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Na www.dk-ostrov.cz najdete mìsíèník vždy o týden døíve než ve vaší schránce.
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Aktuality 
z Nemocnice Ostrov
Od èervna letošního roku se v ostrovské 
nemocnici neplatí poplatky za doprovod 
u porodu, za pøipojení k internetu a za do-
provod dítìte pøi hospitalizaci. 

Novinkou je také nabídka aplikace rázovou 
vlnou, která zbavuje klienty bolesti Achillovy 
šlachy, kyèlí, ramen, kolen a lokte, kdy každou 
tøetí aplikaci poskytujeme zdarma. Nemocnice 
Ostrov pøipravuje v nejbližší dobì rekonstrukci 
a komplexní pøístrojovou obmìnu sterilizace, 
modernizaci a pøestavbu centrálního vstupu, roz-
šíøení parkovacích ploch ve spolupráci s Mìstem 
Ostrov a stavební úpravy sousedního objektu, 
kde bude psychiatrie, vzdìlávací centrum, 
kanceláøe øeditelství, ubytovací kapacity a RHB. 

Výstavba Ostrovského ronda 
jde do II. etapy 

S pøíslibem financování z dotace vypsalo mìsto 
Ostrov, Odbor investic zadávací øízení na ve-
øejnou zakázku malého rozsahu na akci Demo-
lice nevyhovujících objektù v areálu bývalých 
kasáren  Ostrov. 

Rozsah demolice byl specifikován zadávací do-
kumentací s tím, že se jedná o tøi skladové haly, jeden 
pøístøešek, pùvodní základy obezdìní jímek, sloupy 
oplocení a veøejného osvìtlení. Souèástí je i likvidace 
náletové zelenì z plochy 4300 m2. Stìžejním poža-
davkem je likvidace vnitøního opláštìní hal z azbesto-
vých desek podle pøísných ekologických požadavkù, 
dle zákona o nakládání s nebezpeèným odpadem. 
Splnìní tìchto podmínek musel každý zájemce do-
kladovat. Celkem si zadávací dokumentaci vyzvedlo 
26 zájemcù. 

Pokraèování na stranì 3

Tomáš Klus v Zámeckém parku

Demolice objektù v areálu 
bývalých kasáren   

Fresky 
v kostele 
sv. Jakuba Vìtšího 

Palác princù - 
vítìz 12. roèníku 
soutìže 
Stavby 
Karlovarského 
kraje 2012 

Zveme vás na
Ostrovské trhy 
s farmáøi
v pátek
20. èervence  

V rámci projektu Ostrovské kulturní léto vystoupí 
v Zámeckém parku v Ostrovì v pátek 27. èervence od 
19.00 hod. zpìvák Tomáš Klus. Vstupenky na vystou-
pení Tomáše Kluse jsou v pøedprodeji za 300 Kè, na 
místì pak za 350 Kè. Vstupenky je možno zakoupit 
v infocentru v Domì kultury Ostrov (další pøedprodeje 
na www.mproduction.cz). 

Další program Ostrovského kulturního léta:

             31. srpna     Tata Bojs, Zajíc Company

             21. záøí        Mandrage, Goodfellas

V den konání koncertu budou od 14.00 hod. uzavøeny 
brány ze Staromìstské ulice (Vstupní propyleje a brána od 
høbitova), které s øekou Bystøicí vymezují prostor pro konání 
koncertu. Ostatní èásti parku budou veøejnosti pøístupné. 
Návštìvníkùm se prostor pro koncert otevøe v 17.30 hod. 
Zaèátek koncertù je v 19.00 hod. Vstup bude možný Bílou 
bránou a bránou ze Staromìstské ulice (Vstupní propyleje). 
K parkování mohou návštìvníci využít kromì stávajících 
oficiálních parkovacích míst také pøechodné parkovištì na 
cestì k Prùmyslové zónì. Lucie Švarcová

Rada mìsta Ostrov vybrala vítìze veøejné zakázky 
na zhotovitele stavby Ostrovské rondo - cyklostezka 
po tìlese vleèky (II. etapa), kterým se stala firma 
Eurovia CS, a. s. Karlovy Vary za nabídkovou cenu 
2 562 647 Kè vèetnì 20 % DPH. 

