
Hipoturistika a jezdectví jsou v poslední dobì 
velmi vyhledávanou formou využití volného 
èasu. Ostrov nabízí tuto možnost v mìstské èásti 
Vykmanov, kde mùžete navštívit stáj Prima 
Horseland. Jezdecký a chovatelský klub peèuje 
o poníky, vhodné zejména pro dìti a zaèáteèníky, 
kteøí se teprve uèí jezdit, ale zaèáteènictví samo-
zøejmì není podmínkou. Tato rodinná stáj nabízí 
procházky do pøírody s poníkem v odborném do-
provodu a v pøípadì, že již v sedle nejste nováè-
kem, mùžete si zajezdit i samostatnì. 

V okolí stáje se rozkládají louky a lesy, výborný terén 
na uvolnìní pro zaèínající jezdce i pro koníky. Pokud si 
hned netroufáte vyjet do pøírody, mùžete si zajezdit 
v kruhové jízdárnì, pøípadnì se domluvit a zkusit se 
o poníky zatím jen starat, ovšem s veškerou péèí, která 
k tomu patøí. U zrodu stáje stála jako první Denisa 
Paèanová, která s jezdectvím laškovala už od svých 
dvanácti let. Zaèínala v jezdeckém oddílu ve Staré Roli. 
Pøestože mìla díky svému hobby vážný úraz páteøe 
a následnì vynucenou pìtiletou pauzu, na konì neza-
nevøela a opìt vyskoèila do sedla. Nápad založit na 
okraji Ostrova stáj vznikl, jak už to tak bývá, z trochu 
jiné myšlenky. 
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Pokraèování na stranì 13

Podzimní blokové èištìní se uskuteèní 
v dobì od 23. srpna do 15. listopadu, vždy od 
7.00 do 15.00 hod.

V ulicích bude v pøedstihu umístìno dopravní 
znaèení. Žádáme majitele vozidel, aby je po dobu 
blokového èištìní pøeparkovali. Ihned po vyèištìní 
komunikací a odstranìní znaèení zde budou opìt 
moci parkovat. Postup Mìstské police Ostrov pøi 
nerespektování dopravního znaèení ze strany 
øidièe: Uložení blokové pokuty na místì do výše 
2000 Kè; bude-li øidiè nepøítomen, naøídí strážník 
odtažení vozidla. Pøestupce se dostaví na služebnu 
MP, kde mu bude uložena bloková pokuta, 
vyzvedne si odtažené vozidlo a uhradí poplatek za 
odtažení a ostrahu vozidla (viz. Naøízení mìsta 
è. 4/2009). 

Tábor Manìtín nabízí 
vìtší pohodlí

Pøíspìvek na péèi 
o nemocné 

Blokové èištìní mìsta

Ostrovští hasièi 
oslavili 140 let 
své èinnosti
a pøispìli na 
zakoupení 
invalidního vozíku 
pro Terezku 
z Ostrova.

Tip na výlet
- nauèná stezka 
Blatenský 
pøíkop

Pokraèování na stranì 2
Jarmila Rubešová, Odbor investic

Léèebna dlouhodobì nemocných Nejdek 
požádala o pøíspìvek z rozpoètu mìsta 
Ostrov na zajištìní hospicové (paliativní) 
péèe poskytované obèanùm mìsta Ostrova 
a ostatním obyvatelùm Karlovarského kraje. 

Léèebna má zájem kromì péèe ošetøovatelské, 
rehabilitaèní a geriatrické poskytovat také péèi 
paliativní, která je dána specifickými potøebami 
pacientù, pøemístìných do léèebny v terminální 
fázi neléèitelných onemocnìní. Zrekonstruovala 
oddìlení pro paliativní péèi a je registrovaným 
poskytovatelem paliativní péèe. Èinnost na 
tomto oddìlení zahájila loni 1. èervna. 

Pokraèování na stranì 2

Pony klub je tu pro dìti i dospìlé

Letní tábor a rekreaèní støedisko Domu dìtí 
a mládeže Ostrov v Manìtínì II. etapa: byly 
vybudovány požární nádrž, rozvody nízkého 
napìtí, venkovní osvìtlení, vodovod, 
kanalizace, zdravotnì technická instalace, 
chatka bezbariérová (ošetøovna), dvì chatky 
typ 1 a devìt chatek typ 2.

Stavba byla zahájena 11. dubna, ukonèena 
20. èervna. Stavbu provádìla firma Stavební montá-
že spol. s. r. o. Plzeò, náklady èinily 13 148 819 Kè 
s DPH.  Každá z vybudovaných 11 chatek je pro 
šest osob a má vlastní sociální zaøízení: záchody 
a sprchový kout. V bezbariérové chatce (ošetøovnì) 
je bezbariérový pokoj s hygienickým zázemím, ve 
druhé místnosti táborová ošetøovna. 

Ostrovský mìsíèník
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Termíny v jednotlivých ulicích

23. srpna Kollárova. 24. srpna Masarykova (Hlavní-
Severní), Severní, za Policií. 25. srpna Májová 
(Kollárova-Štúrova), Palackého, kulatá drogerie, za 
poštou. 30. srpna Hlavní (Jáchymovská-Štúrova). 
31. srpna Hlavní (Štúrova-Penzion) 

1. záøí Jungmannova, Lidická (Jáchymovská-
Masarykova), Šafaøíkova. 6. záøí Družební, Zahradní. 
7. záøí Seifertova, Lidická (Klínovecká-Masarykova). 
8. záøí Halasova, Lipová, Klínovecká. 13. záøí Kruš-
nohorská (Jáchymovská-Klínovecká, za Krušno-
horem, Hornická. 14. záøí Lesní ulice, Jedlová, 
Habrová, Topolová, Smrková. 15. záøí Máchova, 
Dukelských hrdinù, Èapkova. 20. záøí Odborù, 
Nejedlého. 21. záøí Nádražní, Krátká. 22. záøí Kruš-
nohorská (od Klínovecké), horní Klínovecká. 27. záøí 
Dvoøákova, Alšova, Na Kopci, Hluboký. 29. záøí 
Sládkova, Na Pøíkopì, Nad Nádražím, Studentská. 
30. záøí Staré námìstí, Šlikova, Jiráskova.

4. øíjna Dlouhá, Žižkova, Malé námìstí. 5. øíjna 
Klášterní, Školní, Staromìstská, areál Kláštera. 6. øíjna 
Hroznìtínská, Bezruèova. 11. øíjna Sukova, Smeta-
nova, Moøíèov. 12. øíjna Jáchymovská. 13. øíjna horní 
Lidická, Vykmanov. 18. øíjna Lidická (od Klínovecké). 
19. øíjna Klicperova, Komenského, Myslbekova 
(Komenského-Mánesova). 20. øíjna Mánesova, S. K. 
Neumanna, Myslbekova (Mánesova-S. K. Neu-
manna). 25. øíjna Vanèurova, zimní stadión, Myslbe-
kova (S. K. Neumanna-Vanèurova). 26. øíjna 
U Nemocnice, Pod Køížkem. 27. øíjna Luèní, Májová 
(Štúrova-Borecká).

1. listopadu Horská, Borecká. 2. listopadu Štúrova, 
vnitroblok bazének. 3. listopadu U Koupalištì, Kfely. 
8. listopadu Dolní a Horní Žïár. 9. listopadu Mírové 
námìstí sever (parkovištì), Tylova. 10. listopadu 
Mírové námìstí jih (parkovištì), Brigádnická. 
15. listopadu Kvìtnová, Maroltov. 
Ostatní ulice budou èištìny bez celodenních 
uzavírek.

Srpen

Záøí

Øíjen

Listopad

Rekonstrukce Paláce princù v Ostrovì byla 
dokonèena a s ní i projekt Historický Ostrov II.  
Palác princù je souèástí jedineèného souboru 
barokních staveb starého Ostrova. Je jednou 
z dominant historického jádra i navazujícího Zá-
meckého parku. Stejnì jako v nedávné dobì 
Posvátný okrsek (klášterní areál) a Zámecký 
park, prošel i Palác princù v letech 2009 až 2011 
rozsáhlou rekonstrukcí. 

Pøitom došlo i ke zmìnì využití objektu, pøièemž byly 
respektovány jeho památkové hodnoty. V rámci 
stavebních úprav byla také zrekonstruována fasáda 
a zastøešení do pùvodní barokní podoby. Palác princù 
se tak stal novým sídlem Mìstské knihovny Ostrov 
a zároveò polyfunkèním støediskem vzdìlávání ve 
mìstì. Knihovna je rozdìlena do nìkolika oddìlení, 
ta jsou kromì publikací vybavena i moderním 
informaèním systémem. Do objektu byla pøesunuta 
také kronika mìsta a její nové prostory nabízejí lepší 
možnosti pro badatelskou èinnost veøejnosti. Infor-
maèní zdroje v podobì knih, èasopisù, archivních 
materiálù o mìstì, dalších publikací a digitálních dat 
jsou tak logicky umístìny tzv. pod jednou støechou. 
Palác princù je tedy znovu zpøístupnìný veøejnosti, 
která jej mùže využívat. 

Celkové stavební náklady na rekonstrukci Paláce 
princù dosáhly èástky 63,5 mil. Kè. Vlastní kontrolní 
a øídící èinnost stavby probíhala intenzivnì a prùbìž-
nì, tedy nejen na kontrolních dnech stavby, kterých 
se konalo celkem 92 a jichž se více jak z poloviny 
zúèastòovali památkáøi. I s nepøedvídatelnými více-
pracemi, vyvolanými pøedevším stavem památko-
vého objektu a stavebnì historickými nálezy v prù-
bìhu realizace stavby, se stavební práce podaøilo 
zrealizovat v naplánovaném termínu, a to také díky 
velké profesionalitì a obìtavosti všech zúèastnì-
ných, jelikož øešení nastalých problémù v památkovì 
chránìném objektu nebylo vždy jednoduché. Za to 
všem patøí velké podìkování. 

Rekonstrukce Paláce princù je souèástí projektu 
Historický Ostrov II, v jehož rámci byly také 
zrealizovány dopravní stavby a úpravy veøejných 
prostranství související s novým umístìním knihovny. 
Na tento projekt byla s Mìstem Ostrov podepsána 
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpoètových pro-
støedkù Regionální rady regionu soudržnosti Seve-
rozápad v rámci Regionálního operaèního programu  
NUTS II Severozápad, Prioritní osa: 1, Regenerace 
a rozvoj mìst, Oblast podpory 1.2 Podpora revi-
talizace a regenerace støedních a malých mìst. Cel-
kové náklady na realizaci projektu èinily 97,5 mil. Kè. 
Projekt byl oproti pùvodnímu plánu navýšen o pøi-
bližnì osm milionù korun. Celý projekt musel být 
nejdøíve financován ze zdrojù mìsta Ostrova a teprve 
po ukonèení projektu, jeho vyhodnocení a kontrole 
ze strany donátora mùže být proplacena dotace 
z fondù Evropské unie, která mùže èinit až 85% 
z celkových zpùsobilých výdajù, které pøedstavují cca 
89 mil. Kè a dotace ze státního rozpoètu, která mùže 
èinit až 7,5%. 

Vìøíme, že takto úèelnì vynaložené prostøedky 
z fondu Evropské unie, státního rozpoètu a rozpoètu 
mìsta pøispìjí k rozvoji mìsta i jeho spádových 
oblastí. 

Na oddìlení je v souèasné dobì 12 lùžek. Náklady 
na lùžko a den dosahují èástky 2200 Kè. Prùmìrná 
délka pobytu pacienta na lùžku paliativní péèe je 30 
až 60 dnù. Pro zkvalitnìní péèe bylo nutno zvýšit 
poèet ošetøovatelského personálu. Tím vzrostly ná-
klady na jeden ošetøovací den. Na úhradách se 
èásteènì podílejí i pacienti a jejich rodiny. Finan-
cování této péèe tedy pochází z více zdrojù. Léèebna 
žádá o pøíspìvky Karlovarský kraj, Ministerstvo práce 
a sociálních vìcí, Ministerstvo zdravotnictví a obce 
v regionu. V roce 2010 bylo na lùžkách paliativní péèe 
umístìno pìt pacientù s trvalým pobytem na území 
mìsta Ostrova. 

Rada mìsta Ostrov odsouhlasila 12. èervence po-
skytnutí pøíspìvku Léèebnì dlouhodobì nemocných 
Nejdek na zajištìní paliativní péèe pro obèany mìsta 
Ostrov (pro tento rok) ve výši 50 tisíc korun. 

Pøíspìvek na péèi 
o nemocné 

Lumír Pála, ved. Odboru SMM

Bruslení pro veøejnost na Zimním stadionu 
Ostrov až do konce letních prázdnin bude možné 
každou nedìli v èase od 17.30 do 19.00 hod. 
Jedineèná šance zabruslit si v letních mìsících!

Pokraèování ze strany 1 

Blokové èištìní mìsta

Miroslava Svìtlíková, ved. Odboru SVZ

Palác princù se skví 
novotou

 Ing. Alexandra Fürbachová, vedoucí projektu

Letní bruslení pro veøejnost 

Red

Pátý èervenec je v našich zemích již tradiènì spjat 
s oslavou pøíchodu soluòských vìrozvìstù na 
Velkou Moravu. Ovšem i Ostrov se tento rok 
mohl tìšit ze vzácné návštìvy z krajin více než 
exotických. V dopoledních hodinách se totiž 
uskuteènilo neformální setkání pøedstavitelù 
našeho mìsta pod vedením starosty Pavla 
Èekana a radního Josefa Železného se zástupci 
Distriktu Qingpu z Èínské lidové republiky. 

