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Cestujeme k moøi i do vesmíru

Ostrovský mìsíèník

Ženy se nechávají rozmazlovat

Zážitková turistika a nevšední vjemy

Na cestì za extrémy

Pøedevším ženy stále více vyhledávají možnost odpoèinku 
v podobì wellness turistiky, která jim napomáhá nalézt 
harmonii mezi tìlem a duší. Programy takových pobytù 
zahrnují nejen masáže, saunování, perlièkové láznì, kos- 
metiku, ale také aerobik, fitness a jógu. Ten, komu záleží na 
podpoøe, šetøení a zachování kvality životního prostøedí, 
mùže zvolit formu rekreování oznaèovanou jako ekotu-
ristika. Nejedná se tedy o tradièní masové cestování, ale 
vychází z pochopení vztahu èlovìka a životního prostøedí 
a poznávání historie a kultury místních obyvatel.

Máte chu� navštívit pivovar, dùlní šachtu, èi se jen kochat 
umìním šermíøù? V tom pøípadì zvolte zážitkovou turi- 
stiku. Cílem je získat nejen informace, ale také silné emo- 
cionální vjemy. Pomùže vám ozvláštnit jinak obyèejný výlet. 
Srdce milovníkù sportu mùže potìšit golfová turistika, která 
se spolu s golfem samotným stává stále oblíbenìjší a pøe- 
stává být koníèkem pouze pro bohaté. Èesko má velkou 
šanci stát se pro golfové turisty cílovou zemí, kam má smysl 
jezdit nejen za památkami, ale také proto, že si tu lze dobøe 
zahrát golf.

Pokud toužíte po opravdu nevídaném zážitku, nechte se 
okouzlit vesmírnou turistikou! Jedná se o novodobý feno- 
mén cest do vesmíru za úèelem osobního uspokojení. Pro- 
tože je to velice nákladné cestování, je vesmírná turistika 
dostupná jen bohatým osobám (cena „letenky“ se pohybu- 
je v desítkách miliónù dolarù). V pøípadì, že vlastníte 
potøebnou finanèní hotovost, èekají vás ještì jiná úskalí. 

Nejedná se jen o fyzickou pøípravu, budete se muset sezná- 
mit také s pomìrnì velkým množstvím technických infor- 
mací. Neménì vzrušující turistikou je turistika extrémní 
(adrenalinová). V tomto pøípadì oèekávejte cestování do 
nebezpeèných míst s úèastí na nebezpeèných akcích, bun- 
gee jumping, rafting èi horolezecké expedice. Adrenalin 
vám jistì nedovolí pøemýšlet nad problémy v osobním 
nebo profesním životì.

Ve svìtì se mùžete setkat s tzv. disaster a váleènou turi- 
stikou. V prvním pøípadì se jedná o cestování do oblastí 
zasažených pøírodní, popøípadì jinou katastrofou (povod- 
nì, hurikány, zemìtøesení, havárie atd.). Myšlenkou tako- 
výchto cest není pomoc v místech katastrofy, jde o formu 
kuriózního zážitku. Váleèná turistika se opírá o místa posti- 
žená válkou èi jiným podobným konfliktem. Dùvodem, 
proè se lidé odhodlávají k takovým výpravám, bývá snaha 
poznat nìco nového, výjimeèného, nebezpeèného. Cha- 
rakter takové turistiky mùže na mnohé pùsobit negativnì, 
neeticky, protože filozofií výletù je profitovat z neštìstí 
místních. Pøesto si ve svìtì tento zpùsob trávení volného 
èasu nachází stále nové pøíznivce.

V Ostrovì se nejvíce uplatòuje turistika pøíbuzenská. 
Rodinní pøíslušníci si tak mohou užít pøíjemné chvíle nejen 
se svými blízkými, ale také v útulných cukrárnách, Zámec- 
kém parku èi v klášterním areálu.
A� vás již vaše kroky zavedou kamkoli, k jihoèeským rybní- 
kùm èi na africkou pouš�, vracejte se domù odpoèati a plni 
úžasných zážitkù. Nezapomeòte: všude dobøe, doma nejlíp! 

Katastrofy jsou magnetem

Návštìvy pøíbuzných

S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, 
plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají pøednost odpoèinku u vody, jiní vyhledávají 
spíše zážitky, a� již v podobì „ochutnávání“ nejrùznìjších sportù, poznávání cizích kultur èi navštìvování 
èeských luhù a hájù. Jak se øíká, doba jde neustále kupøedu a stejnì tak jak se vyvíjejí vìdní disciplíny, nacházejí 
se také stále nové formy cestovního ruchu.

Ing. Aneta Hoffmeisterová 

Pøestože do zahájení 
41. Dìtského filmového 
a televizního festivalu 
ještì zbývá pùl roku, 
1. kvìtna odstartovala 

první festivalová akce. To je zábavnì 
nauèná hra Záhada NoRaTel. V pod- 
statì jde o vyhlášení konkurzu na re- 
daktory do festivalových redakcí festi- 
valových novin, rozhlasu a televize. 

Pro úèastníky konkurzu je pøipraven vstup- 
ní test a celá øada dalších zajímavých úkolù. 
Ten nejvìtší a nejtìžší je pøipraven na letní 
prázdniny. Podrobnosti o konkurzu nalez- 
nete na www.zahadanoratel.cz. Zde se mù- 
žete zaregistrovat a zúèastnit se konkurzu. 
Webové stránky od jejich spuštìní navští- 
vilo bìhem prvních 14 dnù více jak 600 dìtí 
z 67 míst v Èeské republice. Nejaktivnìjší 
jsou pak dìti z Prahy, Brna a Ostravy. 
Pevnì vìøím, že ostrovští se nenechají 
zahanbit a budou patøit mezi nejúspìšnìjší 
øešitele. Tato akce vznikla jako projekt 
k podpoøe mediální gramotnosti a finanènì 
ji podpoøilo Ministerstvo kultury Èeské re- 
publiky jako oficiální akci Èeského pøed- 
sednictví EU. 

Festivalové akce startují

Ing. Marek Poledníèek, 
øeditel DK Ostrov

Zámecký park v Ostrovì. Foto: Ing. Marek Poledníèek
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V dubnu byly zprovoznìny po celkové rekon- 
strukci nové porodní sály. Nabízí klientkám po- 
rod v prostøedí srovnatelném s nejmodernìjšími 
evropskými trendy a øadí se tak mezi nejmo- 
dernìjší porodnice v republice, jak hygienickými 
a bezpeènostními normami, tak i pøíjemným 
prostøedím a komfortem služeb pro klientky 
a jejich pøípadný doprovod. 

Souèástí rekonstrukce sálù byla komplexní obmìna 
pøístrojového vybavení a pøíslušenství. Klientky jsou 
tak pøi pøíjmu k porodu i bìhem pøípravy na porod 
vyšetøovány na špièkovém moderním 3D sonografu. 
Monitorovací pøedporodní místnost je kromì 
individuálnì nastavitelné klimatizace a polohovacího 
lùžka vybavena i plazmovou televizí s DVD, kde si 
klientka mùže zvolit program dle vlastního pøání. 

Samotné nové porodní boxy jsou dva, jeden 
adrenalinový, druhý melancholický. I zde je možné 
nastavit teplotu dle osobního pøání klientky, souèástí 
každého boxu je vlastní sociální zázemí vèetnì vany, 
které mùže být rodièkami využito v pøípadì jakékoli 
potøeby pøed i po porodu. Každý box je vybaven 
moderním polohovatelným porodním lùžkem, které 
umožní klientce rodit v poloze, která je jí maximálnì 
pøíjemná a nastavení lze mìnit i bìhem samotného 
porodu. Pokud je porod provádìn císaøským øezem, 
je pro klientky pøipraven nový sál, který je rovnìž 
kompletnì vybaven nejmodernìjší pøístrojovou 
technikou a splòuje veškeré hygienické požadavky 
vèetnì bezdotykového vstupu, filtrù a výmìny vzdu- 
chu. Doprovod klientky je možný, na rozdíl od jiných 
porodnic, bez jakýchkoli poplatkù a pro doprovod je 
rovnìž pøipraveno nové zázemí, mimo jiné vlastní 
šatna a vlastní sociální zaøízení. Rekonstrukce porod- 
ních sálù je dalším z krokù v koncepci celkového 
rozvoje Nemocnice a zkvalitnìní nabízených služeb 
vèetnì klientského zázemí. 

Dalším pøipravovaným projektem jsou úpravy reha- 
bilitaèního oddìlení, kde bychom ve druhé polovinì 
letošního roku chtìli ve spolupráci s odborníkem 
Pavlem Koláøem realizovat technickou, pøístrojovou 
a organizaèní obmìnu lùžkové i ambulantní èásti 
oddìlení. 

Nové porodní sály 
v Nemocnici Ostrov

Nový porodní box v Nemocnici Ostrov

 Mgr. David Soukup

Vážení spoluobèané, v poslední dobì nás velmi 
trápí neumístìné dìti do mateøských školek. 
Chtìli jsme být pøipraveni na eventualitu, že 
budeme muset kapacitu navýšit. 

Již v loòském roce jsme zpracovali projektovou do- 
kumentaci na pøístavbu u Mateøské školy v Palackého 
ulici (za Družbou), pøedpokládali jsme, že by se tím 
navýšila kapacita o celou jednu školku, tedy o 90 dìtí. 
Bohužel, na zásah Krajské hygienické stanice jsme 
museli tento poèet zredukovat na 30. Pøesto jsme loni 
v létì zažádali a nakonec i dostali stavební povolení, 
pøièemž náklady na tuto pøístavbu se vyšplhaly na více 
než 38,5 miliónù korun. To bylo a stále je mimo 
možnosti mìsta, nehledì na to, že na jedno dítì by 
tento náklad èinil témìø 1,3 milionu korun. A hlavnì 
nejde tuto pøístavbu dìlat za provozu, znamenalo by 
to na dobu stavby školku zavøít a dìti, které sem cho- 
dí, by musely zùstat doma. Stavìt školku tzv. na zelené 
louce také nejde, náklady by byly více jak dvojná- 
sobné a nemáme ani vhodné místo, kam bychom ji 
situovali. Školka musí mít dostateènou zahradu a musí 
být pøedevším i dobøe dostupná pro pìší. 

V loòském ani pøedloòském roce nebyl u zápisu 
takový pøetlak dìtí, které by mìly mít nárok na školku, 
jako v roce letošním. Od školního roku 2008-2009 se 
navýšila kapacita MŠ Krušnohorská o sedm míst. Od 
letošního roku jsme otevøeli tøídu pøi ZŠ J. V. Mysl- 
beka s kapacitou 20 dìtí. Pøesto po zápisu v letošním 
roce nebudou všechny dìti umístìny. K zápisu se 
nìkteøí rodièe dostavují na více školek, jeden z rodièù 
je s druhým dítìtem na rodièovské dovolené, nemají 
trvalý pobyt v Ostrovì, nebo dítì ještì nedosáhlo tøí 
let vìku. Na druhou stranu má øeditelka školky za 
povinnost vzít dítì, které je pøedškolního vìku a navíc 
bezplatnì, to ukládá zákon.

Øešení se však rýsuje, stále máme v majetku objekt, 
jehož úpravou bychom mohli nákladem cca 22 
miliónù korun vytvoøit 80 míst. Tím pádem by byla 
uspokojena poptávka nejen tìch, kteøí byli odmítnuti, 
ale i pøípadnì rezerva pro další dìti. Intenzivnì na 
tomto projektu pracujeme a rádi bychom jej spustili již 
letos tak, aby již v pøíštím roce mohla další školka 
fungovat. 
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V bøeznu jednotka zasahovala u 18 událostí, 
z nichž bylo sedm požárù, šest dopravních 
nehod, dvì technické pomoci a tøi úniky látek.

V dubnu si pøítomnost naší jednotky vyžádalo 
celkem 13 událostí, z toho sedm požárù, jedna 
dopravní nehoda, tøi technické pomoci, jeden 
únik látek a jeden planý poplach.

1. bøezna 21.55 hod. 
Hoøel celodøevìný objekt bývalého bistra v Boèi, 
požár likvidovaly tøi jednotky. 

4. bøezna 16.04 hod. 
Únik neznámého ropného produktu v Horním Žïá- 
ru. Byly postaveny norné stìny a zábrany k zachy- 
távání skvrn na vozovce a v korytì deš�ové vody. 
Zásah trval tøi dny. 

23. bøezna 20.55 hod. 
U odboèky na Horní Hrad došlo k dopravní nehodì 
osobního vozidla, ve kterém cestovaly ètyøi osoby, 
z toho tøi nezletilí chlapci. Došlo k nárazu støechou do 
stromu, dva chlapci nehodu nepøežili. 

24. bøezna 7.45 hod. 
Na silnici smìr Karlovy Vary za obcí Bor se srazila dvì 
vozidla, zranìný øidiè osobního vozidla byl letecky 
pøepraven do specializované nemocnice. 

2. dubna 16.31 hod. 
Požár trávy u obce Ruprechtov, 16.43 hod. Požár 
trávy za èistièkou odpadních vod u železnièní tratì 
smìr Chomutov. 

5. dubna 5.32 hod. 
Likvidace krevní skvrny z vozovky smìr Moøíèov, kde 
bylo nalezeno tìlo mladého muže. Pøíèina smrti je 
v šetøení Policie ÈR. 

18. dubna 10.48 hod. 
Likvidace ropné skvrny v ulicích Myslbekova, 
Komenského a pøilehlých komunikacích, bylo 
použito 70 kg sorbentu. 

22. dubna 17.19 hod. 
Dopravní nehoda tøí osobních vozidel zkomplikovala 
dopravu na Jáchymovské ulici. 

25. dubna 23.38 hod. 
Na parkovišti u koupalištì byla požárem znièena 
skaterampa, k dalším škodám nedošlo.

III. reprezentaèní ples SDH Ostrov v DK Ostrov se 
konal v bøeznu. V èervnu nás èekají oslavy Dne dìtí, 
20. èervna poøádáme další roèník soutìže o putovní 
plaketu SDH Ostrov v požárním útoku (v Zámeckém 
parku, vchod z Karlovarské ulice). 

Na zaèátek èervence je opìt pøipraveno dìtské letní 
soustøedìní, tentokrát od 6. do 12. 7. Poèet míst je 
omezen kapacitou tábora, pøihláška je ke stažení na 
našich stránkách. 

Další informace na: www.hasiciostrov.wz.cz. 

V dubnu se v Ostrovì narodilo osm dìtí, zemøelo 
sedm obèanù. Manželství uzavøely v dubnu tøi páry. 
K trvalému pobytu ve mìstì se bìhem dubna pøihlá- 
silo 31 osob, odstìhovalo se jich 13. Celkovì tedy ve 
mìstì pøibylo 19 obèanù. Prùmìrný vìk ostrovských 
obyvatel v dubnu 2009 byl 40,91 let. Celkový poèet 
obyvatel hlášených v Ostrovì (vèetnì pøilehlých 
obcí) k 30. dubnu 2009 byl 16 996. 

V lokalitì, která je situovaná jižnì od Ostrova, 
vlevo od Karlovarského kopce v tzv. Prùmyslové 
zónì se zaèínají usídlovat nové firmy a jiné 
podnikající subjekty. 

