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Mìsto Ostrov v rámci projektu Støíbrná 
stezka Silberstrasse I. investièní etapa (dále 
jen Silberstrasse), který je realizován 
za úèasti dotaèního programu Cíl 3/Ziel 3 na 
podporu pøeshranièní spolupráce 2007-2013 
mezi Èeskou republikou a Svobodným 
státem Sasko, zahájilo na zaèátku dubna 
stavební práce na budoucí cyklostezce 
Ostrovské rondo. 

Zatím se jedná pouze o I. etapu, která zaèíná 
v ulici Dukelských hrdinù a konèit bude na 
Hlavní tøídì. Do budoucna se pøedpokládá 
výstavba dalších úsekù, a to mezi vlakovým 
nádražím a ulicí Dukelských hrdinù a od Hlavní 
tøídy po kruhový objezd u prodejny Tesco. 

Jako „velký táta“ nakoupilo mìsto Ostrov 
nové hraèky pro naše nejmenší obyvatele.  
Zahrady mateøských škol se nyní budou 
pyšnit novými herními prvky, které tam 
osazuje firma Marius Pedersen, vítìz 
výbìrového øízení na zpracování veøejné 
zakázky. 

Nové herní prvky mìsto financovalo èástkou 
cca 600 tis. Kè. Stávající staré herní prvky, již 
nevyhovující po stránce bezpeèí a estetiky, byly 
odbornì demontovány a jejich kovové èásti 
skonèily ve sbìrných surovinách. Bezmála 60 let 
plnily svou funkci a pøinášely dìtem radost. 

Mìsto nakoupilo hraèky
pro nejmenší 

Rada mìsta Ostrov pøijala v èervnu usnesení 
ve vìci vyhlášení vítìze výbìrového øízení na 
nového provozovatele mìstské hromadné 
pøepravy osob. To znamená, že od 1. èervence 
letošního roku budou rozšíøeny stávající linky 
autobusové pøepravy na území našeho mìsta. 

Autobus bude zajíždìt také k prodejnám Tesco 
a Lidl, dále pak do obcí Horní Žïár a Hluboký. 
Èastìji také do Vykmanova a k ostrovské 
nemocnici. Ostatní spoje budou upraveny tak, 
aby lépe navazovaly na spoje vlakové. Potìšující 
bude také, že autobusy budou jezdit na 
vybraných spojích i o víkendech. Nový jízdní øád 
bude vèas zveøejnìn na stránkách mìsta Ostrova 
a v dalších periodikách. 

Mìstská doprava rozšiøuje 
spoje

Ladislav Jiskra, ved. Odboru DS 

Výstavba cyklostezky 

Støední 
prùmyslová 
škola otevøela 
návštìvníkùm 
dveøe 
v zámecké 
budovì 
naposledy.

Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Libor Hofmann, Odbor SMM

V rozhovoru 
se pøedstavuje 
Panna klíènice 
z Horního 
hradu.

Nová letní scéna v areálu Mìstského domu dìtí 
a mládeže v Ostrovì, která byla slavnostnì ote-
vøena loni v záøí, nabízí více možností využití. 
Mnozí z vás už se s ní seznámili a další se mohou 
tìšit na akce, které se zde uskuteèní v budoucnu. 
Mezi takovými pøipravovanými akcemi je i pro-
mítání filmù pod širým nebem. 

„Už jsme nìkolikrát uvažovali, že rozšíøíme nabídku 
programù o letní kino. Jakmile se naskytla možnost 
využít nové letní scény pøi domu dìtí, neváhali jsme 
a pøipravili na èervenec letní kino. Promítat budeme 
každý pátek a sobotu od 22.00 hodin. Vstupné je 
pouze symbolické, tøicet korun. Vycházeli jsme z na-
bídky DVD pro veøejné produkce, zaøadili jsme kome-
die, horory i studentské filmy. Bìhem promítání bude  
zajištìno i drobné obèerstvení. Pokud se naše nabídka 
setká s ohlasem, který se samozøejmì projeví i v ná-
vštìvnosti, mùžeme uvažovat o rozšíøení promítání 
v letním kinì i v srpnu. Za špatného poèasí by se pro-
mítání zrušilo. Doporuèujeme vzít si mìkký polštáøek, 
pøípadnì deku a jít strávit pøíjemný letní veèer ve spo-
leènosti s dobrým filmem, popcornem a limonádou,“ 
zve na letní promítání vedoucí kin Ilona Hálová.
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Výstavba cyklostezky 
Ostrovské rondo ve své I. etapì pøedstavuje úsek 
v délce 915,52 metru o šíøi tøi metry (vèetnì obou-
stranných nezpevnìných krajnic šíøky 0,25 m). Pro 
konstrukci vozovky cyklostezky je uvažováno využití 
plánì koleje bývalé vleèky do závodu Škoda. Kolej 
byla již døíve snesena a štìrkové lože rozprostøeno 
a urovnáno. Takto pøipravená pláò byla znovu øádnì 
urovnána a zhutnìna. Pro dorovnání vìtších nerov-
ností a utažení povrchu byla provedena vrstva ze 
štìrkodrti v tlouš�ce cca 100 mm. Na ni se pak položí 
vrstva obalovaného kameniva a na závìr bude pro-
vedena obrusná vrstva z asfaltového betonu jemno-
zrnného. Povrchová úprava bude umožòovat i jízdu 
na in-line bruslích. 

Souèástí této stavby je i položení kabelù a osazení 
25 stožárù veøejného osvìtlení, dále osazení doprav-
ního znaèení a výstavba pìti odpoèívadel s lavièkami 
a odpadkovými koši. To vše pøijde podle uzavøené 
smlouvy o dílo na 3 191 216 Kè vèetnì DPH, pøièemž 
85 % nákladù je hrazeno z dotace Evropské unie, 5 % 
z dotace státu ÈR a zbývajících 10 % hradí mìsto 
Ostrov. 

K ukonèení výstavby I. etapy ostrovského ronda do-
jde letos 16. záøí. Pouhou výstavbou I. etapy Ostrov-
ského ronda však Silberstrasse pro Ostrov nekonèí, 
protože projekt se na území Ostrova skládá ze ètyø 
èástí: Ostrovské rondo, Nauèná stezka Ostrovsko 
a hornictví, Vyznaèení cyklotras Silberstrasse è. 2276 
a 2011 a Stavební úpravy èásti zámku s vytvoøením 
výstavní expozice Ostrovsko a hornictví. Pøedpoklá-
dané celkové náklady za všechny ètyøi výše uvedené 
èásti èiní cca 13 982 500 Kè. 

Rekonstrukce Domu kultury byla oficiálnì zahá- 
jena pøedáním staveništì, které se uskuteènilo 
v polovinì kvìtna. Na fasádì se objevil nezbytný 
billboard a krátce poté bylo oploceno parkovištì 
na severní stranì Domu kultury, kde vzniklo 
zaøízení staveništì. 

Neprodlenì se rozbìhly práce na støeše Domu kultury 
s cílem opravit povrch, hromosvod, klempíøské prvky 
a celou øadu dùležitých drobností, bez kterých se tak 
velká støecha neobejde. V neposlední øadì bude støe- 
cha také zateplena, což sníží náklady na vytápìní Domu 

kultury. V polovinì èervna se naplno rozjela také 
rekonstrukce balkónu divadelního sálu. Staré døevìné 
a nepohodlné sedaèky budou nahrazeny novými, jako 
jsou v pøízemí. Aby to bylo možné, musela být roze- 
brána celá podlaha; ta bude nahrazena širšími stupni, 
které budoucím návštìvníkùm zajistí potøebné poho-
dlí. V nejbližších dnech bude zahájena také vestavba 
výtahu v prostoru šatny pro veøejnost. Tato akce bude 
jedním z nejvìtších zásahù do pùvodní budovy a pøi-
nese významné zvýšení komfortu zejména pro starší 
a imobilní obèany. 

Celá rekonstrukce probíhá za plného provozu Domu 
kultury. Rád bych proto požádal naše návštìvníky 
o pochopení, setkají-li se s obèasným nepohodlím, 
hlukem a neèistotou. Tyto prùvodní jevy se budeme 
snažit snížit na minimum a pevnì vìøíme, že výsledek 
rekonstrukce nám všem trochu doèasných nesnází 
vynahradí. 

Nemocnice Ostrov upozoròuje, že v termínu od 
1. do 20. èervence bude z dùvodù úprav uzavøeno 
gynekologicko-porodnické oddìlení vèetnì 
novorozeneckého a pediatrického oddìlení (nikoli 
od 1. do 20. èervna, jak jsme uvedli v minulém èísle 
OM). Za chybu se omlouváme. 

Letní odstávka teplé vody se uskuteèní od 1. do 
5. srpna vèetnì. 

Rekonstrukce kulturního 
stánku v plném proudu

Uzavírka 
oddìlení nemocnice

Redakce

Ostrovská teplárenská, a.s. 
informuje

Ing. Marek Poledníèek, øed. DK Ostrov 

David Papánek, Odbor investic 

Rekonstrukce divadelního sálu v Domì kultury - balkón                                                                                   Foto: Ing. Marek Poledníèek

Foto: Ing. Marek Poledníèek

Ostrovské letní kino po letech 
opìt na scénì

Pokraèování ze strany 1 

Souèasná letní scéna s úmyslem zaøadit do programu 
i promítání filmù navazuje nepøímo na tradici, která už 
tu byla. Pamìtníci jistì tuší, že jde o bývalé letní kino, 
slavnostnì otevøené 1. kvìtna 1952 v rámci znovu-
obnovení Zámeckého parku (za pomoci dobrovol-
ných brigádníkù). Park mìl sloužit pøevážnì k rekreaci 
a kromì letního kina v nìm bylo nìkolik døevìných 
staveb: taneèní kruhový parket, hudební pavilon, lout-
ková scéna aj. Samotné letní kino sloužilo víceúèelovì: 
díky tomu, že pøed plátnem mìlo vìtší pódium s or-
chestøištìm, mohla zde vystupovat i rùzná taneèní 
a hudební tìlesa. 

Roku 1954 byly v letním kinì v parku promítány festi-
valové filmy, takže je místní obyvatelé mohli zhlédnout 
témìø souèasnì s návštìvníky Mezinárodního filmo-
vého festivalu v Karlových Varech. Díky blízkosti lázeò-
ského mìsta navštívil Ostrov i nejeden vážený festiva-
lový host, napøíklad herec Miroslav Horníèek. Pøi kaž-
doroèní pøíležitosti v rámci oblíbených hojnì navštìvo-
vaných Hornických dnù, které byly poøádány 12. kvìt-
na, do letního kina zavítal i tehdejší „soudruh prezi-
dent“ Antonín Zápotocký. Osobnì s promítaèi poho-
voøil a dokonce s nimi nejednou popil piva z okurkové 
láhve, která sloužila promítaèùm coby džbán. 

Roku 1964 bylo pùvodní plátno nahrazeno široko-
úhlým, umožòujícím kvalitnìjší promítání a širší výbìr 
filmù. Pozdìji pøibyly lavièky a oplocení. Mezi tehdejší 
promítaèe patøili pánové Fuèík, Krùèek, Suchan a další. 
Kapacita hledištì byla neuvìøitelná: okolo jednoho ti-
síce návštìvníkù! Pøi promítání thrilleru Smrt v èerve-
ném jaguáru byla úèast tak vysoká, že návštìvníci pro-
razili vstupní bránu. Obdivovatelé ženské krásy jistì 
vzpomínají na jedovatý rodinný portrét „šokujícího pro-
vokatéra“ Marca Ferreriho, italský film Vèelí královna 
s atraktivní hereèkou Marinou Vlady v hlavní roli. Za 
zmínku stojí záhadami obestøený pøíbìh Sherlocka Hol-
mese Pes baskervilský, který vylekal nejednoho diváka, 
vždy� v blízkosti kina ležel høbitov a železnièní tra�, což 
dodávalo strašidelným pøíbìhùm na síle. Podle pamìt-
níkù se poslední promítání uskuteènilo v záøí 1970, byla 
to francouzsko-italská komedie Cvoci. Konec letního ki-
na zpùsobilo hned nìkolik pøíèin: rozrùstající se vliv te-
levize, neustálé vykrádání promítací kabiny, skupiny van-
dalù potulující se v parku a samozøejmì i stále nižší úèast. 

V souèasnosti obliba aktivit, které se konají na venkov-
ních scénách, opìt narùstá. Doufejme, že nápad obno-
vit promítání pod širým nebem neskonèí jen u letoš-
ního èervencového promítání. Program letního kina 
najdou zájemci v kulturní pøíloze OM,  v Informaèním 
centru v Domu kultury, na webových stránkách DK 
Ostrov, na facebooku èi plakátových plochách ve 
mìstì. Martina Novotná

Foto: Ing. Marek Poledníèek
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Vedení mìsta na základì svého zámìru pøedložilo 
10. kvìtna 2011 Radì mìsta návrh na vyhlášení 
poptávkového øízení na zajištìní dodavatele škol-
ního stravování pro místní mateøské školy. 

Mìsto jako zadavatel tohoto øízení poptával návrh na 
vyèíslení nákladù na úpravu prostor pro vývaøovnu 
s výdejnou (MŠ Ostrov Masarykova 1195) a výdejny 
(MŠ Ostrov Halasova 765, MŠ Ostrov Palackého 
1045, MŠ pøi ZŠ J. V. Myslbeka Myslbekova 996 a MŠ 
Ostrov Krušnohorská 766), zajištìní výroby, distribuce 
a výdeje obìda, dopolední a odpolední svaèiny. 
V požadavcích na zpracování nabídky bylo zdùraz-
nìno, aby navrhovaný systém stravování byl v souhla- 
su s požadavky Krajské hygienické stanice, aby splòo-
val všechny normy a postupy dané platnou legis-
lativou, nezvyšoval náklady na školní stravování 
v ostrovských mateøských školách a zaruèil pøevzetí 
stávajících zamìstnancù tìchto kuchyní mateøských 
škol. Posléze, v dobì od 18. kvìtna do 24. kvìtna, byly 
doruèeny vedení mìsta Petice proti centrálnímu stra-
vování mateøských škol. 

Problematika centrálního stravování v ostrovských ma-
teøských školách se diskutovala již na pátém øádném 
zasedání Zastupitelstva mìsta 18. kvìtna a den poté, 
pøi veøejném projednání s rodièovskou veøejností 
v MŠ Ostrov Masarykova 1195. V rámci veøejného 
projednání mohla rodièovská veøejnost vyslovit svoje 
názory prostøednictvím ankety, ze které jednoznaènì 
vyplynulo, že rodièe pøivítali pøístup vedení mìsta 
k veøejné diskusi. Dále se v anketì vyjádøili, že jsou 
zásadnì proti centralizaci stravování v mateøských 
školách. 

Zásadní stanovisko k tomuto problému nakonec 
vyslovila na 12. øádném jednání (24. kvìtna) Rada 
mìsta Ostrov. Zrušila poptávkové øízení na zajiš-
tìní pøedškolního stravování s tím, že bude zacho-
ván stávající zpùsob stravování v mateøských 
školách. 

Zápis do ostrovských mateøských škol se konal ve 
dnech 3. a 4. kvìtna a týkal se docházky dìtí od 
1. záøí 2011. K zápisu se dostavilo celkem 190 zá-
konných zástupcù dìtí, nìkteøí navštívili s poža-
davkem na umístìní dítìte i dvì mateøské školy. 

Mezi žadateli o umístìní bylo osm dìtí pìtiletých, 17 
ètyøletých, 103 dìtí tøíletých a 62 dìtí, kterým k záøí 
2011 ještì tøi roky nebudou; tøetí narozeniny tyto dìti 
oslaví v prùbìhu školního roku 2011-12 a jejich mat-
kám bude konèit mateøská dovolená. K pøedškolnímu 
vzdìlávání se, podle školského zákona, pøijímají dìti ve 
vìku zpravidla od tøí do šesti let, pøednostnì se pøijímají 
dìti v posledním roce pøed zahájením povinné školní 
docházky. Mezi žadateli o umístìní byli i rodièe dìtí se 
zdravotním postižením. Integrace tìchto dìtí do tøíd 
Mateøské školy pøi ZŠ J. V. Myslbeka znamená snížení 
celkového poètu dìtí v dané tøídì. 

