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XIV. roèník

Letní tábor v Manìtínì 
pøevzali stavbaøi

Pokraèování na stranì 3

Staveništì stavby „Letní tábor a rekreaèní 
støedisko Mìstského domu dìtí a mládeže 
Ostrov v Manìtínì II. etapa, 2. èást“ bylo 
12. dubna pøedáno za úèasti pracovníkù 
Mìstského úøadu Ostrov zástupcùm stavební 
firmy. 

Mìsto Ostrov, zastoupené Odborem investic, 
vypsalo 1. bøezna zadávací øízení na veøejnou 
zakázku malého rozsahu na výbìr dodavatele 
stavebních prací na uvedeném projektu. K po-
dání nabídky do soutìže bylo vyzváno pìt 
zájemcù. Pøihlásilo se a zadávací dokumentaci si 
pøevzalo celkem 16 zájemcù. Soutìžní lhùta 
skonèila 19. bøezna. Do soutìže bylo podáno 
celkem 12 nabídek. 

Modernizace kuchynì v Mateøské škole Ostrov, 
Halasova 765 probìhne v letošním roce v ter-
mínu od 1. èervence do 24. srpna a bude 
provedena stavební firmou Toužimská stavební 
spoleènost s. r. o. Celková cena díla je 2 918 040 Kè 
vèetnì DPH. 

Dùvodem rekonstrukce je zastaralé vybavení kuchynì. 
Velká èást pochází z doby výstavby mateøské školky 
a nevyhovuje souèasným hygienickým pøedpisùm ani 
souèasné kapacitì mateøské školy. 

Pøi rekonstrukci dojde k výmìnì obkladù, dlažeb, 
kuchyòských spotøebièù a celkové výmìnì rozvodù 
vody, plynu, vzduchotechniky, elektroinstalace a ka-
nalizace. 

Modernizace kuchynì 
v mateøské škole

V dubnu se uskuteènil v ostrovských mateøských 
školách zápis dìtí k docházce od záøí 2012. Zájem 
projevilo 211 rodièù dìtí od vìku necelých dvou 
let až po šestileté. 

V pedagogicko-psychologické poradnì stále ještì 
probíhají vyšetøení pøedškolákù, pro které rodièe žáda-
jí o odklad nástupu do první tøídy v záøí letošního roku, 
takže poèet 147 volných míst v našich mateøských 
školách se bude ještì mìnit. Øeditelky a øeditel ostrov-
ských mateøských škol se budou snažit pøijmout dìti, 
které do záøí dovrší tøi roky a jejich maminky pracují. 
Podle možností zbývajících volných míst budou 
pøijímány i dìti, které oslaví tøetí narozeniny v prùbìhu 
školního roku a jejich maminky se budou vracet po 
mateøské dovolené do zamìstnání. 

Pokraèování na stranì 3

Ostrovské kulturní léto v Zámeckém parku

Ostrovský mìsíèník

Ing. Bohuslav Schneider, vedoucí Odboru MS

Výsledky zápisu 
do mateøských škol

Rekonstrukce 
ostrovského 
zámku  

Na Letní rockové 
scénì
se sejdeme
10. èervna. 

Festival 
uprostøed Evropy 
Mitte Europa 
kostel 
Zvìstování 
Panny Marie
v Ostrovì

Zámecký park v Ostrovì pøivítá v letních mìsících pro-
jekt Ostrovské kulturní léto, které pøináší vystoupení 
ètyø kapel. Návštìvníci se mohou tìšit na Davida 
Kollera, Tomáše Kluse a kapely T4, Tata Bojs, Zajíc 
Company, Mandrage a Goodfellas. 

        22. èervna                David Koller, T4

        27. èervence            Tomáš Klus

        31. srpna                  Tata Bojs, Zajíc Company

        21. záøí                     Mandrage, Goodfellas

Vstupenky je možno zakoupit v Infocentru v Domì kultury 
Ostrov, další pøedprodeje naleznete na www.mproduction.cz. 
Ceny vstupenek se pohybují v rozmezí od 250 do 350 Kè a je 
také možno je zakoupit až na místì. Pøípravy koncertù s sebou 
pøinášejí také omezení pro návštìvníky Zámeckého parku. 
V den konání akce bude park od 14.00 hod. zcela uzavøen. 
Návštìvníkùm se park opìt otevøe v 17.30 hod. Vstup bude 
možný Bílou bránou a bránou ze Staromìstské ulice (Vstupní 
propyleje), ostatní vstupy budou uzavøeny. Návštìvníci 
mohou k parkování využít stávající oficiální parkovací místa, 
další pøechodná parkovací místa se pøipravují. Seznam 
parkovacích míst bude zveøejnìn na www.mproduction.cz 

Lucie Švarcová
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Pøíspìvky došlé po tìchto termínech nemusejí být 
otištìny!

inzerce: bilkova@dk-ostrov.cz (353 800 525, 353 800 542) 

V ostrovské nemocnici je od letošního dubna 
zahájeno oèkování proti klíš�ové encefalitidì 
pro dìti od jednoho roku. Bližší informace 
poskytuje ordinace praktického lékaøe pro dìti 
a dorost. Ta zahájila také oèkování dívek od 
13 let proti rakovinì dìložního èípku. Bližší in-
formace na tel. 353 364 107.

Spoleènost Nemos Plus, s.r.o byla nominována na 
dobrodince v rámci akce „Mìstské ceny Ï“. Dostala 
se do užšího výbìru, ze kterého byli všichni nomi-
novaní pozváni do finále. To se uskuteèní nyní 
v èervnu v Národním divadle v Praze. Nemocnice 
Ostrov rozšíøila provoz infolinky 800 251 251 (která 
poskytuje klientùm kvalitní a pøesné informace 
o nemocnici a reaguje na jejich dotazy) z pùvodních 
osmi hodin na službu nonstop. 

Rekonstrukce sociálních zaøízení v ZŠ Ostrov, 
Májová 997 probìhne v termínu od 1. èervence 
do 26. srpna a bude provedena stavební firmou 
Toužimská stavební spoleènost s. r. o. Celková 
cena díla je 1 368 936 Kè vèetnì DPH. Dùvodem 
rekonstrukce je špatný stav sociálních zaøízení, 
který již nevyhovuje kapacitnì, technicky a ani 
nesplòuje souèasné hygienické pøedpisy. 

Rekonstrukcí dojde ke zvýšení kapacity sociálních 
zaøízení v èásti u školní družiny a u tìlocvièny. 
U tìlocvièny budou dále vybudovány kvalitní sprchy 
a nové WC. Pøi rekonstrukci dojde k celkové výmìnì 
elektroinstalace, obkladù, dlažeb, vzduchotechniky, 
rozvodù topení, vody, kanalizace a budou instalo-
vány nové zaøizovací pøedmìty v poètu odpovída-
jícím souèasným hygienickým pøedpisùm. Žáci získají 
touto rekonstrukcí kvalitní a moderní zaøízení, které 
zlepší celkovou úroveò školy. 

Odbor dopravnì správní MìÚ Ostrov evidoval 
k 1. kvìtnu 2012 celkem 17 831 obyvatel.

Den otevøených dveøí v Základní škole Ostrov, 
Masarykova 1289 se konal 23. dubna. Zároveò 
škola slavila 30. výroèí otevøení souèasné školní 
budovy a 85. výroèí založení I. èeské menšinové 
školy v Ostrovì. 

Pozvání øeditele Helmuta Harzera pøijal místosta-
rosta mìsta Milan Matìjka. Bìhem návštìvy školy 
nahlédl místostarosta také do místní kroniky a fo-
toalb. Poté se pøesunul do vybraných uèeben a sle-
doval výuku. 

Každoroènì je Ministerstvem kultury ÈR 
vypisován dotaèní titul na obnovu mìstských 
památkových rezervací a mìstských památko-
vých zón. Z tohoto programu mìsto Ostrov 
úspìšnì èerpá státní dotace na obnovu nemo-
vitých kulturních památek, které stojí na území 
mìstské památkové zóny. Pøíspìvky poskyto-
vané v programu jsou pøísnì úèelové, mohou být 
použity jen na úhradu prací zabezpeèujících 
uchování souhrnné památkové hodnoty kul-
turní památky, nikoli na modernizace a jiné 
úpravy investièní povahy. 

V letošním roce bude mìsto Ostrov z programu 
žádat o finanèní podporu na restaurování fresek 
v knìžišti kostela sv. Jakuba Vìtšího, který se nachází 
na ostrovském høbitovì. Restaurátorská firma, která 
zvítìzila ve výbìrovém øízení, tyto práce zrealizuje za 
cca 652 tis. Kè. Mìsto Ostrov mùže obdržet dotaci ve 
výši až 613 tis. Kè. O dotaci bude požádáno do konce 
dubna a práce musí být provedeny do konce roku 

Výstavní síò mìstské knihovny nabízí od 
1. èervna ke zhlédnutí výstavu obrazù nazvanou 
Co dùm dal. Jedná se o práce malíøù a malíøek 
nejen z Ostrova, z Atelieru malby Jany Matouš-
kové (Hasmanové).

Omlouváme se za zrušení poøadu Setkání s Richar-
dem Pachmanem (bylo pøeloženo na øíjen). Kon-
krétní termín vèas oznámíme. Další informace na 
www.mkostrov.cz, rezervace a prodej vstupenek na 
jednotlivé akce na recepci nebo info@mkostrov.cz

Na zpùsoby údržby mìstské zelenì v Ostrovì 
panuje celá škála názorù obèanù, od úplného 
zákazu kácení a oøezu stromù až k plošnému 
vykácení døevin èi jejich zcela radikálních oøezù. 
Opatøení v rámci péèe o zeleò (resp. o døeviny) 
ve mìstì však musí být provádìna pøedevším 
nanejvýš profesionálnì, s prvoøadým dùrazem 
na bezpeènost, ochranu života, zdraví a majetku 
osob ve mìstì, ale i s ohledem na ekologickou 
a estetickou hodnotu døevin a tím životního 
prostoru ve mìstì a zároveò s ohledem na 
technické a ekonomické možnosti mìsta v této 
èinnosti.  

Z dùvodu opakujících se pøipomínek obèanù mìsta 
k údržbì mìstské zelenì, zejména oøezu stromù, 
zajistily Odbor majetkové správy a Odbor životního 
prostøedí provedení ukázkového proøezu vzrostlého 
javoru, který provedou odborníci s nejvyšší možnou 
kvalifikací v této èinnosti. Ukázka kvalitního oøezu 
stromolezeckou technikou bude veøejná, a to vèetnì 
krátkého vystoupení odborného dendrologa, který 
osvìtlí provádìné postupy. Na místì budou i zástupci 
shora uvedených odborù mìstského úøadu v Ostro-
vì. Ukázkový oøez stromu se uskuteèní v Májové ulici 
za domem è. 940-942 dne 26. èervna v 10.00 hod., 
kam jsou všichni zájemci srdeènì zváni.

Zveme vás na Den otevøených dveøí, který se 
bude konat v sobotu 16. èervna v areálu 
Mìstského útulku Bety v Ostrovì, Moøíèovská 
1371 od 13.00 do 15.30 hod.

Program: 13.30 hod. Ukázky kynologù z II. ZKO 
è. 124, jízda na koních, nabídka psù z útulku, 
veterinární poradna (MVDr. Lenka Müllerová) a ma-
lé pøekvapení na závìr.

 

Na lince 150: zasahovali jsme pouze u sedmi 
událostí, byly to ètyøi dopravní nehody a tøi 
požáry. Z našeho pohledu to byl pro nás velice 
klidný mìsíc, který jsme využili ve vìtší míøe ke 
školení na soutìž ve vyproš�ování zranìných 
osob pøi dopravních nehodách.

Hned první den v dubnu jsme byli vysláni k požáru 
hromady døevìných štìpkù v areálu Nemocnice 
Ostrov. Na místì bylo zjištìno, že se nejedná o požár, 
ale o zapaøené štìpky, událost byla vyhodnocena 
jako technická pomoc. Požár trávy jsme likvidovali 
v Lidické ulici. Spoleènì s jednotkami z Hájku a KV 
jsme likvidovali požár trávy na prùmyslové zónì. 
Požár byl uhašen pomocí ètyø proudù C a vzhledem 
k hustému kouøi museli hasièi zasahovat v dýchacích 
pøístrojích. K vážné dopravní nehodì dvou osobních 
automobilù jsme vyjeli spoleènì s jednotkou z KV na 

silnici smìr Hájek (Vìtrný vrch), pøi nehodì došlo ke 
zranìní dvou osob, jednu osobu jsme museli vy-
prostit pomocí hydraulického vyproš�ovacího zaøíze-
ní, obì osoby byly pøedány do péèe lékaøù. Na žádost 
záchranné služby a Policie ÈR jsme byli vysláni do 
Masarykovy ulice k otevøení uzamèeného bytu, kde 
se nacházela starší osoba, která potøebovala péèi 
lékaøe. Po otevøení bytu byla naše jednotka odeslána 
k požáru rodinného domu v Jáchymovì, kde již 
zasahovala jednotka z Jáchymova a poté jednotka 
z KV. K likvidaci olejové skvrny jsme byli vysláni na 
Staré koupalištì v Ostrovì, prùzkumem na místì bylo 
zjištìno, že se jedná o vìtší množství pylu z rostlin. 

Mgr. Irena Leitnerová

Žádost o dotaci 
na obnovu památek

Ing. Alexandra Fürbachová, ved. Odboru RÚP

Aktuality 
z Nemocnice Ostrov 

Andrea Zvolánková, tisková mluvèí NO

Rekonstrukce sociálních 
zaøízení v základní škole 

Ing. Bohuslav Schneider, vedoucí Odboru MS

Místostarosta 
na Dni otevøených dveøí 
v ZŠ Masarykova 

Mgr. Lucie Mildorfová

Vzorový proøez stromu 

Útulek Bety zve k prohlídce

Marek Šinkoviè

Ing. Tomáš Èepelák, Odbor ŽP

Ostrovští hasièi v dubnu

Milan Kuna, JSDH Ostrov

Poèet obyvatel mìsta Ostrova



Rada mìsta Ostrov na základì hodnocení podaných 
nabídek dle kritéria nejnižší nabídková cena schválila 
poøadí dle pøedloženého návrhu hodnotící komise 
a pøidìlila veøejnou zakázku uchazeèi Stavební mon-

táže s.r.o., Plzeò (s nabídkovou cenou 5 259 170 Kè 
vè. DPH) jako nejvýhodnìjšímu pro zadavatele. 
V rámci této etapy a èásti bude vybudováno šest 
chatek typu 2, rozvody nízkého napìtí, venkovního 
osvìtlení, vodovod, deš�ová a splašková kanalizace 
a pøípojky zdravotnì technické instalace. Dne 
16. dubna byly zahájeny stavební práce, termín 
dokonèení je stanoven na 11. èervna 2012. 
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Projekt na vyznaèení Ostrovského ronda je 
završením dlouholeté snahy mìsta vyøešit prù-
jezd cyklistù Ostrovem a napojit mìstské stezky 
do okolní pøímìstské krajiny. Na základì cyklistic-
kého generelu byla jako nejvhodnìjší zvolena 
varianta využití zrušeného tìlesa bývalé vleèky 
procházející zhruba severojižním smìrem celým 
mìstským intravilánem. 

První èást této cyklostezky byla vybudována za pøispìní 
Evropské unie jako souèást projektu Silberstrasse - 
I. investièní etapa a vede od bývalé prodejny Albert ke 
køížení s Hlavní ulicí. 