Šanghajská delegace v èele s panem Lu Zhangyi 
zavítala na ostrovskou prùmyslovou zónu, kde se 
zajímala o možnost prohloubení spolupráce obou 
mìst v oblasti rozvoje hospodáøství. Výsledkem celé 
schùzky by mìl být návrh smlouvy o partnerství 
a spolupráci, jehož znìní se již pøipravuje. Velké 
podìkování patøí Milanovi Kšírovi, který celou akci 
zorganizoval.

Qingpu je nejzápadnìjší èástí èínské Šanghaje, 
mìsta, jež se bìhem posledních dvou dekád stalo 
výkladní skøíní zemì. První známky osídlení celé 
oblasti se datují do doby až 5000 let pø. n. l., kdy se 

zde zaèala rozvíjet kultura Songze. Vrcholu pak 
Qingpu dosáhlo roku 1542, kdy jej Jianjing, 21. císaø 
dynastie Ming, povýšil na samosprávnou jednotku. 
V souèasnosti je tato èást mìsta s 945 tisíci obyvateli 
centrem turistického ruchu Šanghaje, za což vdìèí 
pøedevším pøítomnosti mìstského jezera Dianshan. 
(Zdroj: oficiální web Distriktu Qingpu -
http://english.shqp.gov.cn/gb/special/node_1562
9.htm) 

Ostrov pøivítal delegaci 
ze vzdálené Šanghaje

Jan Železný

Starosta mìsta Pavel Èekan (vpravo) s èleny delegace ze Šangaje



Ostrovský mìsíèník
Srpen 2011 3

Vzhledem k narùstající výši pohledávek mìsta vùèi 
nìkterým nájemníkùm mìstských bytù projednalo 
a schválilo Zastupitelstvo mìsta Ostrov na svém 
zasedání 29. èervna èásteèné prominutí poplatku 
z prodlení za neuhrazené nájemné (pravidla a po-
drobnosti viz Ostrovský mìsíèník 7/2011, str. 3).

Této možnosti mohou využít pouze ti dlužníci, o je-
jichž dluhu zatím nebylo pravomocnì rozhodnuto 
soudem. 

Mìsto Ostrov od 1. èervence provozuje (pro- 
støednictvím firmy, která byla vyhlášena vítìzem 
výbìrového øízení) mìstskou hromadnou do-
pravu v novém rozšíøeném formátu. 

Jízdní øády a mapka na stranì 14

Autobusy novì zajíždìjí do mìstských èástí Hluboký, 
Kfely a Horní Žïár. Dále je MHD situována k ob-
chodním øetìzcùm Lidl a Tesco. Je zaveden také ví-
kendový provoz. Èetnìjší spoje jsou i k nemocnici 
a na nádraží. Celkovì je provoz mìstské dopravy 
nastaven tak, aby lépe navazoval na ostatní spoje 
a uspokojil co nejširší požadavky a potøeby obèanù 
našeho mìsta.  

Nemocnice jedná s Mìstem Ostrov ohlednì 
navýšení parkovacích míst pøed nemocnicí. V sou-
èasné dobì se zpracovává varianta o navýšení 23 
nových parkovacích míst. Jednání s Mìstem Ostrov 
pokraèují. 

Zaèátkem mìsíce èervna probìhlo následné akre-
ditaèní šetøení v rámci SAK, které mìlo za cíl kontrolu 
odstranìní nedostatkù a ovìøení plnìní nastavených 
parametrù a standardù po udìlení akreditace. Toto 
šetøení bylo pro nemocnici úspìšné.

V období od 4. èervence do 29. srpna 2011 je 
z dùvodù drobných oprav a renovace oddìlení 
uzavøeno Psychoterapeutické oddìlení Nemocnice 
Ostrov.

Nemocnice Ostrov pøipravuje na 4. a 5. listopadu 
druhou odbornou konferenci v ošetøovatelství „Dny 
dlouhodobé péèe - vize budoucnosti“. První konfe-
rence se uskuteènila v listopadu loòského roku 
s velmi pozitivními ohlasy. Bude se jednat o akredi-
tovanou akci pro støednì zdravotnický personál 
a lékaøe s celokrajným rozsahem. 

V roce 2011 organizuje Èeský statistický úøad výbì-
rové šetøení o vzdìlávání dospìlých v Èeské republice 
(AES Vzdìlávání dospìlých 2011), které navazuje na 
pilotní šetøení uskuteènìné v letech 2007 a 2008. 
Smyslem šetøení je zmapovat situaci ve vzdìlávání 
dospìlých v ÈR s dùrazem na úèast jedincù v jed-
notlivých typech vzdìlávání. Následnì bude možné 
po kompletním sbìru dat porovnat situaci v ÈR v ce-
loevropském kontextu. Úèast v šetøení je pro domác-
nost dobrovolná. Šetøení se uskuteèní na území celé 
republiky v asi 9500 domácnostech. Domácnosti byly 
do šetøení zahrnuty na základì dvoustupòového ná-
hodného výbìru. Vlastní šetøení se uskuteèní v dru-
hém pololetí tohoto roku prostøednictvím speciálnì 
vyškolených tazatelù. Budou do nìj zahrnuty všechny 
osoby ve vìku 18 až 69 let, které se ve vybrané 
domácnosti vyskytují. Pracovníci zapojení do šetøení se 
budou prokazovat prùkazem tazatele a pøíslušným 
povìøením, které je ve spojení s obèanským prùkazem 
opravòují k provedení šetøení AES 2011 a které vydá 
Odbor terénních zjiš�ování ÈSÚ v pøíslušném kraji, 
nebo prùkazem zamìstnance ÈSÚ. Ve všech fázích 
zpracování je zaruèena anonymita zjištìných údajù 
a získaná data jsou dùslednì chránìna podle pøísných 
požadavkù zákona. S dotazy je možné se obrátit na 
pracovníky Odboru terénních zjiš�ování ÈSÚ povì-
øené øízením šetøení: Mgr. Evženie Siudová, tel. 
377612265, 731439313 a Ing. Vladislava Toušová, tel. 
37612272. 

Sbor dobrovolných hasièù Ostrov spoleènì se 
spoluobèany, kamarády, kolegy, sponzory, part-
nery a svými pøíznivci oslavil 140. výroèí založení 
prvního hasièského spolku, který patøil k 56. župì 
hasièské, která sídlila v Ostrovì. 

Ta sdružovala jedenáct hasièských spolkù a byla 
zaøazena v Zemském ústøedním svazu. Založení doklá-
dá pamìtní deska, umístnìná na zdi vedle vchodu do 
kostela sv. Jakuba Vìtšího na høbitovì v Ostrovì. 
Oslava zapoèala spanilou jízdou mìstem a pokra-
èovala na Mírovém námìstí. Pøed zahájením oslav 
mìli uvítací proslov starosta hasièù Milan Kuna, sta-
rosta mìsta Pavel Èekan, Oldøich Volf (námìstek pro 
IZS a operaèní øízení) a zástupce dobrovolných hasièù 
z nìmeckého Wunsiedelu, který pøedal SDH Ostrov 
plaketu jejich mìsta jako dar k partnerskému pøá-
telství. Pøed èasem ostrovští hasièi uspoøádali mezi 
sebou sbírku, ze které s finanèním pøispìním Zdra-
votnických potøeb Petrièko zakoupili elektrický inva-

Strážníci odhalili 281 pøestupkù, za nìž bylo 
v blokovém øízení uloženo celkem 36 tisíc korun.

4. èervna 
Oznamovatel po telefonu sdìlil, že již 14 dní nevidìl 
svého souseda a z jeho bytu je slyšet televize a také se 
z bytu šíøí zápach. Strážníci po provìøení oznámení na 
místo pøivolali hlídku Policie ÈR. Na místo se též 
dostavili hasièi a byt otevøeli. Na gauèi ležel muž, 
který bohužel nejevil známky života.

5. èervna 
Oznamovatelka uvedla, že v Masarykovì ulici je 
budova posprejovaná støíbrnou barvou. Strážníci na 
místì provedli šetøení a podaøilo se jim zjistit popis 
pachatelù. Dále zjistili, že barva je nanesená i v Hlavní 
a Jungmannovì ulici, a to na silnici a odpadové 
nádobì. Strážníci pøedešlé noci bìhem hlídky ve 2.45 
hod. v uvedených místech kontrolovali totožnost 
dvou mužù. Protože jejich vzhled odpovídal 
uvedenému popisu, byla vìc pøe-dána PÈR Ostrov.

8. èervna 
Oznámení, že na prùtahu leží pøejetá labu�, u které je 
její labutí partner. Vzhledem k riziku ohrožení bez-
peènosti a plynulosti silnièního provozu strážníci na 
místì usmìròovali dopravu. Byla pøivolána Hana 
Šimková z Macíka, která spoleènì se strážníky 
a policisty odchytila labu� i se sedmi mláïaty.

14. èervna 
Obèan Ostrova oznámil, že nìkdo vykrádá zahradní 
chatky na kopci za MìÚ. Hlídka MP zde po výjezdu 
zadržela pachatele pøímo na místì èinu. Vzhledem 
ke zpùsobené škodì byla vìc vyøešena na místì
a zlodìjíèek odešel s maximální možnou pokutou 
1000 Kè. MP dìkuje obèanùm za všímavost.

17. a 18. èervna 
Mìstská policie asistovala pøi zajištìní dopravy v rám-
ci sportovní akce Xterra 2011. Je smutné, že i když 
byla akce øádnì ohlášená a oznaèená dopravním 
znaèením, našli se øidièi, kteøí strážníkùm ztìžovali 
jejich práci a nerespektovali dopravní znaèení. Všem 
ostatním øidièùm „slušòákùm“ MP dìkuje za jejich 
pøístup a pochopení.

21. èervna 
Od 1.00 do 3.00 hod. hledali strážníci opilého ob-
èana, kterého postrádali jeho kamarádi. Bylo zde 
podezøení, že po oslavì asi spadl do Bystøice, která 
protéká Zámeckým parkem. Po dvouhodinovém pát-
rání byl opilec nalezen na Starém námìstí, jak v klidu 
spí na lavièce.

lidní vozík. Velitel ostrovské jednotky Josef Èerný ml. 
jej slavnostnì pøedal malé Terezce z Ostrova, která 
z dárku mìla velikou radost. Na Mírovém námìstí pak 
pøedvedli hasièi ukázky hašení vodou, práškem a pì-
nou, dále vyproš�ování osob z havarovaných vozidel 
a nìkteøí z divákù si mohli tuto práci sami vyzkoušet 
a poznat tak nelehkou práci hasièù. Dále byla k vidìní 
historická, ale i souèasná hasièská technika, ochranné 
prostøedky (protichemické obleky, zásahové odìvy, 
masky, dýchací pøístroje, záchranný èlun aj.), ukázka 
slaòování po plášti budovy spoleènì se záchranou 
osoby na lanì. Své umìní pøedvedli karatisté 
z MDDM Ostrov. Nejvìtší pozornosti se asi tìšil kom-
binovaný hasicí automobil s kapotovanou kabinou 
(tzv. nosáè). Rád bych podìkoval všem, kteøí s námi 
pøišli naše výroèí oslavit a také všem sponzorùm, 
partnerùm, kamarádùm a okolním sborùm za jejich 
úèast a za zapùjèení jejich techniky. 

MHD jezdí pro obèany

Ladislav Jiskra, ved. Odboru DS 

Prominutí poplatku 
z prodlení schváleno

Ing. Jiøí Bárnet ved. Odboru finanèního

Hasièi oslavili 140 let 
své èinnosti

Výbìrové šetøení 
o vzdìlávání dospìlých

Milan Kuna, starosta SDH Ostrov 

Dìti si oslavy 140. výroèí založení hasièského sboru s radostí užívaly.                                                                           Foto: Vladimír Toman

Mìstská policie Ostrov 
v èervnu

Aktuality 
z Nemocnice Ostrov 

Andrea Zvolánková, tisková mluvèí NO

 Mikuláš Záhorec, strážmistr

Ing. Vladislava Toušová, 
øeditelka Odboru terénních zjiš�ování



mažoretky (mistrynì ÈR v twirlingu), sportovní gym-
nastky, aerobièky, taneèníci latinskoamerických tancù, 
country tancù a zumby. Velké pøízni divákù se tìšily 
i hudební skupina ZUŠ Ostrov Rockeøi z druhého 
patra, pìvecký soubor Orbis pictus a odpoledne zum-
by pod vedením Lídy Tyrkové. 

