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Einsiedelnská kaple v Ostrovì oslaví tøi sta let

Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.
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Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do 
pøíštího èísla je 10. záøí!

Pùvodní kaple stála ve Švýcarsku

Panovnice postavila kapli jako dík

Einsiedelnská kaple je mimoøádná nejen svou pùsobivou 
architekturou, ale i pùvodem a historií. Vždy� která stavba 
na svìtì se mùže chlubit tím, že existovala ve více stejných 
exempláøích na rùzných místech svìta? Pùvodní originál 
stál na místì poustevny mnicha Meinrada ve švýcarských 
Alpách v Einsiedelnu (odtud název) pøibližnì v polovinì 
desátého století. Legenda øíká, že této kapli požehnal sám 
Spasitel v doprovodu andìlù. Einsiedeln se stal jedním 
z nejvíce navštìvovaných poutních míst v celé Evropì. 
Einsiedelnská soška madony, kterou vyrobil neznámý umì- 
lec asi v polovinì 15. století, byla prý nepøetržitì vystavena 
kouøi z plamínkù svíèek, které zde zapalovali poutníci, takže 
její povrch docela zèernal. Tato soška se stala i pøedlohou 
pro ostrovskou èernou madonu, pocházející z poèátku 
18. století. 

Poutní místo ve Švýcarsku èasto navštìvovala i markra- 
bìnka bádenská, Franziska Sibylla Augusta, která se tam 
jezdila modlit za zdárné pokraèování bádenského rodu. Její 
nejstarší syn, korunní princ Ludwig Georg, v šesti letech 
stále nemluvil, avšak po jednom z jejích návratù z Ein- 
siedelnu pronesl první slova. Z vdìènosti pak dala vystavìt 
v Ostrovì, kde v té dobì žila, pøesnou kopii einsiedelnské 
kaple jako podìkování patronce Pannì Marii Einsiedeln- 
ské. Plány švýcarské kaple i s kopií sošky madony získala od 
opata tamního benediktýnského kláštera. Když potom 
v roce 1798 pùvodní Einsiedelnskou kapli poboøilo fran- 
couzské revoluèní vojsko, stala se ostrovská barokní kaple 
rázem jediným exempláøem na svìtì, protože kopírovala 

4. záøí  sobota

v klášterním kostele 
Zvìstování Panny Marie 

8. záøí støeda 

Výroèní den svìcení kaple

16.00 hod. 

Pøednáška Zdenky Èepelákové v kapli 
Panny Marie Einsiedelnské

17.00 hod. 
- koná se v kapli Panny Marie 

Einsiedelnské

26. záøí nedìle 

V rámci Michaelské pouti

9.00 hod. 
ve farním kostele sv. Mi- 

chaela a Panny Marie Vìrné

následuje

10.30 hod. 
s promluvou 

o úctì k Einsiedelnské madonì
Prohlídka dokumentární výstavy Švý- 
carské poutní místo Einsiedeln v kláš- 
terním kostele Zvìstování Panny Marie

17.00 hod.
 (plzeòská hudební 

skupina) v klášterním kostele Zvìstování 
Panny Marie  

Zahájení výstavy Einsiedeln - švýcarské 
poutní místo 

Tradice kaple Panny Marie Einsiedeln- 
ské v Ostrovì-Schlackenwerthu

Mše svatá 

Poutní mše svatá 

Slavnostní prùvod ke kapli Panny Ma- 
rie Einsiedelnské

Mariánská pobožnost 

Koncert: Quo Vadis

Tøi stovky let od vzniku výrazné dominanty ostrovského Posvátného okrsku - Einsiedelnské kaple si pøipomí- 
náme právì nyní, v záøí. Nádherná stavba stojí na vršku u bývalého piaristického kláštera a neustále pøitahuje 
pozornost turistù, fotografù, ale i prostých obèanù Ostrova, kteøí si opakovanì chtìjí vychutnat její obnovenou 
podobu po rekonstrukci. Jako místo pro svatební obøad si ji volí mnohý snoubenecký pár. První snoubenci 
v Einsiedelnské kapli dokonce pocházeli až z Anglie a ke svatebnímu obøadu je pøivezl koèár tažený koòmi.

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po 
zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším 
slohu). 

Výstavba ostrovské kaple se uskuteènila nezvykle rychle, 
podle ústního podání byla dokonce postavena za pouhé 
dva a pùl mìsíce (mezi lety 1709 a 1710). Vysvìcena byla 
právì pøed 300 lety 8. záøí. Tento úctyhodný stavební 
výkon probudil zøejmì lidovou pøedstavivost. Podle po- 
vìsti, kterou zapsal vypravìè Alfréd Wolf, se stavitel spolèil 
s nadpøirozenými silami, aby mohl v tak krátkém èase splnit 
svùj neobyèejnì tìžký úkol. A markrabìnka Franziska 
Sibylla Augusta si „svou“ kapli natolik zamilovala, že po 
pøesídlení z Ostrova do bádenského Rastattu nechala na 
místì svého nového bydlištì postavit její kopii.

Novodobé dìjiny této pozoruhodné stavby se zaèaly 
znovu psát pøed devíti lety. Tehdy pomohlo s opravou 
znièené stavby naše partnerské mìsto Rastatt a po 
rekonstrukci byla kaple 8. záøí 2002 znovu vysvìcena. 
Pùvodní stavba byla obložena èerveným mramorem, který 
v dnešní dobì nahradil nátìr v takzvané barokní èerveni. 
Jinak si ale ostrovská kaple jako jediná zachovala svou 
pùvodní podobu (na rozdíl kopie v Rastattu). 

Kolem kaple vznikly povìsti

Obnova vrátila kapli pùvodní krásu

Letošní významné tøistaleté výroèí doprovodí bohatý 
program. Oslavy se zúèastní kromì èeských hostù 
také pozvaní zástupci z partnerského mìsta Rastattu 
a z Einsiedelnu. Vìra Èarná, Irena Janeèková 

(s použitím materiálù IC Ostrov) 

Program oslav 300 let 
Einsiedelnské kaple

Foto: Archiv DK Ostrov

Historický Ostrov II

Mìstská policie v èervenci 

Zprávy ze škol 

MDDM a Ekocentrum 

Nadìjní cyklisté (rozhovor) 

Kulturní pøíloha 

Tipy na výlet 

Ètenáøské pøíspìvky 
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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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Ostrov (tel. 353 800 526), 
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otištìny!

inzerce: bilkova@dk-ostrov.cz (tel. 353 800 525) 

Realizace I. etapy projektu Historický Ostrov II se 
blíží do finiše. 

Propojka ulic Dukelských hrdinù a Nádražní je dokon- 
èena a probíhá zkušební provoz, jehož souèástí je pro- 
kázání funkènosti komunikace a dodržení limitù hluè- 
nosti pro danou lokalitu. Další dílèí stavba Úprava køižo- 
vatky ulic Masarykova, Krušnohorská, Dukelských hrdi- 
nù je skonèena a zkolaudována. Stavba Zmìna doprav- 
ního øešení pøed zámkem a Palácem princù se dokon- 
èuje. V pøedèasném užívání byla zprovoznìna komuni- 
kace podél autobusových zastávek a parkovacích stání. 
Pomalu se navrací provoz v obou smìrech do Jáchy- 
movské ulice. Obèané budou moci využívat v tìchto 
místech dùstojné autobusové zastávky. V pøedèasném 
užívání je i parkovací stání pøed penzionem U Kuèerù 
a nový pøíjezd do restaurace Myslivna. Dokonèuje se 
montáž a instalace kašny a zadláždìní v pøedpolí zámku. 
Pøed dokonèením je montáž mobiliáøe. Byla podána žá- 
dost a pøipravuje se kolaudace uvedené stavby. Celko- 
vé koneèné stavební náklady na realizaci dopravních 
staveb jsou 28,02 mil. Kè. Celý projekt vèetnì doprav- 
ních staveb je realizován v rámci dotace z Evropských 
fondù, proto je nutné v prùbìhu realizace a ukonèení 
etap dokladovat, zdùvodòovat a obhajovat veškeré pro- 
vedené práce a vynaložené finanèní prostøedky. Nyní 
nastávají administrativní žnì, aby vynaložené finanèní 
prostøedky byly z fondu EU pøevedeny do pokladny 
mìsta. 
Poslední dílèí stavbou projektu je Využití Paláce princù pro 
Mìstskou knihovnu Ostrov. V rámci I. etapy realizace 
jsou zajiš�ovány práce spojené se stabilizací, odvìtráním 
a vysoušením objektu. V rámci provádìných zemních 
prací byly objeveny historické nálezy: tìleso historického 
odvodòovacího kanálu (prùøez 3x2 m), procházejícího 
pod objektem a pùvodní Dianina lázeò, cenný nález 
v prostoru uvažovaného dìtského oddìlení knihovny. Po 
archeologickém prùzkumu a zdokumentování stávajícího 
stavu bylo øešeno zaèlenìní do projektu. Pro zajištìní 
funkènosti tìlesa historického kanálu jsou postupnì 
provádìna taková projektová øešení, aby v budoucnu 
nedošlo k ohrožení objektu spodní vodou. Bylo rozhod- 
nuto o prezentaci Dianiny láznì a pøípadné úpravì dispo- 
zièního uspoøádání provozu knihovny.
Další problematikou vyvolanou v rámci rekonstrukce 
jsou stavebnì technické nálezy: mìlce založené zákla- 
dy, široce založené základy, zasahující do realizace 
vzdušníkù a odvìtrávacího systému, zajištìní zdiva. Tyto 
jsou øešeny v rámci problematiky jednotlivých kontrol- 
ních dnù a autorského dozoru a jsou projektovì zajiš�o- 
vány. Byly provedeny injektáže základù a další opatøení 
na stabilizaci zdiva. V rámci I. etapy realizace budou 
v objektu Paláce princù realizovány veškeré naplánova- 
né práce mimo prací kolidujících s historickými a sta- 
vebnì technickými nálezy. Celkovì bude v rámci I. eta- 
py prostavìno 15,921 mil. Kè plus práce navíc, uplatnì- 
né v rámci odsouhlasených zmìn a dodatkù. Realizace 
II. etapy pokraèuje pouze na dílèí stavbì Využití Paláce 
princù pro Mìstskou knihovnu Ostrov se zahájením 
31. èervence 2010 a ukonèením k 30. èervnu 2011. 

Rada mìsta Ostrov nedala souhlas k finanèní 
spoluúèasti mìsta Ostrova na výrobì televizního 
dokumentu o Karlovarském kraji a zamítla tak výzvu 
zástupcù Karlovarského kraje mìstùm a obcím, které 
by se chtìly v poøadu prezentovat. Pøedpokládaná 
výše pøíspìvku Ostrova se v tomto spoleèném 
projektu pohybovala kolem 15 tisíc korun. 

Jedním z argumentù bylo pøedevším to, že Èeská 
televize je financovaná z koncesionáøských poplatkù, 
ze kterých by mìl být hrazen i tento poøad. (Pro- 
dukèní spoleènost Frmol s.r.o., která pro Èeskou te- 
levizi cestopisný dokument Na cestì pøipravuje, 
chtìla natoèit a uvést díly vìnované zajímavým 
lokalitám a oblastem v Èeské republice.) 

Odbor rozvoje a územního plánování MÚ 
Ostrov informoval a Rada mìsta schválila úèast 
mìsta Ostrova ve vedoucí pozici projektu 
Zaøízení a infrastruktura cestovního ruchu 
v oblasti Centrálního Krušnohoøí 2. etapa. Bude 
podána žádost do programu Cíle 3 na podporu 
pøeshranièní spolupráce mezi Èeskou republikou 
a Svobodným státem Sasko 2007-2013. Pøedmì- 
tem spoleèného projektu je rozšiøování turis- 
tických cest a jejich vybavení a tím zlepšení tu- 
ristické infrastruktury. 

Mìsta Ostrov a Jáchymov plánují spoleèný projekt 
Cyklostezka Ostrov - Jáchymov. Je plánována po 
trase zrušené vleèky mezi Ostrovem, Horním Žïá- 
rem a Jáchymovem (mimo zastavìné èásti). Stavba 
umožní bezpeèné spojení cyklistické dopravy mezi 
obìma mìsty. Jedná se o stezku urèenou pro 
cyklodopravu i pìší turistiku. Pøedpokládanými 
kooperaèními partnery projektu by mìla být mìsta 
Boží Dar, Jáchymov, Louèná pod Klínovcem 
a Ostrov. Na nìmecké stranì Breitenbrunn, Kurort 
Oberwiesenthal, Annaberg a Johanngeorgestadt. 
Pøedpokládaná doba realizace projektu je kvìten 
2011 až kvìten 2013. Na mìsto Ostrov pøipadl 
náklad ve výši 12 500 tis. Kè. Dotace z Evropského 
fondu regionálního rozvoje mùže èinit až 85 % 
zpùsobilých výdajù, ze státního rozpoètu 5 %. 
Celkové pøíjmy z dotací mohou pro mìsto Ostrov 
pøedstavovat 11 250 tis. Kè. Žádost by mìla být 
podána zaèátkem záøí. 

Nemocnice je ve finální fázi pøíprav k získání akredi- 
tace SAK, akreditaèní šetøení probìhne ke konci toho- 
to roku. Nemocnice Ostrov obhájila paralelnì (letos 
již popáté) certifikát kvality øízení dle normy ISO. V ne- 
mocnici byla provedena instalace nové telefonní 
ústøedny. Novì bude možné pøi znalosti konkrétní 
linky volat do nemocnice na èíslo 353 364 plus pøí- 
slušná linka, kdy se klient dovolá pøímo, nemusí tedy 
volat pøes ústøednu. S úèinností od 1. srpna jsou na- 
staveny zmìny týkající se cen za využití nadstan- 
dardních pokojù. Za první až šestý den pobytu zùstává 
cena 500 Kè na den, za sedmý až 10. den se snižuje na 
300 Kè na den a od 11. dne pobytu a déle zaplatí klient 
100 Kè na den. Cílem je snížit náklady pøi dlouhodobé 
hospitalizaci klientù. Zaèátkem záøí bude po generální 
rekonstrukci otevøena nová stanice Oddìlení násled- 

né péèe s 25 lùžky. Na klienty èeká komfortní zázemí 
maximálnì tøí až ètyølùžkových pokojù s novými poste- 
lemi a vybavením. Pokoje mají vlastní sociální zaøízení, 
lednici, televizi a uzamykatelné skøínì. Z každého 
pokoje je pøístup na proslunìnou venkovní terasu. Je 
zde i spoleèenská návštìvní místnost, kde se klienti 
mohou setkávat s rodinnými pøíslušníky.
V nedìli 19. záøí odpoledne poøádá Nemocnice 
Ostrov ve svém parku spoleèenskou a kulturní akci 
Louèení s létem. Akce, na které vystoupí mimo jiné 
Jaroslav Uhlíø a další známí zpìváci, je pøipravována 
pro všechny generace návštìvníkù. Pro dìti zde bude 
plno soutìží o ceny, dále pohádky a rùzné atrakce. 
Chybìt nebudou vystoupení šermíøù a kouzelníka ani 
projížïky na koních. Vstupné bude dobrovolné a vstu- 
penky budou slosovatelné o ceny, které dodali part- 
neøi nemocnice. Výtìžek z takto prodaných vstupenek 
bude spolu s finanèními dary od partnerù nemocnice 
využit k dovybavení dìtského oddìlení.