Kapacita ostrovských mateøských škol je 519 míst, 
celkem mùže být od záøí pøijato asi 150 dìtí (pøesný 
poèet bude znám po skonèení jednání o odkladu škol-
ní docházky pøedškolákù). Pøedpokládáme, že bude 
možno vyhovìt žádostem o umístìní dìtí v ostrov-
ských mateøských školách všech pracujících matek, 
vèetnì integrace dìtí se zdravotním postižením. 

V novém sídle Mìstské knihovny Ostrov v objek-
tu Paláce princù se finišuje. Stavebnì je objekt 
témìø dokonèen. Probíhá instalace zaøizovacích 
pøedmìtù, v plném tempu je dodávka mobiliáøe 
a venkovní terénní úpravy. V této èásti realizace 
bylo nutné zajistit dodávku koncových zaøízení 
informaèních technologií. 

Po koneèném upøesnìní a specifikaci rozsahu dodávek 
bylo vypsáno zadávací øízení na podlimitní Veøejnou 
zakázku na dodávku „HW, SW a vybraných konco-
vých zaøízení ICT a slaboproudu“ (elektrotechnických 
a elektronických zaøízení) pro zajištìní vlastního pro-
vozu knihovny. I když v prvním kole nebyl dodavatel 
vybrán, v druhém kole se z celkového poètu šesti 
pøihlášených zájemcù podaøilo vybrat dodavatele za 
celkovou èástku jeden milion a 333 tisíc Kè. Tímto 
výbìrem se podaøilo ušetøit finanèní náklady, protože 
souèasný propoèet nákladù se pohyboval kolem 
1 600 000 Kè. 

V letech 1997 až 2001 bylo Zastupitelstvem mìsta 
Ostrov šestkrát schváleno èásteèné prominutí po- 
platku z prodlení na nájemném za podmínky, 
že dlužník uhradí celý dluh na nájemném, soudní 
náklady a stanovený procentní podíl poplatku 
z prodlení. Procentní podíl promíjeného poplatku 
z prodlení se pohyboval od 70 % v roce 1997 po 
50 % v roce 1999 a 2001. 

Vzhledem k narùstající výši pohledávek mìsta vùèi 
nìkterým nájemníkùm mìstských bytù se Rada mìsta 
rozhodla pro letošní rok doporuèit zastupitelstvu 
schválit èásteèné prominutí poplatku z prodlení za 
neuhrazené nájemné. Této možnosti budou moci vy-
užít pouze ti dlužníci, u nichž o dluhu zatím nebylo pra-
vomocnì rozhodnuto soudem. Rada mìsta doporuèila 
schválit: 
Prominutí 75 % poplatku z prodlení za neuhrazení 
nájemného za pronájem bytu u tìch dlužníkù, kteøí do 
30. záøí 2011 uhradí celý dluh na nájmu, o nìmž zatím 
nebylo pravomocnì rozhodnuto soudem, vèetnì pøí-
padných soudních nákladù a zbývajících 25 % poplatku 
z prodlení.
Prominutí 50 % poplatku z prodlení za neuhrazení 
nájemného za pronájem bytu u tìch dlužníkù, kteøí do 
30. záøí 2011 uhradí celý dluh na nájemném, o nìmž 
dosud nebylo pravomocnì rozhodnuto soudem, vèet-
nì pøípadných soudních nákladù a zavážou se k úhradì 
50 % poplatku z prodlení nejpozdìji do 31. kvìtna 
2014 na základì splátkového kalendáøe s nejnižší 
mìsíèní splátkou 500 Kè, pøièemž v této dobì nesmí 
vzniknout další dluh na nájmu a službách a musí být 
dodržen splátkový kalendáø. 

Organizace Prima Vizus, o. p. s., nestátní zdra-
votnické zaøízení se sídlem v Chebu, požádala 
o pøíspìvek z rozpoètu mìsta Ostrov ve výši 20 tis. 
Kè na preventivní vyšetøení zraku pøedškolních 
dìtí v ostrovských mateøských školách v letošním 
roce. 

Tato firma letos projekt preventivního vyšetøení zraku 
pøedškolních dìtí v Karlovarském kraji s názvem „Kou-
kají na nás správnì?“ realizuje ve spolupráci se Správou 
zdravotních a sociálních služeb Cheb. Cílem je vèasný 
záchyt refrakèní (dioptrické) vady u nejmenších dìtí, 
pøedcházení vzniku tupozrakosti a minimalizace po-
škození zraku v dospìlosti. Vyšetøení se provádí pøí-
strojem Plusoptix S04 v mateøských školách. Vyšetøení 
uvedeným pøístrojem není hrazeno ze zdravotního 
pojištìní. Náklady na realizaci projektu jsou hrazeny 
z dotací, sponzorských pøíspìvkù, vlastního podílu 
realizátora projektu a pøíspìvkù rodièù. V prùbìhu 
øíjna bude v Ostrovì a okolí vyšetøeno asi 457 dìtí ze 
sedmi mateøských škol (stejný projekt byl úspìšnì 
realizován již v letech 2008 až 2010). Projekt se reali-
zuje v celém Karlovarském kraji. Ostrovští na nìj 
pøispìjí èástkou 20 tisíc korun, nebo� si uvìdomují, jak 
je dùležité provádìt vyšetøení zraku již v raném pøed-
školním vìku, a to alespoò jedenkrát roènì. Mìsto 
Ostrov již na tyto aktivity poskytlo pøíspìvek ve stejné 
výši i v minulém roce. 

V Ostrovì byly zaèátkem èervna pøidány na ètyøech vy-
braných stanovištích tøídìného odpadu èervené kon-
tejnery, které jsou urèeny pro sbìr baterií a drobných 
elektrozaøízení, mezi které patøí napø. kalkulaèka, rádio, 

discmen, mobilní telefon, 
poèítaèové myši a klávesni-
ce, elektronické hraèky aj. 
Tyto pøedmìty konèí v po-
pelnici na smìsný odpad 
mnohem èastìji než vìtší 
druhy elektrospotøebièù. 
Obèanùm se zdají sbìrné 
dvory, prodejny a opravny 
spotøebièù pøíliš vzdálené, 
proto jsme jim vyšli vstøíc 
a zajistili kratší dostupnou 

vzdálenost, na nejvíce frekventovaných místech. Do 
kontejneru však nepatøí televizory, poèítaèové moni-
tory, záøivky, úsporné žárovky a velké domácí spotøe-
bièe. 

Stanovištì nových èervených kontejnerù
Masarykova ulice (pøed budovou ZŠ Masarykova) 
Naproti vchodu OD Penny (bývalý diskont Plus)
Masarykova ulice (u èp. 1148, stanovištì tøídìného 
odpadu) 
Mìstské tržištì v ulici U Nemocnice
Dìkujeme obèanùm za dosavadní pøístup k tøídìní skla, 
papíru a plastù. 

Projekt Historický Ostrov II.

Vladislav Lupaè, Odbor investic

Èervená je nová barva 
v tøídìní odpadù 

Pøíspìvek na preventivní 
vyšetøení zraku dìtí

Miroslava Svìtlíková, ved. Odboru SVZLumír Pála, ved. Odboru SMM

Výsledky zápisu 
do mateøských škol 

Dagmar Shánìlová, Odbor KSVS

Ostrovští 
vyšli vstøíc pøání rodièù 

Prominutí poplatku 
z prodlení za neuhrazené 
nájemné 

Ing. Jiøí Bárnet, ved. Odboru fin.

Bc. Pavel Èekan, starosta mìsta 

Rekonstruovaný Palác princù                                                                                                                                                    Foto: Archiv
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Zprávy ze škol

Zájemci se louèili se zámeckou budovou

 

Mezi desátou hodinou dopolední a pátou hodinou 
odpolední škola otevøela své brány pro bývalé ab-
solventy, stejnì jako pro pedagogické a nepedago-
gické zamìstnance. Žádné dveøe (vyjma kabinetù 
a kotelny) nezùstaly zavøeny, zájemci si mohli pro-
hlédnout bývalou tìlocviènu, školní jídelnu, všechny 
kmenové tøídy, poèítaèové uèebny, dílny, stejnì jako 
prostory vìže v I. patøe, kde se jeden èas nacházely 
chemické laboratoøe. Bonusem pro všechny pøíchozí 
se dozajista stala návštìva øeditelny školy se stropní 
freskou, popøípadì otevøené prostory legendárního 
S-klubu, kde se v pøedešlých dekádách existence školy 
konaly koncerty i diskotéky.

V improvizované galerii na prvním patøe se pøi-
pomínaly fotografie z nejrùznìjších školních akcí, ma-
turitních plesù, výletù, oslav, nechybìla ani èást 
vìnovaná bývalým zamìstnancùm školy. Na jiných 
místech se návštìvníci seznámili s uèebními po-
mùckami souèasnosti i minulosti. První návštìvníci 
dorazili do školy už na pùl devátou, poslední opouštìl 
školu krátce po pùl šesté, bìhem celého dne si 
„svoji“ školu pøišlo prohlédnout pøes 650 zájemcù. 

Pøedevším dopoledne a po obìdì pøipomínaly 
chodby zámecké budovy neskuteèný Babylon, 
v obležení byli pøedevším bývalí uèitelé, kteøí živì 
debatovali s absolventy. Èást z návštìvníkù využila 
možnosti uspoøádat si po letech ve svých tøídách 
tøídnické hodiny, pro øadu z nich se jednalo o neopa-
kovatelný zážitek, který okoøenila i osobní úèast tøíd-
ních nebo dalších uèitelù. Dojetí se støídalo s pocity 
radosti, øada z tìch, kteøí na zámek dorazili, se už živì 
zajímala o možnost podívat se na novou školu.  Šanci 
dostanou ve støedu 31. srpna, kdy se nová škola 
slavnostnì otevøe široké veøejnosti a každý pøíchozí 
bude moci nahlédnout do jejího nitra. Pøíjemné chvíle 
vystøídal èilý ruch, škola se zaèala stìhovat, nejprve 
archiv, knihovna, dílny, audiovizuální technika a poté 
èást tøíd tak, aby na konci èervna nezùstalo v zámecké 
budovì moc vìcí, které by pøipomínaly rušný školní 
život. Devìtaètyøicetiletá historie prùmyslovky na 
zámku konèí, padesátku oslaví škola v novém Centru 
technického vzdìlávání. 

Každý, kdo se v sobotu 11. èervna bìhem dne 
vyskytoval v okolí zámecké budovy, musel mít 
pocit, že tu probíhá výjimeèná akce. A nebyl 
daleko od pravdy, zájemci o možnost naposledy 
si prohlédnout stávající prostory ostrovské prù-
myslovky obsadili nejen parkovištì pøed školou, 
ale kompletnì i nedaleké parkovací plochy býva-
lého obchodního centra.

Pøehled úspìchù v soutìžích 
a olympiádách 2010-2011

Na celostátní úrovni uspìli: Nguyen Thuy Linh 
(sexta A) 2. místo v Literární soutìži o cenu F. Venclíka, 
8. místo v soutìži Èeština je i mùj jazyk. Kristýna 
Ondrová a Alice Matìjková (obì 2. A) 1. a 2. místo 
v literární soutìži Evropský den jazykù. Adam Pøáda 
(kvinta B) 8. místo v Astronomické olympiádì v kon-
kurenci starších soupeøù. Matìj Dražil (3. A) 3. místo 
ve filosofické soutìži Univerzity Palackého v Olo-
mouci. Vladimír Palivec (oktáva B) 8. místo v Che-
mické olympiádì, Vladimírovi uniklo jen o dvì pøíèky 
mezinárodní kolo. Lucie Madajová (3. A) v téže 
soutìži 33. místo. Oba byli souèasnì úspìšnými 
øešiteli soutìžních úkolù. Petra Jílková (oktáva A) 
12. místo v Zemìpisné olympiádì. Veronika Babiuko-
vá (3. A), Kateøina Dlouhá (septima B), Nguyen Thuy 
Linh (sexta A) 9. místo v celostátní dìjepisné soutìži 
družstev. Všichni byli souèasnì úspìšní (tj. zpravidla na 
1. místì) v krajském i okresním kole, pokud soutìž 
tato kola mìla.

Na krajské úrovni: Adam Pøáda (kvinta B) 1. místo 
ve Fyzikální olympiádì, 1. místo v Chemické olym-
piádì (soutìž krajským kolem konèí). Adéla Bruckne-
rová (sekunda A) 1. místo v Biologické olympiádì. 
Kateøina Krucká (kvarta A) 1. místo v Olympiádì 
z ruského jazyka. Anna Matuštíková a Èenìk Maléø 
(oba sexta A) 1. místo v dìjepisné soutìži dvojic 
o Pohár královské mincovny. Michaela Š�ástková 
(kvarta A) 2. místo v Olympiádì z ruského jazyka. 
Lukáš Tamchyna (sekunda A) 2. místo v Zemìpisné 
olympiádì. Ladislav Martínek (kvarta A) 2. místo 
v Matematické olympiádì. Vojtìch Sekera (prima A) 
2. místo v matematické soutìži Pythagoriáda. Natálie 
Jírovská (tercie A) 2. místo v matematické soutìži 
Pythagoriáda. Kristián Hudec (tercie B) 2. místo 
v matematické soutìži Pythagoriáda. Eva Pincová 
(kvarta A) 2. místo v Olympiádì z anglického jazyka. 
Jan Šugar (tercie A) 2. místo v Chemické olympiádì. 
Nguyen Ngoc Anh (kvarta A) 3. místo v Chemické 
olympiádì. Radek Hrnèíø (sexta A) 3. místo v mis-
trovství ÈR v grafických disciplínách. Petra Lupo-
mìská (sexta B) 3. místo v Olympiádì z ruského 
jazyka. Markéta Krucká (septima A) 3. místo v Olym-
piádì z ruského jazyka. Jakub Kvapil (septima B) 
3. místo ve Fyzikální olympiádì. Všichni byli souèasnì 
úspìšní v okresních kolech tìchto soutìží.

Na okresní úrovni: Eva Pincová (kvarta A) 1. místo 
v Biologické olympiádì, 1. místo v Olympiádì z èes- 
kého jazyka, 1. místo v Olympiádì z anglického jazyka 
a 2. místo v Matematické olympiádì. Natálie Jílovská 
(tercie A) 1. místo v Matematické olympiádì. Jáchym 
Vintr (kvarta A) 1. místo v Dìjepisné olympiádì. 
Dominika Dvoøáková (kvarta A) 1. místo v Olympiádì 
z nìmeckého jazyka. Nguyen Tien Dung (sexta A) 
1. místo v Olympiádì z nìmeckého jazyka. Marek 
Hoffmann, Daniel Vaník a Jakub Liška (sekunda A) 
2. místo ve fyzikální soutìži Archimediáda. Jan 
Ondruš, Jan Pinc a Tereza Rambousková (sekunda B) 
3. místo ve fyzikální soutìži Archimédiáda. Michaela 
Š�ástková (kvarta A) 2. místo v Olympiádì z èeského 
jazyka. Nguyen Thuy Linh (sexta A) 2. místo v Olym-
piádì z èeského jazyka. Pavel Zelenka (tercie A) 
3. místo v Chemické olympiádì, 3. místo ve Fyzikální 
olympiádì. Jan Šugar (tercie A) 3. místo v Mate-
matické olympiádì, 3. místo v Olympiádì z an-
glického jazyka. Jakub Štoèek (kvarta A) 2. místo 
v Olympiádì z anglického jazyka. Èenìk Maléø (sexta 
A) 2. místo v Zemìpisné olympiádì. Vojtìch Sekera 
(prima A) 3. místo v Matematické olympiádì. Radka 

Velmi nás tìší, že i letošní seznam úspìšných 
studentù je úctyhodnì dlouhý. Dìkujeme všem 
za pøíkladnou reprezentaci školy i všem vyuèu-
jícím, kteøí je pøipravovali!

