
Novodobá historie Michaelské pouti 
neboli svátku sv. Michaela archandìla je 
datována od roku 1990. Na poèátku této 
nové tradice byl návrh nových mìst- 
ských insignií, jejich slavnostní posvìcení 
a uložení do vìže kostela sv. Michaela. 
Od tohoto data se každým rokem pravi- 
delnì na konci záøí konají nejen církevní 
oslavy, ale také jarmark a celá øada zají- 
mavých kulturních akcí. Každý rok je na- 
víc zasvìcen nìjakému tématu.

(Podrobný program Michaelské pouti 
pøinášíme na stranì 8.) 

 

Letošní rok se Michaelská pou� ponese v du- 
chu dvou témat. První významnou událostí je 
podpis partnerské smlouvy s bavorským mìs- 
tem Wunsiedel. Tento akt se uskuteèní v so- 
botu 28. záøí od 17.00 hod. pøed koncertem 
hudební skupiny Dobrý Veèer Quintet v kláš- 
terním kostele Zvìstování Panny Marie. Dru- 
hým významným bodem programu je odha- 
lení výsledkù práce z prvního sochaøského 
sympózia, které zaèíná 5. záøí v Ostrovì. Této 
nové kulturní akce se zúèastní ètyøi umìlci. 

Kromì uvedených akcí je pøipraven bohatý 
program na Starém námìstí. Stejnì jako v mi- 
nulém roce, bude i letos program probíhat na 
dvou místech. Na spodní èásti námìstí vyros- 
te zastøešené pódium, které návštìvníkùm 
nabídne pestrý hudební program. Pohádky 
a jiné atrakce pro nejmenší dìti se uskuteèní 
jako obvykle pøímo pøed Starou radnicí. Ne- 
budou chybìt ani tradièní stánky s obèerstve- 
ním a nejrùznìjším pou�ovým zbožím. 
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Neslyšící obyvatelé na Ostrovsku

Ostrovský mìsíèník

Pokraèování na stranì 2

V Ostrovì jsou èinné dvì organizace pro obèany s rùz- 
nými stupni postižení sluchu. Tou první je Svaz neslyšících 
a nedoslýchavých, kam chodí pøedevším starší lidé, kteøí 
ztratili svùj sluch vìkem. Tomuto svazu pøedsedá Josef 
Novosad (známý také jako uèitel esperanta, pozn. red.). 
Druhou ostrovskou organizací je Planeta Neslyšících. Toto 
sdružení úzce spolupracuje s karlovarskou Krajskou 
knihovnou, proto jsou i jeho aktivity soustøedìny do 
Karlových Varù. Planetu Neslyšících neboli Karlovarský 
klub neslyšících založil v prosinci roku 2004 Miroslav 
Plachý z Ostrova.

„V souèasnosti se scházíme vìtšinou jednou do mìsíce 
v restauraci Ventura Pub (tzv. Evropák) v Karlových 
Varech. V okresu jsme jen tøi lidé, kteøí se takto schází, 
z celého kraje se nás však pravidelnì sejde kolem 25 lidí. 
Žijí tu i mladí neslyšící, ale ti se k nám nepøipojují. Vìtšina 
z nich dálkovì studuje a své aktivity smìøují do hlavního 
mìsta, kde mají širší spektrum možností,“ popsal souèas- 
nou situaci Miroslav Plachý.

Lidé, kteøí vùbec neslyší, se mezi sebou dorozumívají 
znakovým jazykem a se slyšícími lidmi pomocí odezírání ze 
rtù. Neocenitelnou pomocí jsou jim také internet, fax, 

Žijeme v dobì, kdy jsou èasto diskutována témata menšinových skupin obyvatel. Jednou z takových skupin 
jsou i lidé se smyslovým postižením. Co asi pøináší život èlovìka žijícího bez jednoho ze smyslù, které my ostatní 
bereme jako samozøejmost? Jaké možnosti mají takoví lidé v Ostrovì a jakými problémy se nejèastìji zabývají? 
Zamìøíme se na život lidí neslyšících a hluchonìmých. 

esemesky nebo webkamera. Další službou, kterou mohou 
neslyšící vlastnící prùkaz ZTP nebo ZTP/P využívat 
bezplatnì pøi styku s úøady, návštìvách lékaøe a podobnì, 
je tlumoèník. 

„Poslední dobou je ale problém objednat tlumoèníka. 
Vìtšina tlumoèníkù nejezdí do vzdálenìjších mìst, podaøí 
se to jen v ojedinìlých pøípadech. Proto si záležitosti na 
úøadech vyøizujeme zpravidla sami nebo s pomocí slyšících 
rodièù, dìtí, pøátel,“ dodal Miroslav Plachý.

Zastavíme-li se u znakového jazyka, èastou otázkou laika 
bývá, jestli je to jazyk univerzální. Pøestože se nìkteré 
znaky mohou shodovat, celková slovní zásoba a gramatika 
se v jednotlivých zemích odlišují. Každý národ má svùj 
znakový jazyk, který je nezávislý na místním mluveném 
jazyku. U nás se používá Èeský znakový jazyk a obdobnì 
je tomu v dalších zemích. Existuje Americký znakový jazyk, 
Nìmecký znakový jazyk ad. Zajímavé ale je, že neslyšící 
rùzných národností se mezi sebou dorozumí podstatnì 
lépe než slyšící, kteøí hovoøí odlišnou øeèí.

V posledních letech je také populární program výuky 
„znakování“ u slyšících dìtí. Spojování znakù a slov s pøed- 
mìty nebo osobami a jejich vlastnostmi nejenže pomáhá 

Exkurze neslyšících v Krajské knihovnì Karlovy Vary                                                                                                       Foto: Archiv Planety Neslyšících 
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dnech 23. - 25. záøí 2008 pro zmìnu na bavorské 
stranì. Mìsto Ostrov vystupovalo v pozici pøeshra- 
nièního partnera a odbornou stránku projektu 
zaštítila vysoká škola Wädenswil ve Švýcarku pod 
vedením prof. R. K. Schöffela. Rovnìž Dùm kultury 
Ostrov a Základní umìlecká škola  Ostrov se prezen- 
tovaly ve Wunsiedelu na Slavnosti kašen 23. èervna 
2007. V letošním roce se do Wunsiedelu vypravili 
hasièi z Jednotky dobrovolných hasièù Ostrov na 
oslavy založení tamního hasièského sboru. 

Vzhledem k výše uvedeným aktivitám, poloze mìsta 
Wunsiedel (vzdálenost 90 km z Ostrova) a možné 
další pøeshranièní spolupráci v souvislosti s pøipra- 
vovanými projekty obou mìst s podporou dotaèních 
titulù z EU byl usnesením Zastupitelstva mìsta Ostrov 
è. 09/09 dne 29. ledna 2009 schválen zámìr uzavøít 
s  mìstem Wunsiedel smlouvu o partnerství.

Ostrovský mìsíèník
Záøí 20092

V èervenci se v Ostrovì narodilo osm dìtí, zemøelo 
sedm obèanù. Manželství uzavøelo v èervenci osm 
párù. K trvalému pobytu ve mìstì se bìhem èerven- 
ce pøihlásilo 34 osob, odstìhovalo se jich 28. Celkovì 
tedy ve mìstì pøibylo sedm obèanù. Prùmìrný vìk 
ostrovských obyvatel v èervenci 2009 byl 40,96 let. 
Celkový poèet obyvatel hlášených v Ostrovì (vèetnì 
pøilehlých obcí) k 31. èervenci 2009 byl 16 999. 

dìtem uvìdomovat si souvislosti mezi nimi, ale tato 
metoda se používá i pro dorozumìní s malinkými 
dìtmi, které ještì nemluví vùbec. Neverbální vyjád- 
øení je jim bližší, a aniž by už vyslovily své první slùvko, 
rodièe se s nimi mohou domlouvat pomocí jedno- 
duchých znakù Èeského znakového jazyka. (Ukázky 
je možné zhlédnout napøíklad na internetovém 
serveru You Tube).

Problém komunikace øeší neslyšící èlovìk neustále. 
Musí se potýkat s rozpaky okolí, s pøedsudky zamìst- 
navatelù, kteøí jsou pøi nabídkách práce neslyšícím 
obezøetní. Miroslav Plachý to vysvìtlil. 

„My neslyšící obtížnì sháníme dobrou práci. Vìtšina 
slyšících si myslí, že práci nezvládneme kvùli bariérám 
v komunikaci. Èasto také máme problém seznámit se 
s novými lidmi. Nerozumí nám, proto se komunikaci 
s námi radìji vyhýbají. Známí si zvyknou, že je tøeba 
mluvit pomalu, aby bylo možné odezírat. Nebo se 
bez problému domlouváme písemnì. Neslyšící lidé 
se psanou èeštinu uèí jako cizí jazyk, podobnì jako 
když se slyšící èlovìk uèí nìmèinu, proto neslyšící lidé 
v psaní obèas dìlají chyby a nìkteøí z nich mohou mít 
problém i s porozumìním ètenému textu.“ 

Pokud by ètenáøe znakový jazyk zajímal a chtìli 
by se nauèit jeho základy, v karlovarské Krajské 
knihovnì se konají kurzy již ètvrtým rokem. 
Lektorem je právì Miroslav Plachý a jsou tu 
kurzy jak pro zaèáteèníky, tak pro pokroèilé. 
Pøihlásit se je možné e-mailem na:
 knihovna@knihovnakv.cz. Amélie

Neslyšící obyvatelé 
na Ostrovsku - pokraèování ze strany 1

Zmìna stavu obyvatel 
mìsta Ostrova 
v èervenci 2009

Matrika MÚ Ostrov 

Podle dlouhého zápisu ve farní kronice slavnost zaèala 
už v 11.26 hod. pøedchozího dne, kdy byl poèetnou 
delegací uvítán na ostrovském nádraží pražský 
arcibiskup Bedøich Josef kardinál Schwarzenberg. V du- 
chovní správì totiž Ostrov patøil k pražské arcidiecézi až 
do roku 1993, kdy byl pøiøazen k novì založené diecézi 
plzeòské. Kardinál Schwarzenberg nebyl v Ostrovì po- 
prvé. Tentokrát však, v roce svých 70. narozenin, pøi- 
vážel tak vzácné relikvie a mìl uskuteènit konsekraci 
kostela. Jeho podobu i dnes známe z chrámu sv. Víta 
v Praze, je zde umístìna monumentální bronzová pla- 
stika J. V. Myslbeka, pøedstavující kleèící postavu kar- 
dinálovu. Byl pražským arcibiskupem od roku 1849. 
Patøil k iniciátorùm dostavby chrámu sv. Víta, dal pod- 
nìt k založení øady vzdìlávacích a charitativních spolkù, 
byl úèastníkem prvního vatikánského snìmu v Øímì.

Na ostrovském nádraží, které sloužilo spolu s novou 
tratí Chomutov Cheb teprve osm let, jej pøivítal jménem 
donátora opravy kostela, velkovévody Ferdinanda IV., 
hospodáøský øeditel Karel Hartmann a jménem obèan- 
stva starosta Josef Otto. Za hlaholu všech zvonù byl 
pražský arcibiskup doprovázen k zámku, kde ho oèe- 
kávalo velké pøivítání za pøítomnosti duchovních z celé- 
ho okolí, mìstského zastupitelstva, zástupcù spolku 
ostrostøelcù, vojenských veteránù, hasièù a také školní 
mládeže. V pùl šesté zaèal pøedveèer slavnosti pøenese- 
ním vzácných relikvií do budovy fary. Ke konci dlouhé- 
ho prùvodu šli duchovní s rozžatými svícemi a pražský 
arcibiskup nesoucí relikvie.

„Prùvod pùsobil dojmem, který se nedá slovy vyjádøit. 
Èlovìk by vìøil, že je v prvních staletích køes�anství, kdy 
vìøící pochovávali své muèedníky za tichého veèerního 
stmívání, za svitu pochodní, za zpìvu žalmù a modli- 
teb,“ èteme v kronice. Námìstí a kostel byly nádhernì 
osvìtleny. Hudby veteránù a ostrostøelcù pak pøed- 
nesly nìkolik skladeb a nakonec spolek støelcù zaujal 
hlavní stráž u zámku. Ostrov mìl v té dobì necelé dva 
tisíce obyvatel. Starší spolek ostrostøelcù svìtil druhý 
prapor v roce 1860, založení spolku vojenských vete- 
ránù probìhlo v roce 1876. Jejich èlenové v unifor- 

Partnerská smlouva s mìstem Wunsiedel

130. výroèí nového svìcení farního kostela 

Podpis Deklarace o spolupráci a tedy oficiální stvrzení partnerství mezi mìsty Ostrov a Wunsiedel se 
uskuteèní v sobotu 26. záøí v 17.00 hod. v kostele Zvìstování Panny Marie v Ostrovì. Po slavnostním 
podepsání smlouvy bude program pokraèovat koncertem vokálního hudebního tìlesa Dobrý Veèer 
Quintet z Prahy.

Mgr. Lucie Mildorfová

mách byli jistì ozdobou každé slavnosti. Ostrostøelci 
nosili zelený kabát s èerveným límcem, modré kalhoty 
s èervenými pruhy a èerný klobouk s chocholem. 
Veteráni si oblékali šedozelené uniformy a kulatý 
klobouk též s chocholem. 

Hlavní slavnost zaèala následující den už v 5.00 hodin 
bohoslužbou v klášterním kostele. Sloužil ji arcibiskup 
a 19 knìží, byla velmi poèetnì navštívena. V 7.00 hodin 
následovalo pøenesení relikvií z fary na námìstí k ma- 
riánskému sloupu. Ostrostøelci zde zaujali èestnou stráž. 
Pak šel prùvod pøed zámek, kde už byli shromáždìni 
velkovévodští úøedníci, mìstské zastupitelstvo, hejtma- 
ni z Chebu, Jáchymova a Karlových Varù, aby slavnost- 
nì doprovodili pražského arcibiskupa, proslulého ka- 
zatele, na kázání do farního kostela. Jeho promluvu 
o významu obøadu svìcení chrámu vyslechlo množství 
posluchaèù, které se ani do kostela nemohlo vejít. Poté 
šel prùvod s arcibiskupem v èele k soše Matky Boží pro 
relikvie. 