O pøíspìvek na druhou èást ronda v úseku od 
kruhového objezdu v ulici Dukelských hrdinù k vla-
kovému nádraží požádalo v bøeznu letošního roku 
mìsto Ostrov Státní fond dopravní infrastruktury.  
Projekt Ostrovského ronda má být zakonèen vyzna-
èením celé cyklotrasy a zároveò jeho „zokruhováním“. 
Odbor rozvoje a územního plánování ve spolupráci 
s Klubem èeských turistù proto vytipoval v terénu dvì 
nejvhodnìjší trasy, které budou uzavírat cyklostezku 
ve východní èásti mìsta. Velký okruh v délce 
cca 12,7 km vede èásteènì po trase stávající cyklo-
stezky Ostrov - Kvìtnová a po zvykových lesních 
cestách se vrací zpìt k nemocniènímu areálu. Malý 
okruh (7,2 km) pak využívá zpevnìných cest mezi 
Boreckými rybníky a vede pøes zahrádkáøskou kolonii 
u nemocnice. Oba okruhy pak na novì budovanou 
cyklostezku po tìlese vleèky navazují v ulici Nad 
Nádražím. Souèástí projektu je vyznaèení cyklotrasy po 
celé délce obou okruhù. Pro osazení cedulí se kromì 
nových sloupkù v terénu využívají i stávající konstrukce 
(sloupy veøejného osvìtlení, rozcestníky apod.). V hù-
øe sjízdných místech cyklotrasy se poèítá s èásteènou 
úpravou povrchù, zejména dosypem a zhutnìním 
zeminy, srovnáním podkladù, stržením drobných 
terénních nerovností atd. V pøípadì pøiznání pøíspìvku 
od Karlovarského kraje je nutno akci stavebnì i fi-
nanènì realizovat do konce roku 2012. Pøedpoklá-
dané náklady se pohybují kolem 150 tis. Kè a pøíspìvek 
Karlovarského kraje mùže dosáhnout až 50 %. 

Mìsto Ostrov bylo v polovinì roku 2010 oslo-
veno mìstem Wunsiedel (partnerské mìsto) 
k úèasti v projektu Sí� - dialog generací 2011-2013. 
Cílem projektu je neformální setkání zástupcù 
partnerských mìst: Wunsiedel, Ostrov, Mende, 
Volterra a Schwarzenberg, vždy v jednom ze 
jmenovaných mìst v prùbìhu let 2011 až 2013 
a pøedstavení (uvedení) pøíkladù „dobré praxe“ 
ze školních a mimoškolních aktivit dìtí a mládeže, 
práce se seniory atd. Ostrov hostil zahranièní 
delegace letos ve dnech 4. až 6. kvìtna. 

V rámci sobotního dopoledního bloku pøednášek byly 
úèastníkùm setkání pøedstaveny nové formy výuky 
v Základní umìlecké škole Ostrov a v ZŠ Ostrov, 
Masarykova 1289. Prostor dostala také pøednášející 
s tématem: Proè se špatnì stárne v naší spoleènosti. 
V prùbìhu odpoledního programu delegace zavítaly 
do Domu kultury Ostrov a vyslechly si pøednášku 
Spolupráce dìtí a dospìlých pøi mediální prezentaci ve 
vztahu k poøádání Dìtského filmového a televizního 
festivalu Oty Hofmana. Souèástí víkendového rozvrhu 
byly rovnìž: prohlídka Posvátného okrsku, každoroènì 
poøádané Klášterní slavnosti a Festival hudebních 
souborù, který poprvé uspoøádala místní ZUŠ. Akce 
v Ostrovì se zúèastnilo cca 60 osob, zástupci mìsta 
Mende se omluvili z dùvodu konání prezidentských 
voleb. Leadpartnerem projektu je mìsto Wunsiedel. 
Projekt je financován z Evropského programu pro 
vzdìlávání a kulturu. Ve dnech 27. až 30. øíjna 2011 se 
již uskuteènilo setkání partnerských mìst v nìmeckém 
Wunsiedelu. Další setkání je plánováno ve francouz-
ském Mende letos ve dnech 18. až 22. srpna, v italské 
Volteøe od 26. do 29. øíjna a dále 16. až 19. srpna 2013 
ve Schwarzenbergu. 

Co-financed by the European Union within the 
programme Europe for Citizens 2007-2013. Tento 
projekt byl realizován za finanèní podpory Evropské 
unie

Za úèasti pracovníkù Mìstského úøadu Ostrov, 
zhotovitele, restaurátorù, technického dozoru, 
koordinátora BOZP a ostatních dotèených 
úèastníkù bylo 20. dubna pøedáno staveništì 
dlouho oèekávaného projektu Rekonstrukce 
zámku Ostrov. 

Tento projekt je navržen jako integrovaný. Z hlediska 
poskytnutí dotace je rozdìlen na ètyøi dílèí projekty 

(etapy) a øeší kompletní rekonstrukci zámeckých 
prostor. Na dvì etapy se podaøilo zajistit dotaèní 
prostøedky. Jedná se o I. etapu: Støíbrná stezka  - 
Silberstrasse (výstavnictví, galerie, muzeum pro 
prezentaci expozice hornictví v oblasti celého 
Krušnohoøí) a IV. etapu Zastøešení atria. Tímto vznikne 
nový prostor pro propagaci a prezentaci aktivit v rámci 

Podle poøadí naléhavosti budou na pøípadná uvol-
nìná místa pøijímány další dìti i v prùbìhu školního 
roku. Dle školského zákona je obec povinna zajistit 
podmínky pro pøedškolní vzdìlávání v posledním 
roce pøed zahájením povinné školní docházky pro 
dìti s místem trvalého pobytu na jejím území a pro 
dìti umístìné na jejím území v dìtském domovì. 

Výsledky zápisu 
do mateøských škol

Pokraèování ze strany 1

Dagmar Shánìlová, Odbor KSVS

Letní tábor v Manìtínì 
pøevzali stavbaøi

Pokraèování ze strany 1

Jarmila Rubešová, Odbor investic

Setkání partnerských mìst 
v Ostrovì 

Mgr. Lucie Mildordová

Ostrovští žádají kraj 
o dotaci na Ostrovské rondo

Ing. Alexandra Fürbachová, ved. Odboru RÚP

Rekonstrukce ostrovského zámku  
pøeshranièní spolupráce s mìstem Kurort Oberwiesen-
thal. Další projekty jsou již bez dotace: II. etapa Histo-
rický Ostrov 3 (revitalizace èásti zámku pro zatrak-
tivnìní obèanské vybavenosti) a III. etapa Využití zám-
ku pro veøejnou správu ve mìstì Ostrov jako celek 
zamìøený na celkovou rekonstrukci objektu zámku 
a jeho revitalizaci na fungující a kompletní veøejnou 
správu ve mìstì Ostrov vèetnì jeho zázemí. Mìsto 
Ostrov, zastoupené Odborem investic, vypsalo 
15. srpna 2011 zadávací øízení na nadlimitní veøejnou 
zakázku na výbìr dodavatele stavebních prací na výše 
uvedenou akci. V soutìžní lhùtì se pøihlásilo a zadávací 
dokumentaci si pøevzalo celkem 21 zájemcù. Soutìžní 
lhùta skonèila 10. øíjna 2011 a do soutìže bylo podáno 
celkem deset nabídek. 

Rada mìsta Ostrov na základì provedeného 
hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejnižší 
nabídková cena schválila poøadí nabídek dle 
pøedloženého návrhu hodnotící komise a pøi-
dìlila veøejnou zakázku uchazeèi firmì Jurica a. s., 
Boží Dar, který splnil požadovaná kriteria 
zadavatele i zákona a s nabídkovou cenou 
155 902 679 Kè vèetnì 20% DPH. Tato cena byla 
pro zadavatele nejvýhodnìjší. Dále Rada mìsta 
vylouèila dva zájemce pro nesplnìní zadávacích 
podmínek. V odvolací lhùtì podali námitky tøi 
uchazeèi (jejich námitky byly zamítnuty). Jeden 
z úèastníkù øízení podal Návrh na pøezkum roz-
hodnutí zadavatele na Úøad pro ochranu hospo-
dáøské soutìže. Úøad neprodlenì pøedbìžným 

opatøením zakázal uzavøít smlouvu. Po pøedání kom-
pletní zadávací dokumentace a dokladování veškerých 
postupù ještì v roce 2011 a po celkovém prošetøení 
pøípadu ÚOHS rozhodl a zamítl Návrh stìžovatele, 
následnì 10. dubna 2012 vydal Rozhodnutí o zrušení 
pøedbìžného opatøení a zákazu uzavøít smlouvu. Byla 
urychlenì zahájena jednání s vítìznou firmou Jurica a.s. 
s ohledem na pozdìjší termín zahájení (pùvodnì 
11/2011). Prioritnì bylo uplatnìno dodržení koneè-
ných termínù, které je vázáno na poskytnutí dotace 
a termín dokonèení dotaèních projektù (I. a IV. etapa 
do 30. èervna 2013). V souèasné dobì probíhá vyklí-
zení objektu. Vladislav Lupaè, Odbor investic



V kvìtnu žilo ostrovské gymnázium zejména 
maturitními zkouškami. Nebylo by ale spraved-
livé pøehlédnout další aktivity a pøedevším úspì-
chy studentù v soutìžích. 

V mezinárodní soutìži EUSO (European Union 
Science Olympiad) soutìží vždy tøíèlenné týmy, 
složené z biologa, chemika a fyzika. Již jsme vás 
informovali, že nejen naše gymnázium, ale celou ÈR 
reprezentoval jako nejlepší chemik náš Adam Pøáda 

ze sexty B. Soutìž se letos konala v hlavním mìstì 
Litvy Vilnijusu a zúèastnilo se jí 44 týmù. S velikou 
radostí oznamujeme, že naše trojice pøivezla zlaté 
medaile! Adamovi gratulujeme k mimoøádnému 
úspìchu a jsme pøesvìdèeni, že bìhem dalších let 
posbírá ještì nejeden vavøín. Týmy øešily nároèné 
praktické úlohy, které byly v letošním roce zamìøeny 
na studium produkce kyslíku prostøednictvím øas 
(s cílem navrhnout èlánky produkující kyslík na 
kosmické lodi), druhá úloha se vìnovala jantaru. 
Mladí pøírodovìdci se snažili navrhnout nejlepší 
kritéria pro ocenìní jeho hodnoty. To, že soutìžní 
úlohy jsou zamìøeny na fenomény charakteristické 
pro úèastnickou zemi, je pro tuto soutìž typické. 

V celostátní literární soutìži Hlinecký hrneèek byla 
úspìšná Martina Liptáková ze sekundy A, která zís-
kala ve své kategorii tøetí místo. V kategorii støedních 
škol zvítìzila Nguyen Thuy Linh ze septimy A; rozšíøila 
tím svou úctyhodnou sbírku úspìchù z mnoha 
literárních soutìží v celostátním mìøítku. Dalšího 
skvìlého úspìchu dosáhl Jan Šugar z kvarty A 
v Olympiádì z anglického jazyka. Ve velmi silné 
konkurenci ve své kategorii obsadil první místo 
v krajském kole a bude reprezentovat náš kraj i v ce-
lostátním kole. K výètu zajímavých zpráv z kvìtna 
dodejme, že jsme uspoøádali již osmý roèník setkání 
pìveckých sborù z našich partnerských škol, Jarní 
zpívání. Tento projekt je finanènì podporován 
mìstem Ostrov. 

Dále stihli naši studenti se svými vyuèujícími navštívit 
Provensálsko ve Francii, jiní poznali Norimberk 
a Dachau a vyuèující anglického jazyka pøipravili pro 
zájemce také tradièní týdenní studijní pobyt v Anglii. 
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Zprávy ze škol

Konèící školní rok, první v nové školní budovì 
v Klínovecké ulici, je zároveò i padesátým 
v historii Støední prùmyslové školy Ostrov. 

A protože kulatá výroèí se mají pøipomínat a slavit, 
v samém závìru školního roku v sobotu 23. èervna 
dojde na akci, která by mìla první padesátku 
odborného školství v mìstì pod Krušnými horami 
pøipomenout. Den s technikou, jak se oslavy nazývají, 
se skládá z nìkolika èástí. Už v 10.00 hod. se setkají 
bývalí i souèasní zamìstnanci školy (pedagogové 
a provozní zamìstnanci) na slavnostním setkání, je-
hož souèástí by mìlo být ocenìní všech, kteøí v uply-
nulém pùlstoletí zanechali nesmazatelnou stopu 
v dìjinách školy. Symbolickým vyvrcholením setkání 
bude køest almanachu, který škola vydala u pøíležitosti 
letošního výroèí a jejž si pøípadní zájemci budou moci 
bìhem akce i následných dnù zakoupit v prostorách 
školy. Bývalí absolventi i široká veøejnost si mezi 11.00 
až 12.30 hod. mohou prohlédnout prostory školy na 
Jáchymovské ulici, konkrétnì se otevøe Palác princù, 
v nìmž dnes sídlí místní knihovna. O možnosti zavítat 
na zámek se stále jedná, pokud to jen pùjde, i tyto 
prostory se v uvedeném èase otevøou. Hlavní èást 
oslav bude probíhat v novém areálu v Klínovecké 
ulici. Od 11.30 do 18.00 hod. se rozhodnì vyplatí 
zavítat a podívat se na nejrùznìjší zajímavosti, které 
v areálu prùmyslovky budou pøipraveny. Tìšit se 
mùžete na ukázky práce leteckých a železnièních 
modeláøù, na nezvyklé uèební pomùcky ZÈU, vý-
stavku pøipomínající uplynulé pùlstoletí školy a všech, 
kdož jsou s ní spojováni, pro nejmenší návštìvníky se 
chystají hravé expozice odkrývající zábavnou tváø 
techniky, pro starší se nabízí možnost setkat se se 
svými spolužáky a uèiteli. Pokud vás zajímají pod-
robnosti, navštivte naše internetové stránky, pokud 
máte možnost informovat bývalé absolventy školy, 
kteøí neètou OM jako vy, prosím, uèiòte tak. 
Padesátku slaví každý, tedy i škola, pouze jedinkrát 
v životì. 

Tradièní Ostrovská minitretra se na naší škole 
konala 26. dubna. Tato atletická událost je 
poøádána pro ostrovské školy, kdy mezi sebou 
zápolí žáci druhých stupòù. Letošní titul se 
podaøilo již ponìkolikáté obhájit našim žákùm, 
èímž jen potvrdili své sportovní kvality a dobrou 
práci pedagogického sboru.

Sportovní èinnost byla v dubnu podpoøena i naší 
úèastí na projektu spoleènosti ÈEZ, tzv. Oranžového 
pìtiboje. Soutìž probíhá formou rùzných provìrek 
zdatnosti žákù, kdy budou nejlepší ze školního kola 
postupovat do velkého finále. Úèastní se celá škola, 
žáci prvního i druhého stupnì. Duben byl zakonèen 
èarodìjnickým rejem, který poøádala naše družina, 
která se stala rejdištìm èarodìjnic, èarodìjù a ježibab. 
Èarodìjnice se slétly v bøízkách u Borských rybníkù, 
kde na nì èekalo mnoho soutìží. Odmìnou pro 
mladé èarodìjky a èarodìje byl èarodìjnický prùkaz. 

