od premiéry jeho 
filmu Vynález zkázy, kde se inspiroval pùvodními 
ilustracemi (rytinami) z románù Julese Verna a kom- 
binoval prvky kresleného, hraného i loutkového fil- 
mu. Tyto znaky nesly také jeho další filmy: Baron Prá- 
šil, Bláznova kronika, Ukradená vzducholoï a hlavnì 
prùlomový film z roku 1955, Cesta do pravìku. 
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Oslavte s námi jubilejní roèník festivalu

Ti nejš�astnìjší se mohou tìšit na jedineèné slavnostní 
zahájení v divadelním sále v úterý dopoledne. Pro 
všechny ostatní jsme pøipravili Galakoncert, na kte- 
rém vystoupí první èeská superstar Aneta Langerová. 
Jako hosté koncertu se pøedstaví také mladí a velice 
nadìjní Marek Ztracený a Tomáš Klus. Po koncertu 
bude pøipraven pro všechny Ostrovské tradièní festi- 
valový ohòostroj. Nezapomínáme ani na ty nejmenší 
návštìvníky. Ve støedu je bude v divadelním sále 
èekat dìtská revue s písnièkami Páté pøes deváté. 
Ètvrteèní odpoledne je zadáno pro sportovnì zalo- 
žené. Na ostrovském zimním stadionu se utkají HC 
Olymp s HC Atlantis v hokejové show k seriálu 
Poslední sezóna doplnìné soutìžemi, písnièkami 
a kaskadérskými výstupy. V úterý, ve støedu a ve 
ètvrtek odpoledne pamatujeme i na dìti v doprovo- 
du rodièù, spoleènì mohou navštívit Festivalové høiš- 
tì plné pohádek, scének a kouzlení v Domì kultury. 
Milovníci výstav mohou zhlédnout hned tøi: Jak se 
rodí veèerníèky v klášterním kostele je výstava urèená 
všem, kdo mají rádi veèerníèkové postavièky. Jsou 
zde nejen kulisy z nìkterých seriálù (Pat a Mat), ale 
také televizní technika, na které si zájemci vyzkouší, 

Nedílnou souèástí každého filmového festivalu jsou nejrùznìjší doprovodné akce. Ani ostrovský 
festival Oty Hofmana nebude výjimkou. U pøíležitosti jeho 40. roèníku jsme pøipravili celou øadu 
zajímavých akcí. 

První veøejné promítání pøedvedli 28. prosince 1895 
bratøi Auguste a Louis Lumiérové v Grand Café na 
Boulevard des Capucines v Paøíži. První promítání 
v Èechách se uskuteènilo již 15. èervence 1896 v Kar- 
lových Varech, kde byly pøedvedeny snímky Lumié- 
ových: Pøíjezd vlaku, Hráèi karet, Kováø, Pøímoøské 
láznì a Výjevy z paøížských ulic. Poprvé se u nás 
natáèelo díky americké filmové spoleènosti, která 
natoèila Pašijové hry v provedení ochotnického spol- 
u v Hoøicích na Šumavì zaèátkem srpna 1897. Pre- 
miéru mìl tento film 22. listopadu v Academy of 
Music ve Filadelfii. První èeské pokusné natáèení se 
pak uskuteènilo v èervnu roku 1898, kdy si Jan 
Køíženecký a Josef Fr. Pokorný poøídili Lumiérovu 
kameru. Ve stejném roce otevøeli na Výstavì archi- 
tektury a inženýrství v Praze zvláštní pavilon Èeský 

Mezi námi / Grafický design, zdroj dorozumìní
Tereza Bredlerová, Martin Bušek, Pavel Friè, Jiøí 
Hanek, Radek Medal, Jan Pelc, František Steker, 
Martin Vácha
„Grafický design je komunikaèní prostøedek, který 
slouží k dorozumìní, pøedávání a sdílení informací 
mezi lidmi. Vyplòuje prostor mezi námi, je všude, kam 
se podíváme a pøímo ovlivòuje naše životní prostøedí,
 i když si to témìø nikdo neuvìdomuje.“     Jiøí Hanek 
Výstava bude doplnìna øadou tiskových materiálù. 
V rámci výstavy se uskuteèní nìkolik vzdìlávacích 
a kulturních akcí. Výstava potrvá do 2. listopadu. (Více 
na: www.mezinami.net) 

Workshop pro støední školy pod vedením gra- 
fických designérù Jiøího Hanka a Terezy Bredlerové, 
zakladatelských osobností Obèanského sdružení Pro- 
tebelive. Dozvíte se více o tom, co je to vizuální ko-
munikace, grafický a korporátní design. Ukážeme si, 
jak mohou vypadat zajímavé a poutavé komunikaèní 
kampanì a spoleènì si vyzkoušíme profesionální ko- 
munikaci s designérem, od kterého budete požadovat 
návrh znaèky a jednotného vizuálního stylu vaší fiktivní 
firmy nebo jiné organizace.

Pøátelské setkání s vystavujícími autory 

Kudy tudy cesta do minulosti 
Stálý interaktivní program o historii Letohrádku a Zá- 
meckého parku pro I. stupeò ZŠ. 

Tøi podoby souèasného plakátu. Michal Batory, 
Werner Jeker, Leonardo Sonnoli
Pøednáška ostrovského renomovaného grafika Jana 
Pelce

30. øíjna 10.00-13.00 hod.

30. øíjna 17.00 hod.

Od 29. záøí do 31. øíjna 

14. listopadu 18.00 hod.

Tábornický klub Tuláci pøipravil na 18. øíjna v DK 
Ostrov tradièní pìveckou a instrumentální soutìž 
pro dìti a mládež od šesti do 18 let, Ostrovskou 
veverku. Svùj talent pøedvedou pøed diváky a od- 
bornou porotou, která ty nejlepší nominuje na celo- 
státní finále Brána 08 v Brnì, Dìtskou Portu v Praze 
a ti, kteøí sami komponují, mají možnost postoupit na 
Folkový kvítek poøádaný na Konopišti. K tìm, kteøí do 
ostrovské soutìže postoupili ze soutìží Bøezovský lís- 
tek a Kynšperská tamburínka, se mohou pøidat všichni 
další a zmìøit své síly s ostatními. 
Pøihlášky obdrží v Infocentru v DK Ostrov.
Úèastníci tìchto pøehlídek patøí k nejúspìšnìjším 
v republice, na Ostrovské veverce zaèínali napøíklad 
Lenka Dusilová, Radka Fišárková, Zbynìk Drda aj. 
Hosty letošního roèníku Ostrovské veverky budou 
skupina Tuláci a Dìdkové z Ketucky. 

Letohrádek Ostrov
poboèka Galerie umìní Karlovy Vary,
pøíspìvkové organizace Karlovarského kraje
tel. 353 842 883, 737 072 522
e-mail: pobockagukv@volny.cz, 
www.galeriekvary.cz
Otevøeno: støeda-nedìle: 13.00-17.00 hod.
Hromadné návštìvy po telefonické domluvì: 
po-pá: 8.00-15.00 hod. 
Vstupné: 30 Kè, snížené 15 Kè, první støeda v mìsíci 
vstup zdarma

Ostrovská veverka po šestnácté

Karel Pýcha

jak se takové pohádky toèí. Druhou výstavou je již 
tradièní pøehlídka hlavolamù na pøedsálí Domu kultu- 
ry. Tøetí výstava, Totalita oèima dìtí, bude k vidìní na 
Staré radnici. Je to unikátní projekt, nebo� reportáže 
vèetnì fotografií vytvoøily samy dìti. 

