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Pokraèování na stranì 2

Galerie v ostrovském Letohrádku slaví jubileum

Období, po které bylo 
ostrovské panství zasta- 
veno a pozdìji uznáno 
dìdièným majetkem 
hrabat Šlikù, pozname- 
nalo osudy mìsta a jeho 
severního okolí velmi 

výraznì, a to až do souèasnosti. Ještì r. 1422 
potvrdil císaø Zikmund Ostrovu všechny 
dosud získané svobody a práva královského 
komorního mìsta. Ale již k 28. záøí 1434 
zastavil celý loketský kraj vèetnì Ostrova 
hrabìti Kašparu Šlikovi. Titulu hrabì z Holíèe 
a Bassana sice nový pán již užíval, ale jeho 
udìlení nebylo písemnì doloženo. Kašpar 
Šlik, syn chebského soukeníka, byl zøejmì 
mužem velmi ctižádostivým a schopným. 
Studoval na univerzitì v Lipsku a dosáhl 
postupnì až na úøad královského kancléøe 
(1433). Správu loketského kraje pøevzal po 
nìm bratr Matouš, který jej r. 1489 rozdìlil 
mezi své tøi syny: Jeroným dostal Loketsko, 
Mikuláš Falknovsko (Sokolovsko) a Kašpar 
II. (1450-1515) Ostrovsko. Nìkdy po tomto 
datu vzniklo v Ostrovì pravdìpodobnì 
první panské sídlo, šlikovský zámek (r. 1691 
znièený požárem). Ostrov se tak stal na pùl- 
druhé století mìstem poddanským a mìš�a- 
né museli chtì nechtì r. 1497 složit novému 
vládci slib poslušnosti. Dìdièné právo na 
Ostrov získali Šlikové až r. 1557, ale jen na 
pouhá tøi desetiletí. 

K dìtským krùèkùm pøivedla instituci v èervnu roku 1961 
skupina ostrovských nadšencù jako samostatnou Mìstskou 
galerii, v prùbìhu šedesátých let zažila intenzívní prùbìh 
dospívání, aby pak na jejich konci byla pøipojena ke starší 
sestøe, karlovarské Galerii umìní. Jako její poboèka zažívala 
jistý útlum svobodné výstavní dramaturgie, což bylo zpùso- 
beno více nástupem celospoleèenské normalizace v sedm- 
desátých letech než ztrátou samostatnosti. Od roku 1972 
byla budova ostrovského Letohrádku po deset let rekon- 
struována a galerie se tak pro veøejnost zcela uzavøela. 
Možno øíci, že období opìtovného rozkvìtu pøišlo s nástu- 
pem demokracie a trvalo do druhé rekonstrukce, a to 
støešního krovu v letech 1996 až 2000. Poté musel být 
témìø celoroèní provoz galerie z ekonomických dùvodù 
redukován na provoz sezónní. 

Z odstupu èasu jsou zøetelné dva hlavní pozitivní faktory, 
které galerie získala do vínku. Od svého založení sídlila 
v atraktivním historickém objektu, který sice nebyl pro 
výstavní úèely optimální, nicménì øada výstav v tìchto 
prostorách získala novou dimenzi díky dispozici a tvarosloví 
interiéru, svìtelným podmínkám i atmosféøe okolního Zá- 
meckého parku. Druhá, neménì š�astná okolnost byla 
v osobnosti Zdenky Èepelákové, která záhy po vzniku gale- 
rie nastoupila na místo vedoucí kurátorky a v této funkci 
s malou „nucenou odmlkou“ setrvala po nìkolik desetiletí. 
Její všestranný rozhled, pracovní nasazení, odborné schop- 
nosti i skvìlá intuice zásadním zpùsobem napomohly 

Pùl století existence kulturní instituce stojí bezesporu za pozornost a zamyšlení. Obdobnì jako v životì 
èlovìka, pìt desítek let vždy znamená výraznou promìnu vývojových etap od dìtství k pokroèilé dospìlosti. 
Také ostrovská galerie prodìlala za dobu svého pùsobení rùzné peripetie, pøedurèené jak vnìjšími vlivy, to 
znamená dobovým kontextem, ekonomickou, spoleèenskou a politickou situací (nejen v regionu), tak 
vnitøními okolnostmi, danými vlastním uspoøádáním, finanèními možnostmi a personálním obsazením. 

intenzivnímu rozvoji galerie, jež si brzy získala široký okruh 
návštìvníkù, renomé u odborné veøejnosti a obdiv význam- 
ných èeských umìlcù. 

Entuziasmus kurátorky pøecházel nejen na blízké spolu- 
pracovníky, ale i na oslovené výtvarníky a teoretiky, takže 
mohly vzniknout výstavy do té doby ani v Praze nerealizo- 
vané. Napøíklad se zde v roce 1965 konalo první vystou- 
pení skupiny Šmidrové, pozdìji první monografická pre- 
zentace významného èeského malíøe Otakara Slavíka, první 
posmrtná výstava grafika Vladimíra Boudníka, ale i další 
výstavy, jež se èasem staly témìø legendou. Schopnost 
orientovat se v hodnotách klasického umìní i nastupující 
avantgardy pøivedla Zdenku Èepelákovou nejen k objev- 
ným výstavám, ale i k erudované akvizièní èinnosti (vyhle- 
dávání a získávání pøírùstkù do sbírek), díky níž má ostrov- 
ská galerie jeden z nejkvalitnìjších souborù grafiky a kreseb 
v èeských zemích. Z tìchto dùvodù se Letohrádek Ostrov 
stal nadregionálním fenoménem, který má zøejmý respekt 
odborníkù a osobitou pøitažlivost pro umìlce i návštìvníky. 

Máme-li k padesátiletému jubileu bilancovat, jistì mùžeme 
být s pohledem zpìt spokojeni. Genius loci Letohrádku 
a nastavená tradice galerijní „služby“ nás však zavazují 
k dalšímu rozvoji i v budoucnu. Vìøím, že souèasný tým pod 
vedením Boženy Vachudové je zárukou obdobnì obìta- 
vého pøístupu a výsledky tomu nasvìdèují. Lze si jen pøát, 
abychom jim k tomu byli schopni vytvoøit kvalitní provozní 
i ekonomické podmínky odpovídající významu instituce. 

Mgr. Jan Samec, øed. GU Karlovy Vary 

Ostrovští hasièi 

Informace ze škol 

Rozhovor s Miroslavem Mottlem 

Rocková scéna 
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Øezbáøské sympozium 

Tipy na výlet 

Veverèin Ostrov 

Ètenáøské pøíspìvky 
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Od opìtovného zprovoznìní mechanické infor- 
maèní tabule nad levou èástí hlavního schodištì 
Domu kultury Ostrov uplyne 5. èervna osm let. 
Informaèní tabule poskytovala obyvatelùm 
Ostrova údaje o pøesném èase, teplotì vzduchu 
a zejména hodnotách koncentrací oxidu siøièi- 
tého v ovzduší v mikrogramech na metr krych- 
lový vzduchu. Nastal však okamžik pro její 
definitivní demontáž a ukonèení monitoringu. 
Dùvodù bylo nìkolik. 

Jedním z nejvýznamnìjších je skuteènost, že v dù- 
sledku odsíøení uhelných elektráren v regionu a pod- 
statného poklesu emisí oxidu siøièitého ze soused- 
ního Saska se namìøené hodnoty trvale pohybovaly 
v jednotkách mikrogramy na metr krychlový, což je 
prakticky mez citlivosti analyzátoru. Po celou dobu 
mìøení, tj. osm let, koncentrace SO2 pouze výjimeè- 
nì pøekroèila hodnotu 10, pøièemž nikdy nebyla pøe- 
kroèena hodnota 30. Pro pøedstavu: v období pøed 
rokem 2003 se koncentrace SO2 bìžnì pohybovaly 
v rozmezí 150 až 200, výjimkou nebyly ani hodnoty 
kolem 300. Za osm let provozu analyzátoru došlo 
rovnìž k jeho pøirozenému opotøebení a celý pøístroj 
je dnes prakticky na konci životnosti. Nákup nového 
analyzátoru by si vyžádal investici ve výši 500 až 750 
tisíc korun. Je naprosto zøejmé, že investovat tak 
vysokou èástku do nového analyzátoru, který by mìl 
mìøit hodnoty na hranici citlivosti pøístroje, by bylo 
neekonomické. Významným dùvodem pro ukonèení 
monitoringu je rovnìž skuteènost, že stávající i pøi- 
pravovaná legislativa na úseku ochrany ovzduší vy- 
luèuje výstavbu a provozování takových zdrojù zne- 
èiš�ování ovzduší, které by znamenaly návrat k imis- 
ním hodnotám pøed rokem 2003. 

Po zvážení všech uvedených dùvodù bylo roz- 
hodnuto o demontáži informaèní tabule a ukonèení 
monitoringu oxidu siøièitého. 

V termínu od 1. do 20. èervna bude uzavøeno 
gynekologicko-porodnické oddìlení vèetnì novoroze- 
neckého a pediatrického oddìlení. Dùvodem jsou 
nutné provozní úpravy, vymalování prostor porodnic- 
kého oddìlení a opravy stìnových zábran. Rodièky 
k porodu nebudou pøijímány od 26. èervna. V tomto 
období nebude v provozu ani ambulantní èást. Malé 
operaèní výkony budou naposledy provádìny 28. èerv- 
na. Veškerá náhradní péèe bude v tomto období za-
jiš�ována v Nemocnici Sokolov. V polovinì èervna bu- 
dou dokonèeny stavební opravy hlavního vstupu do 
budovy nemocnice. Úpravy byly zahájeny v dubnu 
letošního roku a týkaly se zajištìní bezbariérového 
pøístupu, úprav povrchu chodníkù, komunikací a zelenì 
ve vstupním areálu nemocnice. Provoz na gyneko- 
logicko-porodnickém oddìlení v Nemocnici Ostrov 
bude znovu zahájen 20. èervence 2011 v 7.00 hodin. 

Obèanské sdružení Pomník zakladateli mìsta z Vyso- 
kého Mýta poøádá veøejnou sbírku na vytvoøení a in- 
stalaci sochy Pøemysla Otakara II. v uvedeném mìstì. 
V roce 2012 si pøipomene mìsto Vysoké Mýto 
750. výroèí od svého založení a pøi této pøíležitosti by 
mìla být socha Pøemysla Otakara II. slavnostnì odha- 
lena. Ostrov byl spolu s dalšími mìsty osloven s nabíd- 
kou spoluúèasti na tomto nadèasovém celonárodním 
kulturnì-spoleèenském projektu, nebo� i historie Ostro- 
va je nedílnì spjata s osobností „krále železného 
a zlatého“, Pøemysla Otakara II. Model pomníku vytvo- 
øil Karel Bureš, pøední èeský umìlecký kováø s rozsáh- 
lými mezinárodními zkušenostmi. Zásadní otázka finan- 
èního pokrytí zhruba dvoumilionového rozpoètu na 
pøípravu a vytvoøení sochy vedla obèanské sdružení 
k vypsání veøejné sbírky. Ostrovští se budou podílet na 
projektu finanèním darem ve výši pìt tisíc korun. 

Nejvýznamnìjší období pro Šliky a jejich panství 
nastalo za vlády Štìpána, Kašparova syna (1487-1526). 
Výnosná dùlní èinnost v sousedním Sasku zaèala na 
poèátku 16. stol. upadat a pokusy nalézat nové zdroje 
støíbra pøekroèily hranice na èeskou stranu Krušných 
hor, kde k nim ostatnì docházelo již døíve. Roku 1516 
založil Štìpán Šlik tìžaøskou spoleènost a na jeho pan- 
ství tak zaèala systematická dùlní èinnost, která vedla ke 
vzniku mìsta Jáchymova na místì malé osady Kon- 
radsgrün. Již r. 1518 mìlo rychle rostoucí sídlištì, na- 
zvané po patronu horníkù sv. Jáchymovi, vlastní horní 
øád a o dva roky pozdìji je král Ludvík Jagellonský 
povýšil na horní mìsto. V rychlém sledu pak vznikala 
další horní mìsta a mìsteèka: Louèná, Abertamy, Per- 
nink, Horní Blatná, Boží Dar, v dosud neosídleném 
pohranièním hvozdu. Ze Saska sem pøešlo mnoho 
horníkù a dùlních odborníkù a s nimi vlivy saského 
prostøedí jazykové, kulturní i náboženské, které se pro- 
jevily hlavnì na Jáchymovsku. Šlikové z výtìžkù støíbra 
rychle bohatli, razili vlastní mince, tolary. Jáchymov brzy 
patøil k nejlidnatìjším mìstùm zemì, rezidencí Šlikù 
zùstal však nadále Ostrov.

Památek na toto tak významné období se v samotném 
Ostrovì zachovalo málo: tøi reliéfy (kopie) na prùèelí 
radnice, náhrobní kameny ve farním kostele a v kostele 
høbitovním, tam také zbytky nástìnných maleb, dále 
nìkteré stavební prvky starého mìsta. Památky prozra- 
zují vìtšinou vliv saského renesanèního umìní a jeho 
protestantské orientace. Saský vliv poznamenal také 
dnes již zaniklý dialekt „erzgebirgisch“ na Jáchymovsku 
až do Horního Žïáru, kde zaèínala oblast druhého 
dialektu „egerländisch“, ovlivnìného ze strany bavor- 

ské. Na celém Ostrovsku pøevládlo protestantství. Pøí- 
lišné bohatnutí a rùst vlivu mìly ovšem pro Šliky i svou 
odvrácenou tváø. Štìpán Šlik padl po boku svého krále 
Ludvíka Jagellonského v bitvì proti Turkùm u Moháèe 
(1526) a krátce nato zaèal uplatòovat nárok na jáchy- 
movské bohatství král Ferdinand I. Šlikùm zbylo nako- 
nec jen právo dolovat železnou rudu a èást výtìžku ze 
získaného støíbra. Doly i mìsto spadaly do pravomoci 
krále.

Pány Ostrova se po r. 1526 stali Štìpánùv bratr Jindøich 
III. a po nìm jeho syn Jindøich IV., který po r. 1550 
prodal panství bratranci Jáchymovi. Teprve ten se 
r. 1557 stal dìdièným pánem Ostrova. Ostrovští mì- 
š�ané se svými pány zøejmì vycházeli, nicménì si 
vymohli alespoò potvrzení svých dosavadních privilegií. 
O jednom z ostrovských Šlikù se ještì dozvídáme 
v souvislosti s tragickými následky stavovského povstá- 
ní v roce 1618. Hrabì Jáchym Ondøej Šlik skonèil 
21. èervna 1621 jako první na staromìstském popravišti.
Jak rychle a úspìšnì se rod ostrovských Šlikù vzmohl, 
tak rychle smìøoval potom ke svému úpadku, stejnì 
jako tìžba støíbra na Jáchymovsku i mìsto samo. Dùlní 
èinnost pøecházející ze støíbra na další rudy pøetrvala až 
do 20. stol., kdy její prùvodní jevy dostaly neblahou 
tváønost. Máme je ještì v živé pamìti.