Gratulace
Poslední nìmecký faráø ostrovské farnosti Rudolf Salzer oslavil v letních 
mìsících 75 let knìžství. 
Faráø pochází z Nového Zvolání u Vejprt a v Ostrovì pùsobil v letech 1938 až 1946. 
V souèasnosti žije ve Wallersdorfu v Bavorsku. Letos v listopadu oslaví 99. narozeniny. 
K obìma výroèím gratulujeme a pøejeme mu hodnì zdraví do dalších let. 

U pøíležitosti Mezinárodního dne seniorù se v pá- 
tek 1. øíjna bude konat v Domì kultury Ostrov již 
druhá Konference pro odbornou veøejnost. 

Je urèena zejména pracovníkùm v sociálních službách, 
všeobecným sestrám a zdravotnì-sociálním pracovní- 
kùm celého Karlovarského kraje. Po celou dobu kon- 
ference bude pro veøejnost pøichystán hlavní vestibul 
Domu kultury s nìkolika informaèními stánky poskyto- 
vatelù sociálních služeb v našem kraji, ale také s pro- 
dejci, dodavateli zdravotních pomùcek, lékù i knih 
s psychologickým èi jiným zamìøením. Všichni jsou 
poøadateli srdeènì zváni. 

Nadstandardní pokoj v NO                     Foto: Andrea Zvolánková

Andrea Zvolánková

Konference 
pro odbornou veøejnost

Vladislav Lupaè, investièní technik MÚ

Aktuality 
z Nemocnice Ostrov

Historický Ostrov II 

Mgr. Tomáš Fexa, øed. OCH Ostrov

Redakce Ostrovského mìsíèníku

Rozšiøování turistických cest

Mìsto nebude 
financovat dokument

Dagmar Shánìlová, Odbor KSVS

Ing. Alexandra Fürbachová, ved. Odboru RÚP
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Zbavit se již nechtìného živoèicha prostì tím, že 
„se dá“ usmrtit, to by bylo pøíliš jednoduché. 
Ještì døív, než si èlovìk zvíøe poøídí, by mìl 
zvážit, zda zájem mít domácího miláèka není jen 
chvilkovým hnutím mysli. 

Dùvodem k zahubení zvíøete 
nemùže být jen to, že se 
omrzí nebo že se už o nì 
majitel nechce starat. Èas od 
èasu se objevují návrhy, jak 
úøednì nechtìná zvíøata 
usmrtit (napøíklad pøi pøe- 
plnìnosti útulkù). Možnosti 
usmrcování a dùvody pro nì 

stanoví legislativa, v tomto pøípadì zákon na ochranu 
zvíøat proti týrání, který øíká, že bez dùvodu nelze 
zvíøe usmrtit. Dùvodem k usmrcení mùže napøíklad 
být, že další zachovávání pøi životì by bylo pro zvíøe 
neúmìrným utrpením, dále z dùvodu ohrožení zdraví 
èi života èlovìka. Pøípadným pozdìjším problémùm 
s domácím zvíøetem je nutno pøedcházet. Zvíøe 
poøizované do domácnosti musí bezvýhradnì pøi- 
jmout všichni èlenové rodiny. Pes bude živ asi 
(v prùmìru) 15 let, koèka se mùže dožít o pìt let více, 
drobní hlodavci jako køeèci èi morèata dva až pìt let 
a u ptákù záleží na druhu. Malí exotiètí pìvci kolem 
pìti let, ale napøíklad velcí papoušci svého majitele 
mohou i pøežít. Zkrátka, než si èlovìk poøídí domácí 
zvíøátko, mìl by si to øádnì rozmyslet. 
Více na: www.svscr.cz 
(Pøevzato z tiskové zprávy Státní veterinární správy 
ÈR, autor Josef Duben)

Strážníci zjistili 303 pøestupkù a uložili sankce 
v celkové výši 11 400 korun. Z toho bylo 206 
pøestupkù v dopravì, 97 na úseku veøejného 
poøádku, 121 rùzných oznámení vèetnì linky 
156, doruèili 21 písemností, zadrželi dva pacha- 
tele podezøelé z trestné èinnosti, 12krát spolu- 
pracovali s Policií ÈR, ètyøikrát požádal o spo- 
lupráci MÚ Ostrov, v devíti pøípadech spo- 
lupracovali s ostrovskými hasièi, dále provedli 
šest odchytù zatoulaných pejskù.

3. èervence 14.50 hod. Oznámení, že v jednom ze 
sklepù v Družební ulici je podezøelá osoba. Jednalo 
se o 20letého muže z Chebu žijícího v Ostrovì, který 
u sebe mìl náøadí a vìci pocházející z vloupání do 
sklepù. Další šetøení pøevzala PÈR.

7. èervence 2.40 hod. Výše uvedený muž byl opì- 
tovnì zadržen v Myslbekovì ulici, tentokrát pøi 
vloupání do sklepních prostor. Pachatele si pøevzali 
policisté a muž putoval do policejní cely, druhému 
pachateli se podaøilo uprchnout.

8. èervence 10.25 hod. Oznámení, že v Klášterní 
ulici u garáží leží starší žena. Na místì strážníci zjistili, 
že jde o 72letou ženu z Ostrova, která špatnì komu- 
nikuje a upadla pravdìpodobnì v dùsledku dehyd- 
ratace. Byla pøevezena do nemocnice k dalšímu 
ošetøení. Strážníci odchytili i jejího pejska, kterého 
prozatímnì pøedali do mìstského útulku.

13. èervence 18.40 hod. 56letý muž z Ostrova jel na 
kole v protismìru. Pøestupek byl s mužem vyøešen 
domluvou, z kola musel sesednout. 

Ve stejný den ve 22.15 hod. strážníci zadrželi dva 
mladíky z Ostrova ve vìku 16 a 17 let, kteøí vysypali 
v Družební ulici koš a odpadky rozházeli po ulici. 
Strážníci dohlédli na uklizení nepoøádku a vrácení 
koše na místo. Pøestupek vyøešili domluvou.

19. èervence 20.30 hod. Porušení vyhlášky o psech: 
dvì 31leté ženy a 25letý muž venèili své psy bez 
vodítka. Strážníci pøestupky vyøešili domluvou. Kon- 
trolou zjistili, že psi jsou v souladu s vyhláškou oèi- 
pováni a øádnì pøihlášeni. 

20. èervence 2.10 hod. Strážníci sledovali vozidlo 
jedoucí z Jáchymovské do ulice Odborù. Snažili se je 
pøedepsaným zpùsobem zastavit, ale øidiè zaèal zrych- 
lovat a bránil strážníkùm v bezpeèném pøedjetí. Na- 
konec se podaøilo vozidlo pøedjet, ale øidiè v tom 
okamžiku zastavil a zaèal couvat, zastavil až v ulici 
Odborù, kde byl dostižen. 44letý muž jevil znaky 
požití alkoholu. Odmítl se podrobit dechové zkoušce 
i lékaøskému vyšetøení, pokusil se strážníky fyzicky 
napadnout tím, že do nich strkal. Strážníci s ním proto 
sepsali oznámení pro podezøení z pøestupku a vìc 
pøedali k øešení MÚ Ostrov.

25. èervence 10.40 hod. 27letý muž z Ostrova 
odcizil v marketu zboží v hodnotì 198 Kè. 

31. èervence 21.15 hod. 44letý muž z Ostrova 
odcizil zboží v hodnotì 159 Kè. V obou pøípadech 
byla uložena bloková pokuta, odcizené vìci byly 
vráceny. 

Pro dìti I. i II. turnusu pøímìstského tábora 
organizovaného Ekocentrem Ostrov uspoøádali 
strážníci Mìstské policie za pomoci místních 
dobrovolných hasièù a pracovníkù Ekocentra 
brannou hru pro 22 dìtí ve vìku 6 -12 let. 

Všichni se 2. srpna sešli v Zámeckém parku a dìti po 
dvojicích vybíhaly, za ne zrovna pøíznivého poèasí, na 
tra� dlouhou pøes 1700 m. V prùbìhu závodu musely 
plnit rùzné úkoly (støelba ze vzduchovky, slalom na 
kolobìžce, shazování plastových láhví s vodou po- 
mocí ruèní støíkaèky), prokazovaly znalosti z pøírody, 
dopravních znaèek a zdravovìdy. Všechny dìti si 
poèínaly skvìle, proto si všechny zasloužily sladkou 
odmìnu a menší dárek. Tøi nejlepší dvojice obdržely 
vìcné dárky, diplomy a medaile. Vyhlášení vítìzù se 
uskuteènilo v Ekocentru, kde se konala i beseda na 
téma: Dìti jako chodci aneb Cyklisté versus doprava 
(besedu vedl pracovník Besipu Brož). Dìtem se 
pøíjemnì strávené dopoledne velmi líbilo, takže se 
domluvily se strážníky na dalším setkání pøímo na 
služebnì MP Ostrov, ke kterému došlo 4. srpna. Dìti 
zde byly seznámeny s vybavením, zjistily, jak v Ostro- 
vì funguje mìstský kamerový a dohledový systém, 
zejména kluci se velmi zajímali o služební zbraò, 
kterou strážníci pøed dìtmi rozložili a složili, nakonec 
si dìti „vyzkoušely“ i služební vozidlo, majáky a hou- 
kaèku. Ze služebny odešly spokojené, plné dojmù 
a s plnými kapsami bonbónù. 

Závìrem bych chtìl podìkovat Ostrovské teplá- 
renské, a.s., která poskytla vìcné ceny pro dìti. 

V èervenci se v Ostrovì narodilo 12 dìtí, zemøelo 
devìt obèanù. Manželství uzavøelo sedm párù. 
K trvalému pobytu ve mìstì se bìhem èervence 
pøihlásilo 20 osob, odstìhovalo se jich rovnìž 20. 
Celkovì tedy ve mìstì pøibyli tøi obèané. Prùmìrný 
vìk ostrovských obyvatel v èervenci byl 41,12 let. 
Celkový poèet obyvatel hlášených v Ostrovì (vèetnì 
pøilehlých obcí) k 31. èervenci byl 16 977. 

Nepohodlné domácí zvíøe
nelze zabít!

Branná hra 
v pøímìstském táboøe

Bc. Pavel Èekan, velitel MP Ostrov

Mìstská policie Ostrov 
v èervenci

Zmìna stavu obyvatel 
mìsta Ostrova 
v èervenci 2010

Matrika MÚ Ostrov 

Bc. Pavel Èekan

Ilustraèní foto

Foto: Archiv MP Ostrov
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Zprávy ze škol

Naposledy se sejdeme ve stávajících školních 
budovách na Jáchymovské ulici a v areálu bý- 
valého podniku Škoda. 

Budovy, v nichž se studenti uèí pìknou øádku let 
(prùmyslovka oslaví pøíští rok 49. výroèí svého trvání 
a bývalé uèilištì bylo ještì o nìkolik let starší), už 
nesplòují kritéria pro souèasnou výuku, proto se 
v následujícím školním roce obì pracovištì setkají 
pod støechou modernì pojatého Centra technické 
vzdìlanosti, jehož stavba pokraèuje dle plánu a stává 
se dominantou mìsta. Døíve, než mìstu definitivnì 
pøedáme klíèe od zámecké budovy, nabídneme 
bývalým absolventùm i zamìstnancùm možnost za- 
vítat naposledy do prostor, v nichž každý z nich prožil 
èást svého života. O pøipravovaném Dni otevøených 
dveøí, který nebude sloužit k propagaci oborù stu- 
dovaných na naší škole, ale jako možnost sejít se po 
letech se spolužáky, uèiteli a všemi, co tvoøili ráz 
školy, vás na tìchto stránkách budeme informovat, 
zatím se dá pøedbìžnì poèítat s tím, že se uskuteèní 
na jaøe pøíštího roku. 

Jakou novinku pøinese letošní výuka? Školní vzdì- 
lávací programy dorazily do 2. roèníku a žáky vìtšiny 
maturitních oborù èeká zavedení nového pøedmìtu 
Projektové práce. Bìhem nìj by se každý student mìl 
seznámit s pravidly kvalitní prezentace, správným 
postupem pøi výbìru argumentù i tím, jak pùsobit na 
okolí. Zatímco ve druhém roèníku bude pøedmìt za- 
mìøen spíše teoreticky a na všeobecnì vzdìlávací 
pøedmìty, ve 3. roèníku se pøenese do odborné 
roviny. Znalosti naèerpané bìhem dvou let mùže 
každý teenager využít nejen v bìžném životì, ale 
pøedevším pøi tvorbì roèníkových prací a odborných 
maturitních témat. Není tajemstvím, že na prùmys- 
lovku chodí sportovnì talentovaní žáci, ostatnì osm 
prvenství za sebou v chlapecké kategorii Olympiády 
støedních škol Karlovarska o tom jasnì vypovídá. 
Necháme se pøekvapit, zda na konci letošního roku 
budeme moci øíct, že meta deseti vítìzství v øadì není 
pro prùmyslovku nic nereálného. 

Práh nového školního roku vždy pøináší nìkolik 
dùležitých aktù: Namístì je jistì ohlédnutí za 
rokem minulým. Ostrovské gymnázium proto 
vydalo i letos bulletin, který vše podstatné 
shrnuje. 

Pøipomíná širokou plejádu akcí, které naši vyuèující 
pro studenty bìhem roku pøipravili: poznávací zá- 
jezdy, studijní pobyty, exkurze v zahranièí i u nás, 
mnoho besed, kulturních poøadù i sportovních sou- 
tìží. V bulletinu si mùžete pøeèíst o úctyhodné øadì 
úspìchù našich studentù ve vìdomostních soutìžích 
a olympiádách èi o prùbìhu a výsledcích maturitních 
zkoušek. Naleznete v nìm fotografie všech tøíd i pe- 
dagogického sboru i vítìzné fotografie školní foto- 
soutìže. Vìøíme, že po loòském úspìchu bude 
i letošní bulletin v krátké dobì rozebrán. Proto také 
vychází ve vyšším nákladu. Dalším typickým aktem je 
výhled k nejvýznamnìjším oèekávaným zmìnám 
a událostem. Otázkou je, zda letos opìt budeme 
takto vyhlížet nové státní maturity, nebo budou zase 
odloženy. Uplynulý školní rok byl v tomto ohledu 
mimoøádný, protože se prakticky celý pedagogický 
sbor ostrovského gymnázia chystal na nové státní 
maturity, a tak kromì vyuèujících máme na gymnáziu 
také zevrubnì proškolené a vyzkoušené zadavatele, 
hodnotitele i komisaøe! A� však bude rozhodnutí 
našich novì zvolených pøedstavitelù jakékoliv, zøej- 
mì už málokoho pøekvapí. Nové maturity jsou Cer- 
matem totiž pøipravovány již celých 14 (!) let. 