Naše škola se úspìšnì zapojila do èerpání 
finanèních prostøedkù z Evropského sociálního 
fondu. Realizace prvního projektu z operaèního 
programu Vzdìlávání pro konkurenceschopnost 
(oblast podpory Rovné pøíležitosti dìtí a žákù 
vèetnì dìtí a žákù se speciálními vzdìlávacími 
potøebami), který nese název Komplexní systém 
služeb pro žáky se speciálními vzdìlávacími po-
tøebami mìsta Ostrov, byla zahájena 1. bøezna. 

Partnery naší školy bez finanèního pøíspìvku jsou 
ZŠ Masarykova Ostrov, ZŠ Májová Ostrov, ZŠ Marie 
Curie-Sklodowské, MŠ Jáchymov a spoleènost Èlovìk 
v tísni. Zpracovatelem projektu je Linguae, spol. s r.o. 
a výše finanèní podpory 3 843 264,87 Kè. 

V rámci projektu je realizováno šest klíèových aktivit: 
školní psychologické poradenství (školní psycholog je 
zdarma k dispozici dìtem a jejich rodièùm z naší 
i ostatních ostrovských škol), informaèní a komunikaè-
ní technologie pro rozvoj nadání a talentu (vybavení 
naší základní i mateøské školy výpoèetní technikou), 
speciální pedagogické poradenství (speciální pedago-
gové z odborných zaøízení nabízí zdarma své služby 
dìtem s poruchami uèení z naší školy, ze ZŠ Májová 
a ZŠ Jáchymov), služby specializovaného logopeda 
(logoped je zdarma k dispozici dìtem s poruchami øeèi 
z naší i ostatních ostrovských škol), douèování žákù se 
speciálními vzdìlávacími potøebami (s dìtmi z naší 
školy a ZŠ Májová, které potøebují douèování a mají 
speciální vzdìlávací potøeby, zdarma pracují zamìst-
nanci organizace Èlovìk v tísni) a další vzdìlávání 
k zvyšování kompetence pedagogických pracovníkù. 

Druhý projekt je také z operaèního programu Vzdì-
lávání pro konkurenceschopnost (oblast podpory 
Zlepšení podmínek pro vzdìlávání na základních 
školách), je realizován od 1. èervence. Jeho název je 
EU peníze do ZŠ J. V. M. a MŠ Ostrov, výše finanèní 
podpory je 2 126 679 Kè. V rámci tohoto projektu 
bude realizováno celkem pìt klíèových aktivit: indivi-
dualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje ète-
náøské a informaèní gramotnosti a individualizace 
výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické 
gramotnosti žákù (prakticky se jedná o dìlení hodin 
èeského jazyka a matematiky v nìkterých roènících na 
II. stupni), inovace a zkvalitnìní výuky prostøednictvím 
ICT (znamená zapojení informaèních a komunikaèních 
technologií, napø. poèítaèù, interaktivních tabulí aj. do 
výuky v celé škole), inovace a zkvalitnìní výuky 
v oblasti pøírodních vìd, metodické kurzy pro uèitele 

Jankù (prima A) 2. místo v Biologické olympiádì. 
Adriana Považanová (kvarta A) 3. místo v Olympiádì 
z nìmeckého jazyka. Jan Vintr (sekunda B) 3. místo 
v Biologické olympiádì. Petr Modroviè (kvarta A) 
3. místo v Dìjepisné olympiádì. Jiøí Klùc (tercie A) 
3. místo v Zemìpisné olympiádì.

Sportovní soutìže: Oba týmy dívek (vyššího i nižšího 
gymnázia) se probojovaly do celostátního finále 
atletických soutìží do Bøeclavi a Opavy. Za úspìšnou 
úèast na velkém množství sportovních soutìží vy-
zdvihujeme tyto jednotlivce: Anna Zekuciová (kvarta 
A), Markéta Krucká, Dalibor Zapletal (oba septima A), 
Hedvika Maternová, Agáta Èervenková (obì sexta 
A), Šárka Holubová, Dominika Holubová (obì kvinta 
A), Matìj Vrba, Jan Sachl (oba septima B).

Gymnázium Ostrov pøeje všem ètenáøùm OM 
krásné léto, vyuèujícím, studentùm, provozním 
zamìstnancùm i všem pøíznivcùm naší školy 
pohodové letní prázdniny a spoustu skvìlých 
zážitkù. 

cizích jazykù. Více k projektùm na: www.zsjvm.cz. 

 

Rád bych popøál všem žákùm školy pohodové 
prázdniny a všem zamìstnancùm, aby bìhem 
zasloužené dovolené nabrali dostatek sil do 
dalšího školního roku.

ZŠ J. V. Myslbeka 
a MŠ Ostrov

Gymnázium Ostrov 

SPŠ Ostrov

Mgr. Libor Velièka

Mgr. Martin Fous, øeditel

Mgr. Libor Háèek

Foto: Archiv SPŠ
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Sport

Šachový mezinárodní velmistr Jiøí Štoèek má 
formu! Nejprve ji prokázal v Las Vegas, kde 
vyhrál velký turnaj. Poté se do Spojených státù 
vrátil ještì jednou, tentokrát do Philadelphie, 
aby tam (opìt v megaturnaji) obsadil tøetí místo. 
Tøetí úspìch slavil na domácí pùdì: z Pardubic si 
odvezl titul mistra republiky. 

Na mistrovství se dobøe pøipravil, hrál soustøedìnì 
a s nasazením. Navíc, jeho partie byly i pohledné. 
Vyhrál s pøehledem a zcela zaslouženì. A protože 
všichni èlenové oddílu jsou jeho fandové, mají z jeho 
úspìchu velkou radost, upøímnì mu gratulují a pøejí 
mnoho takových výsledkù. Že se Jirkovi daøí, ukazuje 
i rostoucí šachové hodnocení: v letošním roce se 
dostal již za hranici 2600 Elo! A tím se v republice 
mohou pochlubit pouze tøi hráèi.

Ten, kdo má psa a zodpovìdnì pøistupuje k jeho 
spokojenému životu, hledá neustále možnosti, 
jak vzájemnì zpestøit spoleèné chvíle. Nabízí 
se hned nìkolik možností, z nichž nejèastìji jsou 
to dlouhé procházky èi návštìva kynologické 
organizace. 

Vzhledem k plemenné pøíslušnosti není možné, aby 
se každý pes, docházející na cvièištì, mohl vìnovat 
výcviku podle nejnároènìjších zkoušek nebo aby 
vynikal v obranì stejnì jako jedinci, kteøí mají pro 

tento sport vlohy. Ideálním kynologickým sportem 
pro všechny (a� ètyønohé nebo dvounohé) je agility. 
Jedná se o sestavu pøekážek (stejnì jako je tomu 
napø. u parkuru pro konì), které pes pøekonává na 
slovní povel, doprovázený pohybem rukou a tìla. 

Protože se v naší ZKO neustále ozývají zájemci 
o rozšíøení výcviku právì o agility, rozhodli jsme se 
vyjít vstøíc nejen jim, ale také dalším zájemcùm o tuto 
aktivitu. Zahajovací hodina se koná v nedìli 7. srpna 
od 14.00 hod. v areálu ZKO Ostrov - Veseøice. 

Tréninky povede instruktorka Marcela Dotzauerová, 
která se v této disciplínì již nìkolik let umis�uje na 
pøedních místech v soutìžích po celé Èeské re- 
publice. Agility nebudou sloužit pouze kynologùm 
závodníkùm, ale pøedevším všem tìm, kteøí hledají 
možnost, jak si se psem užít ještì více radosti. 
Další informace na: www.veserice.estranky.cz

Našim ètyøem dorostencùm se podaøilo pøivézt 
z krajského pøeboru v Domažlicích tøi bronzové me- 
daile: Š. Holubové v kouli, která si výkonem 11,01 m 
zajistila nominaci na mistrovství republiky v Ostravì, 
D. Holubové v kladivu a F. Novákovi v osobním 
rekordu na 800 m. Pøeboru se nezúèastnila naše 
souèasná nejlepší oddílová závodnice A. Zekuciová, 
která ve stejném termínu reprezentovala ÈR na 
mezistátním utkání v Maïarsku, kde obsadila tøetí 
místo. Výbornì si také vedli naši mladší atleti, kteøí na 
krajském mistrovství ve Støíbøe získali dva cenné kovy 
a celou øadu „bramborových“ medailí. V závodu na 
800 m pøivezla zlatou E. Brožková a bronzovou na 
300 m V. Bílková. Všem našim závodníkùm dìkujeme 
za bojovnost. 

Sportovní gymnastky TJ MDDM Ostrov mají za 
sebou úspìšnou sezónu. Na pøeboru Karlovarské- 
ho kraje družstev získaly hned nìkolik medailí. 

V kategorii mladších žákyò I (roèník 2004-2002) 
vybojovalo bronz družstvo ve složení: Karolína 
Kunzová, Lucie Pavlíková a Emilie Simandlová, mladší 
žákynì II (2001-2002) získaly støíbro zásluhou Barbory 
Bláhové, Ester Dobrnièové a Anny Ertlové. Støíbro také 
vybojovalo družstvo žákyò III (1998-1999) ve složení: 
Eliška Belicová, Kateøina Držíková a Petra Wasse- 
bauerová. Dorostenky závodily pouze jako jednotliv- 
kynì, Simona Moudrá vybojovala zlato a Barbora 
Ághová støíbro. Velkou zásluhu na úspìších mají tre- 
nérky Olga Jaklová a Lenka Krausová. Velký dík také 
patøí trenérkám Alenì Èábelové a Michaele Ryšán- 
kové, které uèí základùm gymnastiky malé holèièky.

Naše mažoretky, Oskarky MDDM Ostrov, 
soutìžily v Ronovì nad Doubravou, kde se 
konalo Mistrovství ÈR v sólu a duu. 

Naše dìvèata se utkala v disciplinách s rekvizitou 
a v twirlingovém taneèním duu. Na soutìž odjelo 12 
dívek, které pøivezly z disciplín s rekvizitami a v ta- 
neèním twirlingovém duu pìt zlatých a tøi støíbrné 
medaile. V sólu v kategorii junior zvítìzila Tereza 
Provazníková, støíbrná byla další Oskarka Denisa 
Fekiaèová. 

Mistr republiky v šachu je z Ostrova
Šachový oddíl dìkuje
Èlenové šachového oddílu TJ Ostrov vyjadøují tímto 
dík Milutinu Perièovi za poskytnutí sponzorského daru. 
Tøebaže oddíl nemá nároèné ani nákladné výdaje, musí 
hospodaøit s nedostateènými finanèními prostøedky, 
získanými pouze z èásti èlenských pøíspìvkù. Hráèi si 
èasto hradí základní potøeby ze svého, proto takovou 
pomoc velice vítají. Již øadu sezón mohou obì naše 
družstva hrát soutìžní utkání v dùstojném a pøíjemném 
prostøedí salonku hotelu Krušnohor. Tuto nadstan- 
dardní péèi poskytují Milan Mrázek a Zdenìk Krejèík. 
I jim patøí naše podìkování. Dva roky už mùžeme 
propagovat ostrovský šach ve výloze øeznictví na Míro- 
vém námìstí. Tuto možnost nám ochotnì poskytuje 
František Touš. Rovnìž jemu dìkujeme.

Úspìchy ostrovských atletù 
Gymnastky 
pøivezly medaile

Oskarky opìt získaly zlato

Radost z vítìzství je veliká.                                                                                                                  Foto: Archiv Oskarek MDDM Ostrov

Foto: Archiv atletického oddílu

Mgr. Lada Bláhová

Eva Žiláková

Skákal pes, pøes… Agility! 

Martin Zrubek, pøedseda ZKO

Vlastimil Šetka

Eva Zekuciová



vování šperkù, dále kaligrafie a spolupráce pøi focení. 
V mé hlavì se neustále rojí další a další nápady a není 
možné je zastavit. Mou velkou vášní jsou také knihy, 
hlavnì pohádky a pøíbìhy pro dìti. Zatímco mi 
historici vysvìtlují, že tajné chodby z Horního hradu 
rozhodnì nevedou, já pobíhám se skupinkami dìtí 
a zkoumám každou díru do zemì. Svùj volný èas také 
využívám k tomu, že pomáhám nebo vystupuji nìkde 
jinde. Ráda dìlám kejklíøku, obèas tancuji, hraji 
divadlo a také jsem èlenka Ohnivého divadla Ignis. 
Obèas si toho naložím tolik, až se proklínám, ale 
všichni mí blízcí už dávno pojali podezøení, že si 
v èasovém vytížení prostì libuju.

Jakmile jsem zaèala s šermem, potøebovala jsem 
kostým. Jako studentka jsem nemìla na krejèovou 
a s maminkou jsme se rozhodly, že to zvládneme 
samy. Postupnì jsem chtìla stále honosnìjší šaty 
a noøila se do stále nových historických slohù. Mám 
nìkolik šatù gotických, renesanèních, barokních 
a mám chu� ponoøit se do éry empíru a lázeòství. Když 
nìco ušiju, ráda si k tomu vyberu vhodnou modelku, 
sama ji nalíèím, uèešu a vymyslím si, jak ji nafotím. 
Inspirace pøichází sama a myslím, že jí ani nestaèím. 
Pokud to dovolí poèasí, oblékám se do tìchto 
kostýmù i pøi hradních prohlídkách. Neštìstí je, že pøi 
akcích je obèas potøeba zbìsilého bìhu a pøi 
pøekonávání ošidných terénù jsou daleko praktiètìjší 
kalhoty než šaty s vleèkou. 

Mým velkým osobním pøáním jsou záchody! Ale jed- 
ná se o pøání velmi sobecké, tak radìji pøidávám ještì 
jedno: aby návštìvníky Horní hrad natolik oslovil, že 
budou mít chu� se vrátit a zkontrolovat, jak pokra-
èujeme s opravami. Aby Horní hrad pøijali za svùj. 

Odkdy šijete historické kostýmy?

Co byste pøála hradu do budoucna?

Jak jste se vlastnì 
dostala 
na Horní hrad?

Co obnáší funkce Panny klíènice?

Kdo všechno tvoøí hradní tým?

Na hrad mì pøivedl Karel Plíhal. Jeho písnì jsem 
milovala už od dìtství, a když jsem zjistila, že bude 
vystupovat na Folkové Ohøi 2004 na jakémsi Horním 
hradì, bylo jasno. Tehdy mi bylo teprve sedmnáct let. 
Další rok jsem se pøijela podívat na èarodìjnice, tam 
jsem se poprvé setkala se šermíøi ze Savioli a navázala 
s nimi kontakt.

Panna klíènice je jakési honosnìjší synonymum pro 
holku pro všechno. To zaèalo tak: když jsem zaèala 
šermovat, Savioli organizovali na Horním hradì dìt- 
ský den. Nejdøív jsem jen vypomáhala u rùzných 
disciplín, další rok jsem se podílela na organizaci 
a následující roèník jsem už mìla skoro celý sama „na 
hrbu“. Tak si mì všimnul hradní pán Pavel Palacký 
a usoudil, že pøesnì takový èlovìk by se mu hodil do 
týmu. Dìtské dny už teï organizuji já, a to pøijíždí 
pøátelé takøka z celé republiky, nìkteøí z nich ještì 
nevynechali žádný roèník. Je to nejnároènìjší akce 
z celého roku, ale mám ji nejradši. Panna klíènice se 
nesmí nièeho bát ani štítit. Spektrum mé práce je 
takøka bez hranic, od jednání se sponzory pøes gra- 
fické návrhy, prùvodcovství, organizace školních vý- 
letù èi kulturních akcí až po úklid podkroví, vytírání 
pavích bobkù nebo èištìní chemických záchodù… 
Nìkdy jsem v pohotovosti 12 hodin dennì, nìkdy 
sedm dní v týdnu a pøechod pracovní doby ve volný 
èas už nemá pevné hranice. Tak se to stává, když vás 
práce baví.