Po smrti Jáchyma Šlika (1572) pøecházelo panství do 
rukou dalších rodù (Vidršperkové, Šumburkové), až je 
r. 1590 do nájmu a r. 1603 do vlastnictví získala mìstská 
rada Ostrova. Mìsto, již nikoliv poddanské, se tak 
ocitlo opìt pod pravomocí královského purkrabího,  
ale, žel, na pouhých dvacet let. 

Na kvìtnovém zasedání Zastupitelstva mìsta Ostrov 
byla schválena Obecnì závazná vyhláška, kterou se 
naøizuje provedení speciální ochranné deratizace na 
území mìsta. Hubení zejména potkanù podle vy- 
hlášky se na základì upozoròování obèanù i vlastních 
šetøení provádí pravidelnì již od r. 2001. Letos je 
tøeba tuto deratizaci provést celoplošnì na celém 
území mìsta vèetnì všech jeho místních èástí tak, aby 
nedošlo k migraci potkanù z území, kde se tato 
neprovádí, do ostatních èástí mìsta. Cílem by mìlo 
být sjednocení èasového provedení deratizace na 
celém území mìsta všemi povinnými subjekty (VaK 
KV, Ostrovská teplárenská a.s., vlastníci velkých 
i drobných provozoven a restauraèních zaøízení, ve-
škeré prùmyslové areály i bytové domy). Je tøeba, 
aby všichni, kdo deratizaci zajiš�ují, pro její efekt dbali 
zejména následujících doporuèení:

Návnady musí být umístìny i v kanalizaèním systému, 
který je souèástí jednotlivých objektù, a to i bytových 
domù (od posledního zaøizovacího pøedmìtu až po 
napojení na hlavní kanalizaèní stoku); tuto skuteènost 
je nezbytné uvést v objednávce pro deratizaèní firmu.
Je nutné provedené deratizaèní práce fyzicky pøevzít 
a vždy zkontrolovat, že návnady nemají prošlou 
expiraèní dobu, že jsou vyloženy podle návodu 
uvedeného na obchodním obalu pøípravku a že 
povinná následná kontrola návnad dodavatelem byla 
provedena.

Dále upozoròujeme, že boj s hlodavci není pouze 
záležitostí provedení deratizace. Je tøeba celoroènì 
nevytváøet vhodné podmínky pro šíøení populací 
hlodavcù, tj. udržovat èistotu a poøádek ve všech 
èástech objektù (zejména sklepích, technických 
místnostech domù apod.), ale i v okolí odpadních 
kontejnerù, které je tøeba trvale uzavírat. Rovnìž 
nevylévejte a nevhazujte zbytky potravin do zá- 
chodových mís, to je pøímo lákadlo pro potkany, kteøí 
za takovou lahùdkou klidnì stoupaèkami navštíví 
i vyšší poschodí domù. Podobným lákadlem je 
i krmení toulavých koèek a psù na volných prostran- 
stvích. Na základì Obecnì závazné vyhlášky budou 
zamìstnanci MìÚ namátkovì provádìt kontroly 
deratizace, všechny povinné subjekty na vyžádání 
pøedloží doklad (fakturu) o jejím provedení. Jen pøi 
dodržování všech uvedených zásad všemi subjekty 
mùže dojít ke snížení rizika šíøení epidemiologicky 
závažných onemocnìní, pøenosných z hlodavcù na 
èlovìka i ke snížení hospodáøských škod. 

Mgr. Zdenka Èepeláková

Monitoring 
oxidu siøièitého konèí

Ing. Tomáš Èepelák, ved. Odboru ŽP

Ostrov pøispìje na sochu 
èeského krále

Aktuality z Nemocnice Ostrov

Andrea Zvolánková, tisková mluvèí NO

Šárka Rùžièková, Odbor KSVS

Potkani ve mìstì

Ing. Tomáš Èepelák, 
Odbor životního prostøedí
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Stìhování do nových prostor se blíží a naši ètenáøi 
se na nás obracejí s otázkami. Na nìkteré z nich se 
teï pokusím odpovìdìt.

Knihovna v Lidické ulici bude plnì funkèní do 
15. èervence 2011. Pak bude až do konce prázd- 
nin uzavøena.

Nové prostory v rekonstruované budovì Paláce 
princù si mohou zájemci prohlédnout 15. èer- 
vence od 14.00 hod. Pracovnice knihovny je 
novými prostory provedou. Slavnostní zahájení 
úplného provozu nové knihovny plánujeme na 
ètvrtek 1. záøí 2011.

 

Po dobu uzavøení stávající knihovny v ní bude 
soubìžnì probíhat nìkolik èinností, pøedevším pøe- 
balování, pøeznaèování a èipování všech knih. 

Následovat bude balení knih do krabic a jejich 
stìhování do nových prostor, kde se musí vybalit 
a rozmístit do regálù. Samozøejmì se musí zabalit 

a pøestìhovat i vše ostatní. Souèasnì bude pøedán 
inventáø knihovny pøíspìvkovým organizacím. V nové 
budovì se bude instalovat potøebný software, pøipra- 
vovat nové ètenáøské prùkazy. 

Dosavadní registrace ètenáøù zùstanou i nadále v plat- 
nosti. Do nových prostor pøeneseme i náš souèasný 
knihovnický program Clavius, takže historie výpùjè- 
ního protokolu bude zachována v plném rozsahu. 
Kromì mnohem vìtších a modernì vybavených 
prostor èekají ètenáøe v nové knihovnì napø. nové 
ètenáøské prùkazy (jejich výmìna se provede již za 
provozu), rodinné registrace (sleva pro rodinné 
pøíslušníky), možnost samoobslužného pùjèování 
i vracení knih, informaèní kiosky a dotykové online 
katalogy, možnost obèerstvení (automat na teplé 
nápoje), zapùjèení notebookù (pouze v prostorách 
knihovny), ve veøejných spoleèenských prostorách 
knihovny wifi pøipojení k internetu. 

V nové budovì bude celkem osm oddìlení: Oddìlení 
pro dospìlé, Studovna a èítárna, Oddìlení pro mládež 
a Hudební oddìlení. Pro speciální èinnosti (školení, 
výstavy, koncerty) bude sloužit Poèítaèová uèebna 
a prostor Oranžerie. Badatelské èinnosti bude sloužit 
Kronika mìsta. O nákup a zpracování knihovního 
fondu se postará Oddìlení zpracování fondù. V Hu- 
debním oddìlení budeme kromì hudebních nosièù 
a audioknih rovnìž pùjèovat filmy, chystáme Uni- 
versitu volného èasu, Klub dìtských ètenáøù, službu 
nahrazující fax aj. Dojde k rozšíøení provozních hodin 
v Oddìlení pro dospìlé. Otevøeno bude rovnìž ve 
støedu dopoledne, stejnì jako ve Studovnì a èítárnì. 
Knihovna bude pøístupná od pondìlí do soboty, 
zavøeno bude pouze v nedìli.

Každý ètenáø mùže nyní naší knihovnì pomoci. Staèí, 
když si pøed uzavøením pùvodní knihovny v Lidické 
ulici vypùjèí vìtší množství knih než obvykle a tyto pak 
vrátí již v nové knihovnì. Na všechny naše ètenáøe, 
i ty budoucí, se už nyní velmi tìšíme. Veškeré aktuální 
informace budou dostupné na: www.mkostrov.cz.

Vzpomínková bohoslužba slova k 100. výroèí 
narození akademického sochaøe Jaroslava Šle- 
zingera, umuèeného v roce 1955 ve vykma- 
novském lágru, se konala 29. dubna v kapli 
sv. Floriána v klášterním areálu v Ostrovì. 

Jaroslav Šlezinger vytvoøil reliéfy Køížové cesty, 
vystavené v kapli sv. Floriána, jeho dílem je i sousoší 
na Domì kultury v Ostrovì. Vzpomínkové slavnosti 
se kromì veøejnosti zúèastnili i zástupci Konfederace 
politických vìzòù a starosta mìsta Pavel Èekan. 

Ostrov má ve své sbírce historického majetku 
vzácný pøedmìt, prapor Støeleckého spolku 
Schlackenwerth, pocházející z roku 1912. Prapor 
byl po r. 1998 restaurován a pro svou nespornou 
historickou a umìleckou hodnotu byl v následu- 
jícím roce prohlášen movitou kulturní památkou. 

V letech 1999 a 2001 byl støelecký prapor zapùjèen 
nìmeckému partnerskému mìstu Rastatt. Další zapùj- 
èení originálu již Národní památkový ústav v Plzni ne- 
doporuèil. Pro tento úèel byla zhotovena zdaøilá repli- 
ka. Originál praporu vykazuje vlivem èasu a vystavení 
v pamìtní síni rastattského muzea známky poškození, 
které vyžadují zásah restaurátora. Prapor je zhotoven 
z hedvábného saténu (atlasu). Na lícové i rubové stra- 
nì jsou použity aplikace, zlaté výšivky z leonského pøe- 
diva, výšivky malby jehlou. Prapor je celkovì zašpinìný 
prachem, hedvábné aplikace jsou rozrušené ve smìru 
osnovy i útku, výšivka z leonského pøediva je silnì 
zoxidovaná. Restaurování praporu bude spoèívat v de- 
montáži praporu, oddìlení lícové strany od rubové. 
Bude provedeno tamponování ve speciálním roztoku 
a dùkladné propláchnutí v destilované vodì. Rozruše- 
ná místa budou podložena kolorovaným hedvábím na 
pùvodní odstín a preparována hedvábnou krepelínou 
(jemná prùhledná tkanina), mocí kladeného stehu. 
Výšivka z leonského pøediva bude vycídìna v mýdlo- 

vém roztoku za pøítomnosti èpavku. Ministerstvo kultu- 
ry ÈR zaøadilo restaurování praporu støeleckého spolku 
do Programu restaurování movitých kulturních pamá- 
tek pro rok 2011 s pøíslibem finanèního pøíspìvku pøed- 
bìžnì ve výši 90 % z celkovì smluvnì doložených 
nákladù, nejvýše však 40 tisíc korun. 

Od 1. února 2012 bude novì zrestaurovaný prapor 
Støeleckého spolku Schlackenwerth zpøístupnìn ve- 
øejnosti v kostele Zvìstování Panny Marie (Posvátný 
okrsek) v Ostrovì. 

Od založení dobrovolného požárního sboru 
v Ostrovì uplyne 11. èervna 140 let. Chtìl bych 
tímto pozvat všechny ètenáøe, ale i všechny ty, 
kteøí mají rádi zábavu a dìní kolem hasièù. 

Vystavíme historickou i souèasnou požární techniku, 
pøedvedeme vyproš�ování z vozidel, hašení požárù 
vodou i pìnou, uskuteèní se hasièská døevorubecká 
soutìž a slaòování. Diváci se mohou svézt na 
požárním žebøíku, dìti navštívit skákací hrad a jiné 
atrakce, zájemcùm ukážeme interaktivní stánky 
s možností vyzkoušení si tøeba první pomoci, støíhání 
hydraulickými nùžkami. Obèerstvení zajištìno. 

Zasahovali jsme celkem 14krát, z toho u 10 požá- 
rù, tøí dopravních nehod a jednoho úniku látek. 

Nejprve naše jednotka vyjela k požáru osobního auto- 
mobilu v Jáchymovì, kde již zasahovala místní hasièská 
jednotka, dále jsme likvidovali požár trávy u Boreckých 
rybníkù, požár starého odpadu v Jáchymovské ulici 
a spoleènì s dalšími jednotkami požár trávy u maso- 
kombinátu v Hroznìtínì. O den pozdìji jsme opìt 
vyjíždìli do Jáchymova k požáru bývalé restaurace 
Beseda. Na místì bylo zjištìno, že se jedná o planý 
poplach (odraz ohnì ve výloze). Byli jsme vysláni spo- 
leènì s karlovarskou záchrannou jednotkou k požáru 
objektu bývalé vojenské správy. Další náš výjezd byl 
k dopravní nehodì u obce Kvìtnová, kde došlo ke 
srážce osobního a dodávkového auta. Pøi této nehodì 
byly zranìny tøi osoby, které musely být vyproštìny 

pomocí hydraulického zaøízení a byly pøedány do péèe 
záchranné služby, jednu osobu transportoval vrtulník 
do plzeòské fakultní nemocnice. Další nehoda na této 
silnici se stala u sjezdu od Kvìtnové na Jáchymov, kde 
motocyklista narazil do dopravního znaèení. Nad rá- 
nem pøi cestì z Hroznìtína mladý øidiè nezvládl øízení, 
s vozem narazil do stromu a následnì do betonového 
sloupku plotu, spolujezdec byl lehce zranìn. V Kvìtno- 
vé jsme zasahovali na žádost Policie ÈR, došlo totiž 
k úniku chladícího oleje z transformátoru. Nejvìtším 
dubnovým požárem, u kterého zasahovalo celkem 10 
hasièských jednotek, byl požár trávy a lesa od železniè- 
ního pøejezdu v Ostrovì až do Vojkovic. Požár zpùso- 
bila technická závada na brzdách jednoho vagónu, kdy 
odletující jiskry zapálily plochu velkou zhruba tøi kilo- 
metry ètvereèní. Všichni zasahující hasièi (profesioná- 
lové i dobrovolníci) strávili oba velikonoèní svátky 
likvidací tohoto požáru, za což jim patøí velký dík. 

Památce 
Jaroslava Šlezingera

Historický prapor 
bude opìt restaurován 

Šárka Rùžièková, Odbor KSVS 

Dagmar  Shánìlová, Odbor KSVS

Foto: Archiv MìÚ Ostrov

Mìstská knihovna Ostrov 
se stìhuje

Mgr. Irena Leitnerová, øed. MK Ostrov

Ostrovští hasièi v dubnu

Hasièi oslaví 140. výroèí

Milan Kuna 

Milan Kuna JSDH Ostrov

Dopravní nehoda u Kvìtnové                 Foto: Archiv JSDH Ostrov

Noci s Andersenem se v knihovnì aktivnì zúèastnil i starosta mìsta 
Pavel Èekan. Foto: Archiv MK Ostrov

Ostrovské koupalištì zahajuje provozní sezónu, 
pokud je poèasí pøíznivé, již koncem kvìtna. 
Jako každoroènì, tak i letos bude na Den dìtí ve 
støedu 1. èervna pro dìti ve vìku do 15 let vstup 
na koupalištì zdarma. 

V provozu bude standardnì dìtský vodní høíbek 
a tobogán. Pro malé návštìvníky je pøipravena také 
nová dìtská atrakce, vìž se skluzavkou a nové 
vahadlové houpaèky. 

Den dìtí na koupališti

Karel Ille, odbor správy majetku mìsta
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Zprávy ze škol
SPŠ Ostrov - Velké stìhování je tady!Strážníci zjistili 264 pøestupkù, z toho bylo 229 

pøestupkù v dopravì a 15 pøestupkù na úseku 
veøejného poøádku, uložili sankce v celkové výši 
24 150 Kè.