Mezitím se duchovní modlili žalmy, ostrostøelci zaujali 
stráž u ozdobeného hlavního chrámového vchodu, 
veteráni utvoøili špalír kolem kostela, hasièi peèovali 
o poøádek. Následovalo vnìjší svìcení, poté uvnitø 
chrámu. Relikvie pak byly neseny za vyzvánìní zvonù 
kolem kostela a dovnitø, kde byly pražským arci- 
biskupem uloženy do schrány v hlavním oltáøi, jejíž víko 
bylo upevnìno posvìceným cementem. Následovala 
mše svatá, slavné Te Deum a biskupské požehnání. 
Velmi byl chválen hudební doprovod liturgie. Arci- 
biskup byl doveden prùvodem k zámku, kde dal 
biskupské požehnání spolku ostrostøelcù a dalším spol- 
kùm. Kapela ostrostøelcù mu pak po veèerní boho- 
službì pøednesla serenádu jako podìkování. Tele- 
gramem vyjádøil díky (také spolkùm a sdružením) i vel- 
kovévoda Toskánský, který se slavnosti nemohl 
zúèastnit. K dobrému prùbìhu události, tak hojnì 
navštívené, totiž také pøispìli obyvatelé Ostrova (tehdy 
Schlackenwerthu) a okolních obcí. Po jedenácté hodinì 
v noci opustil pražský arcibiskup Ostrov a opìt se vrátil 
do Prahy. 

Letos budeme s Michaelskou poutí slavit zároveò i posvícení. Pøesnìji øeèeno nové posvìcení mìstského 
farního kostela, které se uskuteènilo 25. záøí 1879 po velké opravì pùvodnì gotického chrámu. Zároveò 
byly do hlavního oltáøe vsazeny relikvie èeských svìtcù a zemských patronù: Ludmily, Václava a Jana 
Nepomuckého. Byla to významná a výjimeèná událost, na kterou se pøipravovalo celé mìsto a o které 
dodnes svìdèí pamìtní deska s latinským nápisem, vsazená do zdi chrámové stavby.

Mgr. Lidmila Hanzlová

Ostrovský mìsíèník vydává Dùm kultury Ostrov 
v nákladu 7900 kusù mìsíènì.

Distribuce je zdarma do každé ostrovské domácnosti.
Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do pøíštího èísla je 10. záøí, 
uzávìrka pro pøíjem reklam 14. záøí. 
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Dne 17. 12. 2008 se obrátilo vedení 
bavorského mìsta Wunsiedel na 
vedoucí pøedstavitele Ostrova s ná- 
vrhem završit èilé kontakty mezi 
obìma mìsty uzavøením partnerské 
smlouvy. 

Více jak 10 let existuje spolupráce 
mezi Gymnáziem Ostrov a Gymnáziem Wunsiedel. 
Další spoleènou aktivitou jsou odborné semináøe 
s názvem Zelené dny. První Nìmecko-èeské Zelené 
dny probìhly v bavorském Wunsiedelu ve dnech 
18. - 19. listopadu 2004, kde mìsto Ostrov zaujalo 
pozici partnerského mìsta tohoto projektu. Druhé 
Èesko-nìmecké Zelené dny se konaly v Ostrovì ve 
dnech 18. - 19. kvìtna 2006, kdy mìsto Ostrov bylo 
žadatelem o dotaci a Wunsiedel se stal partnerským 
mìstem ve zmínìném projektu. Mìsto Wunsiedel 
mìlo zájem v této tradici pokraèovat, a proto se 
projekt Euregio-Zelené dny 2008 uskuteènil ve 



Sdružení historických sídel Èech, Moravy a Slezska or- 
ganizují každoroènì významnou celoevropskou kultur- 
nì poznávací, spoleèenskou a výchovnou akci, ke které 
se tradiènì pøihlásilo i naše mìsto. Nejširší veøejnosti se 
otevøou brány nejzajímavìjších památek, i tìch, které 
jsou jinak nepøístupné. Lokálním garantem pøípravy 
a prùbìhu letošní akce je mìsto Ostrov. Národní téma 
pro tento rok je: Památky mìøené èasem.
Mìsto Ostrov pøihlásilo letos ke Dnùm evropského 
dìdictví tyto památky: klášterní areál (Posvátný okrsek), 
kostel sv. Jakuba Vìtšího, farní kostel sv. Michaela 
a Panny Marie Vìrné, Starou radnici s výstavou vìžních 
hodin a prohlídkou gotických sklepù a Palác princù, 
souèást ostrovského zámku, kde se naskytne unikátní 
možnost prohlídky pøed zapoèetím rekonstrukce objek- 
tu, k hromadné prohlídce se zájemci mohou sejít 
12. záøí ve 14.00 a v 15.00 hod. pøed vchodem do 
Paláce princù (od Bílé brány). Galerie umìní Karlovy 
Vary umožní prohlídku Letohrádku.
Sdružení historických sídel ÈMS zveøejnilo Online 
katalog všech zpøístupnìných památek v celé republice 
na internetové adrese: http://www.shscms.cz/ehd/. Na 
tìchto stránkách je i pøehledná mapa všech míst zapo- 
jených do Dne otevøených památek. 

Od srpna 2009 jsou 
v Nemocnici Ostrov 
na Gynekologicko-
porodnickém oddì- 
lení k dispozici pro 
klientky dva zcela 
nové moderní nad- 
standardní pokoje. 

Byly projektovány tak, aby se v nich klientky cítily 
maximálnì pohodlnì a našly zde veškeré potøebné 
zaøízení a služby. Ve stejné linii budou nyní vybudo- 
vávány i pokoje na dalších lùžkových oddìleních. 
V pokoji je vlastní sociální zaøízení, skøíò s úložným 
prostorem, stolek, dvì židle, elektricky polohovatelná 
postel s noèním stolkem, rozkládací køeslo pro pøespání 
rodinného pøíslušníka. K dispozici je i vybavení pro 
rodièky: pøebalovací pult se skøíòkou, novorozenecké 
lùžko a vanièka. V pokoji je dále plochý LCD televizor 
se satelitním pøíjmem, vìšáková stìna, lednièka, tele- 
fon. Klient si dokonce mùže optimalizovat i nastavení 
teploty v pokoji dle svého pøání na základì manuálnì 
ovládané klimatizace. 
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Rok se pøehoupl do své druhé poloviny. Èervenec 
patøí k velmi oblíbeným mìsícùm, nebo� zaèínají dìtem 
prázdniny a pro vìtšinu lidí je to doba dovolených. 
Pøesto si ani v èervenci strážníci nemohli oddychnout, 
jejich práce byla opìt bohatá na výsledky. Zjistili a øešili 
celkem 316 pøestupkù a uložili za nì sankce v èástce 
34 650 Kè. Z toho bylo 244 dopravních pøestupkù 
a 72 na úseku veøejného poøádku, dále napøíklad ve 
44 pøípadech doruèili písemnosti, provedli 10 kontrol 
bytù v majetku mìsta, v 54 pøípadech kontrolu míst, 
kde dochází k prostituci, devìtkrát provedli kontrolu 
zahrádkáøských kolonií, pøijali 100 oznámení na linku 
156, ve 26 pøípadech spolupracovali s PÈR a provedli 
35 kontrol v restauracích, 83 kontrol Zámeckého parku 
a 82 kontrol ostrovských základních a støedních škol.

1. èervence 20.25 hod. V Krušnohorské ulici strážníci 
kontrolovali projíždìjící vozidlo, øidiè nevlastnil øidièské 
oprávnìní. Vìc byla pøedána PÈR.

3. èervence 19.22 hod. Oznámení, že øidiè motoro- 
vého vozidla jede pod vlivem alkoholu. Strážníkùm se 
podaøilo vozidlo v Hornické ul. zastavit a následnou 
kontrolou bylo potvrzeno, že øidiè je pod vlivem alko- 
holu a nevlastní øidièský prùkaz. Øidiè ve vozidle 
pøepravoval i své dvì dìti. Vìc byla pøedána PÈR 
Ostrov k dalšímu šetøení, nebo� v jednání øidièe byl 
spatøován trestný èin.

11. èervence 8.30 hod. Oznámení, že v ulici U Ne- 
mocnice spadlo kotì do kanálu. Strážníci zjistili, že 
vlastními silami kotì nevyprostí, proto pøivolali hasièe, 
kteøí kotì zachránili. Bylo pøevezeno do útulku Macík.

13. èervence 7.30 hod. Oznámení, že mezi Borec- 
kými rybníky se potuluje pes. Strážníci pejska odchytili 
a pøedali do mìstského útulku.

20. èervence 8.15 hod. Drobná krádež v super- 
marketu, 21letá žena z Ostrova odcizila zboží v hod- 
notì 80 Kè. Vìc byla kvalifikována jako pøestupek proti 
majetku a pachatelce byla uložena bloková pokuta.

24. èervence 15.40 hod. Oznámení, že v Májové ulici 
leží na komunikaci asi zranìná žena. Strážníci na místì 
nalezli 47letou ženu z Jáchymova, která po oslovení 
strážníky zaèala kolabovat, proto musela být na místo 
pøivolána RZS z Ostrova a žena byla pøevezena do 
nemocnice k dalšímu vyšetøení.

28. èervence 20.30 hod. PÈR Karlovy Vary požádala 
o spolupráci pøi pátrání po muži, jenž se mìl pøiotrávit 
léky, které následnì zapil alkoholem. Na základì místní 
a osobní znalosti strážníkù se podaøilo muže nalézt 
v jedné ze zahrádek. Na místo byla pøivolána RZS 
a muž byl pøevezen k dalšímu vyšetøení. Strážníci se 
uvedenou èinností zabývali do 23.07 hod. 

Bc. Pavel Èekan

25. srpna
26. srpna
27. srpna
1. záøí
2. záøí

3. záøí
8. záøí
9. záøí 
10. záøí

15. záøí 
16. záøí 
17. záøí

22. záøí 
23. záøí
24. záøí 
29. záøí 
30. záøí 
1. øíjna
6. øíjna 
7. øíjna
8. øíjna
9. øíjna
13. øíjna
14. øíjna
15. øíjna
20. øíjna 
21. øíjna

22. øíjna 

Ulice zde neuvedené (nevyužívané k stálému 
parkování) budou èištìny bez celodenních 
uzavírek.

 Kollárova 
 Masarykova (Hlavní-Severní), Severní 
 Májová (Kollárova-Štúrova), Palackého

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

va), Šafaøíkova
 Družební, Zahradní
 Seifertova, Lidická (Klínovecká-Masarykova)
Halasova, Lipová, Klínovecká
 Krušnohorská (Jáchymovská-Klínovecká), Hor- 

nická
Máchova, Dukelských hrdinù, Máchova
Odborù, Sládkova, Studentská
 Krušnohorská (od Klínovecké), horní Klíno- 

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

dova, Masarykova
Mírové námìstí jih (parkovištì), Brigád- 

nická

Den otevøených památek se v Ostrovì uskuteèní 
12. záøí od 13.00 do 17.00 hod. 

Mìsto Ostrov vyhlašuje výbìrové øízení k podání 
nabídky k zámìru pronajmout a následnì prodat ne- 
movitosti p.p.è. 551/1 a 551/22 v k.ú. Horní Žïár 
u Ostrova. Bližší informace obdrží každý zájemce na 
Odboru majetku mìsta Mìstského úøadu v Ostrovì, 
Brigádnická 709 nebo na úøední desce mìsta Ostrov.

Od 1. záøí konèí omezený prázdninový provoz, 
to znamená, že se na vás tìšíme každý den 
i v sobotu. 

1. Libovolná výtvarná technika

2. Hudební projev

Mìstská knihovna Ostrov vyhlašuje ve spolu- 
práci s DK Ostrov a ZUŠ Ostrov IV. roèník soutìže 
Pohádkové malování a zpívání na téma „Dìti 
v akci“. Soutìž vyhlašujeme k 41. výroèí Dìtské- 
ho filmového a televizního festivalu Oty Hofma- 
na pro dvì kategorie: 

 - pro žáky pøed- 
školních tøíd MŠ, 

 - pro žáky 3. tøíd ZŠ. Velké finále 
se uskuteèní v DK Ostrov v pondìlí 12. øíjna. Vítìzové 
kategorie obdrží hodnotné ceny. Dále pøipomínáme, 
že si dìti mohou donést uèebnice na zabalení. Více 
informací na: www.mkostrov.cz. 

Dny evropského dìdictví 
2009

Šárka Kvasnièková, MÚ Ostrov

Výbìrové øízení

Blokové èištìní chodníkù a ulic se provádí 
prùbìžnì vždy od 7.00 do 15.00 hod. a potrvá až 
do 22. øíjna. 

V jednotlivých ulicích bude v dostateèném pøedstihu 
umís�ováno pøíslušné dopravní znaèení. Žádáme ma- 
jitele vozidel, aby si je po dobu blokového èištìní 
pøeparkovali, vyhnou se tak pøípadným nepøíjem- 
nostem. Ihned po provedeném èištìní a odstranìní 
dopravního znaèení budou opìt moci na tìchto 
místech parkovat.

Vzhledem k velké nekázni majitelù vozidel bìhem 
blokového èištìní zajistilo mìsto Ostrov odtahovou 
službu a pøijalo Naøízení mìsta è. 5/2003 o cenách za 
nucené odtahy motorových vozidel a vrakù. O naøí- 
zení odtahu vozidel, zaparkovaných v úseku bloko- 
vého èištìní a øešení pøestupcù bude na místì 
rozhodovat Mìstská policie Ostrov.  

Postup policie pøi zjištìní nerespektování do- 
pravního znaèení osazeného u blokového èištìní 
mìsta:

Uložení blokové pokuty na místì až do výše 2000 Kè

Bude-li øidiè nepøítomen, stav bude strážníkem MP 
zadokumentován a bude naøízen a proveden odtah. 
Pøestupce se dostaví na mìstskou policejní služebnu 
k vyøízení pøestupku, kde mu bude uložena bloková 
pokuta až do výše 2000 Kè. Také si vyzvedne vozidlo 
na parkovišti pro odtažená vozidla a uhradí poplatek 
za odtažení a ostrahu vozidla (viz Naøízení mìsta 
è.5/2003 o cenách za nucené odtahy motorových 
vozidel a vrakù). 