Spisovatel a scenárista Ota Hofman byl patronem 
našeho festivalu od roku 1967, v letošním roce by se 
dožil 80 let. Proto se mìsto spolu s Domem kultury 
rozhodlo pojmenovat parèík mezi Družbou a Do- 
mem kultury parkem Oty Hofmana a v úterý 7. øíjna 
ve 14.00 hodin zde bude slavnostnì odhalena 
plastika pøedstavující filmovou klapku. Po celou dobu 
festivalu je v dopoledních hodinách pro nejmenší 
návštìvníky pøipravena Festivalová školka, v pátek 
Pohádkový karneval.

Úplný závìr festivalu bude patøit odpoledni plnému 
soutìží a her na Mírovém námìstí, které pøipravil 
Mìstský dùm dìtí a mládeže ve spolupráci s Domem 
kultury. Soutìžit se zaène hned ve 14.00 hodin 
a v 16.00 hodin vše vyvrcholí koncertem skupiny 
Mandrage. 

Ing. Marek Poledníèek, øed. FOH

Trochu filmové historie  

Vojtìch Písaèka
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Každá desátá výpùjèka zdarma

Pùjèovna 
DVD

DOMU KULTURY OSTROV

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

NA DVD U NÁS NAJDETE 
TYTO NOVINKY:Pøipravujeme na listopad:
O RODIÈÍCH A DÌTECH

SVATBA NA BITEVNÍM POLI

MEJDAN V LAS VEGAS

MONGOL ÈINGISCHÁN

10 000 PØ. N. L.

VENKOVSKÝ UÈITEL

HORTON

2. a 3. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 85 minut, èeská verze 

Premiéra
Sissi a císaø Franz. Nádherný pár v nádherném svìtì. 
Svìtì tak zdravém a harmonickém, že to nemùže být 
ani pravda. Vše je dokonalé. Všeho je dostatek. 
Dokud se nezaènou objevovat temná mraèna na 
jinak blankytnì modré obloze… Císaøovna Sissi je 
unesena. Neohrožený a nebojácný Franz se vydává 
do horeènatého stíhání únoscù. A tak zaèíná divoký 
hon, který se nezastaví ani pøed hranicemi jeho zemì.  
Produkce: Nìmecko. Žánr: animovaná dobrodružná 
komedie

4. a 5. sobota a nedìle 17.30 hod.
3. a 4. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 108 minut, èeské titulky 

Premiéra
Idylický øecký ostrov, holka na vdávání, jedna potrhlá 
matka, tøi potenciální otcové a nesmrtelná ABBA. Jak 
se to rýmuje? Náramnì. Divadelní muzikálovou 
show Mamma Mia! vidìlo v osmi rùzných jazy- 
kových verzích pøes 30 miliónù lidí. Jejich øady teï 
geometricky narostou, protože tvùrci pùvodního 
muzikálu se „své dítì“ rozhodli pojmout jako celo- 
veèerní film. A aby Mamma Mia! na støíbrném plátnì 
dostala punc mimoøádnosti, obsadili do hlavních rolí 
Meryl Streep a Pierce Brosnana. 
Produkce: USA. Žánr: muzikál

9. a 10. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 96 minut, èeská verze  

Premiéra
Malá Nim (Abigail Breslin) žije sama se svým otcem 
Jackem (Gerard Butler) na ostrovì kdesi uprostøed 
Pacifiku. On zkoumá pobøežní plankton, ona se baví 
vymýšlením dobrodružných výprav po ostrovì v do- 
provodu svých zvíøecích kamarádù lachtana, ještìrky 
a papouška. Mezi její další záliby patøí ètení knížek 
o Alexi Roverovi. Jednoho dne se její otec ztratí na 
moøi. Nim se tedy rozhodne napsat Alexovi, aby ji 
pøijel zachránit. Jenže Alex je ve skuteènosti osamìlá 
ètyøicátnice (Jodie Foster), která nikdy neopustila svùj 
dùm…
Produkce: USA. Žánr: rodinná dobrodružná komedie

11. a 12. sobota a nedìle 17.30 hod.
10. a 11. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 75 Kè, 108 minut, èeské titulky 

Premiéra
Sex, drogy a rock´n´roll. Hudební dokument Mar- 
tina Scorseseho z koncertu legendární kapely Rolling 
Stones vznikl bìhem dvou dnù na podzim 2006 
v Beacon Theatre v New Yorku. V roli hostù vystoupí 
také kolegové z poprockové branže, Christina 
Aguilera, Jack White èi bluesman Buddy Guy. První 
koncertní vystoupení si tato kapela odbyla již v roce 
1962 v klubu Marquee. V roce 1971 vzniklo slavné 
logo s vyplazeným jazykem. V Èechách zatím vy- 
stoupili pìtkrát. 
Produkce: USA. Žánr: hudební dokument

16. až 19. ètvrtek až nedìle 17.30 hod.
17. a 18. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 75 Kè, 100 minut (*15)  

Premiéra
Váleèné drama Václava Marhoula. Druhá svìtová 

SISSI A YETTI 

MAMMA MIA! 

ZAPOMENUTÝ OSTROV 

ROLLING STONES 

TOBRUK 

DVD kino

LOONEY TUNES: TO NEJLEPŠÍ 
Z DAFFYHO A PORKYHO

NEKONEÈNÝ PØÍBÌH

PINOCCHIO

HARRY POTTER A KÁMEN MUDRCÙ

5. øíjna 15.00 hodin, vstupné 25 Kè, 99 minut

Jsou nejznámìjším párem kreslených výstøedníkù. 
Hráli spolu v mnoha nesmrtelných groteskách, které 
mistrovsky kombinovaly jejich komicky rozdílné osob- 
nosti. V prùbìhu jejich pozoruhodných kariér se Daf- 
fyho impulzivní bláznìní stalo ještì bláznivìjším, zatím- 
co roztomile koktající Porky zaèal více pøemýšlet a už se 
do všeho tak bezhlavì nevrhá. Tvoøí ideální tým. Daffy 
zdánlivì hraje první housle a Porky svìdomitì ztìles- 
òuje jeho pøemýšlivìjšího kamaráda.

12. øíjna 15.00 hodin, vstupné 25 Kè, 94 minut

Pohádkovou fantazii pro malé i velké diváky natoèil 
režisér Wolfgang Petersen v roce 1984, tehdy se 
znaènými finanèními náklady (asi 27 mil. dolarù). Film 
vznikal v mnichovských ateliérech a podílela se na nìm 
øada trikových specialistù. Je to pøíbìh malého chlapce 
Bastiena, kterému se v antikvariátu dostane do rukou 
kouzelná knížka. Schová se tam pøed svými proná- 
sledovateli a staøièký majitel si brzy všimne chlapcova 
zájmu o knihu. Pøi jejím ètení se Bastien stane souèástí 
Nekoneèného pøíbìhu. Pøíbìh apeluje na potøebu 
porozumìní, lidských citù a pøedstavivosti, bez nichž 
není možná existence øíše Fantazie, jež je souèástí 
každého z nás. Úspìšný film se doèkal dalších dvou 
pokraèování, jejichž hrdinou je dospívající Bastien.