Výbìrem
1. dubna Pøi kontrole zahrádkáøské kolonie byla zjištì- 
na násilnì otevøená zahradní chatka. Hlídka dveøe 
otevøela a vstoupila do prostoru chatky. Zde byla na 
posteli spatøena neznámá spící osoba, pøikrytá spacím 
pytlem. Hlídka ji vzbudila a byla pøivolána hlídka PÈR, 
která si událost pøevzala k dalšímu šetøení pro pode- 
zøení z trestného èinu vloupání. 
Týž den zjistila hlídka neoprávnìnì založenou skládku 
za prùmyslovou zónou. Pøi kontrole skládky nalezli 
strážníci dokumenty, které vedly k odhalení pachatele. 
Hlídka podezøelého kontaktovala a ten skládku na své 
náklady nechal uklidit. Byl øešen na místì blokovou 
pokutou za neoprávnìnì založenou skládku.

3. dubna 36letá žena z Ostrova pøišla do supermar- 
ketu ukrást obleèení. Druhý den si pøišla pro obèer- 
stvení, které opìt nezaplatila. Žena bude muset k náku- 
pu pøipoèítat i náklady za uloženou blokovou pokutu.
Týž den v obci Vykmanov byla zjištìna volnì pobíhající 
smeèka psù, která napadala zdejší obèany. Strážníkùm 
se za pomoci místních obèanù podaøilo smeèku od- 
chytnout a umístit do útulku. Strážníci MP dìkují 
obèanùm Vykmanova za pomoc.

6. dubna V Severní ulici strážníci uvidìli skupinku pìti 
mladíkù, z nichž jeden v ruce držel ubalenou cigaretu 
s neznámou látkou, zøejmì s rostlinou indického kono- 
pí. Celá událost byla pøedána na MìÚ Ostrov Odboru 
sociální péèe o mládež k dalšímu šetøení. 
Ve stejný den bylo oznámeno, že v areálu ZŠ Myslbe- 
kova je muž, kterému je údajnì špatnì, kolemjdoucí 
žádal o pøivolání rychlé záchranné služby. Strážníky byl 
zjištìn místní bezdomovec, který byl v podnapilém 
stavu a o nìmž je známo, že využívá pomoc ve svùj 
prospìch, aby se mohl v nemocnici vykoupat a najíst. 
Byl hlídkou z místa vykázán.

8. dubna Dìlníkùm, provádìjícím opravy pozemních 
komunikací, odcizil neznámý pachatel rozptylovaè pe- 
netrace. Na místo byla pøivolána hlídka PÈR.

13. dubna V Lidické ulici byl ve veèerních hodinách 
zajištìn pachatel, který se pokoušel násilnì vniknout do 
zaparkovaného vozidla, na nìmž zpùsobil nemalou 
škodu. Byl pøedán na PÈR k dalšímu šetøení.

17. dubna V Jáchymovské ulici byla strážníky zajištìna 
27letá øidièka osobního vozidla, která pøi parkování po- 
škodila vedle stojící vozidlo. Pøi dechové zkoušce bylo 
zjištìno, že pøed jízdou požila vìtší množství alkoholu. 
Øidièka byla pøedána hlídce PÈR k dalším úkonùm. 
Pravdìpodobnì po delší dobu za volant neusedne. 

22. dubna Strážníci byli pøivoláni do Hlavní ulice k dì- 
tem, které si z lešení postaveného pøi zateplování 
domu udìlaly prolézaèky. Dìtem bylo domluveno. 

25. dubna Hlídka byla pøivolána k uhynulé srnì do 
Horního Žïáru. Srna byla pravdìpodobnì upytlaèena, 
protože mìla odøíznutou hlavu a kopýtka jako trofej. 
Na místo byla pøivolána hlídka PÈR a událost pøedána 
jako podezøení z pytláctví. V poslední dobì není tento 
pøípad ojedinìlý. 

Kontakt: Mìstská policie Ostrov: pevná linka 156, 
mobil 777 766 074, e-mail velitelmp@ostrov.cz

Po devìtaètyøiceti letech zaèíná poslední mìsíc 
pùsobení ostrovské prùmyslové školy v zámec- 
kých prostorách a v Dolním Žïáru. 

Bìhem èervna nás èekají události pøipomínající 
vojenské manévry. Bezprostøednì poté, co stavbaøi 
po rozsáhlé rekonstrukci odevzdají øediteli školy klíèe 
od nového areálu, mùže zaèít velké sestìhování 
obou støedisek pod jednu støechu. Nìkteré pomùcky 
už v nové budovì jsou; jelikož by bylo logisticky 
problematické rozmìrné stroje transportovat po pøe- 
dání, už bìhem bøezna a dubna byly umístìny v kon- 
krétních uèebnách. Nyní je tøeba pøestìhovat zbýva- 
jící, od výpoèetní techniky, interaktivních tabulí pøes 
názorné pomùcky, èásti vnitøního vybavení (lavice 
a židle) až po knihovnu nebo školní archiv tak, aby vý- 
še jmenované vìci sloužily žákùm i pedagogùm v dal- 
ších letech. Ne všechno se ale dá pøestìhovat, v nové 
budovì již nebude školní jídelna, ale pouze výdejna, 
sluší se tedy za celé generace žákovstva podìkovat 
kolektivu pracovnic školní jídelny za jejich snahu 

Vyuèující pøipravili pro své studenty i v letošním 
školním roce velmi poèetnou a atraktivní 
nabídku studijních pobytù, poznávacích zájezdù 
a exkurzí. 

Na poèátku školního roku to byl zájezd do Nor- 
mandie, jehož hlavními cíli byla bojištì I. a II. svìtové 
války, støedovìké pamìtihodnosti a nádherné po- 
bøeží Atlantiku v Etretatu. Navštívili i vesnièku Cresy, 
známou v Èechách jako Kresèak, kde padl roku 1346 
Jan Lucemburský. Na podzim se uskuteènilo týdenní 
setkání našich a nìmeckých studentù z partnerského 
gymnázia z Wunsiedelu v lázeòském mìstì Bad 
Kissingen. Bìhem zimy zorganizovali vyuèující další 
hodnotné zájezdy: výtvarníci vycestovali do Vídnì na 
výstavu dìl Picassových a Michelangelových a biolo- 
gové navštívili v Drážïanech Muzeum hygieny. Na 
poèátku jara to byly týdenní výmìnné studijní pobyty 

a kuchaøský um, do nových prostor se rovnìž ne- 
pøesune duch školy, ona nehmatatelná energie, 
kterou jsou zámecké prostory za ta staletí pro- 
stoupeny.

Èerven se tak stává mìsícem krátkého ohlédnutí 
v èase. Právì pøi této pøíležitosti pøipravila SPŠ Ostrov 
v zámeckých prostorách na sobotu 11. èervna Den 
otevøených dveøí pro bývalé žáky a pracovníky školy, 
stejnì jako pro všechny pøíchozí. Na okamžik se 
mùžeme vrátit v èase zpìt, bývalí žáci mohou za- 
vzpomínat na svá léta strávená na zámku, nahlédnout 
do jednotlivých uèeben, zjistit, jak moc se tváø školy 
promìnila za tu dobu, která od èasu studií ubìhla. 
Každý je od 10.00 do 17.00 hod. srdeènì zván na akci, 
která se již nikdy nebude opakovat. Také nová 
budova se pøedstaví veøejnosti, slavnostní otevøení 
Centra technického vzdìlávání se koná 31. srpna za 
úèasti významných osobností regionu, bezprostøed- 
nì poté se naskytne možnost prohlédnout si školu 
ještì pøedtím, než do lavic usednou o den pozdìji 
první žáci. 

našich a nìmeckých žákù z Hofu. Další možností pro 
vzájemné poznávání a rozvoj jazykových dovedností 
ostrovským studentùm nabídl týdenní pobyt v Ho- 
henbergu, který se uskuteènil v bøeznu. V dubnu 
absolvovali historici šestidenní zájezd do Paøíže. Na 
vlastní oèi spatøili nejvýznamnìjší památky a objekty, 
které mìsto nad Seinou celosvìtovì proslavily. 
Souèástí tohoto zájezdu byla i návštìva mìsta Remeš. 
Na poslední kvìtnový týden vyuèující anglického 
jazyka tradiènì zorganizovali studijní zájezd do Velké 
Británie. Letos vybrali severoanglické mìsteèko 
Harrogate nedaleko velice atraktivní oblasti Lake 
District (Jezerní oblast). Studenty èeká výuka v Har- 
rogate Tutoriál College i øada výletù. Souèástí je 
i dvoudenní prohlídka Londýna. 

Všem aktivním vyuèujícím Gymnázia Ostrov, kteøí 
studentùm takto výuku zpestøují a zkvalitòují, s úctou 
dìkujeme! 

Gymnázium Ostrov - Se studenty za poznáním køížem krážem Evropou

Mgr. Libor Háèek

Mgr. Libor Velièka

Mìstská policie Ostrov

Radek Èerný, zást. vel. MP Ostrov

V dubnu se v Ostrovì narodilo 11 dìtí, zemøelo devìt 
obèanù. Manželství uzavøely dva páry. K trvalému poby- 
tu ve mìstì se bìhem dubna pøihlásilo 17 osob, odstì- 
hovalo se jich 23. Celkovì tedy ve mìstì ubyli ètyøi 
obèané. Prùmìrný vìk ostrovských obyvatel v dubnu 
2011 byl 41,29 let. Celkový poèet obyvatel hlášených 
v Ostrovì (vèetnì pøilehlých obcí) k 30. dubnu 2011 byl 
16 926. 

Zmìna stavu obyvatel 
mìsta Ostrova v dubnu 2011

Matrika MìÚ Ostrov Odpoèinek pod Eifelovou vìží byl pro všechny studenty mimoøádným zážitkem.                                             Foto: Archiv Gymnázia Ostrov
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MDDM Ostrov

ZUŠ Ostrov

EKOCENTRUM 

Zprávy ze škol

Program

Tøídní koncert, žáci Ivety Müllerové

Koncert dechového oddìlení (v rámci výstavy)

 
Absolventský koncert, žáci I. a II. cyklu

Koncert žákù Libuše Vilímovské

Koncert Simony Koèové, žákynì Jiøího Novotného

Koncert dechového oddìlení (v rámci výstavy) 

Letní hrátky, žáci Jaroslava Chmelíka a Štìpánky 
Hamar 

Odpoledne klasické kytary, zahrají úspìšní žáci 
Patrika Sošky, host Jan Záruba

Akce mimo Ostrov
10. až 12. èervna, Svitavy: Celostátní soutìž v pøed- 
nesu, žáci Ireny Konývkové a Lucie Velièkové
11. èervna, Svitavy: Dìtská scéna, soubor Hop-Hop 
pod vedením Ireny Konývkové
14. èervna, Wolkerùv Prostìjov: celostátní pøehlídky 
recitátorù, žáci LDO

2. èervna 17.00 hod., sál ZUŠ 

5. èervna 15.00 hod., klášterní kostel 

7. èervna 17.00 hod., Stará radnice

8. èervna, Stacionáø Ostrov 

8. èervna 17.00 hod., sál ZUŠ 

12. èervna 15.00 hod., klášterní kostel

14. èervna 17.00 hod., uèebna è. 31 

18. èervna, Letohrádek 

Rodièe, využijte možnost pøedbìžného zápisu 
vašich dìtí do výuky v ZUŠ pro školní rok 2011-
2012. V záøijových termínech již mùže být v nì- 
kterých oborech obsazeno!

Hudební obor Masarykova 717, uèebna HN: Štì- 
pánka Hamar, Ondøej Hanousek (tel. 353 300 541)
23. èervna (Ondøej Hanousek), dále 28. a 29. èervna, 
vždy od 14.00 do 17.00 hod. 

Výtvarný obor Masarykova 715, uèebna VO: 
Mgr. Hana Vaculíková, Lukáš Lerch (tel. 353 300 
557, 353 300 558)
Pondìlí až ètvrtek od 14.00 do 17.00 hod., po celý 
èerven

Taneèní obor Masarykova 1195 (školka), uèebna 
TO: Olga Ratajová (tel. 353 822 063)
Úterý a ètvrtek od 14.00 do 18.00 hod., po celý 
èerven

Literárnì dramatický obor Masarykova 1195 
(školka), uèebna LDO: Mgr. Irena Konývková 
(tel. 353 842 813, 353 300 550)
2., 9. a 23. èervna, vždy od 14.00 do 18.00 hod. 

Povídání o…
…o zvíøátkách žijících v EC, èinèilách a osmácích. 
Dozvíte se spoustu informací od jejich donesení domù 
až po dùležité vìci z jejich života. Bližší informace 
a rezervaci si vyžádejte telefonicky nebo emailem.

Výherci vìdomostního testu v dubnu: Jana 
Rondevaldová (Ostrov), Eva Jiøíková (Ostrov), Pavel 
Šejvl (Hroznìtín). Výherci si mohou ceny vyzvednout 
v EC dennì 10.00-17.00 hod.

Prohlídky pro veøejnost: 
Soboty a nedìle 9.00-12.00 a 13.00-17.00 hod.

Letní prázdniny v EC
Všední dny kromì pondìlí (zavøeno) a víkendy: 
9.00-17.00 hod. Bezplatná je prohlídka venkovní èásti 
a chovatelských pracoven. 

Informace: EC po-èt 10.00-18.00 hod., pá 10.00-
17.00 hod., facebook: Ekocentrum MDDM Ostrov, 
tel. 353 842 389, 731 615 658 

Výlet po kraji

Pro nejlepší sbìraèe Dne Zemì, výherce Jarní stezky 
a Sletu èarodìjnic výlet po pøírodních a historických 
památkách Karlovarského kraje. Dìti navštíví hrad 
Loket, oboru Hory s daòky, jeleny a muflony, 
Svatošské skály, rozhlednu na Blatenském vrchu, 
Ledovou a Vlèí jámu. 

Nedìlní odpoledne na Dìtské letní scénì
Já - taneèník...

Exhibice taneèní skupiny 
Mirákl, mistrù ÈR v modern dance. Tanec je tep, 
tlukot srdce, dech. Je to rytmus života, vyjádøení èasu 
a prostoru, štìstí, radosti i smutku. Program nejen 
o tom, jak se dìlá taneèník. Choreografie show, 
modern, balet a jazz dance interpretuje 80 taneèníkù 
všech vìkových kategorií. 

 Dùm kultury Ostrov poøádá rockovou 
scénu s kapelami Groove Town, A. K. Hlušek a Ima- 
ge, Holden, Colorflash.

Zachraòme Horní hrad
    

Pro dìti od sedmi let, víkendová pomoc pøi úklidu 
areálu a okolí hradu s pøespáním v objektu. Ve vol- 
ném èase si dìti zasoutìží, veèer zpestøí posezení 
u ohnì a noèní hra. Informace k brigádì a pøihlášky: 
MDDM (tel. 353 613 248) 

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

Èlunkové závody prvòáèkù jsou poslední soutìží 
Olympiády ostrovských škol. Vítìzné škole bude 
pøedán Pohár Mìstské rady. 

Olympiáda mateøských škol

Pøedškoláci budou soutìžit v prostorách klášterní 
zahrady a EC na téma „cirkus“. Vítìzná MŠ získá 
pohár MDDM Ostrov (vítìzství obhajuje MŠ 
Palackého).