Podzimní 
blokové èištìní mìsta

Lumír Pála, ved. Odboru SMM

Nemocnice Ostrov: 
Novì vybavené pokoje

Mgr. David Soukup, øeditel

Soukromá Nemocnice Ostrov oslaví letos v záøí 
významné jubileum. Na jeho poèest poøádá v pátek 
4. záøí akci, na které oslaví patnáctileté výroèí své 
èinnosti. Oslavy jsou pøipraveny pro zamìstnance 
Nemocnice, pozvané hosty i veøejnost. Program bude 
zahájen v 16.00 hodin v parku Nemocnice Ostrov 
vystoupením skupiny Petr&Pavel. Návštìvníkùm za- 
hraje i skupina Smokie revival. Hlavním bodem kul- 
turního programu bude vystoupení Michala Davida. 
Pro dìtské návštìvníky je pøipraven dìtský hrad, kolo- 
toè, soutìže o ceny. Vstup na oslavy je zdarma. 

Nemocnice Ostrov slaví 15 let

Mgr. David Soukup

Blokové èištìní 
v jednotlivých ulicích

Mìstská policie Ostrov 
v èervenci

Mìstská knihovna 
Ostrov

Mgr. Irena Leitnerová



Pøíjemný závìr školního roku 
pøeje všem dìtem Redakèní rada 
Ostrovského mìsíèníku.
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Zprávy ze škol
Zápis do ZUŠ Ostrov

Vážení rodièe, využijte možnost 
zápisu dìtí pro školní rok 2009-2010. 
Pøijímací øízení se koná v úterý 1. záøí 
8.30-12.00 a 13.00-17.30 hod. a ve 
støedu 2. záøí 13.00-17.30 hod.

Hudební obor Masarykova 717, 

Výtvarný obor Masarykova 715, 

Taneèní obor Masarykova 1195 (MŠ),

Literárnì dramatický obor Masarykova 1195 
(MŠ)

Talentový roèník I.

Talentový roèník II.

Zápis se též týká všech žákù již pøihlášených na 
naší škole, ti se však zapisují u svých tøídních 
uèitelù.

26. záøí 19.00 hod.,

uèebna HN, 
Štìpánka Hamar, tel. 353 300 541, zástupce øeditelky 
Jaroslav Chmelík, tel. 353 300 540. Pøijetí je možné na 
tyto nástroje: smyèce (housle, violoncello, kontra- 
bas), klavír (klavír, akordeon, keyboard), dechové 
døevìné (zobc. flétna, pøíèná flétna, klarinet, saxofon, 
hoboj), dechové žes�ové (trubka, lesní roh, pozoun, 
tuba), kytara (klasická, elektrická, baskytara), bicí, 
zpìv (sólový, sborový). Možnost zaèlenìní nových 
hráèù do již stávajících souborù a orchestrù (Swing 
Band, Písk-Písk, Smíšený orchestr, soubor Ema, 
Pìvecký sbor, Kytarový orchestr, Rockeøi z druhého 
patra, Party band, Chyba strojku, No-Yo).

uèebna VO, 
Mgr. Zuzana Motlíková, tel. 353 300 557, 353 300 
558

 uèebna TO, 
Olga Ratajová, tel. 353 822 063

, uèebna LDO, Mgr. Irena Konývková, tel. 
353 842 813 (MŠ), 353 300 550 (øeditelna)

 Masarykova 717, Jiøina Bryjová, 
tel. 353 300 537

 Žáci se budou zapisovat u peda- 
gogù, jejichž obor si vybrali, a to: Hudební obor 
Helena Š�astná, tel. 353 300 538, Literárnì drama- 
tický obor Mgr. Irena Konývková, tel. 353 842 813 
nebo 353 300 550, Výtvarný obor Mgr. Zuzana 
Motlíková, tel. 353 300 557, Taneèní obor Olga 
Ratajová, tel. 353 822 063.

Akce školy: 
 Palác princù v Zámeckém parku 

(v pøípadì špatného poèasí v Domì kultury), pre- 
miéra souboru Hop-Hop. Miguel de Cervantes y 
Saavedra, Ondøej Šulc: Rytíø smutné postavy. Scénáø 
a režie: Ondøej Šulc. Asistent režie: Jonáš Konývka. 
Hrají: Don Quijot: Radim Bìlohlávek, Sancho Panza: 
Jonáš Konývka, Dulsinea: Jitka Tomanová, Zlo: 
Antonín Kandrik (a také zvukaø), Sedlák: Lubomír 
Frýzl, Zrcadlový rytíø: Ondøej Šulc (a také zvukaø), 
Hostinská: Irena Konývková (a také zvukaø a zpo- 
vzdálí supervizor). 

Prázdniny ubìhly jako voda a je tu záøí. Po dvou 
mìsících odpoèinku a sladkého nicnedìlání pøišel 
èas opìt se pustit do práce. Ve školní budovì se 
ale nelenošilo, výmìna oken a následný úklid 
zabraly vìtšinu prázdninového èasu. 

Na školáky tak èekají vylepšené tøídy a s nimi i sehraný 
tým vyuèujících, vedení školy, vychovatelek školní 
družiny i správních zamìstnancù. Samozøejmì spolé- 
háme na již tradiènì dobrou spolupráci s rodièi 
a mìstem, bez níž se žádná škola neobejde. Vìøíme, že 
i v nastávajícím školním roce navážou naši žáci na své 
loòské studijní a sportovní úspìchy; koneèné 3. místo 
v Malé sportovní olympiádì (I. st.), 1. místo ve 
Sportovní olympiádì (II. st.) a celkové 2. místo v kon- 
kurenci dvaaètyøiceti karlovarských škol jistì mluví za 
vše. Tìšíme se i na prvòáèky, naše nové nadìje. Nejen 
o nich, ale také o dìní v naší škole se mùžete dovìdìt 
na webových stránkách školy (www.3zsostrov.cz). Tak 
tedy: úspìšný start, pevné nervy rodièùm a uèitelùm, 
dìtem hodnì studijních úspìchù a všem plno pohody 
pøi školních i mimoškolních aktivitách! 

Stejnì jako každý rok, i v tom letošním zamíøila 
s pøíchodem nového školního roku do budov SPŠ 
Ostrov poèetná sestava bývalých žákù základních 
škol regionu, aby se v dalších letech pøipravovala 
co nejzodpovìdnìji na svou budoucí technickou 
profesi. 

Díky novému zpùsobu pøijímacího øízení není v prvních 
roènících maximální možný poèet studentù, ale každý, 
kdo si podal pøihlášku na jím zvolený studijní obor, si 
mùže být jist, že jej má (na rozdíl od jiných škol) šanci 
studovat. Nejpoèetnìjší tøídou je stejnì jako v minu- 
lém roce tøída Informaèních technologií, právì studen- 
tùm tohoto oboru bude od letošního roku sloužit nová 
odborná uèebna výpoèetní techniky, jež pøes prázdni- 
ny v zámecké budovì vznikla. Studenti tu nahlédnou 
pod kùži jednotlivým souèástkám poèítaèù a u jednotli- 
vých pracoviš� si prakticky vyzkouší montáž poèíta- 
èových komponentù. Nová pracovištì vznikla rovnìž 
v dílnách v Karlových Varech, které využívají zájemci 
oborù Autotronik a Automechanik, vyuèovaných na 
odlouèeném pracovišti v Dolním Žïáru. Škole se poda- 
øilo získat uvolnìné prostory po zdejším autosalonu 
a vznikl tak souvislý komplex uèeben a dílen, v nichž si 
žáci vyzkoušejí na jednom místì v praxi realizaci získa- 
ných teoretických vìdomostí z oblasti diagnostiky mo- 
torù. Další novinkou letošního roku se stávají už pøed 
èasem avízovaná stipendia nejlepším studentùm. Ze 
speciálního fondu, který poskytli škole partneøi, budou 
vypláceny na základì studijních výsledkù pøedešlého 
pololetí nejlepším studentùm, tedy tìm, kteøí mìli vy- 
znamenání, mìsíèní èástky odstupòované podle stu- 
dijních výsledkù. V prvním pololetí nového školního 
roku se novinka týká celkem šesti studentù a jedné 
studentky.

Závìrem ještì zajímavost: pøes prázdniny se podaøilo 
opravit pùvodní hodinový stroj, který byl ukryt ve 
vìžních hodinách bývalého zámku, studenti i jejich 
rodièe se na chodbì školy mohou seznámit, jak dù- 
myslný mechanizmus naši pøedkové sestrojili. Ten 
bude v následujících deseti mìsících školního roku 
spravedlivì odkrajovat èas uèitelùm i studentùm. 

SPŠ Ostrov: 
Opravený hodinový stroj 
odmìøuje školní rok

Jaroslav Chmelík, zást. øed.

Májový trojlístek

Mgr. Naïa Èechmanová

Mgr. Libor Háèek 

První prázdninový mìsíc pøinesl deštivé poèasí, 
které se odrazilo hlavnì v prùbìhu letošního 
letního soustøedìní pro dìti (ve dnech od 6. do 
12. èervence), umístìného letos k rybníku do 
obce Hájek. 

Ve stanovém mìsteèku pøebývalo 18 dìtí a ètyøi 
dospìlí. Pro dìti byl pøipraven bohatý program, 
zvláštì výlety, ale i zajímavý život v táboøe. Vyrazily 
do Lokte, na Horní hrad, do obory v Hájku, na 
exkurzi do Karlových Varù a dalších míst.

V tomto mìsíci byla hasièská jednotka vyslána 
k 24 událostem, z toho bylo pìt technických pomocí, 
10 požárù, ètyøi dopravní nehody, jeden únik látek, 
dvì záchrany zvíøete a dva plané poplachy.

19. èervence 14.25 hod. 
Požár lednice v bytì v Hroznìtínì 

23. èervence 21.22 hod. 
Jednotky z Ostrova, Hájku, Karlových Varù a Jáchy- 
mova byly vyslány k požáru chaty v zahrádkáøské 
kolonii za zimním stadionem. 

29. èervence 19.38 hod. 
Požár skládky slámy a trávy u silnice na Staré kou- 
palištì. Požár byl dohašován ještì druhý den. Více na: 
www.hasiciostrov.wz.cz. 

Ostrovští hasièi 
v èervenci

Pavel Všelko, JSDH Ostrov

II. ZKO è. 124 Ostrov, správce mìstského útulku 
Bety a mìsto Ostrov již tradiènì zvou na 5. roèník 
dne soutìží a dovádìní s pejsky, Ostrovský Voøí- 
šek 2009, který se koná v nedìli 13. záøí v ostrov- 
ském psím útulku Bety. Registrace úèastníkù: 9.30-
10.00 hod. Zaèátek soutìží: 10.15 hod.

Skvìlou teèkou minulého roèníku se stala kostýmová 
soutìž páníèkù a jejich pejskù. Diváci ocenili úžasné ná- 
pady a nadšení malých i velkých pejskaøù a všichni jsme 
si užili spoustu legrace. Srdeènì proto zveme malé i vel- 
ké závodníky s pejsky všech tvarù a ras. Zábavné odpo- 
ledne si ale urèitì užijí i ostatní návštìvníci, rodièe s dìt- 
mi a všichni milovníci nejlepších pøátel èlovìka. Tímto 
velmi dìkujeme našim sponzorùm, že nám pomáhají 
uskuteènit tuto akci a ukázat, jak krásné mùže být 
pøátelství èlovìka a psa. Více na: www.utulekbety.org. 

Ostrovský Voøíšek již popáté

Mgr. Blanka Davídková, útulek Bety Ostrov Foto: Archiv ZŠ Májová
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Zprávy ze škol
Zápis do kroužkù

Informace: MDDM tel. 353 613 248, Ekocentrum 
tel. 353 842 389

Exhibice mistrù Karlovarská rùže

XIII. Ostrovská míle 
a nesoutìžní masový bìh 

Ukliïme Horní hrad

XVIII. Ostrovská kolejnice

Den otevøených dveøí MDDM 

Sportovní víkendy

Podzimní víkendová stezka

Noc se zvíøátky, pøenocování     

V dobì od 1. do 11. záøí (pracovní dny 8.00-18.00 
hod.) se uskuteèní v Domì dìtí a Ekocentru zápis 
do témìø stovky zájmových kroužkù sportov- 
ního, estetického, technického, spoleèensko-
vìdního èi pøírodovìdného zamìøení. 

29. a 30. srpna 
Exhibice se uskuteèní v Grandhotelu Pupp, na 
karlovarské kolonádì a pøed hotelem Thermal. 
V rámci Karlovarské rùže se koná i semifinálové kolo 
Mažoretka roku 2009.

Program: 
Slavnostní prùvod mìstem: Láznì I., Zítkova kolo- 
náda, zahájení exhibice
19.00 hod. Galaveèer v Grandhotelu Pupp 
Exhibice mistrù, vystoupení pozvaných hostù

31. srpna 10 hod. Promenáda pøed lázeòským sana- 
toriem Thermal
Na Exhibici mistrù mažoretkových skupin se sejdou 
nejlepší kolektivy Mistrovství ÈR. Zastoupeny budou 
i úspìšné mažoretky MDDM Ostrov.

15. záøí od 18.00 hod.
Po roèní pøestávce se uskuteèní na Hlavní tøídì 
bìžecký závod Ostrovská míle. I letos pøivítáme pod 
záštitou starosty mìsta nejlepší èeské atlety a atletky. 
Poøadatelé zvou ostrovské dìti, mládež a dospìlé 
k masovému bìhu za zdravím, opìt se soutìží pro 
školy. Start závodu žen v 18.30 hod., mužù v 18.45 
hod. 

19. a 20. záøí Horní hrad
Dùm dìtí spolu s OS Benjamin pøipravují ve spolu- 
práci s majiteli Horního hradu pro dìti od sedmi let 
víkendovou pomoc pøi úklidu areálu a okolí hradu 
s pøespáním v objektu. Ve volném èase soutìže, 
veèer zpestøí posezení u ohnì a noèní hra. Informace 
k brigádì: MDDM, tel. 353 613 248. Závazné pøi- 
hlášky pøijímáme do 18. záøí.