Hradním pánem je Pavel Palacký z Prahy a hradní 
paní Dita Kintšnerová. Na první pohled obyèejní lidé 
a hned na ten druhý lidé neobyèejní ve svém konání. 

Dvì povahy tak rozdílné, jak je to jen možné. Celý 
hradní tým èítá kromì nich už jen Pannu klíènici, 
ostrovského stavitele Štìpánka, hradního kastelána 
Jakuba Hejtíka a správce hradních statkù. 

V dobì, kdy se to všechno semlelo, jsem ještì chodila 
na základní školu, takže ten pøíbìh znám jen z vyprá-
vìní a nemùžu øíct, co všechno je na nìm pravdivého. 
Každopádnì to zaèalo, když se dal dohromady hradní 
pán Pavel Palacký se stavitelem Milanem Štìpánkem 
a dnes již zesnulým pøírodovìdcem Ladislavem Hejtí- 
kem. Tihle tøi si øekli: Tak co kdybychom to tu dali 

do kupy? Tedy 
velmi zjedno-
dušenì øeèe-
no. Asi nebudu 
lhát, když øek-
nu, že na re-
konstrukci se 
podílely stovky 
lidí z celé re-
publiky. Lidé 
pøichází a od-
chází. Nejvìtší 
skupinou jsou 
studenti. Nì-
kteøí z tìch, co k 
nám jezdili, už 
mají vlastní ro-
diny a nemálo 
párù svedl do- 

hromady právì Horní hrad. A každý rok pøicházejí 
další lidé, kteøí svým konáním pøispívají k obnovì 
hradu. Tak k nám jednou zavítal i Poutník Hroch. 
Pøijel si na hrad koupit turistickou známku. Slovo dalo 
slovo a vznikla dlouholetá spolupráce. Jeho Pou� 
pøinesla nemalou finanèní pomoc, spoustu skvìlých 
pøátel a také døevìnou sochu sv. Václava, vysvì- 
cenou od Benedikta XVI. 

Je jich celá øada. K tìm tradièním a oblíbeným patøí 
noèní prohlídky v režii Viktora Braunreitera a Spolku 
šermíøù Savioli. Na hradì ovšem slavíme i Èarodìj- 
nice, Dny sokolnictví a lovectví a Dìtský den. Každý 
rok se však vyloupne nìjaká novinka, ze které se obèas 
stane i tradièní akce. Letos to byl Jarní Slunohrad, který 
se, jak pevnì vìøíme, bude pøíští rok opakovat. První 
týden v èervenci pak mùžeme všechny pozvat na 
Všeobecnì umìlecké symposium a 16. èervence to 
budou sladké slavnosti s názvem Chvála medu. 

To záleží na tom, jak otevøené oèi návštìvník má a zda 
uvidí pouze holé zdi v troskách, nebo na sebe nechá 
dýchnout romantiku starých èasù zasazenou do 
úžasného krušnohorského panoramatu. Vìøte nebo 
ne, ale ono usazení hradního areálu do krajiny na mì 
dokáže pokaždé zapùsobit. Ale to nejvìtší, co je zde 
ke spatøení, je síla lidského odhodlání, nezdolná vùle, 
nadšení pro dobrou vìc a víra, že nic není nemožné. 
To je ten dojem, který by si z Horního hradu mìl 
každý návštìvník odnést, spíš než nìjaké letopoèty.

K mé nejvìtší lásce patøí šití skøítkù z látky a sa-
mozøejmì i výroba šatù, historických kostýmù, zhoto-

Co víte o rekonstrukci Horního hradu? 

Jaké poøádáte na hradì akce?

Co vše lze na Horním hradu spatøit?

Jak trávíte volný èas, pokud ho získáte?
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Rozhovor
Eliška Failová má více tvùrèích nápadù, než stihne uskuteènit

Eliška Failová je talentovaná mladá žena, která kromì jiných aktivit pracuje jako Panna klíènice na Horním hradì. Povinnou 
školní docházku zaèínala ve Waldorfské škole v Karlových Varech, navštìvovala ZUŠ v Ostrovì a kurzy keramiky. Vystudovala 
Støední keramickou školu v Karlových Varech v oboru propagaèní grafiky. Tehdy se nadchla pro dìjiny výtvarného umìní. 
Zaujaly ji také dìjiny odívání a zaèala se vìnovat historickému šermu. Svou èinorodost s úsmìvem vysvìtluje vzpomínkou: 
„Moje maminka mì vždy o víkendu budila velice brzy ráno a s mírnì škodolibým úsmìvem øíkala vìtu z filmu o Saturninovi: 
‚Eliško, víš, že zahálka mùže mladého èlovìka doèista znièit?' V sobotu ráno mì tahle vìta nikdy nedokázala nadchnout, ale jak 
roky plynou, zdá se mi stále pravdivìjší.“ 

Pøipravila Dominika Planková
(úprava Irena Janeèková)

Mrtvá éra lázeòství  
Foto: Tomáš Lnìnièka (Eliška Failová)

Kostým na karneval v Benátkách
Foto: Arnošt Mrázek (Eliška Failová)

Pseudogotické šaty focené na Horním hradì
Foto: Tomáš Lnìnièka (Eliška Failová)
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Historie „trochu jinak“ a další lákadla
Smíšený komorní 
pìvecký sbor Orbis 
pictus Ostrov byl 
14. kvìtna pozván 
do Mariánských 
Lázní, aby zde spolu 
s domácím sborem 
Fontána Mariánské 
Láznì zahájil již 

12. roèník Mariánských slavností duchovní hudby. 
Oba sbory pøednesly v pøekrásných prostorách kos-
tela Nanebevzetí Panny Marie svùj vlastní program. 
Na závìr zaznìly dvì spoleèné skladby. Ostrovský 
sbor pod vedením Lenky Kozohorské sklidil za své 
vystoupení zasloužené ovace, krásnì zpíval také ma- 
riánskolázeòský sbor. 

V souèasné dobì sbor Orbis pictus Ostrov pøipravuje 
vydání nového vánoèního CD. Jste srdeènì zváni na 
jakýkoli koncert sboru, který se bude konat v Ostrovì 
nebo v blízkém okolí. 
Informace na: www.orbispictusostrov.cz

Na prázdninová odpoledne si pro vás Dùm kultury 
Ostrov pøipravil tak trochu jinou výstavu s rozverným 
názvem: Hádej, hádej, hadaèi. Jak název sám už 
napovídá, výstava láká historickými exponáty ze- 
jména dìti, pro které bude øada vìcí už jen hádan-
kou. To ovšem neznamená, že si dospìlí nepøijdou na 
své. Jestlipak návštìvníci budou vìdìt, k èemu sloužil 

Dùvodù k návštìvì nabízíme hned nìkolik. Zaèneme 
nabídkou výstavy pravdìpodobnì nejvìtší knihy 
(leporela) v Èechách i daleko za hranicemi. Autorka 
Lucie Seifertová v ní pøibližuje historii èeského národa 
od pravìku až po souèasnost, a to opravdu poutavou 
a zábavnou formou. Její 70 metrù dlouhá a dva metry 
vysoká kniha zaplnila celý prostor kostela. Mùžete zde 
navštívit krajinu, v níž se odehrávají drobné dìje, 
nejprve ze života pravìkých lovcù, pak prvních ze-
mìdìlcù. Zúèastníte se obøadu keltských druidù, ute-
èete z bitvy mezi Øímany a Germány, na Velké Moravì 
se seznámíte s Cyrilem a Metodìjem, dozvíte se pár 
drbù o Pøemyslovcích… Bitvu mezi husity a køižáky je 
lépe sledovat z dálky. Na další dvoustranì èíhají lou-
pežníci! Klid na dvoøe císaøe Rudolfa II. je jen klidem 
pøed bouøí tøicetileté války… A je tu baroko, osvícen-
ství, obrození… Uplyne pár dvoustran a století, a už 
sledujete nadšené budování socialismu i kapitalismu… 
Obèas je slyšet tichounké chichotání, to se návštìvník 
pøi studiu dìjin dozvìdìl nìco pikantního.

Fakta, informace, chronologické tabulky ke všem ob-
dobím nechybí a komiksové textíky i kreslené posta-
vièky umožní hledìt na naši minulost a pøedky s humo-
rem, nadsázkou a ironií.

Kdybyste si nestaèili vše dobøe proèíst a prohlédnout, 
mùžete si zakoupit knihu devìt metrù dlouhou (po- 
chopitelnì také ve složeném leporelu) a s celou rodi-
nou si zpøíjemnit tøeba sychravé podzimní podveèery.
Milovníkùm hudby nabízíme nìkolik zajímavých po-

Na Suché, kam jsme se pøistìhovali r. 2007, nás 
kromì mnoha jiných neopakovatelných vìcí zau-
jal i novì opravený kostel. Trochu jsme pátrali 
mezi známými a dozvìdìli se, že byl opraven díky 
iniciativì a finanèní podpoøe místních obèanù 
a rekreantù, že je odsvìcen a patøí mìstu Jáchy-
mov. A také to, že po vìtšinu roku zeje prázd-
notou. Pùjèili jsme si tedy klíèe a pøi krátké pro-
hlídce jsme zjistili, že má pøekvapivì dobrou 
akustiku (což u tìchto starých sakrálních staveb 
zas není až tak pøekvapivé). 

Od tohoto zjištìní k nápadu uspoøádat tady koncert už 
nebylo daleko, a tak jsme se svolením zastupitelù mìs-
ta Jáchymov a za notné podpory topných tìles (bylo 
totiž 10. øíjna 2008) odehráli s ostrovskou skupinou 
Ètyøi Páni a hostující pražskou skupinou Blanket 
koncert, pøi kterém znìly v této budovì tóny blue-
grassu a gospelu bezesporu poprvé. Potìšilo nás, že 
bylo obsazeno do posledního místeèka a ti, na nìž se 
nedostalo místo k sezení, stáli natìsnáni kolem vcho-
du. Díky úspìchu (a s vìdomím, že jednou za rok to 
staèí) jsme zkusili vytvoøit takovou malou tradici 
a následujícího roku v záøí jsme se Ètyømi Pány odehrá-
li další koncert, na kterém jsme jako hosta doprovodili 
mladou talentovanou zpìvaèku a kytaristku Elišku 
Ptáèkovou. A teï se opìt, s roèní pøestávkou, vrací 
hudba do kostela na Suché, tentokrát v podání ostrov- 
ských Tulákù s jejich souèasným koncertním reper-
toárem. Bude to jakási generálka nových skladeb pøed 
podzimním natáèením pátého CD, kterým chtìjí Tulá-
ci oslavit 25 let své existence a k tomu spousta velmi 
známých skladeb vlastních i pøevzatých. Zkrátka dvì 
hodiny muziky, pøi které na sobì posluchaèi nemusí 
mít nutnì frak, ale která je ve chvilkách mezi podu-
páváním do rytmu pøivede i k zamyšlení. Koncert se 
koná 23. èervence v 19.00 hod., a protože je zaøazen 
do programu jáchymovského Kulturního léta, v Infor-
maèním centru mìsta budou také v pøedprodeji 
vstupenky. Více na: www.tulaci.info, kontakty: 
ic-jachymov@volny.cz, kajapycha@centrum.cz, 
jiri.lebeda@email.cz

øadù: 20. èervence pøijmou pozvání sólisté pražských 
operních scén s letními melodiemi autorù Marca 
Antonia Cestiho, Alessandra Scarlattiho, Césara Fran-
ka, Franze Schuberta, Jaroslava Vogela, Leoše Janáèka, 
nakonec zazní Neapolské písnì. S Jarmilou Žilkovou, 
Petrem Frýbertem a Julií Frýbertovou, doprovázenými 
klavíristkou Lenkou Navrátilovou, jsme se již mohli 
setkat pøi adventním koncertu pøedloòského roku. 
Jenomže tehdy všichni poslouchali pìknì zabalení 
v høejivých zimnících. Nyní mùžete vychutnat naplno 
nádhernou akustiku i pøívìtivou, mírnì chladivou tváø 
kostela v létì. Za týden nato mùžete navštívit koncert 
Festivalu Mitte Europa s dlouholetou tradicí. Program 
je k dostání na všech informaèních centrech. 

Závìr letních prázdnin bude patøit koncertu s veèerní 
prohlídkou kláštera. Tentokrát jsme pøipravili nádherný 
barokní koncert v podání pražského souboru Atlantis 
Collegium se sólistkou Pavlou Švestkovou (mezzosop- 
rán). Toto komorní sdružení úèinkuje nejen u nás, ale 
koncertuje po celé Evropì i v zámoøí, napø. v Japonsku 
a Øecku. V jednání je i další zajímavé kulturní pøedsta- 
vení a letní setkání. To se však dozvíte až v srpnovém 
èísle Ostrovského mìsíèníku. Samozøejmì jste vítáni 
i na klasických prohlídkách klášterního areálu. Máme 
se opravdu èím chlubit, tøeba k nám zavítáte s nenadá-
lou návštìvou pøátel. Prùvodkynì vás zavedou na 
krátkou chvíli do zajímavé dávné historie mìsta, a po-
kud budete mít dostatek èasu, mùžete zhlédnout 
dokument o opravách a restaurování celého areálu.

Hádanková výstava zve dìti i dospìlé
kratiknot, fonografický váleèek, jaømo nebo ambus? 
V rámci výstavy bude probíhat malý hádankový kvíz 
a ti nejlepší hadaèi budou po zásluze odmìnìni. 
Výstavu, kde každá vìc má svùj pøíbìh, zhlédnou 
návštìvníci na Pùdì Staré radnice od 1. èervence do 
30. srpna v odpoledních hodinách každý den kromì 
pondìlí. 

Navštívili jste již klášterní areál v Ostrovì? Zdánlivì banální otázka, ale možná byste se divili, kolik 
obyvatel Ostrova se ještì k návštìvì kláštera neodhodlalo. Ti to mohou napravit tøeba teï v létì. 

Vìra Èarná

Sbor Orbis pictus cestuje

V kostelíku na Suché 
zazní opìt hudba

Lenka a Jiøí Lebedovi 

Mgr. Monika Lesserová, ved. sboru

Martina Novotná

Zábìr z koncertu Václava Hudeèka v klášterním kostele                                                                                            Foto: Archiv DK Ostrov



Pokraèuje zápis do kurzù 

Zahájení: 19. záøí 18.00 hod., dále 
každé pondìlí: 26. záøí, 3., 10., 17., 
24., 31. øíjna, 7., 14., 21. listopadu
Prodloužená: 21. øíjna, Vìneèek: 
25. listopadu
Celkem 10 lekcí (20 vyuèovacích 
hodin), Prodloužená a Vìneèek 

Zahájení: 19. záøí 20.00 hod., dále každé pondìlí až 
do 21. listopadu, celkem 10x
Pøedprodej v IC v DK Ostrov

30. èervence sobota 9.00 až 17.00 hod.
Klubovny 115 a 108 DK Ostrov

Zveme pøátele ruèní palièkované krajky z oblasti 
èeského Krušnohoøí, proslulého výrobou palièkova- 
ných krajek od 16. stol. Èlenky sdružení chtìjí navázat 
na tradici a prastaré øemeslo v této oblasti znovu 
oživit a zachovat.

Klasické taneèní kurzy pro mládež 

Taneèní pro dospìlé 

Setkání krajkáøek

Èervenec 2011  8 Ostrovský mìsíèník
kulturní pøíloha 7/2011

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

DÙM KULTURY OSTROV

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

KOSTEL ZVÌSTOVÁNÍ PANNY MARIE  

Pokraèuje výstava

Sedmdesátimetrové leporelo vytvoøené podle knihy 
Lucie Seifertové putuje s úspìchem po ÈR i v cizinì 
a pøibližuje všem generacím historii èeského národa. 
Kniha získala ceny: Magnesia litera (nejlepší dìtská 
kniha roku), Zlatá stuha (nejlepší literatura faktù pro 
dìti), Zlatá peèe� (nejlepší polygrafický výtvor roku). 