Ostrovské derby

Tradièní turnaj v nohejbalu trojic. Informace na pla- 
kátech.

Ostrovský den plný fotbalu

II. roèník turnaje pro všechny kategorie fotbalových 
pøípravek. Zúèastní se 66 mužstev (až 700 dìtí). Úèast 
pøislíbily pøípravky fotbalových klubù z celé ÈR. 
Doprovodný program, bohatá tombola. Pro každé 
mužstvo zdarma zajištìn pitný režim po celou dobu 
turnaje.

Sportovní høištì, minigolf
Víceúèelové høištì i fotbalové minihøištì s umìlým 
trávníkem, nové univerzální høištì, kuželkáøská drá- 
ha, lezecí stìna a kostka, lanová pyramida, minigolf 
a stolní tenis otevøeny po-pá do 20.00 hod., so, ne 
10.00-20.00 hod. 

Provoz MDDM o prázdninách
Pracovní dny 9.00-17.00 hod. Høištì budou pøístupná 
v pøípadì pøíznivého poèasí po celý den (vèetnì 
sobot a nedìlí). 

Letní tábory
Letní tábor Manìtín
Nabízíme dìvèatùm i klukùm od osmi let poslední 
volná místa. Termíny: I. turnus: 1.-14. 7. a IV. turnus: 
9.-22. 8. Cena 3000 Kè

Pøímìstský sportovní tábor
Dìti se na víceúèelovém a univerzálním høišti, høišti 
s netradièními sporty a fotbalovém minihøišti seznámí 
s prùpravnými hrami, základy míèových her a atletikou.
Termíny: I. turnus: 11.-15. 7., II. turnus: 1.-5. 8. Cena 
750 Kè. Pøihlášky v MDDM.  

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

1. èervna 8.00-16.00 hod.

5. èervna 15.00 hod. 

12. èervna

4. a 5. èervna

6. èervna 10.00 hod., høištì MDDM

7. èervna 9.00 hod., areál Ekocentra

18. èervna 9.00 hod., høištì MDDM

25. èervna 8.30-17.00 hod.

Wattsenglish Ltd. je britská spoleènost specializující se na 
výuku angliètiny dìtí osvìdèenou metodou, založenou 
na osvojování si øeèi pøirozenou cestou. Angliètinu uèí 
kvalifikovaní lektoøi, výhradnì rodilí mluvèí, kteøí pro- 
cházejí nároèným výbìrovým øízením a pravidelnì 
absolvují metodická školení Wattsenglish. Stejnì jako na 
jiných školách, je i pro nás èerven mìsícem bilancování. 

Jazyková škola Wattsenglish pøedstavila svoji unikátní 
výuku anglického jazyka ostrovským dìtem již v loò- 
ském školním roce. V té dobì se do našich kroužkù za- 
pojily dvì mateøské školy, jedna škola základní a v jazy- 
kovém centru byly otevøeny ètyøi kurzy. Celkem se s ná- 
mi angliètinu uèilo pøibližnì sedmdesát (pøevážnì 
ostrovských) dìtí. V uplynulém školním roce jsme po- 
kraèovali ve spolupráci se ZŠ Májová a novì byla navá- 
zána spolupráce se základními školami J. V. Myslbeka 
a Masarykova. Zde se konají odpolední kroužky, kte-
rých se zúèastòují dìti 1. až 3. tøíd. Mateøská škola 
Masarykova rozšíøila svùj kroužek angliètiny i pro novì 
pøíchozí žáèky. V jazykovém centru byly otevøeny další 
dìtské kurzy, které pokrývají výuku dìtí všech vìko- 
vých kategorií. Kurzy pro dìti od ètyø let po II. stupeò ZŠ 
jsou plnì obsazené a z reakcí dìtí i rodièù je zøejmé, že 
si dìti výuku užívají a ti starší z ní následnì èerpají bì- 
hem hodin anglického jazyka ve své základní škole. 
Jednotlivé kurzy jsou pravidelnì monitorovány, video 
mohou rodièe zhlédnout na: www.wattsenglish.com 
(pøístup k zábìrùm je pod heslem). Tento školní rok se 
poèet žákù WE zvýšil na 105 studentù. Vzhledem 
k velkému zájmu plánujeme v následujícím školním 
roce rozšíøení dalších kurzù, mezi nìž zaøadíme i kurz 
Baby English urèený pro dìti od dvou do tøí let, pøi kte- 
rém jsou pøítomni rodièe a angliètinu se tedy uèí spo- 
leènì se svými dìtmi.

Dovolte mi jménem jazykové školy podìkovat vedení 
základních i mateøských škol za to, že nám umožnilo 
nabídnout výukový kroužek ve svých prostorách a také 
pedagogùm, kteøí s námi aktivnì spolupracují. Velký dík 
patøí uèitelce angliètiny Hladíkové (ZŠ Májová), která 
s naší americkou lektorkou již druhým rokem aktivnì 
spolupracuje. Dìtem, které se úèastní pøímìstských 
táborù Wattsenglish v Karlových Varech, pøeji hodnì 
zábavy a se všemi ostatními se tìším v záøí na 
shledanou. 

Jazyková škola Wattsenglish 
dìkuje

Dominika Bílková, koordinátorka kurzù

Bc. Šárka Märzová, ved. odd. Václav Hraba, ved. EC

Jaroslav Chmelík, zást. øed. 

Zápis do ZUŠ Ostrov

Ocenìní vždy potìší.                                      Foto: Archiv MDDM

Radost ze hry je nelíèená.                                Foto: Archiv MDDM



nemùžeme dovolit pøijít o zamìstnání. Volné soboty 
a nedìle nejsou pravidlem. Za náš nej-nej koncert ale 
považuju Kvìtnovou, kde náš zpìvák plaval na rukou 
davu, lidi šíleli, tanèili a všichni se skvìle bavili. 

Regionbeat je úžasná akce, která tu mìla být už 
dávno. Je to pøehlídka rùzných žánrù, což je v po- 
øádku. Tomu øíkám podpora kultury. Mrzí mì ale, že 
to napadlo mìsto Ostrov a ne Karlovy Vary, tam holt 
musíme mít Alexandrovce a Kabáty jako vrcholný 
kulturní zážitek každý rok. Za podporu fanouškù na 
Regionbeatu jsme rádi, výhru chceme použít jako 
základ na další cédéèko.

Texty píšu já a Hanka. Námìty jsou ze života, 
vìtšinou jsou to vìci, které nás štvou. Je to takový náš 

filtr, zpùsob vyjádøení, aby se z toho èlovìk tady 
nepo… Dá se øíct, že každá naše písnièka je naše 
oblíbená. Hrajeme si s ní, vylepšujeme, je to jako 

Co øíkáte Regionbeatu?

Co byste øekl o vašich písních?

když se z hlíny dìlá džbánek. Líbí se mi tøeba: Mé 
štìstí za tvé, Russia stadt, Politická… je jich víc.

Abych øekl pravdu, my jako poøadatelé moc neplá- 
nujeme, jako muzikanti si rádi zahrajeme všude. Co 
ale poøádáme už ètvrtý rok, je koncert v Karlových 

Varech pod Chebským mostem, náš minifestiválek 
Punk Starts Holiday. Letos 16. èervence se koná už 
jeho ètvrtý roèník a kromì nás tam zahrají Menfiltr, 
ŠpuntQanì, In Public Ill a Èertùf punk. Kromì toho 
chceme v nejbližší dobì natoèit cédéèko a k nìmu 
klip, pak se uvidí. Nemá smysl nic lámat pøes koleno. 

I když se to možná nezdá, jsem normální pracující 
èlovìk. Jsem moc rád s rodinou, ale taky si rád 
odskoèím na pivo s kamarády. Sportem zrovna nežiju, 
ale jsem pro každou srandu. A když se nìkdy všechno 
takzvanì sype, jdu se poøádnì „zprasit“. Pak je mi zle, 
a protože už nechci, aby se to opakovalo, snažím se 
situaci vyøešit. Dùležité je nic si moc nepouštìt k tìlu. 
Mùj život - to je rodina, hudba a kapela. 

Jaké akce nyní plánujete?

Co dìláte ve volném èase?
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Rozhovor
Miroslav Mottl zvaný Mottlík pøedstavuje Plesnivý fazole

Jak kapela Plesnivý fazole vznikla?

Jaké je složení kapely?

Jaké byly zaèátky?

Zmìnilo se bìhem èasu složení kapely?

Kde se vám zatím hrálo nejlíp?

Jednou jsem tak šel po Masaryèce ve Varech a potkal 
Kotrèe, se kterým jsem chodil na základku. Zeptal 
jsem se ho, jestli umí zpívat, a on se ptá: „Jako co?“ 
a já mu odpovìdìl: „Tøeba Ovèáci ètveráci.“ Kotrè 
zapìl a Fazole byly na svìtì. Ten název jsme pak ale 
vymýšleli docela dlouho, padlo hodnì variant. Pak 
zaèal do hospody k Vrtákovi chodit punker, kterému 
se øíkalo Fazol, ten se spojil s plísní, a bylo to. 

Zaènu basovou kytarou, na kterou hraje jediný žen- 
ský element naší kapely, Hanka. Pracuje jako servírka 
v naší oblíbené hospùdce Èerná Plzeò a je po mnì 
druhý nejstarší èlen kapely. Pak je tu bubeník Honza. 
Je z nás nejmladší, studuje gymnázium a hudební 
školu (basa, bicí). Je velmi šikovný a neustále se zlep- 
šuje. Dál tu máme zpìváka jménem Dubík. Je u nás 
nejkratší dobu, podniká. Je to taková tichá voda, co to 
(doufám) poøádnì rozbalí. No a nakonec já, kytarista 
Mottlík. Dìlám hudbu, obèas i nìjaký text. 

Na zaèátku nikdo nic neumìl, jen mìli všichni chu� 
hrát. Pøesto písnièky, které vznikly pøed tøinácti lety, 
hrajeme i dneska, tak to snad až tak tragické nebylo. 
První koncert jsme mìli ve Staré Roli v hospodì 
zvané Jeskynì. Taneèní prostor dvakrát dva metry. 
Pøišla se podívat i policie, tak jsme jim zahráli píseò 
„Naše mìstská policie“. Byli drobátko vytoèení, ale 
nemohli nic dìlat. Zaèátky byly krušné, když na nì 
vzpomínám, ale byla to sranda, byl to punk. 

Tomu jsme se nevyhnuli. První velká ztráta byl 
odchod bubeníka Pechyho, který byl v kapele sedm 
let. Bylo to zlé a nastartovalo to naše prokletí, co se 
bubeníkù týèe. Vystøídalo se jich nìkolik, teï se drží 
Honza. Další velký prùšvih je docela èerstvý odchod 
zpìváka Kotrèe, po dvanácti letech v kapele. Podle 
mého názoru to prostì vzdal. On øíká, že ho to 
pøestalo bavit. Dùvody byly rùzné: rozdílné názory, 
nepochopení, nemožnost hrát… Teï si øíkám, že jsme 
to nikdy nemìli jednoduché, ale bavilo nás to, a hlav- 
nì poøád baví. 

Kde se nám hrálo nejlíp, se tak jasnì øíct nedá. 
Karlovy Vary, Ostrov, Sokolov, Nová Role, to je jas- 
né, máme tu spoustu kamarádù, známých a fanouš- 
kù. Teï docela rádi jezdíme do Hoøic, asi i proto, že 
jsme si tam jednou zahráli na perónì, což byl pro nás 
nezapomenutelný zážitek. Nejdál jsme hráli v Nì- 
mecku, jinak západ a sever Èech máme projetý. 
Problém je, že hodnì koncertù odøíkáme, protože si 

Zaèátkem kvìtna si ostrovští hudební fanoušci pøišli na své pøi první hudební pøehlídce nazvané Regionbeat. Mezi šestnácti hudebními skupinami rùzných 
žánrù zazáøila punková kapela Plesnivý fazole, od fanouškù získala nejvíc hlasù a vyhrála hlavní cenu. Zakladatelem kapely je Miroslav Mottl, zvaný 
Mottlík. Jako dítì mìl zájmù víc (rybaøení, judo, zuška). Jakmile ale ve tøinácti letech zaèal poslouchat punk, mìl rázem jasno. Od té doby toužil založit 
vlastní punkovou kapelu. 

Pøipravila Dominika Planková 
(úprava: Irena Janeèková) 

Fanoušci kapely se na Regionbeatu s chutí roztanèili. 
Foto: Archiv DK Ostrov

Tohle jsme my - Plesnivý fazole.                                                                                                                                      Foto: Archiv kapely 
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kulturní pøíloha 6/2011

Letní rocková scéna v Ostrovì

Od ètvrtka 16. èervna zveme návštìvníky do kostela 
Zvìstování Panny Marie na ojedinìlou výstavu 
„Dìjiny udatného èeského národa a pár bezvý- 
znamných svìtových událostí“. 

Výtvarnice Lucie Seifertová vydala nejdøíve knihu 
(leporelo devìt metrù dlouhé tvoøící jednu krajinu), 
která v roce 2003 dostala ocenìní Magnesia litera za 
nejlepší dìtskou knihu roku, Zlatou stuhu za nejlepší 
populárnì nauènou knihu pro 
mládež a Zlatou peèe� za nejlepší 
polygrafický poèin. Následoval 
nápad knihu zvìtšit a udìlat z ní 
obøí 70 m dlouhé a dva metry 
vysoké leporelo, které by zajíma- 
vým zpùsobem pøiblížilo historii 
mnoha návštìvníkùm. Obøí 
kniha, zachycující poutavým zpù- 
sobem pøíbìhy z naší historie od 
pravìku po souèasnost, zaèala 
svou pou� v Národním muzeu 
v Praze, od té doby putuje po 
vlastech èeských. Její èásti byly též vystaveny na kniž- 
ních veletrzích v zahranièí (Bologna, Lucembursko, 
Frankfurt, Bratislava). Na podzim 2006 pøeletìla 
oceán a ve své anglické mutaci (History of the brave 
Czech Nation) nyní køižuje Spojenými státy, byla již ve 
Washingtonu, New Yorku, New Orleansu, Birming- 

Po úspìšném festivalu Regionbeat, kdy v Domì kultury vystoupilo bìhem jednoho dne na dvou 
pódiích 16 kapel, pøipravujeme na nedìli 12. èervna 2011 14.30 hod. další hudební akci pod názvem 
Letní rocková scéna Ostrov. 

Tentokrát to bude koncert ètyø kapel na Dìtské letní 
scénì MDDM. Pøi sestavování programu této akce 
jsme chtìli dát prostor dalším kapelám, které 
nemohly na Regionbeatu vystoupit z èasových 
dùvodù, nebo se tam prostì nevešly. Takto jsme 
vybrali kapely: Holden, A. K. Hlušek a Image 
a GrooveTown. Poslední seskupení nám pomohli 
vybrat samotní hudební fanoušci pomocí hlasování 
na facebooku. Nejžádanìjší kapelou a tedy po- 
sledním úèinkujícím této akce se stali ColorFlash. 