19. øíjna 15.00, vstupné 25 Kè, 108 minut

Dvojnásobný držitel Oscara Roberto Benigni pøináší 
na filmové plátno jednu z nejznámìjších a nejoblíbe- 
nìjších pohádek, klasický pøíbìh o døevìné loutce, 
která ožije. Pinocchia, navzdory neustálé pomoci krás- 
né a dobré Modré víly a otce Gepetta, vede jeho zvì- 
davá a neposedná povaha z jednoho neuvìøitelného 
dobrodružství do druhého. Benigniho komediální 
mistrovství a okázalá výprava filmu nabízí malému 
i velkému divákovi nevšední zážitek.

26. øíjna 14.30 hodin, vstupné 25 Kè, 152 minut

Harry dostává podivuhodný dopis napsaný zeleným 
inkoustem, který pøinese vzácná sova. Dopis obsahuje 
pozvání, aby opustil lidský svìt a nastoupil jako žák 
Školy èar a kouzel v Bradavicích. Obr Hagrid pomùže 
Harrymu Potterovi obstarat kouzelnické pomùcky 
a Harry se mùže vydat na jedno londýnské nádraží, 
aby našel nástupištì 9 a 3/4 a odcestoval do Bradavic. 
Ve vlaku se potká s dalšími prvòáky Hermionou 
a Ronem, kteøí se stanou jeho pøáteli. Zaèíná pøíbìh, 
který si nedokázali pøedstavit ani ve svých nej- 
mìlejších snech!

HELLBOY 2 
NESTYDA 
SIROTÈINEC
OKO DRAVCE

válka, podzim roku 1941. Do Nìmci a Italy oble- 
ženého mìsta Tobruk v severoafrické Libyi jsou od- 
veleni vojáci 11. východního èeskoslovenského pra- 
poru. Mezi nimi je i mladý voják Jiøí Pospíchal. Jeho 
naivní a idealistické pøedstavy o hrdinství a válce jsou 
surovì konfrontovány s nesnesitelným peklem afric- 
ké pouštì, dennodenním ohrožením života a všudy- 
pøítomnou smrtí. To vše si u nìj vybírá svoji krutou 
daò, kterou umí vymìøit jen válka. 
Produkce: ÈR. Žánr: váleèné drama

23. a 24. ètvrtek a pátek 17.30 hod. 
24. pátek 20.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 76 minut (*12)   

Premiéra
Výpravný historický film režiséra a kameramana F. A. 
Brabce vznikl na motivy stejnojmenné básnì Karla 
Hynka Máchy. Vrcholné dílo èeského romantismu 
adaptoval autor v epickém duchu. Filmový Máj je 
pøíbìhem Kata (Jan Tøíska), který se vrací po sedmi 
letech do svého kraje. Tento podivný vypravìè nám 
postupnì odhaluje strhující pøíbìh o milostném 
trojúhelníku dvou mužù a jedné dívky. 
Produkce: ÈR. Žánr: filmová báseò 

25. a 26. sobota a nedìle 17.30 hod.
25. sobota 20.00 hod.
Vstupné: 75 Kè, 101 minut, èeské titulky 

Premiéra
Tom si užívá života: je sexy, úspìšný a ví, že se mùže 
kdykoli spolehnout na svou okouzlující kamarádku 
Hannah. Všechno dokonale funguje až do chvíle, kdy 
Hannah odjede na šest týdnù pracovnì do Skotska. 
Tom si s úžasem uvìdomí, jak prázdný je jeho život 
bez ní. Rozhodne se, že ji požádá o ruku, ale je 
ohromen, když se dozví, že se zasnoubila s bohatým 
Skotem a bude se k nìmu stìhovat. 
Produkce: USA. Žánr: romantická komedie

30. a 31. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 75 Kè, 103 minut, èeská verze     

Premiéra
VALL-I (Víceúèelovì Automatický Likvidaèní Lisovaè-
Imunizátor) je poslední robot na planetì Zemi, kte- 
rého tu lidstvo zanechalo, aby ji vyèistil. Balí veškerý 
odpad do úhledných kostek. Po sedmi stech letech 
ale trpí jistou drobnou poruchou: vyvinula se u nìj 
osobnost. Je pøíšernì zvìdavý, do všeho strká nos, 
ale je také trochu osamìlý. Lidstvo se vydalo na 
vyhlídkovou vesmírnou plavbu a jeho jediným spo- 
leèníkem je šváb Hal. Jednoho dne však pøistane na 
Zemi robotka EVA (Environmentálnì Vyhledávací 
Autosonda)... 
Produkce: USA. Žánr: animovaný, rodinný

31. pátek 20.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 111 minut, èeské titulky   

Premiéra
Anna vypráví pøíbìh své rodiny, která byla fyzicky 
i psychicky týrána dvìma neoèekávanými návštìv- 
níky. Peter a Paul se s milým úsmìvem a v bílých 
rukavièkách objeví u dveøí jejich chaty. Anna s ro- 
dinou nemá ani tušení, jak drsná hra na nì èeká! Vše 
zaène nabírat rychlé otáèky, když se Paul vsadí, že 
rodina nepøežije do zítøejšího rána… 
Produkce: koprodukèní. Žánr: thriller

MÁJ 

JAK UKRÁST NEVÌSTU 

VALL-I 

FUNNY GAMES USA 



7. až 10. øíjna, Dùm kultury Ostrov

7. øíjna  úterý  18.00 hod., divadelní sál DK 
Ostrov

Hosté programu: 
Marek Ztracený, Tomáš Klus

40. DÌTSKÝ FILMOVÝ A 
TELEVIZNÍ FESTIVAL OTY 
HOFMANA

GALAKONCERT 
Anety Langerové s kapelou 
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DÙM KULTURY OSTROV

KLÁŠTER OSTROV

Kultura

STARÁ RADNICE OSTROV 

kulturní pøíloha 10/2008

„TUÈÒÁCI“ V ATLANTISU
25. øíjna 20.00 hod.
Vzpomínkový veèer s králem èeské country music 
Michalem Tuèným se uskuteèní v baru Atlantis. 
Souèástí programu bude projekce a vystoupení 
country kapely Drc. Hlavními hosty veèera budou 
Marta a Míša Tuèných.

26. øíjna nedìle 15.00 hod., Pùda SR Ostrov

Bìhem cestování s koèkou Agátou pozná pan Poho- 
da mnoho krajù a lidí, sveze se mašinkou, lodí i na 
koni. Uvádí Dìtské divadlo Z Bedny.
Pro dìti od 2 do 12 let
Autor scénáøe, hudby a režie: Jan Vitner
Hrají: Soòa Vitnerová, Oldøich Klusáèek, Jan Vitner.

6. øíjna pondìlí 17.00 hod., Pùda SR Ostrov

Vernisáž výstavy
Výstavu realizuje Konfederace politických vìzòù ÈR 
spoleènì s Ministerstvem obrany. Celý projekt je pod 
záštitou ministrynì obrany Vlasty Parkanové, která 
dala k výstavì prvotní impuls. Výstava je jedním ze 
zpùsobù, jak upozornit veøejnost na nebezpeèí, které 
v sobì skrývají totalitní režimy. Souèástí výstavy je 
projekce soutìžních audio a video dokumentù, vy- 
robených dìtmi ZŠ a nižších stupòù støedních škol. 
Výstava potrvá do 31. øíjna.

TØI ZLATÉ VLASY DÌDY POHODY

BOJOVNÍCI PROTI TOTALITÌ 
POHLEDEM DÌTÍ

Provoz: út-ne 9.30-12.30 a 13.00-18.00 hod. 