Dìjiny udatného èeského národa 
v obrazech

1. èervence pátek 17.00 hod.

„Každá vìc má svùj pøíbìh.“
Sbírka nyní již historických potøeb pro domácnost. Po 
zhlédnutí výstavy se dìti do 15 let mohou zúèastnit 
soutìže. U vystavených exponátù zatrhnou jejich 
název a úèel, kterému sloužily. Správné vyplnìní kví- 
zu bude na místì odmìnìno.
Výstava potrvá do 30. srpna.

Hádej, hádej, hadaèi

Diváci ÈT 1 mohou sledovat i jednotlivé díly stej-
nojmenného seriálu. Zájemci si mohou zakoupit 
nejen knihu stejného názvu, ale i další knihy Lucie 
Seifertové, z nichž nìkteré jsou i v jazykových mu- 
tacích, dokonce i v japonštinì..
Výstava potrvá do 4. záøí.

20. èervence støeda 19.30 hod. 

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

Dcera známého flétnisty a pedagoga Václava Žilky si 
vybrala dráhu operní zpìvaèky. Vystupuje na 
evropských pódiích, stejnì jako její manžel Petr 
Frýbert. Další èlenkou této hudební rodiny je dcera 
Julie, studentka konzervatoøe v Praze. Lenka 
Navrátilová doprovází na klavír mnoho vynikajících 
interpretù doma i v zahranièí.

Program
Cesti: Árie z opery Il casti amori d'Orontea, Scarlatti: 
Gia il sole dal gange, Frank: Panis angelicum, 
Schubert: Výbìr písní, Zastaveníèko, Vogel: Písnì 
z Tìšínska, Janáèek: Moravská lidová poezie v pís- 
ních, Neapolské písnì

Letní koncet pražských sólistù
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Kinokavárna

DÙM KULTURY OSTROV

Pøipravujeme v kinì na srpen

Pùjèovna DVD - novinky

KRÁLOVA ØEÈ
Film roku ocenìn ètyømi Oscary.

ÈERNÁ LABU�
Natalie Portman boøí všechny hranice v nejlepším 
thrilleru sezóny.

127 HODIN
Nic není silnìjší než vùle pøežít. Triumfální pøíbìh 
podle skuteèné události

HEZKÉ VSTÁVÁNÍ
K vysnìné práci dostala dvì noèní mùry. V hlavních ro- 
lích Rachel McAdams, Harrison Ford a Diane Keaton.

MÉÏA BÉÏA
Prosím, nekrmte medvìdy. Je chytøejší než prùmìrný 
medvìd, sní o piknikových koších a pizze. 

O letních prázdninách promítáme od 18.30 a od 
21.00 hodin, není-li v programu uvedeno jinak.

1. pátek 18.30 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

1. a 2. pátek a sobota 21.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 98 minut, èeské titulky (*15)

Premiéra
Urèitì jste o nìm èetli v bulváru. Hollywoodské 
zlatíèko Johnny (Stephen Dorff) bydlí v proslulém 
hotelu Chateau Marmont. Bývá tam s ním dostatek 
krásných dívek nebo uklidòujících práškù, které mu 
pomáhají tenhle sladký život zvládnout. Z nièeho nic 
se ale objeví  jeho jedenáctiletá dcera… 
Produkce: USA. Žánr: drama

2. a 3. sobota a nedìle 18.30 hod.
Vstupné: 70 Kè, 133 minut, èeské titulky (*12) 

Premiéra
Jeden z nejsilnìjších skuteèných pøíbìhù o lidské vùli 
a touze po svobodì. Drama založené na skuteèné 
události z roku 1940 popisuje útìk mezinárodní 
skupiny vìzòù z ruského gulagu. Zachrání se až po 
4000 mílích v Indii. Produkce: USA. Žánr: drama

7. a 8. ètvrtek a pátek 18.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 120 minut, èeské titulky (*12)

Premiéra
Výpravná romance z cirkusového prostøedí 30. let 
minulého století o zakázané lásce, která se zrodí na 
magickém místì plném dobrodružství, zázrakù a ne- 
bezpeèí. Hlavní roli ztvárnili Reese Witherspoon 
a Robert Pattinson. Produkce: USA. Žánr: romantický

8. a 9. pátek a sobota 21.00 hod.
Vstupné: 75 Kè, 87 minut, èeské titulky

Premiéra
Válka je vìèná. Jeho boj je jen zaèátek. Post apoka- 

THOR 

ODNIKUD NÌKAM 

ÚTÌK ZE SIBIØE 

VODA PRO SLONY 

KAZATEL 

Kung Fu Panda 2, Princ a Pruïas, Transformers 3, 
Harry Potter a Relikvie smrti -  2. èást

lyptický sci-fi thriller, zasazený do alternativního svì- 
ta, zpustošeného staletími válek mezi lidmi a upíry. 
Pøíbìh se toèí kolem legendárního Kazatele-bojov- 
níka. Produkce: USA. Žánr: akèní, sci-fi, thriller

9. a 10. sobota a nedìle 18.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 101 minut

Premiéra
Èerti patøí mezi nejoblíbenìjší postavy èeských po- 
hádkáøù. Urèitì to platí i pro režiséra Zdeòka Trošku. 
V adaptaci pohádky Boženy Nìmcové ale Èertova 

nevìsta ukáže, že s èerty skuteènì nejsou žerty. 
Produkce: ÈR. Žánr: pohádka

14. a 15. ètvrtek a pátek 18.30 hod.
Vstupné: 75 Kè, 70 minut, èeská verze

Premiéra
S tímto filmem se malí diváci vrací do Stokorcového 
lesa, kde znovu ožívají nadèasové kouzlo, vtip a žer- 
tovná atmosféra pùvodních krátkých filmù. Pøichází 

zábava ve spoleènosti „pøihlouplého Medvìda“ a je- 
ho pøátel Tygra, Králíèka, Prasátka, Sovy, Klokanice, 
Klokánka… a pochopitelnì také Ijáèka, který ztratil 
ocásek.  Produkce: USA. Žánr: animovaná komedie

15. a 16. pátek a sobota 21.00 hod.
Vstupné:70 Kè, 102  minut, èeské titulky (*15)

Premiéra
Phil, Stu, Alan a Doug jedou do exotického Thajska na 
Stuovu svatbu. Po nezapomenutelné rozluèce v Las 
Vegas nenechá Stu nic náhodì a naplánuje zcela 
bezpeènou, poklidnou pozdní snídani. Jenže ne 
všechno se vždy dìje tak, jak se naplánuje. Co se 
stane ve Vegas, tam sice mùže zùstat, ale co se stane 
v Bangkoku, to si nedokážete pøedstavit. 
Produkce: USA. Žánr: komedie

16. a 17. sobota a nedìle 18.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 96 minut, èeská verze

Premiéra
Nejvìtší nejambicióznìjší animovaný film nás zavede 
do pestrobarevné džungle, rozrùstajícího se velko- 
mìsta, na krásné brazilské pláže i slavný karneval. 
Doba ledová má v Riu více než dùstojného nástupce. 
Produkce: USA. Žánr: animovaný, komedie

21. a 22. ètvrtek a pátek 18.30 hod.
22. pátek 21.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 131 minut, èeské titulky (*12)

Premiéra
Film pøichází jako v poøadí již pátý díl mimoøádnì 
úspìšné série o superhrdinech z komiksù X-Men. 
Pøíbìh filmu se dìjovì vrací ještì pøed film X-Men 
Origins: Wolverine a odehrává se v polovinì 
minulého století.  Produkce: USA. Žánr: akèní, sci-fi

ÈERTOVA NEVÌSTA 

MEDVÍDEK PÚ 

PAØBA V BANGKOKU 

RIO 

X-MEN: PRVNÍ TØÍDA 

23. a 24. sobota a nedìle 18.30 hod.
23. sobota 21.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 95 minut, èeská verze

 Premiéra
U nás si musíte velikonoèní kraslice a bonbóny vyko- 
ledovat. Jinde to mají bez práce. Tam to obstarává Ve- 

likonoèní zajíc. V praxi to znamená, že na Veliko- 
noèním ostrovì, kde žije (kde jinde by asi bydlel?), velí 
armádì zajícù a kuøat, kteøí jako na bìžícím pásu 
vyrábìjí sladkosti a vajíèka, aby se dostalo na všechny 
dìti. Produkce: USA. Žánr: komedie

28. a 29. ètvrtek a pátek 18.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 95 minut

Premiéra 
S komedií WesternStory se do èeského filmu vrací 
kolty proklatì nízko, stetsony vražené do èela, kan- 
kán v zakouøeném saloonu a dokonce i legendární 
Vinnetou a Old Shatterhand. Film se natáèel v ne- 
falšovaném westernovém mìstì, v Boskovicích. 
Produkce: ÈR. Žánr: komedie

30. a 31. sobota a nedìle 18.00 hod
29. a 30. pátek a sobota 21.00 hod.
Vstupné: 80 Kè, 137 minut, èeská verze

 Premiéra
Johnny Depp se vrací ve své ikonické roli kapitána 
Jacka Sparrowa ve filmu nabitém akcí a dobrodruž- 
stvím. Snímek divákùm znovu pøedstavuje zábavu, 
dobrodružnou atmosféru a humor, které byly hlavním 
dùvodem obrovského úspìchu celé série. Produkce: 
USA. Žánr: dobrodružný

HOP

WESTERNSTORY 

PIRÁTI Z KARIBIKU: 
NA VLNÁCH PODIVNA
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Informaèní centrum Ostrov

 Dana Kolovratníková, vedoucí IC

Dùm kultury pøipravil v èervenci Letní DVD kino 
na letní scénì MDDM Ostrov. Promítat se bude 
vždy v pátek a sobotu od 22.00 hodin. 

MAMMA MIA!

MECHANICKÝ POMERANÈ

MADE IN FAMU 

Vstupné bude 30 Kè. V programu budou zastou- 
peny rùzné filmové žánry (komedie, horor, kri-
mi, romantický, dobrodružný, studentské filmy). 

1. èervence, 110 minut

Idylický øecký ostrov, holka na vdávání, jedna potrhlá 
matka, tøi potenciální otcové a nesmrtelná ABBA. 

Divadelní muziká-
lovou show, obsa-
hující všechny zmínì- 
né ingredience, vidìlo 
v osmi rùzných jazy-
kových verzích pøes 30 
miliónù lidí. Jejich øady 

teï geometricky narostou, protože tvùrci pùvodního 
muzikálu se „své dítì“ rozhodli pojmout jako celove-
èerní film. V hlavních rolích Meryl Streep a Pierce 
Brosnan.

2. èervence, 137 minut

Provokativní drsná satira Stanleyho Kubricka vznikla 
r. 1971 podle stejnojmenného románu Anthonyho 
Burgesse. Pøíbìh je situován do nespecifikované bu- 
doucnosti. Student ze slušné anglické rodiny Alex 
DeLarge se zdrogovaný oddává násilnickým chout- 
kám. Po zradì pøátel skonèí ve vìznici, kde je podro- 
ben experimentu, po nìmž jeho organismus reaguje 
pøi støetu s násilím a se sexem nesnesitelnými nevol- 
nostmi. Zmechanizovaná lidská psychika se na svobo- 
dì nedokáže bránit. Alex se ocitá v rukou svých 
nìkdejších obìtí. Strhující vize svìta bez kladných 
postojù. Tvùrce v divákovi rafinovanì vyvolává smìs 
protichùdných pocitù, vše za doprovodu kontrastních 
hudebních skladeb, v detailnì aranžovaných obrazo- 
vých kompozicích a s použitím bizarních kostýmù. 

8. èervence, 73 minut

Co po celou dobu dìlají studenti FAMU? Snímek není 
jeden film, ale filmy ètyøi: šestnáctiminutové Radio 
Kebrle, pìtadvacetiminutoví Draci, ètrnáctiminutová 
Vraèka a sedmnáctiminutové I am Bigger & Better. 
Všechny jsou dost krátké na to, aby èlovìka nestaèily 
zaèít nudit, takže se vlastnì není èeho bát. Radio 
Kebrle terorizuje jistého dùchodce. Moderátor mu 
nikdy nezapomene pøipomenout, že už by mìl ko- 
neènì umøít. Draci jsou o vzpomínkách na pouštìní 
drakù, které se stanou pøíèinou problémù v rodinì. 
Vraèka je o vietnamských fotbalistech. I am Bigger & 
Better je o robotovi, který nahradí nedochvilného 
divadelního herce. Poøád je pod kontrolou ovladaèe 
drženého režisérem, když se ale v noci vydává na 
procházku, kontroly se zmocní vyhozený herec. Film 
kombinuje poèítaèovou grafiku s živými herci. 

9. èervence, 90 minut

13. listopadu 1974 obdržela policie šílený telefonát, 
který je zavedl do Ocean Avenue 112 v Amityville. 
Uvnitø rozlehlého domu se jim naskytla dìsivá scéna: 
celá rodina DeFeových byla zavraždìna. V následují- 

cích dnech se Ronald DeFeo jr. pøiznal k tomu, že 
postupnì zastøelil své rodièe a ètyøi sourozence a tvrdil, 
že ke spáchání tìchto hrùzných vražd ho vedly hlasy
v domì. O rok pozdìji se George a Kathy Lutzovi 
a jejich dìti stìhují do tohoto domu a vìøí, že bude 
jejich vysnìným domovem. Ale krátce poté, co se 
zabydlí, zaènou se dít podivné a nevysvìtlitelné vìci.

15. èervence, 82 minut

Fiktivní postava všestranného génia naší minulosti, 
protagonisty desítky her uvedených v pražském diva- 
délku, nesoucí jeho jméno. Pøíbìh, v nìmž se Cimr- 
man poprvé zhmotnil do konkrétnìjší podoby, je tvo- 
øen nìkolika rekonstruovanými epizodami z jeho živo- 
ta, zasazenými do rámce exkurze v jeho svìtnièce 
v Liptákovì. Jednotlivé kapitoly, prodchnuté typickým 
humorem autorské dvojice Ladislava Smoljaka a Zdeò- 
ka Svìráka, pøinášejí zcela nový pohled na dosud 
neznámé aspekty mistrova života a díla.

3:15 ZEMØEŠ

JÁRA CIMRMAN LEŽÍCÍ, SPÍCÍ

16. èervence, 96 minut

Kenya McQueen (Sanaa Latham) si myslela, že má 
všechno: úspìšnou kariéru, dobré pøátele a rodinu. 
Jednu vìc však pod kontrolou nemìla: svùj milostný 
život. Když potká pøitažlivého a pøíjemného Briana 
Kellyho (Simon Baker), zdá se, že vyøešila i tenhle 
problém. Ale pak se na scénì objevuje muž jejích snù 
(Blair Underwood) a Kenya stojí pøed životním roz- 
hodnutím. Zvítìzí rozum, nebo cit?

22. èervence, 113 minut

Komedie podle románu a scénáøe spisovatele Micha- 
la Viewegha. Na dovolenou autobusem k Jadranu 

vyráží náhodná skupinka cestujících. Bìhem cesty 
a pobytu u moøe na všechny èeká øada komických, ale 
i absurdních situací, v nichž se lidé ukazují odhaleni, 
a to nejen do plavek. Pøátelství, pøekvapivá setkání, 
letní milostná vzplanutí i divoké prázdninové vášnì se 
odrážejí v pøíbìhu plném humoru a jemné ironie.

23. èervence, 90 minut

Rok 1969, Amerika zažívá období zmìn. Rodinné used- 
losti v pustinì jakoby se ale vyhnuly: dál tu vládne staré 
zlo. A právì na stauntonské farmì hrùzy se náhle ocitá 
parta mladých lidí, kteøí se pùvodnì chtìli dostat sto- 
pem do Washingtonu. Už není cesty zpìt. Strašné ta- 
jemství èeká, atmosféra strachu houstne. V drastickém 
hororu nové generace z dílny Camerona Romera (syna 
tvùrce Noci oživlých mrtvol) hrají: Kathy Lamkin, Kiko 
Ellsworth, Cooper Huckabee, Cristen Coppen a David 
Rountree.