Tento „ètyøkoncert“ uzavøe sérii kulturních akcí, které 
poøádá MDDM na Dìtské letní scénì již od letošního 
8. kvìtna. Vstup na tuto akci bude zdarma a pro 
návštìvníky bude zajištìno bohaté alko i nealko 
obèerstvení. 

Tato akce nebude v letních mìsících jediná. Již 
v tuto chvíli intenzivnì pracujeme na zajištìní 
letních filmových projekcí. 
Aktuální informace získáte na stránkách Domu 
kultury www.dk-ostrov.cz 

Ing. Marek Poledníèek, øeditel DK Ostrov 

Sedmdesátimetrová kniha v klášteøe

hamu a Nebrasce. Loni navštívila Moskvu a setkala se 
tam s obrovským zájmem.

„Tato kniha-krajina je zvìtšena do nadživotní veli- 
kosti. Jdeme vstøíc tìm, kteøí litují, že se nemohou 
fyzicky úèastnit dìjù ètené knihy. Nedokážeme 
zmenšit èlovìka, a tak jsme zvìtšili knihu. Dìjinami lze 
tedy procházet a prožívat spolu s kreslenými figurkami 
jejich drobné radosti i strasti,“ øíká o svém díle autor- 

ka. Letos bìží od ledna každou 
sobotu na ÈT 1 stojedenáctidílný 
animovaný seriál Dìjiny udatné- 
ho èeského národa, který obdr- 
žel prestižní cenu Elsa a Trilobit. 
Autorka také spolupracuje s te- 
levizí na internetovém projektu 
http://dejiny.ceskatelevize.cz. 
S vydáváním knih a organizací 
putovní výstavy jí pomáhá Pan- 
cho alias Petr Prchal, který býval 
úspìšným zpìvákem (jeho hity 
jsme v minulosti èasto slýchali 

z rádia). Pøed pár lety ovšem povìsil zpívání na høebík 
a naplno se vrhnul do vydávání knížek své manželky. 
V souèasné dobì kniha postoupila mezi deset nej- 
lepších dìtských knih všech dob, spoleènì s Harry 
Potterem a Ferdou Mravencem v akci Ètení pomá- 
há. Výstava v klášterním kostele potrvá do 4. záøí. 

Autorské knihy Lucie Seifertové: Tajemná Praha 
(1999), Tajemné hrady a zámky království èeského 
(2002), Pražský hrad a jeho tajemství (2003), Dìjiny 
udatného èeského národa a pár bezvýznamných 
svìtových událostí (2003), Tajemný Golem (2004), 
Èeský ráj a jeho tajemství (2007), Tajemná Ostrava 
(2009) 

Výtvarnice Lucie Seifertová patøí k tìm, kteøí se s životem urputnì perou. Aèkoli ji dvakrát odmítli 
pøijmout na vytouženou školu, nenechala se odradit a napotøetí byla pøijata. Pøestože na tom byla ve 
škole s dìjepisem bídnì, nakonec ji právì historie proslavila.

Vìra Èarná, ved. Kláštera Ostrov

Dìtské noviny, dìtské rádio a dìt- 
ská televize jsou redakèní týmy, kte- 
ré každoroènì pracují pøi Dìtském 
filmovém a televizním festivalu Oty 

Hofmana v Ostrovì. Jejich èlenem se mùže stát 
každý ve vìku od 10 do 18 let, musí však úspìšnì 
projít konkurzem nazvaným Záhada NoRaTel. 

To je zkratkové slovo složené z poèáteèních slabik slov 
noviny, rádio, televize. „Jdìte do toho, protože to stojí 
za to,“ radí František Horvát, jeden z loòských vítìzù 
konkurzu Záhada NoRaTel, jejíž tøetí roèník odstartoval 
už 1. kvìtna. 

„Na festivalu Oty Hofmana to bylo vážnì moc supr. 
Na zážitky z festivalu nikdy nezapomenu. Otevøu si in- 
ternet, zadám www.zahadanoratel.cz a budu vzpomí- 
nat. Na všechno to nejkrásnìjší, co mì potkalo na festi- 

valu v Ostrovì,“ øekla o svém prvním novináøském 
pùsobení jedna z loòských vítìzek. Konkurz Záhada 
NoRaTel je zpracovaný jako internetová hra a má 
nìkolik úrovní. Po splnìní jedné postupuje úèastník do 
další. Každá vyšší úroveò je nároènìjší. V prvních kolech 
si dìti formou testu zopakují základní znalosti z hodin 
slohu a mediální výchovy a dozvìdí se nìco z historie 
FOH. V druhém kole je èekají menší praktické úkoly, 
napøíklad zpracování jednoduché zprávy nebo rozho- 
voru. Závìreènou èástí konkurzu je pøíprava materiálu 
pro vybranou redakci (novin, rádia nebo televize). Na 
to budou mít dìti celé letní prázdniny. V záøí pak odbor- 
ná komise posoudí zaslané práce a vybere vítìze, kteøí 
zasednou k redakèním poèítaèùm, za rozhlasové mikro- 
fony nebo do televizního studia ostrovského festivalu. 
Pøihlásit se do soutìže je možné pouze elektronicky na 
adrese: www.zahadanoratel.cz. 

Pùlstoletí výtvarného umìní v Letohrádku 
Ostrov (1961  2011)
Výstava pøiblíží výstavní a koncertní dìní ostrovské 
galerie za uplynulých padesát let.

1/50
Pod skrovným názvem se ukrývá mnoho krásných 
a jedineèných grafických listù od 50 èeských umìlcù 
vìnujících se grafické tvorbì v první polovinì 20. stol. 
(Švabinský, Preissig, Váchal, Zrzavý, Lhoták, Tichý ad.).

Malování pro radost
Výstava maleb a kreseb Jiøího Zavorala, ostrovského 
uèitele a jednoho ze zakladatelù galerie v Letohrádku 

Letohrádek Ostrov 

Poboèka GU Karlovy Vary
støeda-nedìle 13.00-17.00 hod. 
tel.: 353 842 883, 737 072 522

Hledáme dìtské redaktory

rep 

Foto: Archiv DK Ostrov
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Pøipravujeme v kinì na èervenec

Pùjèovna DVD - novinky

ÚTÌK ZE SIBIØE, ÈERTOVA NEVÌSTA 
MEDVÍDEK PÚ, RIO 
PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH PODIVNA

2. a 3. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 75 Kè, 110 minut, èeské titulky (*12)

 Premiéra
Akèní thriller s Bradleym Cooperem, Robertem De 
Niro a Annou Friel o zrádných úèincích utajované 

drogy, která umožòuje využívat lidskou mysl na 
100 %. Nezamìstnaný redaktor Eddie Morra se ne- 
chává drogou zlákat a stává se dokonalou verzí sebe 
sama. Produkce: USA. Žánr: thriller

3. a 4. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 70 Kè, 113 minut, èeské titulky (*12)

Premiéra
Dr. Martin Harris (Liam Neeson) se probere z ko- 
matu po autohavárii v Berlínì a zjistí, že ho jeho vlast- 
ní žena vùbec nepoznává a jeho identitu si pøivlastnil 
úplnì cizí muž. Úøady, které mu nevìøí, ho naprosto 
ignorují. Pronásledují ho tajemní vrazi a on je sám, 
unavený, na útìku. Produkce: USA. Žánr: akèní

4. a 5. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 75 Kè, 116 minut, èeské titulky 

Premiéra
Plastický chirurg, který chodí s mnohem mladší uèi- 
telkou ze školy, požádá svou vìrnou asistentku, aby 
pøedstírala, že je jeho co nevidìt bývalou manželkou, 

aby mu tak pomohla urovnat jednu neuváženou lež. 
Všichni spoleènì se vydávají na víkend na Havaj, což 
jim zcela zmìní život.  Produkce: USA. Žánr: komedie

9. a 10. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 112 minut, èeské titulky  (*15)

Premiéra
Modrá je dobrá, a když má podobu malého prášku, 
který mùže mužùm vrátit hrdost, je to ještì lepší. 
Vítejte v éøe, kterou jako záøivá kometa zasáhla viagra 
a v jednom neuvìøitelném vztahu, jenž s pøispìním 
tohoto prášku vznikl. Produkce: USA. Žánr: 
romantická komedie

10. a 11. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 75 Kè, 93 minut, èeské titulky (*12)

Premiéra
Kapitán Colter (Jake Gyllenhaal) je zapojen do vládní 
mise, založené na experimentu Zdrojový kód, který 
Colterovi umožòuje na chvíli existovat v paralelní 
realitì v tìle jiného èlovìka, ale pouze osm minut. 

VŠEMOCNÝ

NEZNÁMÝ 

ZKUS MÌ ROZESMÁT 

LÁSKA A JINÉ ZÁVISLOSTI 

ZDROJOVÝ KÓD 

NA VLÁSKU
Komický pøíbìh, pøi kterém vám budou vstávat vlasy 
na hlavì

CIZINEC
Nejlepší herec (Johny Depp). Nejlepší hereèka 
(Angelina Jolie). Nejlepší film

FOTØI JSOU LOTØI
Další neskonale vtipná komedie s hvìzdným herec- 
kým obsazením

PARANORMAL  ACTIVITY 2
Nevìøili byste, jak strašidelné mùžou být zábìry 
z prù myslových kamer.

Zdrojový kód zvládá poslat Coltera do stejného 
èasového úseku víckrát. Získá tak víc èasu, ale situace 
se mu mùže snadno vymknout z rukou… Produkce: 
USA, Francie. Žánr: akèní, sci-fi, thriller

11. a 12. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 80 Kè, 90 minut (*15) 

Premiéra
S poctivostí leda pojdeš. Pøíbìh sleduje jednu neèí- 
tankovou kariéru. Od otloukánka z chudé rodiny 
alkoholika ke králi internetových domén. Nemožné 
je možné, padají normy, konvence, pravidla. Nový 

film režiséra Tomáše Øehoøka s Janem Budaøem 
v hlavní roli. Produkce: ÈR. Žánr: èerná komedie

16. a 17. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 110 minut, èeské titulky (*12)

Premiéra
Epická akèní fantasy, která nás zavede do svìta živé 
imaginace mladé dívky, jejíž snový svìt jí poskytuje 

útìk z reality. Nezávazná hranice èasu a prostoru je 
volná a mùže jít kamkoli, kam ji její mysl zavede, její 
neuvìøitelná dobrodružství stírají hranice mezi reali- 
tou a pøedstavivostí. Produkce: USA. Žánr: akèní

17. a 18. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 75 Kè, 120 minut, èeské titulky (*12)

Premiéra
Všichni žasnou nad zázraèným talentem mladého 
Wolfganga, ale skvìlá zpìvaèka, cembalistka, 
houslistka Nannerl, Wolfgangova o pìt let starší 
sestra, byla jako první známá jako zázraèné dítì 
rodiny. Její otec ji ale podøizuje spoleèenskému zøí- 
zení a zakazuje jí pokraèovat ve høe na housle 
a skládání. Produkce: Francie. Žánr: drama

18. a 19. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 70 Kè, 92 minut, èeská verze

Repríza
Jeden z nejkomiètìjších pøíbìhù, jaký kdy byl na- 
toèen, pøi kterém vám budou vstávat vlasy na hlavì. 
Nejhledanìjší a nejfešnìjší bandita království Flynn 
Rider se domluví s krásnou a nezkrotnou dospívající 
dívkou, která je zavøena ve vìži a je také majitelkou 

CZECH MADE MAN 

SUCKER PUNCH 

MOZARTOVA SESTRA 

NA VLÁSKU 

dvacet metrù dlouhých magických zlatých vlasù. 
Produkce: USA. Žánr: animovaný, rodinný

23. a 24. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
24. a 25. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 75 Kè, 103 minut, èeské titulky (*15)

Premiéra
Nové desetiletí. Nová pravidla. Sydney Prescott, nyní 
autorka nové self-help knihy, se vrací domù do 
Woodsboro, které je poslední zastávkou jejího turné. 
Naneštìstí její návrat pøiláká zpátky i Ghostface a tím 
se její kamarádi i celé mìsteèko dostávají do ne- 
bezpeèí. Produkce: USA. Žánr: hororo-mysteriózní 
thriller

25. a 26. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 130 minut, èeské titulky (*12)

Premiéra
Nohou zašlapávají pedál plynu do podlahy, jednou 
rukou øídí, v druhé tøímají zbraò nebo aspoò ukazují 
vztyèený prostøedník. Jsou prostì rychlí a zbìsilí. Už 
popáté se potkávají staøí známí Paul Walker, Vin 

Diesel a Jordana Brewster, které doplòuje hvìzda 
první velikosti Dwayne Johnson. Produkce: USA. 
Žánr: akèní

30. ètvrtek 17.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 114 minut, èeská verze (*12)

Premiéra
Bùh. Rebel. Legenda. Poznáte ho podle kladiva. Bez 
nìj nedá ani ránu. Vládce bohù Odin potrestá svého 

domýšlivého a arogantního syna Thora, odebere mu 
jeho božské schopnosti a svrhne ho mezi obyèejné 
smrtelníky. Produkce: USA. Žánr: akèní fantasy

VØÍSKOT 4 

RYCHLE A ZBÌSILE 5 

THOR 



Jarmila Žilková - soprán
Petr Frýbert - tenor
Julie Frýbertová - flétna, hoboj
Lenka Navrátilová - klávesy

30. èervence sobota 9.00-17.00 hod.
Dùm kultury Ostrov, klubovny 115 a 108 

Zveme pøátele ruèní palièkované krajky 
z oblasti èeského Krušnohoøí, které proslu- 
lo výrobou ruèních palièkovaných krajek 
již v 16. století. Èlenky sdružení chtìjí 
navázat na tradici a toto prastaré øemeslo 
v této oblasti znovu oživit a zachovat.

II. SETKÁNÍ KRAJKÁØEK

16. èervna ètvrtek17.30 hod.
Vernisáž výstavy

Leporelo 2 m vysoké, 70 m 
dlouhé, vytvoøené podle stej- 
nojmenné knihy Lucie Seifer- 
tové, putuje nìkolik let úspìš- 
nì po ÈR, její anglická verze  
po evropských zemích a USA. 
Poutavì pøibližuje všem gene- 
racím historii èeského národa. 
Kniha vznikla r. 2003, získala 

cenu Magnesia litera (nejlepší dìtská kniha roku), 
Zlatou stuhu (nejlepší lite- ratura faktu pro dìti) a 
Zlatou peèe� (nejlepší polygra- fický výtvor roku). ÈT 1 
uvedla i stejnojmenný seriál. Knihu lze na výstavì 
zakoupit.
Na vernisáži vystoupí pìvecký sbor Domova z Marián- 
ské, vede sbormistr Jiøí Navara.
Výstava potrvá do 4. záøí.