Pøedpokládaná cena z projektové dokumentace èinila 
3 909 777,30 Kè vèetnì 20 % DPH. Oproti pøed-
pokládané cenì tak došlo k výraznému snížení poøizovací 
ceny za stavbu. Druhá etapa výstavby Ostrovského ronda 
pøedstavuje úsek od vlakového nádraží v Nádražní ulici 
v Ostrovì po ulici Dukelských hrdinù, kde se napojí na 
úsek zrealizovaný v loòském roce. Technické øešení toho-
to nového úseku cyklostezky je shodné s pøedchozím 
úsekem. Je tedy navržena šíøe tøi metry vèetnì obou-
stranných nezpevnìných krajnic šíøky 0,25 m. Pro kon-
strukci cyklostezky se pøedpokládá využití plánì koleje 
bývalé vleèky do závodu Škoda. Pokraèování na stranì 2 Andrea Zvolánková, tisková mluvèí NO
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Ostrovští hasièi v kvìtnu
Naše jednotka (linka 150) byla vyslána celkem 
k 15 událostem, z toho pìtkrát k požáru, tøikrát 
k technické pomoci, tøikrát jsme zachraòovali 
osoby a zvíøata, dvakrát likvidovali únik látek, 
jednou jsme vyjeli k dopravní nehodì a jednou 
byl planý poplach. 

Do Severní ulice jsme vyjíždìli k likvidaci požáru 
velkoobjemového kontejneru. Jednotka vyjela k po-
žáru trávy na ostrovské prùmyslové zónì a na Velkém 
Rybníku. Spoleènì s jednotkou z Hroznìtína a KV 
jsme zasahovali pøi požáru komína rodinného domu 
v Odeøi. V Jáchymovì s jáchymovskou a karlovar-
skou jednotkou jsme jeli k požáru kuchyòského 
sporáku, ale na místì bylo zjištìno, že se jedná 
o planý poplach. V zahrádkáøské kolonii v Ostrovì 
jsme likvidovali požár odpadu a kabelù. V Horním 
Žïáru jsme odstraòovali uvolnìné plechy ze støechy 
rodinného domu, v pensionu na Hlavní tøídì jsme 
byli otevøít byt (na žádost Policie ÈR) a v Seifertovì 
ulici naše jednotka likvidovala biologický odpad po 

velmi vážném zranìní muže. V Severní a Horské ulici 
jsme likvidovali ropné skvrny, u obce Damice jsme 
spoleènì s jednotkou z KV zasahovali u dopravní 
nehody, dále jsme u bývalého obchodního domu 
pomocí automobilového žebøíku zachraòovali koèku 
ze stromu, protože se sama nemohla dostat dolù. 
K vyproštìní osoby zpod pracovního stroje jsme vy-
jíždìli i s karlovarskou jednotkou za areál firmy na 
výrobu lepenky, kde došlo k pøevrácení stroje do 
opravovaného vodního díla. Zranìná osoba byla 
pøedána do péèe lékaøe a následnì pøevezena do 
nemocnice. 

Mìstský úøad Ostrov, Odbor dopravnì správní 
informuje obèany, že ve dnech 2. až 4. èervence 
letošního roku nebude v provozu úsek registrù 
vozidel. 

Správce (tedy Ministerstvo dopravy ÈR) provádí 
úpravy systémù. 

Diplom „Nejlepší investice roku 2011“ mìsto 
získalo za spolufinancování stavby Centrum 
technického vzdìlávání Ostrov. 

Svaz podnikatelù ve stavebnictví vyhlásil další roèník 
soutìže Top Invest, což je soutìž o nejlepší investièní 
zámìr uplynulého roku. Zúèastnit se mohly všechny 
stavby, jejichž pøínosem je buï dobrá ekonomická 
návratnost investice, nebo spoleèenský význam a obo-
hacení kulturního, sportovního, spoleèenského posta-
vení mìsta èi regionu. Posláním soutìže je podpoøit 
investièní výstavbu v Èeské republice, ocenit pøínos in-
vestorù pro rozvoj hospodáøství ÈR, vyvážený, harmo-
nický rozvoj regionù, mìst a obcí. Je vypisována pro 
investice realizované na území republiky bez ohledu na 
státní pøíslušnost projektanta, architekta èi místa regi-
strace realizaèní firmy, dokonèené do konce roku. Di-
plom byl pøedán 14. kvìtna do rukou Martina Havla, 
statutárního zástupce hejtmana Karlovarského kraje, 
námìstka hejtmana pro ekonomiku, legislativu a infor-
matiku a starosty mìsta Ostrov Pavla Èekana. 

Odbor dopravnì správní MìÚ Ostrov evidoval 
k 1. èervnu 2012 celkem 17 842 obyvatel.