Dìtská scéna neosiøí ani o prázdninách. Od èervence 
nabízí Dùm kultury Letní DVD kino. Promítá se vždy 
v pátek a sobotu od 22.00 hod., vstupné je 30 Kè. 
V programu jsou zastoupeny rùzné filmové žánry 
(komedie, horor, krimi, romantický, dobrodružný, 
artové filmy). Více se o Letním DVD kinì dozvíte na 
www.dk-ostrov.cz. V souèasné dobì pøipravují pra-
covníci MDDM program podzimní scény. Vìtšina 
vystoupení je, stejnì jako na jaøe, situována na ne-
dìlní odpoledne, kdy je krásný Zámecký park v tìsné 
blízkosti dìtské scény a oblíbených sportoviš� cílem 
procházek mnohých ostrovských obèanù, zejména 
rodièù s dìtmi.  
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Zprávy ze škol

Dva naše kolegy v tomto ohledu již zaregistrovali 
a v prùbìhu nedávno ukonèeného školního roku oce-
nili i pøedstavitelé Karlovarského kraje. Ostrovské ve-
øejnosti je Vladimír Vít již dlouhodobì znám jako 
vynikající a obìtavý uèitel chemie, s nímž jsou svázána 
jména vítìzù celostátních 
i celosvìtových kol che-
mické olympiády, pøede-
vším Evy Pluhaøové. Ostat-
nì, oba jsou také nositeli 
èestné ceny Obèan mìsta 
Ostrov. V øíjnu byl pan ko-
lega Vít ocenìn pøedsta-
viteli kraje na beèovském 
zámku v rámci slavnostní-
ho vyhlašování nejúspìš-
nìjších žákù, studentù i vy-
uèujících celého kraje. Po-
dobného uznání dosáhl ta-
ké náš další kolega Ivan 
Machek, který byl ocenìn u pøíležitosti Dne uèitelù 
v bøeznu na slavnostním veèeru v Mìstském karlo-
varském divadle. Ivan Machek je neúnavným orga-
nizátorem dlouhé øady poznávacích zájezdù, exkurzí, 

Zasahovali jsme u 13 událostí: pìtkrát u požáru, 
ètyøikrát u dopravní nehody, tøikrát pøi technic-
kém poplachu a jednou pøi úniku látek. 

V Jáchymovské ulici jsme likvidovali vyteklý olej 
a dvakrát jsme byli vysláni k otevøení bytu (na Starém 
námìstí a v Družební ulici). Naši pomoc potøebovala 
také ostrovská záchranná služba pøi transportu pa-

cienta. K dopravním nehodám jsme vyjíždìli na silnici 
ze Srní smìr Krásný Les, dále na silnici z Karlových 
Varù na Ostrov, kde došlo k nehodì dodávky, dále 
pak mezi Stráží a Damicemi a poslední nehoda byla 
na silnici z Božího Daru na Jáchymov. Likvidovali jsme 
také požáry v lese v obci Stráò, lesní hrabanky za 
zimním stadionem, požár trávy za Centrem vzdìlá-
vání Ostrov a jeden požár rodinného domu v Hájku. 

Zasahovali jsme celkem 13krát, z toho u šesti po-
žárù, dvou dopravních nehod, tøí úniku látek 
a po jednom zásahu technické pomoci a pøi zá-
chranì zvíøete. 

Likvidovali jsme požár lesního porostu u soutoku Ohøe 
a Bystøice ve Vojkovicích, dále jsme byli vysláni s obì-
ma našimi vozidly a dalšími jednotkami k požáru ro-
dinného domu v Radošovì, který naštìstí uhasl pøed 

pøíjezdem jednotek (díky pøehoøení rozvodu vody ve 
sklepì domu). Dále jsme byli vysláni k požáru elektro-
rozvodny v areálu bývalé Škody Ostrov, kde podle 
informací došlo pøi práci na rozvodnì k výbuchu a ná-
slednému popálení jednoho èlovìka v oblièeji a na 
rukou. Zranìný byl transportován letecky na popáleni-
nové centrum do Prahy. Byli jsme vysláni i k požáru 
restaurace, kde došlo k požáru okenního rámu po 
vhození zápalné lahve (dle svìdkù), díky duchapøí-
tomnosti a pohotovosti návštìvníkù a obsluhy ale 
nedošlo k rozšíøení požáru. Zasahovali jsme také pøi 
vyproštìní krávy, která v obci Bystøice padla do bažiny 
a nemohla se dostat sama ven. Na zimním stadionu 
v Ostrovì došlo k úniku malého množství èpavku. 
Poslední kvìtnový výjezd byl k požáru trávy na že-
leznièním náspu v Karlovarské ulici. 

besed i pøednášek pro naše studenty. Atraktivním 
a úèinným zpùsobem tak studentùm zpestøuje výuku 
a rozšiøuje jejich obzory. Díky jeho aktivitì se studenti 
osobnì setkali s mnoha významnými osobnostmi. Jen 
v uplynulém školním roce byli hosty na našem 

gymnáziu mj. spisovatelé 
Ivan Klíma a Arnošt Lustig 
(byla to jedna z jeho po-
sledních besed), socioložka 
Jiøina Šiklová, profesorka 
Vladimíra Dvoøáková, eko-
nom Tomáš Sedláèek, nebo 
bývalý disident František 
„Èuòas“ Stárek. 

Tìší nás, že i kromì pánù 
Víta a Machka mùžeme 
jmenovat i další kolegy, 
kteøí za své nadstandardní 
aktivity a péèi o talentova-

né studenty zaslouží nejen naše podìkování, ale 
možná i ocenìní z „vyšších“ míst. Každopádnì je 
zøejmé, že na ostrovském gymnáziu jsou studenti 
v dobrých rukou! 

Gymnázium Ostrov - Úspìšní studenti a jejich kantoøi
V minulém èísle mìsíèníku jsme informovali o dlouhé øadì úspìšných studentù, kteøí udìlali dobré 
jméno naší škole v mnoha soutìžích a olympiádách, a to i v celostátních kolech. Ovšem nezbytným 
pøedpokladem tìchto úspìchù je kreativní uèitel, který studenty motivuje a pøipravuje. Na ostrovském 
gymnáziu je jich celá øada, což dokládá právì velmi pestrá paleta úspìchù takøka ve všech pøedmìtech. 

Dìtská letní scéna zve všechny generace
Loni v záøí byla v rámci projektu Rozvoj infrastruktury pro kulturu a volný èas - Ostrov otevøena 
v blízkosti Zámeckého parku v areálu Domu dìtí sezónní dìtská letní scéna. 

Mgr. Libor Velièka

Ivan Machek s Arnoštem Lustigem    Foto: Archiv Gymnázia Ostrov

V èervnu se v Ostrovì narodilo 12 dìtí, zemøelo 10 
obèanù. Manželství uzavøelo 12 párù. K trvalému po-
bytu ve mìstì se bìhem èervna pøihlásilo 26 osob, od-
stìhovalo se jich 30. Celkovì tedy ve mìstì ubyli dva 
obèané. Prùmìrný vìk ostrovských obyvatel v èervnu 
2011 byl 41,37 let. Celkový poèet obyvatel hlášených 
v Ostrovì (vèetnì pøilehlých obcí) k 30. èervnu 2011 
byl 16 922. 

Nákladem pìt milionù a 400 tisíc korun bylo 
vybudováno jevištì, obloukové hledištì s kapacitou 
240 osob a zdìný objekt, technické zázemí areálu, 
v nìmž je WC pro diváky a vystupující (vèetnì 
imobilních osob) a místnost zvukaøe. Technické vyba-
vení nabízí možnost ozvuèení malých hudebních sku-
pin èi rùzných vystoupení, natáèení videokamerou 
s pøipojením na PC s možností další práce s poøízeným 
obrazem ve støižnì. Jevištì o ploše 10 x 10 m je po-
kryto kvalitním povrchem Sport Court Power Game, 
jímž je realizováno více než sto tisíc sportoviš� na 
celém svìtì. Loòský deštivý podzim nedovolil scénu 
k plánovaným vystoupením využívat, zato letos se zde 
každou nedìli odpoledne od 8. kvìtna do 14. èervna 
vystøídaly desítky hudebních, taneèních a pohybových 
souborù. Pøestože jsou nedìlní kulturní odpoledne 
na dìtské scénì novinkou, návštìvnost jednotlivých 
akcí byla dosud velmi potìšující, možná i proto, že se 
na žádném z nabízených vystoupení neplatilo vstup-
né. Nejvíce divákù pøilákala exhibice „Já-taneèník“ 
taneèní skupiny Mirákl, mistrù ÈR v modern dance, 
Letní rocková scéna poøádaná Domem kultury 
Ostrov, pøi níž se na jevišti vystøídaly kapely 
GrooveTown, A. K. Hlušek a Image, Holden a Co-
lorflash a zejména vystoupení zájmových kroužkù 
MDDM v rámci celomìstské oslavy Dne dìtí. Své 
umìní pøedvedli malí karatisté, Malenky, kytaristky, 

Plánovaná vystoupení

4. záøí   Fyre Byrd, Kulturní 
Milan, Generaèní konflikt, A.K. Hlušek a Image, The 
Chobots  
11. záøí  Lída Tyrková 
17. záøí  (Národní šampionát 
twirlingu a mažoretek ÈR) 
25. záøí  v rám-
ci Dne otevøených dveøí MDDM a EC 
2. øíjna  
9. øíjna  
16. øíjna  (vystoupení dìtí zájmových 
kroužkù MDDM) 

V uvedeném programu mùže dojít k drobným 
zmìnám, jednak z dùvodu nepøíznivého poèasí, ale 
i proto, že bychom na letní scénì rádi pøivítali i herce 
ostrovského ochotnického divadla, soubory Kultur-
ního klubu Merklín, další mladé umìlce, nové hu-
dební soubory a vystoupení dìtí ostrovských mateø-
ských, základních a støedních škol. 

OPEN MUSIC FEST 2011

Zumba
Pohár mìsta Ostrova

Vystoupení country skupiny Tuláci

Swing Band Jaroslava Chmelíka
Hudební vystoupení souboru ZUŠ

Dìti rodièùm

Ostrovští hasièi v kvìtnu         

Ostrovští hasièi v èervnu 

Milan Kuna, JSDH Ostrov 

Zmìna stavu obyvatel 
mìsta Ostrova v èervnu 2011

Matrika MìÚ Ostrov 

Dopravní nehoda u Damic                      Foto: Archiv JSDH Ostrov

Likvidace dopravní nehody u Lidlu          Foto: Archiv JSDH Ostrov

Z Letní rockové scény                                 Foto: Archiv DK Ostrov

Mgr. Ivan Matouš, øeditel MDDM



Stehlíková, 3. místo Fárek, èestné uznání Tamchynová, 
Tamchyna, Tancibudková; ve høe na akordeon 1. místo 
s postupem Pichrtová (absolutní vítìz), Erlebach 
(absolutní vítìz); ve høe na housle 2. místo Brodec; ve 
høe na kytaru 1. místo Kalašová, Balounová, 3. místo 
Gaidarus; v komorní kytarové høe 1. místo kvarteto 
OEVF; ve høe na klavír 1. místo a postup K. Krucká, 
2. místo Mazurová; v soutìži pøednesu do 15 let 
1. místo a postup Kubíková, Velièka, Aranyossyová, 
Palm, èestné uznání Petrák, Smrèková, Bleha; v soutìži 
divadelních souborù Dìtská scéna 1. místo a postup 
soubor Hop-Hop s pøedstavením Tak tohle je naše 
Leni?! (Aranyossyová, Rojíková, Tomanová, Palm, Ku-
bištová, Zekuciová, Raus, Klug), èestné uznání soubor 

Na poslední chvíli s pøedstavením O zmrzlém králi 
(Aust, Èermáková, Dvoøáková, Kociánová, Kubíková, 
Machek, Matìjovec, Petrák, Phanová, Valterová, Ve-
lièka, Wudyová, Žemlièková, Nechvátalová); v pøed-
nesu nad 15 let: 1. místo a postup Rojíková, Klug, 
Jírovská, Bìlohlávková, èestné uznání Tomanová; 
v soutìži recitaèních souborù nominace na Wolkrùv 
Prostìjov soubor Na poslední chvíli s pøedstavením 
Èekání na Dona Luciana (Navrátil, Pavelka, Martinek); 
v soutìži souborù hrajících pro dìti doporuèení na 
postup souboru Na poslední chvíli s pøedstavením 

V okresních kolech soutìží získali ocenìní žáci: ve høe 
na akordeon 1. místo s postupem Pichrtová, Erlebach 
(absolutní vítìz); ve høe na sólovou kytaru 1. místo 
s postupem Kalašová, Balounová, Gaidarus, 2. místo 
Ondrušová; v komorní kytarové høe 1. místo s postu-
pem kvarteto OEVF (Gaidarus, Balounová, Klucho, 
Janáè);  ve høe na klavír 1. místo s postupem Mazu-
rová, K. Krucká (absolutní vítìz), 2. místo Sládková, 
Køížová, M. Krucká, Bìlohlávková, 3. místo Pauch, 
Vaník, èestné uznání Savèicová, Kamarádová; ve høe 
na housle 1. místo s postupem Brodec, 2. místo 
Dìdeèková; v pøednesu do 15 let 1. místo s postupem 
Aranyossyová, Palm, Kubík, Bleha, Smrèková, 
Kubíková, Velièka, Petrák, 1. místo Jírovská, Wudyová, 

Èermáková, Fritscherová, Poberežníková, Pudilová, 
èestné uznání Kubištová, Pincová, Jandová, 
Hlaváèková, Šutáková, Nechvátalová, Žemlièková, 
Ïuržová, Ratajèáková, Chochelová, Chládek; v soutìži 
výtvarných oborù ZUŠ postup na krajskou výstavu 
Lejnarová, Skoøepa, Müllerová, Wasserbauerová, Èe-
peláková, Utìšený, Prennig, Rück, Samcová, Štì-
pánková, Vondrák, Stehlíková, Bøeèková, Huk, Kun-
zová, Cimická, Luxová, Nová, Hoiszová, Erlebach, 
Demèáková, Èermáková. V krajských kolech uspìli 
ve zpìvu Karlovarského skøivánka 1. místo a postup 
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Zprávy ze škol
Žáci a pedagogové ZUŠ Ostrov mají i nadále úspìchy

A� už je nìkdo vegetarián, nebo není, urèitì má 
aspoò obèas chu� na bezmasé jídlo, kdyby pro nic 
jiného, tak aby odlehèil pøetíženému trávení, možná 
utišil svìdomí a udìlal nìco pro své zdraví. Je 
potìšující, že se vegetariánský program èím dál víc 
prosazuje i do veøejných jídelen, restaurací a pro-
dejen s obèerstvením. Ale ouha! Nìkdy mám pocit, 
že pojídaèi masa chtìjí za každou cenu vegetariány 
nìjak potrestat za to, že si vymýšlejí a schválnì se 
chtìjí odlišit, aby na sebe upoutali pozornost. 
Typickým pøíkladem je smažený sýr v rubrice Vege-
tariánská jídla, zákeønì skrývající uvnitø trojobalu 
šunku; bystøejší pozorovatel už si pamatuje, že ve 
vegetariánském jídelníèku najde tøeba uhlíøské špa-
gety s uzeným nebo zeleninový salát, ve kterém 
plave tuòák, proto se tomu nediví.  