25. až 28. záøí 10.00-18.00 hod.
Veøejná výstava železnièních modeláøù. Soutìž mo- 
delù SDV probìhne v øíjnu ve dnech 30.-31. opìt 
v MDDM.
Bližší informace na plakátech, kabelové TV a tisku. 

27. záøí 9.00-17.00 hod. 
Zveme  malé i velké, kluky i holky, maminky a tatín ky, 
kamarády a pøátele. Pøijïte si prohlédnout prostory, 
v nichž tráví volný èas témìø 1500 dìtí ve stovce 
zájmových kroužkù.  

V záøí je víceúèelové høištì i minihøištì MDDM 
otevøeno dennì do 20.00 hod., so, ne 10.00-19.00 
hod. Myslete i vy na své zdraví a pøijïte si zasportovat 
na høištì, zahrát si stolní tenis èi minigolf. Informace: 
MDDM po-pá 8.00-18.00 hod., tel. 353 613 248  

V øíjnu chystáme:

10. øíjna           

17. øíjna

Právì zaèínající školní rok pøináší i na Gymnáziu 
nìkolik novinek. Vyuèující vytvoøili nový školní 
vzdìlávací plán pro tøídy vyššího gymnázia, tedy 
roèníky støední školy. Byl vypracován tak, aby 
odpovídal zamìøení, tradicím i možnostem školy, 
pøedevším však jejím studentùm. 

S jeho podobou se mùžete seznámit na webových 
stránkách školy. Již pøed dvìma lety jsme zaèali vy- 
uèovat podle nového školního vzdìlávacího plánu na 
nižším gymnáziu (v tøídách paralelních s II. stupnìm 
základní školy). V novém školním roce èeká maturanty
i vyuèující nová podoba maturitních zkoušek. Není 
tajemstvím, že jejich pøíprava je složitá a provází ji øada 
nástrah a otazníkù. Èásteènou odpovìï na nì budeme 
znát již bìhem podzimu, kdy se uskuteèní celostátní 

Zaèíná nový školní rok, a tedy nebude od vìci, když si 
trochu postesknu nad neustále klesající úrovní èeského 
jazyka na veøejných místech. Chápu, že nìkdo má 
talent na techniku, jiný na øeèi, další tøeba na ruko- 
dìlnou práci, ale do prvního stupnì základní školy jsme 
snad chodili všichni? Nauèila jsem se pøehlížet køídou 
psané upoutávky, nabízející pøed stánky nìkterých 
cizokrajných prodejcù „rajskí“ nebo „hodynky“, proto- 
že si øíkám, kdoví, jak bych na tom byla já s jejich 
obtížným jazykem, navíc jsou to vesmìs samouci. 
O trochu horší už je reklama u èeského auta s grilova- 
nými kuøaty: „Nemražené, proto jsou tak dobrá“, ale 
poøád je to spíš k smíchu než pláèi. Co mì ale opravdu 
vytáèí, je nápis na krabici mého oblíbeného pamlsku: 
ZLATÉ ESÍÈKA, protože tyto sušenky se vyrábìjí ve 
velkém. Jak je vùbec možné, že se nìco takového 
mùže stát, vždy� grafický návrh musel vznikat v kolekti- 
vu vzdìlaných lidí, schvaloval jej pravdìpodobnì 
èlovìk s vysokoškolským titulem a než se spustila 
výroba nového obalu, chybný název muselo vidìt, 
slyšet i vyslovit mnoho lidí… Zaslechla jsem i názor, že 
slovo „Zlaté“ je souèástí reklamního sloganu této firmy 
vyrábìjící cukrovinky, a proto je nesklonné, jenže 
i kdyby to tak bylo myšleno, myslím, že èeský jazyk 
takové kejkle nepøipouští, popularitu výrobkù pøece 

Gymnázium Ostrov: 
Úspìšný nový školní rok 
všem!

generální zkouška. Ta prokáže pøipravenost všech akté- 
rù nových maturit. 

Na prahu nového školního roku si ten minulý pøipo- 
mínáme opìt i prostøednictvím školního bulletinu. Je 
urèen nejen studentùm a jejich rodièùm, ale všem, kteøí 
dìní na Gymnáziu Ostrov sledují. Bulletin pøipomíná 
nejvýznamnìjší akce uplynulého roku, úspìchy stu- 
dentù v soutìžích a olympiádách, obsahuje fotografie 
všech tøíd i zprávu o maturitních zkouškách. Pestrost 
minulého roku dokresluje øada èernobílých i barevných 
fotografií. Podobnì jako v minulých letech, i letos vítá- 
me v lavicích Gymnázia dvì tøídy nových primánù (žákù 
osmiletého oboru vzdìlání) a jednu tøídu ètyøletého 
oboru vzdìlání. Všem pøejeme, aby se jim na naší škole 
líbilo a po celou dobu studia také daøilo. Víme, že nás 
(opìt) èeká školní rok pestrý a nároèný. Zároveò jsme 
pøesvìdèeni, že jej na jeho konci budeme spoleènì 
hodnotit jako úspìšný! 

Pod èarou
Pøíklady (bohužel) táhnou

nelze budovat na pravopisné chybì, by� by mìla sebe- 
ušlechtilejší dùvod. Nejhorší na tom všem je, že v tom- 
to pøípadì pùsobí takový špatný pøíklad doslova v ma- 
sovém mìøítku, a poznamená nejvíc právì dìti. 
A to mi pøipomnìlo zdánlivì nesouvisející pøíhodu 
s krabièkou tavených sýrù urèených dìtem, kterou 
jsem si nedávno radostnì donesla domù, protože na 
pøední stranì zelenì svítil nápis: Bez konzervaèních 
látek. Èím dál èastìji volím výrobky pro dìti, nejen 
proto, že stárnu a dìtinštím, ale hlavnì proto, že mi to 
aspoò èásteènì zaruèuje zdravìjší potraviny. (Radost 
mì pøešla, když jsem vzadu ve složení našla stabilizátor 
E407, není sice zaøazen mezi ty nejškodlivìjší, ale rozdíl 
mezi „konzervaèní látkou“ a „stabilizátorem“ mi pøipa- 
dá jako slovíèkaøení.) A jak to souvisí s dnešním 
tématem? Ten sýr se jmenuje „Kidiboo“. Mám velké 
mezery ve znalosti soudobých pohádkových postavi- 
èek, nejspíš je to jméno toho skotaèícího zvíøátka na 
obalu, ale stejnì si myslím, že pro èeské dìti to není 
právì nejvhodnìjší název sýra. Možná je moje podvì- 
domé spojení se slovem „kadibouda“ dùsledkem mé 
pracovní deformace, když se zabývám dennodennì 
slovy a jejich významy, ale také je možné, že je to 
zámìr výrobce: Vždy� komu sýry voní? 

Irena Janeèková, editorka OM

Mgr. Libor Velièka

MDDM Ostrov

Foto: Archiv Gymnázia Ostrov



všechny potøebné informace o tìhotenství na inter- 
netu nebo v literatuøe, pøesto k nám ale maminky 
rády docházejí, protože si tu mohou vymìnit své zku- 
šenosti s ostatními maminkami a také s naší lektor- 
kou, což je cenná možnost. Navíc rádi s „tìhulkami“ 
uvítáme i nadcházející tatínky. Jedna z osmi lekcí 
Tìhotenského kurzu se pøímo týká pøípravy tatínka na 
porod. Letáèky se všemi akcemi naleznete v info- 
centru nebo se mùžete podívat na naše internetové 
stránky (www.mc-ostruvek.estranky.cz).

Ano, v prostorách MC se každou støedu ve veèerních 
hodinách koná „Jóga pro radost“, která je urèena 
dospìlým zaèáteèníkùm i pokroèilým.  Já sama cvièím 
jógu už skoro šest let a velmi si na ní cením, že 
zklidòuje a harmonizuje tìlo i ducha. V letošním roce 
jsem z jógy složila cvièitelské zkoušky. Dále nabízíme 
Muzikoterapii pro dospìlé, kterou vede Pavel 
Kottek. S dìtmi také alespoò jedenkrát roènì jedeme 
na výlet. Už tøikrát od založení MC jsme byli v Le- 
soparku v Chomutovì a vloni na Božím Daru, kde 
jsme s dìtmi prošli Ježíškovu cestu. 

Ne, není èas a také pracovníci, kteøí by se o možnou 
spolupráci starali, zatím chybí. Od pøíštího roku ale 
chceme navázat spolupráci s MC v Oberwiessent- 
halu. Chtìli bychom pozvat tamìjší maminky k nám 
a pøipravit pro nì program. Zároveò by to byla 
užiteèná zkušenost pro ostrovské maminky, které by 
si touto cestou mohly zlepšit znalosti nìmeckého 
jazyka. Do budoucna totiž plánujeme zavést kurzy 
nìmecké konverzace pro maminky. Naše MC je  
zaøazeno v síti mateøských center, kterou pøed 15 lety 
založila Ruth Kolínská. V Praze kdysi založila první 
MC a pro tyto organizace odvedla ohromný kus 
práce.

Poøádáte také èinnosti výhradnì pro 
dospìlé?

Spolupracujete s jinými obèanskými 
sdruženími?

Jak vzniklo 
ostrovské 
Mateøské 
centrum?

Jaké nabízíte dìtem a maminkám 
programy?

Obèanské sdružení 
bylo založeno v kvìt- 
nu 2003. U jeho zro- 
du stáli Lenka a Pavel 
Kottkovi a já. Dostalo 
se nám podpory od 
našich blízkých i od 

mìsta Ostrova a drobných podnikatelù, kteøí nám 
pøispìli finanènì nebo hmotnými dary na upravení 
a vybavení prostor MC, zøízeného v budovì bývalé 
škodovácké MŠ. Také nám pomohly ostrovské 
mateøské školy, které poskytly své vyøazené vybavení 
jako stolky, židle, nìkteré hraèky. Celá úprava šla 
velmi rychle, v kvìtnu jsme OS založili a již v záøí se 
Mateøské centrum otevøelo maminkám s dìtmi. 
První rok jsme dostali grant od ministerstva a mohli 
jsme si dovolit i zamìstnankyni na plný úvazek. 
V dalších letech jsme již peníze nezískali. Proto jsme 
museli zmìnit vedení jednotlivých èinností a oslovit 
maminky na mateøské dovolené. V souèasnosti u nás 
pracuje na tzv. dohodu pìt maminek, které s námi 

pøipravují a vedou nìkteré programy. Já sama jsem 
v MC taková multifunkèní síla. Jsem jednatelkou, 
vedu Miniškolièku, Jógu, Vítání miminek, Noci pro 
samostatné pøedškoláky, nìkteré další akce a také se 
starám o zásobování a uklízím. Naštìstí mám ale 
spoustu pomocníkù: rodinu, pøátele, dìti ze ZŠ 
Májová. Naše snaha se nám vyplácí, maminky jsou 
rády, že mají kde trávit èas se svými dìtmi a nenásilnì 
je pøipravují na prostøedí mateøské školy, kde je 
zaveden urèitý denní režim a také na dìtský kolektiv. 
Poèet docházejících maminek se dokonce tak zvýšil, 
že na dopolední akce mají pøednost maminky se 
zakoupenou permanentkou.

Dopoledním programem pro dìti je napøíklad 
Miniškolièka, Hrátky s batolátky a novì pøipravovaná 
Šikulata batolata, kam dìti docházejí spolu s ma- 
minkami. Program je podobný dopoledním èin- 
nostem v mateøských školách. Nabízíme dìtem rùzné 
aktivity: taneèky, øíkanky, pohybové hry, zpívánky, 
tvoøení u stoleèkù. Zároveò maminky cvièí a zpívají 
s dìtmi, dodávají jim tím jistotu a budují mezi sebou 
a svými dìtmi dùvìru a pochopení. Další je Vítání 
miminek. U zrodu stálo naše zakládající trio, manželé 
Kottkovi a já. V té dobì z Ostrova vymizelo Vítání 
obèánkù na úøadì a my jsme o sobì chtìli dát 
maminkám vìdìt už v dobì, kdy se jim miminko 
narodí. Každý mìsíc vítáme šest až osm dìtí. Chtìli 
jsme obohatit nabídku programù MC, tak jsme po 
dohodì s porodní asistentkou Katkou Krámovou 
zavedli Tìhotenské kurzy. Dnes není tìžké najít si 
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Dana Kolovratníková se dìlí o svùj èas s dìtmi
Dana Kolovratníková se narodila v Ostrovì, ale dìtství prožila v Radošovì, kde, jak sama øíká, byly pro ni a její dva starší bratry tamìjší lesy, louky a øeka za 
domem pravým dìtským rájem. Vystudovala Støední pedagogickou školu v Karlových Varech, obor uèitelství mateøských škol, po maturitì ještì obor 
vychovatelství. V souèasné dobì žije se svou rodinou ve Velichovì, pracuje jako vedoucí Infocentra v Domì kultury v Ostrovì a také jako jednatelka 
Obèanského sdružení Mateøského centra Ostrùvek. Na práci s dìtmi má podle svých slov nejradìji jejich bezprostøednost a radost, kterou umìjí pøedávat 
dál. Ve volném èase ráda jezdí na kole, v zimì bìžkuje. Její velkou zálibou je èetba, pøíroda a hlavnì rodina, se kterou èasto jezdí na výlety. 

„To, co se dìtem pøedá do šesti 
let, to jim zùstane jako základní 
pilíø po celý život.“ 

Jaké máte plány do budoucna?
Hlavním cílem je udržet MC v chodu. Jako nezisková 
organizace nemáme rozhodnì prostøedkù nazbyt. 
Prvním rokem nám k rozjezdu pomohla finanèní 
pomoc ministerstva, v dalších letech jsme již ale 
fungovali pøedevším z poplatkù za programy pro dìti 
a díky darùm, které nám poskytují rùzné firmy 
a mìsto Ostrov. Také potøebujeme posílit a rozšíøit 
realizaèní tým, protože èlenové ze zakládajícího tria 
se buï odstìhovali, nebo osamostatnili a pro MC 
pracují ve svém volném èase. Také plánujeme další 
programy jako kurz angliètiny pro maminky, odborné 
kurzy poradenství péèe o dìti atd. Velmi ráda bych 
poøídila do MC - piáno a další multifunkèní hraèky, 
které rozvíjí dìtské pohybové dovednosti. 