JAK SE RODÍ VEÈERNÍÈKY

KOSTEL ZVÌSTOVÁNÍ PANNY MARIE

Výstava

 
Zajímá vás, co pøedchází vzniku animovaného filmu? 
Máte rádi postavy z èeských veèerníèkù? Chcete si 
zkusit vlastní animaci? To všechno a ještì mnohem víc 

mùžete vidìt na této výstavì. Máte možnost pro- 
niknout do tajù televizních studií a zahrát si na filmové 
tvùrce. Souèástí výstavy je i malé studio, které za- 
pùjèila  ÈT Brno.
Výstava potrvá do 16. øíjna.

5. øíjna nedìle 17.00 hod.

Koncert meditativní a relaxaèní hudby. Karlovarské 
trio pøedstaví skladby ze svého nového CD „Písnì 
šesti smìrù“. Obsazení: Michal Fejt (klarinet, 
bambusová flétna, whirlies, xylofon, brumle, zpìv), 
Zuzana Töröková (zpìv, kytara, cingrlátka, sklenièky, 
brumle), Lev Havlíèek (shrutibox, whirlies, tibetské 
mísy, sansa, brumle, zpìv).

19. øíjna nedìle 17.00 hod.
Spojená vernisáž dvou výstav

 
Fotogalerie Lva Havlíèka, novináøe MF Dnes                
Autor užívá k vyjádøení rùzné prostøedky: fotografii, 
køídové obrazy, básnì, hudbu. Fotografie vystavoval 
pravidelnì v letech 1993-2000. Po témìø sedmileté 
pauze se v loòském roce k vystavování znovu vrátil. 

 
Proè tento název? Jednak obrazy vznikaly ve ètvrtek, 
kdy se autorky (žákynì výtvarného klubu Jany Has- 
manové) scházejí a malují, druhým dùvodem je bílá 
ètvrtka, na kterou výtvarnice pøenesly své pøedstavy, 
radosti a trápení všedního dne.

Obì výstavy potrvají do 21. listopadu.

26. øíjna nedìle 17.00 hod.
Antonio  Vivaldi  

Koncert v podání Karlovarského symfonického 
orchestru ke státnímu svátku. 
Diriguje Alexander Apolín.

PRIMITIVOVÉ NEZNÁMÉ KULTURY

PURA NATURA

ÈTVRTKY

ÈTVERO ROÈNÍCH DOB

8. øíjna støeda 17.00 hod., divadelní sál DK 
Ostrov

Dìtská revue s písnièkami
Hrají, tanèí a zpívají herci Divadla Bez Zábradlí, 
Praha.

9. øíjna ètvrtek 16.30 hod., Zimní stadion 
Ostrov

Martina Dejdara a týmu HC Olymp proti HC 
Atlantis Ostrov

10. øíjna  pátek 14.00 hod., Mírové námìstí

KONCERT SKUPINY MANDRAGE
Poøádá MDDM ve spolupráci s DK Ostrov.

15. øíjna støeda 19.30 hod., divadelní sál DK 
Ostrov 
John Patrick

Režie: Jan Pecha
Hrají: Kvìta Fialová, Lubomír Lipský, Naïa 
Konvalinková, Blanka Lormanová, Èestmír 
Gebouský, David Vejražka. 

Komediální divadelní pøedstavení o dobrých duších 
a špatných strašidlech, které svedl dohromady je- 
den inzerát. Opala hledá manžela nikoli pro sebe, 
ale pro pøítelkyni Rùženku. Odepíše na velmi 
pøitažlivý inzerát a ženich se skuteènì dostaví. 
Pìtadevadesátiletý bývalý kapitán Mooney, který 
utekl z domova pro pøestárlé. Opala mu poskytne 
pøístøeší a pomùže vypálit rybník chamtivým pøí- 
buzným. Opala je plná nezdolného optimismu, 
pøekypující láskou k lidem a hlavnì snahy èinit je 
všechny š�astnými. Nikoliv peníze, ale víra v dobré 
vlastnosti èlovìka promìòovaná ve skutky dìlá 
každého z nás nejš�astnìjším. Nikdo nemùže být 
pøece tak zlý, aby se nedal napravit!

PÁTÉ PØES DEVÁTÉ 

HUDEBNÌ ZÁBAVNÁ HOKEJOVÁ 
SHOW 

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE SOUTÌŽÍ 
A FILMOVÝCH PÍSNIÈEK

MANŽEL PRO OPALU 

Pøedprodej vstupenek v IC v DK Ostrov

OSTATNÍ AKCE

MANŽEL PRO OPALU 





Již pátý roèník Hubertovy jízdy se koná 26. øíjna v azylu 
Ostrovský Macík v Horním Žïáru. Zájemci se mohou 
hlásit do 16. øíjna. Konì musí splòovat podmínky pro 
pøesun. Pøepravu a ustájení lze objednat na tel. 776 
669 084. Pøejímka zvíøat od 8.30 do 9.30 hod. 
Slavnostní nástup je v 11.00 hod. Prohlídka azylu pro 
veøejnost od 14.00 hod. Akci finanènì podpoøily 
mìsto Ostrov a Nadace ÈEZ. 

Pro naše ètyønohé miláèky neustále vymýšlíme nej- 
rozmanitìjší aktivity, pøi kterých nejen prohlubujeme 
vzájemné vztahy, ale vyøádíme se spolu s nimi. Náho- 
da tomu napomohla, že jsme se seznámili s partou 
stejnì nadšených psích milovníkù z Karlovarska. 
Vybrali jsme vhodnou trasu a ve stanovený den se na 
urèeném místì sešlo celkem 15 páníèkù a 17 pejskù. 
Naše procházka smìøovala do pøírodního parku Jele- 
ní vrch. Již na zaèátku jsem si kladla otázku, jakým 
zpùsobem spolu budou psi vycházet, protože se jed- 
nalo o velkou skupinu vzájemnì si cizích jedincù, 
odlišného stáøí, plemene, pohlaví i míry dominance. 
Po celou dobu tøíhodinového soužití však nedošlo 
k žádnému napadení èlovìka ani psa. Psi se chovali 
naprosto pøirozenì a bylo velmi zajímavé pozorovat 
jejich vzájemnou komunikaci. Myslím si, že tato akce 
(která nebyla první ani poslední) splnila opomíjenou, 
zato velmi podstatnou roli pro správnou výchovu, 
jakou je socializace. Není pøíliš mnoho pøíležitostí na- 
bídnout svému pejskovi tolik kontaktu s ostatními psy, 
jako právì na tìchto setkáních. V dnešní dobì zákazù 
a omezení jsou aktivity podobného typu maximálnì 
vítány. Pokud máte doma pejska, o kterém víte, že mu 
chybí psí kamarádi a budete se radovat z jeho radosti, 
vydejte se s námi na nìkterý z pøíštích výletù. Nejenže 
se sami pobavíte, ale urèitì se dozvíte i spoustu uži- 
teèných rad zkušenìjších pejskaøù a jistì i vás bude 
høát psí úsmìv od ucha k uchu. 
Více na: www.veserice.estranky.cz. 
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Kabel Ostrov, s.r.o. OSTROVOSTROV

Mìstská knihovna 
Ostrov

øíjen 2008

Premiéry vysílání: 

Opakování vysílání

Ve dnech 7.-11. øíjna budeme vysílat Festivalové 
Oèko. 