Pohádky od rybníka, èestné uznání a cena dìtského 
diváka Klára Jírovská, cena za kolektivní herecký výkon 
soubor Na poslední chvíli; ve výtvarné soutìži Národ-
nostní menšiny 1. místo Stehlíková, 3. místo Hoiszová. 
V celostátních (nejvyšších) kolech soutìží ve høe na 
akordeon 1. místo Erlebach, Pichrtová; ve høe na klavír 
2. místo K. Krucká; ve zpìvu 3. cena Stehlíková; na 
Wolkrovì Prostìjovì zvláštní cenu poroty soubor Na 
poslední chvíli za pøedstavení Èekání na Dona Luciana 
(Navrátil, Pavelka, Martinek); v jednokolových soutì-
žích v Teplických flautohrách 3. místo Klauková, èest-
né uznání 1. stupnì Opichalová, Chládková, Tomcová; 
v Jirkovských klávesách støíbrné pásmo Všetièka, bron-
zové pásmo Hampelová; v klavírní Pøehlídce talentù 
vynikající výkon Tölg, výborný výkon Pauch; v klavírní 
Praque Junior note èestné uznání Sládková; v dalších 
celostátních soutìžích se ceny neudìlují, èestnì se 
zúèastnili v pøednesu do 15 let Aranyossyová, Palm, 
Kubíková, Velièka; v soutìži dìtských divadelních sou-
borù soubor Hop-Hop s pøedstavením Tak tohle je 
naše Leni?!; ve výtvarné soutìži Dìdeèková, Krejzová, 
Foøtíková, Ïuržová, Štìpánková, Vaculíková, Sýko-
rová, Klaus, Zemanová, Zemková, Velièka, Wrbik, 
Langmaier, Kotlánová, Vaculíková, Kábrtová, 
Burešová, Šnoblová, Štefková, Lukschová. Jméno ZUŠ 
Ostrov zaznìlo i na mezinárodní soutìži 39. malé dny 
harmoniky v Klingentalu: 1. místo Erlebach. Na mezi-
národních pøehlídkách v Nìmecku, Belgii a Šaåe repre-
zentoval ÈR soubor Hop-Hop s pøedstavením Už zase 
skáèu (Klug, Palm, Aranyossyová, Zekuciová, Rojíková, 
Tomanová, Raus, Kubištová). Žákynì Špièková a Rubá-
šová byly pøijaty na taneèní konzervatoø do Prahy; žák 
Krejèa je pøijat na DAMU Praha obor èinoherní 
herectví; Èervenáková na VOŠ herectví do Prahy; 
Netrvalová na JAMU, katedra Divadlo a výchova; 
Trieu Phi Long na ZÈU v Plzni, Ústav umìní a designu 
obor Multimediální a ilustraèní tvorba. 

Na mezinárodním divadelním festivalu VIII. ostrovské 
soukání - hledání cest, který naše škola za podpory 
mìsta poøádala, se mì ptal režisér španìlského sou-
boru, kde se v tak malém mìstì, jako je Ostrov, vzal tak 
úžasný festival a tak šikovné soubory. Odpovìdìla 
jsem, že i v malých mìstech se dìlá velké umìní. Ano, 
i v malých mìstech máme talentované dìti a zapálené 
pedagogy, kteøí spoleènými silami, svou chutí, pílí 
i nadšením pro tvorbu dokážou dìlat svému mìstu 
dobré jméno. A za to jim všem patøí velký dík. 

Pod èarou
Vegetariáni na cestách

Když èlovìk cestuje, potøebuje obèas jídlo, na které 
nemusí èekat. Pak se nabízí tøeba obchùdky s rychlým 
obèerstvením, kde už je nìkdy k mání mezi desítkami 
„normálních“ i jedna vegetariánská varianta oblože-
ného peèiva. Takovou chybu jsem udìlala jen jed-
nou. Cestou na autobus jsem si koupila obrovskou 
celozrnnou bagetu (menší se nedìlá, zøejmì si 
výrobce myslí, že chybìjící živiny z nepøítomného 
plátku šunky musí nahradit množstvím). Uvnitø se 
skrývalo pár velkých nepokrájených kusù zeleniny, 
okoralá patka sýra a silná vrstva margarínu. Bageta se 
mi nevešla mezi horní a dolní zuby, na zastávce jsem 
se ji tedy nejdøív všelijak snažila zmenšit stlaèováním, 
kroucením a hnìtením, ale hlad nakonec zvítìzil nad 
ostychem a já si ji zaèala rvát do pusy. Po každém 
mohutném ukousnutí jsem ji schovávala zpìt do pa-

pírového pytlíku - z nìjakých neznámých dùvodù 
jsem se za ni stydìla, volnou rukou jsem si støídavì 
utírala z brady margarín, který vylézal z bagety všemi 
smìry, a odhánìla dotírající vosy. Pøi všech tìch 
manévrech z druhého konce bagety vypadla do 
užmoulaného papírového sáèku snad ètvrtkilová 
pùlka rajèete, kde po chvilce promáèela dno pytlíku 
a spadla mi rovnou pod nohy. Na zemi to vypadalo 
jako krveprolití, ale to už jsem stála na schùdcích 
autobusu a zbytek toho všeho se mi pak podaøilo 
zahanbenì zabalit do igeli�áku a schovat v batohu. 
Tak si øíkám, že i vegetariány by jistì potìšila úplnì 
obyèejná malá žemle, která by mìla oproti tìm 
ostatním jediný rozdíl: chybìjící maso. 

Irena Janeèková

Prázdniny se pøehouply do druhé poloviny a brzy opìt zaène pedagogy ètyø oborù umìleckého vzdìlávání  ZUŠ Ostrov tìšit tvoøivost dìtí od pìti do 20 let. Než 
se tak stane, chtìla bych obèany mìsta seznámit se jmény žákù, kteøí v uplynulém školním roce slavili úspìchy.

Mgr. Irena Konývková, øeditelka ZUŠ Ostrov

Taneènice Zuzana Rubášová                                                                                                                                             Foto: Archiv DSCF  



Jak jste v Domì dìtí zaèínal?

A vznik Ostrovské kolejnice?

Vidíte rozdíl v tom, jaký byl kroužek 
døíve a dnes?

Poté, co jsem se pøestìhoval do Ostrova, se poøádala 
v Junior klubu rozsáhlá výstava. Bylo tam velké kole-
jištì, které najednou pøestalo jezdit. Jedna z vedoucích 
vìdìla, že „dìlám do vláèkù“, tak mì požádala, jestli 
bych se na to nepodíval. Pøišel jsem, podíval se, opra-
vil… a zrovna se v Junior klubu zakládal kroužek želez-
nièních modeláøù. Takže od roku 1963 jsem byl jeho 
vedoucím. Když se pak založil Mìstský dùm dìtí a mlá-
deže, jeho vedoucí Anna Veselá mì pøemluvila, abych 
šel pracovat s dìtmi (zatímco v Junior klubu byli dìti 
i dospìlí, v MDDM byly jen dìti).

Zaèali jsme být svými modely známí, a tak nám Svaz 
modeláøù doporuèil, abychom se pøihlásili a udìlali 
veøejnou, celorepublikovou soutìž. Tím vznikla naše 
první výstava (v roce 1971) a poté vznikl název Ostrov-
ská kolejnice. Je to soutìž jak dospìlých, tak dìtí. Schá-
zelo se nám kolem sto ètyøiceti modelù vyrobených 
modeláøi z rùzných klubù, dokonce i ze Slovenska. 
Letos už se poøádá 20. roèník Ostrovské kolejnice. 
Nejdøíve se koná soutìž a poté výstava soutìžních 
modelù. Co se týèe posuzování, existují Mezinárodní 
pravidla železnièních modeláøù a Pravidla železnièních 
modeláøù Èeské republiky, podle kterých se hodnotí. 

Døív bylo v kroužcích Domu dìtí mnohem víc èlenù, 
dnes už tam není zdaleka tak nabito. Dìti jsou jiné… 
Nechci øíct, že by byly nešikovné, ale už k tomu nemají 
takový cit, tu lásku. Radìji budou nìkde bìhat tøeba za 
míèem, ale modeláøství už je tolik nezajímá. Døív se do 
kroužku pøihlásilo tøeba i tøicet dìtí, což ani nešlo zvlád-
nout, ale dnes, když jich pøijde deset, je to svátek. Ani 
moji potomci nejdou v mých stopách. Mám tøi vnuèky 
a jednoho vnouèka, toho zajímá spíš armáda. Mé 
dcery, když byly malé, dostávaly vláèky k Vánocùm 
a hrály si s nimi èasto lépe jak kluci. Ovšem dneska už 
nemám nikoho, komu bych své modely pøedal, takže 
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Rozhovor
Jiøí Šmíd žije mezi mašinkami už odmala

Co Vás pøivedlo z Plznì do Ostrova?

Jak jste se dostal k modeláøství?

Vyuèil jsem se ve Škodovce a po vojnì jsem v Plzni 
dìlal v autodílnách opraváøe strojù, zajíždìl jsem ná-
kladní vozidla. Jeden mùj známý z autodílny pøešel 
sem do Ostrova, kde se zakládala Škodovka, výroba 
trolejbusù. Já nemìl v té dobì v Plzni byt, na ten se tam 
èekalo víc jak deset let, zatímco tady byly byty do dvou 
týdnù a práce ve Škodovce zajištìná. Tak jsme pode-
psali smlouvu do Škodovky na pìt let s tím, že pak se 
vrátíme do Plznì. Jenomže se nám tu tak zalíbilo, že 
jsme zùstali dalších pìt let a pak už jsme mìli dìti, ty tu 
mìly kamarády, školu. Takže od roku 1962 jsme tu 
dosud a už se nám odtud nechce. 

Vláèky jsem mìl doma už odmala, tenkrát je vyrábìl 
mùj otec. Byly ještì na klíèek nebo na skuteènou páru. 
Zatopilo se lihem, do kotle se dala voda a mašinka 
jezdila. Ovšem k tomu já jsem nemìl pøístup, to se mu-
selo obsluhovat v rukavici nebo s hadrem, ponìvadž 
mašinka se hodnì rozpálila. Doma jsme mìli parkety, 
a jelikož ty kolejnice po nich klouzaly, když jsem je na 
Vánoce pokládal, mìl jsem dokonce povoleno za-
tlouct do parket høebíèky. V Plzni byl velký modeláøský 
klub, kam jsem se chodil dívat. Tenkrát to byla novinka, 
já jsem sestavoval jen kupované stavebnice. A když 
jsem si pak pozdìji namluvil manželku, tak spala mezi 
vláèky, což jí ale nevadilo. Pak mì pan Domalíp z Já-
chymova pøesvìdèil, že bych mohl vyrábìt mašinky 
svoje a že bychom mohli založit klub a vyrábìt modely. 
V roce 1971 jsme uspoøádali první výstavu svých mo-
delù a nakonec jsme se tak vypracovali, že jsme se 
zúèastòovali výstav a soutìží jak u nás, tak i v zahranièí. 
V dnešní dobì mám pìtatøicet lokomotiv a asi šedesát 
vagónkù, ostatní už jsem rozdal nebo prodal. Dìlal 
jsem také dioráma krajiny, dvì mám doma, ostatní jsou 
v klubovnì MDDM.

Jiøí Šmíd, rodák z Plznì, který pùvodnì do Ostrova pøišel jen na krátkou dobu, získal za svou práci s dìtmi a mládeží èestné ocenìní 
Obèan mìsta Ostrova 2010. Díky svému velkému koníèku, kterému se od dìtských let vìnoval, se dostal v roce 1963 do Junior klubu 
a stal se vedoucím tehdy novì vznikajícího kroužku železnièních modeláøù. Byl jedním z poøadatelù a rozhodèích výstavy Ostrovská 
kolejnice a díky svým dcerám byl také øidièem, dozorem a poradcem na pionýrských táborech v Manìtínì. Pøi zamìstnání ve Škodovce 
a aktivitách v Domu dìtí stihl mimo jiné vypomáhat v Domì kultury s osvìtlením divadelních pøedstavení nejen místního ochotnického 
souboru a také s promítáním filmù. V loòském roce pøedal vedení kroužku a organizaci výstavy mladším kolegùm. „Ocenìní Obèan 
mìsta je pro mì velká pochvala a bylo pro mì pøekvapení, že jsem se takové vìci dožil,“ svìøuje se Jiøí Šmíd.

kdyby se pøihlásil nìkdo, kdo by mìl zájem, rád mu své 
modely pøenechám. Já sám už teï do kroužku želez-
nièáøù docházím, jen když mì to „chytne“. Vedení 
jsem pøedal, vždy� osmaètyøicet let bylo dost dlouho.