Za úèasti místostarosty mìsta Milana Matìjky, 
èlena Rady mìsta Josefa Železného, pracovníkù 
Mìstského úøadu a zástupcù firmy Marius 
Pedersen, a. s. bylo 30. kvìtna pøedáno do užívá-
ní novì vybudované dìtské høištì v Brigádnické 
ulici v Ostrovì. 

Firma v rámci veøejné zakázky nechala odstranit 
pùvodní obruby a stávající herní prvky, upravila 
travnatou plochu vèetnì výsadby nových døevin, 
doplnila odpadkové koše (dva se sáèky pro pejskaøe), 
lavièky a sušáky na prádlo. Stìžejní èástí úpravy 
vnitrobloku v Brigádnické ulici bylo vybudování 
oploceného dìtského pískovištì s rohovým 
zavìtrováním. Vedle pískovištì pøibyly dvojice 
vahadlových houpaèek, dìtská skluzavka a dvì 
pérové houpaèky. Úprava prostoru a dobudování 
vybavení v Brigádnické ulici bude mìstský rozpoèet 
stát 201 464 Kè vèetnì DPH. 

Do soutìže se pøihlásilo a nabídku pøedložilo 17 ucha-
zeèù, zadávací podmínky splnilo a do koneèného hod-
nocení jich postoupilo ètrnáct. Na základì hodnocení, 
kdy jediným hodnoceným kritériem byla výše nabíd-
kové ceny, byla Radou mìsta Ostrov vyhlášena vítìzná 
nabídka firmy Videst s. r. o., Otovice s nabídkovou 
cenou 418 195 Kè vè. DPH. Uzavøení smlouvy na tuto 
zakázku je však vázáno pøidìlením pøíslušné dotace. 

 V rámci navrhované stavby bude stávající pláò øádnì 
urovnána a zhutnìna. Pro dorovnání vìtších ne-
rovností a „utažení“ povrchu bude nejprve prove-
dena vrstva ze štìrkodrti v tlouš�ce 100 mm. Na ni se 
pak položí vrstva obalovaného kameniva a na závìr 
bude provedena obrusná vrstva z jemnozrnného 
asfaltového betonu. V letošním roce dojde k realizaci 
této stavby pouze za pøedpokladu, že mìsto Ostrov 
na ni obdrží dotaci, o níž bylo zažádáno v bøeznu. 
Rozhodnutí o pøidìlení dotace bude známo do konce 
èervna (tedy až po uzávìrce Ostrovského mìsíèníku, 
pozn. red.). Pokud mìsto Ostrov dotaci obdrží, stav-
ba se zrealizuje ještì bìhem èervence s termínem 
dokonèení do 31. øíjna 2012. V opaèném pøípadì se 
realizace této stavby odkládá na pøíští rok, pøípadnì 
do dalších let. 

Záchrana osoby, Moøíèovská ulice          Foto: Archiv JSDH Ostrov

Milan Kuna, JSDH Ostrov

Poèet obyvatel mìsta 
Ostrova

Pokraèování ze strany 1

Výstavba Ostrovského 
ronda jde do II. etapy 

Pokraèování ze strany 1

Demolice objektù v areálu 
bývalých kasáren   

Upozornìní

Ostrovští obdrželi diplom 

Dìti v Brigádnické mají 
nové høištì 

Vladislav Lupaè, Odbor investic

Lucie Mildorfová, odbor KSVS

David Papánek, Odbor investic

Ladislav Jiskra, ved. Odboru DS 

David Papánek, Odbor investic

Foto: Archiv MìÚ Ostrov
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Palác princù se stal jednoznaèným vítìzem 
12. roèníku soutìže Stavby Karlovarského kraje 
2012. 

Ceny vítìzùm se v èervnu propùjèovaly v Karlo-
varském mìstském divadle. Mìstu Ostrov bylo udì-
leno první místo za realizovanou stavbu „Využití 
Paláce princù pro Mìstskou knihovnu“, kterou 
navrhla vybraná odborná porota. Palác princù se stal 
i vítìzem veøejného hlasování na internetu. Všem, 
kteøí hlasovali pro tento objekt, velice dìkujeme. 

Tøetí roèník Dne pro rozhlednu se koná 
28. èervence na Vìtrném vrchu. Zábavné odpo-
ledne pro dìti i dospìlé, setkání pøíznivcù pro-
jektu. 