Jisté je, že 1. záøí pøivítáme v lavicích gymnázia dvì 
tøídy nových primánù (žákù osmiletého oboru vzdì- 
lání) a jednu tøídu ètyøletého oboru. Všem novým 
studentùm pøejeme, aby byli spokojeni na naší škole 
i se svými studijními výsledky a totéž pøejeme i ro- 
dièùm nových žákù. Všem kolegùm pøejeme, aby jim 
nový školní rok pøinesl místo zmatkù èi rozpakù také 
radost a všem ètenáøùm OM pøejeme pøevahu 
pozitivních informací, které, jak doufáme, k nim 
budou nadále pøicházet i z gymnázia. 

Jednotka v uplynulých tøech mìsících zasahovala 
celkem u 63 událostí, z nichž bylo 23 požárù, 
21 technických pomocí, 11 únikù látek, ètyøi 
dopravní nehody, dvakrát záchrana osob a zvíøat 
a dva plané poplachy. 

V kvìtnu jsme zasahovali osmkrát. Jednou z kvìt- 
nových událostí byl požár palivového døíví v zádveøí 
ostrovské restaurace v ulici U Nemocnice. Naše 
jednotka také vypomáhá ZZS Ostrov, když je tøeba 
transportovat nemohoucího pacienta z bytu do sani- 
ty, jako tomu bylo 10. kvìtna dopoledne. 26. kvìtna 
ráno byla naše jednotka spoleènì s dalšími jednot- 
kami vyslána k požáru chatky, prùzkumem bylo 
zjištìno zakázané vypalování kabelù. 

V èervnu jsme zasahovali celkem 17krát, vìtšinou to 
byly popadané vìtve a stromy, likvidace obtížného 
hmyzu, odèerpání vody ze zatopených sklepù. 
29. èervna jsme byli vysláni k požáru ZŠ Myslbekova, 
ale na místì jsme zjistili, že se jedná o provìøovací 
cvièení jednotky spoleènì se školou a následnými 
ukázkami naší práce a techniky. 

Hned první èervencový den jsme zasahovali spo- 
leènì pøi požáru støechy výrobní haly v Sadovì. Dále 
12. èervence ve vojenském prostoru Hradištì došlo 
k požáru travního porostu a 13. èervence v témže 
vojenském prostoru k požáru lesa u støelnice Mìti- 
kalov, na místo byl kromì jednotek povolán i vo- 
jenský vrtulník s hasícím vakem, ale požár se podaøilo 
zlikvidovat až druhý den. Po vìtrné smršti 17. èer- 
vence naše jednotka likvidovala popadané stromy 
u silnic, dráty elektrického vedení atd. Likvidaci 
padlých stromù jsme ukonèili zásahem ve vykma- 
novské vìznici, kde došlo k požáru trafostanice.

Asi nejhoršími událostmi bylo zachraòování to- 
noucích osob. 12. èervna jsme byli povoláni k tonoucí 
dívce v bývalém lomu Hájek u Velkého rybníka, 
spoleènì zde zasahovala i jednotka HZS KV. Bohužel 
se dívku nepodaøilo zachránit, nebo� pøed pøíjezdem 
byla již pod hladinou a lom je v tìch místech velmi 
hluboký, tìlo našli a vyzvedli až policejní potápìèi. 
Na stejném místì jsme zasahovali ještì 14. èervence 
pøi resuscitaci muže, kterého ve vodì zøejmì postihla 
srdeèní pøíhoda, bohužel ani jeho se nepodaøilo 
oživit. 

Vše pro dìti od 0 do 10 let (obleèení, hraèky, 
koèárky, autosedaèky ad.)

Pátek 1. øíjna 18.00-20.00 hod. 
Pøíjem (je nutné pøedložit seznam zboží a vìci 
nezamìnitelnì oznaèené cenou a èíslem 
prodávajícího)

Sobota 2. øíjna 10.00-16.00 hod. 
Prodej (Dùm kultury Ostrov, pøedsálí I. patro)
Své prodejní èíslo obdržíte na tel. 777 910 921 - 
pouze veèer! Pøinese nový školní rok i nové maturity?                                                                                                        Foto: Archiv Gymnázia Ostrov

Více než 30 let vede kondièní cvièení žen pøi TJ 
Ostrov uèitelka Milena Smolová. V dobì, kdy zaèí- 
nala, byl tento typ cvièení zcela nový a zejména poté, 
co se zaèalo cvièit za doprovodu hudby, získalo cvi- 
èení mezi ženami velkou oblibu. Kondièní cvièení 
pøedstavuje ucelená sestava zamìøená na uvolnìní, 
protažení a posílení svalù celého tìla. V souèasné 
dobì se k cvièení pøi pøíjemné hudbì scházejí ženy 
všech vìkových kategorií dvakrát týdnì, v pondìlí 
a støedu od 19.00 hod. v tìlocviènì ZŠ Myslbeka 
(døíve 5. ZŠ). Za vytrvalost, s jakou Milena Smolová 
cvièení vede, jí cvièenky touto cestou upøímnì dìkují 
a rády mezi sebou pøivítají další zájemkynì. V novém 
školním roce zaèíná kondièní cvièení 13. záøí. 

Cvièení s dlouholetou tradicí

Miloslava Èekanová, Jana Novotná

Redakèní rada Ostrovského mìsíèníku pøeje všem žákù a uèitelùm úspìšný nový 
školní rok.

Ostrovští hasièi na lince 150

Podzimní dìtská burza

Milan Kuna, JSDH Ostrov 

Gymnázium Ostrov SPŠ: poslední rok v zámku 

Mgr. Libor Velièka Mgr. Libor Háèek  
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Rodièe, využijte možnost zápisu dìtí do výuky 
pro školní rok 2010-11.

Pøijímací øízení: 1. záøí 8.30-12.00 hod. a 13.00-
17.30 hod., 2. záøí 13.00-17.30 hod.

Hudební obor: 
Masarykova 717, uèebna HN, Štìpánka Hamar, 
Ondøej Hanousek, tel. 353 300 541, Jaroslav 
Chmelík, tel. 353 300 540

Pøijetí možné na tyto nástroje: smyèce (housle, violon- 
cello, kontrabas), klavír (klavír, akordeon), dechové 
døevìné (zobcová i pøíèná flétna, klarinet, saxofon, 
hoboj, fagot), dechové žes�ové (trubka, lesní roh, 
pozoun, tuba), kytara (klasická, elektrická, baskytara), 
bicí, zpìv (sólový, sborový), elektronické klávesové 
(keyboard). Možnost zaèlenìní nových hráèù do již 
stávajících souborù a orchestrù (Swing Band, Písk-
Písk, JQS, Ad libitum, After Party Band, Ema, Pìvecký 
sbor, Kytarový orchestr, Rockeøi z druhého patra, 
Chyba strojku, No-Yo).

Výtvarný obor: 
Masarykova 715, uèebna VO, Mgr. Hana Vaculíko- 
vá: 353 300 557-8

Taneèní obor: 
Masarykova 1195 (školka), uèebna TO, Mirka 
Ferencová, Olga Ratajová, tel. 353 822 063

Literárnì dramatický obor: 
Masarykova 1195 (školka), uèebna LDO, Mgr. Irena 
Konývková, tel. 353 842 813, 353 300 550

Ve školním roce 2010-11 je opìt otevøen pøípravný 
roèník pro mimoøádnì nadané dìti. Rodièe již pøija- 
tých žákù do tohoto roèníku taktéž pøijdou k zápisu 
1. a 2. záøí - Jiøina Bryjová, tel. 353 300 561.
Zápis se týká též všech žákù již pøihlášených na naší 
škole, ti se však zapisují u svých tøídních uèitelù.

Týden škol a školek

Prohlídka pøírodovìdných expozic s odborným 
výkladem. Vzhledem k velkému zájmu je nutné 
nahlásit návštìvu dopøedu.

Den otevøených dveøí 

Prohlídky vnitøní i venkovní 
expozice s více než stovkou 
chovaných druhù zvíøat: kajma- 
ni a želvy, draví a exotiètí ptáci, 
drobné šelmy, veverky burun- 
duk, køeèci, morèata, hadi, 
akvarijní rybièky, dravé piranì, 
výbìh s kamerunskými kozlíky 
a oveèkami. 
Pøijïte, tìšíme se na vás.

Vìdomostní test pro veøejnost
Každý mìsíc zveøejòujeme na nástìnce tøi otázky, 
týkající se zvíøat chovaných v EC. Všichni návštìvníci 
se mohou do soutìže zapojit odevzdáním odpo- 
vìdního lístku s kontaktními údaji. Koncem mìsíce 
losujeme ze správných odpovìdí tøi výherce, které 
zveøejníme v OM a odmìníme dárkem. Výherci 
v èervenci: Sandra Beránková, Nikola Bìlohoubková, 
Jana Berkyová (všichni z Ostrova). Výherci v srpnu: 
Nicola Tarazkézová (Kvìtnová), Eva Jiøíková 
(Ostrov), Michal Vavøík (Hroznìtín)

Zápis do zájmových kroužkù a kurzù
Ve všední dny od 30. srpna do 10. záøí dennì od 8.00 
do 18.00 hod. v Ekocentru. Kroužky zahájí èinnost 
v pondìlí 13. záøí, ukonèí ji do konce kvìtna 2011. 
Podmínkou pøijetí do kroužku je odevzdání vyplnìné 
pøihlášky a zaplacení zápisného. 
Informace: tel. 353 842 389

Prohlídky pro veøejnost: každou sobotu a nedìli 
9.00-12.00 hod. a 13.00-17.00 hod., všední dny 
13.00-17.00 hod. Bezplatná je prohlídka venkovní 
èásti a chovatelských pracoven EC. Mimo tuto dobu 
možno domluvit prohlídky telefonicky.

Informace: po-èt 10.00-18.00 hod., pá 10.00-
16.00 hod. (tel. 353 842 389, 731 615 658)

20. až 24. záøí 10.00-13.00 hod.

26. záøí 9.00-12.00 hod. a 13.00-17.00 hod.

Exhibice mistrù Karlovarská rùže
 

Slavnostní prùvod mìstem, zahájení exhibice 

Galaveèer, Exhibice 
mistrù, vystoupení hostù 

 Exhibice mistrù mažoretkových a twirlingových 
skupin, zúèastní se i mažoretky MDDM Ostrov. 

Zápis do kroužkù
Od 30. srpna do 10. záøí v pracovní dny 8.00-18.00 
hod. v MDDM. Nabízíme zápis do více než stovky 
zájmových kroužkù sportovního, estetického, tech- 
nického, spoleèenskovìdního èi pøírodovìdného za- 
mìøení. 

Do kroužkù se mùžete hlásit i po termínu v prùbìhu 
celého školního roku. Kroužky zahajují 13. záøí, konèí 
v kvìtnu 2011. Informace: tel. 353 613 248

XIV. roèník Ostrovské míle 
                    

Poøadatelé TJ MDDM Ostrov zmìnili letos pro- 
pozice se zamìøením na nábor a výchovu nejmladší 
atletické generace. Od 17.00 hod. se na Mírovém 
námìstí a v pøilehlých ulicích uskuteèní bìhy v nì- 
kolika kategoriích a vzdálenostech a úspìšné závody 
v hodu raketkami. Bližší informace: plakáty, školy, 
regionální média

XIX. Ostrovská kolejnice

Veøejná výstava železnièních modelù. V pátek rádi 
pøivítáme dìti MŠ, ZŠ a družin. Soutìž modelù se 
koná 30. - 31. øíjna. 
Informace: plakáty, školy, regionální média 

Nesoutìžní vystoupení mažoretek  

Slavnostní otevøení dìtské letní scény a spor- 
tovištì pro netradièní sporty

Nové víceúèelové høištì, lanová pyramida, lezecká 
vìž, stìna, kolotoè a dvì venkovní kuželkáøské dráhy, 
vše v tìsné blízkosti Domu dìtí 

Den otevøených dveøí MDDM 

Ostrovský pohár soutìž mažoretek

Odpoledne se na nové letní scénì pøedstaví pøi 
mistrovství ÈR nejlepší mažoretky, vítìzky republi- 
kových kol v kategoriích klasika, twirling, pom-pons, 
sola èi dua a show. 

Den otevøených dveøí MDDM 

V rámci Michaelské pouti zveme všechny na 
prohlídku prostor, v nichž tráví volný èas témìø 1500 
dìtí ve stovce zájmových kroužkù. Vystoupí soubory 
MDDM a ZUŠ.

Sportovní víkendy
V záøí je víceúèelové høištì, fotbalové minihøištì 
i nové høištì netradièních sportù otevøeno dennì do 
20.00 hod., so a ne 10.00-19.00 hod. 

Pøijïte si zasportovat na všech høištích, zahrát tenis, 
basketbal, stolní tenis èi minigolf. Vyzkoušejte si 
lanové a lezecké aktivity, kolotoè a kuželky. 

Informace: 
po-pá 8.00-18.00 hod., tel. 353 613 248

28. srpna 15.00 hod. Láznì I., Zítkova kolonáda:

19.30 hod. Grandhotel Pupp: 

29. srpna 10.00 hod. Promenáda pøed Therma- 
lem:

14. záøí 17.00 hod. 

25. až 26. záøí 14.00-17.00 hod.
27. a 28. záøí 10.00-17.00 hod. 

25. záøí 10.00 hod., areál MDDM

25. záøí 14.00 hod. areál MDDM

25. záøí 14.00-17.00 hod. 

14.00-17.00 hod. 

26. záøí 14.00-17.00 hod.

MDDM Ostrov

Bc. Šárka Märzová, ved. odd. 
nepravidelné èinnosti

Ekocentrum 
MDDM Ostrov

Zápis do ZUŠ Ostrov

Václav Hraba, vedoucí EC

Foto: Archiv ZUŠ Ostrov

Foto: Archiv Ekocentra MDDM Ostrov
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Dva nadìjní cyklisté obhajují barvy Ostrova

Kdy jste poprvé sedìli na kole?

Jak jste se dostali k závodìní?

Co vám èlenství v Cykloteamu nabízí?

Co byste øekli o své závodní disciplínì?

Zøejmì potøebujete speciální kola?