Upozornìní pøedplatitelùm

2. øíjna
18.00 Zahájení, zprávy
18.25 Pod lupou, anketa
18.30 Vaøíme s vámi 
18.40 Zdravíèko (Gynekologie)
18.50 Dokument
9. øíjna  
18.00 Zahájení, zprávy
18.25 Pod lupou, anketa
18.30 Jungle 
18.45 Festivalové minuty
16. øíjna
18.00 Zahájení, zprávy
18.20 Pod lupou, anketa
18.30 Škola hrou
18.45 Rozcestník (Loket)
23. øíjna
18.00 Zahájení, zprávy
18.25 Pod lupou, anketa
18.30 Videotip
18.45 Starosta mìsta Jan Bureš odpovídá obèanùm
30. øíjna
18.00 Zahájení, zprávy
18.20 Pod lupou, závìreèná diskuse
18.40 Promìny

Zmìna programu vyhrazena!
ètvrtek 18.00 (v pøípadì pøenosu 

ze Zastupitelstva od 15.00 hod.). 
: pondìlí až støeda každou su- 

dou hodinu od 10.00 do 22.00 hod., v pátek, sobotu 
a nedìli v 10.00 a 18..00 hod. 
Mezi reprízami vysíláme Informaèní smyèku.

7. øíjna 17.00, 19.00, 21.00 hod, 
8. øíjna a 10. øíjna 9.00, 11.00, 17.00, 19.00, 21.00 
hod., 
9. øíjna 9.00 a 11.00 hod. a v premiéøe od 18.00 hod., 
ve vysílání TV Ostrov 15-20minutový blok (vèetnì 
hosta ve studiu) 
11. øíjna 9.00,11.00 hod.

Jakékoli návrhy, pøipomínky a dotazy (i pro naše 
hosty) telefonujte na 353 800 515, pište na: 
marketing@tv-ostrov.cz nebo pošlete sms na: 608 
066 600. 

Starý úèet pro placení poplatkù za kabelovou 
televizi (vedený u komerèní banky)  byl ke 30. 
èervnu 2008 zrušen. Ve vlastním zájmu dbejte 
prosím na to, aby vaše platby došly na správné 
èíslo úètu: Nové èíslo úètu je 220013882/0300.

Zveme všechny, kteøí mají rádi humor na besedu se 
známou èeskou spisovatelkou Ivankou Devátou. 
Beseda se koná ve støedu 8. øíjna v 17.00 hodin. 
Zájemci o tajemno jsou zváni 21. øíjna v 17.00 hodin 
na pøednášku astrologa Milana Gelnara. Vstupné 30 
Kè na obì pøednášky, pøedprodej ve studovnì 
knihovny. 

Dne 6. øíjna se uskuteèní od 9.00 hod. v Domì kultury 
Pohádkové malování a zpívání - soutìžní finále do-
provodné akce k festivalu Oty Hofmana pro pøed- 
školáky a žáky 3. tøíd ZŠ. Rádi pøivítáme i návštìvníky 
z øad rodièù a prarodièù. 

K celostátní akci Týden knihoven nazvané Knihovny, 
rodinné støíbro v týdnu 6.-12. øíjna se koná: Amnestie 
pro dlužníky knihovny (pøíležitost vyhnout se placení 
sankèních poplatkù), registrace ètenáøù do konce 
roku zdarma, 6. øíjna Noc knihovny aneb Pyžamová 
prodloužená (knihovna bude otevøena až do 24.00) 
aj. Více na: www.mkostrov.cz. 

Komu se nelení, tomu se Jelení

Ing. Aneta Hoffmeisterová, 
Zákl. kynol. org. Ostrov-Veseøice

Ilustraèní foto: Ing. Aneta Hoffmeisterová

Ptaèí zob (Ligustrum ovalifolium)
Ptaèí zob je nìkdy omylem zamìòován za pámelník 
poøíèní se známými bílými kulièkami o prùmìru asi 
jeden centimetr, na které vìtšina z nás v dìtství s ra- 
dostí šlapala pro neopakovatelné „lupnutí“. 
Ptaèí zob Ligustrum ovalifolium má drobná bílá kvì- 
tenství a èerné kulièky do prùmìru 3mm. Barva listu je 
temnì zelená, voskovì lesklá, zespodu svìtle zelená. 
Pøed opadáním je list rovnou tmavì hnìdý. Zvláštní 
vlastností této odrùdy ptaèího zobu je jeho velmi poz- 
dní opadání, až v pøedjaøí, takže skoro celou zimu je 
krásnì zelený. Jiné odrùdy než Ligustrum ovalifolium 
tuto vlastnost vìtšinou nemají (napø. Ligusrum vulga- 
re L. opadává mnohem døíve, zato má více èerných 
kulièek). Ptaèí zob Ligustrum ovalifolium je rozšíøen 
v jižní, západní a støední Evropì a na východ až do 
støedu Ukrajiny. Lokálnì pak v Norsku a na jihozápa- 
du Švédska. Na pìstování nemá zvláštní nároky. Je 
ideální rostlinou k tvarování øezem, proto je vhodný 
do živých plotù a na tvorbu zelených soch rozmìrù 
zhruba nad jeden metr. Poèátek øezu je možný po 
„zmrzlících“, konec øezu asi v polovinì srpna. Pro 
dobré zavìtvení je vhodné každý rok støíhat tak, aby 
celkový pøírùstek nebyl vìtší než 10 cm, jinak je živý 
plot øídký. Snáší dobøe všechny standardní pùdy 
našeho katastru. Na zálivku je rovnìž nenároèný. Do 
nadmoøské výšky 650 m snáší klimatické podmínky 
naprosto bez potíží. Dobøe snáší mráz i prùvan. 

Rady pro zahrádkáøe

Milan Jandourek

Maminkám a dìtem nabízíme pestrý celodenní prog- 
ram. Odpoledne jej mùže využít i široká veøejnost: 
Cvièení na velkých balónech, Jóga pro radost, Orien- 
tální tance a Meditaèní cvièení Reiki. Každý pátek 
17.00-19.00 hod. je možno se zúèastnit i jednotlivých 
lekcí Tìhotenského kurzu: 3. 10. Šestinedìlí, 10. 10. 
Kojení, 17. 10. Masáže miminek, 24. 10. Partner 
u porodu, 31. 10. Nošení dìtí v šátku. Vítání miminek 
v MC je v nedìli 19. øíjna od 14.00 hod., miminka 
pøihlašte do 10. øíjna (tel. 608 914 469). 
Více na: www.mc-ostruvek.estranky.cz. 

Mateøské centrum Ostrùvek 

Dny evropského dìdictví
K celoevropské kulturnì poznávací akci se už tradiènì 
pøihlásilo i naše mìsto. V sobotu 13. záøí se nejširší 
veøejnosti otevøely brány nejzajímavìjších památek 
v Ostrovì: kostel sv. Jakuba Vìtšího, klášterní areál 
(Posvátný okrsek), Borecké rybníky a Zámecký park. 
Kostel sv. Jakuba Vìtšího, dnes høbitovní, je nejstarší 
stavební památkou mìsta (asi 1226). Dnes je kostel po 
rekonstrukci a bude sloužit jako smuteèní síò. Zámecký 
park byl budován ve ètyøech etapách od roku 1625 do 
konce 18. století. Cílem souèasných úprav je pøipome- 
nutí jeho bývalé proslulosti a skvostného vzhledu 
a nutno øíci, že se nemíjejí úèinkem. Na historické stav- 
by se v sobotu pøišli podívat nejen místní, ale i návštìv- 
níci ze vzdálenìjších koutù naší republiky i sousedního 
Nìmecka. Napøíklad do klášterního kostela zavítalo 
více než sto návštìvníkù. 