Výuka cizích jazykù je jednou z nejdùležitìjších zna-
lostí, kterou se naše škola snaží podporovat ve všech 
ohledech. I letošní rok probìhla na naší škole výuka 
angliètiny pro nejmenší, organizovaná spoleèností 
Wattsenglish. Americká lektorka Patricie žáky pomocí 
her provedla základní slovní zásobou. Kroužek je 
dobrým a zábavným startem pøi výuce angliètiny. Díky 
snažení uèitelky Hladíkové èeká pøíští rok naši školu 
zajímavá zmìna ve výuce cizích jazykù. Škola byla 
vybrána mezi hostitelské instituce Národní agentury 
pro evropské programy (NAEP). V rámci programu 
Comenius bude na naší škole vykonávat praxi italská 
uèitelka anglického jazyka. Náplní její práce bude 
výuka anglického jazyka na II. stupni. Kromì toho 
budou mít žáci možnost navštìvovat volitelnou 
dvouhodinovku italštiny. Italský jazyk bude vyuèován 
prostøednictvím anglického jazyka. Roèní pobyt urèitì 
zlepší komunikaèní dovednosti nejen našich žákù, ale 
i pedagogického sboru. Doufejme, že naši žáci zùsta-
nou zapsáni v jejím srdci stejnì dobøe jako mìsto 
Ostrov, které se stane na jeden školní rok jejím dru-
hým domovem. Více na: www.3zsostrov.cz

Úspìšní reprezentanti ÈR -  Adam Pøáda vlevo

Malé i velké èarodìjnice se slétly 30. dubna do 
MŠ Ostrov Halasova, a jedna byla hezèí než 
druhá. Pro dìti i pro nás maminky to byl 
nezapomenutelný zážitek, jak pøi pøípravì 
kostýmù pro naše dìti, tak pøi samotné akci. 

Oslavy 
50. výroèí SPŠ Ostrov 

ZŠ Májová Ostrov

Èarodìjnice ve školce
Nálada po celé dopoledne byla skvìlá, všude plno 
smíchu a radosti pøi opékání vuøtù, èarodìjnickém 
tanci i závìreèné písni Èarodìj Dobrodìj. Už se 
tìšíme na další slet èarodìjnic v pøíštím roce. 

Gymnázium Ostrov
Zlato z mezinárodní pøírodovìdecké soutìže!

Mgr. Libor Velièka

Pøíjemný závìr školního roku 
a prázdniny plné splnìných 
pøání pøeje všem dìtem 
Redakèní rada a Redakce 
Ostrovského mìsíèníku.

Tomáš Pešík

Za všechny rodièe: Simona Vodièková

Mgr. Libor Háèek 
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Zprávy ze škol
MDDM ZUŠ OstrovEkocentrum 

Prima den v Dubinì, výstava trofejí

Vojenské lesy a statky Karlovy Vary ve spolupráci s EC 
srdeènì zvou rodièe a dìti do Dubiny na tradièní 
chovatelskou pøehlídku trofejí, spojenou s Dnem 
dìtí. Èeká zde bohatý doprovodný program, spousta 
her a soutìží. 

Jarní houby a pøírodovìdné zajímavosti
 

Pro všechny, kteøí se zajímají o houby a pøírodu, pøi-
pravujeme pøednášku Martina Chochela o houbách 
a pøírodovìdných zajímavostech. Veèer se mùžete 
zapojit do noèního lovu hmyzu. Lov na svìtlo bude 
doplnìn výkladem a demonstrací ulovených motýlù. 
Svícení bude zaèínat po soumraku a bude se konat na 
louce za nemocnicí nebo mezi Boreckými rybníky. 
Podrobnosti na níže uvedených tel. èíslech.

Povídání o…
…o zvíøátkách žijících v Ekocentru: èinèilách a osmá-
cích. Dozvíte se spoustu informací, od jejich donesení 
z chovatelské stanice èi Zverimexu domù až po dùle-
žité vìci z jejich života. Bližší informace a rezervaci si 
vyžádejte telefonicky nebo emailem.

Vìdomostní kvíz
Každý mìsíc od kvìtna do listopadu jsou na nástìnce 
v EC uveøejòovány otázky o zvíøátkách, pøírodì a ži-
votním prostøedí. Výherci budou uveøejnìni v OM.

Prohlídky pro veøejnost
Bezplatná prohlídka venkovní èásti a chovatelských 
pracoven so, ne 9.00-12.00 a 13.00-17.00 hod.

Letní prázdniny v EC
Úterý až nedìle 9.00-17.00 hod. 
V pondìlí je zavøeno!

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

2. èervna 9.00-16.00 hod., støelnice Luèiny

15. èervna 16.00 hod. 

Program

Absolventský klavírní koncert Vìry Tomanové 

Absolventský koncert ZUŠ (absolvují žáci I. a II. stupnì) 

Akce mimo Ostrov
 Dìtská scéna Svitavy. Národní pøe-

hlídka dìtských recitátorù (postup Palm, Bleha, 
Jírovská)

 Dìtská scéna Svitavy. Národní pøe-
hlídka dìtských divadelních souborù (postup soubor 
Hop-Hop s pøedstavením Poš�ácká pohádka)

 Wolkrùv Prostìjov (postup Ara-
nyossyová, Tomanová, Kubištová a soubor Hop-Hop 
s pøedstavením Tak tohle je naše Leni?)

 Rakousko, festival v Krem-
smünzeru, ÈR reprezentuje soubor Hop-Hop s pøed-
stavením Tak tohle je naše Leni?

1. èervna 17.00 hod., Stará radnice Ostrov

14. èervna 17.00 hod., Stará radnice Ostrov 

8. až 10. èervna

10. až 12. èervna

12. až 16. èervna

28. èervna až 1. èervence

Vážení rodièe, využijte možnost pøedbìžného 
zápisu vašich dìtí do výuky v ZUŠ pro školní rok 
2012-2013. V záøijových termínech již mùže být 
v nìkterých oborech obsazeno!

Hudební obor:
Masarykova 717, 
uèebna HN, 
Štìpánka Hamar, 
Ondøej Hanousek 
(tel. 353 300 541)
Zápis 26., 27., 28. èervna 
vždy 14.00-17.00 hod. 

Výtvarný obor: Masarykova 715, uèebna VO, 
Mgr. Hana Vaculíková (tel. 353 300 557-8) 
Zápis úterý, støeda, ètvrtek po celý èerven, vždy 
15.00-18.00 hod.

Taneèní obor: Masarykova 1195 (školka), uèebna 
TO, Žemlièková Mirka (tel. 353 822 063)
Zápis po celý èerven, každé pondìlí 16.30-19.00 
hod., každou støedu 16.00-18.00 hod.

Literárnì dramatický obor: Masarykova 1195 
(školka), uèebna LDO, Mgr. Irena Konývková 
(tel. 353 842 813, 353 300 550)
Zápis 6., 13., 20. èervna vždy 14.00-18.00 hod. 

Foto: Miroslav Faktor

Prima Den dìtí

Spolu s OS Benjamin a za podpory mìsta a KÚ 
Karlovarského kraje zveme dìti a rodièe na tradièní 
celomìstské oslavy svátku dìtí. V prùbìhu odpo-
ledne èeká na dìti spousta soutìží, horolezecká 
stìna, skákací hrady, malování na oblièej, ukázky 
z èinnosti hasièù a Mìstské policie, výtvarná dílna, 
elektrická autíèka ad. Na Dìtské letní scénì budou 
vystupovat dìti zájmových kroužkù MDDM. Na 
travnatých plochách u EC se mohou dìti podívat na 
ukázku výcviku psù kynologù z organizace Ostrov-
Veseøice, svézt se na koních Castily Moøièov a po-
nících Prima Horseland. V pøípadì nepøíznivého 
poèasí bude program upraven a pøesunut do 
vnitøních prostor. 
Bližší informace na plakátech a v médiích.

Nedìlní odpoledne na Dìtské letní scénì
chystá Dùm kultury Ostrov rockovou 

scénu v podání kapel GrooveTown, A. K. Hlušek 
a Image, Sweet a Children Friday.

Olympiáda ostrovských škol
Èlunkové závody 1. tøíd

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

Olympiáda mateøských škol

Pøedškoláci ostrovských MŠ budou soutìžit v pros-
torách klášterní zahrady a EC, tentokrát na téma: Se 
zvíøátky do pohádky. Vítìzná MŠ získá pohár MDDM 
Ostrov. 

Ostrovské derby

Výletní kavárna Vìtrný vrch ve spolupráci s MDDM 
Ostrov poøádají již tradièní turnaj v nohejbalu trojic. 
Informace na plakátech.

Ostrovský den plný fotbalu

Fotbalový klub Ostrov ve spolupráci s MDDM 
poøádají III. roèník turnaje pro všechny kategorie 
fotbalových pøípravek. Zúèastní se 50 mužstev (až 550 
dìtí ve všech kategoriích). Úèast pøislíbily pøípravky 
fotbalových klubù z celé ÈR. Pro dìti je pøipraven 
doprovodný program, bohatá tombola. Pro každé 
mužstvo je zdarma zajištìn pitný režim po celou dobu 
turnaje.

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

Letní tábor Manìtín
Nabízíme dìvèatùm i klukùm od osmi let poslední 
volná místa na IV. turnusu letního tábora v krásném 
prostøedí Manìtínska. Cena 3300 Kè

Pøímìstský sportovní tábor
Poslední volná místa jsou ve II. turnusu od 30. 7. do 
3. 8. Cena 850 Kè
Pøihlášky k dispozici v MDDM.  

Provoz MDDM o prázdninách
Dùm dìtí bude v dobì prázdnin otevøen v pracovní 
dny 9.00-17.00 hod. Høištì budou pøístupná v pøí-
padì pøíznivého poèasí po celý den (vèetnì sobot 
a nedìlí). 

Informace
Provoz MDDM v èervnu po-pá 8.00-18.00 hod.,  
informace k akcím a táborùm: v MDDM po-èt 8.00-
18.00 hod., pá 8.00-18.00 hod., tel. 353 613 248. 

3. èervna 14.00-17.00 hod. 
areál MDDM, Ekocentra a kláštera 

10. èervna 

5. èervna 10.00 hod., høištì MDDM

6. èervna 9.00 hod., areál Ekocentra

23. èervna 9.00 hod., høištì MDDM

23. èervna 9.00-17.00 hod. Turnaj ve stolním tenise se uskuteènil 28. dubna 
v tìlocviènì Domu dìtí. Èlenové kroužkù vyzvali k vzá-
jemnému utkání èleny spøáteleného oddílu DDM Kar-
lovy Vary. Malé finále bylo doménou domácích hráèù. 
Zvítìzil Václav Èervenka, druhé místo získal Jan Kar-
chòák, tøetí Satir Fataciune. Ve velkém finále vybojoval 
vítìzství karlovarský Lukáš Caldr, druhé a tøetí místo 
patøilo ostrovským Radku Dosedìlovi a Matìji Fikrtovi. 
Medailisté si odnesli diplomy a drobné dárky. Všichni 
zúèastnìní si výbornì zahráli a pøesvìdèili o tom, že 
v prùbìhu roku poctivì trénovali. 

Bc. Šárka Märzová, ved. nepravidelné èinnosti 

Miroslav Kocek, vedoucí EC

Jaroslav Chmelík, zást. øed. 

Zápis na Základní umìleckou 
školu Ostrov 

Turnaj ve stolním tenise 
ovládli domácí

Luïka Vimrová, vedoucí kroužku stolního tenisu Jaroslav Chmelík, zást. øed. 



pro mì jsou návštìvníci poøádaných akcí, aby byli 
spokojení a odnášeli si krásné kulturní zážitky. Už pra-
cuji na jedné akci, která by byla urèitì velkým pøekva-
pením i úspìchem v kulturním dìní Ostrova. 

Domnívám se, že to bude nutné. Pro mì není problém 
zmìnit bydlištì. Pùsobila jsem i na Moravì. Ostrov se 
mi moc líbí, èasto sem jezdíme, je to pro život krásné 
místo s mnoha pøednostmi. V okolí i samotném mìstì 
lze najít témìø vše, co èlovìk k dobrému a spokoje-
nému životu potøebuje.

A� mi píší své názory, pøipomínky, nápady, a to v širo-
kém spektru vìkových kategorií, od té nejmladší až po 
tu nejstarší. Každý obèan má právo najít si v nabídce to 
své, co ho tìší a zajímá. Chtìla bych zjistit a zhodnotit, 
co je ve mìstì žádoucí, co obèané postrádají i to, co by 
chtìli, aby pokraèovalo. Každodenní realita je mnohdy 
tíživá, chaotická, tøíštivá. Èlovìk je souèástí sociálního 
a kulturního dìní a tím, co ho utváøí a èím je realizována 
jeho èinnost, je kultura. Nejvìtším ocenìním je, když 
návštìvník jakékoli akce nelituje èasu ani vynaložených 
finanèních prostøedkù, považuje svou volbu za správ-
nou a odchází s pøíjemnými pocity. Obèané Ostrova 
mají štìstí, že mají ve mìstì takový kulturní stánek 
a památky, protože málokteré mìsto je na tom 
podobnì. 

Øeditelce Romanì Parmové necháme sto dní, což je 
bìžnì doba k adaptaci ve funkci a pak se jí zeptáme na 
její další dojmy, zážitky, pøekvapení a plány. 

Bydlíte v Klášterci nad Ohøí. Plánujete 
stìhování do Ostrova?

Co byste vzkázala našim ètenáøùm?

Pøeji vám hodnì štìstí a mnoho spokojených 
návštìvníkù. Dìkuji za rozhovor. 
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Rozhovor
Dùm kultury Ostrov má nové vedení

PhDr. Hana Dušková

Romana Parmová a fotograf Robert Vano 

Co se pro vás stalo impulsem k úèasti 
ve výbìrovém øízení na pozici øeditele 
DK Ostrov?

Takže zážitky získané pøi relaxaci roz-
hodly o vašem dalším profesním životì?

Mùžete prozradit nìco ze zákulisí 
výbìrového øízení? Jak obtížné pro vás 
bylo obstát v konkurenci?

Jaký je váš první dojem a pocity? 
Pøevládá stres, nebo se tìšíte? 

Zcela jistì sehrála velkou roli náhoda. Prostì jsem 
v urèitý èas byla na správném místì. Jednu sluneènou 
sobotu jsem podnikla s rodinou výlet do Ostrova. 
Procházela jsem Mírové námìstí, navštívila Dùm 
kultury, v infocentru mì velmi ochotnì informovali 
o aktuálním dìní ve mìstì a nabídli mi dostupné 
propagaèní materiály, které mì pøivedly na Staré mìs-
to, do proslunìného Zámeckého parku, klášterního 
areálu a Staré radnice. Výlet se nám vydaøil, pøijela jsem 
domù s optimistickou náladou a u kávy jsem vstøebá-
vala své dojmy. Ostrov mne tak nadchl, že jsem si 
otevøela internet a brouzdala po jeho stránkách. Pøi 
této pøíležitosti jsem objevila informaci o výbìrovém 
øízení na pozici øeditele Domu kultury Ostrov.

Urèitì se staly impulsem k rozhodnutí zúèastnit se kon-
kurzu a zpracovat koncepci Domu kultury. Mìsto se mi 
líbí již nìkolik let, ale tato pøíležitost a možnost mi pøišla 
jako velká životní výzva. Ještì ten veèer jsem zaèala 
zpracovávat koncepci a na jejím kvalitním zpracování 
mi najednou zaèalo hodnì záležet. Pøemýšlela jsem, 
èím bych mohla mìstu pøispìt v oblasti kultury, vždy� 
ono aktivnì žije, ale studnice nápadù je nevyèerpa-
telná. Vycházela jsem z minulých zkušeností, dosavadní 
èinnosti a doplnila svùj zámìr o další nové myšlenky 
a fotodokumentaci z vlastního archivu.