Dosud nebyl pro toto místo stanoven oficiální název 
ulice, resp. chybí doruèovací adresa. Ke stanovení 
názvu této èásti vyhlásil Odbor dopravnì správní 
Mìstského úøadu v Ostrovì anketu v místních 
periodikách a na webových stránkách mìsta, kde 
oslovil obèany Ostrova, aby se pøipojili se svými 
návrhy. Anketa mìla ohlas. Od ostrovských obèanù 
pøišlo celkem šest podnìtù. Ve ètyøech pøípadech 
se opakuje návrh ulice pod názvem Prùmyslová. 
V ostatních dalších pøípadech se ulice neopakují. Další 
návrhy od obèanù znìly: Jižní, Nad Ostrovem, Nad 
Bystøicí, Okružní a Okrajová. O koneèném názvu 
ulice, která se nachází v Prùmyslové zónì Ostrov, 
bude rozhodovat na svém øádném zasedání Zastu- 
pitelstvo mìsta 21. kvìtna 2009. Rada mìsta na svém 
zasedání dne 12. kvìtna doporuèila Zastupitelstvu 
název Prùmyslová. 

Ostrovští hasièi v bøeznu 
a dubnu

Pavel Všelko, JSDH Ostrov

Dopravní nehoda na Jáchymovské ulici dne 22. dubna 2009 
Foto: Archiv JSDH Ostrov

Zmìna stavu obyvatel 
mìsta Ostrova v dubnu 2009

Matrika MÚ Ostrov 

Ostrovští 
budou mít novou ulici

Ing. Jan Bureš, starosta mìsta Ostrova

Problematiku školek 
mìsto øeší

Matìjka Milan, místostarosta mìsta
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Mìstská policie Ostrov 
v dubnu 

Bc. Pavel Èekan, velitel MP Ostrov

Výstavba 
nového høištì již zaèala

Hodnocení v 1. ètvrtletí 2009: strážníci zjistili 
celkem 1321 pøestupkù a uložili za nì sankce ve 
výši 129 714 Kè (z toho bylo 1152 pøestupkù 
v dopravì a 169 porušení veøejného poøádku, 
vyhlášky mìsta apod.). 

V dubnu strážníci MP nepolevili ve své èinnosti 
a zjistili celkem 353 pøestupkù, za které uložili 
sankce ve výši 46 950 Kè (64 pøestupkù na úseku 
veøejného poøádku a 289 pøestupkù v dopravì).

2. dubna 14.49 hod. 
Oznámení drobné krádeže v marketu, kde obèan 
Ostrova odcizil zboží v hodnotì 51 korun. Za pøe- 
stupek proti majetku byla pachateli na místì uložena 
bloková pokuta. 

7. dubna 13.32 hod. 
Pøi pravidelné kontrole Zámeckého parku strážníci 
zjistili, že dva nezletilí chlapci z Ostrova zde popíjejí 
alkoholické nápoje, které jim poskytl mladistvý obèan 
Ostrova. Nezletilí chlapci byli pøedáni rodièùm.

9. dubna 01.12 hod. 
Oznámení obèanù, že u ZŠ Myslbekova parta 
mladých lidí ruší noèní klid. Na místì strážníci zastihli 
sedm mladých lidí z Ostrova, kteøí byli v podnapilém 
stavu a chovali se velmi hluènì. U pìti z nich bylo 
zjištìno, že pøestože nedovršili vìku 18 let, jsou 
v podnapilém stavu. Bylo zahájeno pøestupkové 
øízení.

12. dubna 21.50 hod. 
Oznámení ženy, že v jejím bytì ji napadá její pøítel. 
Na místì strážníci spolu s policisty ÈR Ostrov zjistili, 
že 50letý obèan Chomutova v podnapilém stavu 
napadal majitelku bytu. Muž byl z bytu vykázán, aby 
nemohl pokraèovat ve svém jednání, a vìc bude mít 
dohru u pøestupkové komise.

17. dubna 02.36 hod. 
Oznámení, že neznámý pachatel naèerpal na benzi- 
nové stanici pohonné hmoty a ujel bez zaplacení. 
Strážníkùm se 42letého pachatele z Nového Sedla 
podaøilo zadržet a pøedat k dalšímu šetøení PÈR. 

Od stávajícího vlakového nádraží po bývalý 
závod Škoda v Dolním Žïáru prochází Ostrovem 
vleèka. Toto dnes již nefunkèní zaøízení je ba- 
riérou mezi starým a novým mìstem. Je však
i potenciálem pro další rozvoj. Proto mìsto 
Ostrov zadalo zpracování studie využití pozem- 
kù pod bývalou vleèkou s cílem provìøit mož- 
nosti jak z hlediska zaèlenìní tìchto pozemkù do 
struktury mìsta a okolí, tak s pøihlédnutím k po- 
tøebám místních obyvatel. 

Jako nejvhodnìjší bylo zvoleno využití pro cyklostez- 
ku. Napojením cyklostezky, která by mohla vznik- 
nout na tìlese bývalé vleèky, na další cyklostezky 
v okolí mìsta je možné vytvoøit pomìrnì ojedinìlý 
rekreaènì dopravní prvek, tzv. rondo neboli okruh 
cyklostezky, která èástí prochází vlastním mìstem 
a èásteènì volnou krajinou. 

Navržené Ostrovské Rondo má plánovány dva 
okruhy: „malý“ okruh, pøi kterém kromì tìlesa vleèky 
budou využity nìkteré stávající cesty v oblasti Bo- 
reckých rybníkù, a „velký“ okruh o celkové délce cca 
7,5 km, vhodný pøedevším pro cyklo-dopravu, 
v nìmž by byly zapojeny také: stezka na Kvìtnovou, 
stezka do prostoru pod nemocnicí, stezka v rámci 
území Ostrov-východ a napojení na prostor u nádra- 
ží, na cyklostezku na tìlese vleèky. Tyto stezky však 
bude nutné teprve vybudovat. Navržené využití 
tìlesa vleèky tak tvoøí spojovací prvek pøedevším 
v severojižním smìru v rámci mìsta, v širším kontextu 
s oblastí Dolního a Horního Žïáru a Jáchymova. Dále 
pak, jako specificky navržená okružní komunikace, 
mùže spojovat mìsto a mìstské aktivity s bezpro- 
støedním krajinným zázemím mìsta: Boreckými ryb- 
níky, Kvìtnovou, prostorem Boreckého potoka a re- 
kreaèními pøírodními prvky na východním okraji 
mìsta. Na vlastní cyklostezku budou ve vhodných 
místech navázány další sportovnì rekreaèní aktivity, 
které využití Ostrovského Ronda mohou zpestøit. 

Technická pøíprava tohoto zámìru bude pokraèovat. 
Prvním krokem bude získání pozemkù bývalé vleèky 
do majetku mìsta Ostrov. 

VI. roèník O Pohár velitele Mìstské policie Karlovy 
Vary ve støelbì z pistole se uskuteènil na støelnici 
v Karlových Varech. Soutìž skonèila velkým úspì- 
chem strážníkù MP Ostrov; vítìzný pohár v jednotliv- 
cích si odvezl Mikuláš Záhorec a nominovaná 
družstva strážníkù MP Ostrov obsadila 1. místo, 
pohár si odvezlo družstvo ve složení Èekan, Döme 
a Záhorec. Druhé místo získalo družstvo ve složení 
Èerný, Frèek a Silovský. Po pìti letech tak strážníci 
ukonèili vítìznou nadvládu strážníkù MP Karlovy 
Vary a porazili je jak v jednotlivcích, tak i družstvech. 
Gratulujeme! 

V Ostrovì pøišlo na poøad dne i projednávání 
hospodaøení mìsta za I. ètvrtletí letošního roku. 

Rozpoèet poèítá s vyrovnaným hospodaøením, kdy 
celkové pøíjmy a celkové výdaje byly stanoveny ve 
výši 485 mil. 172 tis. Kè. Po I. ètvrtletí dosahují pøíjmy 
èástky 102 mil. 738 tis. korun a výdaje 72 mil. 126 tis. 
korun. 

Tato pøevaha pøíjmù nad výdaji vznikla zejména 
vlivem nízkého èerpání kapitálových výdajù a výdajù 
na velké opravy v I. ètvrtletí (rozdíl pøíjmù a výdajù 
30 mil. 612 tis. Kè). Zvýšenou pozornost pøi projed- 
návání vìnovala Rada mìsta plnìní daòových pøíjmù, 
rozpoèet mìsta poèítá pro rok 2009 s daòovými 
pøíjmy v celkové výši 146 mil. 850 tis. Kè, skuteènost 
za I. ètvrtletí èinila 35 mil. 484 tis. Kè, což pøedstavuje 
24,2 % roèního plánu (do ideální ètvrtiny roèního 
plánu chybìlo 0,8 %). Na tento výsledek má vliv i to, 
že mìsto si pro letošní rok naplánovalo daòové 
pøíjmy ve stejné výši jako pro rok loòský. Prozatím 
tedy nehrozí nebezpeèí, že by byly ohroženy 
naplánované akce roku 2009. 

Hospodaøení mìsta 
za I. ètvrtletí 2009

Mgr. Lucie Mildorfová 

Velký úspìch 
strážníkù MP Ostrov 

Ing. Alexandra Fürbachová, ved. Odboru RÚP

Poslední zvíøata, která 
zimovala v Ostrovském 
Macíku, byla v bøeznu 
vypuštìna. Dvì labutì, 
matka s mládìtem, na 
Boreckých rybnících 
v Ostrovì, dva páry 
ježkù ve Vysoké Štole 
u Nejdku. 

V Macíku v sezónì 2008-
2009 zimovalo nebo bylo 

z jiných dùvodù pøijato 10 ježkù a 21 labutí, pøitom 
20 labutí pochází z Ostrova. Toto je zapøíèinìno 
velkým množstvím rybníkù v Ostrovì a jeho okolí. 

Každoroèní vypouštìní zvíøat je pro nás, pracovníky 
Macíka, velkým svátkem, nebo� návrat na svobodu je 
tím nejlepším, co pro nì mùžeme udìlat. Bohužel 
každé zvíøe takové štìstí nemá, napøíklad dravci 
popálení elektrickým proudem. Odchytová služba 
pro volnì žijící druhy je v èinnosti také díky finanèní 
podpoøe Karlovarského kraje a mìsta Ostrov. 

Vypuštìní 
zvíøat do pøírody

Hana Šimková, OS Macík

Ostrovští strážníci si odvezli zasloužené trofeje.
Foto: Archiv MP Ostrov

Nedávno byl vydán Katalog po- 
skytovatelù sociálních a sociálnì 
zdravotních služeb s cílem infor- 
movat obèany o poskytovatelích 
sociálních služeb v místì jejich 
bydlištì a v obcích s pùsobností 
mìsta Ostrova. 

Pro obèany je k nahlédnutí na sociálním odboru  MÚ 
v Ostrovì, je zveøejnìn na webových stránkách 
(www.ostrov.cz) v nabídce Komunitní plánování, 
v Infocentru v DK Ostrov, u praktických lékaøù, 
u starostù obcí v pùsobnosti mìsta a u poskytovatelù 
uvedených v katalogu. 
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Katalog sociálních 
a sociálnì zdravotních služeb

Ing. Jiøí Žemlièka

Základní kynologická organizace (ZKO) Ostrov Vese- 
øice je pøíspìvkovou organizací sdružující nadšence 
psù všech vìkových kategorií. Veškeré výdaje jsou 
hrazeny z èlenských pøíspìvkù a dotací, o které pravi- 
delnì žádáme. Získat sponzory pro toto sportovní 
odvìtví není jednoduché, ve vìtšinì pøípadù se kýže- 
ný výsledek nedostaví. Závodníci jsou odkázáni na 
podporu klubu a jeho zázemí. Tyto aspekty mají 
nemalý vliv na umístìní v soutìži. 

. 

Nemalou mìrou se tak nepøímo podílejí na repre- 
zentaci našeho mìsta na závodním poli nejen po celé 
Èeské republice, ale mnohdy i v zahranièí a umožòují 
nám stát se poøadateli nejrùznìjších akcí. 

Právì proto bychom chtìli podìkovat mìstu 
Ostrov a pøedevším Radì mìsta za pøidìlení 
grantu nejen v letošním roce, ale i v letech 
pøedcházejících

Ostrovští kynologové 
získali podporu mìsta

Martin Zrubek, pøedseda ZKO Ostrov Veseøice 

Uvítáme diskusní pøíspìvky 
ètenáøù k otištìným tématùm 
v OM.



minerálù v klášterním areálu. Deváté roèníky se 
zapojily do slovesné soutìže poøádané ZUŠ jako 
souèást pøehlídky Ostrovského Soukání, v níž Jiøí 
Èechman vyhrál ve své kategorii a Michal Balcar 
získal èestné uznání za slohové práce na téma Hrdina. 
V dopravní soutìži pá�áci Kubištová, Èerná, Liška 
a Tran vybojovali v konkurenci 14 škol osmé místo. 
Družstvo fotbalistù (Kraus, Horváth, Kuèera, Filák, 
Koutný, L. Tøeštík, M. Tøeštík, Pøibyl, Koucký, Líska, 
Ryšánek, P. Surmaj, L. Surmaj, Cicvárek, Brichcín, 
Šidák) obsadilo tøetí místo ve fotbalové soutìži Coca-
Cola Cup. Pokraèují soutìže Malé sportovní olym- 
piády (I. st.), Sportovní olympiády (II. st.) i soutìže 
softbalové. Úspìchy našich sportovcù, stejnì jako 
veškeré dùležité dìní ve škole, jsou prùbìžnì zve- 
øejòovány na: www.3zsostrov.cz. 

Ve ètvrtek 25. èervna se v klášterním kostele Zvìsto- 
vání Panny Marie rozlouèíme „Posledními kroky“ 
s vycházejícími žáky a pak už se budeme tìšit ze 
zasloužených prázdnin. Tak a� jsou pohodové! 

Pøíjemný závìr školního roku 
pøeje všem dìtem Redakèní rada 
Ostrovského mìsíèníku.
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Zprávy ze škol

ZŠ J. V. Myslbeka 
a MŠ Ostrov

Májový trojlístek ZŠ praktická a ZŠ speciální
Školní rok se blíží do finále, ve kterém nás jistì 
èeká radost z pìkného vysvìdèení, doprovázená 
zamyšlením nad tím, v èem se pøíští rok polepšit 
a kterou nepìknou známku opravit. 

Naposledy si pùjdou pro závìreèné hodnocení žáci 
9. roèníku. Dále bude záležet pøedevším na nich, zda 
se budou moci nìkdy pøijít pochlubit s výuèním listem 
z uèilištì, na které mají namíøeno. Na sklonku dubna 
k nám zavítala ostrovská televize, aby natoèila další 
z dílù série o ostrovských výchovnì vzdìlávacích zaøí- 
zeních. V kvìtnu jsme si pøipomnìli Den matek vý- 
tvarnou soutìží, kterou vyhrála D. Gašparová ze 7. tø., 
a recitaèní soutìž, jejímž vítìzem se stal R. Opluštil 
z 5. tø. Snímkem dìtí ze školy v pøírodì na Bublavì 
pøipomínáme jejich pøíjemný pobyt plný zážitkù. 
Nejvíce se jim líbila projížïka na koních v místním 
jezdeckém oddíle. Doprovodem jim byly uèitelky 
Modranzská a Zapletalová, jež pro nì mìly pøipra- 
veno spoustu zajímavých výletù, soutìží a dalších 
aktivit. Probìhlo také okresní a krajské kolo v lehké 
atletice praktických škol. Jak vše dopadlo a kdo 
dosáhl nejlepších výsledkù, se dozvíme až v pøíštím 
èísle OM. 