DÌJINY UDATNÉHO ÈESKÉHO 
NÁRODA V OBRAZECH
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Pøipravujeme
STARÁ RADNICE OSTROV 

Kultura

KLÁŠTER OSTROV

Vyplní Dùm kultury Ostrov

ev. èíslo:

kurzovné:

pozn.:

pøíjmení, jméno:

bydlištì:

datum:

e-mail:

tel.:

podpis:

ZÁVAZNÁ PØIHLÁŠKA
DO KLASICKÝCH TANEÈNÍCH KURZÙ PRO MLÁDEŽ 2011

ZAPIŠTE SE V INFOCENTRU V DOMU KULTURY OSTROV

Zápis do kurzù 

Zahájení: 19. záøí 18.00 hod., dále 
každé pondìlí: 26. záøí, 3., 10., 17., 
24., 31. øíjna, 7., 14., 21. listopadu, 
celkem 10 lekcí plus Prodloužená 
(21. øíjna), Vìneèek (25. listopadu)

KLASICKÉ TANEÈNÍ KURZY 
PRO MLÁDEŽ 

4. èervna sobota 17.00 hod.
Vernisáž výstavy

Pavel Šefl používá techniky akvarelu, perokresby 
a olejomalby. Mezi jeho nejoblíbenìjší témata patøí 
šumavská a krušnohorská pøíroda.
Výstava potrvá do 26. èervna.

QUATTRO

KOSTEL ZVÌSTOVÁNÍ PANNY MARIE 

Pokraèuje výstava

Nové formy výuky v umìní
Výstava prací žákù ZUŠ Ostrov. Bìhem doby trvání 
výstavy se uskuteèní koncerty žákù a pedagogù ZUŠ:  
5. a 12. èervna vždy v 15.00 hod.
Výstava potrvá do 15. èervna.

10. èervna pátek 19.00 hod.

Koncert smíšeného pìveckého sboru, který pùsobí již 
dvanáctým rokem zejména v karlovarském regionu, 
èlen Unie èeských pìveckých sborù. Jeho 25 èlenù 
zpívá pøevážnì skladby gotické, renesanèní a barokní.

TECHNIKA A UMÌNÍ -  II. roèník

ORBIS PICTUS

1. èervence pátek 17.00 hod. 
Pùda Staré radnice

„Každá vìc má svùj pøíbìh.“
Sbírka historických potøeb pro domácnost. Po zhlédnutí 
výstavy se dìti do 15 let mohou zúèastnit soutìže. 
U vystavených exponátù zatrhnou název a úèel, které- 
mu sloužily. Odpovìdi budou každých 14 dní bìhem 
výstavy vyhodnoceny a nejlepší hadaèi odmìnìni.
Výstava potrvá do 30. srpna.

20. èervence støeda 19.30 hod.
Kostel Zvìstování Panny Marie

HÁDEJ, HÁDEJ, HADAÈI

LETNÍ KONCERT PRAŽSKÝCH SÓLISTÙ Pøedmìt z výstavy Hádej, hádej, hadaèi

TANEÈNÍ PRO DOSPÌLÉ 

Pøedprodej bude zahájen 1. èervna v IC v DK 
Ostrov.

LETNÍ ROCKOVÁ SCÉNA OSTROV 

Zahájení 19. záøí 20.00 hod., dále každé pondìlí až do 
21. listopadu, celkem 10krát

12. èervna nedìle 14.30 hod. 
Letní scéna MDDM

Vystoupí kapely: Groove Town (rock-alternative, 
Jáchymov), A. K .Hlušek a Image (pop-rock ,Ostrov), 
Holden (rock-pop, Karlovy Vary), Colorflash (funk-
alternative, Karlovy Vary)
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Turistické informaèní centrum Ostrov

Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Mariánská si vás dovoluje pozvat na již desátý 
roèník Øezbáøského sympozia, které se koná od 
12. do 16. èervna. Den otevøených dveøí pøipadá 
na 15. èervna od 9.00 hod. 

V tento den vás zveme na zajímavý kulturní program, 
posezení u kávy nebo èaje. Mùžete si prohlédnout 
naše zaøízení, výrobky klientù i díla øezbáøù. Tìšíme se 
na vaši návštìvu. 

Øezbáøské sympozium 
na Mariánské

Svìtlana Kulkovská, ved. aktivit DOZP

Slovo mandala znamená kruh, støed. Slovo po- 
chází ze sanskrtu, avšak mandala jako forma je 
mnohem starší. Sám vesmír je mandalou, sklá- 
dající se z mnoha dalších mandal, mezi nimiž je 
i naše Zemì, vše živé se skládá z bunìk, které jsou 
také mandalami, a tak bychom mohli pokraèovat 
donekoneèna. V rùzných formách mùžeme man- 
dalu najít ve všech kulturách po celém svìtì. 
Klasická buddhistická mandala je sestavena ze 
soustøedných kruhù, ètvercù a dalších symbolù. 
V evropské tradici nalezneme mandaly v øadì go- 
tických katedrál v podobì rùžicových oken nebo 
pùdorysu kruhového labyrintu v dlažbì. 

Také v ostrovském TyfloCentru vytvoøili klienti z nej- 
rùznìjších pøírodních materiálù mandalu o prùmìru 
osm metrù, která slouží jako pomùcka k hmatovému 
rozlišení a pøi nácviku pøedstavivosti obèanù se zra- 
kovým postižením a nevidomých. Mandala je umí- 
stìna ve spoleèenské místnosti Domu s peèovatelskou 
službou na Hlavní tøídì. Pøijïte si také vyzkoušet se 
zakrytým zrakem, zda rozpoznáte pouze hmatem 
použité pøírodní materiály, z nichž jsou ornamenty 
zhotoveny. Pøiblížíme vám život nevidomých a slabo- 
zrakých i ukázkou kompenzaèních pomùcek, které 
umožòují zrakovì postiženým obèanùm lépe se vy- 
rovnat s každodenními èinnostmi a nástrahami bìž- 
ného života a zároveò se i snadnìji integrovat do spo- 
leènosti a trhu práce. 

Pøi návštìvì více jak deseti návštìvníkù najednou 
lze zajistit i praktickou ukázku simulované støelby 
laserovou pistolí nebo chùze se slepeckou holí èi 
s vodícím psem. 

Objednávky na tel. 353 674 103, 355 336 666 nebo 
e-mail: ostrov.tyflocentrum, nebo osobnì v ostrov- 
ském støedisku TyfloCentra Hlavní tø. 1365, pavilon A 
(pod koupalištìm). 

Obøí mandala pro nevidomé

Vìra Rotheová, TC Ostrov 

Jedna z výstav, vìnovaných letošnímu 50. výroèí 
ostrovské galerie Letohrádku, pøipomíná osob- 
nost a tvorbu Jiøího Zavorala (1929-2010). 

Byl totiž spolutvùrcem onoho odvážného poèinu, dí- 
la, které vznikalo ze zaujaté a nezištné práce a spousty 
dobré vùle ostrovských pedagogù a jejich pøátel. Jen 
tìžko si lze pøedstavit dùslednìjší sepjetí osobnosti 
pedagoga a tvùrce, pùsobícího navíc v podmínkách 
velmi skrovných. Na jedné stranì oddanost uèitelské- 
mu poslání, které v oboru výtvarné výchovy vychá- 
zelo z poznání, pochopení a hlubokého vztahu 
k výtvarnému umìní, ostatnì jediného úèinného 
oprávnìní opravdu pedagogicky pùsobit. Na stranì 
druhé živelná potøeba vlastního výtvarného projevu. 
Této tvorbì chybí akademické pøedpoklady, vyzaøuje 
z ní však neustávající údiv a obdiv k existenci všeho 
živého i neživého kolem sebe, k rozmanitosti tvarù 
a barev, k tomu, co vyvolává pocity, vzpomínky a sou- 
vislosti. Jiøí Zavoral nahlíží ve stovkách svých kreseb, 
akvarelù a olejù s laskavou pozorností do svìta lidí, 
zvíøat i vìcí dùvìrnì známých, stejnì zaujatì vnímá 
krajinu i dùm a jeho detaily jako hudbu a poezii. Každý 
zážitek je pro nìho nový, pøekvapivý, hodný zazna- 
menání. Stejnì intenzívní zalíbení jako v malbì nalézal 
Jiøí Zavoral v práci se døevem. Objevoval jeho pøiro- 
zenou podstatu, jeho tvary a struktury, respektoval je 
a dával z nich vyrùstat svým øezbám. Vlastnosti peda- 
goga a kreativní osobnosti se u tohoto autora prolí- 
naly a doplòovaly, propojené vrozenou potøebou 
dìlit se o své znalosti stejnì jako o své zážitky v míøe 
co nejširší. Dokázal to ostatnì i svým podílem na 
vzniku ostrovské galerie, urèené pøedevším nejmlad- 
ším generacím a maximálnì využívané k jejich výcho- 
vì, ale i k obohacení kulturního prostøedí mìsta. 

Jiøí Zavoral 
a malování pro radost

Mgr. Zdenka Èepeláková 

V letošním roce byl rozšíøen prodej vstu- 
penek na letní kulturní akce v regionu, 
pøedevším koncerty v loketském amfiteát- 
ru, pøes Ticketportal. Tyto vstupenky je 
možné zakoupit také v našem IC v Domì 

kultury (po-pá 8.00 až 18.00 hod.). Díky novému 
technickému vybavení IC nabízíme svým zákazníkùm 
možnost rychlejšího faxování a novì také skenování 

dokumentù do velikosti A3 a jejich odesílání v elektro- 
nické podobì. Pøi plánování letních výletù informuje- 
me o jízdních øádech zcela zdarma a v systému AMS 
prodáváme místenky s manipulaèním poplatkem 10 Kè. 
Prodáváme také mapy, brožury, pohledy, suvenýry, 
DVD Ostrova a okolí,  3K karty, ale to již pravidelní 
návštìvníci IC jistì znají. 

 Dana Kolovratníková, vedoucí IC

Fotografie mìsíce Fotoklubu Ostrov                                                                                                                          Autor: Vladimír Toman

Vytváøení mandaly v TyfloCentru                                     Foto: Vìra Rotheová



Redakce dìkuje stálým i pøíležitostným pøispì- 
vatelùm, díky jejichž pøíspìvkùm mùžeme pro 
ètenáøe zajistit pestrost našeho mìsíèníku.

Tato nedávno zøízená 
nauèná stezka má okruž- 
ní charakter v délce asi 
devìt kilometrù mezi 
Abertamy, vrcholem Ple- 
šivce, Pstružím a Aber- 
tamy. 

Lze ji však rozdìlit na dvì 
èásti: na tu ménì nároènou 
vyjdeme z autobusové za- 
stávky Pstruží restaurace na 
lince Hroznìtín - Pernink, 

kde je i jedno z osmi zastavení s informaèní tabulí. 
Pokraèujeme po žluté znaèce (modrá vede na Ple- 
šivec) lesní silnièkou proti toku Bystøice. Asi po 
pùlhodinì cesty jsou další zastavení: v místì, kde byla 
vesnièka Modesgrund, kde také zve hezké místo 
s lavièkami k odpoèinku, pak u odvalu Šlikovy štoly, 
sloužící už ve støedovìku k tìžbì rud. Celková délka 
této štoly je pøes osm kilometrù a vede až pod 
Abertamy. Asi 200 m dále odboèuje neznaèená lesní 
cesta vlevo na Plešiveckou vyhlídku, odkud je pøe- 
krásný výhled u bývalé štoly Albrecht, kdysi jedné 
z nejvýznamnìjších i pro tìžbu uranu. V závìru pak 
jen zbývá vystoupat po svahu s lyžaøským vlekem 
kolem høbitova se zajímavými starými náhrobky do 
Abertam. Celková délka této èásti Plešivecké nauèné 
stezky je asi ètyøi kilometry.
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Tipy na výlet 

Brány Letohrádku, této historické i kulturní 
ozdoby Zámeckého parku, se slavnostnì otevøou 
23. èervna v 17.00 hodin. Všichni jsou srdeènì 
zváni na velké pøátelské setkání, konané pod 
záštitou starosty mìsta Ostrova Pavla Èekana 
a námìstkynì hejtmana Karlovarského kraje Evy 
Valjentové. 

Pøi tomto setkání si pøipomeneme nejen založení 
pùvodní Mìstské galerie, ale také pokøtíme publikaci 
Pùlstoletí výtvarného umìní v Letohrádku Ostrov. 
Otevøeme také tøi výstavy. První nese stejný název 
jako publikace a prostøednictvím plakátù, pozvánek, 
katalogù a dobových fotografií pøiblíží bìh èasu 
v galerijní práci v letech 1961 až 2011. Druhá výstava 

bude vìnována výtvarné tvorbì ostrovského peda- 
goga a jednoho ze zakladatelù galerie, uèitele Jiøího 
Zavorala. Tøetí je nazvána struènì: 1/50. Protože 
ostrovský Letohrádek (poboèka karlovarské Galerie 
umìní) má svùj sbìrný program, tedy sbírky zamìøené 
na èeskou a slovenskou grafiku a kresbu 20. století 
a protože padesát let tuto sbírku buduje, pochlubí se 
výsledky. Díly padesáti významných autorù první po- 
loviny 20. stol. tu bude sledován vývoj èeské grafické 
tvorby, její promìny jak co do námìtù, tak i optimál- 
ního využití jednotlivých grafických technik. I v této 
první fázi nejde zdaleka jen o popis krajiny, portrétu, 
žánrového výjevu. S udivující pøesvìdèivostí dokázali 
autoøi již na zaèátku 20. stol. vyjadøovat technikou 
leptu pùsobení svìtla, osvìtlení noèního i svìtla slu- 
neèního. Stejnì jako zachycovali poetické nálady 
a intimní scény sametovým projevem mezzotinty èi 
suché jehly, stejnì tak údernìjším projevem rytí a øe- 
zání ve døevì a linu zobrazovali dramatické scény 
sociálního charakteru i tajemné záøení symbolistních 
výjevù. V souladu s dobovými tendencemi se objevily 
také oproštìné, èasto na minimum zjednodušené 
experimenty kubistické a expresívní. Všechny tyto 
proudy v èernobílých (i barevných) technikách se 
rozvíjely takøka soubìžnì. V prvních padesáti letech 
pøedešlého století se tak setkáváme se Zdenkou 
Braunerovou, Maxem Švabinským, Vojtìchem Preis- 
sigem, tehdy velice populárním Václavem Radim- 
ským, ale také se symbolisty Františkem Bílkem, 
Josefem Váchalem a Janem Konùpkem, s výtvarnými 
výboji Václava Špály, Emila Filly, Josefa Èapka i s civi- 
listními, sociálními námìty Jana Rambouska, Vladimí- 
ra Silovského, Pravoslava Kotíka a koneènì i s typic-
kými projevy let ètyøicátých: Františka Hudeèka, 
Josefa Lieslera, Kamila Lhotáka. A ovšem i s díly 
osobností solitérních: Františka Muziky, Josefa Šímy, 
Antonína Procházky, Jana Zrzavého. Padesát let shro- 
mažïovaná èeská tvorba od padesáti autorù tu tedy 
nabízí mnohem více než jen padesát tváøí grafického, 
jen zdánlivì skromného umìní. 

Ostrovský Letohrádek 
slaví padesátiny

 Jiøí Cipran

Plešivecká nauèná stezka

Mnozí z vás, jistì i díky opìtovnì vysílanému 
televiznímu seriálu Èetnické humoresky, jste si 
všimli, že i v našem kraji se èas od èasu nìjaký ten 
èetník objeví. V èervnu 2007 bylo totiž založeno 
Obèanské sdružení Klub 1938 - Èetnická stanice 
Habersbirk. Za svou krátkou existenci má toho již 
mnoho za sebou. V souèasné dobì má klub 13 
aktivních èlenù ze všech koutù našeho kraje a dva 
èestné èleny. 