Opìt budou pøipraveny atrakce a soutìže pro dìti, 
hudební produkce a obèerstvení ve výletní kavárnì. 
Podpoøte rozhledu Hrabìnka svou úèastí! Bližší 
informace a program již brzy na vývìsních tabulích. 
Svou podporu mùžete také vyjádøit zakoupením 
propagaèních pøedmìtù (pohlednice, odznaky, 
magnety), z nichž celkový výtìžek jde na konto 
rozhledny Hrabìnka. Pøedmìty je nyní možné 
zakoupit v informaèních centrech v Domu kultury 
Ostrov a Klášter Ostrov. Stále probíhá fotosoutìž 
Objektivem pro Hrabìnku (bližší informace na 
www.rozhlednahrabenka.cz, facebook: Rozhledna 
Vìtrný vrch). 

Vedení mìsta Ostrova se zúèastnilo festivalu 
poulièního divadla v nìmeckém partnerském 
mìstì Rastatt. 

Delegace ve složení: starosta Pavel Èekan s dopro-
vodem a èlen Rady mìsta Josef Železný (taktéž s do-
provodem) byla pozvána do partnerského mìsta 
Rastatt na jubilejní 10. roèník mezinárodního Festi-
valu poulièního divadla tete-a-tete 2012. 

Ve dnech 7. až 9. èervna se èeská skupina, spolu 
s delegacemi z dalších partnerských mìst: Fano 
(Itálie), Woking (Velká Británie), New Britain (USA), 
úèastnila bohatého programu na námìstích v centru 
mìsta, na zámeckém nádvoøí a dalších místech. 

Ostrovská delegace 
v Rastattu

Ostrovský Palác princù zvítìzil

 Mgr. Lucie Mildorfová

Rozhledna Hrabìnka 
se hlásí

 Ing. arch. Marcela Plachá

Mgr. Lucie Mildorfová, ved. Odboru KSVS

Nasvícený veèerní Rastatt                       Foto: Archiv MìÚ Ostrov

Pro letní prázdninové mìsíce pøipravilo naše 
dìtské oddìlení na každé odpoledne jinou 
zajímavou akci pro dìti, které budou trávit 
prázdniny v Ostrovì. Celé prázdniny tak bude 
v dìtském oddìlení každé pondìlní, úterní 
a ètvrteèní odpoledne pøipraveno nìco lákavé-
ho. Odstartuje turnaj v poèítaèové høe Tetris, dìti 
si mohou vyzkoušet rùzné vyrábìní, zahrát si 
deskové hry, luštit køížovky nebo se hýbat se 
Stepmánií. 

Prodejní výstava obrazù Evy Šimèíkové bude k vidìní 
ve výstavním sále knihovny v èervenci a srpnu.

Zmìna otevírací doby
Upozoròujeme naše návštìvníky na zmìnu provozní 
doby po dobu prázdnin. Každý pátek v srpnu a èer-
venci bude knihovna otevøena jen dopoledne a kaž-
dou sobotu bude knihovna uzavøena. K úpravì ote-
vírací doby dochází z provozních dùvodù.

Všem našim ètenáøùm pøejeme prázdniny plné sluníè-
ka a pohody - nejlépe s vypùjèenou knihou od nás. 

Další informace na: www.mkostrov.cz, rezervace a pro-
dej vstupenek na jednotlivé akce na recepci nebo na: 
info@mkostrov.cz Mgr. Irena Leitnerová, 

øeditelka MK

Starosta Ostrova Pavel Èekan se zástupci partnerských mìst                                                                                  Foto: Archiv MìÚ Ostrov



Po nìkolika mìsících se do stálé expozice v kostele 
Zvìstování Panny Marie v klášterním areálu vrátil 
obraz Františka Julia Sasko-Lauenburského. Pùsobivá 

olejomalba ze 17. sto-
letí, která zobrazuje 
vévodu na pohøebním 
katafalku, byla zre-
staurována v dílnì 
manželù Reinerových 
v Praze a pøemístìna 
na vhodnìjší místo 
v sakristii kostela. 

Novou souèástí expo-
zice v sakristii se také stala pùvodní møíž z kaple Panny 
Marie Einsiedelnské, dosud vystavená na Staré 
radnici v obøadní místnosti. 

V letošním roce by se ještì mìlo podaøit navrácení 
historického praporu Støeleckého spolku Schlacken-
werth z roku 1912. Z depozitáøe Mìstského úøadu do 
výstavní vitríny na prvním kùru kostela se vrátí po 
nainstalování klimatizaèní jednotky, kterou financuje 
mìsto Ostrov. Rovnìž v letošním roce je plánována 
obmìna sbírek ostrovského porcelánu ve výstavních 
prostorách na druhém kùru kostela. 
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Zástupci Mìstského úøadu Ostrov s restaurátory 
firmy RE s.r.o., zástupci památkové péèe Mìstského 
úøadu Ostrov a zástupci Národního památkového 
ústavu z Lokte se 8. èervna sešli v kostele sv. Jakuba 
Vìtšího v Ostrovì, aby si zkontrolovali a upøesnili 
postup restaurátorských prací a prohlédli si odkryté 
fresky.