Závìrem pøejeme všem pedagogùm a žákùm hezké
a pohodové prázdniny. 

Vrcholí období písemek a zkoušení a po nìm 
pøijde rekapitulace, èeho všeho se nám letos 
podaøilo dosáhnout, èas výletù a exkurzí. 

Malým pøedkrmem k nim byla urèitì návštìva nì- 
kterých tøíd I. stupnì na výstavì IQ centra „Hry 
a klamy“ v Karlových Varech nebo exkurze devá�ákù 
v Divadle Alfa v Plzni spojená s pøedstavením, pro- 
hlídkou Pivovarského muzea a Techmánie. Žáci se 

Využijte možnost pøedbìžného zápisu dìtí pro 
školní rok 2009-2010, v záøí už mùže být v nì- 
kterých oborech obsazeno!

Hudební obor Masarykova 717, uèebna HN, 
Štìpánka Hamar, tel. 353 300 541
Zápis: 22. èervna 13.00-17.00 hod., 24. èervna 13.00-
17.00 hod.

Výtvarný obor Masarykova 715, uèebna VO, Mgr. 
Zuzana Motlíková, tel. 353 300 557, 353 300 558
Zápis: každé pondìlí a støedu 14.00-17.00 hod., po 
celý èerven 

Taneèní obor Masarykova 1195 (MŠ), uèebna TO, 
Olga Ratajová, tel. 353 822 063
Zápis: každé pondìlí a støedu 14.00-17.00 hod., po 
celý èerven 

Literárnì dramatický obor Masarykova 1195 
(MŠ), uèebna LDO, Mgr. Irena Konývková, tel. 353 
842 813 (MŠ), 353 300 550 (øeditelna)
Zápis: každé úterý 14.00-18.00 hod., po celý èerven

Mgr. Naïa Èechmanová

Daniela Brodcová

Jaro je ve škole plné sportovních a spoleèen- 
ských akcí. V období 14. až 23. bøezna vyjeli žáci 
1. až 4. roèníkù na tradièní školu v pøírodì do 
areálu Sklárna u Žihle a 11. až 17. kvìtna je 
následovaly dìti VII. C a IX. C, tentokrát do ŠvP 
Varvažov v oblasti Orlické pøehrady. 

V obou pøípadech byly dìti doplnìny do potøebného 
poètu zájemci z jiných tøíd. 28. dubna jsme konèili akci 
„Bruslíme se školou“ karnevalem na zimním stadio- 

nu. Poslední den pøed prázdninami se dìti z I. A 
vydaly s uèitelkou Bärreiterovou hledat velikonoèní 
poklad, 30. dubna pak v rámci pøipomenutí lidových 
tradic souvisejících s vítáním jara kromì jiného ve 
tøídì III. B vyuèovala D. Klauková coby èarodìjnice 
napø. barevnou matematiku a anglická slovíèka 
v „kouzelniètinì“. Ze sportovních akcí mùžeme vy- 
zdvihnout 2. místo žákù 4.-5. tøíd ve vybíjené a po- 
stup do krajského kola, které se uskuteènilo v Soko- 
lovì. Starší dívky dosáhly výborného výsledku, kdy  
ve finále B okresního kola ve volejbalu obsadily 
druhé místo. Vyuèující matematiky Choutka pøipravil 
pro žáky IX. A, VIII. A a èásti VIII. C velmi zajímavou 
exkurzi na akci Techmania, která se uskuteènila 
v Plzni 7. kvìtna. Výstava, kde si žáci mohli i v rámci 
interaktivní prezentace „osahat“ pomùcky pro výuku 
fyziky, biologie a technické výchovy, naše dìti velmi 
zaujala. 

Zápis do ZUŠ Ostrov

Mgr. Vladimír Vízdal

Škola v pøírodì obohatila dìti o zážitky.                                                                                                  Foto: Archiv ZŠ praktická a ZŠ speciální

Prohlídka Divadla Alfa nadchla zúèastnìné. Foto: Archiv ZŠ Májová

zúèastnili ukázky výcviku dravých ptákù v rámci oslav 
Dne Zemì. Ani výstavy v Ostrovì neunikly naší 
pozornosti a šes�áci i osmáci oceòovali skryté krásy 

Žáci mìli možnost exponáty vyzkoušet.          Foto: Archiv ZŠ Májová
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Zprávy ze škol MDDM Ostrov

Letní shinny

Turnaj v kolektivní høe severoamerických indiánù. 
Velmi dynamická hra s dùrazem na rychlost a obrat- 
nost. Pøijïte si vyzkoušet, co dovedete s koženým 
míèkem a døevìnou holí.

Louèení se školním rokem

Poslední akce v tomto školním roce. Nebudou 
chybìt rùzné hry a samozøejmì opékání pøinesených 
pochutin. Není urèeno jen pro èleny kroužkù, ale
i pro širokou veøejnost.

Povídání o…
…o zvíøátkách žijících v Ekocentru, a to èinèilách 
a osmácích. Informace od jejich donesení domù až 
po dùležité vìci z jejich života. Bližší informace 
a rezervace: telefonicky nebo e-mailem.

Prohlídky pro veøejnost
So a ne 9.00-12.00 hod. a 13.00-17.00 hod. 
Bezplatná prohlídka venkovní èásti a chovatelských 
pracoven. Mimo tuto dobu možno domluvit pro- 
hlídky telefonicky.

3. èervna 16.00 hod.

24. èervna 16.00 hod.

Informace: Ekocentrum po-èt 9.00-18.00 hod., pá 
9.00-17.00 hod., tel. 353 842 389, 731 615 658), 
e-mail: eko@eko.mddmostrov.cz. 

Ostrovské Gymnázium dlouhodobì umožòuje svým 
studentùm mnoha rùznými formami rozvoj jazykových 
dovedností. Mimoøádnì pestrý byl v tomto ohledu 
konec dubna a celý kvìten. Studenti sekund prožili 
bájeèný týden v nìmeckém Hohenbergu. S nìmec- 
kými vrstevníky rozvíjeli svou tvoøivost a zejména kon- 
verzaèní dovednosti. Podìkování za to patøí Danì 
Osièkové. Zaèátkem kvìtna jsme pøijali 22èlennou 
návštìvu z Kanady. Hosté z øad studentù (pøedevším 

z Britské Kolumbie) prezentovali na hodinách anglic- 
kého jazyka svou zemi a jako rodilí mluvèí bezpro- 
støednì anglicky komunikovali s našimi studenty. Po- 
dobné setkání se letos uskuteènilo již pošesté, dìkuje- 
me za to P. Leechové a R. Targoszovi. Nepøehlédnu- 
telného úspìchu dosáhli angliètináøi kvarty A v celo- 
státní soutìži Video pohlednice z mého mìsta, kterou 
pod patronátem velvyslankynì Spojeného království 
Velké Británie a Severního Irska a pod záštitou MŠMT 
ÈR organizuje Anglický klub ZŠ Praha 13, Mládí 135. 
Se svým projektem Sightseeing Tour of Ostrov získali 
skvìlé páté místo! Za pøíkladné pedagogické vedení 
dìkujeme J. Fresserovi. Již popáté koncertovali 
v Ostrovì spoleènì zpìváci našeho pìveckého sboru 
s pøáteli z nìmeckých partnerských škol; letos pøijel 
kytarový soubor z Hofu a pìvecký sbor z Wundsie- 
delu. Setkání známé jako Jarní zpívání bylo již páté, 
postupnì si získává v kulturní nabídce v Ostrovì své 
místo. Vážíme si toho a dìkujeme za finanèní podporu 
mìsta Ostrov. Od 9. kvìtna absolvovali naši studenti 
tradièní týdenní studijní pobyt ve Velké Británii, tento- 
krát ve skotském Edinbourghu. Studenti poznávají 
rodinné prostøedí britských hostitelù, školský systém 
(dopoledne se zúèastòují vyuèování) i významné pa- 
mìtihodnosti regionu. Neménì cenné je poznání ži- 
votního stylu Britù; k nejsilnìjším zážitkùm patøí vždy 
støet s anglickou kuchyní. Za pøípravu studijních pobytù 
dìkujeme D. Žerebjatjevové. Výèet aktivit našich vy- 
uèujících jazykù zahrnuje i pøípravu na mezinárodnì 
uznávané zkoušky, semináøe èi mezinárodní projekty. 
Už dlouhá léta proto platí, že z ostrovského Gymnázia 
odcházejí studenti do svìta jazykovì vybaveni oprav- 
du velmi dobøe. 

Olympiáda ostrovských škol

8. èervna 10.00 hod., høištì MDDM

Olympiáda mateøských škol
9. èervna 9.00 hod., areál Ekocentra

Informace ke všem akcím, èinnosti kroužkù 
a táborùm: MDDM po-pá 9.00-18.00 hod., tel. 
353 613 248.

Pohár mìstské rady, èlunkové závody 1. tøíd

Èlunkové závody prvòákù všech ostrovských škol 
budou poslední soutìží Olympiády ostrovských škol, 
Poháru Mìstské rady. 

Ostrovské MŠ budou soutìžit v prostorách Eko- 
centra, tématem budou zvíøata. Vítìzná MŠ získá 
pohár MDDM Ostrov. Vítìzství obhajuje MŠ Kruš- 
nohorská Ostrov.

Sportovní høištì, minigolf, stolní tenis
Tenis, basketbal, volejbal, nohejbal si mùžete za 
pøíznivého poèasí zahrát na víceúèelovém høišti, 
fotbal na minihøišti s umìlým trávníkem po-pá do 
19 hod., so, ne 10.00-19.00 hod. Ve stejnou dobu je 
otevøen i minigolf a venkovní stolní tenis.

Letní èinnost
Po celý èerven pøipravují pracovníci MDDM letní 
prázdninovou èinnost. 30. èervna odjíždìjí dìti na 
I. turnus letního tábora v Manìtínì. Autobusy do 
Manìtína odjíždìjí vždy v 16.00 hod. od Domu dìtí, 
pøijíždìjí po 18.30 hod. rovnìž k Domu dìtí.

Letní tábor Manìtín
Termíny: 
I. 30. 6.-13. 7., II. 13. 7.-26. 7., III. 26. 7.-8. 8., IV. 8. 
8.-21. 8.. Volná místa jsou v II. a IV. turnusu.

Pøímìstský sportovní tábor
Termíny: I. 20. 7.-24. 7., II. 27. 7.  31. 7. 

Provoz MDDM o prázdninách
Dùm dìtí bude otevøen v pracovní dny 9.00-17.00 
hod. Høištì v pøípadì pøíznivého poèasí 10.00-19.00 
hod. (vèetnì sobot a nedìlí). 

Program

Pøehlídka talentù. Zahrají talentovaní žáci klavírního 
oddìlení.  

Flétnový koncert. Zahrají žáci Štìpánky Hamar a je- 
jich hosté.  

Absolventský koncert. Pøedstaví se absolventi I. a II. 
cyklu hudebního a dramatického oboru.

Letní hrátky. Zahrají žáci Jaroslava Chmelíka, 
Štìpánky Hamar a Jiøího Novotného. 

Akce mimo Ostrov
 Brnkání, festival dìtských 

divadel. Soubor Hop-Hop Ireny Konývkové s pøed- 
stavením Ruby a Garnet

 Národní pøehlídka 
mladého divadla. Soubor Na poslední chvíli Lucie 
Velièkové s pøedstavením Nikdo nemùže ven 

 Dìtská scéna 2009, 
celostátní kolo soutìže v pøednesu. Žáci LDO Ireny 
Konývkové a Lucie Velièkové

 Dìtská scéna 2009, 
celostátní kolo soutìže divadelních souborù. Soubor 
Hop-Hop Ireny Konývkové s pøedstavením Ruby 
a Garnet 

 
 Festival mládežnického divadla. Soubor Hop-

Hop s pøedstavením Don Quijote 
  diva- 

delní festival dìtí. Soubor Hop-Hop s pøedstavením 
Dar ohnivého ptáka a Ruby a Garnet. 

1. èervna 17.00 hod., Stará radnice Ostrov

4. èervna 16.30 hod., Stará radnice Ostrov 

10. èervna 17.00 hod., Stará radnice Ostrov 

16. èervna 17.00 hod., sál ZUŠ 

4. až 7. èervna, Brno,

4. až 7. èervna, Ústí nad Orlicí,

12. až 14. èervna, Trutnov,

15. až 18. èervna, Trutnov,

26. èervna až 4. èervence, Hall in Tyrol, Rakou- 
sko,

24. èervence až 2. srpna, Turgi, Švýcarsko,

Støední prùmyslová škola Ostrov zorganizovala 
ve svých modernì zaøízených dílnách (v areálu 
bývalého karlovarského ÈSAD) již 15. roèník 
soutìže Automechanik Junior, urèené žákùm 
støedních škol. Vyhlašovatelem celostátní 
soutìže je MŠMT ÈR a odborná sekce vzdìlávání 
pøi Svazu autoopraven ÈR. 

V základní èásti probìhla „školní kola“, která urèila 
postupující do jednotlivých krajských kol. V Karlo- 
varském kraji byla poøádáním krajského kola povì- 
øena naše škola, spolupoøadatelem se opìt stala Auto 
Kelly. Krajského kola se zúèastnili žáci z Integro- 
vaných støedních škol technických a ekonomických ze 
Sokolova a Chebu a SPŠ Ostrov. Teoretická èást ve 
formì testu na poèítaèi provìøila znalosti soutìžících 
z pøedmìtù: automobily, elektronika, technologie 
oprav a diagnostika. V praktické èásti øešili žáci 10 
praktických úkolù typu oprav, seøizování, diagnosti- 
kování závad a následné odstraòování. Výkony hod- 
notila porota pedagogických pracovníkù, ve které 
byli zástupci ze všech zúèastnìných škol. A jak si vedli 
studenti školy v tomto pomìøení sil? Ostrovští Petr 
Klouèek a Petr Budínský skonèili na prvních dvou 
místech, tøetí pøíèku obsadil Jan Vrbata z Chebu. 
Barvy Karlovarského kraje pojedou do Ústí nad Orlicí 
reprezentovat první a tøetí z nich. Ostrovským auto- 
mechanikùm se sluší poblahopøát a prvnímu z nich 
držíme palce, aby skvìlé umístìní zopakoval i v celo- 
republikovém kole. 

Šárka Märzová. ved. odd. MDDM

Ekocentrum  

Václav Hraba, vedoucí EC

Základní umìlecká škola 
Ostrov

Nejlepší 
automechanici junioøi 
soutìžili na SPŠ Ostrov

MK Ostrov vyhlašuje pøedprázdninovou „Amnestii“ 
pro všechny, kteøí nestihli vrátit pùjèené knihy v termí- 
nu. Kromì prominutí poplatkù z prodlení získají dluž- 
níci zároveò šanci zmizet z našeho seznamu dlužníkù 
na www.mkostrov.cz/dlužníci.  
5. èervna je v odpoledních hodinách pro všechny dìti 
pøipravena na terase knihovny Bambiriáda. Pøijïte si 
hrát, malovat na chodník, soutìžit. Burza knih (mož- 
nost opatøit si levné ètení na dovolenou) se uskuteèní 
ve dnech 16. až 18. èervna rovnìž na terase knihovny. 
Více na: www.mkostrov.cz. 