Draxal: Pøesnì si to už nepamatuju, ale bylo to nìkdy 
v pìti letech. Už v té dobì jsem ke kolu cítil velkou 
náklonnost.
Plášil: Na kole jsem sedìl poprvé ve tøech letech.

Draxal: Víceménì jsem k tomu došel sám. Odmalièka 
jsem hrál hokej za Karlovy Vary, ale v šesté tøídì jsem 
s tím pøestal, a tak kolo bylo jasnou náhradou. 
V Nejdku v té dobì byla postavena fourcrossová 
dráha, kde jsem zaèal trávit veškerý volný èas. 
A vlastnì je tomu tak dodnes. 
Plášil: K závodìní mì nasmìrovali rodièe a mùj 
kamarád Honza Malkus.

Draxal: Asi pøed ètyømi lety jsem potøeboval závodní 
licenci a pan Èechman se nabídl, že bych mohl 
závodit za Cykloteam. Takže to vlastnì vyplynulo ze 
situace. Èlenství obnáší možnost závodit, jinak žádné 
povinnosti nebo nároky na mì ze strany teamu 
kladeny nejsou. Mám pøednostní servis v obchodì 
pana Èechmana a také další materiální výhody.
Plášil: Já jsem èlenem už asi šest let. Když jsem si chtìl 
udìlat licenci, v Cykloteamu mi nabídli, že mùžu 
jezdit za jejich team. Cykloteam mi proplácí startovné 
za závody v Èeské republice, dali mi jeden dres na 
sezónu a slevu na všechny jimi nabízené produkty.

Draxal: Fourcross neboli 4X je mladá cyklistická 
disciplína podobná BMX, ale i motokrosu nebo 
sjezdu na kole. Ètyøi jezdci se snaží na trati plné skokù, 
zatáèek a pøírodních pøekážek dostat co nejrychleji do 
cíle, pøitom kontakt mezi jezdci je v urèité míøe 
povolen. První dva postupují do dalších vyøazovacích 
soubojù. Tak to jde až do finále. Také se vìnuji BMX 
(bikrosu) a sjezdu. Ale pokud se nezávodí, mám 
nejradši vyjížïky na lesních tratích plných skokù, 
lávek a jiných pøekážek.
Plášil: Také jezdím disciplínu fourcross, která je 
závodem ètyø jezdcù na horských kolech na jedné 
spoleèné trati o délce pùl až jeden kilometr, 
vybudované na svahu a tvoøené umìlými a pøí-
rodními pøekážkami. Start je položen výš než cíl. 
Fourcross se jezdí vyøazovacím zpùsobem, jezdci jsou 
nasazováni do postupového klíèe na základì 
výsledkù z kvalifikace. O výsledku rozjíždìk rozho- 
duje poøadí v cíli.

Draxal: Závodní kolo mám znaèkové od nìmecké 
firmy, která mì podporuje. Kolo mám ale osazeno 
komponenty rùzných znaèek, protože závodní 
speciál na 4X, který by mi vyhovoval, se nevyrábí. 
Doma mám více kol, která mi umožòují trénovat ve 
všech podmínkách, od silnice až po sjezdovou tra�.
Plášil: Letos jezdím na nìmeckém kole, které mi 
dodal Jarda Trpíšovský.

Osmnáctiletý student ostrovského gymnázia Václav Draxal z Nejdku a devatenáctiletý Ostrovan Zdenìk Plášil. Dva velmi nadìjní sportovci, kteøí se svými 
úspìchy na závodech dokážou usadit na celorepublikové špièce, patøí do Cykloteamu Ostrov pod vedením Jiøího Èechmana. Oba se vìnují kategorii 
horských kol a kromì závodù v Èeské republice se zúèastòují i soutìží v zahranièí. Václav Draxal letos vyhrál Mistrovství Èeské republiky v BMX v Praze 
Bohnicích a pøipravuje se na Mistrovství Èeské republiky ve 4X. Zdenìk Plášil minulý rok zvítìzil v poháru 4X. Také se pøipravuje se na Èeský pohár 
v kategorii Elite, kde bude závodit i Václav Draxal.

Jakých závodù jste se dosud zúèastnili?

Kde se vám zatím závodilo nejlépe?

Jakých úspìchù si ceníte nejvíc?

Podporují vás ve sportování vaši blízcí?

Èeho byste chtìli ještì dosáhnout?

Draxal: Za sezonu zvládám okolo dvaceti závodù, 
takže je to tìžké vyjmenovat. Jezdím na závody po 
celé republice, ale také do Nìmecka. Pøíští rok chci 
jet závody v Itálii, Rakousku a Belgii.
Plášil: Závodù se úèastním témìø každý víkend, z tìch 
známìjších stojí za zmínku mistrovství Evropy, 
svìtový pohár, mistrovství Èeské republiky, Èeský 
pohár a Nìmecký pohár. 

Draxal: Mezi moje nejoblíbenìjší fourcrossové tratì 
patøí Úterý u Plznì, Dolní Morava a samozøejmì má 
dráha v Nejdku. Za svou nejoblíbenìjší bikrosovou 
tra� považuju dráhu v Praze Bohnicích.
Plášil: Nejlépe se mi zatím závodilo na pøedzávodu 
Svìtového poháru Szczawno Zdrój v Polsku, kde jsem 
vybojoval tøinácté místo. 

Draxal: Mezi mé nejvìtší úspìchy patøí titul Mistra 
republiky v bikrosu, který jsem vyhrál letos v kvìtnu 
v Praze Bohnicích. Dále jsou to medailové úspìchy 
z fourcrossu. Ale za svùj úplnì nejvìtší úspìch 
považuji zotavení po tìžkém úrazu, který se mi stal pøi 
závodech v Aši pøed dvìma lety. Pøi kvalifikaci na 
závod jsem ošklivì upadl a zlomil si tøi obratle. Poté 
jsem strávil zhruba mìsíc v nemocnici a zotavoval 
jsem se pak ještì pùl roku. Tento úraz mi zanechal 
i trvalé následky, které mì ale naštìstí neomezují 
v dalším závodìní.
Plášil: Dosáhl jsem loòského vítìzství Èeského pohá- 
ru, ale nejvíc si cením dvacátého místa na Svìtovém 
poháru v Mariboru, protože to byl mùj první svìtový 
pohár a konkurence byla docela vysoká. 

Draxal: Mamka a babièka tento sport moc rády 
nemají, ale musely se smíøit s tím, že se obèas odøu. 
Naopak táta mì velice podporuje, jezdí se mnou na 
závody a tam je pro mì trenérem, mechanikem, 
poradcem i fotografem. Bìhem závodu mi øíká, kde 
dìlám chyby, co mám zlepšit a to je pro mì velké 
plus. Po tom úrazu byla situace doma napjatá. 
Zvažovali jsme konec ježdìní, ale touha znovu 
sednout na kolo mì nenechala skonèit. Proto si teï 
doma nìkolikanásobnì váží mých úspìchù, které se 
obèas vyskytnou.
Plášil: Celá rodina mì v ježdìní podporuje jak 
finanènì, tak dobrým domácím zázemím. Mám také 
pár kamarádù, se kterými si o tom mùžu popovídat 
a ti mi to zatím všechno pøáli. 

Draxal: Hlavnì zùstat zdravý a nikdy se nedoèkat 
toho, že by mì to pøestalo naplòovat tak jako doteï. 

Letos chci dokonèit dobøe naèatou sezónu nìjakým 
dalším úspìchem a hlavnì se pøipravovat na další rok. 
Pøíští rok bych se chtìl zúèastnit nìkolika závodù 
svìtového poháru a evropského poháru ve 4X. 
Doma samozøejmì objet co nejvíc závodù. S ohle- 
dem na výsledky ze svìtových a evropských pohárù 
bych se rád nominoval na mistrovství Evropy. 
Plášil: Díky tomu, že jsem se letos nominoval na 
mistrovství Evropy a dostal se do Repre teamu, tak 
bych se chtìl nominovat i na mistrovství svìta. Urèitì 
bych chtìl také zajet co nejlepší výsledky ve svìtovém 
poháru.

Draxal: Pøes zimu hraju hlavnì hokej, který mi 
pomáhá v pøípravì na léto. Dále jsou to sporty, které 
mám jako trénink na kolo: florbal, bìžky, fitness, lyže, 
atd. Samozøejmì je tu škola, která vyžaduje spoustu 
èasu, navíc letošní školní rok budu maturovat, takže 
bude celkem èasovì nároèné skloubit školu s tré- 
ninkem. 
Plášil: Kromì kola se zajímám i o jiné sporty, napøíklad 
bìžky nebo florbal. 

Draxal: Nejradìji odpoèívám, ale vìtšinou se volno 
snažím nìjak využít. Rád jezdím do bazénu nebo jen 
tak sedím u poèítaèe a komunikuju s kamarády. 
Obèas s nimi nìkam zajdeme posedìt a probrat, co je 
nového. Ale pokud nevím, co s volným èasem, tak 
vìtšinou skonèím na kole.
Plášil: Svùj volný èas trávím se svou pøítelkyní nebo 
tréninkem. 

Draxal: To se tìžko popisuje. Asi adrenalin. Urèitì ten 
nejlepší pocit je, když vyhraju závod. Ale nìkdy ani 
nepotøebuju závody, abych si to naplno užil. Když 
jedeme s kamarády jen tak do lesa nebo nìkam na 
skoky, je to skvìlý zážitek. Prostì bych své ježdìní 
zhodnotil jako neomezené spektrum možností, které 
si urèuju sám a nikdo mì v tom nijak neomezuje.
Plášil: Baví mì ten adrenalin a radost z dobrého 
výsledku. 

Co vaše další èinnosti kromì kola?

Co dìláte, když máte zrovna volno?

Co vás na ježdìní tìší nejvíc? 

Rozhovor pøipravila Dominika Planková, 
zpracovala Irena Janeèková

Václav Draxal Zdenìk Plášil

Václav Draxal na dráze                                 Foto: Soukromý archiv

Zdenìk Plášil v akci                                      Foto: Soukromý archiv



nìtu známé porcelánky Rosenthal v Selbu a zahrnuje 
dlouhou øadu bavorských a èeských støedisek porce- 
lánového prùmyslu. Každé z nich pøipravilo pro tento 
rok výstavu, a� už historické nebo souèasné produkce 
i tvorby ateliérové. Výstavy tohoto druhu se letos usku- 
teènily v ostrovském Letohrádku a v klášterním kostele. 

Velkou souhrnnou expozici pøipravilo 
muzeum porcelánu Porzellanikon v Selbu 
a Hohenbergu nad Ohøí (24. dubna až 
2. listopadu 2010). Ostrovská porcelánka, 
jejíž produkce je vystavena v ostrovském 
klášterním kostele, vznikla sice v této oblasti 
jako jedna z posledních (1873), vydobyla si 
však kvalitou svých výrobkù i bohatou 
a pohotovì navrhovanou nabídkou jedno 
z pøedních míst v oboru èeského porcelánu. 
Úèelem výstavy je upozornit na úlohu, ja- 
kou Ostrov sehrál v historii obou tìchto 
cest, na možnost navštívit ojedinìlý kom- 

plex hornických mìst i krajinu, kterou poznamenala, 
právì tak jako zhlédnout porcelánovou produkci, která 
vznikala v oblasti kvalitních surovin, nadaných výtvar- 
níkù a dovedných, citlivých rukou. Také na samozøej- 
most, s níž obì cesty i jejich aktéøi pøekraèovali a znovu 
dnes pøekraèují hranice sousedních zemí. 
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Poèátkem roku 2007 se odehrála událost, která silnì 
ovlivnila Škrdlíkovo další pùsobení i nasmìrování a zá- 
roveò hodnì vypovídá o nìm samotném. Nìkdo mu 
z ateliéru ukradl (kromì jiného) vzácné violoncello, 
rodinnou památku, nástroj Adama Emanuela Homolky 
z roku 1842, který s ním v prùbìhu uplynulých dvaceti 
let absolvoval více než tisíc koncertù. Krádež zjistil ráno 
sám umìlec. Podle vlastních slov asi po pùl hodinì, 
ještì pøed pøíchodem pøivolané policie, prožil nìco 
nevšedního:
„Najednou mì opanoval zvláštní iracionální a osvo- 
bozující pokoj. Uvìdomil jsem si, že ten nástroj je je- 
nom vìc a v porovnání s jinými hodnotami, jako jsou 
tøeba mezilidské vztahy, je jeho cena velmi relativní.“
 V tomto rozpoložení jej zastihl redaktor televize Nova 
Josef Svoboda, který s ním natoèil témìø pìtiminutový 
vstup do hlavního vysílacího èasu veèerních zpráv. Dru- 
hý den ráno Škrdlíkovi zatelefonoval neznámý muž, 
øekl, že chce violoncello vrátit, aniž by chtìl nìjaké 
peníze, a k veèeru tak skuteènì uèinil. Zanechal nástroj 
v opuštìné stodole a sdìlil (opìt telefonicky) místo, 
kam ho uložil.

Událost se stala mediálnì známou a byla následující rok 
inspirací pro zajímavý umìlecký poèin. Jan Škrdlík využil 
pùvodní ústní formou tradovaný dìj Sonáty pro violon- 
cello a klavír Clauda Debussyho, který kdysi do Èesko- 
slovenska z Francie jako výsledek svých výzkumù pøi- 
vezl Bohuš Heran a obohatil ho o nový prvek, vlastní 
pøíbìh. Celá scéna Sonáty se odehrává v pøírodì, kde 
se kromì tuláka vyskytnou herci italské „commedia 
dell'arte“, ukradnou spícímu tulákovi violoncello a po 
nìjaké dobì, hnuti výèitkami svìdomí, mu ho zase 
vracejí. Celý film nazvaný Claude Debussy  Sonate pour 
violoncelle et piano, který je završený neèekaným 
rozuzlením, je nìmý a jeho zvuk tvoøí pouze tóny 
sonáty. Vznikl tím vlastnì jakýsi první videoklip v oblasti 

Ostrov ležel již od støedovìku u køižovatky obchodních 
cest, vedoucích tudy ze severu (Saska) a ze západu (Ba- 
vorska) do èeského vnitrozemí. Bezpeèné ubytování 
projíždìjících pøinášelo mìstu pøíjmy i obchodní mož- 
nosti. Pozdìji dostaly tyto cesty ještì další význam; 
severní èesko-saskou trasu urèovala místa, kde se tìžilo 
støíbro, cín a další rudy, trasu západní pak 
øada èesko-bavorských porcelánek. 