Za úèasti pracovníkù MìÚ Ostrov bylo 17. kvìtna 
pøedáno staveništì stavby „Veøejné WC Ostrov -  
Zaøízení zdravotnì technických instalací“ zástupcùm 
firmy Nedvìd stavební spol. s r. o. V rámci této stavby 
bude vybudována pøípojka vodovodu, splaškové 
kanalizace a bourání èásti stávající zdi pro zøízení vstupu 
na WC. Mìsto Ostrov, zastoupené Odborem investic, 
vypsalo 3. dubna zadávací øízení na veøejnou zakázku 
malého rozsahu na výbìr dodavatele stavebních prací 
na této akci. K podání nabídky do soutìže byli vyzváni 
tøi zájemci. V soutìžní lhùtì se pøihlásil a zadávací 
dokumentaci si pøevzal jeden zájemce. Soutìžní lhùta 
skonèila 16. dubna. Do soutìže byly podány celkem 
dvì nabídky. 

Komise jako vítìze veøejné zakázky jednohlasnì do-
poruèila výše uvedeného uchazeèe s nabídkovou 
cenou 192.821,40 Kè vè. DPH jako nejvýhodnìjšího 
pro zadavatele. Stavební práce byly zahájeny 
18. kvìtna, termín dokonèení je stanoven na 
30. èervna 2012. 

Pùvodní høbitov ve Wunsiedelu pøestával na zaèátku 
17. stol. patøiènì sloužit svým úèelùm. Chybìl tu kostel, 
nutný k obøadu pohøbívání, ale hlavnì bylo místo 
Božího pole silnì podmáèené a voda se samozøejmì 
stahovala do vykopaných hrobù. Dlouho zùstalo jen 
u stížností a úvah o odvodnìní høbitova. Teprve v led-
nu 1625 se na schùzi mìstské rady objevily náznaky 
øešení. Pro høbitov bylo vybráno nové, nezávadné 
místo a zednickému mistru Veitu Liphardovi byla 
zadána stavba ohradní zdi s bránou a menší brankou 
(1627). Hned po jejím dokonèení bylo rozhodnuto 
postavit na novém høbitovì kostel. Nejdøíve mìl být 
autorem návrhu braniborský knížecí stavitel Abraham 
Schad z Bayreuthu, který také svùj návrh r. 1628 
vypracoval. Rozlehlá klasicistní stavba se však Wun-
siedelským nezamlouvala a poslali svého zednického 
mistra Veita Lipharda obhlédnout høbitovní kostel 
v tehdejším Schlackenwerthu (Ostrovì). Proè právì 

tam? Projevil se zde zøejmì pøíbuzenský vztah, mìstský 
písaø Sebastian Trötscher totiž z Ostrova pocházel 
a navíc byl spøíznìn s purkmistrem Adamem 
Scharffem, který mìl v celé vìci rozhodující slovo. 
Cesta zednického mistra se nepochybnì ještì r. 1628 
uskuteènila, což dokazuje vzhled wunsiedelského 
høbitovního kostela, i když v trochu pozmìnìné 
(vzhledem k mnohem staršímu, románsko-gotickému 
kostelu v Ostrovì), monumentálnìjší, vznosnìjší po-
dobì. Nešlo v tomto pøípadì o školeného architekta, 
respektujícího stylovou jednotu stavby. Liphard tak 
sice opakoval gotický chór (knìžištì), loï však byla již 
poplatná renesanènímu pojetí, nicménì s gotickými 
okny. Stavba kostela zapoèala hned v srpnu 1628 
a rychle pokraèovala. O tøi roky pozdìji mìl již kostel 
provizorní krytinu a r. 1632 byly otesávány trámy na 
konstrukci krovu. Poslední zápis ve stavebních úètech 
zaznamenává nákup borových prken pro vybavení 

interiéru. Další etapu pøerušily však události tøicetileté 
války, která zasáhla i sem. V èervnu 1632 zabral mìsto 
císaøský plukovník Buttler a nová borová prkna mu 
posloužila na bojišti. I pøes tuto váleènou pøestávku byl 
však høbitovní kostel ve Wunsiedelu š�astnì dokonèen 
a slouží dodnes. 