Èlenové se aktivnì zajímají o historii nejen èetnictva, 
ale i ostatních bezpeènostních sborù na území našeho 
státu (finanèní stráž, uniformovaný sbor bezpeènosti  
policie, stráž obrany státu aj.). Stìžejním obdobím 
èinnosti sdružení je první Èeskoslovenská republika, 
pøedevším pak rok 1938. Poøádá nebo se úèastní 
reenacting akcí (bojové ukázky v dobových unifor- 
mách). Dále, coby pøíslušníci prvorepublikového èet- 
nictva, finanèní stráže, armády apod. vystupují èlenové 
sdružení na nejrùznìjších slavnostech, poutích, ple- 
sech, kde jsou jejich èetnické etudy jistì vítaným 
zpestøením. Jako èestná stráž se úèastní pietních 
a vzpomínkových aktù. Poøádají pøednášky, výstavy. 
Letos jste „èetníky“ mohli spatøit napøíklad na maso- 
pustech v Horním Slavkovì, Chodovì nebo Králov- 
ském Poøíèí. V dubnu se uskuteènilo cvièení Sboru 
národní bezpeènosti v lesích nedaleko Ostrova. Cel- 
kem bez obtíží byl proveden nejen poøadový nácvik, 
ale pøíslušníci pluku 1NB zvládli i prùchod zamoøeným 
územím a odminování cesty. Na závìr cvièení byl 
sveden fiktivní boj se zbytky „wehrvolfù“. V nedávné 
dobì jste mohli èleny sdružení spatøit i na akcích 
pøipomínajících kvìtnové osvobození naší vlasti, a� už 
tøeba na Kladnì èi v Netolicích. Ale dost o tom, co 
bylo. Na 11. èervna jste srdeènì zváni do Muzea 
bezpeènostních sborù v Habartovì, kde je pro vás 
pøipravena Muzejní noc. Muzeem vás provedou in- 
struktoøi v dobových uniformách a pro dìti jsou pøipra- 
veny i nejrùznìjší hry a soutìže. Tìšit se také mùžete 
na ètyøi krátké ukázky z èinnosti bezpeènostních sborù. 
Pøestože se pøi ukázkách obèas vystøelí, jistì vás scénky 
hlavnì pøíjemnì pobaví. Více o programu Muzejní 
noci na: www.habartov.cz 

Hlášení èetnické stanice

Ing. Josef Macke, praporèík èetnictva 

Mgr. Zdenka Èepeláková, Mgr. Božena Vachudová     

Z Plešivecké vyhlídky 

V lesoparku Borecké rybníky se vyskytuje nìko- 
lik druhù chránìných rostlin, napøíklad v kvìtnu 
bohatì kvetoucí kosatec Iris pseudacorus. 

U nás se ale bohužel èasto stává, že chránìné rostliny 
neberou na vìdomí ani ti, kteøí jsou podle svého 
mínìní jejich milovníky. Kolik zahrádek se chlubí 

právì tímto bahenním druhem kosatce, jehož stavba 
kvìtu se od zahradních odrùd kosatcù na první 
pohled zøetelnì liší (nemá typickou „pøilbici“)!

Fotografie ukazují kosatce u cesty pøed zahrádkou na 
suchém, velmi nevhodném místì a v jejich pøiro- 
zeném prostøedí, tj. ve vodì. 

U Šlikovy školy                                                      Foto: Jiøí Ciprian

Chráníme 
chránìné rostliny?

Text a foto: Jiøí Cipran



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

letí po zahájení soustavné tìžby støíbra a jiných 
nerostù na Jáchymovsku a po pøíchodu horníkù ze 
Saska proniklo do Krušnohoøí protestanství-luterán- 
ství (protestantství shromažïuje všechny církve vze- 
šlé z reformace v 16. století, k nimž se pøidávají vyzná- 
ní zrozená z pozdìjších roztržek. Jejich spoleèným 
bodem je, že hlásají nezbytnost neustálé úpravy 
církví). Zakladatel Jáchymova Štìpán Šlik dokonce 
povolal do Jáchymova v roce 1532 luteránského 
kazatele, pastora Johannese Mathesiuse. V Ostrovì 
pak zaèal pùsobit první luteránský pastor v roce 1548. 
Jak to s náboženstvím u nás pokraèovalo, se dozvíte 
pøíštì. Vaše veverka. 

Ostrováci byli 
od  nepamìt i  
vìtšinou nìmec- 
ké národnosti 
a vyznáním ka- 
tolíci. To se ne- 
zmìnilo ani po 
dvojím obsazení 
Ostrova husity 
v letech 1421 
a 1428. I pøes 

svou nìmeckou národnost se tito obyvatelé nazývali 
Bohemy, tedy cítili se býti Èechy s nìmeckou ná- 
rodností. Zkrátka Ostrováci jako polena. Až v 16. sto- 
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Veverèin Ostrov Kabel Ostrov, s.r.o. OSTROVOSTROV

Mateøské centrum Ostrùvek 

Rady pro zahrádkáøe

Text a kresba: Martina Novotná

Dana Kolovratníková, jednatelka MC 

A� žijí všichni jedineèní! A zejména živé fosílie z období 
køídy, tj. z doby pøed sto miliony let. Takovým úžasným 
pozùstatkem nám vzdálených dob je právì jinan. 
Botanici tvrdí, že tvoøí tzv. monotypickou tøídu. To 
znamená, že má jediný øád, jedinou èeleï, jediný rod a 
dokonce i jediný druh. Naši badatelé zjistili, že právì 
v období køídy jemu podobných pøíbuzných skupin 
byla spousta. Mezi nahosemennými je jinan snad 
jediným zástupcem, u nìhož jsou jehlice rozprostøeny 
do plochy vìjíøovitého listu. Žilnatina listù dává tušit 
pùvod tohoto druhu mezi kapradinami. Pochází 
z Èíny, ale prý bychom jej tam v pøírodì obtížnì 
hledali. Nám dnes známé staré stromy v evropských 
parcích pochází a byly rozmnoženy pùvodnì z exem- 
pláøù východoasijských chrámových zahrad, což se 
dìlo zhruba od roku 1730. Do bìžné zahrady se tento 
nešlechtìný druh hodí pouze za pøedpokladu, že vaše 
oáza radosti snese tøicetimetrový kolos, který nebude 
vadit ani vašim sousedùm. Ale témìø všechno se dá 
øezat a udržovat. Dnes už tedy zahradníci pøinášejí 
kultivary menší a dokonce i panašované. Stromy to 
jsou dvoupohlavní. Samèí jsou vyzbrojeny kvìty silnì 
pøipomínajícími jehnìdy a samièí následnì nesou plod 
na stopce, nažloutlý nebo mramorovì hnìdavý, 
podobný tøešni. Nìkteøí pìstitelé si stìžují na údajný 

2. èervna

9. èervna

16. èervna

23. èervna

29. èervna 

30. èervna

18.00 Zahájení 
18.05 Zprávy, Informaèní servis, Policejní zpravodajství, 
Okénko z radnice 
18.20 Pod lupou 
18.30 Rozhovor na téma

18.00 Zahájení 
18.05 Zprávy, Informaèní servis, Policejní zpravodajství, 
Okénko z radnice 
18.20 Pod lupou 
18.30 DVDèko

18.00 Zahájení 
18.05 Zprávy, Informaèní servis, Policejní zpravodajství, 
Okénko z radnice  
18.20 Pod lupou 
18.30 Škola hrou

18.00 Zahájení 
18.05 Zprávy, Informaèní servis, Policejní zpravodajství, 
Okénko z radnice  
18.20 Pod lupou 
18.30 Otázky pro starostu

(Pozor støeda!)
15.00 Pøímý pøenos jednání Zastupitelstva mìsta 
Ostrova

18.00 Záznam jednání Zastupitelstva mìsta Ostrova

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. 
Zmìna programù vyhrazena! Jakékoli návrhy, pøipo- 
mínky nebo dotazy (i pro naše hosty) telefonujte na 
353 800 515 nebo pište na: marketing@tv-ostrov.cz, ne- 
bo mùžete zaslat textovou zprávu na tel. 777 572 089.  

Provozní doba kontaktního místa ve Sbìrnì Sazky 
v Domì kultury: 
po-pá 9.00-17.00 hod. Telefonní èísla kontaktního 
místa: 353 844 732, 773 635 732
Spoleènost Kabel Ostrov, s.r.o., provozovatel kabelové 
televize v Ostrovì, upozoròuje všechny své pøedpla- 
titele, 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. 

Akce pro veøejnost
 Karlovarský slunovrat. Veøejný mezinárod- 

ní pochod  
 Køivoklátsko: Skryje, U Rozvìdèíka, Roz- 

hledna Velká Buková
 Zámky v povodí Úhlavy (Èervené Poøíèí, 

Lužany, Dolní Lukavice)
 Èeský les IX. Bobøí stezkou na Tachovsku

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://turiste.webpark.cz. 
Všechny uvedené akce jsou volnì pøístupny i pro 
neèleny Klubu èeských turistù.

4. èervna

11. èervna

18. èervna

25. èervna

Hana Ševèíková, produkce 

Klub èeských turistù

RNDr. František Wohlmuth, pøedseda KÈT

Den dìtí oslavíme spoleènì s maminkami na 
mateøské dovolené a jejich dìtmi ve støedu 1. èervna 
v 16.00 hod. v prostorách zahrady MC (hry a soutìže, 
pohádka, poníci, na závìr opékání buøtíkù). 

 pro širokou 
veøejnost se koná v pátek 10. èervna v 17.00 hod. 

 pøipravujeme na nedìli 26. èervna 
v 14.00 hod., pøihlásit miminko je nutné do 20. èervna 
(tel. 608 914 469). 
V prùbìhu letních prázdnin bude provoz MC 
omezen pouze na konání  a 

 kterou pøipravujeme na 1. až 
3. srpna a je urèená dìtem ve vìku od osmi do 12 let 
(poèet dìtí je z organizaèních dùvodù omezen). 
Náplní dílny je práce s ovèím rounem a keramika, 
souèástí akce je také jedna noc v MC (pøihlášky tel. 
608 914 469). 
Dìkujeme Vìzeòské službì Ostrov, která nám spolu 
se svými svìøenci pomohla s jarním úklidem. 

Pøednáška o astrologii, horoskopech

Vítání miminek

Narozeninových oslav
Letní výtvarné dílny,

Jinan dvoulaloèný (Ginkgo biloba L.)

zápach tìchto plodù. Bohužel nemohu posoudit, neb 
tyto stromy plodí málo a já nemìl tu èest pøivonìt. 
Fascinující je jinan na podzim, kdy se listy pøebarví do 
pohádkovì žluté. Popisují se úžasné vlastnosti této 
rostliny ve vztahu k povzbuzení naší pamìti. Jeden 
zahrádkáø se mì dokonce snažil pøesvìdèit o úžasných 
vlastnostech tím, že pøed mými zraky oškubal polo- 
vinu olistìní mladého stromku na své zahradì a de- 
monstrativnì svùj úlovek snìdl… Dal bych pøednost 
vývaru. Milan Jandourek, DiS

Foto: Martina Kosová
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Ètenáøské pøíspìvky

Odbor životního prostøedí Mìstského úøadu 
Ostrov obdržel 5. kvìtna dopis rodáka, již delší 
dobu žijícího v zahranièí, který obèas naše mìsto 
navštìvuje. Jeho pochvala prvních, pøíjemných 
zmìn jistì potìší ty, kteøí se o nì zasloužili. Odpo- 
vìdi k tìm druhým, pro nìho a leckdy i další obèa- 
ny nepøíjemným zmìnám, požádal pisatel rovnìž 
zveøejnit v OM.

Jsou to na prvním místì uvedené èerné skládky podél 
cesty k Ottovu rybníku (bývalému starému koupališti). 
Èerné skládky obecnì se jistì nemohou líbit nikomu, 
avšak vzhledem k neuvìøitelnì hloupým zpùsobùm 
chování nìkterých spoluobèanù je to nekoneèný boj. 
Mìsto prostøednictvím Odboru správy majetku mìsta 
každoroènì vynakládá znaèné prostøedky na úklid èer- 
ných skládek, a pøestože je všem pøístupný sbìrný dvùr 
ve mìstì, skládky se velmi rychle obnovují èi pøibývají 
další. Kromì sisyfovské práce na jejich úklidu lze uplatnit 
pøi pøistižení na místì tvrdé pokuty, ale právì jen pøi 
pøistižení na místì. Konkrétnì zmínìné èerné skládky 
podél cesty k Ottovu rybníku byly uklizeny krátce pøed 
pøíchodem rodákova dopisu. Na jak dlouho?

Pøedmìtem kritiky byl i vlastní stav Ottova rybníku (Sta- 
rého koupalištì). Tento rybník po tom, co pøestal být 
veøejným koupalištìm, získala do vlastnictví soukromá 
spoleènost, která v nìm i v rybnících nad ním zajiš�uje 
chov ryb. K tomu nepotøebuje „koupalištní“ èistotu dna 
ani vody, což v chovu kapøíkù nevadí. Upouštìní vody 
z rybníkù mùže mít vliv na obèasné zakalení z nìho vy- 
tékajícího Ostrovského potoka. Nemùžeme jistì tvrdit, 
že žádní zahrádkáøi nikdy nic k potoku nevylijí èi do 
potoka nevhodí, ale ti spíš odebírají vodu k zálivkám. 
A opìt je to zejména otázka odpovìdnosti obèanù.

Souèasný stav Zámeckého parku je samostatná zá- 
ležitost, ke které jsme se již vyjadøovali mnohokrát 
(i v Ostrovském mìsíèníku). Pùvodní bohatou druho- 
vou skladbu mnohdy i vzácných døevin ovlivnilo mj. nì- 
kolik živelních pohrom v podobì vichøic a povodní. Na 
upozornìní obèanù i odborníkù mìsto zadalo zpraco- 
vání znaleckého posudku, který se týká revize stavu 
stromù v mìstském parku se zamìøením na posouzení 
jejich provozní bezpeènosti vèetnì návrhu opatøení 
u jednotlivých stromù. Bylo posuzováno celkem 459 
vzrostlých stromù a bylo shledáno, že provozní bezpeè- 
nost nìkterých stromù je ve špatném stavu. Provedená 
inventarizace všech døevin prokázala potøebu zásahù 
prostøednictvím zdravotních, bezpeènostních èi výchov- 
ných øezù, zajištìní pomocí instalace bezpeènostních 
vazeb a kácení 69 ks jedincù, u kterých nebyla proká- 
zána další životaschopnost a jejichž setrváním v lokalitì 

Vážení obèané Ostrova, jsem rodák z vašeho mìsta 
a již delší dobu žiji v zahranièí. Ostrov jsem 
navštívil po nìkolika letech a mnohými zmìnami 
jsem byl mile pøekvapen, ale také velmi zklamán. 