Obì jsou v souèasné dobì pøedmìtem 
pøeshranièních projektù, jejichž souèástí je 
i Ostrov. Støíbrná stezka sleduje seskupení 
mnoha hornických mìst v saském a èes- 
kém Krušnohoøí. Tìžba rud zde výraznì 
ovlivnila hospodáøský a kulturní vývoj a ur- 
èila ráz krajiny, nejdøíve na stranì saské 
a pøedevším pak (od poèátku 16. století) na 
stranì èeské. Iniciátory a pøedními osob- 
nostmi intenzívní hornické èinnosti tu byli 
tehdejší páni Ostrova, ostrovská vìtev hra- 
bìcího rodu Šlikù, kterým patøilo i území Jáchymova, 
tehdy takøka neosídlený pohranièní hvozd. Celá hor- 
nická oblast je od roku 1998 navržena k zápisu do 
Seznamu svìtového kulturního dìdictví Unesco stra- 
nou nìmeckou, od roku 2006 se k tomuto projektu 
pøipojila i strana èeská.

Projekt Porcelánová cesta èi Královský sen vzešel z pod- 

Není to žádná šeptanda, v klášterním kostele 
Zvìstování Panny Marie se totiž chystá na dva 
mìsíce zabydlit rùzná pohádková havì�. Od 
7. záøí zde budou pøebývat strašidýlka, skøítci, 
víly, rusalky, vodníci, prostì obyvatelé Pohád- 
kové zemì Vítìzslavy Klimtové. 

Mùžete se o tom pøesvìdèit do 24. øíjna. Výstava 
je doprovodnou akcí 42. roèníku Dìtského 
filmového a televizního festivalu Oty Hofmana.

Vìhlasná „strašidloložka“ posílá obèas své vyslance 
do vzdálených míst, aby dìtem i všem návštìvníkùm 
ukázali svou existenci. Mnozí dospìlí si totiž dodnes 
myslí, že ponožky ztrácejí nepoøádné dìti. My ale 
dobøe víme, že to má na svìdomí skøítek Zašupšák 
domácí, který èeká na vhodnou pøíležitost a každou 
chvíli schovává vìci na místa zcela netušená. 

Protože skøítkové, víly, vodníci a jiní obyvatelé Po- 
hádkové zemì nejsou na prodej (to dá rozum, jsou to 
živé bytosti), mohou si návštìvníci výstavy zakoupit 
knihy, které paní Klimtová o svých malých pøátelích 
napsala a vydala. V domácí knihovnì se urèitì bude 
vyjímat Lexikon ohrožených druhù strašidel, Léèivé 
bylinky luèních skøítkù nebo nìkterá z knih o sta- 
teèném skøítkovi Drnovcovi. O nìm vyprávìjí na CD 
hereèky Kvìta Fialová, Naïa Konvalinková i Stella 
Zázvorková.

Vítìzslava Klimtová, spisovatelka, grafièka a ilustrá- 
torka, se narodila v roce 1941 v Praze. Dìtství prožila 
v severních Èechách. V Jablonci nad Nisou matu- 
rovala na Støední umìlecké škole bižuterní. Ve stu- 
diích pokraèovala na Vysoké škole umìleckoprùmys- 
lové v Praze, kterou ukonèila v roce 1976. V sou- 
èasné dobì žije pøedevším v Pohádkovém domì ve 
vesnièce Pièín u Pøíbrami, kde má výtvarný ateliér, ale 
také v Praze a ve Španìlsku. Vítìzslava Klimtová na- 
psala i nìkolik knih pro dospìlé. Kromì ilustrací se 
v posledních letech vìnuje i olejomalbì. Snad stojí 
zato pøipomenout si nìkolik slov, která Vítìzslava 
Klimtová øekla pøed lety v jednom rozhlasovém 
poøadu:

„Pøišlo za mnou hodnì lidí, i lidí majetných, stokrát, 
možná tisíckrát majetnìjších než jsem já, a závidìli mi. 
Já si totiž vymalovávám, vypisuji a vybásòuji svìt, 
který nelze koupit, který ale mohu rozdat. Dávám jej, 
a to je to nejlepší, co si mohu užít, protože ten, kdo 
dává, ten dostává. Øeknìte, je nìco krásnìjšího než 
stvoøit svùj vlastní svìt a pak jej dát ostatním?“ Nade 
dveømi Pohádkového domu visí nápis: Svìt je krásný 
a lidé jsou dobøí. Není to snad pohádka? 

Ostrovská køižovatka
Tak je nazvaná výstava, kterou pøipravil Spolek pøátel mìsta Ostrova spolu s Domem kultury 
a Mìstskou knihovnou v Ostrovì. Bude zahájena 3. záøí v 17.00 hod. na Staré radnici a potrvá do 29. záøí.

Mgr. Zdenka Èepeláková

klasické instrumentální hudby. Škrdlík se tímto stal prù- 
kopníkem nového stylu multimediálního koncertování, 
které za použití dataprojektoru a pøenosného plátna 
mùže být (a od doby svého vzniku už mnohokrát bylo) 
realizováno jak ve velkých, tak i v malých sálech v Èes- 
ku i zahranièí. Slovo „videoklip“ by v mnohých pøízniv- 
cích klasické hudby mohlo evokovat pocit nìèeho ne- 
vkusného nebo nevhodného, ale v daném pøípadì 
jsou podobné obavy neopodstatnìné. Kromì toho, že 
film zèásti využívá historicky podloženou pùvodní pro- 
gramní pøedlohu Debussyho, také citlivì doplòuje 
francouzský impresionismus øeknìme impresionismem 
moravským, daným krásnou podzimní pøírodou, tan- 
cem a vtipnou umìleckou nadsázkou a je opravdu 
dùstojným protipólem svého hudebního námìtu. Na 
filmu se navíc podíleli pøední umìlci. Kromì vynika- 
jících hercù a taneèníkù to byla choreografka Vladimíra 
Kartousová, fotograf Vratislav Hnátek, výtvarnice 
Magdalena Øíèná, hudební režisér Karel Špalek, èes- 
kým televizním divákùm dobøe známý režisér Milan 
Rùžièka… Štáb doplòovali dva Slováci: kameraman 
Michal Heèko a režisér Michal Oravec. Pøes veškerý 
respekt, který budí výèet vynikajících osobností, èlo- 
vìka ale napadá ještì jedna myšlenka: že totiž tento 
sehraný tým, kde každý zastoupený umìlec s plným 
nasazením pøináší svùj díl k vytvoøení jedineèného 
celku, by bez síly osobnosti a vnitøního pøesvìdèení Ja- 
na Škrdlíka coby iniciátora a motoru celého projektu se 
asi tìžko dal do pohybu, aby vykroèil zcela neprošla- 
panou stezkou, jakou podobná forma filmového díla 
znamená, a (jistì i za pomoci rùzných sponzorù, mezi 
které patøí napøíklad umìlcùv vzdálený pøíbuzný Miloš 
Škrdlík a jeho maloobchodní sí� Brnìnka), dospìl do 
cíle. 

Film o ukradeném violoncellu

V ostrovském klášteøe straší

Vìra Èarná, ved. Kláštera Ostrov

Radoslav Kvìch

Film je souèástí koncertu v sobotu 25. záøí v 17.00 
hod. v kostele Zvìstování Panny Marie v Ostrovì



20. záøí pondìlí, spoleèenský sál DK Ostrov

18.00 hod. 

20.00 hod. 

Dále každé pondìlí, termíny: 
27. záøí, 4., 11., 18., 25. øíjna, 1., 8., 
15., 22. listopadu
V taneèních pro mládež
Prodloužená 22. øíjna 
Vìneèek 26. listopadu 
V cenì kurzovného pro mládež je 
30 vyuèovacích hodin vèetnì 
Prodloužené a Vìneèku, dále vstu- 

penka na ples DK Ostrov leden 2011. V cenì 
kurzovného pro dospìlé je celkem 10 lekcí, tj. 20 
vyuèovacích hodin. Kurzy vede taneèní mistr Josef 
Zelenka, øeditel taneèní školy Stardance v Chomutovì. 

Zahájení

KLASICKÉ TANEÈNÍ KURZY PRO 
MLÁDEŽ 

TANEÈNÍ PRO DOSPÌLÉ

Zápis i pøedprodej byl již zahájen v IC v DK Ostrov.
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Kinokavárna

DÙM KULTURY OSTROV

Pøipravujeme v kinì 
na øíjen

Pùjèovna DVD - novinky

2. a 3. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 70 Kè, 100 minut, èeské titulky (*12) 

Premiéra
Originální komedie neotøelým zpùsobem nahlíží na 
zklamání a opìtovné nadìje zpackaného života. Ètyøi 
kamarádi ze studentských let, zklamaní svým souèas- 
ným životem, se rozhodnou pøipomenout si bezsta- 
rostné dny a oživit si ideály z mládí. Netuší ovšem, že 
se jim jejich pøání splní… 
Produkce: USA. Žánr: komedie

3. a 4. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 75 Kè, 118 minut (*15) 

Premiéra
Kriminální thriller inspirovaný pøíbìhem Jiøího Kajínka, 
který je považován za prvního nájemného vraha u nás. 
Filmový Kajínek je silným pøíbìhem nejznámìjšího 
vìznì u nás, pøíbìhem dvojnásobné vraždy, pøíbìhem 
obhájkynì hledající nové dùkazy, pøíbìhem podsvìtí 
a jeho prorùstání do státní správy i pøíbìhem manipu- 
lace. Produkce: ÈR. Žánr: akèní, thriller

4. a 5. sobota a nedìle 17.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 140 minut, èeské titulky (*12) 

 Repríza
Zaèátky již v 17.00 hodin. Zapomeòte na všechno, co 
jste kdy slyšeli o slavném zbojníkovi Robinu Hoodovi. 
Režisérská legenda Ridley Scott vám pøevypráví vlastní 
verzi tohoto pøíbìhu. Produkce: USA. Žánr: historický

9. a 10. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 109 minut, èeské titulky (*12)

Premiéra
Mladá žena z malomìsta (Cameron Diaz) si v akèní 
komedii vyrazí na rande naslepo a bìhem pøíštích 
nìkolika dní se jí život obrátí vzhùru nohama, jejím 
partnerem je totiž sympatický, ale ponìkud tajemný 
cizinec (Tom Cruise), který vykazuje všechny znaky 
superšpióna nadupaného všemožnými znalostmi 
a bojovými umìními.  
Produkce: USA. Žánr: akèní komedie

10. a 11. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 75 Kè, 148 minut, èeské titulky (*12) 

Premiéra
Thriller, ve kterém se zloèin odehrává v mysli a kde je 
tìžké rozlišovat mezi realitou a snem. Dom Cobb 
(Leonardo DiCaprio) je zkušený zlodìj, absolutní špiè- 
ka v nebezpeèném umìní extrakce: krádeže cenných 
tajemství z hloubi podvìdomí bìhem snìní, kdy je 
mysl nejzranitelnìjší. Produkce: USA, VB. Sci-fi thriller

11. a 12. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 119 minut, èeské titulky 

Premiéra
Máte problém? Podvedli vás, okradli, ublížili vám? 
Najmìte si A-Team! Tihle ètyøi chlapíci bývali vysoce 
kvalifikovanými a respektovanými èleny elitní armádní 
jednotky, ovšem pouze do té doby, než je pøísnì tajná 
mise dostala za møíže, kde mìli zùstat do konce 
života… Produkce: USA. Žánr: akèní, komedie

16. a 17. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 70 Kè, 95 minut, èeské titulky (*15)     

Premiéra
„Roš�ácký“ Justin Bartha a krásná nestárnoucí Cathe- 
rine Zeta-Jones vytvoøili v romantické komedii charis- 
matický pár, který se staví proti pøedsudkùm spoleè- 
nosti. Sandøe neèekanì vstoupí do života sympatický 

TO BYL ZÍTRA FLÁM 

KAJÍNEK 

ROBIN HOOD

ZATÍM SPOLU, ZATÍM ŽIVÍ 

POÈÁTEK 

A-TEAM 

SEXY 40 

RANDE V ØÍMÌ
Zamilovaná romantická komedie pro letní dny

mladíèek Aram a nechtìnì zaène podléhat jeho ne- 
odolatelnému klukovskému šarmu.  
Produkce: USA. Žánr: komedie

17. a 18. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné:70 Kè, 99 minut, èeské titulky (*12) 

Premiéra
Skupina žoldákù se vydává na nebezpeènou misi do 
Jižní Afriky, jejímž cílem je svržení nelítostného diktá- 
tora. Nedlouho po zahájení si zaènou uvìdomovat, že 
se ocitli v pasti, která je mùže stát život. Elektrizující 
akèní thriller, s nímž se na plátna vrací Sylvester Stallo- 
ne v žánru, který ho proslavil. 
Produkce: USA. Žánr: akèní

18. a 19. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 135 minut, èeské titulky (*12) 

Premiéra
Seattlem otøásá série záhadných vražd a Belle znovu 
hrozí nebezpeèí od záludné upírky, jež stále touží ji 
zabít. Uprostøed toho všeho se musí rozhodnout, 
èemu dá pøednost: lásce k Edwardovi, nebo pøátelství 
s Jacobem. Edward je upír, Jacob vlkodlak. 
Produkce: USA. Žánr: fantasy, horor, romance, thriller

23. a 24. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 70 Kè, 95 minut          

Repríza
Nový dobrodružný film Jana Svìráka. Poetický pøíbìh, 
v nìmž vystupují hrdinové ze svìta dìtské pøedsta- 
vivosti. Maminka vyhodí šestiletému Ondrovi jeho 
oblíbenou hraèku, rùžového medvídka Kukyho. 
Ondra ve své fantazii prožívá medvídkovy pøíbìhy 
v neznámém pøírodním svìtì. 
Produkce: ÈR. Žánr: dobrodružný

24. a 25. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 70 Kè, 93 minut, èeské titulky (*15)

Premiéra
Dva agenti. Jedno mìsto. Žádné slitování. James 
Reece dostal za úkol být k ruce americkému agentovi 
FBI Charliemu Waxovi (John Travolta). Wax má za 
úkol zabránit teroristickému útoku v Paøíži. James však 
brzy zjistí, že Wax si libuje v násilí… 
Produkce: Francie. Žánr: akèní komedie

25. a 26. sobota a nedìle 17.00 hod.
Vstupné: 70 Kè, 140 minut, èeské titulky (*12) 

Repríza
Zábava, móda, pøátelství, nejen to znovu pøináší film, 
ve kterém se vrací Carrie, Samantha, Charlotte a Mi- 
randa. Poznejte jejich životy a lásky po dvou letech. Co 
se stane po tom, co øeknete své Ano? 
Produkce: USA. Žánr: komedie, romantický

30. 9. a 1. 10. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 70 Kè, 105 minut, èeské titulky (*12) 

Premiéra
Romantická komedie plná slunce, vinic a lásky. Ame- 
rièanka Julie najde ve Veronì, kde Romeo potkal svou 
vyvolenou, dopis adresovaný právì Julii, který ji žádá 
o radu v otázce neš�astné lásky. Dopis je ovšem z roku 
1957. Pøesto se na nìj rozhodne odpovìdìt…
Produkce: USA. Žánr: romantická komedie

POSTRADATELNÍ 

TWILIGHT SÁGA: ZATMÌNÍ 

KUKY SE VRACÍ 

BEZ SOUCITU 

SEX VE MÌSTÌ 2 

DOPISY PRO JULII 

KLAMAÈI SRDCÍ, SHREK: ZVONEC A KONEC 
ÈARODÌJÙV UÈEÒ, 22 VÝSTØELÙ
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PÙDA STARÉ RADNICE

3. záøí pátek 17.00 hod.  