Mgr. Stanislav Novotný 

Jaroslav Chmelík, zást. øed.

Z Gymnázia do svìta 
s výbornou znalostí 
cizích jazykù

Mgr. Libor Velièka

Mìstská knihovna Ostrov 

Mgr. Irena Leitnerová

Kytarový soubor z Hofu
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Rozhovor s Tomášem Fexou

Mùžete struènì 
shrnout svou 
pracovní náplò?

Jaké projekty jste uskuteènili v poslední 
dobì?

Je to starost a zodpovìd- 
nost za chod celé organi- 
zace. Pozice øeditele v so- 
bì sluèuje jak sociální, tak 
i ekonomické starosti. Je 
tøeba získávat morální i fi- 
nanèní podporu u politi- 

kù, ale i u ostatní odborné veøejnosti. Sociálních 
služeb pro seniory není nikde dost. Zejména jde 
o Domov pokojného stáøí blahoslaveného Hroznaty 
v Hroznìtínì a Stacionáø pro seniory v Ostrovì. Patøí 
sem ale také øada ostatních, èasto dobrovolných 

aktivit. Zde se jedná o Charitní šatník Veronika, 
kontaktní místo sv. Vojtìch a peèovatelskou a sociální 
službu Tereza. Je to starost o personál, finanèní 
prostøedky na provozní i pøípadné investièní náklady, 
oslovování sponzorù, nadací. Patøí sem také 
komunikace s institucemi, politiky, médii, veøejností, 
sponzory, nadacemi atd. Je tøeba myslet daleko do 
budoucnosti, nejen na pøípadný rozvoj sociálních 
služeb a vše koordinovat tak, aby to na sebe 
navazovalo. A je to také radost, když se dílo daøí ke 
spokojenosti uživatelù.

Na jaøe loòského roku byla dokonèena poslední 
(tøetí) etapa rekonstrukce nevyužitého podkroví 
Domova pokojného stáøí blahoslaveného Hroznaty 
v Hroznìtínì. Tím byla kapacita rozšíøena z pù- 
vodních tøinácti lùžek na devatenáct. Rekonstrukce se 
provádìla za plného provozu. Veliký dík patøí trpì- 

Tomáš Fexa po studiích a povinné vojenské službì pracoval nejprve jako technik na stavbách a dále na vedoucích pozicích v nìkolika výrobních firmách. 
Roku 1991 založila paní Božena Poledníèková Oblastní Charitu Ostrov a spoleènì s ní se zasloužila i o vznik projektu Domova pokojného stáøí 
blahoslaveného Hroznaty v Hroznìtínì. Øeditelem obou tìchto sociálních zaøízení je nyní Tomáš Fexa, který se s námi podìlil o to, jak na svou práci nahlíží 
po svém osmiletém pùsobení v nich. 

livosti a pracovnímu nasazení personálu, ale i našim 
uživatelùm. V závìru roku pak byla provedena 
montáž venkovní invalidní plošiny, která propojuje 
všechna podlaží, umožòuje uživatelùm snadný 
pøístup na zahrádku a zajiš�uje úplnou bezbariérovost 
objektu. Z výtìžku letošní Tøíkrálové sbírky jsme 
dovybavili dva pokoje novým nábytkem. V bu- 
doucnosti, pokud nám budou naklonìni politici, 
odborná veøejnost i sponzoøi, bychom chtìli své 
služby pro seniory nadále rozšiøovat. Èeká nás ještì 
cesta plná jednání.

Toto je všeobecný problém. Dotace na provoz 
nepokryjí zcela potøebné náklady. Financování 
investic je závislé na sponzorských darech. Mùžeme 
realizovat nakonec jen to, na co seženeme finanèní 
prostøedky, nemùžeme se zadlužovat. Díky dobrým 
lidem s dobrým srdcem se vždy nakonec najdou 
podporovatelé naší služby.

Práce v charitì je služba pro všechny. A� to jsou 
charitní dobrovolnice nebo dobrovolníci a v ne- 
poslední øadì i celý odborný personál. Pøináší nám 
smysluplnost a vìdomí, že se mùžeme podílet všichni 

Jak Charita shání finance 
pro své aktivity?

Co Vám osobnì práce pro Charitu 
pøináší? 

na spoleèném díle. Že mùžeme pomoci tìm, kteøí nás 
potøebují a zvolili si naše zaøízení nebo služby. 

Snažíme se podle našich sil co nevíce zpøíjemnit 
prožívání stáøí našim uživatelùm. V sociální oblasti 
bude vždy potøeba urèité pomoci. Všichni stárneme, 
pro každého z nás mùže nastat okamžik, kdy se 
neobejdeme bez pomoci druhého èlovìka. 

Situace sociálních zaøízení není závidìníhodná a od- 
ráží se v ní postoj nás všech. Jisté je, že pokud tento 
postoj každý za sebe nepøehodnotíme, jednou se 
této potøebné pomoci nemusí dostat právì nám. 

„Všichni stárneme, pro každého 
z nás mùže nastat okamžik, kdy se 
neobejdeme bez pomoci druhého 
èlovìka,“ øíká Tomáš Fexa. 

S Mgr. Tomášem Fexou hovoøila Amélie

Domov pokojného stáøí                              Foto: Mgr. Tomáš Fexa

Stacionáø                                                                                                                                                                  Foto: Mgr. Tomáš Fexa

Domov pokojného stáøí                              Foto: Mgr. Tomáš Fexa

Šatník                                                         Foto: Mgr. Tomáš Fexa



Historii každého mìsta lemují návštìvy nejrùz- 
nìjších osobností. Ostrovská kronika si 13. èerv- 
na 2009 bude moci uèinit další významný zápis. 

Svou návštìvou Ostrov poctí Gregor III., øeckoka- 
tolický patriarcha Jeruzaléma, Antiochie a Alexandrie. 
Tato výjimeèná osobnost je zároveò nejvyšším du- 
chovním pøedstaveným Rytíøského øádu sv. Lazara 
Jeruzalémského. Cílem návštìvy ostrovské farnosti je 
investitura neboli uvedení v úøad nových èlenù Øádu 
sv. Lazara Jeruzalémského. Tato slavnost probìhne 
v kostele sv. Michaela a Panny Marie Vìrné v Ostro- 
vì v odpoledních hodinách. Jelikož se jedná o velice 
významnou událost, budou tomuto obøadu pøítomny 
televizní kamery a celá slavnost bude pøenášena 
v pøímém pøenosu na televizi Noe. 

Øád sv. Lazara je ekumenický rytíøský špitální øád, 
který vznikl v dobì køížových výprav na území 
Palestiny a kromì spirituálních cílù byla jejich prio- 
ritou péèe o ranìné a nemocné. De facto šlo o pøed- 
chùdce dnešních armádních zdravotnických služeb. 
V zásadách øádu se uvádí, že zdraví je základním 
právem každé lidské bytosti, bez rozdílu rasy, nábo- 
ženství, politické orientace nebo ekonomického èi 
spoleèenského postavení. Vojenský a špitální øád 
svatého Lazara Jeruzalémského je zavázán k vyvíjení 
dobroèinných, humanitárních a duchovních aktivit po 
celém svìtì. Každý jednotlivý èlen je zavázán pomoci 
svému sousedu, všem potøebným, nemocným a vy- 
dìdìncùm. Øád musí pøinášet nadìji všem, kteøí se 
topí v bídì, umírajícím hladem, zapomenutým a nièe- 
ným nemocí, jakož i všem nevinným obìtem lid- 
ského barbarství. 

V rámci tohoto významného dne probìhne také 
znovu vysvìcení kostela sv. Michaela ve Stráži nad 
Ohøí, který prošel generální opravou. Toho úkolu se 
ujme emeritní biskup Mons. ThDr. Josef Koukl 
z Litomìøic. 
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Výstava Znièené kostely burcuje
Podobnì jako v minulém roce, tak i letos se klášterní kostel Zvìstování Panny Marie v Ostrovì po dva 
prázdninové mìsíce stane útoèištìm výstavy, jejímž cílem je zasáhnout lidskou duši i svìdomí. 
Tentokrát jsme jako ústøední téma prázdninové výstavy vybrali znièené kostely v plzeòské diecézi.

Od konce války do souèasnosti z oblasti plzeòské 
diecéze zmizelo nìkolik desítek kostelù. Další tøi 
desítky jsou v takovém stavu, že je zánik zøejmì 
nemine. Nièení kostelù v západoèeském regionu 
nastalo nìkolik let po skonèení druhé svìtové války. 
Dùvodù, proè tyto církevní objekty postupnì zmizely, 
je hned nìkolik. Napøíklad jde o oblast bývalých 
Sudet, kde po vysídlení Nìmcù nemìli novì pøíchozí 
obyvatelé ke kostelùm žádný vztah a leckdy jim 
dokonce pøipomínaly neblahé doby okupace. 
Nìkteré objekty byly ve vojenských pásmech, kde se 
staly i cílem pro nácvik støelby. Bez zajímavosti není, 
že poslední bourání kostela probìhlo v roce 1984 
v Karlových Varech. 

„Vždy, když se odehrávala válka, snažil se nepøítel 
dosáhnout pøevahy tím, že olupoval nepøátelskou 
zemi a vraždil její obyvatele. Pokud je však chtìl 
zvláštì ponížit, vypaloval a nièil jejich svatynì. Aniž 
bychom si to pøíliš uvìdomovali, i u nás po roce 1945 
probíhala válka se všemi jejími atributy. Byla to válka 
komunistické moci proti všem nepohodlným." 
(Z úvodu knihy o kostelech, které v Plzeòské diecézi 
do základù znièili komunisté od roku 1945 do 1989.) 

Každý kostel je prezentován nìkolika starými 
fotografiemi, snímkem místa, jak vypadá dnes a krát- 
kým technickým popisem, kdy byl postaven, reno- 

vován a kdy nakonec spadl, nebo èastìji, jak a kým byl 
zbourán. Místa kostelù si totiž ponechala atmosféru, 
nebo� se vìtšinou jedná o dominantní umístìní 
v krajinì. Nìkde nìmeètí rodáci pietnì upravili zá- 
klady, jinde stojí køíže nebo alespoò mohutné stromy. 
Souèástí výstavy jsou také dva panely, kde jsou 
kostely, které se teprve rozpadají. Podle autorù 
výstavy i tyto objekty nejspíš èeká konec v ruinách 
a zánik. Nemá o nì totiž nikdo zájem. Jak øíká 
architekt Soukup, kostelùm chybí vìøící a nikdo se jich 
vìtšinou nezastane. 

Výstava v Ostrovì bude doplnìna nìkolika exponáty 
z blízkého okolí a jejich spoleèným jmenovatelem 
bude silný pøíbìh. Návštìvníci si tak budou moci 
prohlédnout napøíklad prasklý zvon z jáchymovského 
kostela, døevìné Desatero, které pøežilo požár 
kostela v Krásném Lese, oltáøní ostatkový kámen 
a další podobné zajímavosti. Nejvìtším exponátem 
jistì bude samotný klášterní kostel Zvìstování Panny 
Marie.

Za znièenými kostely se nechodí po turistických 
znaèkách, ale podle podrobných map a mnohdy 
naslepo. Zvláštì ve vojenských prostorech a po- 
blíž èesko-nìmeckých hranic nejen že neuvidíte 
sakrální stavbu, ale vìtšinou ani vesnici èi 
mìsteèko. Ing. Marek Poledníèek 

s použitím textu Tomáše Mosingera

Významný duchovní 
poctí Ostrov návštìvou

Ing. Marek PoledníèekTorzo oltáøe kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Velichovì                                                                                                                Foto: Ing. Marek Poledníèek
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Kinokavárna

DÙM KULTURY OSTROV

kulturní pøíloha 6/2009

kulturní pøíloha 5/2008

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 èervenec:

4. a 5. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 75 Kè, 115 minut     

Repríza
S humorem, nadhledem, temperamentem, laskavou 
ironií a pochopením vypráví scenáristka a režisérka 
Marie Poledòáková pøíbìh, který mohl prožít kdo- 
koliv z nás. Vždy� lidské toužení po lásce je neko- 
neèné, stejnì jako nadìje, že nás láska pøece jen 
potká. Produkce: ÈR. Žánr: komedie

6. a 7. sobota a nedìle 17.30 hod.
5. a 6. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 107 minut, èeské titulky (*12)           

Premiéra
Nový model. Pùvodní souèástky. Dokonale vyladìný 
model. Luxusní vybavení, nablýskaná kapota a pod ní 
osvìdèené souèástky, které mu dodávají punc výji- 
meènosti. Tak by fanoušek rychlých kol popsal ètvrtý 
díl slavné akèní série. Produkce: USA. Žánr: akèní

11. a 12. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 88 minut, èeské titulky            

 Premiéra
Nejlepší kámošky… až do svatby! Tenhle pøíbìh není 
o nevìstì a ženichovi, je o nevìstì a nevìstì. 
Nejlepší kamarádky Liv a Emma, které se dokonale 
doplòují, pasují k sobì jako jin a jang. To vše se zmìní, 
když neš�astným omylem pøipadnou jejich svatby na 
jejich vysnìném místì na týž den. Produkce: USA. 
Žánr: komedie

12. a 13. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 129 minut, èeské titulky (*12)                   

Premiéra
Film od autorù populárního a úspìšného seriálu Sex 
ve mìstì vypráví pøíbìhy o vztazích navzájem propo- 
jených dvacátníkù a tøicátníkù z Baltimoru, poèínaje 
prvními schùzkami až po manželské životy. To vše ve 
snaze odhalit tajemství opaèného pohlaví a stát se 
výjimkou z pravidla. Produkce: USA. Žánr: komedie

13. a 14. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 75 Kè, 92 minut, èeské titulky 

Premiéra
Steve Martin je zpìt jako inspektor Clouseau. Když 
zaènou po celém svìtì mizet vzácné šperky vèetnì 
legendárního diamantu Rùžový panter, je šéfinspek- 
tor Dreyfus nucen zapojit Clouseaua do vyšetøování 
jakožto èlena mezinárodního týmu detektivù a od- 
borníkù. Produkce: USA. Žánr: komedie

18. a 19. ètvrtek a pátek 17.00 hod.
19. a 20. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 166 minut, èeské titulky (*12)                           

Premiéra
Zaèátky pøedstavení již v 17.00 hodin. „Narodil jsem 
se za velmi podivuhodných okolností.“ Touto vìtou 
zaèíná filmová adaptace povídky F. S. Fitzgeralda z ro- 
ku 1920 o muži, jenž se narodí jako osmdesátiletý 
a stárne pozpátku. V hlavní roli Brad Pitt. Produkce: 
USA. Žánr: Fantasy, drama, romantický

20. a 21. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 50 Kè, 72 minut, èeská verze                                    

Premiéra
Svein a jeho dvoubarevný potkan Halvorsen jedou 
na letní prázdniny na venkov k babièce. Zjistí, že 
v domovì dùchodcù se ukrývají mimozemš�ané, kteøí 
z lidí vysávají jejich zážitky a vìdomosti. Záhadné 

LÍBÁŠ JAKO BÙH 

RYCHLÍ A ZBÌSILÍ 

VÁLKA NEVÌST

AŽ TAK MOC TÌ NEŽERE 

RÙŽOVÝ PANTER 2 

PODIVUHODNÝ PØÍPAD 
BENJAMINA BUTTONA 

POTKAN 007 A UFO 

SAW V
Hoffman pokraèuje v práci Jigsawa.