Železnièní modeláøství je taková všestranná vìc, je tam 
mechanika, elektrika, plastika. Staví se nejen vláèky, ale 
i domeèky, železnièní stanice, kolejištì, také krajina se 
musí postavit. Chce to trpìlivost. Je to i dost nákladný 
koníèek, tak jako všechny záliby, když je èlovìk chce 
dìlat na úrovni. 

Co byste vzkázal zaèínajícím 
modeláøùm?

Rozhovor pøipravila Lenka Prokopová 
(úprava Irena Janeèková) 

Stavba kolejištì v klubovnì železnièních modeláøù MDDM Ostrov  
Foto: Archiv Jiøího Šmída

Propagace vláèkù na zájezdu v Nezvìzticích - nádraží
Foto: Archiv Jiøího Šmída

Èlenové klubu pøi návštìvì Železnièního muzea v Lužné u Rakovníka                                                                      Foto: Archiv Jiøího Šmída



zde byla prezentována pøesnì pøed rokem. Jistì si 
pamatujete na panovníky Jarmily Haldové. To, co je 
spojuje, je chu� pøiblížit èeskou historii a ukázat, že 
dìjiny nemusí být nuda. Zajímavé je jistì i to, že 
leporelo je vlastnì zvìtšeninou knihy se stejným 
názvem, s jejímž vydáním mìla Lucie Seifertová ne-
malé potíže. Jednoho dne autorce a jejímu man-
želovi Petru Prchalovi došla trpìlivost a založili si 
vlastní vydavatelství a od toho už byl jen krùèek 
k dalším nápadùm. Díky tomu, že mohla vzniknout 
kniha, mohla vzniknout i putovní výstava, kterou 
mohli zájemci vidìt nejen v Èeské republice, ale 
v anglické verzi i v Americe, evropských zemích 
a dokonce byla i v Rusku, kde sklidila obrovský 
úspìch. Samotná kniha byla ocenìna mnoha lite-
rárními cenami a dalším poèinem neménì vý-
znamným je 111dílný seriál, právì vysílaný v Èeské 
televizi, za který dostali manželé televizní cenu Elsa 
a Trilobita, kterého udìluje Èeský filmový a televizní 
svaz. Ocenìní je jistì zasloužené, ale není tím hlav-
ním cílem autorù. Cílem je vás pobavit a ukázat vám 
všem, že dìjiny našeho udatného národa rozhodnì 
mají co øíct, a právì vy si je díky obrovskému leporelu 
budete moci jednoduše pøipomenout a zapamatovat. 

Na závìr výstavy, která trvá až do 4. záøí, vás jistì 
potìší v místním infocentru, kde si knihu spolu 
s dalším autorèinými poèiny mùžete zakoupit, 
a to dokonce i v jiných jazykových mutacích. 
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Dìjiny nemusí být vždy nudné
Dìjiny udatného èeského národa a pár bezvýznamných svìtových událostí vám zcela jiným 
zpùsobem, než jste zvyklí, pøedstaví výstava autorky a výtvarnice Lucie Seifertové.

Pùlstoletí výtvarného umìní v Letohrádku 
Ostrov (1961 - 2011)
Výstava pøibližuje výstavní a koncertní dìní v ostrov-
ské galerii za uplynulých padesát let její existence.

2/50
Mnoho jedineèných grafických listù od padesáti 
èeských umìlcù vìnujících se grafické tvorbì bìhem 
druhé poloviny 20. století. Na výstavì jsou zastou- 
peni napø. Jiøí Balcar, Vladimír Boudník, Jiøí John, 
Adriena Šimotová ad. Výstava, navazující na pøed-
chozí soubor grafik z první poloviny 20. století, pøi-
pomíná nejbohatší sbírkový fond karlovarské galerie, 
uložený v Letohrádku.
Obì výstavy potrvají do 2. øíjna.

Malování pro radost
Výstava maleb a kreseb Jiøího Zavorala, ostrovského 
uèitele a jednoho ze zakladatelù galerie v Letohrádku 
Ostrov. 
Výstava potrvá do 28. srpna. 

 V kostele Zvìstování Panny Marie na vás totiž èeká 
neuvìøitelnì dlouhé leporelo, které vtipnou formou 
vypráví pøíbìhy našich dìjin od doby, kdy po naší 
zemi bìhali lovci mamutù, vládli Pøemyslovci, Lucem-
burkové, Jagellonci, pøes Protektorát až po souèas-
nost. Pravdou je, že nìkteré situace v naší minulosti 
nebyly pøíliš úsmìvné, ale trefný, jasný a vtipný 
pohled Lucie Seifertové rozhodnì nikoho neurazí.  

Nápad umístit do kostela tak neobvyklou výstavu 
vznikl opravdu velmi jednoduše. Na zaèátku byla jen 
inspirace na internetu a vzápìtí po nadšeném pro-
hlédnutí všech dostupných obrázkù probìhla jasná, 
rychlá a vstøícná domluva s Petrem Prchalem, který je 
spoluautorem výstavy. A je opravdu pouhou náho-
dou, že si souèasná výstava notuje s výstavou, která 

tel. 736 754 831

Montánní památky západního Krušnohoøí
Krušné hory jsou v èeském, støedoevropském i svìto-
vém kontextu unikátním regionem, ve kterém se 
snoubí báòská, prùmyslová, umìlecká a kulturní tra-
dice. Staré i novìjší štoly a šachty, haldy, sejpy, vodní 
pøíkopy, pozùstatky hutí, hamrù, pil, stoup, skláren, to 
vše se zde nachází takøka na každém kroku. Na výstavì 
lze nalézt cíle výletù na místa dosud málo známá.
Výstava potrvá do 31. srpna.

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

Martina Novotná

                                                                      Foto: Martina Novotná

Dianina lázeò 
bude souèástí knihovny

Královská mincovna Jáchymov

Country folkový festival
Obèanské sdružení Ostrovský Kodrcák poøádá dne 
3. záøí v restauraci Atlantis 11. roèník Country folko-
vého festivalu. Vstup zdarma

Na poèátku léta tohoto roku byla v Ostrovì poøádána 
øada spoleèenských a zejména sportovních akcí, na-
pøíklad 140. výroèí vzniku hasièského sboru, XTerra, 
Den plný fotbalu, Nejsilnìjší muž aj. Pochopitelnì na 
nich nemohli chybìt ani èlenové ostrovského foto-

Ostrovský fotoklub nezahálí ani v létì
klubu. Jejich objektivùm neunikly nìkteré zajímavé 
situace a detaily. Mohla tak vzniknout malá výstava 
„Ostrov v akci“, která je instalována na panelech 
v mezipatøe Staré radnice. Své fotografie zde vystavují 
Jitka Rjašková, David Papánek a Vladimír Toman. rep

Dianina lázeò se vzácným stropním obrazem, 
který objevili archeologové pøi rekonstrukci 
Paláce princù v Zámeckém parku, bude už od záøí 
ozdobou dìtského oddìlení Mìstské knihovny 
Ostrov. 

Nástropní malba vychází z antické báje: Diana (øecká 
Artemis), bohynì mìsíce, cudnosti a lovu, se koupala 
v lesní tùni. Pøekvapil ji pøitom thébský lovec Aktaión, 
který navíc prohlašoval, že je lepším lovcem než sama 
Diana. Rozhnìvaná bohynì ho postøíkala vodou 
z koupele a Aktaión se zmìnil v jelena. Jeho loveètí psi 
svého pána v nové podobì nepoznali a rozsápali ho. 
Ústøední motiv sice v zachovaném zbytku fresky již 
chybí, pøesto její fragment jistì pøiláká k prohlídce 
nejen dìtské návštìvníky knihovny. S touto místností 
se pojí i vzácný nález bazénu, obloženého delfskými 
dlaždicemi (podrobnìjší informace pøinese záøijové 
èíslo OM). Red

                                                                                                                                                                                     Foto: Jitka Rjašková



Srpen 2011  8 Ostrovský mìsíèník
kulturní pøíloha 8/2011

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 stej-
nojmenné knihy Lucie Seifertové putuje již nìkolik let 
s úspìchem po ÈR a jeho anglická mutace také po 
celém svìtì. Poutavým zpùsobem pøibližuje všem 
generacím historii èeského národa. 
Výstava potrvá do 4. záøí.

28. srpna nedìle 19.30 hod.

Komorní soubor Atlantis Collegium byl založen 
r. 1993 jako užší výbìr z hráèù Orchestru Atlantis. 
Tento soubor se úèastní mezinárodních festivalù 
a zahranièních koncertù, mistrovských kurzù a stáží 
(Salzburg, Main, Lausanne, Londýn ad.).
Umìlecký vedoucí Vítìzslav Podrazil (cembalo) 
pùsobil jako dirigent plzeòské opery a vedl také 
Symfonický orchestr plzeòské konzervatoøe.

Pavla Švestková: mezzosoprán
Jitka Jiøíèková: housle
Jan Sládeèek: violoncello

Program: Händel, Telemann, Biber, 
Martini, Vivaldi

Sponzor: Tantus Clientela Group, s.r.o.

DÌJINY UDATNÉHO ÈESKÉHO 
NÁRODA V OBRAZECH

KONCERT BAROKNÍ HUDBY 
S VEÈERNÍ PROHLÍDKOU KLÁŠTERA

Souèástí koncertu bude opìt prohlídka sváteènì 
osvìtleného klášterního areálu.

KLASICKÉ TANEÈNÍ KURZY 
PRO MLÁDEŽ 

TANEÈNÍ PRO DOSPÌLÉ 

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
Kurzy povede taneèní mistr Petr Dytrych z taneèní 
školy Stardance Chomutov.
Pøedprodej stále pokraèuje v IC v DK Ostrov!

Pokraèuje výstava

Sbírka nyní již histo-
rických potøeb pro do-
mácnost. 

Po zhlédnutí výstavy se 
dìti do 15 let mohou 
zúèastnit soutìže o správ-

né odpovìdi. U vystavených exponátù zatrhnou jejich 
název a úèel, kterému sloužily. Správné vyplnìní kvízu 
bude na místì odmìnìno.
Výstava potrvá do 30. srpna.

HÁDEJ, HÁDEJ, HADAÈI
„Každá vìc má svùj pøíbìh.“

2. záøí pátek 17.00 hod.
Pùda Staré radnice

Vernisáž výstavy
Své práce vystavuje skupina ostrovských malíøek.
Výstava potrvá do 26. záøí. 

8. záøí ètvrtek 17.30 hod.
Kostel Zvìstování Panny Marie
Vernisáž výstavy 

 

Unikátní putovní výstava 
fotografií, které mapují dílo 
významného filmového 
tvùrce Karla Zemana. Sou-
èástí budou i exponáty troj-
rozmìrné, pøibližující slavné 
Zemanovy filmy (Cesta do 
pravìku, Vynález zkázy aj.) 

Výstava potrvá do 23. øíjna.

24. záøí sobota 17.30 hod.
Kostel Zvìstování Panny Marie

Soubor dvanácti nadšených hudebníkù, kteøí propadli 
kouzlu rané swingové hudby, provází své posluchaèe již 
øadu let od období mezi dvìma svìtovými válkami 
plného tance, rytmu, inspirace, èistých ideálù, roman-
tických lásek a snù. Soubor tvoøí dámské vokální kvarte-
to Dana Šimíèková, Petra Kohoutová, Olga Bímová 
a Anna Vávrová. Doprovází je osmièlenný orchestr 
(piáno, tenorsaxofon, altsaxofon, trubka, violinofon, 
kytara, bicí, kontrabas).

25. záøí nedìle, Staré námìstí Ostrov

Bohatý program a pou�ové atrakce

POCTA PODZIMU

KAREL ZEMAN 
FILMOVÝ KOUZELNÍK
Doprovodná akce 
43. roèníku Festivalu Oty Hofmana 

SESTRY HAVELKOVY  

MICHAELSKÁ POU�

Pøipravujeme
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Kinokavárna

DÙM KULTURY OSTROV

Pøipravujeme v kinì na záøí

Pùjèovna DVD - novinky

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

PAUL 

TVÙJ SNOUBENEC, MÙJ MILENEC 

KUNG FU PANDA 2 

4. a 5. ètvrtek a pátek 18.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 104 minut, èeské titulky (*12)

Premiéra 
Nedali byste si blízké setkání? Paul je mimozemš�an 
z Oblasti 51. Je to místo v Americe, kde pøed 60 lety 
údajnì pøistálo UFO. Celou tu dobu je tu Paul 

„vìznìn“. Jednoho dne už toho má dost, a proto 
jednoduše zdrhne a stopne si první auto, které by ho 
mìlo odvézt do bezpeèí. Š�astnou náhodou v nìm 
jedou dva týpci, kteøí k nìmu mají neèekanì blízko. 
By� jako všichni správní ufologové v existenci mi-
mozemš�anù bezmeznì vìøili, Paul je ponìkud 
zaskoèil. Jenže Paul sice vypadá jako typický „emzák“, 
chová se ale jako zastydlý puber�ák, tedy úplnì stejnì 
jako Graeme a Clive, jen s kapkou americké suve-
rénnosti navíc. Produkce: USA. Žánr: komedie

5. a 6. pátek a sobota 21.00 hod.
Vstupné: 75 Kè, 113 minut, èeské titulky (*12) 

Premiéra
Na oslavì svých tøicátých narozenin Rachel zjiš�uje, 
že její život zatím nevychází podle jejích pøedstav, má 
sice skvìlou práci, ale je sama. Její nejlepší kamarádka 
je navíc zasnoubená s okouzlujícím Dexem, což ještì 
více podtrhne její pocit osamìlosti: veèer bude opìt 
odcházet domù sama. Tentokrát se ale ráno probudí 
vedle Dexe. Rachel ani Dex si nedokážou vysvìtlit, 
jak mohli nechat vše zajít tak daleko a snaží se na 
spoleènou noc zapomenout. Stojí nyní pøed tìžkou 
volbou: dá pøednost pøátelství s nejlepší kamarádkou, 
nebo lásce svého života?  
Produkce: USA. Žánr: romantický, komedie, drama

6. a 7. sobota a nedìle 18.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 91 minut, èeská verze 

Premiéra
Nejlínìjší tvor pod sluncem, 
chlupatý pandí chlapík Po, 
pøekonal sám sebe, nauèil se 
kung-fu a zachránil rodné 
údolí pøed zlosynem Taj 
Langem. Tady by mohl jeho 
osud skonèit, kdyby se z filmu 
nestal celosvìtový fenomén. 
Klenot, který se zaøadil po 
bok toho nejlepšího, co stu-
dio DreamWorks vyprodu-
kovalo, tedy zlobra Shreka 
a zvíøátek z Madagaskaru, si 

prostì øíkal o pokraèování. V Poovì životì je ale stále 
co odhalovat. Napøíklad jak je možné, že jeho 
tatínkem je houser? 
Produkce: USA. Žánr: animovaná komedie

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

HLAVNÌ NEZÁVAZNÌ
Mùže mezi mužem a ženou existovat prosté sexuální 
pouto, které nenaruší láska?