Další pouto s mìstem Wunsiedel
S mìstem Wunsiedelem spojuje Ostrov pøedevším partnerství, uzavøené v letech 2009 a 2010, nejdøíve v Ostrovì a pak ve Wunsiedelu. Vedle neblahé 
zkušenosti našich partnerù (èi spíš jejich pøedkù), totiž dobývání Wunsiedelu naším husitským vojskem, které poboøilo poutní kostel sv. Kateøiny 
Alexandrijské na blízkém vrchu (1462), existují i pøíznivìjší souvislosti. Tøeba ta, že nedaleko Wunsiedelu pramení naše Ohøe. Objevila se však ještì další. 
V pokraèující edici Dìjiny mìsta Wunsiedelu vyšla r. 1994 sta� Elisabeth Jägerové, týkající se wunsiedelského høbitovního kostela a jeho pøedlohy, kostela 
sv. Jakuba Vìtšího v Ostrovì, která se díky Renatì Bäumlerové dostala i k nám. 

Pùvodní møíž z kaple Panny Marie Einsiedelnské

Prapor Støeleckého spolku 
Schlackenwerth z roku 1912

Klášter Ostrov informuje Fresky 
v kostele sv. Jakuba Vìtšího 

 Jarmila Rubešová, Odbor investic

Mgr. Zdenka Èepeláková 
(s použitím textu Elisabeth Jägerové)

Petra Kopecká, prùvodkynì Kláštera Ostrov

Stavba veøejných toalet 
v Ostrovì 

Jarmila Rubešová, Odbor investic

Høbitovní kostel ve Wunsiedelu
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Matematika

Fyzika

V okresním kole Pythagoriády pro 6., 7. a 8. roèník se 
nejlépe umístily Anna Zelenáková na druhém místì 
a Nella Szebenyiová (obì prima B) na tøetím místì. 
V sekundách byli pouze dva úspìšní øešitelé: Vojtìch 
Sekera (sekunda A) na prvním místì a Tomáš Karoch 
(sekunda B) na druhém místì. V okresním kole Mate-
matické olympiády v kategorii 6. roèníkù a prim opìt 
zvítìzila Anna Zelenáková a v kategorii 7. roèníkù 
a sekund vyhrál opìt Vojtìch Sekera.

Adam Pøáda (sexta B) se stal 
vítìzem krajského kola Fyzikální 
olympiády kategorie C. V dal-
ších kategoriích uspìli: Ladislav 
Martínek (kvinta A) a Ondøej 
Švejstil (tercie A), oba tøetí 
místa v krajském kole a Vít 
Illichmann (kvarta B), který 
v kraji obsadil šesté místo. 

Zprávy ze škol

ZŠ Májová Ostrov

Chemie

Èeský jazyk

Nìmecký jazyk

V mezinárodní soutìži European Union Science 
Olympiad soutìží vždy tøíèlenné týmy, složené z biolo-
ga, chemika a fyzika. Nejen naše gymnázium, ale celou 
ÈR reprezentoval jako nejlepší chemik Adam Pøáda ze 
sexty B. Soutìže v Litvì se zúèastnilo 44 týmù. Èeská 
trojice pøivezla zlaté medaile. Každoroènì se naši 
studenti úèastní národního kola Chemické olympiády. 
Lucie Madajová (4. A) a Adam Pøáda se do nìj letos 
probojovali ze 130 nejlepších chemikù z celé ÈR 
v nejnároènìjší kategorii A. V tìžké konkurenci 
(vìtšinou o dva roky starších spolužákù) dosáhl Adam 
osmého místa a Lucie, která se národního kola úèastnila 
podruhé, vybojovala 11. místo. Oba postoupili do boje 
o kolo mezinárodní. Soòa Ondrušová (sexta B) 
vystoupila v krajském kole na bronzový stupínek! Na 
velké úspìchy starších spolužákù navázali i studenti 
nižšího stupnì víceletého gymnázia. Jan Šugar a Pavel 
Zelenka z kvarty A obsadili první dvì místa a Hoai Tran 
Thi Phuong z kvarty B je na místì ètvrtém. 