Od záøí nabízíme maminkám na MD a jejich dìtem 
dopolední program obohacený o ètvrteèní 

(obdoba Miniškolièky a Hrátek s batolátky). 
Ve støedu dopoledne zùstává  pro 
tvoøivé maminky (od letošního školního roku s hlí- 
dáním dìtí). Novinkou je také (od 16. záøí každou 
sudou støedu od 16.00 hod.) 

 pro maminky, hlídání dìtí bude za- 
jištìno.  od 16. záøí v 18.00 hod. 
Pøijïte se protáhnout a pøíjemnì si odpoèinout. 
Pøednáška T. Brože:  (8. záøí 
od 17.00 hod.).  zaèíná již 11. záøí 
(osm lekcí bude vždy v pátek 17.00-19.00 hod.). 

pøipravujeme na 20. záøí od 14.00 
hod., svá miminka mùžete pøihlásit do 14. záøí. 

Bližší informace o všech akcích na letáècích v IC v DK 
nebo na: www.mc-ostruvek.estranky.cz, pøihlášky: 
tel. 608 914 469. 

Šikulata 
batolata 

Keramická dílna

Konverzace v nìmec- 
kém jazyce

Jóga pro radost

Reiki, síla podvìdomí
Tìhotenský kurz

Vítání miminek 

Mateøské centrum Ostrùvek 

Dana Kolovratníková

S Danou Kolovratníkovou 
hovoøila Dominika Planková

Miniškolièka v MC Ostrùvek                                                                                                                                                      Foto: Janan



zhotovené vesmìs z pøírodních materiálù, mohou být 
rodièùm i dìtem inspirací k vlastní tvorbì. Výstava je 
doprovázena výtvarnou soutìží dìtí z mateøských škol 
a žákù I. stupnì základních škol „Koèka - hraèka, jakou 

bych si pøál“. Exponáty je také možno zakoupit nebo 
objednat. Výstava je doplnìna ukázkami lidových hra- 
èek jako inspiraèního zdroje moderní autorské hraèky 

a ukázkami školních cvièných prací SUPŠ a VOŠ v Pra- 
ze na Žižkovì námìstí. Doprovodné informace o vi- 
saèce „Správná hraèka - vybráno odborníky“ pomo- 
hou rodièùm pøi výbìru vhodných hraèek pro jejich 
dìti ze záplavy nabízeného, ne vždy hodnotného 
a nezávadného zboží.

Výstava bude zahájena v pátek 4. záøí v 17.30 hodin 
a potrvá do 23. øíjna. Otevøena bude dennì od úterý 
do nedìle 9.30-12.30 a 13.00-18.00 hodin. Vzhledem 
k pøedpokládanému velkému zájmu ze stran škol je 
možné návštìvu výstavy pøedem objednat na tel. 353 
800 523, 724 509 195 nebo e-mailem:carna@dk-
ostrov.cz. Jsme zvìdavi, kolik návštìvníkù k dosa- 
vadním 33 tisícùm asi pøibude. Srdeènì zveme dìti
 i rodièe. 
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Pospìšte si za kamzíkem
Na Staré radnici v Ostrovì byla zaèátkem srpna zahájena výstava Karlovarský kamzík na pohlednicích. 
Na malé vernisáži se i pøes vyloženì letní teploty sešel nemalý poèet návštìvníkù, mezi nimi samozøejmì 
byli i další sbìratelé, kteøí znaleckým okem ocenili sbírku karlovarského patriota Bruno Fischera. 

Soutìž pro holèièky a kluky 
V prùbìhu výstavy Koèkohrátky v kostele Zvìstování 
Panny Marie v Ostrovì se uskuteèní výtvarná soutìž 
dìtí z mateøských škol a žákù I. stupnì základních škol. 
Hodnoceny budou obrázky, inspirované výstavou 
Koèkohrátky a doruèené (osobnì nebo poštou) bì- 
hem trvání výstavy do místa konání výstavy nebo 
do IC v Domì kultury Ostrov do 20. øíjna 2009.

Práce budou hodnoceny ve dvou kategoriích: Dìti 
z mateøských škol a žáci I. stupnì základních škol. Ceny 
výtvarné soutìže „Koèka - hraèka, jakou bych si pøál“ 
budou slavnostnì udìleny pøed zahájením koncertu 
KSO v nedìli 25. øíjna v kostele Zvìstování Panny 
Marie v Ostrovì v 17.00 hod. 

,,Ono se øekne sbírka pohlednic kamzíka, je to 
jednotvárná vìc, ale v širším zábìru se èlovìk dozví to 
èi ono a já to spíš považuju za recesi, jak tu sbírku, tak
i tu výstavu tady,“ zmiòuje se sbìratel hned na úvod. 
Výstava nabízí øadu pohledù a fotografií karlovarského 
kamzíka, nìkteré jsou èernobílé, barevné, na výšku, na 
šíøku, jako vánoèní pøání nebo jako typické fotografie 
posílané pøíbuzným. Atraktivní je, že se také o tomto 
karlovarském symbolu dozvíte leccos zajímavého. 
Pohledy a fotografie doprovází øada poutavých textù. 

Zopakujete si legendu o objevení termálních pramenù 
i s výtvarným vyobrazením od Viléma Kandlera. Záha- 
du zmizení originálu a znovu objevení sochy kamzíka, 
ale tentokrát v bronzovém odlitku. A co teprve oprav- 

Klikatou cestou, která trvala pìt let, z Brna (2003) 
pøes Nový Jièín, Bøeclav, Ostravu a Nové Mìsto 
na Moravì (2004), Vysoké Mýto (2005), Bruntál 
a Mikulov (2006), Kamenici nad Lipou (2007) 
a Písek (2008) se výstava Koèkohrátky, rozšíøená 
o døevìné „hraèky - nehraèky“ Václava Kubáta 
dostala na svou jedenáctou štaci. 

První záøijový úplnìk, který mají koèky tak rády, 
v pátek 4. záøí, bude v kostele Zvìstování Panny Marie 
v Ostrovì zahájena výstava, kterou pro dìti 
i jejich rodièe pøipravili návrháøi sdružení Asociace 
hraèka Unie výtvarných umìlcù ÈR.

Základem výstavy je èást vyhrazená dìtem k mani- 
pulaci a høe. Další hraèky, loutky, herní nebo dekora- 
tivní pøedmìty spojené zvoleným tématem „koèka“, 

dová záhada o otoèení smìru kamzíka! Na vernisáži se 
o svùj názor na odhalení tohoto tajemství podìlil 
sbìratel pohledù, specialista na lázeòský trojúhelník 
pan Štorkán: v podstatì prý mohlo jít o recesi ze strany 
nìmeckých turistù. Dále je na výstavì k vidìní tech- 
nická zajímavost v podobì pohledù, které v sobì 
skrývají leporelo. V podstatì lze tuto pohlednici nazvat 
unikátem. Výstava tedy pohladí nejen vaši duši, nasytí 
i vaši zvìdavost a touhu po nìèem neèekaném a ta- 
jemném. Pokud jste na výstavu zvìdaví nebo vás 
zajímá tajemství, kde je v Karlových Varech ukrytý 
jelen, mohu výstavu jedinì doporuèit, ale pospìšte si, 
výstava trvá jen do 4. záøí.  Martina Novotná

Výstava Koèkohrátky 
„hraèky - nehraèky“

Koèka - hraèka, jakou bych si pøál

PhDr. Oskar Brùža, koordinátor UVU ÈR

Výstavy na Staré radnici mají své kouzlo.                                                                                                                  Foto: Martina Novotná



21. záøí pondìlí 19.30 hod., divadelní sál DK 
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

21. záøí pondìlí, spoleèenský sál DK Ostrov, 
Zahájení 

 v 18.00 hod.

 ve 20.00 hod.
Dále každé pondìlí v termínech: 29. záøí, 5., 12., 19., 
26. øíjna, 2., 9., 16., 23. listopadu 2009.
V cenì kurzovného pro mládež je 30 vyuèovacích 
hodin vèetnì Prodloužené 23. øíjna a Vìneèku 
27. listopadu, dále vstupenka na ples DK Ostrov 
16. ledna 2010. V cenì kurzovného pro dospìlé je 
celkem 10 lekcí (20 vyuèovacích hodin).
Kurzy povede taneèní mistr s tøicetiletou praxí Josef 
Zelenka, øeditel taneèní školy Stardance v Cho- 
mutovì. Døíve aktivní taneèník mezinárodní tøídy. 
Zápis a pøedprodej byl již zahájen v IC v DK Ostrov!

PLAY STRINDBERG 

KLASICKÉ TANEÈNÍ KURZY PRO 
MLÁDEŽ
TANEÈNÍ PRO DOSPÌLÉ
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Kultura

Pøipravujeme v kinì na øíjen

Pùjèovna DVD - novinky

KRVAVÝ VALENTÝN
GRAN TORINO
MILIONÁØ Z CHATRÈE
RYCHLÍ A ZBÌSILÍ
KDOPAK BY SE VLKA BÁL

3. a 4. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 102 minut, èeská verze               

 Premiéra
Okouzlující pohádková fantasy plná napìtí, dobro- 
družství a odvahy, která si získala srdce miliónù lidí na 
celém svìtì. Napínavý osud odvážné tøináctileté 
Marušky, která po smrti rodièù odjíždí žít ke svému 
strýci Siru Benjaminovi do Mìsíèního zámku. Odha- 
luje temnou pravdu o prastaré kletbì a vydává se 
zachránit magický svìt. Produkce: Velká Británie, 
Francie, Maïarsko. Žánr: pohádková fantasy

4. a 5. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 90 minut (*18)

Premiéra
Film vypráví pøíbìh umìlce Marka, který se rozhodl 
opustit kariéru hudebníka, na èas se usadit v opuštì- 
ném rodinném domì na samotì a vìnovat se 
malování obrazù. Dùm, kde Marek strávil s rodièi 
a sestrou dìtství, má však tajemnou minulost. Marek 
postupnì zaèíná podléhat energii tohoto podivu- 
hodného místa. Objevují se souvislosti již zapome- 
nutých tragédií, které se tu odehrály. Nadchází èas, 
aby dùm prozradil léta utajované pravdy… Režie Juraj 
Herz. Produkce: ÈR. Žánr: horor

5. a 6. sobota a nedìle 17.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 147 minut, èeské titulky

 Premiéra
Zaèátky pøedstavení již v 17.00 hod. Výpravné akèní 
drama z doby Tøí císaøství. Režisér John Woo (Ope- 
race: Zlomený šíp, Mission Impossible II, Kód Nava- 
jo) natoèil nejdražší èínský film v historii (s rozpoètem 
80 miliónù dolarù). Bylo postaveno 18 plnì funk- 
èních lodí, z nichž nejvìtší mìøila 38 metrù. Hlavní 
støetnutí statisícù vojákù se blíží… Produkce: Èína 
Žánr: historické drama

10. až 12. ètvrtek až sobota 17.30 hod.
11. a 12. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 101 minut, èeské titulky (*18)        

Premiéra
Jízda do pekla právì zaèíná. První 3D horor! Vinou 
nezkušeného horníka Toma Hanningera došlo 
v šachtì k tragédii, pøi které zemøelo pìt lidí. Jediný 
Harry pøežil, ale je od té doby v komatu. Pøesnì rok 
po tragédii, na den svatého Valentýna, ožije a bru- 
tálnì zavraždí krumpáèem 22 lidí… Po deseti letech se 
Tom vrací zpìt do rodného mìsta. Stále ho ale pro- 
následuje èerná mùra a možná se ozývá i svìdomí. 
Produkce: USA. Žánr: horor

13. nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 70 Kè, 97 minut, slovenské znìní (*12)

Premiéra
Silný životní pøíbìh se odehrává na pozadí drsné sce- 
nérie hor se vším, co je pro støední Slovensko typické: 
patriarchát, pytláctví, rasová nesnášenlivost, krádeže 
døeva, ale hlavnì ukazuje velkou soudržnost rodiny, 
víru, pøátelství a lásku. Pøíbìh Tóna, který se po pìti 
letech vrací z vìzení, kde si odsedìl trest za krádeže. 
Pøijíždí do rodné vsi a zjiš�uje, že mnohé vìci se 
zmìnily… Produkce: Slovensko. Žánr: drama

17. a 18. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 113 minut, èeské titulky (*12)

Premiéra
Rebelka, které konvence tehdejší doby brání volnì 
dýchat a která se obléká do košil svých milencù. To je 

KLETBA MÌSÍÈNÍHO ÚDOLÍ

T. M. A. 

KRVAVÉ POBØEŽÍ

KRVAVÝ VALENTÝN 

POKOJ V DUŠI 

COCO CHANEL 

MARY A MAX, BRUNO, 
ÚNOS VLAKU 1 2 3, VENI, VIDI, VICI, 
JÁNOŠÍK, HANEBNÝ PARCHANTI

pøíbìh Coco Chanel! Pøíbìh moderní ženy, která 
navždy zmìnila svìt módy, svìt žen. V hlavní roli 
Audrey Tautou a Alessandro Nivola. Produkce: 
Francie. Žánr: biografický

18. a 19. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 104 minut

 Premiéra
Když do hospody, tak s tankem. Lidovka „Ta naše 
hospoda je pìknì stavìná“ hostùm v malé èeské 
hospùdce poøádnì zhoøkla poté, co do ní naboural 
tank. Pøíbìh z 21. srpna 1968, který mìl neèekanì 
zábavný rozmìr. Polský divadelní režisér Jacek 
Glomb pod odborným dohledem Jiøího Menzela 
stvoøil komediální pøíbìh o jednom ostøe sledova- 
ném polském tanku, který se støetl s èeskou realitou. 
Produkce: ÈR, Polsko. Žánr: komedie

19. a 20. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 109 minut, èeské titulky (*15)

 Premiéra
Na konci 80. let zaplòoval Randy „The Ram“ Robin- 
son (Mickey Rourke), profesionální wrestler, titulní 
stránky novin. Nyní, o dvacet let pozdìji, se tìžko 
protlouká životem a ve školních tìlocviènách dìlá 
vystoupení pro hrstky wrestlingových fanouškù. Své 
dceøi se odcizil a není schopen si udržet skuteèný 
vztah. Produkce: USA. Žánr: akèní, drama, komedie, 
sport