ANGLICKÉ JAHODY
Pøíliš horký srpen 1968

JAK SE ZBAVIT PØÁTEL A ZÙSTAT ÚPLNÌ SÁM
Jaké je to pracovat v prestižním èasopisu v New 
Yorku?

CESTUJÍCÍ
Pravdu nelze skrývat navždy.

VÝMÌNA
Podle skuteèné události, Angelina Jolie a John 
Malkovich v hlavní roli

SNÌŽENKY A MACHØI PO 25 LETECH
Co udìláte, aby se vaše 25 let stará platonická 
láska stala skuteènou?

DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMÌ
Mysleli jsme, že Zemì je naše. Byla to chyba.

DR. DOLITTLE 5
Podívejte se, kdo se prohání v Hollywoodu.

X-MEN ORIGINS: WOLVERINE 
NOC V MUZEU 2, ANDÌLÉ A DÉMONI 
NA ODSTØEL

svìtlo ozáøí celou oblohu a ohromený Svein vidí, jak 
babièka a Halvorsen zmizí. Dostali je nakonec pøece 
jen mimozemš�ané? Produkce: Norsko. Žánr: rodin- 
ná komedie

25. a 26. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 64 Kè, 94 minut, èeská verze     

Premiéra
Na naši modrou planetu už zase zaútoèili mimo- 
zemš�ané. Ještìže máme obrovskou zásobu hrdinù, 
kteøí se jim mohou postavit. I když ti, které si vybrali 
animátoøi ze studia DreamWorks, jsou opravdu výji- 
meèní. Navíc jako první použili pøi natáèení revoluèní 
technologii, kterou na vlastní kùži zažijí i diváci. 
Produkce: USA. Žánr: komedie, animovaný, rodinný 

26. a 27. pátek a sobota 20.00 hod. 
Vstupné: 60 Kè, 117 minut, èeské titulky (*12)                               

Premiéra
Nìkolikanásobný držitel Oscara Clint Eastwood se 
poprvé od úspìchu snímku Milion Dollar Baby vrací 
na plátna kin také jako herec. Film vypráví pøíbìh 
veterána z války v Koreji, který si s pøibývajícími léty 
uvìdomuje, že na nový svìt už nestaèí. Musí èelit jak 
sousedùm rozlièného etnického pùvodu, tak svým 
hluboce zakoøenìným pøedsudkùm. Produkce: USA. 
Žánr: drama

27. a 28. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 50 Kè, 94 minut, èeská verze        

 Premiéra
Egon a jeho dva nejlepší kamarádi se rozhodnou 
zachránit korunovaèní klenoty, které mají nesmírnou 
hodnotu a které se ztratily v jejich mìsteèku. Kluci se 
vydávají po stopách zloèincù a zjistí, že nejsou jediní, 
kdo se do dolù vydal. Podaøí se Egonovì partì získat 
ukradené klenoty a uniknout nebezpeèným zloèin- 
cùm a policii, kteøí jsou jim v patách? Produkce: 
Norsko. Žánr: dobrodružná rodinná komedie

MONSTRA vs. VETØELCI 

GRAN TORINO 

CRAZY GANG A ZÁHADA 
STØÍBRNÉHO DOLU

Kultura

9. èervna úterý 19.30 hod., divadelní sál DK 
Ostrov
Ray Cooney

Divadelní pøedstavení   (Premiéra)
Uvádí Divadelní scéna pøi Domu kultury Ostrov

Londýnský taxikáø John Brown žije svým spokojeným 
taxikáøským životem až do doby, než se jednoho 

veèera zaplete do potyèky mezi chuligány a starou 
dámou. Ke své smùle vyfasuje ránu kabelkou, která 
mu pøivodí otøes mozku a výpadek pamìti, tím pá- 
dem i chaos do jeho peèlivì dodržovaného harmono- 
gramu. John žije souèasnì ve dvou ètvrtích, ve dvou 
bytech a se dvìma ženami. Nedokázal vèas øíci jedné 
o druhé, a tak svùj život peèlivì dìlí mezi obì. Další 
komplikace do jeho spoøádaného života postupnì 
vnášejí horliví policisté i neodbytní sousedé, také 
trpìlivost manželek má své meze. Co všechno ještì 
zpùsobí rána kabelkou a snaha neublížit žádné ze 
svých žen?

Hrají: 
Václav Novotný, Martina Novotná, Lenka Novotná, 
Petr Pokorný, Radek Volf, Jan Mareš.
Režie: Jan Mareš

Zápis do kurzu

Zahájení:  21. záøí v 18.00 hod., 
dále každé pondìlí.
Termíny: 29. záøí, 5., 12., 19., 26. 
øíjna a 2., 9., 16., 23. listopadu. 
Prodloužená 23. øíjna, Vìneèek 
27. listopadu. 

Zahájení: 21. záøí ve 20.00 hod., dále každé pondìlí až 
do 23. listopadu, celkem 10x

„1 + 1 = 3“

KLASICKÉ TANEÈNÍ KURZY 
PRO MLÁDEŽ 

Pøedprodej zahájen 1. èervna.

TANEÈNÍ PRO DOSPÌLÉ

Pøihlášky do taneèních kurzù si mùžete 
vyzvednout v IC v DK Ostrov.



Provoz kláštera: út-ne 9.30-12.30 hod. a 13.00-
18.00 hod. 
Bìhem doby konání koncertù je provoz omezen 
pouze na prohlídky kaplí.

KOSTEL ZVÌSTOVÁNÍ PANNY MARIE

Pokraèuje výstava

30 dvojjazyèných panelù mapujících období komu- 
nistické totality. Expozice byla pùvodnì v Bruselu, 
pro velký zájem byla vytvoøena ještì v jednom vydá- 
ní. Výstava potrvá do 21. èervna.

14. èervna nedìle 17.00 hod.

Virginie Walterová mezzosoprán, 
nositelka Svìtové ceny Antonína Dvoøáka
Milan Vlèek  tenor, 
sólista Opery Moravského di vadla v Olomouci
Karel Prokop hudební doprovod, 
profesor Pražské konzervatoøe, sbormistr

Program: Carmen, Rusalka, Samson a Dalila, My fair 
lady, Polská krev, Zemì úsmìvù, Cikánský baron, 
Moonlight serenáda a další oblíbené a známé písnì 
a skladby

26. èervna pátek 17.30 hod.  
Vernisáž výstavy

V rámci výstavy se pøedstaví znièené kostely Plzeòské 
diecéze. Popisné panely zapùjèené z Diecézního 
muzea v Plzni budou doplnìny zajímavými exponáty 
z tohoto regionu. Každý z vystavených exponátù 
bude nositelem pohnutého pøíbìhu. Nejvìtším je 
samozøejmì klášterní kostel Zvìstování P. Marie, ve 
kterém se výstava uskuteèní.
Výstava potrvá do 30. srpna 2009.

III. ODBOJ V ÈESKOSLOVENSKU

OPERNÍ, OPERETNÍ A MUZIKÁLOVÉ 
GALA 

ZNIÈENÉ KOSTELY

5. èervna pátek 19.00 hod., Pùda Staré radnice 

  koncert

Skupina Ètyøi Páni hraje žánr na rozhraní mezi folkem 
a bluegrassem. V uplynulém roce hrála na festivalech 
v Bøeznu u Chomutova, Klášterci nad Ohøí, Trutnovì. 
Nástrojové složení skupiny: František Kùs (kytara, 
zpìv), Jaromír Hrubý (kontrabas, zpìv), Jiøí Lebeda 
(dobro, zpìv), Miroslav Váòa (mandolína, zpìv)

ÈTYØI PÁNI
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Pøipravujeme

5. èervence nedìle 19.00 hod.
Kostel Zvìstování Panny Marie

Zuzana Seibertová  zpìv, Jana Radilová  pøíèná flétna, 
Aleš Vítek  klávesy
Program: Bach, Rubinštejn, Dvoøák, Ježek a další

Dennì od 13. do 17. èervence, spoleèenský sál 
DK Ostrov 

Lektorka: Vlastimila Wasyluková

Letní výtvarná škola podporuje v jednotlivci schop- 
nost sebevyjádøení. Úèastníci využívají všech vy- 
jadøovacích a výrazových prostøedkù ke kreativní 
tvorbì. Program je pøipraven pro tvorbu na sále 
i v plenéru. Pokud bude mít úèastník kurzu zájem 
zdokonalit se v nìkteré výtvarné technice, domluví se 
pøímo s lektorkou.

KONCERT ABSOLVENTÙ PRAŽSKÉ 
KONZERVATOØE

LETNÍ ŠKOLA KRESBY A MALBY 

LETOHRÁDEK OSTROV
poboèka Galerie umìní Karlovy Vary
tel. 353 842 883, 737 072 522
e-mail: letohradek@galeriekvary.cz, 
www.galeriekvary.cz
otevøeno: stø-ne 13.00-17.00 hod. 
Hromadné návštìvy (po tel. domluvì) 

po-pá 8.00-15.00 hod. Vstupné 20 Kè, snížené 10 Kè, 
první støeda v mìsíci zdarma

Pod ponìkud ironickým názvem se skrývá retrospek- 
tivní výstava tachovského výtvarníka Vendi M. Hùr- 
ky, kreslíøe, užitého grafika, ilustrátora a také autora, 
který rád pracuje s porcelánem. Zatímco ilustrace ke 
klasické literatuøe ruské nebo anglické, ke sci-fi po- 
vídkám èi dokonce vìdecké ilustrace k rùzným pøíro- 
dovìdným opusùm vždy vycházely z charakteru lite- 
rární pøedlohy, v oblasti užité tvorby a zejména ve 
volné kresbì dával Hùrka prùchod fantazii, tu hu- 
mornì laskavé, tu ironicky nadsazující. Plnì tento 
zpùsob vrtošivé a rozmarnì rozpustilé interpretace 
napø. starých povìstí èeských naleznou diváci v por- 
celánových reliéfech Rozkošné historie. Další sou- 

bor porcelánových panó Takoví ptáci pomocí plejády 
fantasmagorického ptactva obdobnì shlíží na lidské 
slabosti, chcete-li vrtochy. Výstava tvorby V. M. 
Hùrky pøináší i jiné nevšední zážitky a poznatky; obje- 
vit je znamená výstavu navštívit, a to do 5. èervence. 
Soubìžnì probíhá ještì výstava realistických krajin 
a kytic karlovarské malíøky Danuše Nožièkové. 

Vendi Milan Hùrka: Závan vrtochù III

Dìti: 9.30-11.30 hod.

Dospìlí: 16.30-19.30 hod.

Pøihlásit se mùžete v IC v DK. Dìtský kurz je kapacitnì 
omezen, proto budou zájemci registrováni podle data 
doruèení pøihlášky. Po naplnìní budou další pøihlášky 
vedeny jako náhradníci. 

21. záøí pondìlí 19.30 hod., divadelní sál DK 
Ostrov
Friedrich Dürrenmatt 

Uvádí divadlo Ungelt Praha.
„I š�astné manželství je malér. Manželství je vùbec 
malér.“

Hrají: 
Chantal Poullain, Jiøí Lábus, Miroslav Etzler.
Režie: Hana Burešová

Pøihláška pøiložena na stranì10.

PLAY STRINBERG

3. èervna støeda 17.00 hod., Pùda Staré radnice 
Ostrov

Vernisáž výstavy Jarmily Derkové

Hereèka a výtvarnice, která se vìnuje zpracování 
vlnìného rouna Art-Protis o sobì øíká:
„Øíká se, že nejvìtší štìstí èlovìka potká, když se mu 
podaøí mít povolání, které je jeho koníèkem. Mohu 
to potvrdit. Bylo mi teprve sedmnáct let a už jsem 
zaèala profesionální dráhu hereèky, tøicet pìt let bylo 
divadlo nejvìtším štìstím mého života. Ale protože 
èlovìk míní a osud mìní, musela jsem se s divadlem 
rozlouèit a hledat další dùvod pro život. Zase jsem 
mìla štìstí, že jsem mìla manžela výtvarníka a mohla  
zaplnit prázdno po divadle asistováním pøi jeho práci. 
Jezdila jsem s ním do brnìnské Vlnìny, kde se zrodil 
nový umìlecký projev, textilní obraz ze zpracované- 
ho vlnìného rouna. Uchvátilo mì množství nádher- 
ných barev, hebkost rouna a neuvìøitelné možnosti 
jeho zpracování.“ Výstava potrvá do 30. èervna.

OBRÁZKY Z VLNÌNÉHO ROUNA 



V kostele Zvìstování Panny Marie 20. kvìtna skonèila 
výstava vìnovaná minerálùm. K vidìní byly vzorky 
kamenù posbírané z oblasti Krušnohoøí a okolí mìsta 

Ostrova. Vystavovali naši ostrovští sbìratelé Petr 
a Luboš Modrovièovi, Zdenìk Vondrák, Petr a Tomáš 
Sütteovi. Díky jejich zálibì jste se mohli blíže seznámit 
s úžasnou rozmanitostí a vynalézavostí, kterou nám 
pøíroda v široké škále nabízí, tentokrát v kamenné 
podobì. Teprve pøi prohlížení jednotlivých exem- 
pláøù jste si mohli uvìdomit, že kámen opravdu není 
jen kus neživé hmoty, která je naší souèástí a je nám 
lhostejná. Všechny vaše pocity se ještì umocnily nad 
fotografiemi a makrofotografiemi Karla Køížka. Autor 
kameny rozøezává diamantovou pilou a následnì 
hledá v øezech abstraktní obrazy. A že se mu to 
skuteènì daøí, dokázaly napøíklad fotografie s názvem 
Snoubenci, Vánoèní svíce a další. Nad jeho dílem se 
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Ranní pohled z okna - fotografie mìsíce Fotoklubu Ostrov.                                                                                       Autor: Vladimír Toman

ZÁVAZNÁ PØIHLÁŠKA

Pro dìti od 7 - 12 let / dìti od 13 let + dospìlí
Letní škola kresby a malby lektorky Vlasty Wasylukové 13.-17. 7. 2009 9.30-11.30 hod.

Jméno a pøíjmení (dítìte)*: .....................................................................

Datum narození: ..................................................................................

Adresa bydlištì: ....................................................................................

Kontaktní telefon: ...............................

Kontaktní e-mail: .................................

Vyplnìné pøihlášky lze odevzdat  v IC v DK 
Ostrov, kde získáte další informace a po- 
drobnosti o platbì kurzu, a to nejpozdìji do 
9. èervence 2009.

Vzhledem k omezené kapacitì (10 dìtí) budou 
zájemci registrováni podle data doruèení 
pøihlášek.