Na celostátní úrovni zaznamenali úspìch i naši èeštináøi. 
Studentka Nguyen Thuy Linh (Helena) ze septimy A 
dosáhla úspìchu v Literární soutìži o cenu Filipa 
Venclíka 2012. V kategoriích Esej a Novinový èlánek se 

umístila na prvním místì, v kategorii Povídka obsadila 
druhé místo a stala se celkovou vítìzkou roèníku. 
Pøedávání cen v Praze v Lucernì se zúèastnila Helena 
spoleènì s další úspìšnou úèastnicí Hedvikou 
Maternovou z téže tøídy. Výèet literárních úspìchù 
Heleny je však mnohem delší, ve všech následujících 
soutìžích získala medailové umístìní: Literární soutìž 
o cenu Filipa Venclíka (povídka a novinový èlánek), 
Hlinecký hrneèek, Pardubické støípky, Pardubický pra-
mínek, Literární soutìž o cenu Waltera Sernera, Èeština 
je i mùj jazyk. V okresním klání Olympiády v èeském 
jazyce nejlepších studentù støedních škol se umístila Eva 
Pincová z kvinty B na tøetím místì a postoupila do 
krajského kola.

V celostátním kole soutìže v nìmeckém jazyce obsadila 
Jana Picurová z kvarty A ve své kategorii IIB (žáci 8. a 
9. tøíd jazykových škol èi gymnázií) po vítìzství v kraji 
deváté místo. Další úspìchy jsme zaznamenali v kraj-
ském kole: Sabina Tran z kvarty B skonèila na pátém 
místì, v kategorii IIIA, B (pro støední školy) se v kon-
kurenci pouze starších studentù umístila na druhém 

Gymnázium Ostrov
Pøehled nejvýznamnìjších úspìchù v soutìžích a olympiádách 2011-2012
S velkou radostí pøedstavujeme naše nejúspìšnìjší studenty v minulém školním roce. Všem gratulujeme k vynikajícím výsledkùm a dìkujeme za 
pøíkladnou reprezentaci školy i mìsta Ostrov!

místì Dominika Dvoøáková z kvinty A. Ivana Nìmcová 
ze septimy A dosáhla na tøetí místo.

V krajském kole dìjepisné olympiády nás reprezen-
tovali kvartáni Vít Illichmann a Jiøí Klùc, kteøí se 
v okresním kole umístili na tøetím a druhém místì. 
V krajském kole výraznì zabodoval Vít, který zvítìzil 
a tím se kvalifikoval do celostátního kola. Jiøí skonèil na 
sedmém místì. V krajské dìjepisné soutìži o Pohár 
Královské mincovny opìt excelovaly naše dvojice 
v obou kategoriích. V kategorii do 15 let s pøehledem 
zvítìzily kvartánky Eliška Vágnerová a Pavlína 
Jenková (kvarta A), mezi staršími studenty se výbornì 
prezentovali sextáni Tomáš Dáòa s Tomášem 
Kotherou (sexta B), kteøí skonèili druzí.   

Nejvýraznìjšího úspìchu dosáhl Jan Šugar z kvarty A, 
který v krajském kole Olympiády v anglickém jazyce 
obsadil první místo a reprezentoval náš kraj v celo-
státním kole. Naši studenti mìli možnost prokázat své 
jazykové znalosti a dovednosti ve zkušebních testech 
Cambridge KET, PET a FCE. Všech 15 kandidátù z naší 
školy uspìlo!

V krajském kole Mistrovství ÈR v grafických disciplínách 
soutìžili naši studenti v nejprestižnìjší disciplínì 
wordprocesing a zcela ji ovládli. Obsadili první tøi místa 
v poøadí: Kristýna Š�astná (1. A), Patrik Baroch (sexta 
B) a Jáchym Vintr (kvinta A). 

Po postupu z okresního kola získaly studentky ze 
sekundy A v kategorii D velkého úspìchu v krajském 
kole Biologické olympiády. Adéla Brucknerová obsa-
dila první místo a Radka Jankù místo druhé. V kraj-
ském kole uspìl i Jan Vintr, který v kategorii C dosáhl 
pátého místa s minimálním rozdílem bodù. Radost 
z výsledkù mìla i Nguyen Thuy Linh ze septimy A, 
která byla v krajském kole druhá a postoupila do celo-
státního kola kategorie A. 

V krajském kole Olympiády v ruském jazyce (kategorie 
ZŠ a odpovídajících tøíd víceletých gymnázií) úspìšnì 
reprezentovaly naši školu Štìpánka Tùmová a Eliška 
Suchá, obì z kvarty B. Štìpánka získala první místo 
a Eliška skonèila druhá. Nezklamala ani dìvèata v kraj-
ském kole v nejvyšší kategorii støedních škol. Markéta 
Krucká z oktávy A vybojovala druhé místo, její sestra 
Kateøina Krucká tøetí místo a Michaela Š�ástková 
ètvrté místo (a to jsou Kateøina a Michaela teprve 
studentky kvinty).