O jeho prùbìhu nevím témìø nic. Každý úèastník byl 
pozván individuálnì a vlastnì jsme se vzájemnì neset-
kali. Jen jsem se dozvìdìla, že snad bylo pøihlášeno 
více mužù než žen. Výsledek mì samozøejmì potìšil 
a zároveò jsem si uvìdomila nesmírnou zodpovìdnost. 
Øízení Domu kultury, a všeho co s ním souvisí a co 
k nìmu náleží, pøedstavuje velmi rozsáhlou a zodpo-
vìdnou práci.

Obavy a smíšené pocity pøed nástupem samozøejmì 
byly, vždy� jsem nastupovala do neznámého prostøedí, 
mezi neznámé lidi, do jiné pozice. Nìkde jsem skon-
èila, louèila se, jinde zaèínám. Èlovìk se tìší, v hlavì si 
promítá, co bylo, co bude, ale myslím, že nejdùležitìjší 
je pøístup k práci. Mám ale zatím jen samé pìkné 
zážitky. Je zde pìkná atmosféra, sehraný a kulturou žijí-
cí kolektiv. Seznamuji se s organizací práce, povinnost-
mi, zamìstnanci a budovou, ve které jsou krásné pro-
story. Tento kulturní dùm se mi moc líbí a mám dojem, 
že klidnì mùžu hovoøit o nadšení. Chci, aby za mnou 
moje èinnost, vlastnì spoleèná s kolegy a spolupra-

Romana Parmová nastoupila v polovinì kvìtna do funkce øeditelky Domu kultury 
Ostrov. V kulturní oblasti není sice žádným nováèkem, ale s Ostrovem, Domem 
kultury a jeho øízením se bude muset postupnì seznamovat, získávat nové 
poznatky a konkretizovat své vize budoucího provozování kultury v našem mìstì. 
Romana Parmová (1962) pochází z Kadanì a bydlí v Klášterci nad Ohøí. 
Vystudovala støední ekonomickou školu. Až dosud pracovala na Mìstském úøadì 
v Klášterci nad Ohøí v Odboru kultury, marketingu a cestovního ruchu, podílela se 
na rozpoètu mìsta. V minulosti se zabývala obchodním podnikáním, ale už mnoho 
let se vìnuje kulturní èinnosti, organizovala napøíklad módní pøehlídky, výstavy, 
pøednášky. Mezi její záliby patøí kultura, cestování a turistika. Je matkou tøí dìtí: 
dvou dospìlých synù a nezletilé dcery.

covníky, byla vidìt a lidé ji pozitivnì vnímali a hodnotili. 
Vše je o dobré spolupráci, jednání s lidmi, o efektivní 
komunikaci. Vy se mì ptáte druhý den mého pùsobení 
v nové funkci, ale orientovat se v širších souvislostech 
mi urèitì chvilinku potrvá. 

Kromì pøedstavování zamìstnancù a orientace v bu-
dovì jsem se hned zaèala zajímat o nejbližší poøádané 
akce v Domì kultury i ve mìstì. Kontaktovala jsem 
agenturu a poøadatele Ostrovského kulturního léta, 
abych mohla pøispìt urèitou pomocí. Dále jsem se zají-
mala o pøípravu Ostrovského mìsíèníku, o filmový 
festival Oty Hofmana. Více zatím nebylo v mých silách. 
V nejbližším období budu hlavnì navštìvovat kulturní 
akce a získávat pøehled. Také se budu muset vydat ke 
sponzorùm. Brzy se mi snad podaøí zúroèit profe-
sionální zkušenosti a konkrétnì využít léty získané kon-
takty k uskuteènìní zajímavých akcí. Jednoduše se chci 
aktivnì a plynule zapojit do veškerého kulturního dìní 
a práce.

Jsem ekonomka, podílela jsem se na rozpoètu mìsta 
a vím, jak je dùležité a zároveò složité financování 
èehokoliv. Finanèní prostøedky by mìly být transpa-
rentnì používány a s majetkem se musí øádnì hospo-
daøit. Chci pokraèovat v rekonstrukci Domu kultury 
i v dalších plánovaných akcích a zmìnách, realizovat 
nové, ale hlavnì nechci nic slibovat. Moje životní 
krédo je jít stále dopøedu, jít za nápadem, realizovat ho, 
nenechat se odradit i neúspìchem, pracovat, neustále 
vyvíjet aktivitu. Mám ráda pohyb, když se stále nìco 
dìje a hlavnì když se to podaøí. Ale snad nejdùležitìjší 

Mùžete upøesnit zaèátky vaší práce ve 
funkci øeditelky? 

Jaké jsou vaše priority, co je pro vás ve 
funkci øeditelky podstatné?

„Snad nejdùležitìjší pro mì jsou návštìvníci poøá-
daných akcí, aby byli spokojení a odnášeli si krásné 
kulturní zážitky.“ parmova@dk-ostrov.cz 
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Stará radnice Ostrov zve 15. èervna v 19.00 hod. 
na pøednášku spisovatele Dalibora Stacha, 
nazvanou Krušnohorské proroctví. 

Jedná se o osmadvacet autentických pøíbìhù, kde 
spisovatel vypráví své vlastní zážitky i zážitky jiných 
lidí, jejich propojenost a návaznost na Krušné hory. 
Jedním z pøíbìhù je jeho zkušenost z dvakrát 
prodìlané klinické smrti. Dalibor Stach alias Harry 
Telesfor není jenom spisovatel, ale také cestovatel, 
malíø, fotograf, režisér, filosof a mystik. Jeho tvorba je 
velmi osobitá a rùznorodá. Vedle mystického 
pøíbìhu Brána napsal i kriminální pøíbìh Mrtví muži 
nemluví. A ve své tvorbì pokraèuje trilogií Oáza 
v poušti, Let Césara a Daimonion z Jasmínového 
nebe. Jeho první film Návrat cínové hole, což je 
rocková pohádka, zúroèil rady režiséra Miloše 
Formana, s kterým se setkal v roce 1997. 

Souèástí této pøednášky bude køest knížky Z Velryby, 
pøíbìhy z pražské kavárny. Na motivy jedné z nich se 
bude natáèet letos v létì pohádka v Moravském 
krasu. „A co nechcete, aby lidé èinili vám, neèiòte 
druhým.“ 

Poboèka GU Karlovy Vary 
tel. 353 842 883, 737 072 522
e-mail: letohradek@galeriekvary.cz
Otevøeno: úterý-nedìle 10.00-17.00 hod.
Hromadné návštìvy po telefonické domluvì 
po-pá 8.00-15.00 hod. První støeda v mìsíci vstup 
zdarma. 

Zdenìk Manina  - Ostøí se tupí, ostøí se brousí
Kladenský keramik a sochaø pøedstavuje figurální 
sochaøské instalace, obrazy a kresby zkoumající 
postavení èlovìka v souèasném svìtì a v nìkterých 
dílech se nechává inspirovat barokní perspektivou 
Letohrádku.
Výstava potrvá do 24. èervna.
Grafické lahùdky ze sbírky Miroslava Navrátila
Výstava pøipravená ve spolupráci s pražskou Galerií 
Litera se soustøedí na evropské grafické umìní 
70. a 80. let 20. stol. (Joseph Beuys, A. R. Penck, 
Hermann Nitsch, Jannis Kounellis, Marc Tobey ad.).
Výstava potrvá do 15. èervence.
Veronika Richterová - Letní byt
Nejznámìjší pøedstavitelka Pet-Artu Veronika 
Richterová (1964) zajímavì zpracovává umìlo-
hmotné láhve do roztodivných podob zvíøat a pøed-
mìtù a sestavuje z nich snové a fantazijní prostorové 
scenérie.
Výstava potrvá do 26. srpna.

Další akce:
9. èervna 15.00 hod. Køiš�álová pryskyøice
 (výtvarná dílna)
Výroba šperkù z køiš�álové pryskyøice. Výtvarná dílna 
je urèena pro dìti od 12 let a dospìlé.
Vstupné: 50 Kè
V cenì vstupného je zahrnut veškerý potøebný 
materiál.
16. èervna 13.00 hod. Zámecká slavnost 
Odpolední program pro dìti i dospìlé. Výtvarné 
dílny (linorytová dílna s Helenou Èubovou, výroba 
ruèního papíru se Zdeòkou Bílkovou, malování pøed 
Letohrádkem), taneèní vystoupení (taneèní obor ZUŠ 
Ostrov pod vedením Olgy Ratajové), koncert, 
povídání o soukromém sbìratelství s Miroslavem 
Navrátilem, který zapùjèil evropskou grafiku na 
výstavu Grafické lahùdky.
Vstupné dobrovolné.
28. èervna 17.00 hod. Kvìtinová výtvarná dílna
Výroba kvìtinových módních doplòkù a dekorací. 
Výtvarná dílna je urèena pro dìti i dospìlé.
Vstupné: 50 Kè. V cenì vstupného je zahrnut veškerý 
potøebný materiál.

Již 3. èervna nabízíme koncert Písnì s loutnou. 
Program koncertu je inspirován hudbou Shakespea-
rovy doby. Jarmilu Chaloupkovou znají mnozí 
Ostrovští jako bývalou uèitelku ZUŠ, dnes pøednáší 
na konzervatoøi v Pardubicích. Její zpìv doprovodí na 
loutnu anglický hudebník 
Brian Wright. Oba jsou èastý-
mi hosty svìtových hudebních 
festivalù a sklízejí zasloužené 
ovace i na èeských pódiích. 

Letošní letní výstavu zahájíme 
již 9. èervna, aby ji mohly 
navštívit i školní tøídy. Krásný 
svìt zápalkových nálepek 
nabízí pohled na miniaturní 
výtvarná díla z Japonska, Nì-
mecka, Holandska, Španìlska 
i Èech. Výstava je podìko-
váním jednomu obyèejnému 
èlovìku, který bìhem svého 
života dokázal vytvoøit sbírku 
zápalkových nálepek ze zemí 
celého svìta. Vernisáž výstavy 
bude jedineèná i tím, že 
v kostele Zvìstování Panny 
Marie vystoupí pìvecký sbor 
z Mariánské pod vedením 
sbormistra Jiøího Navary. 
Možná, že toto tìleso uslyší-
me naposledy, nebo� podle 
dùvìryhodných pramenù má být ústav na Mariánské 
zrušen.

13. èervence se sejdou na nádvoøí pøi Klášterním 
bubnování všichni, kdo si sami chtìjí vyzkoušet 
rytmické nástroje jako bubínky, chøestítka, didžeridu, 
koncové píš�alky a další. Léèivá síla úèinkù vlastní hry 

Již druhý roèník Letní rockové scény se uskuteèní 
10. èervna na oblíbené Letní scénì MDDM, opìt 
ve spolupráci Domu kultury s hudební skupinou 
A. K. Hlušek a Image, která odstartuje akci 
v 15.00 hodin. 

Dalšími lákadly jsou jáchy-
movská kapela Groove-
Town a liberecká formace 
Sweet children. Frontmana 
této skupiny Vojtu Draho-
koupila jste mìli možnost 
vidìt v soutìži Hlas Èesko-
slovenska. 

Na závìr akce se pøedstaví 
sokolovská kapela Friday, 
která dìlala pøedskokana 
takovým skupinám, jako 

jsou Chinaski, Rybièky 48, Xindl-X, Airfare, Support 
Lesbiens, Mandrage a další. Samozøejmostí bude 
drobné obèerstvení. 

Letohrádek Ostrov 

a zapojení do skupiny stejnì naladìných úèastníkù 
byla již mnohokrát vyzkoušena. Opravdu si tento 
program nenechejte ujít, srovnání hry venku na 
nádvoøí a v prostoru kostela je silným zážitkem.
Na konci èervence nabídneme návštìvníkùm ještì 

jeden nezapomenutelný hu-
dební zážitek: Do klášterního 
kostela zavítá osmdesátièlenný 
hudební soubor z Anglie, 
London Schools Symphony 
Orchestra. Zástupci tohoto 
orchestru si sami vybrali náš 
klášterní kostel pro jeho ne-
opakovatelnou akustiku a pro-
stor. Tak velký orchestr ještì 
v Ostrovì nehostoval!

V srpnu se mùžeme tìšit na 
žánr, který v klášteøe zatím ješ-
tì nezaznìl. Na Veèer šanso-
nù pozve své posluchaèe pro-
fesorka konzervatoøe v Plzni, 
vedoucí pìveckého oddìlení 
Svatava Luhanová s dopro-
vodem.

Pravidelní návštìvníci Kláštera 
se pravdìpodobnì ptají, zda 
také letos bude pøipraven 
koncert s veèerní prohlídkou 
areálu. Samozøejmì, že jsme 

nezapomnìli. V sobotu 1. záøí zveme spoleènì se 
souborem Musica Dolce Vita na koncert Klenoty 
èeské hudby. V provedení mezzosoprán, flétna 
a harfa zazní nejznámìjší svìtová díla èeských skla-
datelù Dvoøáka, Smetany, Janáèka a dalších. Pøejeme 
vám krásné letní zážitky a tìšíme se na vaši návštìvu! 

Klášter nabízí svou vlídnou náruè a poutavý program
Venkovní teploty stoupají, a tak obèas vyhledáváme místa, kde nalezneme pøíjemný chládek. Právì 
takovým je ostrovský klášterní areál v létì. Mnoho návštìvníkù se již pøesvìdèilo o kráse barokního 
prostøedí s nevšedním geniem loci. Nabízí svým návštìvníkùm nejen pohled do historie mìsta, ale 
také stále nové výstavy a koncerty.

Mgr. et MgA. Zdeòka Bílková, kurátorka

Letní rocková scéna

Letní rocková scéna

 A. K. Hlušek, Martina Novotná

Pøednáška a køest knihy 

Jana Dvoøáková

Exponát z výstavy Krásný svìt zápalkových nálepek 

Vìra Èarná, ved. støediska Klášter Ostrov



9. èervna sobota 17.00 hod.

Vernisáž výstavy

Miniaturní výtvarná díla Japonska, Španìlska, Nìmec-
ka, Holandska a Èech, to je pouze nepatrná èást sbírky, 

která je výsledkem více než 50 let intenzivní sbìra-
telské èinnosti. Zápalkovým nálepkám v Èechách již 

odzvonilo, ale návštìvníci výstavy mohou obdivovat, 
jak byl krásný svìt minulého století.
Na vernisáži zazpívá ženský pìvecký sbor Domova 
z Mariánské pod vedením Jiøího Navary.
Výstava potrvá do 26. srpna.

KRÁSNÝ SVÌT 
ZÁPALKOVÝCH NÁLEPEK

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

KOSTEL ZVÌSTOVÁNÍ PANNY MARIE

3. èervna nedìle 19.00 hod.

Zpìv: Jarmila Chaloupková, loutna: Brian Wright 
(England)
Pùsobivý písòový recitál s doprovodem renesanèní 
loutny provází posluchaèe evropskými zemìmi a jejich 
hudební kulturou své doby. Ostrovská rodaèka (nyní 
profesorka zpìvu na konzervatoøi v Pardubicích) a 
absolvent londýnské Trinity College of Music jsou 
pravidelnými hosty festivalù v Paøíži, Štrasburku, USA, 
koncertují po celé ÈR.