DRIVE ANGRY
Milton (Nicolas Cage), otrlý zloèinec, uprchl z pekla 
za svou poslední šancí na vykoupení.

AUTA 2, ŠMOULOVÉ, BARBAR CONAN, 
HANNA, ŽENY SOBÌ

v minulosti pøinesl neobyèejnou popularitu. 
Produkce: USA. Žánr: komedie

18. a 19. ètvrtek a pátek 18.30 hod.
19. pátek  21.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 102 minut, èeské titulky (*15)

Premiéra
Film Princ a pruïas je urážkou všech pohádek a fan-
tasy pøíbìhù. Zatracenì vtipnou a povedenou uráž-
kou. Vypráví pøíbìh dvou královských bratrù, z nichž 
jeden oplývá rytíøskými ctnostmi, zatímco tomu dru-
hému zcela chybìjí. Pøesto utvoøí údernou dvojku, 
která je pro záchranu krásné panny ochotná pod-
stoupit mnohá nebezpeèenství, tedy pokud to ne-
bude pøíliš bolet. A divák, místo toho aby jim zuøivì 
držel pìsti, se baví jejich i na støedovìk velmi ne-

korektním slovníkem a absurdními situacemi, do kte-
rých se snad ještì žádní filmoví rytíøi nikdy nedostali. 
Produkce: USA. Žánr: komedie

20. a 21. sobota a nedìle 18.00 hod.
20. sobota 21.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 154 minut, èeská verze
Zaèátky již v 18.00 hod. 

Premiéra
Mimozemští roboti, maskovaní za pozemská auta, 
k tomu navrch nejkrásnìjší žena svìta v hlavní ženské 
roli. Režisér Michael Bay letos pøipravil všem malým 
i velkým klukùm Vánoce už na léto. Trojka má být 
mnohem vyváženìjší, pøibyly nové postavy, akce si uži-
jete víc než dost a má být typicky „bayovská“, tedy dech 
beroucí a srdcervoucí. Tøetí Transformers mají být za-
konèením celé ságy… Produkce: USA. Žánr: akèní sci-fi

25. až 28. ètvrtek až nedìle 18.30 hod.
26. a 27. pátek a sobota 21.00 hod.
Vstupné: 75 Kè, 130 minut, èeská verze

Premiéra
Poslední dobrodružství ságy o Harrym Potterovi. V tom-
to výpravném finále vrcholí bitva mezi dobrem a zlem 
do otevøené války èarodìjného svìta. Nikdy nebylo
v sázce tolik jako teï. Nikdo už není v bezpeèí. Je to ale 
Harry Potter, kdo možná bude muset podstoupit obì� 
nejvìtší, když se pøiblíží rozhodující bitva s Loredem 
Voldemortem. Produkce: USA. Žánr: fantasy

PRINC A PRUÏAS 

TRANSFORMERS 3 

HARRY POTTER 
A RELIKVIE SMRTI -2. èást 

11. a 12. ètvrtek a pátek 18.30 hod.
Vstupné: 80 Kè, 103 minut 

Premiéra
Film F. A. Brabce je hudební komedie v rozverném 
letním stylu Mamma Mia. V uvolnìné atmosféøe, 
kdy všichni tanèili rokenrol a po ulicích jezdily rùžové 
cadillaky. Ožijí dobré i zlé sny, které se skrývají 
v našich peøinách. Hudební dobrodružství pak vy-

vrcholí pøímo v magickém polštáøovém svìtì snù. 
Zazní 22 pùvodních skladeb. Velkolepé je herecké 
obsazení, kde zpívá a tanèí kurážná a možná trošku 
potrhlá Lucie Bílá. Karel Roden se pøedstaví tak, jak 
jste ho ještì nevidìli. Silnou sestavu tvoøí i Jiøí Mádl, 
Anna Stropnická, Eliška Balzerová, Bolek Polívka, 
Arnošt Goldflam ad. Produkce: ÈR. Žánr: hudební 
komedie

12. a 13. pátek a sobota 21.00 hod.
Vstupné: 75 Kè, 126 minut

Premiéra
Pøíbìh obyèejných lidí, kteøí se absurdní shodou 
náhod pøipletli do cesty dìjin, ukazuje osud Lidic za 
II. svìtové války z neobvyklé perspektivy. Pøibližuje 

osudy prostøednictvím mezilidských vztahù, zejména 
lásky, která stojí na zaèátku celého pøíbìhu. Výpravný 
velkofilm ukazuje, jak zdánlivé malièkosti mohou 
zmìnit chod dìjin a zpùsobit tragédii. Natoèeno 
podle skuteèné události. V hlavních rolích Karel 
Roden a Zuzana Fialová, režie Petr Nikolaev. 
Produkce: ÈR. Žánr: drama

13. a 14. sobota a nedìle 18.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 95 minut, èeská verze 

Premiéra
Panu Popperovi jednoho dne pošta doruèí pøímo do 
obýváku šest velkých krabic, ze kterých vyleze šest 
živých tuèòákù, které pan Popper zdìdil. Øekli byste, 
že tuèòáci jsou milá a neškodná stvoøení, ale co s nimi 

v New Yokru? Hluèoun, Hryzoun, Kapitán, Pitoma, 
Miláèek a Smraïoch v tom ale žádný velký problém 
nevidí. New York se jim líbí, byt si pøizpùsobí po 
svém, takže pøipomíná spíš zimní království a ze svého 
nového majitele si udìlají náhradního tátu. Jim 
Carrey se vrací k žánru rodinné komedie, který mu 

V PEØINÌ 

LIDICE 

PAN POPPER A JEHO TUÈÒÁCI 



Srpen 201110 Ostrovský mìsíèník
kulturní pøíloha 8/2011

5. srpna 22.00 hod., 104 minut, vstupné 30 Kè

Sedm mladých lidí prožívá v prùbìhu nìkolika dní 
události, které radikálnì ovlivní jejich život. 
Moderátor malého pražského rádia Petr se rozchází 
se svou dlouholetou pøítelkyní Hankou. Tu chce 
získat neurotický doktor Ondøej, který ji léta pro-
následuje vtíravou pozorností. Ondøejova manželka 
Lenka si však odmítá pøipustit, že by otec jejích dìtí 
mohl zradit jejich úhledný malomìš�ácký život. Do 
osudù obou dvojic zasáhnou i køehká makedonská 
barmanka Vesna hledající v Èechách ztraceného 
otce, cynický manipulátor Robert a oddaný milovník 
marihuany Jakub. 

6. srpna 22.00 hod., 85 minut, vstupné 30 Kè

Dìsivý pøíbìh dvou dívek, bojujících o pøežití s psy-
chopatem. Marie a Alexia jsou nejlepší kamarádky. 

Aby se mohly v klidu pøipravovat na univerzitní 
zkoušky, rozhodnou se strávit víkend na odlehlé 
usedlosti Alexiiných rodièù, ale s prvním zasvištìním 
bøitvy se pro obì zmìní idylický víkend v nekoneènou 
noc plnou teroru. Horor je natoèený ve stylu di-

SAMOTÁØI

NOC S NABROUŠENOU BØITVOU

váckých hitù, jako je napø. Texaský masakr mo-
torovou pilou.

12. srpna 22.00 hod., 116 minut, vstupné 30 Kè

Pøíbìhy stárnoucích rodièù, dospívající mládeže 
a malých dìtí. Dìj je zasazen do podzimu 67 až léta 
68 s krátkým epilogem pøesahujícím do let sedm-
desátých. Jemná poetika a humorná nadsázka jsou 
charakteristické pro mozaikové vyprávìní životních 
osudù tøí generací mužù a žen. Hrají: Jiøí Kodet, 
Emília Vášáryová, Kristýna Nováková, Miroslav 
Donutil, Simona Stašová, Eva Holubová ad. 

13. srpna 22.00 hod., 118 minut, vstupné 30 Kè

Ètyøicátnice Helena, uznávaná odbornice na man-
želské problémy, se jednoho dne dostane do situace, 
jaké øeší se svými pacienty. Její manžel je pøistižen in 
flagranti s mladší ženou a Helena bezradnì stojí na 

PELÍŠKY

ŽENY V POKUŠENÍ

prahu nového života. Dvacetiletá dcera jí chce být 
oporou, zároveò se však potýká s nástrahami vlastní 
první opravdové lásky. Pomocnou ruku nabízí do-
konce i matka Vilma, bývalá hereèka a výstøední 
dáma, která má zaruèený recept: nahradit nepo-
øádného chlapa chlapem poøádným. A tøi docela roz-
dílné ženy zjiš�ují, jak moc jsou si podobné, a pokud 
se má nìco vyøešit, chce to nadhled, humor a neztrá-
cet hlavu ani nadìji. 

Fotografie mìsíce Fotoklubu Ostrov. Název: V pøítmí. Autor: Marcel Šolc                                                                      



hasièù své poèátky klade do let 1956 až 1957. Obec 
byla døíve spojena se sousedy z Velíše, r. 1992 se ale 
osamostatnila a byl zvolen první starosta. V souèasné 
dobì se v katastru nachází øada objektù využívaných 
hojnì k rekreaci. Veliká louka u øeky, místními zvaná 

Ostrùžek, slouží, hlavnì 
v letních dnech a veèe-
rech, jako taneèní parket 
pod širým nebem. Sou-
kromý sektor produkuje 
napøíklad krby a døevìný 
nábytek, ale hlavnì zde 
opìt najdeme koníèky. 
Místní farmy zajiš�ují 
ustájení, pøepravu a vý-
cvik. Cílem je i rozvoj ag-
roturistiky, hipoterapie 
(využití léèebných úèinkù 
jízdy na koních), obnova 
venkovských usedlostí 
a vesnických tradic. Za 

významnou osobnost obce lze považovat podbla-
nického malíøe Zapletala, který zde v souèasnosti žije. 
Tímto se s malou obcí Ostrov rozlouèíme a v pøíštím 
pokraèování zavítáme do okresu Chrudim. 

napø. na sejpy (pozùstatky hlušiny po rýžování rudy) 
a další technické památky: propustky, døevìný akva-
dukt aj. Informují také o pøírodì a lesním hospo-
dáøství. Na nìkolika místech jsou obnovené odleh-
èovací objekty, které zajiš�ovaly pøi velkém prùtoku 
vody zabezpeèení a funkènost celého vodního díla. 
Po cestì míjíme nedalekou vodárenskou nádrž 
Myslivny, zásobující vodou podkrušnohorské obce. 
Stezka dále obchází lesem Blatenský vrch a po 12 km 
konèí v Horní Blatné. Lze ji ale na nìkolika místech 
zkrátit a opustit (Myslivny, rozcestí u Rýžovny). 

Dnes patøí mezi významné technické památky. U køi-
žovatky se silnicí na Høebeènou a Abertamy je reno-
vovaná stará usedlost, dnes penzion, skýtající i mož-
nost obèerstvení. 
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Tipy na výlet 
Èeské Ostrov - pokraèování Nepøíliš dlouhé období sasko-lauenburské 

zanechalo v Ostrovì nejvíce památek. 
Tvoøí dodnes takøka celý barokní areál 
mìsta. Patøí k nìmu zámek, Zámecký park 
a Letohrádek, Posvátný okrsek s bývalou 
piaristickou kolejí, kostelem a pohøební 

kaplí i poèátky Paláce princù. Bøemeno výstavby tohoto 
reprezentativního areálu spoèívalo však z velké èásti na 
ostrovských mìš�anech. Pøišli po porážce stavovského 
povstání jak o své panství, tak souèasnì o øadu svých 
dosavadních práv a svobod. Ostrov se stal poddanským 
mìstem, povinným novému pánu absolutní poslušností 
a plnìním všech poddanských závazkù.