24. a 25. ètvrtek a pátek 17.30 hod. 
Vstupné: 65 Kè, 94 minut, èeské titulky (*15)                   

 Premiéra
Ještì intenzivnìjší, ještì akènìjší… adrenalinový šok, 
který vás nenechá vydechnout. V tomto vysokookta- 
novém pokraèování èínská mafie ukradne Chelioso- 
vo témìø neznièitelné srdce a vymìní ho za bateriovì 
pohánìnou náhradu, která vyžaduje pravidelné dáv- 
ky elektøiny, aby se udržela v chodu. Odhodlání získat 
své skuteèné srdce zpìt a touha po pomstì jsou jeho 
hnacím motorem. Produkce: USA, Anglie. Žánr: akèní

26. a 27. sobota a nedìle 17.30 hod.
25. a 26. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 121 minut, èeské titulky (*12)

Premiéra
V roce 1959 nakreslila skupina studentù obrázky pro 
budoucí generace. Jedna dívka nakreslila øádky ná- 
hodných èísel. O padesát let pozdìji zkoumají dívèin 
mystický vzkaz a profesor John Koestler (Nicolas 
Cage) odhalí, že vzkaz pøedpovídá s neuvìøitelnou 
pøesností významné katastrofy za posledních 50. let. 
John také zjiš�uje, že pøedpovídá ještì tøi další 
události, které poukazují na destrukci globálního 
rozsahu… Produkce: USA. Žánr: drama, mysteriózní 
thriller

OPERACE DUNAJ

WRESTLER

ZASTAV A NEPØEŽIJEŠ 2 - VYSOKÉ 
NAPÌTÍ

PROROCTVÍ 

Hary Phill Band - koncert
Slavnostní odhalení soch 1. roèníku ostrov-
ského sochaøského sympózia
Prasátka se vlka nebojí, uvádí Divadelní          
scéna pøi DK Ostrov.
Spanilá jízda historických vozù Veterán Car 
Club Karlovy Vary AÈR
Karlovarská dechová šestka pod vedením 
Miroslava Bauky - koncert 
Pohádka O Èervené Karkulce, Poulièní 
divadlo Viktora Braunreitera
Ètyøi Páni - koncert
Bublinová show bublináøe Matìje Kodeše
Ivan Hlas Trio - koncert 
Pøehlídka  koní Ostrovského Macíka

10.30
11.00 

11.30 

12.00 

12.30 

13.30 

14.00 
15.00 
15.30 
16.30 

17.00 Dobrý Veèer Quintet

27. záøí Kostel sv. Michaela a Panny Marie Vìrné
 9.00
17.00

Mše svatá
Požehnání mìstu

27. záøí Staré námìstí Ostrov

26. záøí Kostel Zvìstování Panny Marie

MICHAELSKÁ POU� 
26. - 27. záøí  Ostrov



6. záøí nedìle 17.00 hod., Pùda Staré radnice 
Vernisáž výstavy

Vítìzslav Macháèek, Alena Lnìnièková, Jana 
Dvoøáková
Poprvé jsem pøivonìla k barvám na èesko-nìmec- 
kém setkání malíøek pøed lety na Mariánské, kde jsem 
byla pøekladatelkou. Neznala jsem míchání barev, 
zlatý øez ad., ale mìla jsem velikou chu� to zkusit. Na 
Staré radnici, kde pracuji, se hodnì setkávám s touto 
alchymií. Nikdo však nevyzradí tajemství okolo malby 
na plátno a jiné podklady. 
Až jsem potkala Vítìzslava Macháèka, ostrovského 
výtvarníka, který byl ochoten uvést nás do tajù malby 
a kresby. Jsme tøi: Vítìzslav Macháèek, Alena 
Lnìnièková a já. 
Výstava potrvá do 1. øíjna. 

11. záøí pátek 19.00 hod., Pùda Staré radnice

Beseda o zajímavém cestování s Jaromírem 
Novákem

Zážitky z témìø dvoumìsíèní plavby na historické 
trojstìžòové plachetnici z nejjižnìjšího mìsta svìta 
Ushuai na konci Ohòové zemì (Argentina, Jižní 
Amerika) pøes Antarktidu, ostrovy South Georgia 
a Tristan da Cunha do Kapského Mìsta (Jižní Afrika) 

13. záøí nedìle 15.00 hod., Pùda Staré radnice

Nový pohádkový èinoherní „písnièkál“ Divadla Kapsa 
Andìlská Hora 

V jedné vesnici žije chudý chalupník Kuba, po 
rodièích mu zbyla jen malá chaloupka, kousek pole 
a starý líný kocour. Kuba byl chudý, ale mìl šikovné 
ruce a srdce na pravém místì. Zamiloval se do 
Marjánky ze statku, ale selka paní Lakotová mu ji 
nechtìla dát. Vydal se proto do svìta vydìlat peníze. 
Cestou na nìj èeká jistì mnoho nástrah a pokušení… 
A jak to všechno dopadne, uvidíte v pohádce plné 
známých lidových písnièek a veselých zvíøátek.

Námìt, scénáø, režie: Vlastimil Fischer, hudba: Štefan 
Škulavík

Hrají: Šárka Kleèková/Petra Kleèková, Vlastimil 
Fischer.

VÝSTAVA OBRAZÙ 

ANTARKTIDA -  Z konce svìta na konec svìta  

JAK SI KUBA MARJÁNKU ZASLOUŽIL 
aneb Putování za štìstím
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Pøipravujeme

Letohrádek Ostrov
poboèka Galerie umìní Karlovy Vary
tel. 353 842 883, 737 072 522
e-mail: letohradek@galeriekvary.cz, 
www.galeriekvary.cz

otevøeno: st-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

5. srpna až 27. záøí 2009
Grafické listy z let 1955-1968 
Jiøí Balcar (1929-1968) zemøel pøedèasnì, a pøesto 
patøil vedle Vladimíra Boudníka, Jiøího Anderleho èi 
Jiøího Johna k nejvýznamnìjším osobnostem èeského 
grafického umìní 60. let 20. století. Byl také malíøem 
a knižním úpravcem a návrháøem plakátù. Galerie 
umìní vlastní soubor šestatøiceti grafických listù, který 
nyní poprvé pøedstavuje v ostrovském Letohrádku. 

Balcarova tvorba se èlení na nìkolik etap. Zahrnuje 
pohledy na mìstské ulice s anonymními chodci. 
Zaujmou také svébytné autoportréty. Po pobytu na 
Expo 58 v Bruselu se naèas staly hlavním Balcarovým 
motivem litery; prostøednictvím písmen, rùzných taju- 
plných nápisù, tajenek a návodù vyjadøoval nìkteré 
byrokratické mechanismy sužující život èlovìka. Po 
návratu z výtvarné stáže v USA v roce 1964 se do jeho 
grafických listù vrátily opìt figury, dokonce to èasto 
byly postavy modelek a manekýnek. Balcar sice zo- 
brazoval veèírky, setkání a párty, ale jejich úèastníci 
jako by zùstávali podivnì osamoceni. Autor velice 
dobøe vystihl pocit existenciálního lidského vykoøe- 
nìní. Pøed ètyøiceti lety uzavøené grafické dílo Jiøího 
Balcara je v mnoha ohledech aktuální i v souèasné 
dobì. Toto poznání si však mùže odnést pouze 
pozorný návštìvník výstavy.

Potìšení z exotických námìtù japonských knižních 
znaèek nabízí galerie až do 27. záøí, stejnì jako 
pøehlídku sochaøského a grafického díla mladé 
autorky Moniky Immrové. 

Jiøí Balcar: Tìžko popsatelná spoleènost

Japonské exlibris

24. záøí ètvrtek 18.00 hod., Stará radnice Ostrov

*)
Tomáš Pfeiffer, žák a pokraèovatel Josefa Zezulky, 
odpovídá na písemné i ústní dotazy posluchaèù.

Pøednáška SPOLEÈNÁ VÌC 

STARÁ RADNICE OSTROV KLÁŠTER 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 

4. záøí pátek 17.30 hod.

 vernisáž výstavy

Výstava je urèena pro všechny dìti, 
hraèièky a milovníky koèek od 1 do 
100 let. 
Autory všech exponátù jsou výtvarní 
umìlci, èlenové Asociace hraèka Unie 
výtvarných umìlcù ÈR. Výstavu pøipra- 

vil emeritní profesor oboru hraèka ze SPŠ umìlecko 
prùmyslové v Praze Václav Kubát a další èeští výtvar- 
níci. Chcete se sklouznout na klouzaèce - koèce nebo 
se rádi potìšíte pohledem na døevìné èi textilní 
hraèky - koèky?
Výstava potrvá do 23. øíjna.

26. záøí sobota 17.00 hod.

koncert
Šárka Franèová (soprán), Jana Kozlíková (alt), 
Jaromír Holub (tenor), Edward Tomas (baryton), 
Ondøej Ruml (bas)
Ryze vokální soubor, který úèinkuje bez použití 
hudebních nástrojù. Repertoár se skládá z velmi 
rozdílných hudebních žánrù: spirituály, jazz, swing, 
pop-big beat, klasická hudba, písnì Osvobozeného 
divadla. Soubor vyprodává sály v Èechách i v zahra- 
nièí. Nenechte si ujít pøíležitost ani vy!
Pøed zaèátkem koncertu bude podepsána smlouva 
o partnerství mìst Ostrova a Wunsiedelu (BRD).

KOÈKOHRÁTKY,

DOBRÝ VEÈER QUINTET, 

2. øíjna pátek 19.00 hod., Stará radnice

Malé posezení u kávy spojené s autorským ètením, 
besedou a autogramiádou knihy Láskyplné trapasy 
Ireny Janeèkové. Kromì odpovìdí na dotazy, týkající 
se její nové knihy, autorka slíbila také pøeètení dvou 
povídek, které nakonec do knihy nezaøadila. 
Všichni, kdo si chtìjí popovídat s ostrovskou 
pamìtnicí, známou také z pravidelné rubriky Pod 
èarou v Ostrovském mìsíèníku, jsou srdeènì vítáni.

6. øíjna úterý 19.30 hod., divadelní sál DK Ostrov

David Farr: 
Uvádí Švandovo divadlo Na Smíchovì Praha.

BESEDA S IRENOU JANEÈKOVOU

BRÝLE  ELTONA  JOHNA

Hrají: 

Kamil Halbich, Tomáš Pavelka, Martin Sitta, 
Matìj Hádek, jako host: Renata Víznerová 
a Barbora Hrzánová. 

25. øíjna nedìle 17.00 hod.

 
 

ke státnímu svátku (Den vzniku samostatného 
èeskoslovenského státu)

30. øíjna pátek 17.30 hod.

 
vernisáž výstavy

Koncert Karlovarského symfonického
orchestru

OBRAZY EMY A BÁRY SRNCOVÝCH,

DOBRÝ VEÈER QUINTET

*) Nepoøádá DK Ostrov
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DO KLASICKÝCH TANEÈNÍCH KURZÙ PRO MLÁDEŽ 2009

ZAPIŠTE SE V INFOCENTRU V DOMU KULTURY OSTROV

Horní hrad

Nová nabídka Informaèního centra
Infocentrum v Domì kultury má v našem mìstì ještì další dvì menší poboèky. Jedna 
z nich je již nìkolik let na Staré radnici, druhá v novì opraveném klášterním areálu. 
Pøijïte si k nám vybrat ze široké nabídky map a publikací našeho regionu. Novì 
nabízíme Mapu tajemných míst Karlovarska, ve které najdete mimo jiné i zmínku 
o pozitivním pùsobení prostoru ostrovského klášterního areálu na èlovìka. Také si 

u nás mùžete zakoupit novou knihu ostrovské autorky Ireny Janeèkové: Láskyplné trapasy. Z nových 
suvenýrù vám rádi nabídneme vonné svíèky s motivy ostrovských památek a také novou 
velkoformátovou pohlednici klášterního areálu. 

12. záøí 14.00-22.00 hod. 

Dvì šermíøské, jedna taneèní a jedna hudební 
skupina. Zlatým høebem programu je velké veèerní 
pøedstavení Plzeòský Golem. Další atrakce: soutìže 
ve støelbì z luku a kuše, lazebna, vìštírna, stánky, 
koèár pana Beèky a oživené prohlídky hradu s prù- 
vodcem. 

26. záøí 19.00 hod. 

Ondøej Havelka & jeho orchestr Melody Makers. 
Pøedprodej vstupenek byl zahájen! Zakoupit je lze 
v pokladnì Horního hradu, v Infocentrech v Lokti 
a Ostrovì. Vstupenky jsou èíslovány.

Prohlídkové okruhy
I. Hrad a zámek: unikátní horská neogotika. 
Výstavy: v Rytíøském sále Album vedut Království 
èeského (August Haun), témìø 50 reprodukcí ko- 
lorovaných litografií hradù a mìst z 19. století. 
V interiéru hradní kaple Nemovité kulturní památky 
Karlovarského kraje, známé i témìø zapomenuté 
památky. Rodokmen Longueval-Buquoy, vývoj rodu 
od jeho poèátkù v 11. stol. do souèasnosti, doplnìný 
nìkolika desítkami portrétù. 
II. Arboretum a botanická zahrada: øada unikát- 
ních druhù rostlin, 40 druhù javorù, listnaté a jehliè- 
naté døeviny z celého svìta, trvalky, skalnièky, léèivé 
rostliny ad.

Hauenštejnské šermování

Zavøete oèi, pøicházíme…

19. záøí v 19.00 hod., kostelík na Suché 
u Jáchymova 

II. výroèní koncert, tentokrát s milým hostem zpì- 
vaèkou Eliškou Ptáèkovou 
Rezervace vstupenek na tel. 602 255 120, 605 858 
043 nebo e-mailem na: jiri@lebedainstruments.cz 
Vstupné 100 Kè 

Koncert skupiny Ètyøi páni 

Královská mincovna Jáchymov

Beseda se spisovatelem Zdeòkem Šmídem 

Nám. Republiky 37, 362 51 Jáchymov, 
tel. 736 754 831

Otevøeno: út-ne 9.00-12.00 a 13.00-17.00 hod.