29. èervence, 110 minut

Úspìšná muzikálová komedie o svobodì, nezávis- 
losti, rudé hvìzdì a rokenrolu. Odehrává se v Praze 
1959 v okolí dejvického hotelu. Do poklidného ma- 
lomìstského života neèekanì zasáhne mladý chuli- 
gán Bejby, který svým výstøedním obleèením, kytarou 
a vášní pro rokenrol rozbouøí stojaté vody nejen 
kluèièího svìta, ale také svìta dospìlých.

30. èervence, 83 minut

Skupina vìdcù odjíždí na expedici do Švýcarských 
Alp, aby prozkoumali pùvod èlovìka a získali dùkazy 
o evoluci. K vìdcùm se náhodou pøipojí rodinka 
turistù, která mìla pùvodnì namíøeno na místní 
karneval. Vzrušující výprava se ale promìní v noèní 
mùru, když se všichni ocitnou v tajemné rokli. 

NÌCO NOVÉHO

ÚÈASTNÍCI ZÁJEZDU

MASAKR V KOPCÍCH

ŠAKALÍ LÉTA

STVOØENÍ

Letní DVD kino

V dobì letních prázdnin bude otevírací 
doba IC v Domì kultury stejná jako 
po celý školní rok (po-pá 8.00-21.00, 
so 9.00-21.00, ne 14.30-21.00 hod.), 
tato otevírací doba platí i pro pùj-
èovnu DVD. Místenky v systému AMS 

a on-line vstupenky na letní koncerty v amfiteátru 
v Lokti a na jiné akce lze u nás zakoupit každý všední 
den 8.00-18.00 hod. Poskytujeme také aktuální infor- 
mace o cyklodopravì v Karlovarském kraji (vèetnì 
nabídky cyklomap), jízdní øády vlakové i autobusové 

dopravy v celé ÈR a další základní informaèní služby 
vèetnì kopírování, faxování, veøejného internetu a pro- 
deje map a suvenýrù Ostrova, a to po celou provozní 
dobu IC. Nejen v  dobì letních prázdnin je možno 
u nás zakoupit souhrnnou vstupenku, tzv. 3K kartu, se 
kterou pak lze zcela zdarma navštívit øadu zajímavých 
míst v Karlovarském i Ústeckém kraji. První cesta s touto 
3K kartou by však mohla vést do ostrovského 
klášterního areálu (út - ne 9.30-12.30 a 13.00-18.00 
hod.) na ojedinìlou výstavu Dìjiny udatného èeského 
národa (více na str. 7). Otevírací doba IC na Staré 

radnici je út-ne 12.30-17.00 hod. a také zde posky- 
tujeme základní informaèní služby vèetnì pøístupu 
k veøejnému internetu. Po celou dobu letních prázdnin 
bude k vidìní na Pùdì Staré radnice mimoøádná výsta- 
va Hádej, hádej, hadaèi aneb Každá vìc má svùj pøíbìh. 
Pøispìvatele do Ostrovského mìsíèníku upozoròuje- 
me, že nyní mají možnost se dovìdìt základní pravidla 
pro podobu pøíspìvku, pro tento úèel nabízíme v IC (ve 
stojanu s mìsíèníky) volnì k mání Pøílohu 3 ze Zásad 
pro vydávání zpravodaje OM. 



nì se ve slunci zaleskne Velký hlubocký rybník, který 
obejdete také a zamíøíte pak smìrem k Hlubokému. 
Potok teèe po vìtšinu èasu v pøírodním korytì, skryt 
v porostu olší, vrb a bøíz. Pøed obcí se tok narovnává 
a v té podobì míøí až k silnici. Za ní protéká celou vsí, 
kde tvoøí skoro pøirozenou osu. Vždy� i pùvodní jméno 
sídla bylo Tiefenbach, což znaèí Hluboký potok. Zde se 
dostávám do míst, která jsou pro mì osobnì zatím 
velkou neznámou. Cesta zde zaèíná strmì stoupat a její 
povrch je zdolatelný opìt pouze snad lesními speciály. 
Na konci obce narazím na krásnì udržované traktory 
veterány, což svìdèí o zlatých èeských ruèièkách. Je 
nutno opustit sedlo kola a zaèít tlaèit, nebo� kopec je 
tentokrát nad mé síly. A to témìø celé dva kilometry, po 
které sleduji proud našeho potoka. Ale stojí to za to. 
Nádherný vzrostlý, voòavý les, kde jsem po celou do-
bu nenarazil na živou duši. Rudný potok zde tvoøí hlu-
boké kaòony, kam ani v létì nedosvítí sluneèní paprsky, 
takže voda zùstává krásnì horsky chladná. Místy na-
jdete docela vysoké vodopády a peøeje, spousty zákrut 
a slepých ramen, malé ostrùvky zarostlé jarní zelení. 

Zde musím pøiznat, že tentokrát jsem až k prameni ne-
dorazil, protože skonèily všechny schùdné cesty a ces-
tièky a pøenášet stále kolo pøes padlé velikány už mì 
vyèerpalo. Chybìl možná už jen kilometr, nebo� celý 
tok mìøí pøibližnì šest kilometrù. Pramen se nachází 
kousek pod Mariánskou a možná je lepší ho navštívit 

odshora. V místech, kde jsem putování ukonèil, se 
naštìstí zjevila ucházející cesta vedoucí dolù, do civi-
lizace. Smìr byl trochu neznámý, ale hlavní bylo, že 
jsem zase používal kolo a jel z kopce. A tady mì èekalo 
ještì jedno pøekvapení. Objevil jsem se v obci, která 
byla také mojí premiérovou, a teprve dotazem místních 
jsem zjistil, že to je Oldøiš. Také velice pøíjemné místo 
k putování po okolí. I když v zimním období bude asi 
problém se do tìchto kopcù dostat. Bylo tu pár zají-
mavých vìcí ke kouknutí. Chovají tu koníky, stojí zde 
pùvodní budova hostince se zachovalým jménem 
bývalého nìmeckého majitele, ale i další. Takže cesta 
k pramenùm mì dovedla i k poznání dosud nepo-
znaného. A v tom je asi i kouzlo cestování. 
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Tipy na výlet 
Cesta jednoho potoka - èást IX.

Oba jsou pøítoky øíèky Bystøice. Jeden soutok najdete 
pøímo ve Kfelích, ten druhý kousek od cyklostezky 
smìrem na Hroznìtín. Pokud nahlédnete do mapy, 
zjistíte, že oba teèou témìø soubìžnì, necelý kilometr 
od sebe smìrem od obce Hluboký. První z potùèkù 
nemá jméno ani na odborné mapì vodních tokù. 
Konèí ve Kfelích, obtéká Kfelský rybník, tak jsem si 
dovolil, pouze pracovnì a právem objevitelù, nazvat 

ho Kfelský. K soutoku 
s Bystøicí se bìžnì ne-
dostanete, nachází se 
totiž, stejnì jako jeho 
první metry proti prou-
du, na soukromém po-
zemku. Propustkem 
pod silnicí u èp. 15 se 
dostanete k hrázi ryb-
níka a po jeho obvodu 
potom do polí nad 
obec. Zde vytváøí tok 
velké esíèko, aby se pak 
zcela narovnal a zamí- 
øil do kopcù smìrem 

k Hlubokému. Voda zde protéká po celé délce v umì-
lém korytì, vyloženém kameny. Voda je pøekvapivì 
èistá a prùzraèná, nikde žádný nepoøádek. Všude zeleò, 
øasy, larvy chrostíkù a dokonce párek divokých kaèen 
(mimochodem, pøítomnost larev je jedním z indikátorù 
èistìjších vod). Pøibližnì po 1,5 km putování a vláèení 
kola po polích se dostávám k silnici smìrem na obec 
Hluboký. Opìt betonový propustek a jsem ve svahu 
pod lesem na pøíjemné polní cestì. Regulovaný úsek 
potoka zde konèí a vše je už pouze pøírodní. K prameni 
zbývá zhruba jeden kilometr. Kolo nechávám na kraji 
lesa a zbytek už zvládám po svých. Kopøivy jsou zatím 
jen po kotníky, pøesto jsou jejich laskavé doteky cítit. 
Potùèek zde zaèíná mít charakter horské bystøiny, teèe 
pøes spousty kamenù a tvoøí i malé peøeje. Stoupání je 
stále prudší a také cesty v okolí zaèínají být vhodné 
pouze pro lesní traktory. Vodní tok se stáèí smìrem 
k Popovu a už jsem u cíle. Není to typický pramen, ale 
soutok spousty pramínkù s podobnou vydatností 
a sílou vody, takže je tìžké uhodnout, který je ten 
správný. Ale to není tak dùležité. 

Polovinu výletu mám tedy za sebou a vracím se do 
Kfel. Druhý cíl svùj název má. Jmenuje se Rudný potok. 
Pøi jeho mapování jsem si neèekanì užil a získat tyto 
informace bylo asi fyzicky nejnároènìjší. Soutok Rud- 
ného potoka a Bystøice je velmi dobøe pøístupný, mù- 
žete ho objevit kousek pod nejníže položeným ryb-
níkem hlubocké soustavy. Ten nemá na mapì jméno, 
snad mu nìjak aspoò øíkají rybáøi, kteøí ho obhos-
podaøují. Obejdete rybník po hrázi a pokraèujete proti 
proudu dál. Potùèek se klikatí mezi poli spoustou zá-
krut, tùní, peøejí, ale i písèitých mìlèin se spoustou 
drobných kamínkù jako na moøské pláži. Po pravé stra-

První èást této 
nauèné stezky 
byla popsána 
v èervnovém 
èísle Ostrov-
ského mìsíè-
níku. Druhá 
èást je o nìco 
nároènìjší. 

Zaèíná na východním okraji Abertam, na silnici k Boží-
mu Daru. Zelená turistická znaèka nás asi po tøiètvrtì-
hodinovém stoupání pøivede na vrchol Plešivce (1028 
m n. m.), odkud je, zejména pak z kamenné rozhledny 
v hotelu, pìkný výhled na Krušné hory i do Podkrušno-

Již privilegiem krále Jana 
Lucemburského z r. 1331 získali 
Ostrovští právo zakupovat 
okolní šlechtické statky èi jejich 
èásti. Postupnì tak vlastnili 
mìsto Liticov, nìkolik statkù 

v Dolním Žïáru, Borku, Maroltovì, Boru a Kvìt-
nové, celou ves Stráò a také rybníky v Nejdì, dva 
lesy, mlýny, ètyøi poddané v Radošovì. 

Za vlády Šlikù, kteøí zbohatli tìžbou støíbra na Jáchy-
movsku, se mìstu zøejmì vedlo dobøe. Mohlo proto 
r. 1590 od potomkù pánù ze Schönburgu a z Vidršper-
ka získat do nájmu (za tøi tisíce zlatých mìsíènì) celé, 
døíve šlikovské panství. Se souhlasem císaøe Rudolfa II., 
který dával pøednost komorním mìstùm jako vlast-
níkùm (byla pod jeho pøímou pravomocí) pøed vlastní-
ky šlechtickými, koupila r. 1603 ostrovská mìstská rada 
toto panství od paní z Vidršperka za 71 tisíc tolarù. Èást 
sumy zaplatila hotovì, èást mìla platit splátkami, maji-
telce odstoupila také jako náhradu nìkteré nemo-
vitosti. Prodávající si plnìní závazkù pojistil dosazením 
úøedníka zemských desek jako správce ostrovského 
panství. Ostrov se stal svobodným mìstem, pod ochra-
nou královské komory, s pøibližnì sedmi sty podda-
nými, kteøí musili novému pánu složit slib poslušnosti 
a podøízenosti. Tento vzestup mìl ovšem své stinné 
stránky. Èisté pøíjmy z panství nebyly natolik vydatné, 
aby pokryly vysoké splátky, vzrostla také režie s udržo-
váním velkého panství; bylo nutno si vypùjèovat. 
Záruky (dvory a vsi) zde byly dostateèné, ale dluhù více. 
V letech 1592 až 1623 to bylo celých 225 výpùjèek: od 
západoèeských mìst (Jáchymov, Cheb, Kadaò, Loket, 
Horní Slavkov, Boží Dar, Karlovy Vary, Hroznìtín), ale 
i z Prahy i z mìst zpoza hranice (Lipsko, Drážïany, 
Norimberk, Hof, Wunsiedel, Freiberg, Eibenstock). 
Èistý zisk vynášelo hlavnì rybníkáøství, chov ovcí, vaøe-
ní a výèep piva, prodej soli a renty, placené provo-
zovateli dvorù. Kromì zemìdìlcù mìl každý mìš�an, 
a� øemeslník, obchodník èi faráø i uèitel, malé hospo-
dáøství, u domu stáj a za hradbami kus pole a stodolu.

Vedle narùstajících dluhù postihla mìsto další rána: 
veliký požár r. 1607, pøi nìmž shoøela pùlka námìstí, 
Øeznická (dnes Žižkova) ulice, kostel, škola a prašná 
vìž. Zùstalo na 60 spáleniš�. Ostrov sužovaly také prù-
chody cizích vojsk, která tudy táhla proti Turkùm. „Cho-
vali se celkem dobøe, ale kde uvidìli husy nebo kuøata, 
pobrali je,“ napsal hroznìtínský kronikáø o vojácích. 
Ovšem, ne všichni se spokojili jenom tím. Na obranu 
proti Turkùm musela mìsta platit také novou domovní 
daò a dát k dispozici každého desátého muže, ty pak 
vyzbrojit a opatøit penìzi na tøi mìsíce. Pøes to všechno 
byly ambice mìstské rady natolik silné, že r. 1614 za-
koupila ještì Merklín a celý Borek a pozdìji statek 
v Dolním Žïáru. Vážnost mìsta stoupala. Roku 1612 
potvrdil císaø Matyáš všechna ostrovská privilegia 
a k 25. èervenci 1604 získali Ostrovští již podruhé 
polepšený znak a právo peèetit èerveným voskem. 

Roku 1618 vypuklo povstání èeských stavù proti císaøi. 
Západoèeský region, pøevážnì protestantský, se pøipo-
jil na stranu stavù, a to vèetnì Ostrova. Krajský snìm 
poslal 250 pìších a 80 jízdních vojákù na pomoc hra-
bìti Mansfeldovi a zástupci mìst vyšli spolu s rytíøst-
vem vstøíc novému králi Fridrichu Falckému až na hra-
nice a doprovodili ho do Falknova. Ostrovský mìstský 
písaø Martin Todt byl mezi vyslanci k pražským direk-
torùm a dal si dokonce novým králem potvrdit mìstská 
privilegia. Bitva na Bílé Hoøe 8. listopadu 1620 ukon-
èila vzestup Ostrova propastným pádem. Nejen že se 
mìsto novému panovníku Ferdinandovi II. stalo nepøí-
telem, hodným potrestání, ale s celým okolím nesmír-
nì trpìlo dalšími prùtahy ustupujících cizích vojsk a jen 
o vlas uniklo vypálení. Konec této krátké, pohnuté ka-
pitoly ostrovských dìjin charakterizoval Jaroslav Fiala 
v Dìjinách mìsta Ostrova: „Vlnobití mocenských støe-
tù a dramatické pøeskupování sil pocítilo v neztenèené 
míøe i malé, od velkých center vzdálené mìsto Ostrov. 
Všechny závažné historické dìje nadcházející doby 
zanechaly v nìm i v jeho osudech konkrétní, hmata-
telné stopy.“ 

Trasa Rudného potoka

Soutok Rudný potok - Bystøice                       Foto: Lubomír Mayer

Koncem dubna na Velký pátek a Bílou sobotu jsem pro vás procestoval dva potùèky, které protékají 
„za humny“ a které na svých toulkách okolím mìsta mùžete bez problémù navštívit. 