Julius Jindøich Sasko-Lauenburský (1586-1665) pochá-
zel z malého severonìmeckého vévodství, nad nímž 
mohl pøevzít vládu vždy jen nejstarší syn. Ostatní synové 
hledali obživu v oblasti vojenské, duchovní èi diploma-
tické a prošli proto odpovídajícím vysokoškolským vzdì-
láním. Julius Jindøich usiloval nejdøíve o dráhu duchovní, 
pøestoupil proto z protestantské konfese ke katolické. 
Zámìr získat biskupství v Osnabrücku mu však nevyšel. 
V letech 1612-1615 pùsobil jako plukovník ve švéd- 
ských vojenských službách (v Litvì a Rusku). Roku 1616 
vstoupil do služeb císaøe Ferdinanda II. a stal se ma- 
jitelem pìšího regimentu. Zúèastnil se bitvy na Bílé Hoøe 
a dalších bojù proti èeským povstalcùm, a to pod vrch-
ním velením Albrechta z Valdštejna, který se stal jeho 
vzorem. Podobnì jako vévoda Frýdlantský, chtìl i Julius 
Jindøich využít pobìlohorské situace v Èechách a získat 
výhodnì panství, zkonfiskovaná císaøovým odpùrcùm. 
Již r. 1622 vlastnil v Praze dùm, který døíve patøil hrabìti 
Jáchymu Ondøeji Šlikovi, úèastníku stavovského odboje, 
popravenému rok pøedtím na Staromìstském námìstí. 
R. 1623 mu bylo zastaveno a r. 1625, jako vyrovnání 
dluhu za vojenské služby, dìdiènì pøidìleno konfisko-
vané panství ostrovské. Výhodnì zakoupil panství tou-
žimské s øadou vesnic. Jeho úmyslem bylo vybudovat 
vlastní velké, souvislé èeské dominium. Postupnì získá-
val další západoèeské majetky a r. 1636 mu byl udìlen 
inkolát. Majetek rozmnožil tøetím manželstvím s Annou 
Magdalenou, rozenou Popelovou z Lobkovic, jejímž 
vìnem byla panství Zákupy a Buštìhrad a dùm v Praze.
Po doèasném pobytu v Toužimi zvolil Julius Jindøich za 
svou rezidenci Ostrov. Dal upravit a rozšíøit zámecký 
areál, vykoupil èást starého mìsta na pravém bøehu 
Bystøice a založil zde okázalou zámeckou zahradu, pro- 
slulou svým bohatým vybavením, tak jak ji zachytila Me-
rianova rytina z doby kolem roku 1645, onen „osmý div 
svìta“. Roku 1644 položil základy pro sasko-lauenbur-
skou pohøební kapli, první vzácný stavební prvek Po-
svátného okrsku, rozmnožoval také své bohaté sbírky 
umìleckých dìl a rarit. Jeho vojenskou kariéru ukonèilo 
zavraždìní Albrechta z Valdštejna v Chebu r. 1634. Ge-
neralisimus, jemuž ještì téhož roku pøísahal vìrnost, 
upadl v nemilost a s ním i jeho dùstojníci. Julius Jindøich 
byl zatèen, sice brzy propuštìn, nicménì zbaven vojen-
ských hodností. Vìnoval se pak zcela budování svých 
panství a organizaci jejich výnosného provozu. Pro své 
poddané byl tvrdým a bezohledným pánem, a to nejen 
po stránce hospodáøské, ale i náboženské. Prosazoval 
(i pøes dlouhý a vytrvalý odpor mìš�anù) pøísnou reka- 
tolizaci. Jeho syn Julius František (1641-1689) pokra- 
èoval ve snahách svého otce, a to již na úrovni boha- 
tého a vlivného velmože. Kromì øady vojenských hod- 
ností byl také vládnoucím vévodou Saska-Launeburska 
a od r. 1673 kurfiøtem. Vedl okázalý dvùr s vlastní gar- 
dou, kapelou a øadou tuzemských i zahranièních umìlcù 
a umìleckých øemeslníkù. Za jeho vlády byli z iniciativy 
vévodkynì Anny Magdaleny do Ostrova povoláni pia- 
risté a v letech 1666-1674 vyrostl v blízkosti pohøební 
kaple jejich konvent s latinskou školou a kostelem. Cen-
trem  zámecké zahrady se pak stal ranì barokní Letohrá-
dek. Z této doby pocházejí také základy pozdìjšího Pa-
láce princù. Julius František zemøel v Zákupech r. 1689 
a po meèi tak skonèila èeská vìtev vévodù sasko-lauen-
burských. Dìdièkami majetku se staly osiøelé princezny 
Anna Maria Franziska a Franziska Sibylla Augusta. 
Sòatkem mladší z nich dostal pak Ostrov dalšího pána. 

Obec se rozkládá v nadmoøské výšce 371 m, protéká 
jí øeka Blanice (Vlašimská), v souèasnosti je zde trvale 
hlášeno kolem šedesáti obyvatel. První zmínka o obci 
pochází z roku 1411, kdy ji držel Záviš z Ostrova. Ves 
dostala jméno zøejmì podle polohy v zákrutu øeky, 
vytváøející v tìchto mís- 
tech skuteèný ostrov. Le- 
tos zde tedy probìhnou 
oslavy 600. výroèí (po-
dobnì bude slavit i naše 
mìsto, které ovšem má 
v rodném listì 680 let). 
Z památek na vìky mi-
nulé se v obci dochovaly 
dvì roubené komory 
z jedlového døeva, trá-
mový špýchar a nìkolik 
železných køížù v ka-
menných sloupcích. Do-
minantou obce je kap-
lièka z roku 1907, zasvì-
cená sv. Janu Nepomuckému. Nedaleko najdeme 
významný skalní pramen, který již od nepamìti napájí 
obecní studánku, zvanou místními Haltýø. V roce 
1926 se uskuteènila elektrifikace a první svícení je 
zaznamenáno 15. ledna 1927. Sbor dobrovolných 

 Vede podél vodního díla z 16. století, které sloužilo 
pro úèely støedovìké tìžby cínu. Má celkem 22 
zastavení s informaèními tabulemi, upozoròujícími 

Vévodové sasko-lauenburští
(1623- 1689)

Mgr. Zdenka Èepeláková 

Ostrov, který navštívíme dnes, leží v Chránìné krajinné oblasti Blaník, pár kilometrù jihovýchodnì 
od Vlašimi. Spolu s dalšími devíti obcemi tvoøí spoleèenství, zvané Mikroregion Blaník.

Nauèná stezka Blatenský pøíkop
Stezka zaèíná na silnici z Božího Daru do Horní Blatné asi 300 m za koncem Nauèné stezky Božídarské 
rašeliništì. 

Jiøí Ciprian

Lubomír Mayer 

Penzion na Rýžovnì                                              Foto: Jiøí Ciprian

Blatenský pøíkop I.                                                 Foto: Jiøí Ciprian Blatenský pøíkop II.                                                Foto: Jiøí Ciprian



Tento druh je naprosto nenároèný na pùdu, zálivku, 
nenamrzá, snáší øez. Jak jste už asi uhodli, je to prostá 
jabloò. Chlapi možná ani tak neocení krásu kvìtu, 
jako kalvádos, jiní ocení mošt, køížaly, jablko peèené 
na ohni, o štrúdlu nemluvì, samotný plod z èeského 
území je vùnì sama. 

Prapùvodním druhem by mìla být jabloò lesní 
(Malus sylvestris Miller), jednotlivì roztroušená po 
celé Evropì. Šlechtìním se vytvoøil velký výbìr okras-
ných kultivarù tøeba s èervenými listy, stejnì jako 
stovky odrùd užitkových. Každá je krásná. Nauème se 
vážit si prostých vìcí. 
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Svaz diabetikù Ostrov - Nekrolog

Rady pro zahrádkáøe

Text a kresba: Martina Novotná

Milan Jandourek, DiS

Co to je „malus“?

Jak to bylo v Ostrovì 
s židovskou kulturou? 
Nijak valné. Dle obec-
né smìrnice museli 
židé žít oddìlenì a mìli 
pøímo zakázáno se usa-
zovat ve mìstech. Tedy 
i v Ostrovì. 

Proto se již od roku 1499 vyvíjela židovská obec 
v blízkém Hroznìtínì, o èemž dodnes svìdèí zacho-

Tentokrát zaèínám hádankou. Pøedstavte si nádherný 
strom èi keø, vysoký tøeba dva nebo nejvýše 10 metrù. 
V dubnu až kvìtnu vìtšinou velmi intenzivnì ob-
sypaný fascinujícími, pìtièetnými kvìty prùmìru tøi 
až ètyøi centimetry, ve stádiu poupìte vìtšinou rù- 
žovými až èervenými, po rozvinutí bílými jako padlý 
sníh. Jsou druhy s kvìtem celým rùžovým, ale jsou 
známé i jiné variace. Když skonèí doba kvìtu, strom 
nás odmìní zatím malými, ale krásnými malvicemi 
zelené barvy, které když dorostou plné velikosti 
prùmìru od tøí do 12 cm, jsou žluté, èervené, zelené, 
žíhané nebo kombinují barvy. Zkrátka okrasa zahra-
dy, která nemá obdoby. Listy jsou støídavé, široce 
oválné, až 10 cm dlouhé a pìt široké. Líc tmavì ze-
lený, rub spíše svìtlejší. 

V okrasné zahradì je možné tyto druhy pìstovat jako 
keøe nebo stromy. Dají se dobøe tvarovat, rozvádìt 
po oporách tøeba naplocho u zdi, do živých i vyšších 
plotù, loubí atd. Taková vydatnì rozkvetlá slavo-
brána, bílá jako padlý sníh, je pøímo výzvou novo-
manželùm ke vstupu do svatostánku spoleèného 
štìstí. Umìl bych si pøedstavit v našem krásném parku 
vhodné místo s malièkým pódiem obklopeným 
sloupy porostlými touto nádherou. Na vyvýšenou 
plochu by se vstupovalo po tøech schùdcích právì 
pod takovým rozkvetlým nebo barevnými plody 
osypaným loubím. Vìøím, že by se našel nejeden pár 
snoubencù z Ostrova i okolí, který by takovou atrakci 
ocenil. A my ostatní si takto mùžeme nazdobit tøeba 
vstup do altánu nebo pìšinku k domu. 

V mìsíci srpnu kabelová televize z dùvodu 
údržby techniky nevysílá. 

 Hana Ševèíková, produkce 

Josef Horák 
1. 3. 1943  -  28. 6. 2011

Od založení územní 
organizace ostrovského 
Svazu diabetikù byl 
Josef Horák druhým 
pøedsedou, jehož záslu-
hou se tato organizace 
umístila z celostátního 
pohledu na pøedním 
místì. Za své zásluhy byl 
ocenìn nejvyšším uzná-

ním diabetikù, plaketou prof. MUDr. Jiøího 
Syllaby, DrSc, rytíøe èeského lékaøského stavu. 

Za dobu svého pùsobení v organizaci jako pøedseda 
mìl zásluhu na mnohostranné záslužné èinnosti pro 

vaný židovský høbitov. Židé mohli ve mìstech po-
bývat celý den, na veèer se ovšem museli vracet 
zpátky do svých obcí. Díky svým finanèním doved-
nostem bral židovskou obec pod svou ochranu ne-
jeden ostrovský pán. 
Není se èemu divit. Napøíklad Jáchym Šlik, který byl 
vìènì zadlužen, si tuto komunitu pøímo hýèkal. Ve-
verky si pamatují, že toho èasu nedocházelo mezi 
ostrovskými køes�any a hroznìtínskými židy k žád-
ným vìtším konfliktùm. 

diabetiky. Tato jeho èinnost byla dùležitá pro zlepšení 
poruch diabetu, mezi nìž patøilo organizování rekon-
dièních a edukaèních pobytù se zdravotním progra-
mem. Mìl zásluhu na zajiš�ování pravidelného cvièe-
ní a plavání pod vedením odborných  instruktorù. 

I další aktivity byly jeho zájmem. Sem patøí i zajištìní 
prostor sídla kanceláøe a jejího technického vybavení, 
které má vysokou úroveò. Získávání øady sponzorù, 
bez nichž by nebylo možné zajistit nìkteré akce, bylo 
také jeho zásluhou. Vytvoøil i velmi dobrý a pro-
spìšný vztah èlenù svazu s naší diabetologickou 
lékaøkou Alicí Valentovou. Dùležité bylo, že kolem 
sebe shromáždil kolektiv nadšených a ochotných 
èlenù výboru. 

Josef Horák za sebou zanechal pozùstalost, která 
bude pøipomínat jeho plodnou úèast ve Svazu 
diabetikù Ostrov. Jiøí März, SD Ostrov

Mateøské centrum 
Ostrùvek 

Dana Kolovratníková,  jednatelka MC

Klub èeských turistù
Akce pro veøejnost

Litomìøice: výstup na Radobýl  

 Císaøská cesta podél Ohøe z Kaiserhem-
meru do Hohenbergu

 Chrám chmele a piva v Žatci

 Toulky nejsevernìjším Plzeòskem (dva 
dny): hrady Krakovec a Krašov, Mariánská Týnice, 
Kožlany, údolí Javornice

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

6. srpna 

13. srpna

20. srpna

27. srpna

RNDr. František Wohlmuth, pøedseda KÈT

Vodní svìt bobrù na Kolmu u Lesné                     Foto: Archiv KÈT

Lužany - zámek Josefa Hlávky                               Foto: Archiv KÈT

Do konce letních prázdnin bude náš provoz omezen. 