Pokraèuje výstava

Unikátní série velkoformátových sférických fotografií 
zajímavých míst z celé Èeské republiky. Nevšední zá-
bìry mìst a turisty vyhledávaných míst jsou pøevzaty 
z virtuálních prohlídek. Kvalita zpracování a fotogra-
fická úroveò ohromí snad každého a mohou se stát 
inspirací pro skuteènou návštìvu vybraného místa. 
Hlavním smyslem výstavy je nejen pozvat diváka na 
návštìvu zobrazených míst, ale také ukázat oblíbené 
turistické cíle v maximální kvalitì tìm, kteøí se do tìch-
to objektù sami dostat nemohou.

Výstavu mùžete zhlédnout nejpozdìji do 3. èervna.

PÍSNÌ S LOUTNOU

ÈESKÁ PANORAMATA

Èerven 2012  8 Ostrovský mìsíèník
kulturní pøíloha 6/2012

STARÁ RADNICE OSTROV 

Kultura

DÙM KULTURY OSTROV

KLÁŠTER OSTROV

Pøipravujeme

1. èervna pátek 17.00 hod.
Vernisáž výstavy

Olejomalby Dalibora Stacha
Výstava potrvá do 26. èervna.

15. èervna 19.00 hod. 

Pøednáška s autorským ètením a zároveò køest knihy 
Z velryby spisovatele Dalibora Stacha, který je také 
cestovatelem, malíøem, fotografem, režisérem, filo-
sofem a mystikem.

29. èervna pátek 17.00 hod.

Výstava pøedstaví vazby ze suchých bylin a plevelných 
rostlin rostoucích v rumištích a na okrajích cest. 
Pøijïte se spoleènì s námi potìšit krásou a zruèností 
Jarky Beerové, která je dovede mistrnì uvázat a na-
aranžovat, že se až tají dech…
Výstava potrvá do 28. srpna.

HVÌZDNÉ NEBE  

KRUŠNOHORSKÉ PROROCTVÍ 

Z ÈESKÝCH LUHÙ A HÁJÙ 

Kostel Zvìstování Panny Marie
13. èervence pátek 18.00 hod.

Odborníci vìøí, že rytmické bubnování mùže pomoci 
zdraví èlovìka tím, že v nìm navodí pocit hluboké 
relaxace, zmírní stres a sníží krevní tlak. Bubnování 
má øadu výhod, dokáže nabudit nebo uvolnit. Ozvuè-
ná døívka, bubínky, chøestítka, didžeridu, koncové 
píš�alky, „tibetské“ mísy, to vše jsou nástroje, na které 
si návštìvníci mohou spoleènì s ostatními zahrát.

Klášterní bubnování

Letní scéna MDDM
15. èervence nedìle 15.00 hod.

Koncert ostrovských trampských skupin: 4R, Tuláci, 
Plešbend, DRC 

Kostel Zvìstování Panny Marie
30. èervence pondìlí 19.00 hod.

Osmdesátièlenný hudební soubor z Anglie zavítá do 
Ostrova na své prázdninové cestì po ÈR.

LETNÍ TRAMPSKÁ SCÉNA OSTROV 

London Schools Symphony Orchestra 

1. èervna pátek, IC v DK Ostrov
Zahajujeme zápis a prodej do taneèních kurzù 

Zahájení: 24. záøí 18.00 hod.
Další lekce: 1., 8., 15., 22., 29. øíjna a 5., 12., 19., 26. 
listopadu
Prodloužená: 27. øíjna
Vìneèek: 1. prosince
Jako bonus je vstupenka na lednový Ples DK 
Ostrov v roce 2013.
V cenì kurzu je zahrnuto 30 vyuèovacích hodin 
vèetnì Prodloužené a závìreèného Vìneèku.

Zahájení: 24. záøí 20.00 hod., dále každé pondìlí 
až do 26. listopadu, celkem 10x

Tanec se stává èím dál vìtší módou a poèty poøá-
daných plesù jsou rok od roku vyšší. Neovládat toto 
krásné umìní, je dnes již témìø handicap a nechat si 
ujít krásu a zábavu s tím spojenou je skoro høích.
Kurzy povede taneèní mistr Petr Dytrych z taneèní 
školy Stardance Chomutov. 

10. èervna nedìle 15.00 hod.
Letní scéna MDDM

Vystoupí kapely: A. K. Hlušek a Image (Ostrov), 
Groove Town (Jáchymov), Sweet Children (Liberec), 
Friday (Sokolov).

22. èervna pátek 10.00-17.00 hod. 
Mírové námìstí

Návštìvníci trhù se mohou tìšit na výjimeèné a kva-
litní produkty pìstitelù a výrobcù z Èech i Moravy. 
V rámci akce je pøipraven doprovodný program. 

KLASICKÉ 
TANEÈNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ 

TANEÈNÍ PRO DOSPÌLÉ

OSTROVSKÉ TRHY S FARMÁØI

LETNÍ ROCKOVÁ SCÉNA OSTROV 

Kostel Zvìstování Panny Marie
26. èervna úterý 19.30 hod.

Koncert festivalu Mitte Europa
*) není akcí Domu kultury

MELTON TUBA QUARTETT 
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Kinokavárna

Pùjèovna DVD - novinky

1. pátek 17.30 hod.
1. pátek 20.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 97 minut, èeské titulky (*12)

Premiéra
Jak lehce lze ze souboje o vysnìnou dívku udìlat tøetí 
svìtovou válku! Dva špièkoví agenti CIA, Tuck a FDR, 

jsou kamarádi na život a na smrt. To ovšem pouze do 
doby, než se oba zblázní do jedné a téže sleèny, 
Lauren Scottové (Reese Witherspoon). Na øadu 
pøichází série promyšlených špionážních útokù s je-
diným cílem: co nejvíce ztrapnit a zkazit rande toho 
druhého. Na plátna kin se vrací režisér Charlieho 
Andílkù McG, kterému se podaøilo namíchat doko-
nalou smìsici akce, napìtí, vášnì a humoru se skvì-
lým hereckým obsazením. 
Produkce: USA. Žánr: akèní komedie

2. a 3. sobota a nedìle 17.30 hod.
2. sobota 20.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 132 minut, èeské titulky (*15)

Repríza
Bez plánu. Bez podpory. Bez šance. Vybírají si mise, 
jejichž splnìní je prakticky nemožné. Ve ètvrtém díle 

Mission: Impossible tým vedený Ethanem Huntem 
(Tom Cruis) posune hranice nemožného ještì o nìco 
dál. Produkce: USA. Žánr: akèní

7. a 8. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 80 Kè, 120 minut

Repríza
Film o cestì za studentskou láskou do nedávné 
minulosti aneb: Co neudìláš dnes, musíš dokonèit 
vèera. Komedie s originální zápletkou, v níž si vìènì 
svobodný profesor èeštiny díky tøídnímu srazu 
uvìdomí, že nejvíc miloval spolužaèku Elišku.
Produkce: ÈR. Žánr: školní komedie

TOHLE JE VÁLKA! 

MISSION: IMPOSSIBLE - 
GHOST PROTOCOL 

PROBUDÍM SE VÈERA 

MISSION: IMPOSSIBLE - GHOST PROTOCOL
Bez plánu. Bez podpory. Bez šance.

SHERLOCK HOLMES: HRA STÍNÙ
Sherlock Holmes býval nejchytøejším mužem 
salónù… až dosud.

MUŽI V ÈERNÉM 3, 
TADY HLÍDÁM JÁ…
A  MOŽNÁ I PØEKVAPENÍ

8. a 9. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 70 Kè, 65 minut

Premiéra
Pøíbìh filmu vypráví o dvou 12letých klucích, kteøí se 
náhodnì ocitnou v cizím bytì na zvláštní oslavì den 
po silvestru. V bytì mladé dívky jsou rovnìž na 
návštìvì dva dospìlí muži. Dìti se v bytì zapo-
menou, prožijí svoje první setkání s láskou a sexua-
litou, pøestanou vnímat èas a neuvìdomí si, že se po 
nich doma shánìjí a pravdìpodobnì už je hledá 
policie. Ve filmu Pøíliš mladá noc se dìti dostávají do 
situací, pøed kterými by mìly být, alespoò podle 
našich spoleèenských zvyklostí, chránìny. 
Produkce: ÈR. Žánr: drama

9. a 10. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 118 minut (*12) 

Premiéra
Nový film s Vojtou Dykem a Kryštofem Hádkem. 
Poklidnou idylu rázovité vesnièky rozèeøí sympatiètí 
mladíci, kteøí pøijeli prý proto, aby vyhledali nejlepší 
místo pro instalaci nového mobilního vysílaèe. Vidina 

zisku vzbudí v místních pochopitelné oèekávání, 
zvláštì když se dozvìdí o zajímavé finanèní odmìnì 
pro majitele pozemku, na kterém bude vysílaè stát. Je 
ovšem otázkou, zda Filos s Kájou jsou tím, za co se 
vydávají… Produkce: ÈR. Žánr: komedie, drama

14. a 15. ètvrtek a pátek 17.00 hod.
15. a 16. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 80 Kè, 151 minut, èeské titulky (*12) 

Premiéra
West Side Story pøedstavuje mezník ve vývoji 
samotného žánru muzikálu. Když se studio Seven 
Arts v roce 1961 rozhodlo pøenést na plátno 
broadwayský muzikálový hit Arthura Laurentse 
a Jeroma Robbinse s hudbou Leonarda Bernsteina, 

byl to krok velmi logický. Vzpomínka na West Side 
Story je vzpomínkou na energii, vzrušení a podí-
vanou, jakých je na plátnì vidìt jen málo. 
Produkce: USA. Žánr: muzikál

16. a 17. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 110 minut (*12) 

 
Repríza
„Nechápu, jak mi za rok mùže být pìtaètyøicet, když 
poøád ještì nevím, èím chci být, až vyrostu.“ 
Existenciální otázku hlavní hrdinky pøetavila režisérka 
Alice Nellis v originální komedii, jejíž hlavní hrdinka 
nestihla dospìt. Hrají: Ivana Chýlková, Vojta Kotek, 
Zuzana Bydžovská, Bob Klepl, Zuzana Kronerová 
a další. Produkce: ÈR. Žánr: komedie

PØÍLIŠ MLADÁ NOC 

SIGNÁL 

WEST SIDE STORY 

PERFECT DAYS - I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY

21. až 24. ètvrtek až nedìle 17.30 hod.
22. a 23. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 80 Kè, 113 minut

Premiéra
Pøíbìh volného pokraèování romantické komedie 
Líbáš jako Bùh zaèíná ve chvíli, kdy staré manželské 
svazky jsou definitivní minulostí a Helena s Fran-
tiškem se pokoušejí zaèít nový život. Ovšem pouto 
s tím bývalým nelze zpøetrhat jen tak jednoduše. 
V novém filmu posílá Marie Poledòáková kvarteto 

hlavních hrdinù do nových životních situací. 
V úchvatných exteriérech exotického Maroka se 
odehrává další pøíbìh plný humoru, romantiky a lásky 
a tentokrát i trošky napìtí.  
Produkce: ÈR. Žánr: komedie

28. až 30. ètvrtek až sobota 17.30 hod.
29. a 30. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 80 Kè, 105 minut, èeské titulky (*12)

Premiéra
Bez kompromisu… Režisérka Phyllida Lloyd (Mamma 
Mia) natoèila poutavý životopisný film o nej-
významnìjší politièce 20. století. Margaret Thatche-
rová, neobyèejná a všestranná žena, která dokázala, 
že vysoká politika není jen výsadou mužù, se jako 

první žena stala premiérkou Spojeného království 
Velké Británie a Severního Irska. Svým nekom-
promisním pøístupem k politickému (ale i osobnímu) 
životu získala pøezdívku Železná lady. Režisérka 
obsadila do hlavní role Meryl Streepovou, která je 
díky maskérùm od Thatcherové témìø k nerozeznání. 
Produkce: USA. Žánr: biografický

LÍBÁŠ JAKO ÏÁBEL 

ŽELEZNÁ LADY 

Pøipravujeme v kinì
na èervenec
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Fotografie mìsíce Fotoklubu Ostrov. Autor Milan Martinek

2. èervna 13.00 hod. Dìtský den

9. èervna 13.00 hod. Nejsilnìjší muž Ostrova 

Dìti se opìt mohou tìšit na hasièe (i pìnu), ètyøkolky, 
konì, diskotéku, nafukovací hrad, ukázky zbraní. Èeká 
je mnoho sladkostí, her a zábavy.

Již poètrnácté se koná soutìž v tìžkých silových 
disciplínách. Letos bude Silák pouze pro ostrovské borce. 
Pøihlásit se tedy mùže kdokoli, všichni závodníci jsou  
vítáni. V prùbìhu soutìže na všechny èeká bubenická 
show, oblíbená kapela Las Pegas a kulturistická exhibice. 
Vstup volný. Více na: www.fitnessatlantis.cz 

26. èervna úterý 19.30 hod., kostel Zvìstování Panny Marie

Melton Tuba Quartett
Èlenové souboru: 
Hartmut Müller, Heiko Triebener, Jörg Wachsmuth, Ulli Haas

Tubové kvarteto je na kon-
certních pódiích pomìrnou 
vzácností a v Nìmecku je tento 
soubor jediným profesionálním 
tubovým souborem. Virtuózní, 
technicky a zvukovì vytøíbené 
kvarteto bylo založeno v roce 
1989. Jeho èlenové hrají v pøed-
ních orchestrech a vyuèují na 
vysokých hudebních školách. 
Repertoár zahrnuje skladby 
a aranžmá od renesance až po 
modernu, právì tak jako od 
klasiky po jazz. 

Atlantis zve na nové akce

Karel Kunz 

Festival uprostøed Evropy 
Mitte Europa 

rep

Dotazník Informaèního centra Ostrov
Kopírování                                

Veøejný internet                       

Nákup místenek                        

Nákup on-line vstupenek         

Jiné ………………………………………….................

Se službami IC jsem:

Velmi spokojen                     

Spokojen                                

Spíše nespokojen

Jak mi vyhovuje provozní doba IC:

Vyhovuje                                 

Nevyhovuje                            

Navrhuji zmìnu …………………………….........

Jaké služby v IC postrádám:

……………………………………………...........................

……………………………………………...........................

…………………………………………………......................

Jaké služby v Ostrovì postrádám:

………………………………………………........................

………………………………………………........................

………………………………………………........................

*) kladnou odpovìï prosím oznaète køížkem

Žák, student                        

V produktivním vìku          

Dùchodce                              

Obèan mìsta Ostrova          

Návštìvník z regionu            

Turista                                     

Jak èasto navštìvuji IC v DK:

Dennì až nìkolikrát týdnì     

Ménì èasto                                 

IC nenavštìvuji                           

Jaké služby v IC využívám:

Informace o jízdním øádu      

Vyplnìný dotazník prosím odevzdejte v IC v DK 
do 30. èervna 2012, poslouží nám k porovnání 
informací a ke zkvalitnìní našich služeb.