Poznejme svùj region 

Plešivecká nauèná stezka (pokraèování)

hoøí. Rozhledna je z roku 1895, hotel byl pøistavìn 
o 13 let pozdìji. V poslední dobì u nìho vyrostla øada 
atrakcí, hlavnì sportovních. Z Plešivce je pìkná vy-
cházka navíc: po modré znaèce smìr Jáchymov za 
ètvrthodinku pøijdeme k chatì Švýcarská bouda, u níž 
je èedièové skalní moøe s pìkným výhledem do 
podhùøí. Po návratu na vrchol Plešivce pokraèujeme 
stále po modré znaèce místy strmým klesáním pøes 
zbytky vesnièky Horní Kaff do Pstruží. Na celkem asi 
pìtikilometrové trase jsou ètyøi informaèní tabule 
popisující pøírodu, historii i život døívìjších obyvatel. 
Zdatní turisté mohou nauènou stezku absolvovat 
obrácenì, tj. z Pstruží po modré na Plešivec a pak po 
zelené do Abertam. Výstup na Plešivec dá ale „tak 
trochu zabrat“.

Sami sobì pány (1603 až 1623)

Lubomír Mayer

Švýcarská bouda                 Foto: Jiøí Ciprian

Jiøí Ciprian Mgr. Zdenka Èepeláková



kách je vysazován zejména v parcích. Prosím, až jej pøi 
toulkách objevíte (a že jich tu roste), nechte jej bez 
zbyteèných záøezù a v rámci cukrové diety radìji ždí-
mejte tøeba mrkev. 

na 1. až 3. srpna pro dìti ve vìku osm až 12 let (pozor, 
poèet úèastníkù je omezen). Na programu bude 
práce s ovèím rounem, keramickou hlínou a pøírod- 
ninami, souèástí akce je noc v MC (pøihlášky na tel. 
608 914 469). 

Nejbližší pøipravujeme na nedìli 
18. záøí 14.00 hod., pøihlásit své miminko mùžete do 
12. záøí (tel. 608 914 469). 

Jménem Obèanského sdružení Ostrùvek bych ráda 
podìkovala všem lektorkám, které pøipravovaly 
v prùbìhu celého školního roku dopolední program 
pro maminky na mateøské dovolené a jejich dìti. 
Nìkteré lektorky se již od záøí vracejí do svých 
zamìstnání, a tak bych touto cestou ráda oslovila 
nejen maminky na mateøské dovolené, které by se 
chtìly podílet na vytváøení dopoledního programu 
MC. Více na: www.mc-ostruvek.estranky.cz  

Vítání miminek 

movì pouhých 529 obyvatel z pùvodních 18 tisíc 
obyvatel. V Ostrovì rekatolizace probíhala po-
zvolnìji. 

Veverky povídají, že ostrovští radní byli poprvé 
u zpovìdi a svatého pøijímání až v roce 1636 a ještì 
v roce 1650 si katolický faráø stìžoval vrchnímu 
ostrovskému hejtmanovi, že ke zpovìdi nepøišel ani 
jeden z 37 nekatolíkù. 

Výsledkem pronásledování protestantù bylo, že 
v 18. století byl Ostrov opìt celý katolický. 

Po bitvì na Bílé 
hoøe a bìhem 
tøicetileté války 
nastalo násilné 
èi nenásilné 
znovuobracení 
nekatolíkù na 
øímskokatolickou 
víru. 

Kdo nechtìl vnucovanou víru pøijmout, uprchl za 
hranice. Následkem tohoto prchání zbylo v Jáchy- 
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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 

Klub èeských turistù

Milan Jandourek, DiS

7. èervence

14. èervence

21. èervence

28. èervence

18.00 Zahájení 
18.05 Zprávy, Informaèní servis, Policejní zpravodaj- 
ství, Okénko z radnice 
18.20 Pod lupou (repríza)
18.30 T.T.T. (repríza)

18.00 Zahájení 
18.05 Zprávy, Informaèní servis, Policejní zpravodaj- 
ství, Okénko z radnice 
18.20 Pod lupou (repríza)
18.30 Škola hrou (sestøih)

18.00 Zahájení 
18.05 Zprávy, Informaèní servis, Policejní zpravodaj- 
ství, Okénko z radnice  
18.20 Pod lupou (repríza)
18.30 T.T.T. (repríza)

18.00 Zahájení 
18.05 Zprávy, Informaèní servis, Policejní zpravodaj-
ství, Okénko z radnice  
18.20 Pod lupou (repríza)
18.30 T.T.T. (repríza)

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, 
pøipomínky nebo dotazy (i pro naše hosty) 
telefonujte na 353 800 515 nebo pište na: 
marketing@tv-ostrov.cz, nebo mùžete zaslat 
textovou zprávu na tel. 777 572 089.  

Pozor, zmìna provozní doby kontaktního místa 
ve Sbìrnì Sazky v Domì kultury: po, st: 8.00-
17.00 hod., út, èt: 9.00-17.00 hod., pá 9.00-15.00 
hod. Telefon na kontaktní místo: 353 844 732, 
773 635 732

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

Akce pro veøejnost

Ohøe u Tršnice: Vycházka ke kamenným smírèím 
køížùm 

Ohøe na Lounsku: Nový hrad Jimlín a Slavìtín

Ohøe mezi Hohenbergem a Chebem

Ohøe u Kadanì: Želinský meandr a Nechranická 
pøehrada

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.

9. èervence 

16. èervence 

23. èervence 

30. èervence 

V dobì letních prázdnin bude provoz omezen pouze 
na konání  (nejen o víken- 
dech) a  kterou pøipravujeme 

Narozeninových oslav
Letní výtvarné dílny,

Jednou jeden filmový 
andìl øekl, že cukru není 
nikdy dost. Stejnì tak i já si 
myslím, že co je sladké, je 
dobré. A hle! Máme tu 
javor s názvem sacchari- 
num, který je blízkým pøí- 
buzným javoru Acersa- 

charum. Ten naši botanici pøímo pojmenovali 
„cukrový“, ale pøesto i zde opìvovaný Javor støíbrný 
používali severoameriètí indiáni jako zdroj pøírodního 
sladidla, tedy cukru. V dobì vývinu listù je míza stou- 
pající z koøenù cukernatá, a tak staèí šikovnì naøíznout 
kmen a pomocí dùmyslného vloženého žlábku si ne- 
chat kapat ten boží dar. Javor støíbrný je urostlý 25 až 
30 metrù, v místì svého pùvodního výskytu v Kanadì 
a USA dorùstá až 40 metrù. Koruna je smìrem vzhùru 
rozložitá, ve vrchních partiích až klenutá. Není to 
strom hustý, ale zato krásnì rovnomìrnì rostoucí. 
Obzvláštì jsem si jej oblíbil pro hluboce vykrojené, 
pìtilaloèné listy, kde každý lalok je opìtovnì nìkoli-
kanásobnì laloènatý a navíc s okrajem hrubì pilo-
vitým. Líc listu svìže matnì zelený, rub až pøekvapivì 
støíbrný. Podzim jej nejèastìji probarvuje do úchvat-
ných temnì žlutých odstínù. Nìkterá literatura uvádí 
i naèervenalé podzimní odstíny, ale o tyto líbezné 
efekty bylo moje oko dosud ošizeno. Srpovitì zakøi-
vená køídla plodù svírají ostrý úhel. V našich podmín-

Javor støíbrný (Acer saccharinum L.)

Foto: Martina Kosová

Hana Ševèíková, produkce 

RNDr. František Wohlmuth, pøedseda KÈT
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Uzavøením knihovny na Lidické ulici zaène velké 
stìhování do nových prostor. Dne 15. èervence 
si sem ještì mùžete pøijít naposledy vypùjèit 
poslední zásoby knih a èasopisù a ve stejný den si 
také mùžete prohlédnout novou knihovnu. Od 
14.00 hod. vás naše pracovnice provedou celou 

budovou v Zámeckém parku. Podívat se tak 
mùžete do všech osmi samostatných oddìlení. 

Pro veøejnost to je 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. 

Knihovna bude uzavøena do konce srpna. Po celé 
prázdniny bude soubìžnì probíhat nìkolik èinností, 
pøedevším pøebalování, pøeznaèování a èipování 
knih, dále jejich balení do krabic a stìhování do 
nových prostor, kde se vybalí do regálù. Samozøejmì 
se musí zabalit a pøestìhovat i vše ostatní. Souèasnì 
se pøedá inventáø knihovny pøíspìvkovým organi-
zacím. V nové budovì se nainstaluje potøebný soft-
ware a pøipraví nové ètenáøské prùkazy. 

Slavnostní zahájení plného provozu knihovny pro 
veøejnost plánujeme na ètvrtek 1. záøí 2011. K tomuto 
datu budou prodlouženy i všechny ètenáøské vý-
pùjèky, protože historie výpùjèního protokolu bude 
zachována v plném rozsahu, vèetnì platných re-
gistrací. Mùžete se tìšit i na novinky: kromì vìtších 
a modernìji vybavených prostor to budou nové 
ètenáøské prùkazy (výmìna se uskuteèní už za 
provozu), rodinné registrace (sleva pro rodinné 
pøíslušníky), možnost samoobslužného pùjèování 
i vracení knih, informaèní kiosky a dotykové on-line 
katalogy, možnost obèerstvení (automat na teplé 
nápoje), zapùjèení notebookù (pouze v prostorách 
knihovny), ve spoleèenských prostorách knihovny 
pøipojení k internetu, rozšíøená provozní doba. 
Novinky chystáme i v oblasti služeb: v Hudebním 
oddìlení budeme kromì hudebních nosièù a audio- 
knih pùjèovat rovnìž filmy, chystáme Universitu vol- 
ného èasu, Klub dìtských ètenáøù, službu nahrazující 
fax atd. 

Prosíme všechny ètenáøe o trpìlivost a pochopení pøi 
uzavøení knihovny a tìšíme se na shledání opìt v záøí. 
Aktuální informace budou dostupné na:
 www.mkostrov.cz

Srdeènì zveme dìti i „dospìláky“ na prázdni-
novou akci na Vìtrném vrchu. 

V sobotu 9. èervence po poledni se sejdeme 
v kostýmech Indiánù i padouchù divokého Západu 

(kostýmy nejsou 
podmínkou).

Program: indiánská 
hudba, tradièní in-
diánská øemesla 
a výrobky, týpí, in-
diánský oheò a dal-
ší. Možnost pøe-
spání ve vlastních 

stanech nebo pod širým nebem, pøípadnì v penzionu 
(na objednávku). Vstupné na akci dobrovolné. 
Podrobné informace na www.vetrnyvrch.cz 

tel. 736 754 831

Stálá expozice: geologie a mineralogie Krušných 
hor, rudné hornictví 16. století, pohyblivý model 
dolu, numismatika, mincovnictví, krušnohorský 
národopis ad. 

Merklín 
má nový turistický okruh

Indiáni se sejdou 
na Vìtrném vrchu

Jana Klimešová-Cimická

Královská mincovna 
Jáchymov

Muzeum Nejdek
tel. 353 925 702

16. èervna 17.00 hod. Drahý kámen Karla IV.
Vernisáž výstavy, která trvá do 18. záøí

Stálá expozice: dìjiny mìsta, národopisné sbírky 
z Nejdecka a Krušnohoøí - sbírky lidového umìní, 
keramika, výrobky z cínu, podmalby na skle, malo- 
vaný nábytek. 

Malý turistický okruh (cca 45 min. chùze) byl 
v Merklínì otevøen 28. kvìtna. 

Trasa zaèíná a konèí na nádraží v Merklínì. Cesta je 
znaèena èervenì. Autorem tohoto okruhu je René 
Gebrle, obec Merklín jeho myšlenku realizovala za 
pomoci pøíspìvku z Karlovarského Kraje. Touto 
cestou bych jim chtìl podìkovat. Jaromír Kocourek

Knihovna 
se chystá na nové místo 

Mgr. Irena Leitnerová, øed. MK

Fotografie mìsíce Fotoklubu Ostrov. Název: Ostrovské vìže. Autor: Miloslav Køížek                                                                       



Ostrovský zámek byl otevøen na jediný den a po-
zvání patøilo pøevážnì všem bývalým i souèasným 
absolventùm ostrovské prùmyslovky i všem tìm, 
kteøí byli anebo jsou spjati s její historií. Pokud jste 
byli mezi tìmi, kteøí se této jedineèné akce úèast-
nili, jistì mi dáte za pravdu, že zájem o návštìvu 
byl skuteènì veliký. 

Na vlastní oèi jsem mohla vidìt bývalou tìlocviènu, 
dnes laboratoøe, elektrolaboratoø, øeditelnu nebo dí-
lenská pracovištì a vrcholným èíslem byl populární 
S-klub v podzemí školy. Na chodbách i v uèebnách 
probíhaly vzrušené debaty, nostalgické vzpomínání 
nebo rozpomínání. Urèitì stojí za zamyšlení, proè lidé, 
kteøí jsou jinak jistì váženými a seriózními obèany, se 
v prostorách školy mìní ve stejné studenty, kteøí školu 
pøed nìkolika lety nebo i desítkami let opustili. Urèitì 
za to mùže ta školní atmosféra, stejný vzduch a ty 
známé tváøe a pøedmìty. Na chodbách si návštìvníci 
se zájmem mohli prohlédnout studentská tabla, kde se 
dal lehce vycítit sled èasu nejen podle stylu oblékání, 
ale také podle zažloutlých fotografií bez barvy. Dobrý 
nápad byl jistì i v tøídnických hodinách, kde se našli 
všichni ti, kteøí o to stáli. Studenti versus profesoøi. 

Nìkomu jako mnì, která jsem do této školy jako stu-
dentka nechodila, se jistì líbil ten šrumec, který vznikl 
tím, že všichni aktéøi této akce byli tak moc nadšení. 
Ovšem také jsem se mohla na celou vìc dívat ne-
zúèastnìnì a se zaujetím pozorovat jednu éru, která 
konèí. Ano vážení, Støední prùmyslová škola Ostrov se 
již brzy pøestìhuje do nových prostor a zámek Ostrov 
èeká nový život.   

Èervenec 2011

Výbor upozoròuje èleny Územní organizace 
Svazu diabetikù, kteøí ještì neuhradili èlenské 
pøíspìvky, nech� tak uèiní do 14. èervence, jinak 
ztrácí po tomto datu èlenství v organizaci. 
Dále upozoròujeme, že od 15. èervence do 
30. srpna bude kanceláø svazu uzavøena z dùvo-
du dovolených.

Vybráno z odborného tisku
Vyjádøení Milana Kvapila, místopøedsedy Diabeto-
logické spoleènosti ÈR: Dnešní pojetí diabetické diety 
je víceménì rovnocenné tomu, èemu øíkáme racio-
nální nebo zdravá výživa, pacient s diabetem si mùže 
vybírat z celého spektra zdravých potravin. Odlišnosti 
jsou neèetné. V první øadì by mìl diabetik pøíjem 
potravy rozdìlit do více porcí dennì s tím, že ten, kdo 
si aplikuje inzulín, by vždycky mìl mít druhou veèeøi. 
Podle souèasného názoru ve vztahu k léèbì diabetu 
platí, že základem léèby je životospráva, dostatek 
pohybu, racionální výživa. Bez životosprávy nelze 
využít možností dnes už velice kvalitních lékù. Velká 
èást výsledkù léèby tedy závisí více na pacientovi než 
na lékaøi. Nemocný s diabetem nepotøebuje speciální 
potraviny, ale dostatek informací, musí být pouèen 
o tom, jaké vhodné potraviny si má vybrat. 