19. záøí 17.00 hod. 

Kajman brýlový - fotografie mìsíce Fotoklubu Ostrov, autor Miloslav Køížek. Foceno v Ekocentru v Ostrovì.  

Muzeum Nejdek

Krušnohorský Semmering - 

Nám. Karla IV. 238, Nejdek

17. záøí 17.00 hod.
vernisáž výstavy 

Výstava pøipomíná 110 let od založení železnièní tratì 
Karlovy Vary - Johangeorgenstadt. 
Výstava potrvá do 1. listopadu. 

Dana Kolovratníková, ved. IC 



mický sochaø Jaroslav Šlezinger (1911-1955), který 
tehdy v Ostrovì Vykmanovì prožíval svùj trpký osud 
politického vìznì, dvacet pìt let nucených prací. Než 
byl vyreklamován pro sochaøské práce na právì budo- 
vaném Domì kultury (1954-1955), pracoval v tzv. 
Vìži smrti, drtírnì a tøídírnì uranové rudy a toto 
smrtonosné prostøedí také urèilo závìr jeho života. 
Zemøel na následky ozáøení ve vìzeòské nemocnici ve 
svých 44 letech 2. srpna 1955, brzy po dokonèení mo- 
numentální výzdoby nové budovy a jejím slavnostním 
otevøení. Sousoší z umìlého kamene pøedstavuje 
symboly tehdejšího režimu a hlavního poslání 

nového, pováleèného Ostrovska, tìžby 
uranové rudy: ženu žneèku, horníka 
a vìdce technika. Toto dílo, oslavující 
režim, který autora (a bezpoèet dalších 
jeho spoluvìzòù) pøipravil o svobodu, 
rodinu, zdraví a nakonec i život, pøed- 
stavuje ironický a tragický závìr jedno- 
ho života a tvorby. Pøesto však zname- 
nala tehdy možnost sochaøské práce 
urèité, alespoò doèasné zlepšení auto- 
rových životních podmínek. Protìjškem 
díla, které dominuje Mírovému námìs- 
tí, je soubor sice drobných, neménì 
však výmluvných reliéfù Jaroslava 
Šlezingera, ètrnáct zastavení Køížové 

cesty, které vznikaly v tajnosti jako autorova osobní 
výpovìï. Sice již v interiéru, ale nicménì veøejnì 
pøístupné jsou tyto analogie autorova osudu v kapli 
sv. Floriána, dnes Památníku obìtem násilí na Ostrov- 
sku v klášterním areálu. Doprovázejí je i autorovy 
vlastní texty. Jako ostatnì každá z ostrovských soch má 
i toto dílo, které dennì míjíme, svou - velmi drama- 
tickou a pohnutou - historii, v níž se odráží nejen jeden 
lidský osud, ale i jedna etapa dìjin našeho mìsta. 
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Ostrovem za sochami - èást IV. Rozhlédni se, èlovìèe - èást VI.

Mgr. Zdeòka Èepeláková

Poslední ze starších sochaøských dìl v Ostrovì zùstává 
zatím neúplné. Obelisk u farního kostela postrádá totiž 
svou hlavní èást, Nejsvìtìjší Trojici, po níž byl pojme- 
nován. V roce 1954 pískovcové sousoší, kterým dílo 
vrcholilo - zemìkouli s postavami Boha-Otce, Krista 
a nad nimi se vznášející holubice svatého Ducha srazil 
a silnì poškodil nápor vichøice. Trosky pak dlouho 
ležely na farním dvorku a v souèasné dobì uloženy 
èekají na opravu a nové osazení.
Obelisk èi trojièný pilíø dala postavit, jak napovídají 
zbytky nápisu na pilíøi, ostrovská mìš�anka Barbora 
Zapotocky, rozená Henfling v roce 1861, aby si vypro- 
sila pøímluvu za své spasení. Kromì chy- 
bìjící Nejsvìtìjší Trojice nese pilíø na 
svých ètyøech plochách reliéfy Nepo- 
skvrnìného poèetí Panny Marie, pa- 
tronky paní Zapotocké (sv. Barbory), 
zemského patrona sv. Václava a ochrán- 
ce pøed ohnìm sv. Floriána. Pravdì- 
podobnì tato paní tušila, že mnohoèet- 
nou pøímluvu bude potøebovat. Øíkalo 
se o ní totiž, že pùjèuje peníze na lich- 
váøský úrok a pytle svých støíbrných 
penìz mìøí na mìøice (jedna mìøice 
obnášela 61,5 litru). Obelisk posvìtil 
6. øíjna 1861 ostrovský faráø Jiøí Fried- 
rich za úèasti samého majitele panství 
Leopolda II., velkovévody toskánského. Stejnì jako 
morový èi mariánský sloup na námìstí je i tato pa- 
mátka zanesena do publikace „Mariánské, trojièní 
a další svìtecké sloupy a pilíøe v Karlovarském kraji“, 
vydané Národním památkovým ústavem v roce 2004.
Socha na veøejném prostranství se pak v Ostrovì 
neobjevila takøka po celé století. Teprve v pováleèných 
letech 1954-1955 vzniklo mohutné sousoší v nové 
èásti mìsta, na vrcholu ostrovského Domu kultury. 
Toto výmluvné svìdectví své doby vytvoøil akade- 

Po varšavském povstání v øíjnu 1944 byla vìtšina 
mladých lidi ze znièené Varšavy soustøedìna ve 
sbìrných táborech. Odtud byli mladí Poláci transporty 
rozváženi na práci do celého Nìmecka (uvádí se až 
150 000 osob). S jedním z vlakových transportù vyrazila 
nedobrovolnì i paní W. (tehdy 21letá mladá žena), 
nevìdìla, kam jede ani co ji èeká. Cestou jen slyšela 
hlášení železnièních stanic. Když se pak brzy ráno 
ozvalo z tlampaèù: Schlacken- 
werth, vlak zastavil. Mladí Poláci 
byli nuceni vystoupit z vlaku 
a èekat. Nikdo netušil, co bude 
dál. Teprve po dvouhodinovém 
èekání pøišel z mìsta voják a vy- 
bral z celého transportu jen tøi že- 
ny. Mezi vybranými byla i paní 
W. Ženy byly odvedeny do míst- 
ního zámku, kde v té dobì sídlilo 
odìvní a výstrojní skladištì SS, poboèka koncen- 
traèního tábora Flossenbürg. Ženy nastoupily práci 
v krejèovské dílnì a zaèaly šít nejen uniformy, ale 
i nejrùznìjší garderoby pro panièky nacistických po- 
hlavárù.  
Osud Polek se v mnohém lišil od života vìzòù v tomto 
pracovním táboøe. Nejenže ženy nemusely nosit vì- 
zeòský šat, ale mohly se volnì pohybovat po Ostrovì. 
Dokonce, když skryly velké „P“ vyšité na prsou, zašly 
tajnì i do kina. Hrùzy války jim tak pøipomínali jen 
pøíslušníci SS a vìzni, které tu a tam potkaly. Mluvit 
s vìzni však mìly pøísnì zakázáno a ani to nezkoušely, 

Pokud máte rádi zeleò a nejste 
zastánci stovek metrù betono- 
vých, asfaltových èi zámkodlaž- 
bových ploch bez stébla trávy, 
pak vám naše mìsto mùže 
pøipadat vcelku jako ráj. Pra- 
covnì i rekreaènì jsem za svùj 
život poznal spousty ostatních 
èeských mìst, ale málokteré se 
tak zelení jako Ostrov. Asi má- 

me také trochu štìstí, že nešlapeme po zásobách uhlí, 
ropy, kaolínu nebo jiných krajinozhyzïujících nerostù. 
Ty následnì rodí rùzné kolosy jako elektrárny, žele- 
zárny, drátovny a jiné, své okolí zneèis�ující zdroje. 
Zeleò je tedy všude, kam oko dohlédne, daøí se jí a je 
o ni i peèováno. Jen ve výjimeèných pøípadech kdosi 
zhotoví odborným proøezem ze vzrostlého stromu 
indiánský totem, jen výjimeènì se též kácí ve velkém. 
Napøíklad 60 pøerostlých topolù na Hlavní a Krušno- 
horské ulici v roce 1995 nebo pokácení lip, habrù 
a tøešní na Mírovém námìstí v roce 2002, což zaujalo
i jistý bulvární list. Jinak je vše v pohodì. Prokoukl 
Zámecký park, v dobách minulých témìø plnohod- 
notný les. Jediné, co mi však trošku chybí je pøítomnost 
památného stromu. Každá obec, víska a samota v okolí 
se pøitom nìjakým mohykánem mùže pyšnit. Nám 
zatím žádný do té památnosti nestihl vyrùst. Snad jím 
mohl být dub, který ještì v sedmdesátých letech rostl 
v parku hned za bránou nalevo. Ale i ten již mìl v té 
dobì na svém chøadnoucím kmeni jen pár zelených 
vìtvièek. Takže, pokud cyklocestujete po okolí a tato 
zelená tematika vás nìjak kladnì oslovila, jezdìte 
a kochejte se. Na Mariánské, Popovì, ve Žïáru, Stráži, 
Osvinovì a Krásném Lese. Navštivte Horní Hrad, 
Damice, Kvìtnovou, Dalovice a další a další. Zde všude 
je možno vidìti památné javory, lípy, buky, duby, 
jasany a ostatní zástupce velikánù rostlinné øíše. Tyèí se 
k obloze už desítky a stovky let, pøežily desítky generací 
našich pøedkù. Hodnì pamatují, proto si zaslouží naši 
pozornost a úctu. Asi se budou košatit i další léta, 
jelikož nepøekážejí v místech budoucích supermarketù, 
dálnic a satelitních mìsteèek. A snad se tedy i naši 
potomci doèkají pohledu na tabulku ,,Památný strom“, 
umístìnou u stromiska, rostoucího na území našeho 
zeleného mìsta. 

Varšavské povstání a Ostrov

bály se. A mìly proè. Jednoho dne byla náhle vrata do 
nádvoøí zámku otevøená (vždy byla zavøená, ale toho 
dne ne). Pohled do nádvoøí mrazil: uprostøed se do 
výše tyèila šibenice, opodál ležely dvì èerné rakve. 
Pøed šibenicí stáli dva nìmeètí vìzni, strach jim èišel 
z oèí, jejich osud byl zpeèetìn. Kdyby jen tušili, že za pár 
mìsícù bude konec války, nikdy by se nepøevlékli do 
uniforem SS a o útìk se nepokusili. Nezdaøený pokus 

o útìk zaplatili životem. Poprava 
byla výstrahou pro ostatní vìznì. 
Paní W. se naštìstí v krejèovské 
dílnì doèkala bez úhony konce 
války. Konce, který v Ostrovì 
pøedurèovaly prapory vlající 
z oken. Jak sama øíká, v jednu 
chvíli vlály bílé, pak rudé a pak 
opìt bílé, tak jak šeptanda na- 
povídala, která z armád dorazí do 

Ostrova první. Ona však neèekala na pøíchod osvo- 
bozeneckých vojsk, sebrala se a ještì ten den vyrazila 
do Karlových Varù. Nemìla se kam vrátit, polská 
Varšava byla v troskách, pøíbuzní žádní nezbyli, a tak 
zùstala v Karlových Varech. Brzy nato se seznámila se 
svým budoucím mužem a Èeskoslovensko se tak stalo 
natrvalo jejím novým domovem. 
S paní W. se objevil další støípek z historie našeho 
mìsta. Kamínek do mozaiky osudù, který doputoval 
k nám za tragických událostí až z Polska. Kolik takových 
støípkù se nám podaøí ještì odhalit? 

Je to již 65 let, co v polské Varšavì propuklo povstání proti nìmeckým okupantùm (1. srpna 1944 až 
3. øíjna 1944). Povstání bylo tvrdì potlaèeno a na jeho konci zùstaly desítky tisíc mrtvých a rozpoutané 
peklo v podobì teroru na civilním obyvatelstvu. Jak ale tragický osud Polákù z varšavského povstání 
souvisí s Ostrovem (tehdejším Schlackenwerthem)? 

Ing. Josef Macke

Stezka patøí k tìm mladším, vznikla pøed necelými 
dvìma roky. Tvoøí ji žlutì znaèený, asi osm kilometrù 
dlouhý okruh se znaèným pøevýšením; je tedy turis- 
ticky nároènìjší. Zaèíná a konèí u pìknì zrenovované 
budovy merklínského nádraží. Na jednotlivých zasta- 
veních (je jich celkem osm) se dozvíte leccos o historii 
Merklína (Merkelsgrünu), tìžbì rud v jeho okolí 
i pøírodì. Projdete zbytky tøí èástí bývalé vesnice Kaff, 
osídlené ještì po II. svìtové válce a dostanete se témìø 
až pod vrchol Plešivce (zdatní turisté mohou pokra- 
èovat). Pìkná pøíroda, èistý vzduch, krásné výhledy 
a v pøíhodnou dobu budou i nìjaké ty houby pøídav- 
kem. Do Merklína je z Ostrova spojení autobusem 
(jen ve všední dny!), popø. vlakem pøes Dalovice. 

Horská nauèná stezka Merklín

Text a foto: Lubomír Mayer

Text a foto: Jiøí Ciprian



dì�átka, v ZÁØÍ jenom záøíte. Tolik barev, co nosíte na 
obleèení. To vám pokaždé závidím. Babièka mi ale 
vysvìtlila, že slovo „záøí“ nemá s mìsícem ZÁØÍ nic 
spoleèného. Ten mìsíc prý se jmenuje po hodnì 
starém výrazu „záøuj“ a má nìco spoleèného s øíjí, kdy 
se namlouvá lesní zvìø. (No rozumíte tomu - ale co 
potom øíjen?) A nakonec jsem si pøipravila lidovou 
øíkanku, abychom se z toho záøení vzpamatovali.