Ve ètvrtek 1. záøí zahájíme devátý rok naší èinnosti 
Dnem otevøených dveøí, od 9.30 do 11.30 hod. si 
mohou maminky na mateøské dovolené se svými 
dìtmi pøijít prohlédnout naše prostory a spoleènì si 
s dìtmi chvíli pohrát. 

Od 5. záøí zahájíme jednotlivé dopolední akce pro 
dìti a veèerní akce pro dospìlé (jóga, reiki, muzi-
koterapie aj.).

Vítání miminek je v nedìli od 14.00 hod., pøihlásit 
miminko mùžete do 12. záøí 
(tel. 608 914 469). 

Ráda bych opìt oslovila nejen maminky na mateøské 
dovolené, které by se chtìly od záøí podílet na vytvá-
øení dopoledního programu MC. 

Bližší informace a kontakty na: 
www.mc-ostruvek.estranky.cz  
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Ani po 60 letech by nemìly být promlèeny zloèiny 
komunismu, protože byl schválen zákon o trestním 
odboji. Mùj bratr Josef Kriška (nar. 1942) se druhý den 
po okupaci republiky v srpnu 1968 rozhodl, že nebude 
žít ve státì, kde není svoboda. V prostoru Borových 
Lad pøes ètvrtou pohranièní rotu Knížecí Plánì opustil 
(po pøekonání drátìného zátarasu a signální stìny) 
republiku a dostal se na území NSR, kde zabloudil. 
Zaèal se vracet zpìt, a v tomto okamžiku jej zpozorova-
la èeská hlídka Pohranièní stráže, která na nìj zaèala bez 
vyzvání støílet. Bratr byl zasažen pìti ranami do bøicha 
a obou konèetin. Nemohl dále utíkat, pouze se plížil 
a hlídka, aniž by mu poskytla první pomoc, na nìj 
poštvala psy. Život mu zachránili nìmeètí lesní dìlníci, 
kteøí psy odehnali a svými výkøiky zastavili pohraniè-
níky. Poskytli mu první pomoc a zastavili nìmeckou 
policii. Pohranièní hlídka se dopustila nìkolika zloèinù. 
Støílela na území cizího státu a neposkytla pomoc 
zranìnému èlovìku, což i v tehdejší dobì bylo poru-
šení platných zákonù.

Ètenáøské pøíspìvky

V roce 1961 obyvatelé a rekreanti koneènì získali 
pohodlné a spolehlivé spojení pøes øeku Ohøi na 
železnièní zastávku trati Chomutov - Cheb. Pøes 
80 m dlouhá visutá (lanová) lávka nahradila døí-
vìjší obecní pøívoz a spolehlivì slouží už pùl století. 

Do celého komplexu musíme poèítat i zcela novì tra-
sovanou pøístupovou cestu vèetnì veøejného osvìtle-
ní. Lávka odolává vìtru a nepøízni poèasí dodnes. Zatím 
nepotøebovala nátìr ani konzervaci lan. Horší je to 
s døevìnou mostovkou, velice èasto se musí mìnit 
prkna, to je nekoneèný proces (mohou to potvrdit na 
Obecním úøadì Stráž nad Ohøí). Vlivem obìtavosti 
nìkterých obèanù a rekreantù z Chomutova byla lávka 
vystavìna za relativnì nízkou poøizovací cenu. Napøí-
klad hutní materiál dodaly VTŽ Chomutov, nosná lana 
Jáchymovské uranové doly atd. Dále napø. pøi rozvinu-
tí pomìrnì tìžkých lan pomohlo obrnìné pásové auto 
èsl. armády, které zrovna bylo poblíž na letním výcviku. 
Vìtšina výkopových prací pøed betonáží se dìlala ruè-
nì a zadarmo. Proto si obèané a chataøi tuto stavbu 
oblíbili a jsou na ni dodnes hrdí a pyšní. Lávka se stala 
dominantou obce. 

Visutá lávka v Boèi 
je v provozu 50 let

Text a foto: Karel Fric

Zloèiny komunismu 
promlèeny?

 Mikuláš Kriška

Zákon, který císaø dal, sám nejpøísnìji dodržuje. Tato 
úžasná slova císaøe a krále Karla IV. z muzikálu Noc na 
Karlštejnì mì napadla po identifikaci majitele nepo-
volené deponie stavebního materiálu na pozemcích 
mìsta. Tedy, pøi chùzi po stezce pro pìší a cyklisty 
podél Severní ulice u výmìníkové stanice è. 17 jsem už 
dlouhé mìsíce musel s ostatními chodci pøecházet 
zbytky bláta a písku, které byly rozježdìny na zmiòo-
vané stezce po manipulaci se stavebním materiálem. 
O devastaci asfaltového povrchu od nakladaèe ani 
nemluvím. Po mém dotazu na Odboru správy majetku 
mìsta mi bylo oznámeno, že zmiòovaná skládka sta-
vebního materiálu je majetkem firmy Nedvìd stavební 
s.r.o. Na Odboru majetku mìsta se nenachází žádné 
oznámení, natož povolení na výmìr zabraného po-
zemku. Na lednovém zasedání Zastupitelstva mìsta 
Ostrov, ve kterém zasedá také majitel této firmy, se 
aktualizovala Obecnì závazná vyhláška è. 2/2011 
„O místním poplatku za užívání veøejného prostran-
ství“. Jejího pøipomínkování a schvalování se majitel 
a zastupitel Nedvìd aktivnì zúèastnil. 

Karel IV. byl z Boží vùle král a císaø, tedy neodvo-
latelný vládce, a pøesto zákon dodržoval. Pan zastupitel 
Nedvìd je volený zástupce. Zajisté proto vyvodí ze 
svého chování jednoznaèný závìr. Pokud ne, neumím 
si pøedstavit, že by se dále pasoval za zastupitele - hlí-
daèe mìstských penìz a pøitom nerespektoval pro 
obèany závazná naøízení (zatím doufám, že neplatí 
„z Boží vùle zastupitel“). 

Zákony jen pro císaøe?

Josef Železný, obèan

Kdysi jezdily z ostrovského nádraží do Jáchymova mo-
toráèky ÈSD. Tra� je už dlouho mimo provoz, v sou-

èasné dobì se na její 
èásti  buduje trasa 
cyklostezky „Ostrov-
ské rondo“. Poslední 
vzpomínkou na exi-
stenci této trati v Ostro-
vì je budova bývalé 
železnièní zastávky ne-
daleko parkovištì su-
permarketu. Rozbité 

dveøe, celková sešlost… Poèítá se s její opravou a vy-
užitím, nebo s koneènou likvidací? 

Strašák, nebo památka?

Text a foto: Jiøí Ciprian

Letos na jaøe opìt jehliènany na území mìsta vyrazily 
mladé svìží výhonky, aby nám dokázaly, že se jim 
v ostrovském ovzduší stále ještì dobøe daøí. Dokonce 
i tøi podivnì vytvarované modøíny pøed obytným 
èinžákem v ulici Odborù se vzchopily a ozdobily se 
svìtle zelenými novými vìtvièkami. Jsou ale lidé, kte-
rým takový projev vitality zøejmì vadí. Jedna starší 
paní, nejspíš obyvatelka domu, dirigovala jakéhosi 
mladíka s obrovskými zahradními nùžkami, který podle 
jejích pokynù („ještì, ještì…“) všechny ty mladé o život 
bojující výhonky modøínù odstranil a oøezal až na 
døevo. A aby toho nebylo málo, odstøižené vìtve tito 
dva „umìlci“ naházeli poblíž stromkù na hromadu, kde 
leží dodnes! Kdo jim vùbec dal právo takovým zpù-
sobem mrzaèit stromy? Snad každý zahrádkáø ví, že 
pokud už chce provádìt „výchovný øez“, musí to 

udìlat v dobì, kdy strom odpoèívá, tedy na konci zimy. 
Nikoli tehdy, kdy je strom plný mízy, plný chuti do 
života, v rozpuku. To mùže udìlat jen barbar. Je mi 
smutno z toho, že ani v jedenadvacátém století plném 
vìdeckých zázrakù nìkteøí lidé dosud nepochopili, že 
strom není mrtvá vìc, protože pøijímá živiny, roste 
a sílí… Není to tedy stejné, jako když se nám nelíbí naše 
zahradní køesílka, protože jsou moc vysoká, a tak jim 
prostì zkrátíme nohy na polovinu. Zajímalo by mì, co 
na to øíká Odbor životního prostøedí. 

Strom není zahradní 
nábytek

A. M., Ostrov (redakce zná totožnost pisatele)

Na jaøe roku 2006 se Paèanovi rozhodli poøídit své 
tehdy ètyøleté dcerce prvního poníka. Kamaráda, který 
ji „vychová“ a zasvìtí do jízdy na koni. Narazili ale na 
obrovský problém, jak sehnat hodného, spolehlivého 
a tak akorát velkého poníka… 

„Brouzdali jsme po internetu a v inzerátech pøes tøi 
mìsíce. Výbìr byl v skutku velmi omezený, a jelikož 
jsme poníèka už slíbili a malá už se nemohla doèkat, 
sehnali jsme ho nakonec až za Dìèínem v Profi ranèi 
u rodiny Provazníkových. Byl to devítiletý tmavì hnìdý 
shetlandský valach jménem Black. A jelikož víme, že 
koníci jsou stádová zvíøata a jednomu by bylo smutno, 
poøídili jsme mu ještì kamaráda, trochu vìtšího po-
nyho, byl to tehdy tøináctiletý valach jménem Gib,“ 
vypráví zakladatelka stáje Horseland Paèanová.

Zaèátky chovatelství byly nároèné, ale protože Denisa 
Paèanová je absolventkou Støední zemìdìlské školy 
v oboru chovatel, mìla dost zkušeností a dovedností, 
aby si nakonec se vším poradila. Dùkazem je prestižní 
ocenìní „pro obyèejné lidi, kteøí dìlají neobyèejné 
vìci“, Køesadlo 2010. Obèanské sdružení Stáj Prima 
Horseland zøídilo ve spolupráci s ostrovským Eko-
centrem kroužek pro dìti, nazvaný Mladý chovatel 
pony. O kroužek byl pøekvapivý zájem, a proto mohly 
vzniknout hned dvì skupiny dìtí. Jejich vìk se 
pohybuje od sedmi do devíti let. V nedávné dobì 
vznikly první klubové akce, napøíklad Mikuláš v Prima 

Horselandu, Vánoèní výprava za lesní zvìøí nebo 
Velikonoèní vajíèko. Klub je také úèastníkem øady 
dìtských akcí a dìtských dnù, kde pøedvádí atraktivitu 
a krásu ponyho ze všech možných úhlù pohledu. 
Výjimkou nejsou ani výstavní a soutìžní akce. V sou-
èasné dobì má klub patnáct koníkù: šest klisen, dva 
valachy, tøi mladé høebce a ètyøi høíbata. Toto èíslo zcela 
urèitì není definitivní. Vždy� èinnost klubu je hojnì 
podporována i samotným mìstem Ostrov. 

Pokraèování ze strany 1 

Foto: Dana Adámková

Martina Novotná

Redakce Ostrovského mìsíèníku pøijme k ex-
terní práci redaktora pro pøípravu rozhovorù. 
Podrobnosti tel. 353 800 526 
e-mail: hoffmeisterova@dk-ostrov.cz 

Ostrovský mìsíèník 
hledá redaktora

Pony klub je tu pro dìti 
i dospìlé

Poznámka redakce: 
Na výše uvedený objekt je uzavøena smlouva ná-
jemní a smlouva o budoucí smlouvì kupní s tím, že 
bude rekonstruován do konce roku 2012 jako 
obèerstvení na cyklistické stezce Ostrovské rondo.



Srpen 2011

Jízdní øády MHD Ostrov - platné od 1. èervence 2011



Srpen 2011

Skvìlá umístìní závodníkù na èervnové Letní 
olympiádì dìtí a mládeže v Olomouci: Aneta 
Klauková, Martin Èechman a Vojtìch Koèí 
reprezentovali Karlovarský kraj v cyklistice. 

Výsledky byly fantastické, stejnì 
jako podívaná, jakou nám naši 
borci pøipravili. 

Aneta excelovala ve všech 
disciplínách, jak na velodromu, 
tak na silnici a získala celkem 
šest medailí: dvì zlaté, dvì 
støíbrné a dvì bronzové. Zlaté 
medaile jsou v disciplínì 2000 m 
pevný start a kriteriu silnièní 

Cykloteam Ostrov vítìzil
závod jednotlivkyò. Výsledky naší závodnice jsou 
obdivuhodné, ale plnì zasloužené! 

Martin vybojoval støíbrnou medaili na 500 m pevný 
start a ve sprintu mu bronz unikl jen díky pádu, který 
ho zastavil v boji o medaili, takže skonèil jako ètvrtý. 
Vojta jel svùj nejlepší závod v bodovaèce, kde byl 
v šestièlenné skupinì, která si to rozdala i v cíli, 
bohužel již bez našeho závodníka, jehož kolo postihl 
defekt a již se nemohl vrátit do èela závodu. 

Celková rekapitulace naší reprezentace je skvì-
lá, vždy� pøivezli do Ostrova sedm medailí, tedy 
celou tøetinu všech medailí, které získal Karlo-
varský kraj na letošní olympiádì. Blahopøejeme!

Jiøí Èechman
Vítìzka Aneta Klauková                                         Foto: Archiv CO



Srpen 2011 OM dostávají obce a infocentra v regionu Ostrovsko.