Dana Kolovratníková

Den otevøených památek 
v Ostrovì 

Aleš Nádvorník

Hubertova jízda

red

Akce pro veøejnost
Ašsko: do nejzápadnìjšího cípu naší republiky
Jáchymovský tolar (veøejný turistický pochod)
Do Lokte netradiènì pøes Mouèné Pytle
Toulky jižní Moravou mezi vinaøskými sklípky 

(ètyødenní)
Náš tip: Jáchymovský tolar: start od jáchymovské 
radnice v 8.00 hod. Trasy na 10 a 20 km. Prohlídka štoly 
u dolu Svornost a výstup na Popovskou horu.
Bližší informace na http://turiste.webpark.cz. Všechny 
uvedené akce jsou volnì pøístupny i pro neèleny Klubu 
èeských turistù. 

4. øíjna  
11. øíjna 
17. øíjna 
25. øíjna 

Klub èeských turistù

RNDr. František Wohlmuth, pøedseda KÈT

Vše pro dìti od 0 do 10 let 
Dùm kultury Ostrov, pøedsálí v I. patøe
17. øíjna pátek: 
18.00-20.00 hod. Pøíjem zboží do prodeje

19. øíjna nedìle: 10.00-12.00 hod. 
Výdej neprodaných vìcí
Do prodeje pøijímáme pouze èisté kompletní zboží.  
Každý kus nutno viditelnì a pevnì oznaèit cenou 
a èíslem prodávajícího. Nutný je seznam nabízeného 
zboží. Max. poèet pøijímaných položek je 50 kusù od 
jednoho prodejce, bot nejvýš pìt párù.
Osobní èíslo prodávajícího je nutné domluvit pøedem 
na tel. 777 910 921 (pouze veèer!). 

18. øíjna sobota: 10.00-16.00 hod. Prodej

Dìtská burza

red Mgr. Irena Leitnerová, øed. MK

Hana Ševèíková, Kabel Ostrov, s.r.o.



První byla kapela: Kdo co?
První opravdová kapela, která již zaèala zkoušet v Do- 
mì kultury, vznikla v roce 1969. Tvoøili ji kytarista 
Ros�a Filipík, Petr Graulich (hrál na druhou kytaru 
a zpíval), Petr Macák hrající na basovku a Ivan Pelc za 
bicími. Kapela nesla název Monks Pray, pozdìji 
(vlivem normalizace, kdy se rušily anglické názvy) se 
pøejmenovala: na Kdo co?

„Hráli jsme pøevzaté skladby. Stylem se pøibližovaly 
Rolling Stones. Pozdìji zaèal nosit Ros�a Filipík i své 
písnièky, ale pøevzaté nadále pøevažovaly,“ upøesòuje 
Ivan Pelc. Scházeli se každou nedìli v Ostrovì i nej- 
bližším okolí. Problémy jim zpùsobovala aparatura 
a nástroje, jejichž poøizovací cena byla pøíliš vysoká. 
Nezbývalo nic jiného než šetøit a postupnì dokupo- 
vat jednotlivé bubny, èímž vznikla kompletní soupra- 
va v barevné všehochuti.

Ostrovský mìsíèník
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Ostrovské hudební skupiny - èást XVIII.
Dlouhá cesta k Blue Condition
První zkušenosti s hudebními nástroji získal ètyøiapadesátiletý Ivan Pelc již ve tøetí tøídì. Rodièe chtìli, aby se nauèil hrát na piano, on ale hodiny hraní 
v Lidové škole umìní považoval za nezáživné, znamenaly pro nìho jen povinnost. Díky tomu, že dospíval v 60. letech, byl zasažen vlnou big beatu a zaèal se 
spolu s kamarády pokoušet o vlastní první krùèky v muzice. Velmi si pøál hrát na bicí, bohužel v té dobì nikdo tento nástroj nevyuèoval. Se základy mu 
tehdy pomohl Ruda Gruber (uèitel LŠU Ostrov), dál se musel uèit sám. Zaèátky nebyly jednoduché, scházeli se ve sklepì u Petra Macáka a museli se spokojit 
se starými pochodovými bicími.

Tento èlánek uzavøel seriál vìnovaný ostrov- 
ským hudebním skupinám, z nichž nìkteré pù- 
sobily na naší hudební scénì již od poloviny 
padesátých let. V budoucnu se chceme vìnovat 
kapelám souèasným, které touto cestou vyzý- 
váme a prosíme o spolupráci. 

Kapela chytila druhý dech

Vznikla Brigáda bratøí Pelcù

Po roèním pùsobení skupiny Kdo co? pøemýšleli, jak 
obohatit její zvuk. Ivan Pelc pøišel s nápadem obrátit 
se na saxofonistu Milana Volfa z orchestru Junior 
Capela (OM 10/07, str. 12, pozn. red.). Náhoda to- 
mu chtìla, že se ve stejnou dobu ve zkušebnì objevil 
trumpetista Pavel Køížek. Náhle byly dechy dva a už 
se jednalo o dechovou sekci, tím se žádná bigbeatová 
kapela v okolí pyšnit nemohla. Nehráli repertoár sku- 
pin s podobným nástrojovým složením, Ros�a Filipík 
totiž pøipisoval dechy do skladeb tam, kde v originále 
žádné dechové nástroje nebyly.

„V této dobì se k nám rovnìž pøidal Karel Veselý, ujal 
se zpìvu a foukací harmoniky. Podle mého to bylo 
nejhezèí období kapely,“ vzpomíná Pelc. Zlatá éra big 
beatu pomalu konèila, nadšení z 60. let vyprchávalo. 
Zaèátkem 70. let hráli jako kapela O.N.O. (Ostrov 
nad Ohøí), nevyhnutelný konec pak nastal odchodem 
Ivana Pelce na vojnu. 

Po vojnì hrál Ivan Pelc chvilku v baru (mimo jiných 
i s Ros�ou Filipíkem a Karlem Veselým), poté krátký 

èas s karlovarským Karlexem, pak získal nabídku od 
Jindry Volfa na pùsobení v jeho taneèní kapele Mini- 
band, kde se setkával s Jardou Bierem (viz OM 06/07, 
str. 6, pozn. red.). Soubìžnì také vznikla Brigáda bratøí 
Pelcù, která poprvé vystoupila na Pražských jazzových 
dnech '79 na Folimance ve složení: Jindøich „Erik“ 
Pelc, zpìvaèka Irena Baráková, Evžen Sommer, Fran- 
tišek Kuèera, Robert Koryèánek a Ivan Pelc. 