Napøíklad prùtah mìstem se vám velmi povedl! Navští- 
vil jsem klášterní areál, je pìknì opravený i s kaplí. Pak 
jsem šel na pùvodnì Staré koupalištì, kde jsme se jako 
dìti koupaly, první otøes byl hned za viaduktem: èerná 
skládka zahradního odpadu, starých pražcù, igelitù, sta- 
vební sutì atd. O rybníku se ani nebudu zmiòovat, 
protože to je hrùza, mohli by ho pøejmenovat na Bah- 
òák. Pak jsem se chtìl vrátit do parku podél potoka, ale 
po levé stranì byla cesta uzavøena branou s oznaèením 
soukromý pozemek (?) a po pravé stranì by si èlovìk 
zlámal nohy. Potokem, kde jsme jako dìti chytali raky, 
rybièky, mušle, jsem byl úplnì znechucen, zahrádkáøi do 
potoka vylévají všechno možné a je z nìj stoka. V parku 
na mì èekalo další nemilé pøekvapení. Park, známý 
nádhernými letitými stromy, je z velké èásti vykácen, 
podle hromady kmenù složených u høbitova bylo døevo 
zdravé. Ostrov byl vždy mìstem plným zelenì, doufám, 
že až pøíštì pøijedu, zelenì již nebude ménì, ale více.

Pod názvem Flosii Fashion Show 2011 se 9. kvìtna 
konala módní pøehlídka zaèínající znaèky „Flosii“ 
studentek Báry Müllerové a Kvìty Pham Phuong 
Hoa. Bylo pøedvedeno sedm modelù letního oble- 
èení, inspirovaného tzv. scene stylem, vyznaèují- 
cím se hlavnì barevnou sytostí. Pod taktovkou 
moderátorky a poøadatelky Báry Müllerové trvala 
pøehlídka zhruba ètvrt hodiny a program doplnilo 
i taneèní vystoupení. 

Zájemci si toto obleèení mohou prohlédnout na 
http://muller-company.blog.cz/, nebo napsat e-mail na: 
flosii.bmuller@gmail.com
„Myslím si, že se pøehlídka vydaøila, i když byla celkem 
krátká. Zvolila jsem sedm rùzných modelù, z nichž tøi 
modely byly šaty. Za vrchol považuji model Hello Doll, 
rùžové hedvábné šaty,“ zhodnotila akci Kvìta Pham. 

Všichni jistì známe z dokumentárních filmù nehezké 
zábìry z okrajových ètvrtí velkých mìst, zejména z roz- 
vojových zemí. Asi jen málo komu se tato místa mohou 
zdát malebná a všude by byli rádi, kdyby se jich mohli 
nìjak zbavit. Øíká se jim rùznì: slumy, favelly… I naše 
mìsto má na vìtšinì svých okrajù své „slumy“. Naštìstí 

v nich nežijí lidé, ale pouze rezavìjí plechoví kamarádi. 
Jedná se o garáže. Naštìstí také nežijeme v zemi, kde se 
problémy okrajových ètvrtí øeší buldozerem, i když by 
v tomto pøípadì mìlo takové øešení jistou eleganci. 
Nemìlo by to ale znamenat, že bychom se s existencí 
tìchto periférií mìli smíøit na vìèné èasy. Kromì jejich 
ostudného vzhledu také na nìkolika místech objektivnì 
brání rozvoji mìsta a zabírají ohromnou plochu, která 
by se dala využít pro potøebnìjší a estetiètìjší zástavbu. 
Možnosti øešení jsou jistì komplikované. Každá garáž 
má svého majitele a tìchto majitelù jsou jen na území 
Ostrova stovky. Dosáhnout dohody s každým alespoò 
v jedné lokalitì se zdá být prakticky nemožné. Pøesto si 
myslím, že lze tìmto lidem nìco nabídnout. Kdo by totiž 
nechtìl vymìnit svùj starý dožitý majetek, do jehož 
údržby musí investovat, za zcela nový v perfektním 
technickém stavu?
Jedním z míst, která mají pro rozvoj mìsta velký vý- 
znam, je východní konec Lidické ulice. Pro tuto lokalitu 
jsme pøipravili návrh øešení patrových garáží, který vy- 
užívá pøirozeného sklonu terénu a umožní pøemístìní 
stávajících garáží bránících prodloužení Lidické ulice. 
Bylo by samozøejmì krásné, kdyby zde tøeba nad tìmito 
garážemi mohl vyrùst nový bytový dùm s vìtšími byty, 
kterých je ve mìstì nedostatek. Ale to jsem již zcela 
v oblasti fantazie. Že to bude stát hodnì penìz? Ano, 
bude. Ale vyøešení problému v tomto místì mùže být 
precedentem i pro jiné lokality. Navíc bez uvolnìní kon- 
ce Lidické ulice postrádají úvahy o tolik diskutovaném 
zámìru „Ostrov - východ“ jakýkoli smysl. A teprve zde 
pùjde opravdu o velké peníze, které by mìly být in- 
vestovány úèelnì. 

Dnešní doba si žádá aktivní jedince: vzdìlané, 
nekuøáky, sportovce, bez nadmìrného cholestero- 
lu a nadváhy, kteøí cvièí jógu a jedí zdravì. Viz 
proklamace ministerstev zdravotnictví, školství…

„Mysli globálnì, jednej lokálnì,“ praví klasik. Na úrovni 
obcí je vše jinak. Napøíklad v Ostrovì již tøetím rokem 
zajiš�uje stravování školních dìtí firma, která má na 
svých webových stránkách výše zmiòované floskule, ale 
realita je jiná. Staèí se podívat na jídelníèek (nutno zajít 
do nìkteré z jídelen, kde je vyvìšen, protože ten na 
webu není veøejnì pøístupný), kde najdete nìkolikrát 
v týdnu uzeniny, smažené pokrmy…, zeleninu jen spo- 
radicky a vìtšinou v nevhodné úpravì. O èerstvé 
zeleninì se vám mùže jen zdát, pokud nepovolíte po- 
tomkovi nákup doplòkového sortimentu, kde se vedle 
rùzných slazených nápojù, zákuskù, cukrovinek, bílého 
peèiva apod. objevují i zeleninové a ovocné saláty, které 

však cenu obìda 
zdvojnásobí. Jednou 
z ukázek jejich pojetí 
zdravé stravy byl 
obìd 12. kvìtna, kdy 
byla v nabídce ope- 
èená klobása s hoøèicí 
a chlebem! Citace 
z webu zmínìné fir- 

my: „Dnes už na rozdíl od našich rodièù víme, že 
vytvoøení správných stravovacích návykù v dìtství 
dokáže zajistit zdravìjší, a my vìøíme, že i delší život… 
Máme neustále na pamìti, že èerstvá a vyvážená strava 
má pøi každodenním stravování výrazný vliv na zdraví 
i pohodu každého jedince a pøispívá k prožití plnohod- 
notného a smysluplného života.“

O odlivu dìtí z ostrovských školních jídelen, a� už z dù- 
vodu toho, že jim zpùsobuje zažívací potíže, èi že rodièe 
nesouhlasí s nabízenou kvalitou jídel, nebo si prostì 
nevyberou, toho už bylo øeèeno mnoho. Žáci a studenti 
však mají možnost na obìd nejít. Rodiny to øeší rùznì: 
docházkou na obìdy k prarodièùm, ohøíváním pøedem 
uvaøených jídel nebo návštìvou jiných veøejných stra- 
vovacích zaøízení. Komplikovanost a nedostatky každé- 
ho z tìchto øešení si každý ètenáø jistì pøedstaví sám. 
V nevýhodì tak zùstávají dìti navštìvující školní družiny, 
protože ty chodí na obìdy spoleènì.

Pokud jde však o naši nejmenší generaci, tedy dìti 
v mateøských školách, ty volbu nemají. Ve školce dennì 
konzumují až tøi jídla a stanou se tak obì�mi rozhodnutí 
našich radních. V dobì, kdy lékaøi a vìdci došli k závìru, 
že pro zdraví èlovìka je velmi dùležitá prevence a sou- 
èástí prevence je zdravá výživa, jednají námi volení 
zástupci o zrušení kuchyní ve školkách a zøízení jediné 
centrální vývaøovny, ze které se bude jídlo rozvážet do 
všech školek ve mìstì. Ètenáø již jistì tuší, která firma se 
nabízí jako „nejvhodnìjší“. Bude tak i dìtem ve školkách 
dopøán opeèený buøt s chlebem? Jsou pro naše zastu- 
pitele prioritou dìti, nebo ekonomické úspory, které 
navíc vycházejí z nadsazených èísel na rekonstrukce sou- 
èasných kuchyní, zvýhodòujících centrální vývaøovnu? 
Tím, že se lidé preventivnì starají o své zdraví, šetøí velké 
výdaje našemu státu na léky a léèení nemocí, takže 
z ekonomického hlediska je urèitì výhodnìjší zdravá 
strava pro naše dìti. 

Žijme zdravì - jezme cokoli

Práce studentù 
ostrovského gymnázia

Je možné øešení 
garážových periférií?

Odpovìï mìsta na dopis rodáka

Napsal nám rodák z Ostrova
by mohlo dojít k ohrožení bezpeènosti a zdraví návštì- 
vníkù parku. Tyto stromy jsou již pokáceny a odvezeny, 
další kácení není v úmyslu. Významná je dosadba 100 ks  
stromù zejména v západní èásti parku. Jednotlivé zásahy 
se mají uskuteènit v letech 2011 až 2012. Mìsto Ostrov 
chce zajistit komplexní dlouhodobý plán péèe o stromo- 
vé patro Zámeckého parku i mìstské zelenì a dosadbu 
stromù, která by se pøiblížila k pùvodní historické dru- 
hové pestrosti a zvýšit tak pøírodní, kulturní a estetickou 
hodnotu parku i celého mìsta. 

Jan Nìmec

Ing. Tomáš Èepelák, Odbor ŽP

Mgr. Ivan Machek

Redakce

Ing. Vladimír Toman
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Patnáctý roèník Poháru Nadìjí, který byl zároveò 
nominaèním turnajem MÈR pro žactvo, se konal 
9. dubna v Novém Boru. Z našeho oddílu se závo- 
dù zúèastnilo celkem sedm soutìžících. 

Nejlépe si vedly naše mladší žákynì: Tereza Pecková, 
Eva Kadeøábková a Jana Dobrovolná. V kategorii kata 
team získaly první místo. Velké drama se odehrálo 
v   kategorii kumite dorostenky, kde v tìžké konkurenci 
nastoupila naše nejlepší závodnice Pavla Mezzeiová. Ta 
ètyøi vteøiny pøed koncem zápasu neudržela jednobo- 
dový náskok a dovolila soupeøce, aby bodovala. Tím si 

soupeøka zajistila prodloužení zápasu a nakonec jedno- 
bodovým rozdílem zápas vyhrála, obsadila tøetí místo. 
O týden pozdìji jsme se zúèastnili soutìže v Domaž- 
licích. Soutìžilo se o Chodský pohár. I zde jsme dokázali 
vybojovat pro náš oddíl cenné medaile. Pøedevším je 
tøeba ocenit Danielu Veselou za druhé místo v kategorii 
kata mladší žákynì 8. Kyu a Ondøeje Nováka za první 
místo v kategorii mladší žáci 8. Kyu. Celkovì z obou 
soutìží si náš oddíl dovezl: tøikrát zlato, pìtkrát støíbro 
a tøikrát bronz. Za dosažené výsledky a reprezentaci 
našeho oddílu i mìsta Ostrova všem závodníkùm 
dìkuji. 

Každý má ve svém životì místo v srdci, které 
patøí nìjaké jeho zálibì. Vùbec nezáleží na tom, 
jaká záliba to je, jde jen o to si ji co nejvíce užít. 
Nìkteøí mají v srdci místo pro rychlý stroj, který 
øídí jen ti nejodvážnìjší. Pro ty je nedílnou 
souèástí „motomše“ s požehnáním strojù, která 
zahajuje pomyslnou motorkáøskou sezónu. 

Motomše se už koná také u nás 
v Ostrovì, a to v kostele sv. Mi- 
chaela a Panny Marie Vìrné. Le- 
tos v kvìtnu to bylo podruhé. 
Velký dík patøí ostrovskému faráøi 
Marku Hricovi, který k celé akci 
pøistoupil velmi zodpovìdnì, je- 
ho požehnání mìlo opravdu vel- 
kou sílu a váhu. Vùbec celá akce 
mìla svoji hloubku a urèitì byla pro 
motorkáøe velmi dùležitá a sym- 

bolická. Tak jen tak dál, utužovat pøátelství je skvìlá 
vìc, a nemusí jít jen o akce spojené s motorkou. 

Karate MDDM OstrovMše pro motorkáøe 
v Ostrovì

Martina Novotná

Ivo Hodík, 2. Dan, ved. odd. a trenér  Foto: Stanislav Pavlas

Výbor Svazu diabetikù v Ostrovì projednával 
bìžné záležitosti z roèního plánu. Velkou starost 
a péèi èiní územní organizaci otázka zajištìní 
finanèních prostøedkù na akce, jako jsou cvièení, 
plavání, rekondièní pobyty, edukace pro novì 
zjištìné diabetiky a další. Problém spoèívá v tom, 
že podstatnou èást potøeb finanèních prostøed- 
kù tvoøí dotace poskytované z ústøedí svazu. 
Urèitou pomoc získáváme od Mìstského úøadu 
Ostrov, od sponzorù, a to buï finanèními pro- 
støedky, nebo i vìcnými dary. Za každou daro- 
vanou pomoc jsme vdìèni.

Co by diabetici mìli vìdìt
V èerné kronice nás mediální sdìlovací prostøedky 
seznamují s tragickými událostmi, jako jsou dopravní 
nehody, pøi nichž umírají lidé, požáry, pøírodní 
pohromy atd. Uvedené události vìtšinou vznikají 
v dùsledku nedodržování pravidel pøi nìjaké èinnosti. 
To však platí i o nedodržování pravidel pøi léèbì 
cukrovky. 
Statistické údaje z roèenky ministerstva zdravotnictví 
za rok 2009 uvádìjí, že vinou vysoké hladiny 
krevního cukru trpìlo v ÈR 94 402 osob diabetickou 
retinopatií, tj. onemocnìním oèní sítnice a v jejím 
dùsledku 22 750 pøípadù z uvedeného poètu i sle- 
potou. Onemocnìním ledvin trpìlo 82 948 pacien- 
tù, z toho 34 % sníženou ledvinovou funkcí. Další 
komplikací je diabetická noha, která se vyskytla 
u 43 990 pacientù a z tohoto poètu bylo provedeno 
8439 amputací, jedna ve vìku do 19 let. Taková je 
„èerná kronika“ diabetikù, která se nezveøejòuje, ale 
je také odstrašujícím varováním pro všechny postiže- 
né touto nemocí. Snad toto sdìlení upozorní na ne- 
bezpeèí, kterému mùžeme zabránit nebo je alespoò 
významnì ovlivnit. 

Informace pro diabetiky

Jiøí März, SD Ostrov 
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Èerven 2011 OM dostávají obce a infocentra v regionu Ostrovsko.