Datum podání pøihlášky:…………………………….              Podpis zákonného zástupce: ..........……………………... *) nehodící se škrtnìte

6. èervna 17.00 hod. Dìtský den

 

Souboje, kejklíøi, orientální taneènice, soutìž o nej- 
krásnìjší princeznu, soutìž v opékání špekáèkù, lekce 
bøišních tancù pro malé i velké. Po celý den velký 
závod hradem za pokladem. Na hradì i v okolí budou 
rozmístìny nejrùznìjší disciplíny: chytání rybek, boj 
se štítem, s tøíhlavou saní, rytíøský turnaj na koních, 
zkouška odvahy (kouzelný meè èarodìjnice Mor- 
gany) ad. Sladkou odmìnu si odnese úplnì každý. 
Více na: www.hornihrad.cz.

Bohatý program pro dìti od 5 do 555 let opìt 
zajistí spolek šermíøù Savioli.

Nám. Republiky 37, 362 51 Jáchymov, 
tel. 736 754 831
Otevøeno: út-ne 9.00-12.00 a 13.00-17.00 hod.

Divadelní pøedstavení Audience. Hru Václava Havla 
režíruje Andrej Krob, hrají: Karel Beseda a Radek Bár. 
Vstupné 50 Kè

6. èervna 18.00 hod., sklep Mincovny

Informaèní centrum v Domì kultury Ostrov 
nabízí pøedprodej vstupenek na veškeré akce 
DK Ostrov, Karlovarské divadlo, Karlovarský 
symfonický orchestr, vstupenky v síti Ticket Art, 
koncerty agentury Vlny a jiné. 

Zákazníkùm nabízí také prodej místenek v síti AMS, 
vyhledávání autobusových a vlakových spojù, fax, 
kopírování, veøejný internet, prodej map, publikací 
a suvenýrù. Poskytuje informace o možnostech 
ubytování, sportovních a kulturních aktivitách v ce- 
lém regionu. V prodeji je aktualizovaný plán mìsta 
Ostrova. Informaèní centrum Ostrov

opravdu podivíte, co krásy v sobì takový nerost 
dokáže skrývat. Návštìvníkùm této výstavy se také 
nabídla možnost spatøit opravdový meteorit z bohaté 
sbírky autora. Výstavu doplòovaly krajkové variace, 
inspirované - jak jinak než minerály. Nyní podobnou 
výstavu naleznete ve Velkém renesanèním sále 
zámku v Klášterci. Co tam ale k vaší smùle neuvidíte, 
jsou fotografie Karla Køížka.  

Horní hrad

Královská mincovna 
Jáchymov

Informaèní centrum 
nabízí své služby

Výstava minerálù v klášterním kostele

 Text a foto: Martina Novotná



Socha se ve veøejném prostoru objevuje již od staro- 
vìku. Byla a dlouho zùstávala oslavou významných 
osobností, vladaøù, vojákù, filozofù. Také bohù 
a pozdìji køes�anských božských postav, Panny Marie 
a svìtcù. A ovšem také v podobì vnìjší výzdoby archi- 
tektury, kašen èi hrobù. V Ostrovì vzniklo první dosud 
známé sochaøské dílo v roce 1685. Je jím Mariánský èi 
Morový sloup na Starém námìstí. Morové sloupy, 
èasto se sochou Panny Marie na vrcholu, doplnìné 
pøípadnì øadou svìtcù a andílkù, byly u nás budovány 
pøedevším v období baroka (17. a 18. stol.), a to jako 
dík za ochranu pøed morem èi jako pros- 
ba o ni i o ochranu pøed veškerými po- 
hromami. Ostrovský sloup patøí k tìm 
jednodušším, ale nejstarším. Dali jej vy- 
tesat, zøejmì u nìkterého ze sochaøù této 
oblasti, pøedstavitelé mìsta, a to nejen 
z vdìènosti za to, že byl Ostrov (tehdy 
Schlackenwerth) uchránìn pøed moro- 
vou epidemií, ale zároveò také k poctì 
svého tehdejšího pána, Julia Františka 
Sasko-Lauenburského (1641-1689) a cí- 
saøe Leopolda I. Získávat si takto pøízeò 
obou bylo pro mìsto, zchudlé a zbìdo- 
vané útrapami tøicetileté války a utištìné 
zásahy pøedešlého pána, Julia Jindøicha 
Sasko-Lauenburského, nanejvýš žádoucí. 
Mariánský sloup svìdèí také o výsledcích 
rekatolizace, která v Ostrovì probíhala za panství Julia 
Jindøicha. Epidemie moru èi „morová rána“ postihla 
tehdy okolí Ostrova. Podle Leiboldovy kroniky 
zemøelo v Jáchymovì v roce 1680 na mor 13 osob. 
Povìst, zapsaná vlastivìdným pracovníkem Hansem 
Nürnbergrem, vypráví, že vymøel na mor Merklín 
a Lípa, kde prý pøežila jediná žena, která se soudkem 
másla a krávou odešla do okolních lesù. Ostrov byl od 
této epidemie uchránìn, zato však zde onemocnìlo 
na dvì stovky obyvatel na úplavici a „horkou nemoc“ 
tyfus, naštìstí bez obìtí na životech. V tomto pøípadì 
ovšem mohl mìsto ochránit jen zdroj nezávadné vody. 
Vodovod tu však byl zøízen teprve na poèátku 
20. století.

Ostrovský morový sloup je zapsán v publikaci 
„Mariánské, trojièní a další svìtecké sloupy a pilíøe 
v Karlovarském kraji“. Seznam zpracoval kolektiv ètyø 
autorù a publikaci vydal Státní památkový ústav v roce 

2004. Mariánskou sochu nese pískovcový sloup 
s ozdobnou hlavicí, spoèívající na podstavci nad tøemi 
stupni. Stojící Panna Maria s Ježíškem na ruce je však již 
kopií pùvodní sochy, zhotovenou z umìlého kamene. 
Sloup i sochy byly opravovány v letech 1907 a pak 
znovu v roce 1931, pøi pøíležitosti 600. výroèí privilegia 
Jana Lucemburského, okázale slaveného. Pùvodní 
møížový plot, známý ze starších snímkù, se nezachoval, 
pozdìji sem byl podobný pøenesen ze høbitova, ze zru- 
šeného hrobu. V roce 1992 zaèalo restaurování slou- 
pu. Socha byla však již ve špatném stavu a musela být 

roku 1994 nahrazena kopií, výduskem. 
Originál je dnes umístìn v historické ex- 
pozici klášterního kostela. Podle odbor- 
ného posouzení bylo zøejmì pøedlohou 
pro sochu madony dílo gotického pùvo- 
du, a to jak vzhledem k výtvarné stylizaci, 
tak vzhledem k motivu vinného hroznu 
v Ježíškovì ruèce, symbolu jeho obìti, 
který se èasto vyskytuje právì v obdob- 
ných dílech pozdní gotiky. Na všech èty- 
øech plochách podstavce jsou vyryty la- 
tinské nápisy. V pøekladu zní:
„K svatosvaté a nedìlitelné Trojice a Kris- 
ta Vykupitele vìtší slávì, Bohorodièky 
Panny Marie a všech svatých chvále 
a úctì - jak pro nejpøítomnìjší uchránìní 
a osvobození, když ze všech stran obchá- 

zí zlo moru a veškerá zla minulá, tak i pro budoucí 
zdraví nejvznešenìjšího císaøe Leopolda - a nejjasnìj- 
šího vùdce a pána dìdièného našeho, pana Julia Fran- 
tiška vévody Saského, Engern a Westfálsko držícího, 
a také obecného všeho lidu - a vìci spoleèné pøibývání, 
z vìèné vdìènosti a obìti památku tuto postavil 
vìèným zasvìcením sobì a potomkùm svým S.P.Q.S. 
léta Pánì 1685.“ Pùvodnì znìla zkratka S.P.Q.R., byla 
používána v Øímì a znamenala latinské Senatus 
populusque Romanus, tedy Senát a lid øímský. V tomto 
pøípadì si asi upravili ostrovští konšelé onu vznešenou 
starovìkou zkratku pro své mìsto Schlackenwerth: 
Senatus populusque Schlackenwerdensis - tedy Senát 
a lid ostrovský. Ostrovští to mìli nepochybnì za 
dùstojné svého blahodárného zámìru: vyprosit pro 
své mìsto ochranu nebes a pøipomenout se i blahovùli 
svých pozemských pánù.
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Nezvykle zaplnìný velichovský høbitov pøekvapil 
zaèátkem kvìtna náhodné turisty i samotné místní 
obyvatele. Slavnostnì naladìní návštìvníci pøišli 
pietní vzpomínkou uctít památku snad nejslav- 
nìjšího obyvatele obce, balneologa, lékaøe 
a humanisty Josefa Löschnera, od jehož narození 
uplynulo letos 200 let.
 
V úvodním projevu pøipomnìla starostka Velichova 
Löschnerùv význam, mocnì pøesahující náš region; 
jeho prùkopnické èiny v balneologii, záslužnou èinnost 
lékaøe, pedagoga a publicisty (nejznámìjší jsou èetné 
spisy o èeských minerálních vodách). Páter Marek Hric 
z ostrovské øímskokatolické farnosti poté pronesl mod- 
litbu. V malém koncertu vystoupil soubor lesních rohù 
Corni s programem, ve kterém zaznìly i skladby skla- 
datelù slavných rodákù Ostrovska. Setkání byli pøítom- 
ni také autoøi nové knihy o Josefu Löschnerovi manže- 
lé Boøíkovi, zástupci mìsta Kadanì (Löschnerova 
rodištì), karlovarských lázní a další hosté. 

Po roce 1868, kdy se musel Löschner vinou oèní 
choroby vzdát odborné èinnosti, odešel do ústraní 
a zbytek života strávil na zámku ve Velichovì, kde 
v roce 1888 zemøel. 

„Doktor Löschner odmítl Mattoniho nabídku honos- 
né hrobky v Karlových Varech, chtìl být i po smrti zde 
ve Velichovì, kde se cítil být tak š�asten. Je pohøben na 
pozemku, který nechal ohradit kamennou zdí a vìno- 
val ho naší obci jako nový høbitov,“ uvedla starostka 
Markéta Moravcová. Po skonèení slavnosti mohli ještì 
návštìvníci nahlédnout do velichovského kostela, kte- 
rý èeká na rekonstrukci.

Najdeme ji u silnice 
od bývalé žïárské 
školy do dnes už 
neexistující obce 
Arnoltov. Po asi pùl 
kilometru z ní od- 
boèuje vlevo cesta 
k vodojemu, je u ní 
stará èerná skládka 
(jedna z mnoha, 
které tuto silnièku 
lemují!). Od ní je už 
lípa, chránìná pøí- 
rodní památka, vi- 
dìt. Její stáøí se od- 

haduje na 250 let (kdosi ji tedy vysadil po polovinì 
18. století, tj. pøed Velkou francouzskou revolucí), 
obvod kmene pøesahuje více než pìt metrù. 
Úctyhodné stáøí; jen tabulka s údaji a státním znakem 
se zøejmì èas od èasu stává cílem vandalù. 

Pamìtníci, pamìtníci. V lednovém vydání OM jsem se 
pokoušel vydolovat z vašich šuplíkù èlánky nebo foto- 
grafie se snímky zaniklých nebo zapomenutých koutù 
našeho mìsta. Že by vše skonèilo v kontejnerech 
v rámci železných nedìlí? Nevìøím, a zaènu tedy sám. 
Dvì námìstí. Pouze nìkolik desítek let zpátky, ale ty 
zmìny! 

Nejprve Staré námìstí a ne- 
vzhledná budova, skrývající 
se za radnicí. Kino Èas. Dva- 
krát dennì promítání, každou 
sobotu noèní pøedstavení, ki- 
no mladých v úterý a v nedìli 
odpoledne. To vše od ledna 
roku 1952 jako provizorní 
kulturní støedisko s divadel- 
ním a taneèním sálem. Za za- 
koupenou vstupenku jste mìli možnost zapomenout 
na všední starosti pøi promítání filmù Pyšná princezna, 

Hra èasu - èást II.
Sùl nad zlato, sovìtského Sadka nebo Finista Jasného 
sokola (ruské lidové pohádky, pozn. red.). Dávaly se 
samozøejmì kusy váleèné, ale i francouzské, romanti- 
cké. Bylo stále plno, i když se v sále pøitápìlo v kam- 
nech. Pojmy video, DVD, internet a mobil byly ve 
hvìzdných dálavách, ale myslím, že lidé díky tomu mìli 

k sobì blíž. A budovu kina už 
také pøipomínají jen dobové 
fotografie a prázdné místo na 
Starém námìstí.

Na  fotografii vidíte druhé 
námìstí s takovým malým 
pøedchùdcem rychlého ob- 
èerstvení. Malé schránky 
s okénky. Chlebíèky, cukro- 
vinky, cigarety „exotických“ 
znaèek Lípa, Letka, Astra. 

Rychlá obsluha za vhozenou minci. Také toto místo je 
dnes prázdné a ožívá jen na fotkách. Text a foto:

Lubomír Mayer

Ostrovem za sochami - èást I.
V záøí letošního roku vytvoøí na sochaøském sympoziu v Ostrovì ètyøi autoøi díla, která obohatí poèet 
soch ve veøejném prostoru mìsta. Ale co víme o desítce sochaøských dìl, se kterými se v Ostrovì 
setkáváme už dnes? Vìtšina kolemjdoucích nezná ani jejich autora, ani dobové souvislosti, v nichž to 
které dílo vzniklo.

Mgr. Zdeòka Èepeláková

Josef Löschner dožil ve Velichovì

Irena Janeèková

Poznávejme svùj region 

Památná lípa u Horního Žïáru

Text a foto: Jiøí Ciprian

Foto: Ing. Aneta Hoffmeisterová



za odmìnu, když mì poslechne hned napoprvé, 
a jasnì, že ho nezapomenu pochválit a pohladit. Má- 
me se s Hubertem moc rádi. S Hubertem se po svìtì 
leze mnohem líp a veseleji. A tak jsem si pro vás 
pøipravila lidovou øíkanku, po které budete veselejší
i vy:

Milé dìti, èervnová soutìžní otázka pro vaše kreslení 
zní: Jak vypadá váš domácí mazlíèek? Obrázky nám 
pøineste nejpozdìji do konce èervna do Infocentra 
v Domì kultury Ostrov. Vybereme ten nejzdaøilejší 
a jeho autora odmìníme dvìma volnými vstupen- 
kami na nìkterý z poøadù pro dìti. Vítìzný obrázek 
pak vystavíme v Infocentru. Podmínkou je èitelný 
podpis (celé jméno) a také èíslo telefonu, kam vám 
mùžeme výhru oznámit. Tìšíme se na vaše výtvory!

Šneèek
Leze šneèek podle meze,
svùj domeèek s sebou veze.
Jestli na nìj nìkdo sáhne,
do domeèku se hned vtáhne.