Dana Kolovratníková, vedoucí IC 

Festival uprostøed Evropy, zábìr z jednoho z minulých roèníkù

INZERCE
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Tipy na výlet 
Ostrovy Èeské republiky 

První zmínka o obci pochází sice až z roku 1333, ale 
živo zde bylo zcela urèitì již dávno pøed tímto 
letopoètem. V okolních kopcích se nacházely støíbrné 
a železné rudy, potoky zase nabízely blyštivé zlato. 
Dokládá to mnoho starých rýžoviš� a nálezy železných 
strusek na ostrovském katastru. Kolonizovat místní kraj 
zapoèali nìmeètí osadníci a s nimi i øády benediktinù 

a køížovníkù. V té dobì bezpochyby zaèala i první 
výraznìjší tìžba rudného bohatství zemì. K roku 1379 
nacházíme Ostrov v arcibiskupském majetku pøíbram-
ském, a to až do husitských válek. Poté, jako všude 
jinde, ves velmi èasto mìnila svoji vrchnost (a to i po 
Bílé hoøe). V roce 1629 zde stálo již 14 domù a vejsadní 
hospoda. V roce 1680 øádil v širokém okolí mor. 
Letopoèet 1770 pøináší èíslování domù, kterých už bylo 
36, tím posledním byl místní mlýn. V letech 1771-2 
dolehlo na ves druhé morové povìtøí, kdy za oba 
smutné roky zemøelo 36 lidí. Nevolnictví bylo v místì 
zrušeno za panování hrabìnky Desfourové a robota za 
knížepána Schwarzenberga. Obec se o nìco pozdìji, 
stejnì jako mnoho ostatních, zcela osamostatnila. 
V roce 1875 zde ještì pùsobila spousta živností. Napø. 
dva krejèí, kováøi a obuvníci, truhláø, kameník, sla-
dovníci a mlynáø. Mezi zachovalé památky patøí 
pomník na návsi, postavený (díky místním hasièùm) na 
památku vojákù, pocházejících tehdy ještì z Wostro-
wa. Padli v I. svìtové válce, a jak se mùžeme doèíst, 
bylo to ve velkých dálavách od rodné hroudy, napø. 
v Itálii, Rusku èi Srbsku. Bìhem války (r. 1915) zaèala 
v kraji velká sbìratelská akce, která mìla za úkol 
shromáždit sbírku lidových vyprávìní z pøíbramského 

okolí. Byli to právì ostrovští, kteøí pøispìli nejvìtší 
zásobou lidových povídek, jak jinak než o skalních 
skøítcích, zachráncích chudých horníkù. 

Ale vra�me se od povìstí do skuteènosti. Události od 
konce I. svìtové války mi popsala na ètyøech hustì 
popísmenkovaných listech místní kronikáøka. Mùžeme 
se tedy i dozvìdìt, že r. 1933 mìla obec ještì témìø 
300 obyvatel. Druhá svìtová válka v tìchto místech 
skonèila o nìco pozdìji než ve zbytku Evropy. Ještì 
11. kvìtna se v okolí Ostrova bojovalo a teprve ve 
23.00 hod. palba ustala. 12. kvìtna 1945 v 9.00 hod. 
dorazila do obce Rudá armáda a definitivnì ukonèila 
svìtovou válku i zde. Své si, dle kroniky, prožil v 50. le-
tech i místní mlynáø. V záøí 1946 neznámý pachatel 
založil oheò v mlýnici, v lednu 1947 shoøela stodola i se 
zemìdìlským náøadím a v èervenci 1948 byla v noci 
zastøelena mlynáøova dcera. Ani v jednom pøípadì 
nebyl pachatel vypátrán. Pøemístíme se až do r. 1970, 
kdy bylo dostavìno místní koupalištì a o deset let 
pozdìji rekonstruována budova obecního úøadu. 
Dalších deset let života, sametová revoluce a jedno-
hlasné osamostatnìní obce. V roce 1998 se ve mìstì 
konal Den Ostrovù a z obce u Pøíbrami dorazil starosta 

i s rodinou. Místní sbor dobrovolných hasièù oslavil 
25. èervna 2011 své 105. výroèí od založení. Tehdy, 
v roce 1906, se stal protektorem spolku kníže Bedøich 
Schwarzenberg. Sbor upoøádal slavnost spojenou se 
svìcením støíkaèky. Pøi té pøíležitosti se též konal i sjezd 
Župy okresu Bøeznického. V souèasnosti se místní hasi-
èi pravidelnì zúèastòují zápolení o Vranèický tuplák, 
což se samozøejmì neobejde bez soutìže v pití piva. 
Jednu z nejvìtších katastrof zažila obec 2. srpna 2009 
v dùsledku intenzivních pøívalových srážek. Hladina 
potoka, protékajícího obcí, se tehdy zvedla bìhem 
chvíle o neuvìøitelných 2,78 m. Voda poškodila 
majetek obce i soukromníkù, na pomoc bylo zøízeno 
povodòové konto. V záøí se pak konal v Pøíbrami 
i Koncert pro Ostrov, jehož výtìžek byl obci pøedán. 
Aby se podobné neštìstí záplav neopakovalo, proved-
la se regulace místního potoka. Ruku k dílu zcela urèitì 
pøiložili i rybáøi z místního spolku. 

V místì též mùžeme navštívit soukromou galerii G 20, 
poøádající výstavy obrazù, keramiky, divadelní a hu-
dební pøedstavení. Zde opouštíme kraj skalních skøítkù 
a míøíme do podhùøí Krkonoš za dalším cílem našeho 
putování. 

Tentokrát se pøesuneme ze západních Èech až k úpatí Brd, do okresu Pøíbram. Tady leží v nadmoøské výšce 498 m další Ostrov s pøibližnì stovkou stálých 
obyvatel.  Obcí protékají dva potoky, Vraneèský a Hrádecký, kaskádu zde tvoøí i tøi rybníky. 

Lubomír Mayer

Dobový snímek Ostrova ze zaèátku 20. století

Ostrov v souèasnosti

Text a foto: Jiøí Ciprian

Je nejvìtší státní pøírodní rezervací v Krušných 
horách. Jeho rozloha je pøes 900 hektarù. 
Rozkládá se západnì od Božího Daru v nadmoøské 
výšce kolem 1000 m. 

Prochází jím nauèná stezka, na podzim loòského roku 
po rekonstrukci opìt zpøístupnìná návštìvníkùm. 
Zaèíná nedaleko božídarského námìstí, vede po døevì-
ných hatích; její délka je cca 3 km. Dvanáct zastávek 
s informaèními tabulemi upozoròuje pøedevším na pøí-
rodní pomìry, seznamuje s kvìtenou a zvíøenou rašeli-
ništì, s døívìjší tìžbou rašeliny i s památkami na støedo-
vìkou tìžbu cínové rudy. Za zmínku stojí pøedevším 
porosty bøízy trpaslièí, keøíku rostoucího jinak až v se-
verské tundøe. Vzácnì se tu vyskytuje i masožravá 
rostlina rosnatka okrouhlolistá. Stezka vychází na silnici 
od Horní Blatné, po níž je možný návrat do Božího 
Daru. Za úvahu ale stojí projít dál po èervené turistické 
znaèce až na abertamskou køižovatku (cca 5 km navíc). 
Projdeme pøitom kolem nejvýše položené èedièové 
kupy ve støední Evropì, božídarského Špièáku 
(1115 m n. m.). Na Boží Dar i z abertamské køižovatky 
je spojení s Ostrovem pravidelnou autobusovou lin-
kou. 

Poznávejme svùj region
Božídarské rašeliništì 



jsou sladkokyselé, dle stupnì zralosti. Dozrávají v záøí. 
Døíny mají radìji zásaditou pùdu a jižní stránì. Nìkdy 
mohou být poškozeny mrazem (v mé zahradì ani pøi 
dlouhých a tuhých mrazech škodu neutrpìly). 
Pochází z jižní Evropy a podhùøí Kavkazu, hojnì 
rozšíøen do støední Evropy. Z hlediska výživového 
plody obsahují hodnì vitaminu C (tøetí nejlepší u nás 
hned po rakytníku a èerném rybízu), sacharidy, 
organické kyseliny, pektiny a minerální látky. V lido-
vém léèitelství se od pradávna používaly jako pro-
støedek proti støevním chorobám a støevním para-
zitùm. Z hlediska využitelnosti v kuchyni jsou proka-
zatelnì opìvovány již z dob starého Øíma, kde se 
tìmito plody zakonèovaly hostiny. Naši pøedci vyrá-
bìli kompot, marmeládu, rosol, mošt a sirup. V ne-
dozrálé, zelené formì jej nakládali a používali jako 
náhražku oliv. Také sušené byly oblíbenou zimní 
lahùdkou. A milovníky „tekutého ovoce“ jistì potìší 
drienkovica. 
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Mateøské centrum Ostrùvek 

Rady pro zahrádkáøe

Klub èeských turistù

Text a kresba: Martina Novotná 

Foto: Eva Jankovská

Døín obecný (Cornus mas)

Milan Jandourek, DiS

RNDr. František Wohlmuth, pøedseda KÈT

Døít se s døínem netøeba, je 
pøítelem pøekrásným a pøí-
nosným. Jednou jsem za-
slechl cizince vyslovovat 
èeské pojmenování tohoto 
keøe (nebo stromu s nízko 
nasazenou korunou), a tím, 
že naše „ø“ je obtížné, mu 

z úst vyšly v množném èísle „džíny“. V našich za-
hradách, parcích a kolem silnic jich je pro výteènou 
skromnost, estetické vlastnosti (barevné listové va-
riace a zajímavé kvìty), schopnost zpevnit bøehy 
a odolávat suchu spousta, ale málokdo tuší, že døín je 
dalším nositelem unikátních kulináøsky mnohostran-
nì využitelných plodù. Z ovocnáøského hlediska je 
nejpøínosnìjším právì Cornus mas. Z hlediska este-
tického se spíše vysazují jeho pøíbuzní jako Cornus 
alba, C. florida, C. sanguinea. Standardnì dorùstá až 
3,5 m. Nìkterá literatura mluví až o 8 m, ale nic 
takového jsem v terénu nikdy nezaznamenal, možná 
zaúøadoval tiskaøský šotek. Dožívá se až 100 let vìku. 
Žlutohnìdá kùra se ve vyšším vìku mìní v borku 
loupavou v dlouhých pruzích. Mladé letorosty jsou 
hranaté, tenké, nazelenalé, po stranách nafialovìlé. 
Pupeny nasazeny vstøícnì. Listy jsou vejèité, celo-
krajné, dlouze zašpièatìlé, øapíkaté. Listy z obou stran 
stejnì barevné, pøilehle ochmýøené, ze spodu u paždí 
žilek bíle ochlupené. Kvete v bøeznu a dubnu, dlouho 
pøed olistìním. Kvìty jsou jasnì žluté, oboupohlavné 
v malých hustých okolcích, obklopených ètyømi 
kožovitými nažloutlými šupinami. Plody jsou až 
12 mm dlouhé, soudeèkovité, karmínové peckoviè-
ky, takzvané „døínky“, rostoucí ve svazeècích, ale 
i jednotlivì a obsahují dvousemennou pecku. Chuti 

7. èervna

14. èervna

21. èervna

27. èervna

28. èervna

18.00 Zahájení 
18.05 Zprávy, Informaèní servis, Policejní zpravo-
dajství, Okénko z radnice
18.20 Pod lupou
18.40 Café U nás

18.00 Zahájení 
18.05 Zprávy, Informaèní servis, Policejní zpravo-
dajství, Okénko z radnice 
18.20 Škola hrou

18.00 Zahájení 
18.05 Zprávy, Informaèní servis, Policejní zpravo-
dajství, Okénko z radnice 
18.20 T.T.T.

15.00 hod. Pøímý pøenos jednání Zastupitelstva mìsta 
Ostrova

18.00 hod. Záznam jednání Zastupitelstva mìsta 
Ostrova

Zmìna poøadù vyhrazena! Jakékoli návrhy, pøipo-
mínky nebo dotazy (i pro naše hosty) volejte na tel. 
353 800 515 nebo pište na: marketing@tv-ostrov.cz, 
nebo mùžete zaslat textovou zprávu na 777 572 089.  
Premiéra vysílání: ètvrtek 18.00 hod. (v pøípadì 
Zastupitelstva 15.00 hod.). 
Opakování vysílání: po - ne každou sudou hodinu 
10.00-22.00 hod., kromì støedy  reprízy jsou ukonèe-
ny ve 14.00 hod. Mezi reprízami vysíláme Informaèní 
smyèku. 

Provozní doba kontaktního místa vedle bývalé 
Sbìrny Sazky: po 8.00-17.00 hod., út 9.00-17.00 
hod., st 8.00-17.00 hod., èt 9.00-17.00 hod., pá 9.00-
15.00 hod.

Spoleènost Kabel Ostrov s.r.o., provozovatel kabe-
lové 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
 Neuschönau, procházka v korunách stro-

mù 

Po nové èervené z Ostrova na Mariánskou 
a nakonec k Václavovi

 Z Levého Hradce na Pravý Hradec a po-
dél Vltavy do Kralup

 KV50 Karlovarský letní slunovrat, mezi-
národní veøejný pochod

 Z Perninku Døevaøskou cestou do Jo-
hanngeorgstadtu

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. 

2. èervna

9. èervna 

16. èervna

23. èervna

30. èervna

Domy na námìstí vypadaly víceménì stejnì. Nároží i oblouky podloubí byly 
opatøeny výrazným armováním a jednotlivá patra oddìlena prùbìžnými 
øímsami, mìly sedlové støechy a obvykle vysoké štíty. Nìkteré domy byly 
omítnuty, jak už to tak bývá, záleželo na financích. Stejnì jako dnes. Vnitøek 
domù byl dost podobný vrcholné gotice. Zajímavostí bylo dìlení objektù na 
dva nebo tøi trakty. Pøední èást domu sloužila jako prostorná síò, v druhém 
traktu kuchynì a v tøetím traktu byl obvykle sklad nebo komora. V patøe byla 
další síò, z níž se vcházelo, jak øíkáme dnes, do obývacího pokoje, dále pak opìt 
kuchyò a zaøízení k topení, vzadu pak místnost pro spaní. Typické byly tzv. 
prùjezdové domy. To bylo praktické, že? 

Jednatelka našeho sdružení Dana Kolovratníková již 
nìjaký èas hledala za sebe vhodného nástupce a s dù-
vìrou pøedala k 30. dubnu své žezlo Pavlínì Liškové 
a novému vedoucímu týmu, který zaèal od 1. kvìtna 
aktivnì v Mateøském centru pracovat. Maminky na 
mateøské dovolené, pøijïte si pohrát se svými dìtmi 
v novém dopoledním programu ve støedu a v pátek, 
v odpoledním programu ve ètvrtek si pak mohou dìti 
zadovádìt i bez rodièù. O prázdninách pøipravujeme 
pro školáky tradièní Letní výtvarnou dílnu vedenou 
lektorkou ZUŠ z Bechynì I. Blažkovou. Letos je dílna 
zamìøena na malbu v plenéru u Nauèné stezky 
Borské rybníky. Bližší informace k Letní výtvarné 
dílnì najdete v pøíštím vydání OM (nebo volejte 
tel. 608 914 469). Tìšíme se na vás. 
Více o nás se dozvíte na našich nových stránkách: 
www.centrumostruvek.cz

Z výletu do Chebu - pod hradem                           Foto: archiv KÈT

Pavlína Lišková, jednatelka

Hana Ševèíková, produkce



Støídání stupnic, zvyšování a snižování napìtí, smìøo-
vání k urèitému vyvrcholení a cesta zpìt. Jedním 
z prvních autorù takovéhoto hudebního bludištì byl 
barokní skladatel, dvorní kapelník markrabat báden-
ských Johann Caspar Ferdinand Fischer (1656-1746). 
Pøipomíná ho pamìtní deska u vstupu do klášterního 
areálu. Vystudoval totiž latinskou školu u ostrovských 
piaristù, øádu, který dával mimoøádný dùraz na du- 
chovní hudbu a hudební výchovu. Protože ostrovská 
zámecká zahrada, nazývaná „osmým divem svìta“, 
mìla hned nìkolik zahradních labyrintù, použil Fischer 
principu hudebního bludištì, a to jako jeden z prvních 
komponistù (již roku 1702) ve svém varhanním díle 
Ariadne musica. Odvážnì a prùkopnicky v nìm vy-

cházel ze støídání dvaceti 
stupnic, nesmírnì obtíž-
ného hudebního prvku, 
a to formou preludií 
a fug. Jak dokládají muzi-
kologové, ovlivnila tato 
skladba (i další Fischerovy 
kompozice) také tvorbu
J. S. Bacha (1685-1750), 
který tento princip široce 
rozvinul. Nejvýznamnìji 
v kompozici Dobøe tem-
perovaný klavír z let 1722 
a 1742, doslova „tonál-
ním labyrintu“, složeném 
z ètyøiadvaceti preludií 

a fug ve ètyøiadvaceti durových a mollových tóninách.