„Kapela trochu usnula, lidé se rozprchli. Další pøíle- 
žitost pøišla až v roce 1982 na prvních Karlovarských 
jazzových dnech, kde jsme hráli v sestavì: Jindøich 
Pelc, Franta Kuèera, Petr Klee, František Raba a já. 
Poté nastal útlum a teprve od roku 1984 jsme zaèali 
pravidelnì zkoušet a vystupovat, tentokrát ve složení: 
Jindøich Pelc (kytara a zpìv), Petr Klee (elektrická 
mandolína), Milan Krajíc (tenorsaxofon), Jiøí Homol- 
ka (baskytara). Pozdìji doplnil sestavu Zoltán Horòák 
s kytarou a Jindøich Pelc se vìnoval už jen zpìvu,“ 
uvádí Ivan Pelc. Ten v Minibandu po èase skonèil 
a vìnoval se už jen Brigádì bratøí Pelcù. Pravidelnì 
poøádali koncerty v K-klubu, jednou za dva mìsíce 
jezdili do pražského Parnasu, objíždìli tuzemské jaz- 
zové festivaly vèetnì karlovarského. Velikým úspì- 
chem byla cena ÈT v roce 1987, což obnášelo vystou- 
pení na ÈT II v poøadu Hudební studio M a následnì 
také úèast na festivalu v Krakovì v roce 1988.

S Karlovarským dixielandem BC absolvoval Pelc v le- 
tech 1989-1992 nìkolik zájezdù do Holandska a Nì- 
mecka, opakovanì se zúèastnil Drážïanského di- 
xielandového festivalu. Po smrti trombonisty Milana 
Harta se kapela rozešla. V roce 1988 pak vystoupil na 
Èeskoslovenském jazzovém festivalu v Karlových Va- 
rech s Kontrabandem Milana Svobody, který tehdy 
vyhrál. Po roce 1989 se zaèala Brigáda bratøí Pelcù 
rozpouštìt. Milan Krajíc se zaèal muzikou živit a stále 
èastìji dojíždìl do Prahy, Franta Raba se tam dokonce 
pøestìhoval, odešel i Petr Klee. V roce 1996 se Pelc 
od Franty Krofty dovìdìl, že chystá s Karlem Veselým 
bluesovou kapelu. Tak v dalším roce vznikla kapela 
Blue Condition, hrající dodnes, její složení tehdy ještì 
doplnil kytarista Jiøí Krombholz. 

Zrodila se Blue Condition

„Repertoár tvoøily a nadále tvoøí bluesové standardy, 
stylovì se tomu øíká chicagské blues (tj. elektrifiko- 
vané nástroje), z èehož vycházel big beat v 60. letech. 
Kromì bìžných štací po rockových klubech jsme 
projeli i jazzové a bluesové festivaly v Chebu, Karlo- 
vých Varech, ve Slaném... Asi nejvýznamnìjší pro nás 
byl Blues Aperitiv v Šumperku, kde se nám napotøetí 
podaøilo vyhrát a kvalifikovat se na mezinárodní Blues 
Alive 2003,“ vypráví Ivan Pelc.

Po jednom hraní v Jazzklubu ve Slaném získali na- 
bídku od hudební firmy, která se chystala vydat blue- 
sovou øadu CD. Nakonec se místo jednoho CD do- 
mluvili na dvojCD, s tím, že jedno bude patøit Blue 
Condition a druhé Karlu Veselému. Ve spolupráci 
s Milanem Krajícem pak vzniklo CD nazvané 
Veselý&Krajíc. 

„Pøestože už toto album vlastním sedm let, mám 
z nìho poøád dobrý pocit. Karel Veselý na nìm zpívá 
ve výborné formì, s nadhledem. Rozhodnì ukázal, že 
není jen provinèním zpìvákem. Potvrzuje to také fakt, 
že když jsme po jeho smrti (14. záøí 2005) za nìho 
hledali náhradu, žádnou jsme nenašli,“ dodává Pelc. 

Blue Condition hraje dál. Aktuální sestavu tvoøí Jiøí 
Krombholz (kytara), Jarda Krištofoviè (zpìv a harmo- 
nika), Nasko Atanasov (zpìv), Pepa Traksl (klávesy), 
Petr Norton (baskytara) a Ivan Pelc (bicí). V souèasné 
dobì Ivan Pelc rovnìž hraje v jazzové kapele JazzKvé, 
kterou pøed osmi lety založil. A aby toho nebylo málo, 
pùsobí také ve skupinì „veteránù“, Bernard blues 
bandu. Navzdory velkému zalíbení v hudbì se hraním 
neživí, spolu se svým bratrem se vìnuje grafickému 
designu. 

Písnì s èasem nestárnou

Ing. Aneta Hoffmeisterová, spolupracovnice red. 

Redakce

Køest CD v Husovce                                                                                                                                                  Foto: Soukromý archiv

Ivan Pelc za bicími                                       Foto: Soukromý archiv
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Volby do Zastupitelstva Karlovarského kraje: 17. a 18. øíjna 2008

Pøesný popis volebních okrskù vèetnì umístìní jednotlivých volebních místností bude uveøejnìn i v dalších médiích a také na zveøejnìném „Oznámení 

o dobì a místì konání voleb do Zastupitelstva kraje v obci“. 

Pøes uveøejnìní všech tìchto informací obdrží každý voliè, který je zapsán ve stálém seznamu volièù vedeném MìÚ Ostrov, spoleènì s hlasovacími lístky 

a informací o zpùsobu volby také informaci o popisu volebního okrsku, do kterého je zaøazen dùm, kde má obèan trvalý pobyt. 
Dovolujeme si požádat všechny volièe našeho mìsta, aby vìnovali maximální pozornost tìmto zmìnám, vìdìli, kde je jejich volební místnost a kde 

mohou uskuteènit své volební právo.

Obèan, který má právo volit, tj. obèan Èeské republiky, který dovršil alespoò druhý den voleb vìku 18 let, je pøihlášen k trvalému pobytu v obci a nejsou 

u nìj další pøekážky výkonu volebního práva (viz. zákon è. 130/2000 Sb.), je kromì jiného povinen pøi volbì, tj. pøed vydáním tzv. úøední obálky, prokázat 

se platným obèanský prùkazem nebo cestovním pasem. Platnost tìchto dokladù je nutné si vèas pøekontrolovat a pøípadnì požádat o vystavení nových, 

platných dokladù, pøedevším obèanských prùkazù.

Voliè, který se dostaví do volební místnosti, obdrží po pøedložení dokladu totožnosti od èlenù volební komise úøední obálku, pøípadnì novou sadu 

hlasovacích lístkù. Ve zvláštním prostoru, který je urèen k úpravì hlasovacích lístkù, mùže vložit do této úøední obálky pouze jeden hlasovací lístek té 

volební strany, které se rozhodl dát svùj hlas. Na tomto hlasovacím lístku mùže zakroužkováním dát svùj pøednostní hlas nejvýše ètyøem kandidátùm. Jiné 

písemné úpravy nemají na posuzování platnosti hlasovacího lístku vliv. Po úpravì a vložení hlasovacího lístku do úøední obálky vloží obálku do hlasovací 

schránky.