Soutìž šneèice Rùži

V dubnu zvítìzil Jindra Adámek.

roèná. Pøesto nádherná. Kvìty má prosté, pìtièetné 
o prùmìru zhruba jeden centimetr. Okvìtní lístky 
jsou kulaté. Barevných druhù je spousta, od jemnì 
žluté pøes tmavožlutou, bílou, bílou s rùžovým pana- 
šováním, èervenou až po nádhernì cihlovou. Listy 
jsou drobné, vìtšinou svìže zelené nebo lehce po- 
støíbøené a zespodu výraznì svìtlejší. Zajímavé pod- 
zimní probarvení jsem nikdy nezaznamenal. Tato 
rostlina má velmi široký pùvod, od Èíny pøes Evropu 
až po Severní Ameriku. Pøi pìstování neklade žádné 
nároky. Staèí naše bìžná zemina a bìžné srážky. 
V zahradì se dá použít jako nízký kvetoucí pøírodní 
plot nebo jako øadová výsadba pro oddìlení jed- 
notlivých èástí záhonu. Dobøe vynikne i jako drobná 
solitéra. Pùsobivé jsou skupinové výsadby nìkolika 
rùzných druhù, rùzných barev a výšek vzrùstu. Dají se 
použít i jako podsadba vyšších listnatých rostlin. 
Mochna køovitá se dá dobøe omladit hlubokým 
øezem jako živý plot. Ve své prostotì je zkrátka 
okouzlující. 
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Dìtské okénkoKabel Ostrov, s.r.o. OSTROVOSTROV

Mateøské centrum Ostrùvek

Šneèice Rùža 
dìtem

Text a kresba: 
Martina Novotná

Rady pro zahrádkáøe

RNDr. František Wohlmuth, pøedseda KÈT Milan Jandourek, Dis

Mochna køovitá
(Potentilla fruticosa, Dasyphora fruticosa)

Celosezónní záplava nádherných kvìtù tohoto keøíku 
pøipomíná démanty z pohádek Tisíce a jedné noci. 

Jedná se o rostlinu podle druhu od velikosti pøibližnì 
20 cm do jednoho metru. Roste jako hustý trs. Bývá 
èasto vidìt i v mìstské výsadbì a je naprosto nená- 

Pøedstavte si, dì�átka, že 
mi babièka darovala zví- 
øátko. Taky mi dalo hodnì 
práce ji pøemluvit, ale po- 
vedlo se a já mám domá- 

cího mazlíèka. Je to brouèek, kterému v knížkách dali 
jméno Chøestovníèek, ale já mu øíkám Huberte. Je tak 
hezky barevný, modrá hlavièka, køidýlka a èervené 
tìlíèko s bílými skvrnkami. Domeèek má v hlávce zelí, 
ale já se rozhodla, že mu ho budu pravidelnì mìnit. 
Maminka vèera koupila kvìták. Domeèek z kvìtáku 
bude parádní!

Ale nemyslete si, že si s Hubertem jenom hrajeme 
a dovádíme. Hubert se musí taky vychovávat, aby 
nám nepøerostl pøes hlavu a nebyl moc zlobivý 
a divoký. Huberta vychovávám tak, že s ním cvièím 
jednoduché vìci. Mùj miláèek Hubert umí pøilézt, 
když na nìho zavolám. V kapse mám vždycky 
schované voòavé lísteèky všeho druhu a ty mu dávám 

èerven

18.00 Zahájení, zprávy 
18.20 Pod lupou (anketa)
18.30 Vaøíme s vámi 
18.40 Jungle

18.00 Zahájení, zprávy
18.20 Pod lupou (anketa) 
18.30 Škola hrou
18.45 Otázky pro starostu

18.00 Zahájení, zprávy
18.20 Pod lupou (anketa) 
18.30 Videotip
18.50 Zdravíèko

    
18.00 Zahájení, zprávy
18.20 Pod lupou (závìreèná diskuse) 
18.35 Promìny
18.50 Dokument 

 

Premiéra vysílání: ètvrtek 18.00 hodin (v pøípadì 
Zastupitelstva od 15.00 hod.) 

Opakování vysílání: po-st každou sudou hodinu 
10.00-22.00 hod., pá, so, ne 10.00 a 18.00 hod. Mezi 
reprízami vysíláme Informaèní smyèku. 

Upozoròujeme na zmìnu provozní doby kon- 
taktního místa ve Sbìrnì Sazky v Domì kultury. 
Od 1. èervna 2009 je provozní doba po-pá 9.00-
17.00 hod.

Spoleènost Kabel Ostrov, s.r.o, provozovatel 
kabelové televize v Ostrovì, upozoròuje všechny své 
pøedplatitele, že je oprávnìna pøerušit poskytování 
všech objednaných služeb, pokud je odbìratel 
v prodlení s úhradou èástky za jejich poskytování. 
Doporuèujeme proto všem, aby pøekontrolovali své 
platby a vyrovnali své pøípadné dluhy. 

Prostøednictvím našich internetových stránek se 
mùžete zaregistrovat pod svou e-mailovou adresou 
a získávat tak informace, týkající se zmìn a provozu 
kabelové televize. 

4. èervna

11. èervna

18. èervna

25. èervna           

Zmìna poøadù vyhrazena! Jakékoli návrhy, 
pøipomínky nebo dotazy (i pro naše hosty) 
telefonujte na 353 800 515 nebo pište na: 
marketing@tv-ostrov.cz, nebo mùžete zaslat 
textovou zprávu na tel. 608 066 600.

Akce pro veøejnost

6. èervna 

13. èervna 

20. èervna 

27. èervna 

Bližší informace (doba odjezdu, délka trasy, orga- 
nizaèní pokyny) budou k dispozici pro pøíslušný sobot- 
ní termín vždy od støedy ve vitrínì KÈT na Mírovém 
námìstí u autobusové zastávky na Karlovy Vary a na 
internetové adrese http://turiste.webpark.cz. 
Všechny uvedené akce jsou volnì pøístupny i pro 
neèleny Klubu èeských turistù.

Malé jeøábí jezero, rezervace u hranic 
s Nìmeckem

Cyklus Èeské Støedohoøí, Na vrchol 
Hradiš�anu (752 m n.m.) 

Karlovarská (nejen) padesátka 38. 
roèník. Turistické trasy pro nejširší veøejnost 11, 
22 a 50 km 

Nauèná stezka v okolí Nových Hamrù

Pro pravidelné návštìvníky MC (maminky a jejich 
dìti) se v pondìlí 1. èervna od 15.00 hod. koná oslava 
Dìtského dne (hry a soutìže na zahradì, pohádka 
a opékání buøtíkù). 

V prùbìhu èervna bude provoz MC omezen na 
dopolední akce v pondìlí až støedu, v èervenci 
a v srpnu pak bude zavøeno úplnì. 

Letní výtvarná a divadelní dílna pro dìti od pìti do 
10 let se uskuteèní 28. až 30. èervence, poèet míst je 
omezen. 
Pøihlášky a bližší informace: tel. 608 914 469. 

Vítání miminek pøipravujeme na záøí, svá miminka 
mùžete pøihlásit již nyní na tel. 608 914 469. Bližší 
informace o všech akcích na letáècích v IC v DK nebo 
na webových stránkách: 
www.mc-ostruvek.estranky.cz. 

Dìkujeme všem, kteøí nám pøi akcích v MC pomá- 
hají, a pøejeme krásné prožití prázdnin. 

Dana Kolovratníková

Klub èeských turistù

Hana Ševèíková, 
produkce

Miniškolièka  v MC Ostrùvek                          Foto: Jana Kostková
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Bude-li mít Ostrov rozhlednu, to záleží jenom na 
nás. Ostrov už ji totiž v minulosti mìl. Zeptal jsem 
se na to Bohumila Stacha, který se s rodièi pøi- 
stìhoval do Ostrova hned po válce v roce 1945.

Ano, jako malí chlapci jsme èasto jezdili na kole na

 

Vìtrný vrch, kde stála. Pozdìji chátrala, nikdo ji 
neudržoval, zvolna se rozpadala. Místní obyvatelé 
tomu z valné èásti pomohli, protože ji rozebírali a trá- 
my, cihly a kameny použili jako stavební materiál. 
Postupnì úplnì zmizela, ale ještì dnes jsou tam 
patrné základy, zarostlé køovím.

Vy si na tu rozhlednu pamatujete?

Vážený pane starosto, dovolte, abych zde vyjádøila 
svùj názor na to, jak se staráte o blaho obèanù mìsta. 
Pøedevším, jak se snažíte „ulevit“ rodièùm, kteøí ještì 
neztratili práci. Nechal jste zrušit vše, co se zrušit dalo, 
ale o nápravu vìcí se již nestaráte. Díky tomu se 
dostávám do neøešitelné situace. Mám zamìstnání, 
ale nemohu do nìj nastoupit, jelikož nemám žádnou 
šanci na pøijetí dítìte do školky. Nemám ani babièku, 
a chùvu si dovolit nemohu. Jistì mi budete opono- 
vat, že zde máme hlídací centrum. Zaprvé je to stále 
velká finanèní zátìž a za druhé, bez urážky, takovým 
neprofesionálùm, jací tam pracují, dítì nesvìøím! 
Jedinou pøijatelnou alternativou pro mì stále zùstává 
školka. Chápu, Vám si pøijetí dítìte nedovolí odmít- 
nout školka žádná. Co ale máme dìlat my, rodièe, 
kteøí jsme odmítnuti byli? 

Školky v Ostrovì jsou tak pøeplnìné, že letos bude 
odmítnuto na 80 dìtí, loni se neumístilo dìtí 60. 
Poptávka po školkách tak dlouhodobì vzrùstá, ale 
nevšimla jsem si, že Vy, pane starosto, byste se nìjak 
angažoval, aby se situace øešila. Pro jistotu se o ní 
nemluví vùbec! Díky tomu (a jistì nejsem sama) 
pøijdu o zamìstnání, a až mi skonèí rodièovská dovo- 
lená, pøijdeme i o nezanedbatelnou èást pøíjmù do 
rodinného rozpoètu. Neumím si pøedstavit, z èeho 
budu kupovat jídlo, když vìtšinu našich pøíjmù spol- 
kne hypotéka. Chápu, že Vás tato situace nezajímá. 
Pro Vás je pøednìjší øešit nesmyslnì navrženou vy- 
hlášku o pohybu psù. Jistì nebudu mluvit pouze za 
sebe, když øeknu, že až do schválení tak pøihlouplé 
vyhlášky jsem si o Vás myslela, že jste nejen vzdìlaný, 
ale také rozumný èlovìk a starosta. Chápu, že je po 
volbách, ale zapomnìl jste, že budou další. Mìl byste 
si uvìdomit, kolik obèanù ve mìstì zaèíná být velmi 
nespokojeno. Dìtí v Ostrovì pøibývá, ale podmínky 
pro nì a jejich rodièe se zhoršují. Dìtská høištì jsou 
v katastrofálním stavu, plná odpadkù, znièených lavi- 
èek, prolézaèek a klouzaèek. Chybí odpadkové koše, 
pískovištì jsou plná nepoøádku a nìkdy i injekèních 
støíkaèek. Všude se válí nedopalky. A když pominu 
tuhle nezanedbatelnou skuteènost, tak chybí i to 
nejdùležitìjší: školka! 

Protože v èervnu je pro mnohé houbaøe už sezóna
v plném proudu, napøíklad už rostou chutné mucho- 
mùrky rùžovky (masáky), holubinky a další „prašivko- 
vité“ lahùdky, a protože opatrnosti nikdy nezbývá, 
rozhodla jsem se podìlit se o jednu houbaøskou 
pøíhodu, starou víc jak patnáct let, na kterou ale už 
nikdy nezapomenu.

Èást svých houbaøských znalostí jsem podìdila po 
tatínkovi, který se velmi dobøe vyznal, zbytek jsem 
nastudovala z atlasu hub pøi pravidelných pochùz- 
kách v lese, který byl tehdy témìø souèástí mého 
bydlištì. Mezi známými jsem platila za dobrého 
houbaøe, takže mì nepøekvapilo, když mì jednou na 
konci léta vyhledala kamarádka Jana i s manželem, 
osmiletou dcerkou a ètyøletým synkem.

„Rádi bychom si udìlali houbovou smaženici, ale 
neznáme houby a bojíme se, že sebereme nìco 
jedovatého, poradíš nám?“ prosila Jana, a já s velkým 
nadšením i trochou hrdosti souhlasila. Šel s námi i mùj 
nejmladší syn, který se v pøedešlých letech v lese už 
taky hodnì nauèil. Janu jsem ujistila, že všechny 
houby, které najdeme, si mùže odvézt domù, proto- 
že my máme možnost si je nasbírat kdykoli. Za nece- 
lou hodinku jsme mìli košík skoro plný. Byly v nìm 
podborováky, køemenáèe, rozpraskané žlutohnìdé 
babky i moje oblíbené masáky. Tìch se Jana bála, ale 
pouèila jsem ji a názornì ukázala rozdíl mezi masá- 
kem a muchomùrkou tygrovanou, se kterou by se 
snad mohl zamìnit.

„Podívej, masák má prstenec na noze zøetelnì 
rýhovaný, jako plisovanou sukýnku, kdežto jedovatá 
‚tygøice' ho má úplnì hladký, nikdy to nemùžeš 
poplést.“ Poté mi zaèala vìøit ještì víc, a proto svolila
i k holubinkám, kterých tam ve smíšeném lesíku bylo 

Copak nikdo o rozhlednu nemìl zájem?

Jak tehdejší rozhledna vypadala?

Zájem by možná byl, ale pozemky kolem Vìtrného 
vrchu patøily armádì, civilisté tam prakticky nemìli 
pøístup a místní posádka je využívala jako výcvikový 
prostor. Všude kolem jsou i dnes vidìt rùzné výkopy, 
kde se vojáci zakopávali. Že vlastní rozhlednu nijak 
nešetøili a úmyslnì ji demolovali, si dovedete pøed- 
stavit. Nakonec víte, v jakém stavu byl celý Posvátný 
okrsek, tedy piaristický klášter, pøilehlé kaple a kostel 
Nanebevzetí Panny Marie po odchodu posádky. Je 
až neuvìøitelné, jak krásnì je dnes celý klášterní areál 
opravený.

Byla kamenná s vnitøním schodištìm. Jak byla vysoká, 
už si netroufnu odhadnout. Zajímavé ale bylo, že 
mìla ještì vyvýšenou krytou terasu a k rozhlednì též 
náležela turistická útulna. Ta nebyla obhospodaøo- 
vaná, tj. nemìla žádného stálého správce. Turisté 
(vìtšinou se tehdy chodilo pìšky) v útulnì pøespávali 
a také ji hojnì využívali pøi nepøíznivém poèasí. Uvnitø 
bylo vždycky èisto a uklizeno, u kamen byl stále 
dostatek døeva k topení. Bylo nepsaným pravidlem, 
že každý pøed odchodem uklidil a doplnil topivo.

Zní to jako pohádka. Bude trvat ještì pìknou øádku 
let, než se naše spoleènost bude chovat podobnì. 

hned nìkolik barev a druhù. Dìti radostnì nosily 
kdejakou houbu ke mnì do košíku, já jejich úlovky 
dùslednì kontrolovala, Jana s manželem se usmívali 
a už se tìšili na smaženici. 