Støíbrná stezka a Cesta porcelánu
Výstava potrvá do 29. záøí. (Více na str. 7)

10. záøí pátek 19.00 hod.  

Mt. Kenya a Kilimanjaro

OSTROVSKÁ KØIŽOVATKA

Z ROVNÍKU NA STØECHU AFRIKY

Kultura

STARÁ RADNICE OSTROV 

Pøechod divokého a nespoutaného pohoøí Mt. Kenya 
na rovníku Afriky, výstup na nejvyšší vrchol Uhuru 
v masívu Kilimanjaro, cesty za zvíøaty v národních 
parcích Lake Manyara, Ngorongoro a Tarangire, 
odskok na nedaleký ostrov Zanzibar vonící vzácným 
koøením, orientem a námoøními cestami, to vše mùže- 
te vidìt a slyšet spoleènì s Jaromírem Novákem.

17. záøí pátek 19.00 hod. 
Matìj T. Rùžièka

Scénické ètení znovuobjeveného textu z roku 
1993
„Tak sexy pøedstavení tu dosud nebylo“
Uvádí OS Divadelní studio D3 Karlovy Vary.
Úprava a režie: Petra Kohutová

Hrají: 
Lea Bìlinová, Eliška Huberová, Eva Lešková 
a Lída Pavelková.

ÈTYØI SESTRY



AKCE K 300 LETÙM 
KAPLE PANNY MARIE EINSIEDELNSKÉ

Od 4. záøí sobota, kostel Zvìs- 
tování Panny Marie

Dokumentární výstava

8. záøí støeda 
 

16.00 hod., Einsiedelnská kaple 

(pøednáška Zdenky Èepelákové)

17.00 hod. 
v kapli P. Marie Einsiedelnské

25. záøí sobota 17.00 hod., kostel Zvìstování 
Panny Marie

 
Jan Škrdlík (violoncello) 
Šárka Bezperátová (piano)

Violoncellový recitál 
obohacený o paralelnì 
promítaný film podle 
pøedlohy Clauda De- 
bussyho. Jan Škrdlík 
hraje na nástroj Adama 
Emanuela Homolky 
z roku 1842, jehož krá- 
dež a navrácení vzbu- 
dila pozornost èeské 
veøejnosti. 

Program: 
Janáèek, Debussy (s promítáním), Prokofjev

EINSIEDELN -
ŠVÝCARSKÉ POUTNÍ 
MÍSTO 

Výroèní den svìcení kaple

TRADICE KAPLE P. MARIE 
EINSIEDELNSKÉ 
v Ostrovì-Schlackenwerthu 

MŠE SVATÁ 

UKRADENÉ VIOLONCELLO

Více na str. 7 

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

KOSTEL ZVÌSTOVÁNÍ PANNY MARIE 

7. záøí úterý 17.30 hod., Vernisáž výstavy

Skøítky, víly, vodníky a jiná pohádková stvoøení 
zapùjèila do klášterního kostela Vítìzslava Klimtová. 

POHÁDKOVÁ ZEMÌ 
VÍTÌZSLAVY KLIMTOVÉ 

Výstava je doprovodnou akcí 42. roèníku FOH 
(více na str. 7). Potrvá do 24. øíjna.

19. záøí nedìle 15.00 hod. 

Pohádku pro dìti pøipravilo Divadlo Kapsa 
Andìlská Hora.

Byl jednou jeden kopec a na nìm stála vesnice Ve- 
selov. Veselov proto, že tam byli všichni veselí. Kam 
jen pohlédneš, vše kolem kvete a voní. Dokonce 
i zahrádka pana Zahrádky je celá v kvìtu a z vùní 
dozrávajících tøešní a jahod jde hlava kolem. Všechno 
se zdá být v poøádku, ale kde se tu vzala tahle 
hromádka? No jistì, krtek Ètvrtek! Ale letos se ten 
bambula pøepoèítal. Pé�a si totiž pozval na pomoc 
brouka Ouka, kosa Bossa. Jak to dopadne? To ne- 
povíme. To se musí vidìt!

KTERAK SE KRTEK ÈTVRTEK 
NACHYTAL

Ostrovský mìsíèník
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Pøipravujeme

KLÁŠTER OSTROV

1. øíjna pátek 19.00 hod., Pùda Staré radnice

Prostøednictvím písma k sebepoznání a poznávání 
druhých lidí

Pøednáška Štìpánky Èechové z Grafologické 
poradny v Praze 

Psychologie písma, historie grafologie a písmozna- 
lectví, grafologické znaky a jejich význam, informace 
z analýzy písma: životní energie, citovost, rozumo- 
vost, vùle, temperament, sociabilita ad. 

31. øíjna nedìle 17.00 hod.

Richard Pachman (klávesy, zpìv), Dita Vích 
Hoøínková (zpìv), Vladimír Kirikov (housle)

Skladatel, zpìvák a malíø Richard Pachman se po 
tøech letech pøedstaví v Ostrovì v programu obsa- 
hujícím skladby z jeho dvaceti šesti vydaných alb, 
ukázky z latinské mše z jeho duchovního alba Missa, 
vyhlášeného jako nezávažnìjší hudební poèin roku 
2009 i z oratoria Mistr Jan Hus. Koncert slavnostní, 
duchovní i muzikálové hudby má název Pachman.cz 
podle právì vycházejícího výbìrového alba 
mapujícího 20 let hudební kariéry Richarda 
Pachmana.

GRAFOLOGIE - VÌDA O OSOBNOSTI

RICHARD PACHMAN.CZ 
Koncert ke státnímu svátku ÈR

MICHAELSKÁ POU� 
25. - 26. záøí Ostrov 

25. záøí sobota 

26. záøí nedìle

Kostel Zvìstování Panny Marie
17.00
Violoncellový recitál obohacený o vizuální prvek,  
paralelnì promítaný film podle pøedlohy Clauda 
Debussyho

Nová letní scéna MDDM 
14.00

14.00 - 17.00

Kostel sv. Michaela a P. Marie Vìrné
9.00
Po skonèení mše slavnostní prùvod ke kapli 
Panny Marie Einsiedelnské

Kostel Zvìstování Panny Marie
10.30 s promluvou 
o úctì k Einsiedelnské madonì
17.00  
Koncert Plzeòské køes�anské hudební skupiny

Staré námìstí Ostrov
10.00  
Koncert trampské, vokálnì instrumentální kapely
11.00 
Pohádku uvádí Divadelní scéna pøi DK Ostrov.
11.30 
12.30 
pod vedením Miroslava Bauky

  Ukradené violoncello

 Slavnostní otevøení dìtské letní  scény 
a sportovištì pro netradièní sporty

 XIX. Ostrovská kolejnice, Den 
otevøených dveøí MDDM, Ostrovský pohár 
- soutìž mažoretek

 Poutní Mše svatá 

 Mariánská pobožnost 

 Quo Vadis 

Trepka 

O Paleèkovi  

Hudební skupina z Wunsiedelu 
Karlovarská dechová šestka  

13.30  
(pùda Staré radnice) 
14.00 sudetský rock-and-roll
15.00   
Loutkové pásmo starých èeských pohádek pro dìti, 
velké a nejvìtší. Uvádí divadelní spoleènost Kejklíø 
Praha
15.30 
Legenda tuzemského bigbítu hraje se skupinou
George&Beatovens.
16.30 

Areál MDDM
14.00 - 17.00 hod. 

11.00 - 15.00 hod. 

27. záøí pondìlí 
MDDM
10.00 - 17.00  

Ivo Ouøada - kouzelník Šari Vary

Kozatay - 
Stoleèku, prostøi se!

Karel Kahovec 
 

Pøehlídka zachránìných koní ostrov- 
ského Macíka

Den otevøených dveøí MDDM 
a Ekocentra

Pøehlídka souborù MDDM 
a ZUŠ 

XIX. Ostrovská kolejnice

Karel Kahovec 
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Infocentrum Ostrov 

Setkání krajkáøek se uskuteènilo 31. èervence 
v Domì kultury Ostrov a trvalo po celý den. 

Sešlo se nás z celého okolí asi 50 žen a jeden muž. 
Pøijely krajkáøky z Chebu, Královského Poøíèí, Kraslic, 
Karlových Varù, Kadanì a Chomutova. Právì z Cho- 
mutova pøijel s krajkáøkami i muž. Bylo pìkné poèasí 
a díky soubìžné akci Veteránklubu Karlovy Vary pøed 
Domem kultury se na nás pøišlo podívat i hodnì 
návštìvníkù. 

Krajkáøky ukazovaly svá kouzla z nití a palièek, krajku 
nejen palièkovanou, ale i šitou, nálada byla pøíjemná, 
akce se podle odezvy návštìvníkù velice zdaøila. 
Tìšíme se na další setkání pøed Vánocemi.

Poboèka GU Karlovy Vary
støeda-nedìle 13.00-17.00 hod. 
(hromadnì po tel. domluvì: 
po-pá 8.00-15.00 hod.)

9. záøí až 31. øíjna

Letohrádek oslòuje svou freskovou výmalbou a štu- 
kovými stropy, ale také ukazuje, jak se historický inte- 
riér pùsobivì snoubí se soudobým umìním. Nyní se 
zaplnil grafickými díly, autorskými knihami a objekty 
Šimona Brejchy (1963), karlovarského rodáka žijícího 
v Praze. Je fascinován nejrùznìjšími povrchy vìcí, 
strukturami rostlin a živoèichù v pøírodì. Z tohoto 
okouzlení se rodí cykly dìl, v nichž spojuje kresbu 
s grafikou i s prostorem v plastických objektech. Na 
desky otiskuje v nejrùznìjších uskupeních struktury 
krabù, ovèích kopýtek, žabích kùžièek ad. Nechybí 
mu smysl pro humor; mouchy, které sužují na podzim 
historické objekty, graficky zachytil v jejich èinorodé 
aktivitì i v pozici slovního vyjádøení jejich konce 
citoslovcem Buch much, který dal název celé, jinak 
velmi serióznì koncipované, výstavì. Je zde pøi- 
chystána i pøehlídka kreseb karlovarských umìlcù.

Šimon Brejcha - Buch much a Vary(i)ace / Kresba 2

Novì nabízíme v prodeji modré sportovní triko s logem mìsta a keramický zvonek s erbem, obojí je vhodné k zakoupení jako dárek 
z Ostrova. Pøi pøíležitosti odhalení základního kamene rozhledny Hrabìnka byla vydána další (v poøadí již druhá) hudební foto-
pohlednice, tentokrát s textem a notovým zápisem Valèíku pro Hrabìnku a pohledem na Ostrov z místa, kde by mìla být v budoucnu 
rozhledna postavena. Èást výtìžku z prodeje tìchto foto-pohlednic bude vìnována na výstavbu rozhledny. 

Muzeum Královská mincovna

1989 Cesta srovnání -

Láska a manželství 

Muzeum Nejdek

Romantické cesty zanikající krajinou

Romantické cesty zanikající 
krajinou Medardu 

Druhá svìtová

Nám. Republiky 37, Jáchymov

 výstava trvá do 5. záøí. 

18. záøí 17.00 hod. - Hudebnì 
nauèný poøad. Živé obrazy, dobové tance, renesanèní 
hudba ad. 

Nám. Karla IV. 238, Nejdek  

  
Výstava fotografií dokládá sílu i krásu pøírody. 
Trvá do 26. záøí.

23. záøí 17.00 hod. 
- Doprovodná pøednáška autorù 

výstavy Svìtlany Kuncové a Rudolfa Tyllera

30. záøí 17.00 hod.  
Vernisáž výstavy o dìní ve svìtì i na Karlovarsku 
Výstava potrvá do 7. listopadu.

Vyplní Dùm kultury Ostrov

ev. èíslo:

kurzovné:

pozn.:

pøíjmení, jméno:

bydlištì:

datum:

e-mail:

tel.:

podpis.:

ZÁVAZNÁ PØIHLÁŠKA
DO KLASICKÝCH TANEÈNÍCH KURZÙ PRO MLÁDEŽ 2010

ZAPIŠTE SE V INFOCENTRU V DOMU KULTURY OSTROV

Pod názvem Ackermann-Gemeinde si asi pøedstavíme 
zemìdìlskou spoleènost, protože Ackermann zname- 
ná oráè. Ale možná si vzpomeneme, že jsme se kdysi 
uèili o støedovìkém spisku Jana z Žatce „Oráè z Èech“. 
A od tohoto dialogu oráèe se smrtí, která mu vzala 
milovanou manželku, se odvíjí historie spoleènosti. 
Oráè se musel vyrovnávat s novou situací. Také køes�a- 
né pocházející ze Sudet se chtìli po odsunu správnì 
vyrovnat se svou situací. Byli sice už v Nìmecku, ale 
spíše jako cizinci. Stále cítili vazby k Èechám, Moravì èi 
Slezsku, odkud pocházeli. Rozhodli se proto založit 
spoleènost na køes�anských základech, která by pìsto- 
vala pøátelské vazby a pozdìji lidem v Èeskoslovensku 
pomáhala. Už v roce 1946 ji nazvali podle zmínìného 
literárního díla: Ackermann-Gemeinde. Jde o organi- 
zaci pùsobící po celé spolkové republice, rozdìlenou 
do skupin podle jednotlivých diecézí (podle církevního 
uspoøádání). Skupina z diecéze Freiburg i. Br., do které 
patøí i naše partnerské mìsto Rastatt, se rozhodla 
v roce 1993 navázat pøátelství s novì vzniklou plzeò- 
skou diecézí, do které patøí také Ostrov. Od té doby se 
uskuteènila mnohá spoleèná díla. Zásluhou této sku- 
piny se mj. uskuteènila pøestavba staré fary v Perninku 
na moderní dùm setkávání a vzdìlávání. Zástupci sku- 
piny byli nìkolikrát v Ostrovì. 
V záøí poøádá freiburská skupina poznávací autobusový 
zájezd do západních Èech. Navštíví kromì Plznì 
a Kláštera Teplá také Ostrov. Pouze Ostrov mají pout- 
níci na programu 5. záøí. Chtìjí si prohlédnout pamìti- 
hodnosti mìsta, pøipomenout 300 let kaple Panny 
Marie Einsiedelnské (v Rastattu budou slavit stejné 
výroèí jejich Einsiedelnské kaple za pìt let), zúèastnit se 
bohoslužby ve farním kostele. Jistì vzpomenou také 
na svého dlouholetého obìtavého pøedsedu, nedáv- 
no zesnulého profesora fyziky na freiburské univerzitì 
Götze, jehož pøedkové pocházeli z Nových Hamrù. 
Dobro se šíøí pomaleji a namáhavìji než zlo. Je však 
k zdravému životu nutné. Je tøeba ošetøit rány minu- 
losti (na obou stranách) a znovu zúrodnit pùdu 
spoleèného života. K tomu výraznì pøispívá i „Oráè 
z Èech“ Jana ze Žatce. 