Baèkorky

Do školy a do školky
nosíváme baèkorky. 
Do školky malièké, do školy vìtší, 
každá ta baèkorka je pøece nìèí.

k listùm úplnì bílým. Nejèerstvìjší èást vìtévky s listy 
je rùžová. U typù na kmínku je efektní provádìt 
hrubý øez „do kulièky“, a to v období hlubokého 
rùstového klidu - pøibližnì od poloviny prosince do 
pùlky ledna. V kvìtináèích tato rostlina trpí. Dobøe 
prosperuje v humózní zemi. Povìra o tom, že vrba 
potøebuje hodnì vody, neplatí ani v tomto pøípadì. 
Z jara mívá tendenci lehce namrznout, tak je lepší ji 
umístit na místo alespoò trochu chránìné. Snadno se 
množí vyzrálými øízky. Není mezi pìstiteli dosud moc 
rozšíøena. 
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Dìtské okénkoKabel Ostrov, s.r.o. OSTROVOSTROV

Láskyplné doteky: Masáže dìtí a kojencù

Šneèice Rùža 
dìtem

Text a kresba: 
Martina Novotná

Rady pro zahrádkáøe

Klub èeských turistù

Milan Jandourek, DiS

Barvy pøírody jsou krásné, zejména nìkteré druhy 
rostlin nás fascinují pestrostí kvìtù. Olistìní také umí 
okouzlit, o to více, nabídne-li nám širší paletu odstínù 
listu nebo celé rostliny. Pestrostí oplývá právì Salix 
integra Hakuro nashiki (bohužel neznám èeské 
jméno, asi je ani nemá). Tento šlechtìnec pochází ze 
„Zemì vycházejícího slunce“ a je fontánou barev. 
Pøirozenì roste jako keø zhruba do velikosti dvou 
metrù. Vìtšinou je roubován na kmínku. Na vrbu má 
dosti netypicky postavené listy proti sobì, zhruba dva 
až tøi centimetry velké. U kmínku bývají zvláštnì 
zelené, vzdálenìjší jsou posety bílými teèkami až 

záøí

18.00 Zahájení, zprávy 
18.20 Pod lupou 
18.30 DVDèko
18.40 Dokument

18.00 Zahájení, zprávy 
18.20 Pod lupou 
18.30 Škola hrou
18.50 Dokument

15.00 Pøímý pøenos jednání Zastupitelstva mìsta 
Ostrova

18.00 Zahájení, zprávy
18.20 Pod lupou, závìreèná diskuse  
18.35 Poøad T.T.T.

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. 

Informujeme o zmìnì provozní doby kontakt- 
ního 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. 

3. záøí

10. záøí

17. záøí

24. záøí

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.  

Hana Ševèíková, produkce

Akce pro veøejnost
sopeèná hora na Støedoèeské tabuli

(dva dny)
 z Merklína pøes 

Kaff na Plešivec
 z Vojkovic do 

Klášterce nad Ohøí
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. 

5. záøí Øíp, 
12. záøí Evropské dny památek v Olomouci 

19. záøí Horskou nauènou stezkou

26. záøí Okrajem Doupovských hor

Jestli pak jste, moje milá 
dì�átka, nìkdy pøemýš- 
lela o mìsíci ZÁØÍ? Já 
ano. Za plaètivého poèasí 

sedáváme s babièkou v naší malé kuchyòce a bavíme 
se o všem možném. Tedy, vìtšinou se já babièky 
vyptávám na všechno možné a ona, protože je dìsnì 
chytrá, mi odpovídá. Mnì se ZÁØÍ moc líbí. Vždycky 
jsem si myslela, že se mìsíc jmenuje podle toho, že 
vše kolem nás záøí. Jenom kolik barev má listí. 
Nádhera! A slunce. Nikdy jsem nevidìla medovìjší 
barvu slunce, než je k vidìní v ZÁØÍ. A vy také, 

„Maminko a tatínku, dotýkejte se mì, hlaïte mì, 
potøebuji vaši lásku.“

Kouzlo doteku zná každý z vás, dotek však dokáže mít 
i léèebný úèinek. O každé dítì je peèováno tak, jak to 
jeho rodièe cítí a lékaøi doporuèí, ale víte o tom, že 
láskyplná péèe mùže být hlubší a voòavìjší? Mùže mít 
vìtší smysl a být nápomocná pøi fyzickém, ale i psychic- 
kém onemocnìní nejen vašich dìtí. Kurzy masáží dìtí 
a kojencù, které se týkají nejen malých dìtí, ale i dìtí 
školního vìku, jsou plné tohoto poznání a radosti. 

Technika masáže dìtí je složena ze tøí kultur: Indie, 
Švédska a Èíny. Na masáže používáme voòavé kouzlo 
aromaterapie, což jsou vonné olejíèky plné bylinek. 
Každý dotek, každá bylinka má svùj dùvod a smysl. 
Masáže dìtí dotekem rodièù mají hlubší význam, jsou 
do nich vloženy mateøská láska a cit, propojené s von- 
nými oleji, a to je nenahraditelná léèebná metoda. 
Díky doteku dochází ke zlepšení vztahù uvnitø rodiny. 
Poznáváte tìlo svého dítìte a uèíte se ho pøijímat tako- 
vé, jaké je. Pomáháte dobrému svalovému rùstu, po- 
silujete sebevìdomí a prohlubujete vzájemnou vazbu, 
dùvìru. Uvolòujete potlaèované pocity a jejich vyjád- 
øení. Zlepšujete spánkový rytmus. Masáž má vynikající 
úèinky na trávení (podpora zažívání), posílení peris- 
taltiky støev. Stimuluje a zlepšuje krevní obìh, což má 
vliv na rozvoj všech tkání a èinnost orgánù. V sou- 
vislosti se stimulací krevního obìhu se zlepšuje pod- 
pora dýchání, dobré okyslièování celého organismu, 
rozvoj hrudníku, správné držení tìla. Stimulace pokož- 

Okrasná vrba 
(Salix integraf Hakuro-nishiki)

ky a jednotlivých nervù a jejich zakonèení, aktivizace 
vìtšího poètu nervù, posílení hmatu. Zvyšuje se odol- 
nost vùèi nemocím. Pocit sounáležitosti s matkou 
a otcem, citový kontakt. Rozvoj vazby mezi nervy 
v mozku, mnohé nervy jinak zùstávají bez vytvoøení 
vazeb a tím se snižuje kapacita informací ukládajících se 
v mozku. Vliv na svalstvo, jeho zpevnìní, uvolnìní, 
koordinaci pohybù. Kloubní zmìny: pøi doteku v blíz- 
kosti kloubù dochází k uvolnìní hormonù do organis- 
mu, je to podpora pohybového aparátu, možnost 
i zpìtného vstøebávání vody z kloubu ad.

Co pøesnì tedy dotek pro vaše dítì znamená? Je to 
souèást vašeho života a zdraví, nenechte si takovéto 
chvilky uniknout, vra�te se kousek zpìt a zastavte se. 
Najdìte si chvilku èasu a pøijïte se nauèit to, co jsme 
všichni umìli a zapomnìli. Pøijïte si pøipomenout 
kouzlo láskyplných dotekù propojených vùní. 

 Janan Jana Novotná, lektorka kurzu

Pravìk v Ostrovì (?!)
Aneb jeden z drobných, každodenních pøíbìhù. Jak je 
známo, trávu, kterou poseká sekaèka, nelze použít 
k sušení, jako krmivo. Sekal tedy pro tyto úèely jednu ze 
zatravnìných ploch ostrovský obèan kosou. Jak vzdá- 
lená již je vìtšinì obyvatel tato úèelná, užiteèná a podle 
vlastních zkušeností velice pøíjemná a zdravá èinnost, 
tak bìžná ještì pro naše prarodièe, o tom svìdèí øada 
pøihlížejících. A divících se. Korunu této vzdálenosti 
nasadil ovšem asi pìtiletý chlapeèek, který se zájmem 
pozoroval práci s kosou a pravil: „Podívej, maminko, 
pravìk!“  Mgr. Zdeòka Èepeláková

RNDr. František Wohlmuth, pøedseda KÈT
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Ètenáøské pøíspìvky

Klidné prostøedí, kouzelnou pøírodu a její èlenitost, 
nevyèerpatelné možnosti sportování, cyklovýletù 
a pìších túr vám nabídne rekreaèní osada Mariánská. 
Myslím si, že vìtšina z nás si s názvem „Mariánská“ 
spojuje Domov pro zdravotnì postižené nebo zimní 
aktivity a já to velmi dobøe chápu. Nejsem velký 
sportovní nadšenec, i když se sportu úplnì nebráním, 
ale radìji mám pìší výlety, kde mùžu rozjímat 
a odpoèívat, kdy se mi zachce. V tomhle Mariánská 
pøedèila moje oèekávání. Trochu jsem se bála, že pìší 
túry jsou zde pouze pro zdatné, ale chyba lávky, 
plochý reliéf hor je dìlaný jak pro nás, pøíležitostné 
výletníky, tak pro aktivní a zdatné turisty. Z krátkých 
pìších vycházek mohu doporuèit trasu na Vlèí høbet 
(902 m. n. m). Vycházka nabízí velmi pìkný pohled na 
Ostrov, Karlovy Vary a okolí. Vrchol kopce je plný 
rùzných kamenných útvarù a je z nìho úžasný pohled 
na Mariánskou. Na tomto žulovém kopci žil koncem 
15. století opravdový poustevník a prorok s úsmìv- 
ným pøízviskem Snìhule. Z Vlèího høbetu se dá sejít až 
ke kamenné zdi bývalého kláštera a kolem ústavu 
zpìt na autobusovou zastávku, kde by mohl být váš 
výchozí bod. Trasa je dlouhá pøibližnì ètyøi kilometry.

Mezi delší vycházky patøí trasa, která vede na Po- 
povský køíž. Pùjdete pìšinou mezi pastvinami, kde 
pravdìpodobnì narazíte na stádo ovcí, po úboèí 
Popovské hory (901 m. n. m.) do lesa, dojdete k 200 

Dnes je možná pro laickou veøejnost náš radioklub 
nepøíliš známý, avšak v dobì rozvoje televizního 
vysílání v letech 1954-58 se zasloužil o výstavbu 
pøevadìèe televizního signálu Klínovec. Do té 
doby totiž vysílal pro náš region jen vysílaè 
z Prahy, což se projevilo na pokrytí televizním pøíj- 
mem. Nebylo jednoduché (ani s pøispìním závodu 
Tesla Praha) vybudovat anténní systém na vrcholu 
ve výšce 1244 m. n. m. Tato akce proslavila ve své 
dobì náš radioklub po celém Západoèeském kraji.

V dnešní dobì se èlenové klubu vìnují výhradnì ra- 
dioamatérské èinnosti, do které spadá i úèast v rùzných 
soutìžích ve vysílání a navazování spojení s jinými stani- 
cemi po celém svìtì. Jeden z nejstarších a nejnároè- 
nìjších každoroèních závodù je Polní den. Tato soutìž 
probíhá po celých 24 hodin bez pøestávky, je proto 
tvrdou provìrkou vytrvalosti a znalostí operátorù. Má- 
me v ostrovském radioklubu to štìstí spolupracovat 
s èlovìkem, kterému se radioamatérské vysílání (a vysí- 
lací technika vùbec) staly celoživotním koníèkem. Josef 
Langmüller nemalou mìrou pøispìl ke vzniku i èinnosti 
ostrovského (v dobì vzniku v roce 1953 jáchymov- 
ského) radioklubu s volacím znakem OK1KAD. Josef 
Langmüller s volacím znakem OK1LU je naším nejstar- 
ším a ostøíleným operátorem v telegrafním provozu, je 
držitelem nìkolika èeskoslovenských a evropských re- 
kordù v pásmech VKV a UKV. I ve svých 92 letech se 
letos aktivnì zúèastnil tohoto nároèného závodu a na- 
vázal spojení napøíklad se stanicemi ze Slovinska, Chor- 
vatska, Švýcarska… Svou nezdolnou vùlí a obìtavostí se 
nám stal pøíkladem, a proto mu právem náleží náš velký 
dík. Tìšíme se, že díky jeho vitalitì, chuti do života 
a zápalu pro spoleènou vìc se budeme ještì dlouho 
setkávat v éteru i osobnì. S radioamatérským pozdra- 
vem: 73! 

Tip na výlet na konci léta
Spousta nás Ostrovákù už svoje dovolené vyèerpala, nìkteøí se ale stále necítí právì odpoèatì, nebo 
v nich ještì pøetrvává letní pocit, který získali pøi bájeèném rekreování. Všem, kdo cítíte, že by vám 
pøíjemný výlet do pøírody neuškodil, bych chtìla dát tip na odpoèinek v blízkosti našeho mìsta. Jestli 
dáte pøednost aktivnímu, nebo línì se vlekoucímu prožitku, nechám opravdu jenom na vás.

let staré lípì, kde vás za chvíli èeká trochu stoupání, 
ale když skalnatý výbìžek vyfuníte, odmìní vás 
krásný výhled na naše mìsto plus celkový pohled na 
Doupovské hory. Cestou na Popovský køíž míjíte 
jediný rozcestník, který jsem pøi vycházce vidìla, 
takže kam a jakým smìrem se vydáte, je na vašem 
uvážení a stejnì tak tedy i délka trasy.

Jestli potøebujete k vycházce praktiètìjší dùvod, než 
je vyloženì turistický cíl v podobì pøírodní památky, 
mùžete si v místních lesích, kterých je všude 
nepøeberné množství, nasbírat moøe hub a lesních 
plodin. (Já mám jako hlavní dùvod pro všechny moje 
pìší výlety radost z pohledu na mého chlupatého 
psa, který vycházky po Mariánské a okolí vyslovenì 
miluje.) Po vysilujícím a pøitom velmi pokojném 
výletnièení leckdo z nás dostane žízeò, a tak se pøi 
èekání tøeba na autobus mùže osvìžit v místním velmi 
klasickém a malém hostinci, kde mu zaruèuji, že po 
debatì s „místními“ se leccos zajímavého doví. 
Mluvím z vlastní zkušenosti.

Jediné, co mi na Mariánské chybí, je dobré znaèení 
turistických tras nebo alespoò pøibližné nastínìní 
smìru, proto radím vybavit se vyhovující mapou 
a pro zajímavost navštívit internetové stránky: 
www.zanikleobce.cz. 

Martina Novotná

Hlásí se Radioklub Ostrov

Tomáš Stuchl, Radioklub Ostrov
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