„Podívej, mami, jakou jsem našel krásnou holu- 
binku,“ radoval se mùj syn a podával mi nádhernì 
zbarvenou houbu. Musela jsem uznat, že je opravdu 
mimoøádná, bìžnì pøipomínají zelené holubinky spíš 
barvu trávy nebo vojenskou „khaki“, ale tahle byla 
jako svìtlý smaragd. Pochválila jsem synka za pøírù- 
stek a pøidala krasavici do košíku. Ani mì nenapadlo 
prohlížet její tøeò, je-li široký, krátký a masitý, jak 
u holubinek bývá, natož abych na nìm hledala 
varovný prstenec. 

Po návratu z lesa jsem se ještì nabídla, že kamarádce 
houby i oèistím, to pøece k houbaøskému koníèku 
patøí. Když jsem se pøes vrstvu jiných hub dopra- 
covala až ke smaragdové holubince, najednou jako 
by mi nìco nesedìlo: ta holubinka byla až pøíliš 
krásná! Podívala jsem se jí na nohu. No ano, byla 
tenèí a mìkèí, než by se u holubinky slušelo, a pøi 
opravdu podrobném prozkoumání jsem objevila 
i sotva znatelné zbytky prstence. Kdybych ji vidìla na 
pùvodním místì, sotva bych pøehlídla její pochvu, 
které se øíká pohár smrti, ale dostala jsem ji už 
utrženou, tak mi to hned nedošlo. V té chvíli se mi 
rozklepala kolena a divže jsem se nerozbreèela: 
Málem jsem mìla na svìdomí celou rodinu! Se 
synem jsme si dùkladnì vydrhli ruce a na smaženici 
všechny pøešla chu�, protože se hub v košíku dotýkala 
ta mrcha, muchomùrka zelená.

Na závìr si dovolím radu: V lese se vyhýbejte nejen 
krásnì zbarveným holubinkám, ale pro jistotu i mnì. 

Pod èarou
Jak jsem radila v lese

V Ostrovì už kdysi bývala rozhledna
Ètenáøské pøíspìvky

Ing. Josef V. Neèas

Irena Janeèková

Autor kresby: Pavel Pospíšil

Otevøený dopis starostovi mìsta

Alexandra Ludvigová, 
Ostrov

Vážená paní Alexandro Ludvigová,
nechci se vyhýbat odpovìdi, ale Rada mìsta rozdìlila 
kompetence mezi starostu a místostarostu a otázka 
mateøských školek patøí do pravomoci pana místo- 
starosty, proto se k tomuto tématu nemohu vy- 
jadøovat. Co se týèe mateøských školek, tak na tuto 
problematiku reaguje místostarosta Milan Matìjka 
na str. 2 tohoto mìsíèníku. 

Ve svém otevøeném dopise však také zmiòujete 
neuspokojivý stav dìtských høiš�. Samotného mì to 
také netìší, a tak v letošním rozpoètu je na jejich 
opravy i na vybavení novými herními prvky vy- 
èlenìna èástka 1,4 miliónù Kè. V souèasné dobì se již 
provádí jejich postupná výmìna, a to vèetnì lavièek 
a odpadkových košù. Vìøím, že se k nim budeme 
všichni chovat jako lidé a že se nestanou terèem 
vandalù. 

Odpovìï starosty 
na otevøený dopis Alexandry Ludvigové

 Ing. Jan Bureš, starosta mìsta

Øádìní vandalù na dìtském høišti v Seifertovì ulici

Více ke školkám se dozvíte na stranì 2
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Oddíl má v souèasné dobì 25 èlenù, z toho 
19 dospìlých (16 hrajících, tøi nehrající) a šest 
èlenù mládeže. 

Dvì družstva dospìlých hrají v divizi, kde se družstvo 
(Pavel Koláø, Jiøí Provazník, Martin Jandák a Jan 
Provazník st.) umístilo na prvním místì a zajistilo si 
postup do III. ligy. Pøihláška do ligy je v jednání oddílu 
a závisí na finanèním zajištìní soutìže. Druhé 
družstvo (Radek Novák, Martin Èonka, Jakub 
Provazník a Ivan Vysocký) se umístilo na velmi 
pìkném pátém místì. V krajském pøeboru hraje 
jedno družstvo ve složení Jaroslav Jandák, Jan 
Hofman st., Jan Hofman ml., Václav Babor, Karel 
Ježek. Toto družstvo se umístilo na osmém místì 
a tím zùstává v KP I. Oddíl má v souèasné dobì šest 
žákù (tøi dívky a tøi chlapce.) V sezónì se zúèastòovali 
bodovacích turnajù, okresních a krajských pøeborù. 
Celkem v 10 turnajích dosahovali, kromì Karolíny 
Vysocké, prùmìrných výsledkù. Ta v sezónì 2008-
2009 v okresním pøeboru jednotlivcù obhájila tituly 
okresní pøebornice mladších žákyò ve dvouhøe i ètyø- 
høe, v kategorii dorostenek získala titul okresní pøe- 
bornice ve ètyøhøe a tøetí místo ve dvouhøe. V kraj- 
ském pøeboru jednotlivcù staršího žactva i v KP mlad- 
šího žactva se umístila na tøetích místech. Byla oce- 
nìna titulem „Talent mìsta Ostrova za rok 2008“. 
Družstvo žákù se též zúèastnilo dlouhodobé soutìže 
okresního pøeboru starších žákù, kde v koneèné 
tabulce obsadí nejhùøe druhé místo. 

Nutno dodat, že máme kvalitní èlenskou základnu 
a dosahujeme velmi dobrých výsledkù jak v kategorii 
dospìlých, tak i mládeže. Nejlepšími hráèi oddílu jsou 
Jiøí Provazník a jeho syn Jakub, který je náš od- 
chovanec. V poøadí úspìšnosti je v divizi Jirka na 
prvním místì a Jakub na desátém. Ve ètyøhøe se stali 
pøeborníky kraje. XIV. roèníku Velké ceny Ostrova se 
zúèastnilo 26 pøedních hráèù Karlovarského kraje. 
Nejlépe z našich hráèù se umístil na ètvrtém místì Jiøí 
Provazník, na sedmém Pavel Koláø a na devátém 
Martin Èonka. 

Chtìl bych podìkovat vedení TJ Ostrov i ZŠ J. V. 
Myslbeka Ostrov za velmi dobrou spolupráci.

Závod horských kol O Pohár mìsta Ostrova se 
koná 27. èervna. Akce je zaøazena do seriálu 
závodù KvSC. Prezentace od 9.00 hod., start i cíl 
na louce za nemocnicí. Start dìtských kategorií 
od 10.00 hod. Pøesný popis tratì a podrobné 
informace k závodu zájemci najdou na: 
www.cykloteam.eu.

Hodnocení první èásti letošní sezóny
Mladí závodníci Cykloteamu Ostrov opanovali stup- 
nì vítìzù na Poháru Karlovarského svazu cyklistiky. 
V prvních tøech pohárových závodech v Lokti, Aši 
a Karlových Varech nenašli soupeøe. Pøedevším trio 
mladších žákù David Zadák (letošní suverén, tøikrát 
1. místo), Martin Èechman (dvakrát druhý) a Vojtìch 
Koèí (jednou druhý, dvakrát tøetí), dále žákynì Aneta 
Klauková a Simona Koèová bojují také o první místo 
v tomto poháru. Závodníci Cykloteamu také závodí 
na silnièních kolech, zde si vede dobøe kadet Jiøí 
Èechman, který jezdí nejvyšší soutìž Èeský pohár 
a v ní zatím drží 8. místo, reprezentoval Karlovarský 
kraj na etapovém Závodì míru nejmenších v Jevíèku 
a v konkurenci 120 kadetù ze sedmi zemí dojel na 
18. místì. Je nominován na Letní olympiádu dìtí 
a mládeže za Karlovarský kraj. Ve vloženém závodì 
ÈP ve Výškovì u Loun zajeli skvìle mladší žáci, 
Martin Èechman jako druhý a Vojtìch Koèí na pátém 
místì. Na pøeborech Severoèeské amatérské ligy 
v èasovce jednotlivcù v Litvínovì v kategorii žáci jsme 
obsadili díky Janu Fenclovi a Martinu Èechmanovi 
2. a 3. místo. Vìkem ještì kadet Jirka Èechman se 
prosadil i mezi juniory a skonèil na 3. místì. V kate- 
gorii 4X se náš závodník Zdenìk Plášil po sérii vý- 
borných výsledkù v ÈP prosadil i do ÈR reprezentace, 
gratulujeme a pøejeme jemu i ostatním, aby se jim 
vyhýbaly pády a zranìní i v následující èásti sezóny. 

6. èervna 14.00 hod. Den dìtí.

20. èervna 10.00 hod. Ostrovská stovka.

27. èervna 13.00 hod. XI. roèník soutìže Nejsil- 
nìjší muž Ostrova. 

 Jízda na koni, na 
ètyøkolkách, hasièská technika, diskotéka, spousta 
sladkostí, her a zábavy.

 Tradièní 
cyklistický závod má dvì trasy: 43 a 93 km. Startuje se 
za plného silnièního provozu. Na závodníky èeká 
horská a rychlostní prémie.

Soutìž v tìžkých silových dis- 
ciplinách, napø. Kruh Barbara Conana, Harišákova 
pekelná klec, Magnussova silová dráha ad.
Sportovním odpolednem bude provázet kapela Las 
Pegas, jako hlavní host zazpívá nestárnoucí miláèek 
žen, Martin Maxa. Všichni jsou srdeènì zváni, vstup 
je volný. 

Celkem 25 medailí (devìt zlatých, osm støíbrných 
a osm bronzových) si vybojovali naši karatisté na 
tøech soutìžích, které se konaly v Domažlicích, 
Karlových Varech a Hrádku u Rokycan. 

O tyto medaile se zasloužili: Pavlína Mezzeiová, 
David Braný, Rudolf Kolitsch, Michal Rupert, Jakub 
Foøt a Tomáš Flašar. Nejvìtší úspìch zaznamenali 
závodníci David Braný, Rudolf Kolitsch a velká nadìje 
našeho oddílu Pavlína Mezzeiová, když dokázali „ve 
tøech lidech“ pøivézt z Hrádku u Rokycan šest zlatých 
a jednu bronzovou medaili. Navíc si Pavlína pøivezla 
Pohár starosty mìsta Hrádku, který byl urèen pro 
nejlepšího z nejlepších. Uznání a podìkování za 
nasazení a bojovnost patøí i ostatním závodníkùm, 
kteøí se podíleli na tìchto skvìlých výsledcích. 

Takže, Pavlíno, Davide, Rudo, Míšo, Kubo a Tome, 
jednou vìtou: Dìkuji vám za bezvadnou reprezentaci 
MDDM Ostrov a oddílu karate. 

Krajská soutìž ASPV ve sportovní gymnastice 
žákyò se konala 18. dubna na ZŠ Masarykova. 
Celkem pøijelo soutìžit 44 dìvèat ze šesti oddílù 
Karlovarského kraje: TJ Batesta Chodov, Baník 
Sokolov, TJ Slovan Karlovy Vary, ZŠ Bøezová, 
MDDM Ostrov a TJ Ostrov. 

Tìlovýchovnou jednotu Ostrov reprezentovala 
dìvèata v kategorii mladších žákyò I., Lucka Hem- 
záèková a Timea Szönyi, které skonèily na neme- 
dailových místech. V kategorii starších žákyò III. zís- 
kaly cenné medaile Markéta Aranyossyová (2. místo) 
a Hana Kadlecová (3. místo), ve starších žákyních 
IV. reprezentovala naši TJ Ostrov Kateøina Starková, 
která získala støíbrnou medaili. Dìvèata Markéta, 
Hanka a Kaèka (na fotografii) by mìla v kvìtnu 
reprezentovat Karlovarský kraj na celorepublikové 
soutìži ve sportovní gymnastice v Doubí u Tøebonì 
(výsledky nejsou v dobì uzávìrky OM známy). 
Pøejeme dìvèatùm hodnì štìstí! 

Soutìže družstev 2008-09 skonèily pro oba naše 
týmy velice úspìšnì. 

Áèko v krajské soutìži I. tø. bylo druhé a vrací se po 
roce zpìt do krajského pøeboru. Z této soutìže již vítìz 
postupuje pøímo do druhé ligy. Béèko krajskou soutìž 
II. tø. suverénnì vyhrálo, pøíští roèník absolvuje v KS 1 
a zastoupí zde náš A tým. Tento úspìch se však ne- 
obejde bez menších úskalí. Hlavnì bude tøeba øešit 
získání dalších hráèù pro obì družstva. Zázemí pro 
domácí utkání máme velmi kvalitní. Salónek v hotelu 
Krušnohor je ideálním místem. Zde je tøeba ocenit 
ochotu a vstøícnost pana Mrázka, který nám tento azyl 
poskytuje již nìkolik sezón a zároveò mu vyjádøit 
upøímné podìkování. Je to významná a neocenitelná 
pomoc v èinnosti našeho oddílu. V letošní sezónì jsme 
také získali místo pro zveøejòování výsledkù a informa- 
cí pomocí nástìnné tabule, umístìné v øeznické pro- 
dejnì Františka Touše na námìstí. I zde se všichni hráèi 
pøipojují k veøejnému podìkování. 

Velmistr hrál simultánku s Ostrovskými
Šachový oddíl uspoøádal 17. dubna veèer málo vída- 
nou, ale velice atraktivní akci: mezinárodní velmistr Jiøí 
Štoèek nabídl možnost sehrát simultánku naslepo proti 
èlenùm oddílu. To, že velmi silní hráèi hrají souèasnì
i s nìkolika desítkami soupeøù, se dìje bìžnì. Ale to, 
že hrají tak, aniž by šachovnice vidìli, už tak bìžné roz- 
hodnì není! Jiøí Štoèek mìl proti sobì devìt standar- 
dních hráèù oddílu. Pøi tomto výkonu prokázal ne- 
uvìøitelnou soustøedìnost a pøedstavivost. Sami hráèi 
žasli, jak je vùbec možné uchovat v pamìti tolik 
mìnících se situací. Po tøech hodinách vyšel z tohoto 
souboje vítìznì velmistr: osm partií vyhrál, prohrál 
jedinou. Ten, kdo mìl štìstí, že génius udìlal chybu, 
byl èlen našeho oddílu Vlastimil Šetka. Pro zúèastnìné 
skuteènì silný zážitek. 

Tradièní v poøadí již 21. roèník tenisového 
turnaje Mon Cheri Cup Ostrov ve ètyøhøe a mixu 
veteránù a rekreaèních hráèù se uskuteèní 
v sobotu 27. èervna od 10.00 hodin na dvorcích 
tenisového areálu v Zámeckém parku. 

Pøihlášky do 23. èervna pøijímá Ladislav Višòovský, 
tel. 603 559 864, visnovsky@centrum.cz. 

Oddíl stolního tenisu 
TJ Ostrov

Sport

Sportovní gymnastky 
TJ Ostrov

Jaroslav Jandák, pøedseda odd. 

Mgr. Alena Lavorová

Ohlédnutí šachistù 
za sezónou

Šachový oddíl TJ Ostrov

Letní akce 
v areálu Fitness Atlantis

Karel Kunz

Cykloteam Ostrov 
informuje

Tenisový turnaj

Ing. Ladislav Višòovský

Ivo Hodík, vedoucí a trenér oddílu  

Jiøí Èechman, jednatel CO 

Karate  MDDM  Ostrov

Gymnastky postupující do celorepublikové soutìže
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