Je velmi pravdìpodobné, že se pro J. S. Bacha stal 
právì Ostrov (tehdy Schlackenwerth) cílem 
nìkteré z cest po okolí Karlových Varù. Ostrovská 
zahrada, zámecký a klášterní areál byly pro 
tehdejší lázeòské hosty atraktivním místem 
výletù, pro hudebního skladatele tím spíše, že zde 
pùsobil Fischer. Zjištìní OS Bludištì, které usiluje 
o obnovu této historické souvislosti jak v Karlo-
vých Varech, tak pøedevším v Ostrovì, je dalším 
potvrzením bohaté kulturní historie našeho 
mìsta. Svìdèí také o stálém opakování základního 
principu lidské existence: hledání pevného bodu, 
jistoty a záchrany a zápasu o nì.
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Ostrov a Johann Sebastian Bach

Labyrint (tedy bludištì) pøedstavuje prvek, známý již ze 
starovìku, jeho obsah se ovšem v prùbìhu staletí 
mìnil, stejnì jako jeho forma. Na poèátku jde o an-
tickou báji. V Knósu na Krétì, za panování krále 
Minóa, ohrožovala celou øíši obluda, Minótaurus, s tì-
lem muže a hlavou býka, která vyžadovala lidské obìti. 
Král dal Minótaura uvìznit v labyrintu, z nìhož nebylo 
úniku. Ovšem povinnou daò, roènì sedm dívek 
a sedm mladíkù, musel odvádìt. V jedné z tìchto 
obìtovaných skupin byl i syn athénského krále 
Theseus, který se odhodlal obludu zabít. Nebyl by 
ovšem uspìl bez pomoci Minóovy dcery Ariadny. 
Dostal od ní hroudu smùly a klubko zlatých nití. Smùla 
vyøadila z boje hlavu obludy a nit vyvedla Thesea 
z bludištì. Hrdinský boj 
Theseùv i nalezení cesty 
z bludištì se staly symbo-
lem zápasu dobra se 
zlem, stateènosti se stra-
chem, øádu se zmatkem; 
tak byl labyrint znázor-
òován napø. v øímských 
mozaikách svìtských bu-
dov. S pøíchodem køes-
�anství se støedem blu-
dištì a cílem cesty k nìmu 
stal Bùh, ústøední princip 
a tvùrce Všehomíra, cesta 
labyrintem pøedstavovala 
svízelné hledání spásy ve 
zmatcích høíšného svìta. Proto se bludištì, èasto 
kruhová, objevovala v dláždìní chrámových prostor, 
stejnì jako v náboženské literatuøe. Vzpomeòme spisu 
Labyrint svìta a ráj srdce Jana Amose Komenského. 
V období 16. až 18. stol. dostalo bludištì další formu, 
a to jako zahradní kompozice. Její matoucí cesty byly 
vyznaèeny støíhanou zelení èi kameny. Šlo tu již spíše 
o souèást zahradní architektury a záležitost kratochvil-
nou. Koncem 18. stol. pak bludištì zanikala, objevila se 
však znovu a s netušenou intenzitou v devadesátých 
letech století dvacátého, a to ve Spojených státech 
a dostalo se jim postupnì celosvìtové obliby. 
Tentokrát ovšem, s ohledem na psychologické 
pùsobení onoho hledání správné cesty ke støedu, 
soustøedìní na ni a tím i vylouèení nepøíznivého 
psychického stavu, se tedy labyrintu pøisuzuje jakási 
léèivá moc.

V souvislosti s J. S. Bachem jde o další formu labyrintu, 
tentokrát hudební. Zmatení cest nakreslených èi kon-
struovaných dostalo svou analogii v jazyku hudby. 

Denní rozkaz è. 116: Dne 12. kvìtna 1938 ve 
2 hod. v noci spáchal sebevraždu èet.d.sl. Václav 
Zamrazil, 1913-310-1935, 4. roty. Hosp. správa 
vezme jmenovaného týž dnem ze stavu. Ná-
hradní rota provede zápisné øízení. 

Krátké vojenské hlášení z denního rozkazu 19. kvìtna 
1938 by snad ani nemuselo stát za pozornost. Vždy� 
kolik vojákù si v tom pohnutém roce sáhlo na život. 
Mnohý tak uèinil v dùsledku národnostního kon-
fliktu, jiný už nevidìl východisko z osobních èi cito-
vých problémù. Jaký dùvod mìl Václav Zamrazil, se 
už dnes asi nedozvíme. Zajímavé ale pro nás je, že 
déle sloužící èetaø Zamrazil pøišel o svùj mladý život 
právì v Ostrovì. Od 13. dubna 1938 byla totiž do 
Ostrova pøemístìna 1. rota hranièáøského prapo- 
ru 5 z Chebu a 4. rota spolu se zákopnickou èetou 
z Falknova (Sokolov). Armáda zøídila kasárna v zadní 
èásti zámku a pùsobila v Ostrovì až do poèátku øíjna 
1938. Slavnostního pøivítání vojenské posádky èes-
kou veøejností, které se odehrálo 16. èervence v sále 
hotelu U Westfálce (Myslivna), se však voják Zamra-
zil už nedoèkal. O samotné tragické události, která se 
odehrála 12. kvìtna 1938, se dnes již mnoho zjistit 
nedá. Mùžeme se však alespoò podívat krátce do 
osobních vojenských spisù a zjistit struènì, kdo vlast-
nì byl Václav Zamrazil.

Narodil se 12. listopadu 1913 v obci Moøina v okrese 
Beroun. Absolvoval tøi roky obecné a tøi roky obèan-
ské školy. Ve studiích pokraèoval dva roky na živ-
nostenské pokraèovací škole. Obèanským povoláním 
byl pokrývaè. Toto povolání však vykonával jen 
krátce, nebo� po dosažení 21 let byl povolán k vojsku. 
Dne 16. bøezna 1935 se dostavil k odvodu a byl 
uznán schopným. Na vojnu mladý Václav nastoupil 
1. øíjna 1935 (k 4. rotì hranièáøského praporu 5). 
Vojenská kariéra zaèala jako u každého brance jeden 
a pùl mìsíèním výcvikem jednotlivce, který Václav 
prodìlal u 4. roty s prospìchem velmi dobrým. 
Slavnostní pøísahu složil v den výroèí republiky 
(28. øíjna 1935). Krátce nato absolvoval od 16. listo-
padu 1935 do 15. dubna 1936 poddùstojnickou ško-
lu hranièáøského praporu 5. Dne 3. srpna 1936 byl 
jmenován støelcem z kulometu vzor 24. Nedlouho 
poté pøišel pozorovatelský kurz a také prohlubování 
znalostí ve støelbì z kulometu. Zdárné absolvování 
výcviku pøineslo i své ovoce v podobì povýšení: 
1. øíjna 1936 byl z vojína povýšen na svobodníka. Dne 
26. ledna 1937 byl jmenován zpùsobilým odhadcem 
vzdálenosti. Roku 1937 dokonce absolvoval s velmi 
dobrým prospìchem kurz kulometné obrany proti 
letadlùm se støelbou cvièným a redukovaným støeli-
vem. Pøed plánovaným ukonèením základní vojenské 
služby v øíjnu 1937 byl ještì v èervenci povýšen na 
desátníka. Možná i to hrálo svou roli, a mladý Václav 
se rozhodl na vojnì zùstat. Následovalo opìt po-
výšení, v listopadu 1937 se stává déle sloužícím èeta-
øem. Jak je patrné, mìl pøed sebou slibnì se vyvíjející 
vojenskou kariéru. Nic nenasvìdèovalo blížící se 
tragédii. Vždy� ještì Vánoce r. 1937 a oslavu Nového 
roku strávil na øádné dovolené ve své rodné obci. 
V dubnu 1938 byl s jednotkou pøemístìn do Ostrova. 
Po mìsíci služby, 12. kvìtna 1938 v Ostrovì bohužel 
jeho životní pou� konèí. 

Václav Zamrazil zemøel jen pár dní pøed rozhodujícími 
tragickými okamžiky naší republiky. Vždy� již 21. kvìt-
na byla vyhlášena èásteèná mobilizace a nakonec vše 
vyvrcholilo v záøí 1938, kdy se v našem pohranièí 
støílelo. Do bojù s henleinovci aktivnì zasáhla i naše 
ostrovská posádka.  Jedním z posledních incidentù, 
u kterého zasahovali vojáci z Ostrova, než pøišel 
mnichovský diktát, bylo 27. záøí 1938 napadení 
jednotky SOS (Stráže obrany státu) v Èeském Wie-
senthalu. I pøes odhodlání našich vojákù, èetníkù, 
pøíslušníkù SOS bránit celistvost a demokracii Èesko-
slovenska pøišla však mnichovská dohoda a s ní ústup 
z našeho pohranièí. Èeskoslovenské vojsko v Ostro-
vì již 4. øíjna 1938 nahradili øíšskonìmecké ozbro-
jené sbory. Naše armáda se do Ostrova vrátila až 
v kvìtnu 1945. 

Autorkou èlánku Putování Ostrovského kodexu 
v OM 5/2012 (str. 13) byla Petra Kopecká, nikoli 
Vìra Èarná, jak bylo uvedeno. Redakce se omlouvá 
za neúmyslnou chybu.

Upozoròujeme diabetiky, že od 5. èervence do 
15. srpna bude ostrovská kanceláø Svazu diabetikù 
uzavøena z dùvodu dovolené. Dále vyzýváme 
úèastníky, pøihlášené na pobytové zdravotní 
rekondice k úhradì úèastnického poplatku ve výši 
4000 Kè a 50 Kè pojištìní. Poplatky nutno uhradit 
do 30. srpna, což je poslední termín. Pobytové 
rekondice se uskuteèní od 22. do 29. záøí v hotelu 
Sobìšice 163, Sušice (PSÈ 342 01).

Zaèíná èas dovolených a zajímavého cestování. S touto 
pohodou jsou pro diabetiky spojena urèitá pravidla, 
která by mìl každý respektovat. Svùj režim musí 
postižený diabetem podøídit diabetu, a ne naopak. Jen 
tak prožije výlet s kompenzovanou cukrovkou ke 
spokojenosti své i ostatních spolucestujících.

Jedná se o tyto povinnosti:
Pøed startem se v pohodì najíst úmìrného množství 
sacharidù. Dbát dùslednì na pravidelný jídelní režim. 

Informace pro diabetiky
Po ruce mít zdroj rychle pùsobícího sacharidu a spolu-
cestující informovat o jeho uložení a jak pomoci 
v pøípadì potøeby, s tím, že jste diabetik (v pøípadì 
hypoglykemie). Neopomenout glukometr a dostatek 
testovacích proužkù. Také vzít na cestu všechny léky na 
dobu pobytu, samozøejmì i inzulín. Doporuèuje se mít 
u sebe prùkaz diabetika a každé mìøení si zapsat pro 
pøípad i nezavinìné nehody pro dùkaz policejního 
vyšetøování. Pøi jízdì do zahranièí mít i cizojazyèný 
pøeklad o postižení diabetem (možno získat na SD 
Ostrov). Pøi delší cestì konat každé dvì hodiny 
pøestávku a nìco pojíst. Vyhnout se noènímu cestování. 
Pokud se necítíte dobøe nebo poci�ujete zdravotní 
potíže, na cestu nevyjíždìjte. Pøed cestou se dopo-
ruèuje realizovat pohovor s vaším lékaøem diabetolo-
gem, který nejlépe poradí s dalšími pokyny. Pøi 
dodržování uvedených zásad a dalších informací lékaøe 
a psychické pohodì je záruka š�astné dovolené. 

Jiøí März ÚOSD Ostrov

Èlenùm karlovarského Obèanského sdružení Bludištì se podaøilo zjistit novou významnou skuteènost, 
která naše mìsto zaøazuje do dalších kulturnì historických souvislostí. Johann Sebastian Bach pobýval 
v letech 1718 a 1720 v Karlových Varech s knížetem Leopoldem z Anhalt-Köthenu, v jehož službách tehdy 
pùsobil. Nìkdy v rozmezí tìchto let vznikla jeho varhanní skladba, nazvaná Malý harmonický labyrint.

Mgr. Zdenka Èepeláková 

Kdo byl Václav Zamrazil?

Ing. Josef Macke

Jedno z ostrovských bludiš� (labyrintù) - J. M. Sockh, 1715



dvì zlata, v mixu pak ještì støíbro. Oddílový kolega 
Klimaj byl tøikrát støíbrný. Suverénem dne byl 
plzeòský Voráè se tøemi prvními místy. Bývalá hráèka 
Ostrova Pøibylová obsadila tøetí místa ve dvouhøe 
a ètyøhøe. Nejúspìšnìjším úèastníkùm vìnovala ceny 
Toužimská stavební s.r.o.

IV. turnaj Ligy neregistrovaných 
Ve shodném termínu se v Klatovech uskuteènil ètvrtý, 
závìreèný celostátní turnaj Ligy neregistrovaných 
s ostrovskou úèastí Šuly st., Šulové a Mojtka. Akce se 
zúèastnilo 20 mužù a 10 žen. Výsledky byly opìt 
excelentní. Po celkovém vyhodnocení ètyø turnajù 
LN (i bez úèasti na jednom z nich) se Jan Šula st. stal 
celkovým vítìzem dvouhry a s manželkou Janou 
Šulovou se stali celkovými vítìzi smíšené ètyøhry LN. 
Gratulujeme! Sezónu 2011-2012, která byla bohatá 
a nároèná nejen poètem turnajù, ale úspìšná i na 
skvìlé výsledky, chceme zakonèit úèastí na Mistrov-
ství ÈR veteránù v Liberci.