Èirou náhodou jsem na internetu objevila Ostrovský 
mìsíèník a jsem nadšená. V letech od 1962 do 1975 
jsem v Ostrovì žila, v r. 1974 jsem ukonèila ostrovské 
gymnázium a s Ostrovem mám tedy spojené svoje 
dìtství a „èas malin nezralých“ (nebyla jsem tam už pøes 
tøicet let). Zatím jsem si stihla prohlédnout jen zlomek, 
ale i tak jsem našla známá jména, známá místa… Je to 
pøíjemné. Líbila se mi série èlánkù o ostrovských kape- 
lách - zase vzpomínky, hlavnì na nedìlní „èaje“… Hle-
dám i èlánky s tematikou divadla. Byla jsem èlenkou   
souboru Minidiv. Pøeèetla jsem si èlánek „Ochotnické 
nadšení v Ostrovì“ (únor 2011). Øekla bych, že je tam 
urèitá nepøesnost. Píše se tam, že ochotníci skonèili 
v r. 1969. Nepamatuji si sice název, ale nìjaký soubor 
tam i pozdìji fungoval, protože jsem s nimi jednu hru 
hrála, a to v roce 1974 (možná 1973). Myslím ale, že 
váš èasopis je super a nedalo mi, abych vám to nena- 
psala. Budu si v nìm hledat dál. Pøeju hodnì štìstí 
a úspìchù v další práci. 

(k èlánku Slavní projíždìjící Ostrovem, OM 
5/2011, autor Ing. Josef Macke)

Ze zajímavého èlánku v kvìtnovém mìsíèníku jsme se 
dozvìdìli, které známé a slavné osobnosti projely 
v historii naším mìstem. Autor správnì podotýká, že 
sláva je èasto poplatná své dobì. U nìkterých osob je 
však oznaèení „slavný“ silnì pochybné, i když chápu, 
v jakém kontextu bylo použito. Mám na mysli pøe- 
devším onoho v èlánku uvedeného nacistického ší- 
lence a také známého komunistického vraha. 

Abych trochu pøevážil misku vah od tìchto kreatur 
k osobnostem pozitivním a dle mého názoru opravdu 
slavným, chtìl bych ètenáøe upozornit na jednu mož- 
ná ne všeobecnì známou skuteènost. Pøiznám se, že 

jsem o ní donedávna nevìdìl. 
Zdrojem informací se mi stala vy-
nikající kniha Johannese Urzidila 
„Goethe v Èechách“. V ní autor 
uvádí, že pøi svých èetných ná-
vštìvách severozápadních Èech, 
kde pobýval zejména v Karlových 
Varech, Teplicích a Mariánských 
Lázních, projevoval tento slavný 
nìmecký básník, pøírodovìdec 
a politik hluboký zájem o široké 

okolí. Pøi svých mnohých výletech do okolních míst 
navštívil také tøikrát Ostrov. Stalo se tak poprvé v roce 
1806, kdy pobýval v Karlových Varech 39 dní. 
Podruhé zavítal do Ostrova v roce 1811, kdy ve 
Františkových Lázních a Karlových Varech strávil 
48 dní. Naposledy pak v roce 1819 pøi svém dalším 
pobytu v Karlových Varech, který trval 32 dní. 
Ve svém dopise z této cesty píše: „Zase jsem navázal 
na svou starou kratochvilnou hru se skalami, hora-
mi, kamenolomy a kamenopády a za toho nej- 
krásnìjšího poèasí, jaké si lze pøedstavit, jsem pro-
chodil a projezdil celé okolí. Na Lokti jsem byl 
dvakrát, nenechal jsem si ujít Ostrov, Andìlskou 
Horu ani Doubí.“

Johann Wolfgang von Goethe strávil v Èechách 
celkem 1114 dní, což jsou tøi roky života. Prožil zde 
svá povìstná milostná vzplanutí, ale svùj hluboký 
zájem (a dá se øíci také lásku) vìnoval i zdejšímu kraji. 
Jako skuteèný velikán ducha se Goethe snažil tuto 
zem pøedevším procítit a poznat. Tímto byl pravým 
protikladem samolibých a koøistnických „slavných“ 
pozdìjších vìkù. Prostøednictvím tohoto génia si 
mimo jiné mùžeme uvìdomit, jak krásná byla krajina 
severozápadních Èech. Líbilo by se mu u nás i dnes?

Reakce na èlánek Jana Nìmce (Napsal nám rodák 
z Ostrova, OM 6/2011)
Jsem ráda, že jsem si mohla pøeèíst øádky Jana Nìmce 
o stavu Starého koupalištì a následnì i odpovìï MìÚ 
Ostrov. Jak vypadá cesta ke starému koupališti, to kaž-
dý zná. Mùžete mi ale vysvìtlit, proè tomu tak døíve 
nebývalo? Proè jsou tam èerné skládky? Je možné dát 
tvrdé pokuty pøi pøistižení, ale kdo by mohl nìkoho 
pøistihnout, když tam nikdy nikdo žádnou kontrolu 
nedìlá? Pøed rokem 1989 tam chodily i vìtší školní dìti 
na léèivé byliny a také posbíraly suché vìtve a podob-
nì. Dnes ve mìstì nièí všechno vèetnì odpadových 
košù, odhazují papíry, igelitové sáèky, obaly od nanukù 
atd. Proto to také tak vypadá. Tak si vysvìtlují demo-
kracii, že si mùže každý dìlat, co chce, tedy i nièit, ško-
dit, ubližovat? Každý rozumný èlovìk si domyslí, že 
z takto vychované mládeže nemùže vzniknout nic po-
øádného. A jeden poznatek z dnešního dne: na Hlavní 
tøídì u potravin èekaly dvì dívky sedmé tøídy se svými 
koly a pøišel k nim jejich spolužák, který jedné z nich 
zaèal její drahé kolo nièit, škrábat a ona se bála mu 
cokoliv øíct a sdìlila mi, že ve škole dìvèatùm ubližuje, 
hlavnì jí. Na moje upozornìní sice odešel, ale s nevy-
bíravými slovy a hned vyhodil na chodník silonový sá-
èek, pøestože vedle je odpadkový koš. Nemohu však 
tvrdit, že jsou všichni stejní, protože je zde hodnì chyt-
rých, slušných, nadaných dìtí, které se vìnují mnoha 
ušlechtilým zájmùm, a to je potom radost takové dìti 
znát, vidìt a slyšet o nich, jak jsou úspìšné v mnoha 
oborech. Jim pøeji hodnì úspìchù, radosti a krásné 
prázdniny. 

Goethe v Ostrovì

Informace pro diabetiky

Jiøí März, SD Ostrov

Ing. Vladimír Toman

Ètenáøské pøíspìvky
Konec jedné školní éry Napsala nám ètenáøka 

z Bratislavy

Ètenáøský ohlas 

Hana Èuláková, Bratislava

Ivana Košková (red. upraveno)

Foto: Martina Novotná

Foto: Martina Novotná

Martina Novotná 

Zajímavá setkání umožnil poslední Den otevøených dveøí na SPŠ Ostrov.                                                                   Foto: Martina Novotná



(Radek Exner: Pøejdìte na druhou stranu)
Èlánek Radka Exnera mi pøipadá jako „hon na 
èarodìjnice“ a snùška polopravd. Nechci se k tìmto 
úèelovì upraveným skuteènostem vyjadøovat a bod 
po bodu je vyvracet, byla jsem incidentu pøítomna, 
proto jen popíši, co se opravdu stalo. 

Je pravdou, že naše chovanka vyhodila z okna 
kousek arašídového másla, který mìla nalepený na 
prstì. Bohužel nedopatøením trefila pana Exnera, 
procházejícího pod okny. Dívka se panu Exnerovi 
omluvila, bylo mu nabídnuto odstranìní nepatrné 
skvrny na svetru. Pan Exner omluvu nepøijal, naopak 
na dìti v dìtském domovì køièel, že je živí z jeho daní, 
že to tak nenechá a vyèistit svetr nechce s tím, že vše 
bude øešit pøes policii a následnou stížností našemu 
øediteli. Po vyslechnutí stížnosti byl pan Exner požá-
dán, aby se nadále nezdržoval v budovì dìtského 
domova a poèkal na jím pøivolanou policii pøed 
domem. Mìstská policie provedla na místì šetøení. 
Dívka se znovu pøed policií omluvila a znovu nabídla 
odstranìní skvrny ze svetru. Pan Exner opìt omluvu 
a èištìní odmítl a vyhrožoval, že vše nahlásí na vyšších 
místech. Dívce bylo v kvìtnu 16 let, pøijala od 
pedagogù výchovné opatøení: práce na skupinì nad 
rámec jejích povinností. Svou nerozvážnost si pozdìji 
uvìdomila.

Naprosto chápu, že mohl mít pan Exner svùj špatný 
den, jsme pouze lidé. Naši dívku tím nijak ne- 
omlouvám, ale zkusme se zamyslet. Dívka se dvakrát 
omluvila, dvakrát byla ochotna skvrnu odstranit, 
pøijala kázeòské opatøení. Vìøím, že všichni, kteøí mají 
doma adolescentní dìti, se mnou budou souhlasit, že 
toto období není pro nì zrovna lehké, bohužel ani 
pro jejich okolí. Nezbývá, než se obrnit trpìlivostí 
a vzpomenout si sami na sebe v jejich vìku. Co víc by 
pan Exner požadoval po nezletilé dívce za to, že je 
plátcem daní (jak sám øíká), ostatnì jako vìtšina z nás. 

Martýrium: nepøijetí omluvy a snahy o nápravu na 
místì, pøivolání policie, stížnost øediteli, èlánek do 
novin… 

Teï už opravdu schází jen pranýøování, protože, kdo 
je bez viny, a� hodí kamenem. Souhlasím, že k inci-
dentu nemìlo dojít, ale není to trochu moc za jeden 
prst od èokolády? 

Èervenec 2011

Ètenáøské pøíspìvky

Jako každý den kolem dvacáté hodiny, tak i 29. kvìt-
na jsem se vracel ze zamìstnání domù ulicí Du-
kelských hrdinù. Vždy procházím kolem dìtského 
domova. Tentokrát na mì èekalo nepøíjemné pøe-
kvapení. Na zádech mi náhle pøistál kus dortu nebo 
podobné potraviny s èokoládovým krémem, což mi 
zanechalo na svetru poøádný flek s patøiènou vrstvou 
krému, vše doprovázeno škodolibým chichotáním 
zpoza záclony v oknì kuchyòky ve druhém patøe 
dìtského domova. 

Rozhodl jsem se tedy vyøešit to se službukonajícím 
personálem. Po nìkolikaminutovém zvonìní na 
všechny možné zvonky vykoukla z okna chovanka 
domova a sdìlila mi, že nikdo není pøítomen. Když 
jsem se nenechal odbýt, øekla, že paní vychovatelka 
je ve sprše. Rozhodl jsem se tedy poèkat. Všiml jsem 
si pootevøených vstupních dveøí, tak jsem vyšel do 
druhého patra a chtìl na paní vychovatelku poèkat. 
U dalších dveøí po dlouhém zvonìní otevøela asi 
patnáctiletá chovanka a opìt zaèala „tetu“ zapírat. 
Pøišla druhá chovanka a jeèela: „Vypadni, ty debile, ty 
demente!“ Opìt jsem se nenechal odbýt a trval na 
tom, že chci mluvit s vychovatelkou. Když se koneènì 
objevila, pøedstavil jsem se jí a snažil se vysvìtlit, co se 
stalo. Oèekával jsem omluvu a tím bych považoval 
celou vìc za vyøízenou. Spokojenì bych odkráèel 
domù a svetr hodil do praèky. Jenže další nepøíjemné 
pøekvapení: paní vychovatelku vùbec nezajímalo, co 
se pøihodilo, ale zabývala se (za asistence vulgárnì 
øvoucích chovanek) tím, co v budovì pohledávám 
a jak jsem se tam dostal. Øekl jsem, že dole bylo 
otevøeno. Pak se mi koneènì podaøilo jí sdìlit, co se 
stalo a požadoval jsem pouze, aby na své svìøence 
lépe dohlédla a aby se to neopakovalo. Poté tedy 
øekla: „Tak dìvèata, omluvte se pánovi.“ Reakce 
chovanek: „Žádnýmu dementovi se omlouvat nebu-
dem. A� vypadne kretén!“ Paní vychovatelka má 
u svých svìøencù podivnou autoritu, když si v její 
pøítomnosti nìco takového dìti dovolí. Pøipadalo mi, 
že je tam naprosto k nièemu.

Jaké si z toho vzít ponauèení? Když pùjdete kolem 
dìtského domova, pøejdìte radìji na druhou stranu 
a jdìte kolem ubytovny nemocnice. Pravdìpodob-
nost, že by nìjaký lékaø èi sestøièka po vás nìco hodili, 
je témìø nulová. Cestou domù jsem pøemýšlel, co 
jednou z tìchto dìvèat asi bude, až v osmnácti letech 
opustí brány dìtského domova… 

V kvìtnu se v Ostrovì narodilo 12 dìtí, zemøelo osm 
obèanù. Manželství uzavøelo pìt párù. K trvalému 
pobytu ve mìstì se bìhem kvìtna pøihlásilo 25 osob, 
odstìhovalo se jich 24. Celkovì tedy ve mìstì 
pøibylo pìt obèanù. Prùmìrný vìk ostrovských 
obyvatel v kvìtnu 2011 byl 41,33 let. Celkový poèet 
obyvatel hlášených v Ostrovì (vèetnì pøilehlých 
obcí) k 31. kvìtnu 2011 byl 16 932. 

Redakce Ostrovského mìsíèníku žádá všechny pøi- 
spìvatele, aby své pøíspìvky vždy podepisovali, a to 
i tehdy, že pøispívají do OM pravidelnì každý mìsíc 
a domnívají se, že redakce jejich jména už zná. 
To se týká také pøispìvatelù z nejrùznìjších institucí 
a úøadù, kdy je nutné uvést vždy celé jméno (a titul) 
pisatele, nikoli pouze odbor nebo název úøadu, ve 
kterém pracují. Zøetelný podpis pøispìje k plynu-
lejšímu zaøazení pøíspìvku a pøedejde èasto nepøí-
jemným komplikacím pøi dodateèném zjiš�ování 
a ovìøování jmen. Upozornìní se týká rovnìž uvádì-
ní jmen uvnitø textu, kdy je vhodné neužívat zkratky 
(napø. P. Novák), ale ani zdrobnìliny, by� se jedná 
o dìti (Hanièka Brousková, Jára Hanzlík apod.).

Hlavní struèné zásady, jak by mìl pøíspìvek vy-
padat, najdou nyní všichni zájemci v Infocentru 
v Domì kultury Ostrov, kde jsou jako výòatek 
(Pøíloha 3) z tiskoviny „Zásady pro vydávání 
zpravodaje OM“ volnì k mání. Vytištìné poky-
ny si mùže každý odnést s sebou a postupovat 
podle nich. 

Zajdete-li si do Salonu Millenium v Ostrovì využít 
nìkterou z jeho služeb, napøíklad do kadeønictví, na 
masáž èi kosmetiku, zasloužíte se o dobrou vìc. 

Salon Millenium totiž vìnuje èást svého zisku na 
koupi speciálních dìtských postýlek pro Nemocnici 
Ostrov. Pøi odchodu ze salonu získáte symbolický 
peníz, který vhodíte do pøíspìvkové bedny v recepci. 
Tím se navíc automaticky dostáváte do slosování 
o hodnotné a lákavé ceny. 

Celý projekt zašti�uje poslanec parlamentu ÈR Jan 
Bureš, hlavním partnerem akce je Dùm kultury 
Ostrov, hlavním mediálním partnerem je televize 
Kabel Ostrov. 

Zmìna stavu obyvatel 
mìsta Ostrova 
v kvìtnu 2011

Pøejdìte na druhou stranu Vyjádøení 
Dìtského domova

Jana Mistriková, 
vychovatelka 5. rodinné skupiny DD Ostrov

Radek Exner, Ostrov

Salon Millenium 
na pomoc dìtem

red

Upozornìní 
našim pøispìvatelùm

Irena Janeèková, editorka OM 

Matrika MìÚ Ostrov 
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