Letohrádek Ostrov V Ostrovì 
kouzlily krajkáøky 

Jana Dvoøáková

Ackermann-Gemeinde 
navštíví Ostrov

Mgr. Lidmila Hanzlová 

Foto: Ing. Aneta Hoffmeisterová

Dana Kolovratníková, ved. IC
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Tipy na výlet

Za cíl své další výpravy jsem si zvolil dosažení 
Šemnické skály, mohutného skalního útvaru, 
který tvoøí dominantu obce Šemnice. 

Na cestu jsem se vydal z Karlových Varù, odkud mé 
kroky vedly do okolních kopcù tvoøících okraj Slavkov- 
ského lesa. Po Gogolovì stezce, která návštìvníkùm 

poskytuje mnoho vyhlídek na 
mìsto z ptaèí perspektivy, jsem 
pokraèoval na rozcestí, odkud 
se lze dostat na Goethovu roz- 
hlednu. Zvolil jsem druhou 
variantu a v cestì pokraèoval 
smìrem k pøírodní památce 
Olšová vrata. Procházel jsem 
jehliènatým lesem, jehož poros- 
ty byly místy zcela zdevastované 
kùrovcem a také malou odol- 

ností smrkù vùèi pùsobení silnìjšího vìtru. Na mno- 
hých místech tak vznikly plochy bezlesí, které poskytují 
zajímavý pohled na Krušné hory. Zanedlouho jsem 
dorazil k dopravní tepnì vedoucí z Karlových Varù na 
Prahu. Skoro jsem nemohl uvìøit vlastním oèím, že 
turistická stezka vede skrz silnici, kde auta jezdí bìžnì 
rychlostí pøes 100 km v hodinì. Sprintem jsem tedy 
pøekonal tuto nebezpeènou pøekážku a pokraèoval 
v cestì za urèeným cílem. Zanedlouho jsem se od- 

V poledních hodinách 11. záøí 1944 došlo nad 
Krušnými horami v okolí Kováøské k dramatic- 
kému støetnutí amerických bombardérù a nì- 
meckých stíhaèek. 

Patøí, nebo nepatøí do mìsta? To� otázka. Straka 
obecná, latinsky Pica pica, pták s výrazným èerno- 
bílým zbarvením a dlouhým, stupòovitým oca- 
sem. Vzdálenì mi pøipomíná pravìkého pøed- 
chùdce všech létavcù, archaeopteryxe. 

Myslím, že straku pozná už každé malé dítì a není ani 
tøeba zvát odborníka z øad ornitologických. Straka žije 
v celé Evropì s výjimkou Islandu, kde obyvatelstvo 
pro zmìnu straší sopky. Dále obývá severní Afriku, Asii 
a Severní Ameriku. Ale v posledních letech, dle mého 
názoru, žije hlavnì v Ostrovì. A daøí se jí tu asi moc 
a moc dobøe. Podle diskuzí na internetu je to ale pro- 
blém více mìst. Kde jsou ty doby, kdy se do našich ulic 
zatoulal jeden èi dva páry. Dìti i dospìlí kulili oèi a špi- 
tali, jak krásný a exotický tvoreèek nás poctil svojí ná- 
vštìvou. Uteklo pár let, a je to zcela jinak. Již nejde 
o náhodné návštìvy, ale o trvalé bydlištì. A ne jedno- 
ho dvou párù, ale párù desítek. Jejich køik a neuspo- 
øádaná hnízda vysoko ve vìtvích nelze ani pøe- 
slechnout, ani pøehlédnout. Snáší pìt až devìt vajec 
a v podstatì jsou schopny se živit èímkoli vèetnì 
odpadkù. 

Nerad bych vypadal jako úhlavní nepøítel všeho cho- 
dícího, plazícího se èi toho, co létá. Také proti sobì 
nechci postavit ty „zelené a ještì zelenìjší“. Pøírodu 
a život v ní mám naopak moc rád. Dùležitá je jen 
úvodní otázka tohoto zamyšlení. Možná je to vše pøi- 
rozený vývoj a netøeba do toho zasahovat. Obyvatelé 
lesù, vod a strání pouze zjistili, že mìsto pro nì mùže 
být snadným zdrojem potravy a rádi se tomu pøizpù- 
sobili. Netýká se to jen ptákù, ale my máme na oèích, 
bohužel, jen ty naše straky. Létají sem tam, hledají 
potravu a tropí neplechu. K jejich smùle se zlepšila 
èistota mìsta, zmizely odpadky kolem kontejnerù 
a popelnic, èerné skládky vznikají za hranicemi mìsta. 
A nìco se jíst musí. Na jaøe jsem mìl dva týdny 
zaslouženého volna, èasto procházel mìsto a kochal 
se. Ale nìkdy mi to moc veselé a optimistické ne- 
pøipadlo. Vícekrát jsem byl svìdkem toho, kterak naši 
èernobílí lupièi odnášeli vajíèka z hnízd menších a bez- 
brannìjších ptaèích kolegù. V druhém pøípadì udolali 
ptáèe, které poprvé opustilo rodné hnízdo a chtìlo se 
tìšit z krás tohoto svìta. A jelikož je to asi dlouhodobá 
záležitost, má to zcela urèitì vliv na poèty ostatních 
druhù ptákù v našem mìstì. Chocholouš zmizel beze 
stop, vrabèák bude brzy zapsán do knihy chránìných 
druhù, chybí pìnkavy. Také sýkorek létalo letošní zi- 
mu ke krmítku žalostnì málo. Možná krmítko zvìtším 
do velikosti psí budky a budu dokrmovat straky. Ty asi 
ale sluneènicová semínka nerady. Takže nevím, ne- 
vím: Snad netøeba šíøit paniku, ale možná je vše jinak 
a nìco se pøece jen dìlat dá. 

Výlet na Šemnickou skálu
poutal od hluku nedaleké silnice a ocitl se v klidném 
prostøedí lesních porostù. Èlenitým terénem mì cesta 
zavedla k druhému rozcestí, odkud je to pouhý kousek 
na vrchol Šemnické skály. Šemnická skála, tvoøená 
výlevnou magmatickou horninou znìlcem, poskytuje 
návštìvníkùm pøekrásný rozhled po krajinì støedního 
Poohøí. Na severu se v pozadí tyèí vrcholky Krušných 
hor a na jihu zase vulkanity Doupovských hor. Území 
je kromì pøekrásného výhledu do okolí cenné svojí 
pøírodní hodnotou. Skalnatý útvar poskytuje pøíhodná 
stanovištì pro teplomilnou skalní vegetaci. Svahy 
kolem skály hostí lesní spoleèenstva, která místy 
pøecházejí v su�ový les. Po zaslouženém odpoèinku na 
vyhøáté skále jsem sestoupil do Šemnice a využil služby 
místního pohostinství. Dobøe vychlazený ležák mi 
pøišel vhod. Zachutnal mi natolik, že jsem si nechal 
natoèit i malou zásobu na zbytek cesty. Po málo 
frekventované silnici jsem pokraèoval podél Ohøe do 
Kyselky a pøitom míjel øadu polorozpadlých lázeò- 
ských domù pøipomínajících døívìjší vìhlas obce, ale 
souèasnì i její úpadek. Zanedlouho se mi podaøilo 
pøekroèit øeku po zastøešeném mostì v Radošovì, 
odkud mì èekala poslední etapa dlouhé výpravy 
kolem zøíceniny nedaleko Ostrova. 

Domù jsem dorazil znaènì vyèerpán, zato však pln 
nových dojmù a zážitkù. 

Bìhem ani ne pùlhodinové bitvy bylo sestøeleno na 
50 letadel; americká bombardovací skupina The 
Bloody Hundredth pøišla o tøetinu strojù, nìmeètí 
stihaèi mìli ztráty padesátiprocentní, zahynulo na 
osmdesát letcù. Muzeum této letecké bitvy v Kováø- 
ské je pøístupné veøejnosti od záøí 1997. Shromaž- 
ïuje øadu ojedinìlých zajímavých exponátù: trosek 
èástí letadel, dokumentù a fotografií sestøelených 
letcù, modelù letounù i památek na vzpomínková 
setkání úèastníkù, dnes už letcù veteránù. Vzpomín- 
ková akce se uskuteèní i letos, v den 66. výroèí bitvy, 
tj. v sobotu 11. záøí. Navštíví ji i èlenové Spolku pøátel 
mìsta Ostrova v rámci zájezdu do Kováøské a okolí. 

Bližší údaje jsou na nástìnce Klubu èeských turistù 
u autobusové zastávky na Karlovy Vary na Mírovém 
námìstí (pokud budou volná místa, mohou se hlásit 
i zájemci z øad neèlenù Spolku). 

Výroèí letecké bitvy nad Krušnohoøím

Foto: Jiøí Ciprian Jiøí Ciprian

Taøice skalní 
(Aurinia saxatilis)

Pohled z vrcholu Šemnické skály                                                                                                                                      Foto: Jakub Holec

Jakub Holec 

Rozhlédni se, èlovìèe - èást XII.

Lubomír Mayer 

Foto: Lubomír Mayer



zaèíná 10. záøí Tìhotenský kurz (osm lekcí, vždy 
v pátek 17.00-19.00 hod.), zúèastnit se lze celého 
kurzu, nebo jen vybraných lekcí. Pøihlášky: tel. 608 
914 469. Vítání miminek pøipravujeme na nedìli 
19. záøí v 14.00 hod. Miminka pøihlaste do 13. záøí 
(tel. 608 614 469). Jóga v MC zaèíná již ve støedu 
8. záøí v 18.00 hod, pøijïte si pøíjemnì protáhnout 
tìlo a zklidnit mysl, jóga je cvièení pro každého. 

Bližší informace o všech akcích na: 
www.mc-ostruvek.estranky.cz  

dìpodobností dárek pro klášter benediktinek v pout- 
ním místì Ebstorf, a proto miska mùže souviset se 
svìtoznámou Ebstorfskou mapou svìta. Co to je? Je 
to rozmìrná kreslená mapa ve tvaru Kristova tìla, kde 
je svìt vnímán jako plochý disk uprostøed vesmíru. 
Miska je symbol svìta v ruce Krista samovládce. 

A jak se madona dostala do Ostrova? Kmotra veverka 
øíká, že díky hodné Annì Magdalénì Sasko-
Lauenburské (manželka Julia Jindøicha). Nejprve si ji 
odvezla do kostela v Büchenu na panství Lauenburkù 
a pak (kolem roku 1654) hezky k nám do Ostrova. 
Tady patøí velké díky faráøi v Ostrovì Josefu 
Novákovi, který ji zachoval pro naše mìsto i po roce 
1945. Fakt díky! 

Maria Treu neboli 
soška Panny Marie 
Vìrné je další z má- 
la støedovìkých pa- 
mátek v Ostrovì. 

Madona je vyøezána 
z lipového døeva, po- 
lychromovaná a vy- 

soká 85 centimetrù. Takže to opravdu není žádný 
drobek. Figura je esovitì prohnutá, stojí na pùlmìsíci 
a v pravé paži drží Ježíška se zlatou miskou v ruce. 
Podle toho mùžou nejen veverky urèit, že soška 
vznikla na konci 15. století. Proèpak má Ježíšek zlatou 
misku? Možná proto, že celá socha je s nejvìtší prav- 
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Veverèin Ostrov Kabel Ostrov, s.r.o. OSTROVOSTROV

Mateøské centrum Ostrùvek 

Rady pro zahrádkáøe

Text a kresba: Martina Novotná

Klub èeských turistù

Milan Jandourek, DiS

Hana Ševèíková, produkce 

Tis èervený
(Taxus baccata L.)

Rostlina dvou tváøí. Jedna je líbezná a druhá dìsivá, 
opøedená spoustou hororových pøíbìhù. Stálezelený 
strom pøirozenì dorùstá tøí až 15 metrù, nebo je to až 
tøímetrový keø. Pøirozenou oèistu provádí až ve vy- 
sokém stáøí, takže bývá hustì zavìtøený již od zemì. 
Koøeny sahají hluboko. Na rozdíl od jiných jehliènanù 
jako jediný postrádá pryskyøièné kanálky. Listy jsou 
trvale zelené, ploché, se známou støíbrnou žilkou 
a ostrým zakonèením. V mládí rostou jehlice ve 
spirále, pozdìji ve dvou øadách. Kvete od bøezna do 
dubna a je dvoudomý. Kvìty jsou nenápadné, zato 
pozdìji nás okouzlí záøivì èervené tisinky. Tisinka je 
vlastnì míšek ve tvaru nahoøe otevøené banièky. 
Dužina tisinky je jediná jedlá a neobsahuje alkaloid 
taxin (ovšem pecièka už ano!). Ptáci tyto bobule s ob- 
libou vyhledávají a neotráví se jen díky tomu, že 
pecièku nestráví. Díky nim se roznáší semena po kraji. 
Tis je znaènì jedovatý. Už ve starovìku jeho úèinky 
znali a využívali. Staøí Galové údajnì napouštìli hroty 
šípù š�ávou z rozmaèkaných listù. Jsou popsány pøí- 
pady, kdy zvíøata v klidu okusovala tis a náhle padla 
k zemi mrtvá. Tisu se dokonce pøisuzovaly èarodìjné 
vlastnosti. Staøí Øímané tvrdili, že staèí spát v jeho 
blízkosti a èlovìk zemøe (to ovšem ponìkud pøe- 
hánìli). Úèinky taxinu spoèívají v rychlé schopnosti 
vstøebat se do tìla pøes trávicí trakt a po 30 až 90 
minutách nastává krutá smrt. Napøed èlovìka bolí 
bøicho a zvrací, to doprovázejí køeèe, následnì slábne 
puls a rapidnì se snižuje krevní tlak. Je-li èlovìk vèas 
v nemocnici, má jistou šanci pøežít. Doporuèuji: 
nejezte tis a tìšte se radìji z jeho úžasné schopnosti 

Akce pro veøejnost

Švestkovým vlakem do srdce Èeského støedohoøí
 

Dny evropského dìdictví v Pardubicích (dva dny)