Výsledky LN Klatovy:
Dvouhra muži: 1. Šula st., 6. Mojtek
Ètyøhra muži: 2. Šula st.-Mojtek
Ètyøhra ženy: 4. Šulová-Èiperová
Mix: 3. Šula st.-Šulová 

Celkové výsledky LN ze ètyø celostátních turnajù:
Dvouhra muži: 1. Šula st., 9. Mojtek,10. Šula ml., 
27. Štìrba 
Ètyøhra muži: 7. Šula st.-Mojtek, 14. Šula ml.-Štìrba
Ètyøhra ženy: 10. Šulová
Mix: 1. Šula st.-Šulová
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Ètenáøské pøíspìvky

Reakce na èlánek Petra Posípšila Pìší na cyk-
listické stezce? (OM 5/2012, str. 14)

Jsem osoba døíve narozená a s velkou radostí jsem 
uvítala možnost jít alespoò èást úseku na nákupy 
(auto ani kolo nemám) po nové cyklistické stezce. 
Jaká to úleva, že koneènì mùžeme my, starší a po-
malejší chodci, jít po bezpeèné (dostateènì široké) 
cestì a nemusíme se bát, že nás každou chvíli nìkdo 
srazí nebo pøinejmenším poøádnì vyleká. Od 
pøeètení èlánku pana Pospíšila ale už nemám odvahu 
na stezku vkroèit, protože nerada dìlám nìco, co je 
zakázané a odporuje dobrým mravùm. A tak už mi 
zbyly zase jen chodníky, urèené pouze chodcùm, na 
kterých jsem dennì vystavena nájezdùm mládeže èi 
malých dìtí bez dozoru, a nìkdy jsou to jízdy tak 
divoké, že není èas uskoèit. Po pøípadné srážce se ani 
neomluví, nebo se tomu zasmìjí. Dospìlí a starší 
cyklisté zas mají zvyk jet potichouèku za mnou, a pak 
na poslední chvíli promluví, nebo mì tìsnì minou, 
takže se velice leknu. Nemám zdravé srdce a leknutí 
pro mì mùže být (podle slov lékaøe) osudné. Nikdo 
z tìchto zde jmenovaných nepoužívá zvonek tak, aby 
chodce pøed sebou vèas varoval (tedy s pøedstihem). 
Nikdy nepotkám cyklistu, který by jel na chodníku po 
stranì, tak aby chodci mìli dost místa. Cyklistická 
stezka je dost široká jak pro cyklisty, tak pro chodce, 
a slibovala nádherné dlouhé procházky bez obav 
a v pomìrnì èistém prostøedí. Zvláš� když by jak chod-
ci, tak cyklisté dodržovali pravidla provozu, pohy-
bovali se po své stranì a dávali si pøednost, kde je 
tøeba. Ale když tam nesmíme, budu se tedy i nadále 
bát na chodníku. 

Reakce na èlánek Petra Posípšila Pìší na cyk-
listické stezce? (OM 5/2012, str. 14)

Musím øíci, že názor Petra Pospíšila mì „pobavil“, lépe 
øeèeno rozlítil. Leží mu v žaludku chodci na cyklistické 
stezce. Má sice pravdu, že podle pøedpisù tam nemají 
chodci co dìlat. A co se na problém podívat obrácenì? 

Sport

Na horských kolech se v absolutní domácí špièce pøi 
dubnových závodech ÈP v Teplicích prosadil starší žák 
David Zadák a obsadil ètvrté místo! Tentýž závodník 
potom zajel skvìle i silnièní závod ÈP v èasovce 
jednotlivcù, kde obsadil šesté místo. Další starší žák 
Martin Èechman ještì zvýraznil vstup našich borcù 
do kolotoèe ÈP na velodromu v Praze Motole, kde 
vyhrál hned dva závody v mìøitelných disciplínách: 
200 m letmý start a 500 m pevný start v impozantních 
èasech (ty by ho posadily na stupnì vítìzù i ve starší 
kategorii kadetù). Martin potom uspìl i v bodovacím 
závodì ÈP na druhém a tøetím místì, ve stíhacím na 
2000 m skonèil na ètvrtém místì, stejné umístìní 
vybojoval i v ÈP v Kyjovì na silnici. Aneta Klauková se 
po operaci kolene dostává opìt do formy a její ètvrté 
místo ve stíhacím závodì ÈP na 2000 m je jen 
dùkazem toho, že se s ní musí poèítat i ve starší 
kategorii, do které letos pøestoupila. Potìšila nás také 
forma ostatních závodníkù, napøíklad Tomáše 
Pavlíka, který dokázal zvítìzit v závodech Poháru 
KvSC, stejnì jako Eva Kunzmanová. V tomto poháru 
se na stupnì ještì podívali junior Tadeáš Pavlík, kadet 
Vojtìch Koèí, mladší žák Jiøí Luxík, starší žaèka 
Veronika Kounovská. Velkou hvìzdou je však trenér 
Miloslav Luxík jezdící v kategorii muži nad 40 let, 
který celý seriál Pohár KvSC vede.

O Pohár mìsta Ostrova 
Cykloteam Ostrov poøádá 24. èervna závody na 
horských kolech o Pohár mìsta Ostrova. Na tradièní 
tra� za nemocnici zve všechny pøíznivce a nadšence 

Celostátní turnaj dospìlých, pojatý jako I. roèník 
Memoriálu Eduarda Jurašky st. (byl jedním ze 
spoluzakladatelù oddílu r. 1965), se konal 
28. dubna v hale TJ Ostrov. 

Slavnostního zahá-
jení se zúèastnili 
pozvaní rodinní pøí-
slušníci. S první myš-
lenkou založit bad-
minton v Ostrovì 
pøišel pøed 47 lety 
Bedøich Pùda, který 
tehdy pùsobil i v od-
dílech stolního teni-
su a tenisu. Na tur-

naj se sjelo ze ètyø krajù a osmi oddílù 26 hráèù 
a hráèek. I hráèi si sáhli na dno svých sil, když se 
museli vyrovnat s extrémní teplotou v hale. Pøesto 
byly sehrány kvalitní zápasy. Náš kraj zastupovali 
borci z Nejdku a mladí hráèi z Karlových Varù. 
Nejdecká Nesvedová vyválèila ve dvouhøe a ètyøhøe 

V posledních mìsících jste mohli zaznamenat 
zvýšené úsilí o využití hornické minulosti Kruš-
ných hor pro rozvoj cestovního ruchu. Koncem 
dubna byla v jáchymovské Královské mincovnì 
podepsána strategická dohoda mezi Karlovar-
ským a Ústeckým krajem o spoleèném postupu pøi 
zápisu hornických památek na Seznam svìtového 
kulturního dìdictví Unesco. O tento zápis usilují 
Boží Dar, Jáchymov, Abertamy, Horní Blatná, 
Krupka a Mìdìnec. Tuto možnost mìlo také mìs-
to Ostrov, ale zastupitelstvo ji na podzim roku 
2011 (až na tøi zastupitele jednohlasnì) odmítlo. 

V pøedveèer podpisu této dohody jsem si na internetu 
pøeèetl vyjádøení starosty Ostrova Pavla Èekana, ve 
kterém pøipustil, že by se otázka zapojení mìsta 
Ostrova do tohoto projektu mohla znovu otevøít. Po 
rozhovoru s námìstkyní ministra kultury Annou 
Matouškovou starosta usoudil, že kolegové z krajské-
ho úøadu neprezentovali vìc natolik citlivì, aby 
zastupitelé s pøipojením k projektu souhlasili. Znám 
pracovníky krajského úøadu osobnì a vím, jak jim na 

Bojím se chodit po chodníku

Cykloteam Ostrov rozjel sezónu

Co cyklista na chodníku? Ten tam má co dìlat? A že jich 
je! Daleko více, než chodcù na zmiòované stezce. 
Cyklisté si jezdí po chodníku, po silnici, v lese a ještì se 
jim budují extra stezky za milióny korun! A na všech 
komunikacích se chovají velmi neohleduplnì. A� se 
zkusí pan Pospíšil zamyslet nad tím, kolik procent je ve 
mìstì chodcù a kolik procent cyklistù. Kolik penìz se 
investuje do oprav chodníkù a kolik do budování 
cyklostezek. Dost drahá móda! Milému pánovi bych 
pøála, aby co nejdøíve potkal svìdomitého policistu 
(když zpochybòuje jejich práci), který ho „sundá“ z ko-
la, až pojede po chodníku a napaøí mu pìknou pokutu! 
Podle statistik i zkušeností z bìžného života jsou 
cyklisté nejneukáznìnìjší úèastníci provozu, ale chtìli 
by nejvìtší výhody. 

tomto projektu záleželo a záleží. Vím, že v dostateè-
ném pøedstihu zorganizovali pracovní setkání, kterých 
se místo vedení mìsta zúèastnili jen úøedníci. Pan 
starosta nyní navrhuje vyjednat v bledìmodrém to, co 
jsem pøedkládal jako protinávrh na loòském jednání 
zastupitelstva, a to pøihlásit k nominaci jen ty stavby, 
které už jsou za kulturní památky prohlášeny. Kon-
krétnì mìlo jít o mìstskou památkovou zónu Starého 
Ostrova, Dùm kultury a Národní kulturní památku 
Rudou vìž smrti. V rozhovoru pro Èeskou televizi 
vyslovil pan starosta obavu, že pøípadná ochrana urba-
nistického vzhledu ztíží nìkteré zámìry vlastníkù 
budov. Je však tøeba øíci, že bez ochrany urbanis-
tického vzhledu alespoò malé èásti mìsta, napøíklad 
námìstí, je zápis Ostrova na seznam Unesco zcela 
vylouèen. Je totiž požadováno vytvoøení tzv. ochran-
ného pásma v okolí zapisovaných památek, ale hlav-
ním dùvodem je fakt, že právì urbanismus nového 
mìsta je natolik unikátní, že si zaslouží tak výjimeènou 
pozornost. Vychází totiž z podoby renesanèních hor-
ních mìst na obou stranách èeskonìmecké hranice. 
Jeho ochrana neznamená regulaci vnìjší podoby 
fasád, ale zamezení pøípadným zmìnám poètu podlaží 
nebo zastavování tzv. „volných“ ploch.  V jiné reportáži 
starosta mìsta tlumoèil argument èlena rady Jana 
Železného (který jsme slyšeli také na zastupitelstvu), 
aby se z mìsta nestal skanzen. Máte nìkdo pocit, že 
Praha, Telè, Kutná Hora nebo francouzský Le Havre 
pùsobí snad jako skanzeny? 

Mìsto Ostrov má ve svém strategickém plánu pod-
poru cestovního ruchu jako jeden ze základních pilíøù 
rozvoje mìsta. Dle mého názoru neexistuje lepší rek-
lama, než je zápis na Seznam svìtového kulturního 
dìdictví Unesco. Pokud se tato záležitost opìt dosta-
ne na jednání zastupitelstva, budu hlasovat pro, a jsem 
pøesvìdèen, že pan starosta bude mít zajištìnou po-
tøebnou vìtšinu. Škoda, že Rada mìsta nedala na 
doporuèení komise pro propagaci mìsta a øady odbor-
níkù již pøi minulém jednání zastupitelstva a nevy-
hodnotila tuto pøíležitost jako obrovskou šanci pro 
naše mìsto.  

cyklistiky z øad dìtí, mládeže i dospìlých. Start první 
kategorie je v 10.00 hod., prezentace nejpozdìji 
40 minut pøed startem dané kategorie. Každé dítì 
obdrží kovovou medaili! 
Více informací na www. cykloteam.eu 

Být, èi nebýt 
na seznamu Unesco?

A co cyklisté na chodníku?

Badminton TJ Ostrov

Jiøí Mácha

Jiøí Èechman

Anna Zajíèková, Ostrov

Eva Èermáková, Ostrov

Ing. Marek Poledníèek, zastupitel

Jan Šula s manželkou Janou
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Nové smlouvy nebyly tím jediným, s èím se 
musela organizace poèátkem 90. let potýkat.  
Nový politický systém s sebou pøinesl svobodu 
politických názorù, nové politické strany, vše-
obecnou demokracii, širokou amnestii a další 
zmìny, které se projevily nejen ve spoleèenském 
dìní, ale i v chování lidí. Jak to souvisí se 
zahrádkáøi? 

Krátce po revoluci se vyskytla øada pøípadù vloupání 
do chat a zahrádek. Drtivá vìtšina zahrádkáøù nebyla 
na takový útok vùbec pøipravena (nejen duševnì). 
Málokterý mìl møíže na oknech chatky. Pokud nìkdo 
zamykal dveøe, bylo to spíš ze zvyku, než proti zlo-
dìjùm. Nikdo se nebál nechat náøadí na zahradì, 
ocelový sud, starou vanu, vodovodní pøípojku, krá-

Zahrádkáøi Ostrov slaví 54 let své èinnosti - èást IV. 
líky, slepice, zeleninu atd. Bohužel, novou svobodu si 
zaèali nìkteøí vykládat (dodnes) po svém. Nebyla 
jediná osada, aby nebyla postižena zlodìji a vandaly! 
Vyplenìné králíkárny a kurníky, sklepy, rozbitá okna, 
dveøe, rozstøíhané ploty atd. Nemá smysl popisovat 
to, co si každý dokáže pøedstavit. Nelze popsat, co 
každý z nás cítil: bezmoc, vztek, smutek… Výbor hle-
dal øešení i u Policie ÈR a Mìstské policie. Ochrana 
velkého množství zahrádek není snadná ani jed-
noduchá. Kvùli krádežím se razantnì snížil chov 
králíkù i drùbeže, nìkteøí je pøestali chovat úplnì. 
Øada uživatelù své chaty více zabezpeèila, jiní výbavu 
doplnili nejnutnìjším zaøízením a dražší pøedmìty 
nosili domù. Situace se po èase zklidnila. Zájem 
o zahrádky však neustával a èlenská základna poèát-

kem 90. let stále patøila k nejvìtším v ÈR. V r. 1993 
bylo v evidenci 1250 zahrádek a 1371 èlenù. V sou-
èasnosti je zvýšený poèet krádeží v zimì. Zahrádky 
jsou opuštìné, bezdomovci hledají útoèištì. Ze za-
hrádek se ztrácí vše, co je možné odevzdat do sbìru. 
V sezónì se ztrácí zelenina, ale také sekaèky, rádia, 
koleèka… Zpùsobená škoda na dveøích i oknech je 
vìtší, než cena ukradených vìcí. Je to nekoneèný boj. 

I zahrádkaøení se vyvíjí a mìní. Když jsme prvnì mìli 
„svùj“ pozemek a zaèali hospodaøit, pustili jsme se do 
pìstování témìø všeho! Zelenina, ovoce, vinná réva, 
kvìtiny… Øada z nás si zkusila chov králíkù i slepic. 
Zahrádky sloužily skuteènì pro pìstování èi chov. 
Odpoèinek jsme si dopøávali, ale ne v takovém roz-
sahu, jako vidíme dneska. Široký sortiment pìstované 
zeleniny byl dán situací na trhu. Pro nìkteré to bylo 
zajímavé také z hlediska ekonomického, pøebytky se 
daly prodat. Se zmìnami ve spoleènosti se zmìnilo 
i užívání zahrádky. Markety nabízejí po celý rok široký 
sortiment zeleniny i ovoce, a to je jeden z dùvodù, 
proè se ze zahrádek vìtšinou stávají odpoèinková 
místa pro celé rodiny. Navíc drtivá vìtšina èlenù je již 
v dùchodovém vìku. Mnoho z nich má ještì do-
statek sil a chuti do práce, nìkteøí ještì pracují ve 
funkcích organizace. Na nìkterých zahrádkách jsou 
už jejich dìti, tedy generace, která už zahrádku vy-
užívá spíš k odpoèinku. Vidíme nafukovací bazény, 
houpaèky, grily, stany… Zvelebují se chatky a pìstuje 
trávník, nìkde okrasné keøe a kvìtiny. Každý si vytváøí 
oázu pohody a soukromí podle svého gusta. Nic 
proti tomu, jen se mi v tom všem nìco vytrácí: 
sousedský kolektivní duch, který zde panoval na 
poèátku. Trochu více vzájemné úcty a ohleduplnosti 
k druhým (byl bych rád, kdybych se mýlil a ukázalo se, 
že jsem moc pesimistický). Petr Kadlec (red. kráceno)
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