Ve dnech 17. a 18. øíjna 2008 (pátek a sobota) se uskuteèní volby do zastupitelstev krajù.
V našem mìstì budeme volit do Zastupitelstva Karlovarského kraje  èlenù zastupitelstva ve    volebních okrscích. 45  14

Od letošního roku dochází ke zmìnám hranic volebních okrskù, a to pøedevším z dùvodu zmìn osídlení území mìsta, zmìny poètu trvale 

hlášených obyvatel v jednotlivých èástech mìsta a rozšíøení území o novou výstavbu. Poèet okrskù zùstává shodný, ale mìní se zaèlenìní 

jednotlivých domù do tìchto okrskù. Také dochází k dílèím zmìnám v umístìní volebních místností pro jednotlivé volební okrsky.
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l.
Bezruèova, Dlouhá, Hroznìtínská, Husova, Jáchymovská (mimo dùm èp. 178, 181-187, 190-191, 193-195, 230, 243, 801-809, 1377), Klášterní, 

Karlovarská, Krátká, Krušnohorská èp. 354, 364, 1291-1292, Lidická èp. 1400, 1404,  Máchova 318-319, 328-329, 362, 372, 378, 993, Dukelských 

hrdinù 1346, 1357, Nádražní (mimo èp. 256, 258), Smetanova, Staromìstská, Sukova, Školní, Šlikova, Žižkova, Zámecký park, Malé námìstí, Staré 

námìstí, U Brány, Kfely, Hluboký

2.
Alšova 462-466, 1393, 1410, Dvoøákova 467-468, 551-556, Dukelských hrdinù 558, 610, 611, Èapkova 385-454, Hornická 617, 618, Krušnohorská 

369, 600-605, 615, 616, 785-793, 1095-1108, 1145, 1196, 1217, 1240-1246, 1368, Moøíèovská 115, 209, 212, 250, 251, 259, 293, 295, 296, 300, 301, 

357, 358, 1021-1024, 1216,1218, 1219-1220, 1287, 1431, Nádražní 256, 258, Nad Nádražím 155, 157, 199, 200, 307, 311, 316, 317, 325, 338, 341, 

368, 382, Na Kopci 1223, 1232-1238, 1298, 1343, Na Pøíkopì 461, 469, 599, 1336, 1396, Nejedlého 470-539, Odborù 557, 559-586, 612-614, 619-

620, Sládkova 1301-1314, Studentská 621, 1205

3.
Masarykova 622-624, 629 -631, 637-639, Halasova 625, 626, 632, 633, 640, 641, 765-766, Seifertova 645 -652, 953, 954, Klínovecká 947-952, 964-

970, 975, 1197, 1198, 1407, Krušnohorská 818-823, 978, 979, 1077-1082, 1109-1114, Lipová 627, 628, 634-636, 642-644, Liticov, Moøíèov, ev. è. 9

4.
Jáchymovská 178, 181-187, 190-191, 193-195, 230, 801-809, Lidická 127, 180, 241, 248, 374,  1329-1334, 1361, Krušnohorská 304, Družební 995, 

1275-1278, 1279-1282, 1325-1328, Masarykova 1289

5.
Jungmannova 1046-1053, 1254-1264, 682-690, Hlavní tø. 691-693, Šafaøíkova 731-732, 676-677, Lidická 1285-1286, 1250-1253

6.
Hlavní tø. 673-675, 694-695, Šafaøíkova 678-681, Masarykova 663-672, 696-699, 1299, Brigádnická 706-712, 1029-1035, 1359, Lidická 653-662, 

1239, Nerudova 700-705, Klínovecká 998, Mírové nám. 733

7.
Hlavní tø. 734-739, 935-939, Tylova 742-745, 756-759, 1041-1042, Komenského 746-748, 751-753, 760-762, 929-934, 1043, Klicperova 740-741, 

749-750, 754-755, 763-764, Lidická 865-870, 1036, 1212-1215, Myslbekova 955-960, 996, Mánesova 926-928, Klínovecká 1201, 1204

8.
Hlavní tø. 982-983, 999, 1001-1002, 1009-1010, SKN 980-981, 984-987, 1003-1004, Mánesova 1013-1014, 1019-1020, 1025-1028, 1200, 

Myslbekova 1189, Lidická 1015-1018, 1293-1296, 1347-1356 

9.
Borecká 971-974, 1054-1061, U Koupalištì 1065-1076, Hlavní tø. 1000, 1062-1064, 1221, 1365-1367, U Nemocnice 1161, 1345, Vanèurova 1083-

1094, 1340, SKN 991-992, 1005-1008, 1011-1012, Pod Køížkem, Lesní, Jedlová, Habrová, Topolová, Smrková

10.
U Nemocnice  853-855, 895-899, 900-901,943-946, 1190-1191, 1202, 1209, 1421, 1428, Luèní 824-825, 828-832, 835-839, 845-846, 849-850, 

Májová 842-844, 940-942, Hlavní tø. 961-963, 988-990, 1360, 1364, 1380, Horská 826-827, 833-834, 840-841, 847-848, 851-852, 856-857, 872-

876, 879-880,  883-884, 887-888, 891-892, Borecká 858, 871, 877-878, 881-882, 885-886, 889-890, 893-894

11.
Májová 812  817, 902  905, 1044, Masarykova 771  776, 781  784, 1038  1040
Hlavní tø. 794  800, 859  864, 1037, Palackého 767  770, 777  780, 1045, Luèní 908  911, 922  925, Štúrova 906  907, 912  921, Kvìtnová, Maroltov

12.
Luèní 976-977, Májová 997, 1155-1160, Masarykova 1146-1154, 1195, 1199, Štúrova 1162-1164, 1274, 1337, Severní 1165-1182, Horní Žïár, 

Arnoldov

13.
Masarykova 715, 717, 1136-1138, Hlavní tø. 713-714, 716, Májová 718, 725-730, 1207-1208, Kollárova  719-724, 1115-1117, 1127-1129, 1265-

1273, Družební 1322-1324, Dolní Žïár

14.
Kollárova 1118-1126, 1130-1135, Masarykova 1139-1144, Severní 1183-1188, 1194, 338-1339, Jáchymovská 243, 1377, Vykmanov (Vìznice) 

 MDDM, Školní ul., èp. 231

 Gymnázium, Studentská èp. 1205

 Gymnázium, Studentská èp. 1205

 Základní škola, Masarykova èp. 1289

 Základní škola, Masarykova èp. 1289

 Dùm kultury, Mírové nám. èp. 733

 Základní škola, Myslbekova èp. 996

 Základní škola, Myslbekova èp. 996

 Penzion pro dùchodce, Hlavní tø. èp. 1365

 Základní škola, Májová èp. 997

  Dùm kultury, Mírové nám., èp. 733

 Základní škola, Májová èp. 997

 ZUŠ, Masarykova èp. 717

 Základní škola, Májová èp. 997 

Popis volebních okrskù pro volby do zastupitelstev krajù, konaných ve dnech 17. a 18. øíjna 2008 
a adresy volebních místností:

V pøípadì, že se voliè nemùže ze závažných dùvodù dostavit k volbì do volební místnosti, požádá èleny své okrskové volební komise, aby jej navštívili 

s pøenosnou volební schránkou. Toto mùže okrsková volební komise uèinit pouze tehdy, pokud je voliè zapsán ve výpisu ze stálého volebního seznamu 

v jejich okrsku a taktéž se i v tomto okrsku nachází. Proto nelze žádat návštìvu okrskové volební komise napø. v nemocnici nebo v bytì, kde nemá obèan 

trvalý pobyt apod., pokud se tyto nenachází v místì pùsobnosti pøíslušné okrskové volební komise.

Veškeré další informace související s uskuteènìním voleb do zastupitelstev krajù rádi obèanùm poskytneme na Odboru dopravnì správním MìÚ, kam 

se mohou kdykoliv osobnì, telefonicky nebo prostøednictvím e-mailu obrátit.

Všichni obèané, kteøí si na MìÚ již zajistili pøístup do Portálu pro komunikaci s obèany, najdou veškeré informace o svém volebním okrsku 

na portálu, který byl rozšíøen o modul „Volby“.
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