Horní Slavkov. Z vìže kostela sv. Jiøí do okolí mìsta
 

K Pirátovu prameni v Pottovì údolí u Mariánských 
Lázní

 
Z Královského Poøíèí pøes Loket do Hor u Karlových 
Varù

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

4. záøí 

11. záøí

18. záøí 

25. záøí

2. øíjna

V záøí zahajujeme osmý rok èinnosti. 1. záøí od 9.30 
do 11.30 hod. zveme na Dopoledne otevøených 
dveøí. Maminky na mateøské dovolené se mohou 
i s dìtmi pøijít podívat do MC, dìti si mohou pohrát 
s hraèkami, maminky se mohou zapsat do jednotli- 
vých dopoledních akcí, které MC nabízí. Pro tento 
školní rok to budou: v úterý Keramická dílna (pro 
tvoøivé maminky s dìtmi), ve støedu Miniškolièka 
(pøíprava na školku pro dìti od 1,5 roku), ve ètvrtek 
Šikulata batolata (pro dìti od jednoho roku), v pá- 
tek Minihrátky (pro nejmenší). Pro tìhotné maminky Dana Kolovratníková

obrážet z pupenù (když je tøeba, i z kmene). Tis je 
velmi vhodný jako živý plot, ale i jako rostlina k slo- 
žitìjšímu tvarování. Mùžete si z nìj vystøíhat tøeba 
slona (to chce alespoò ètyøi rostliny ve vhodných 
vzdálenostech, aby se vytvoøily nohy). Tis velmi 
dobøe snáší zastínìní. Libuje si v živných vlhkých 
pùdách, ale dobøe prospívá i na jižních stráních (napø. 
na Liptovských holích). Neroste pøíliš rychle.
Pøirozené rozšíøení je jednotlivì po celé Evropì, 
zøídka v malých skupinách. Používá se v parkových 
výsadbách. Existuje spousta kultivarù dorùstajících 
rùzných velikostí a tvarù, od rozlehlých koulí, pyramid 
až po štíhlé sloupy do prùmìru 50 cm. Je vyšlechtìno 
nìkolik barevných variet, nejznámìjší je žlutá, zajíma- 
vá je varieta se žlutým okrajem listù. Tisové døevo je 
znaènì cenìno. Nebojte se ho a pøinese vám spoustu 
radosti. U poutního kostela sv. Linharta v Uhlišti              Foto: Archiv KÈT

2. záøí

9. záøí

16. záøí

23. záøí

30. záøí

18.00 Zahájení, zprávy 
18.20 Pod lupou 
18.30 DVDèko

18.00 Zahájení, zprávy 
18.20 Pod lupou 
18.30 Otázky pro starostu 

18.00 Zahájení, zprávy 
18.20 Pod lupou 
18.30 Škola hrou

18.00 Zahájení, zprávy 
18.20 Pod lupou
18.30 T.T.T.

15.00 Pøímý pøenos jednání Zastupitelstva mìsta

Premiéra vysílání: ètvrtek 18.00 hod. (v pøípadì 
Zastupitelstva 15.00 hod.) 
Opakování vysílání: po - ne  každou sudou hodinu 
od 10.00 do 22.00 hod. Mezi reprízami vysíláme 
Informaèní smyèku. 

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

Provozní doba kontaktního místa ve Sbìrnì 
Sazky v Domì kultury: po-pá 9.00-17.00 hod.

Spoleènost Kabel Ostrov, s.r.o., provozovatel ka- 
belové 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. 

RNDr. František Wohlmuth, pøedseda KÈT



v Informaèním centru v Domì kultury Ostrov. Zájemci 
o èlenství ve Sdružení rozhledna získají pøihlášky rovnìž 
v IC v DK Ostrov, kam je také vyplnìné mohou 
odevzdat. Zde se také seznámí se stanovami sdružení.
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Ètenáøské pøíspìvky

II. Základní kynologická orga- 
nizace è. 124 Ostrov, správce 
Mìstského útulku Bety a mì- 
sto Ostrov zvou všechny na 
VI. roèník Ostrovského voøíš- 
ka, který se koná v nedìli 

26. záøí v ostrovském psím útulku Bety. Registrace 
úèastníkù: 9.30 až 10.00 hod. Zaèátek soutìží: 
10.15 hod. 

 

I letos tedy ti, kteøí nemají pejska s košatým rodokme- 
nem, mohou pøijít ukázat jeho ušlechtilost, eleganci 
a šikovnost. Srdeènì zveme malé i velké závodníky 
s pejsky všech tvarù a ras. Zábavné odpoledne si ale 
urèitì užijí i ostatní návštìvníci, rodièe s dìtmi a všichni 
milovníci nejlepších pøátel èlovìka. Tìšíme se na vás! 
Více na: www.utulekbety.org

Èlenská schùze územní organizace diabetikù se 
koná v Domì kultury v sobotu 25. záøí v 10.00 
hod. Budou podány informace o stavu organizace 
a zodpovìzeny pøípadné dotazy. Na konci øíjna se 
uskuteèní veøejné mìøení hladiny cukru v krvi. 
Pøesné datum bude zveøejnìno ve skøíòce na 
námìstí u autobusové zastávky. Na 12. nebo 
14. listopadu se pøipravuje Pochod proti diabetu, 
který organizuje Svìtová zdravotnická organizace 
na celém svìtì v den výroèí narození objevitele 
inzulinu Bantinga.

Co bychom mìli vìdìt o pøíznacích cukrovky? Pøíznaky 
krátkodobých poruch hypoglykémie (nízká hladina 
cukru) a hyperglykémie (vysoká hladina cukru). Je dù- 
ležité, aby vaše okolí, rodina, spolupracovníci, pøátelé 
a další blízcí vìdìli, že jste postiženi cukrovkou a mohli 
vám v pøípadì potíží poskytnout pomoc. Pøíznaky hy- 
poglykémie se projevují svìdìním jazyka a rtù, ale 
i jiných míst tìla, pocením, nervozitou, pocitem napìtí, 
poruchou soustøedìní, mlhavým dvojitým vidìním, 
odmítáním pomoci až ztrátou vìdomí. Pøíznaky hyper- 
glykémie se projevují velkou žízní a èastým moèením, 
suchou pokožkou, hubnutím, únavou a ospalostí, 
mlhavým a rozostøeným vidìním, špatným hojením 
zanícených ran, pachem acetonu z úst, nízkým tlakem 
krve. Hypoglykémie i hyperglykémie mají spoleèné 
pøíèiny. Jsou to chyby v režimu podání lékù (inzulinu, 
tablet), dietního režimu a fyzické aktivity.

Nezanedbatelná poznámka: Samotné znalosti nestaèí, 
pokud se jimi neøídíme. Mít cukrovku znamená uèit se 
po celý život jí rozumìt, stát se aspoò z poloviny 
lékaøem sebe sama. 

Mezinárodního šampionátu Welsh 
pony a cob v Pardubicích jsme se 
zúèastnili v èervnu. Naše mladá klis- 
na Limetree Proud vyhrála ve velmi 
kvalitní konkurenci svou tøídu tøí až 
ètyøletých klisen a valachù WMP, 
byla zapsána do Hlavní plemenné 
knihy a zaøazena do Akceleraèního 
programu (významné pro chov). 

Z dvoudenní Národní výstavy v Plasích, konané po- 
èátkem èervence, jsme dovezli druhé místo, pohár 
a sedmé místo z výstavy dìtí (Prima Beta a Gib), dále 
páté místo z výstavní soutìže Lead rein (na vypùj- 
èeném valáškovi Trawel Rebel), druhé místo ze Slalo- 
mu (Gib) a tøetí a ètvrté místo z Jízdy zruènosti (Prima 
Beta a Gib). Z poslední letos plánované soutìžní akce 
II. shetland pony show Chomutov jsme v srpnu dovezli 
druhé místo a titul vicešampióna kategorie plemene 
Welsh mountain pony (Limetree Proud), dále tøetí 
místo ze soutìže Lead rein (Limetree Proud) a druhé 
místo v Jízdì zruènosti (Prima Beta). Dìkujeme našim 
poníkùm, dìtem i všem ostatním, kteøí nám vìøí a po- 
máhají! A pøedem dìkujeme i tìm, kteøí nás pøípadnì 
podpoøí v následující sezónì. 

Základní kámen budoucí rozhledny byl na 
Vìtrném vrchu v Ostrovì odhalen 1. srpna. 

Jan Bureš, poslanec Parlamentu ÈR a starosta mìsta, za 
pøítomnosti èlenù Zastupitelstva mìsta Ostrov, pøípra- 
vného výboru Sdružení rozhledna a dalších asi sto pade- 
sáti lidí, provedl slavnostní odhalení základního kame- 
ne a pronesl krátký projev. Slavnostní akt byl souèástí 
zábavního odpoledne, jehož centrem byl penzión na 
Vìtrném vrchu a o jehož pøípravu a zdárný prùbìh se 
zasloužila zejména majitelka penziónu Jana Klimešová-
Cimická. Bylo pøipraveno nìkolik atrakcí pro dìti, ob- 
èerstvení, a tak nìkolik set zejména ostrovských obèa- 

nù strávilo pìkné odpoledne, i díky pøíjemnému poèa- 
sí. Velký dík a uznání patøí i Jiøímu Pavlíkovi, který zá- 
kladní kámen opatøil, zhotovil nápis Hrabìnka, kámen 
dopravil na vrchol kopce a daroval pro výstavbu 
rozhledny. Uznání zasluhují i desítky dalších pøíznivcù 
budoucí rozhledny, kteøí bez ohledu na souèasný dost 
krkolomný pøístup na vrchol Vìtrného vrchu byli slav- 
nostnímu aktu pøítomni. Definitivní pøístup k rozhlednì 
na vrchol bude samozøejmì podstatnì pohodlnìjší, 
povede jinudy, bude pøístupný i pro cyklisty a vìøme, že 
i pro vozíèkáøe.

Po založení Sdružení pro výstavbu rozhledny na Vìtr- 
ném vrchu v Ostrovì (zkrácenì Sdružení rozhledna) je 
položení základního kamene dalším krokem na dlouhé 
cestì k slavnostnímu otevøení dostavìné rozhledny. 
Sdružení èeká nyní mnoho práce, zejména jednání 
s majiteli pozemkù, zajištìní projektù, územní a staveb- 
ní øízení a zejména nashromáždìní potøebné dost velké 
sumy penìz. Èást financí by mìlo být z budoucích 
sponzorských darù, napø. ze symbolického prodeje 
schodù na rozhlednu, ale daleko vìtší èástka by se mìla 
získat pomocí dotací, napø. z rùzných evropských fon- 
dù. A právì získání dotací bude pravdìpodobnì hlavní 
náplní práce sdružení. 

Více informací získáte na internetových stránkách 
Sdružení rozhledna: www.rozhlednaostrov.cz nebo 

(OM 8/2010, autor Jan Železný ml.)

Vážení ètenáøi ostrovského mìsíèníku,
v minulém èísle OM se Jan Železný, student polito- 
logie, zamýšlel nad geniem loci našeho mìsta (nedo- 
mnívám se totiž, že bychom byli mìsteèkem) a v závìru 
svého èlánku vyzval k diskusi o tom, co se mu zdá jako 
nejpalèivìjší problém Ostrova. Tedy o chabém kultur- 
ním životì v Ostrovì. Nejsem tím nejpovolanìjším, 
kdo by mohl hodnotit kulturní život ve mìstì a ani zde 
nechci vyjmenovávat a vypoèítávat, kolik kulturních, 
sportovních a spoleèenských akcí ve mìstì se roènì 
koná, jen bych se rád zamyslel nad tím, kdo vlastnì 
kulturní život ve mìstì vytváøí. Asi mi dáte za pravdu, 
že to nemají být pøedstavitelé mìstské správy. I sebe- 
lepší nápad sebeosvícenìjšího starosty nemá nadìji na 
realizaci, když se do ní nezapojí obyvatelé mìsta. 
Zastupitelstvo a mìstskou správu vùbec vnímám jako 
ty, kdo pøi nejmenším nemají bránit dobrovolným 
a spontánním aktivitám obyvatel, ne je vytváøet a umì- 
le podnìcovat. Jen vy totiž víte, co vás zajímá, co vás 
pobaví a u èeho si odpoèinete. Jsem rád, že v Ostrovì 
máme obèanská sdružení i sportovní kluby a nemyslím 
si, že by vyvíjely malou èinnost. A jsem rád, že se daøí 
každoroènì na jejich èinnost pøispívat z mìstského 
rozpoètu. Tyto pøíspìvky jdou pøedevším na akce, 
které mají význam pro co nejširší vrstvu obyvatel. 

Polemizovat nad urbanistickou koncepcí mìsta ne- 
budu, chci se jen zastat lidí, kteøí pracují v Domì 
kultury, Mìstské knihovnì, Mìstském domì dìtí 
a mládeže a Základní umìlecké škole. Chtìl bych se 
také zastat pracovníkù základních a mateøských škol. Ti 
všichni, v rámci své práce (a mnohdy i daleko za její 
rámec a své povinnosti) pracují pro to, aby motto: 
Ostrov, mìsto pøíjemné pro život, nebylo jen líbivým 
sloganem. A oznaèit výsledky jejich práce za „chabý 
kulturní život ve mìstì“ mi pøijde pøinejmenším 
neuctivé. Rád bych vìøil, že ze strany pana Železného 
nejde o momentální zviditelòování politika tìsnì pøed 
komunálními volbami na úkor tìchto lidí. A tak si jeho 
èlánek pøekládám jako výzvu všem zájmovým obèan- 
ským i sportovním klubùm a spoleèenstvím, aby nejen 
ve své aktivitì nepolevovaly, ale aby zvýšily svou èin- 
nost a snažily se do ní více zapojit ostrovskou veøejnost. 
Moji podporu budou mít vždy ti, kteøí pøicházejí 
v dobrém. 

Reakce starosty mìsta

Základní kámen rozhledny 
položen

Jan Lisý, pøípravný výbor

Mgr. Blanka Davídková

Soutìž o Ostrovského voøíška

Genius loci v Ostrovì? 

Ing. Jan Bureš, starosta mìsta

Prima Horseland mìl úspìšné léto 

Denisa Paèanová st.

 Jiøí März, ÚOSD Ostrov

Informace diabetikù

Ráda bych podìko- 
vala nejen za sebe, ale
i jménem ostatních se- 
niorù ostrovské charitì 
a Mìstskému úøadu 
za pozornost, kterou 
nám každoroènì vìnu- 
jí v den našich naroze- 
nin. 

Drobné dárky, kvìtiny 
a blahopøání nás vždy  
dojmou a potìší. 

Dìkujeme 
mìstu 
a charitì

Marie (87 let), 
Ostrov



Záøí 2010



Záøí 2010Inzerce: bilkova@dk-ostrov.cz (tel. 353 800 525, 363 612 932) 



Záøí 2010 OM dostávají obce a infocentra v regionu Ostrovsko.