V letošním akademickém roce probìhl jubilejní 
sedmnáctý roèník Pražského modelu OSN, kterého se 
zúèastnilo více než 400 støedoškolákù z celé ÈR. Naše 
gymnázium reprezentovali studenti v delegacích Japon-
ska, Venezuely a Indie: Dita Siøínková, Natálie Deka-
nová, Daniela Brodcová, Michaela Matušková, 
Petra Kunzmanová, Filip Shrbený, Markéta 
Aranyossiová, Jáchym Wintr a Ludvík Thi. Matìj 
Dražil (4. A) obsadil v celostátní filosofické soutìži na 
olomoucké univerzitì 19. místo. Za zmínku stojí, že celá 
soutìž probíhala v anglickém jazyce.

Jako jediné škole v okrese se nám podaøilo postoupit 
do krajského kola ve všech kategoriích Zemìpisné 
olympiády. Jiøí Klùc (kvarta A) a Michaela Tomková 
(oktáva B) postoupili z prvního místa, Magdaléna 
Hynková (prima A) a Nguyen Tien Tiep (sekunda A) 
pak z druhého. V kraji obsadili naši zástupci ètvrtá místa 
a jedno páté.

Dìjepis

Anglický jazyk

Informatika

Biologie

Ruský jazyk

Spoleèenské vìdy

Zemìpis

Nguyen Thuy Linh (Helena)

Adam Pøáda

Mgr. Libor Velièka

Mgr. Tomáš Pešík

Po dlouhém zápolení na sportovních kolbištích si naši 
žáci v kvìtnu vybojovali první místo na 16. roèníku 
Olympiády ostrovských škol (o Pohár starosty mìsta 
Ostrova). V posledním turnaji v malé kopané naši 
chlapci svou sportovní pøevahu jen potvrdili, když 
vyhráli suverénnì všechny zápasy a tím i celý turnaj. 
Další velkou sportovní akcí byla Olympiáda dìtí 
a mládeže mìsta Ostrova, kterou poøádala ZŠ Masa-
rykova. Naše škola zde mìla poèetné zastoupení 
sportovcù. Za povšimnutí stojí jen nìkolik prvních 
míst v atletických soutìžích: mladší žáci skok vysoký: 
Jan Hladovec, mladší žákynì hod míèkem: Denisa 
Schilbachová, starší žáci 60m a skok vysoký: Martin 
Havel. Máme i jeden z ménì tradièních úspìchù, a to 
ve støelbì ze vzduchové pušky, kde David Všetièka 
vybojoval první místo po dùkladné pøípravì, kterou 
vedl Vlastimil Šetka.

Mimo sportovní akce stojí za povšimnutí výtvarnì 
poznávací kurz ve Španìlsku, kterého se mohly naše 
dìti zúèastnit. Kurz probíhal na pobøeží Costa del 
Azahar v Benicarlu Peniscole. Zde dìti mìly možnost 
zdokonalovat si své výtvarné dovednosti a pøiuèit se 
nìkterým novým, napø. tvorba staveb z písku. Dìti se 
vrátily v poøádku a plné nových zážitkù a dojmù 
zasedly do školních lavic. Ani školní knihovna ne-
zahálí a pod vedením Simony Hnátové obohatila 
svou sbírku zajímavých titulù. S novými knihami 
vzrùstá i poèet pravidelných ètenáøù, kteøí si chodí 
pùjèovat knihy ve stále vìtším poètu. Nejenom 
v prostorách školy dìti nacházejí informace, v plánu 
jsou i nìkteré akce mimo školu. Dìti se zúèastnily 
ekologicko-výchovné akce Zaskoète si pro radu, jak 
se zbavit odpadu, jež byla v èervnu poøádána 
v prostorách sbìrného dvora v Ostrovì. Tato exkurze 
žáky informovala o dùležitosti tøídìní odpadu z do-
mácností, jeho významu a dopadu, který má na zlep-
šení životního prostøedí. 

V období výletù a exkurzí naše škola mìla pro své 
žáky mnoho tradièních i netradièních nabídek. Dìti si 
mohly vybrat od již tradièní nauèné exkurze do 
Terezína a Lidic až po stanování na Horním hradì èi 
rùzné sportovní výlety. První stupeò také nezahálel 
a 6. èervna odcestoval skoro celý na školu v pøírodì 
do Svoru u Èeské Lípy. Více na: www.3zsostrov.cz
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Rozhovor
Štìpán Novotný: Z Ostrova na jachtu

Štìpáne, vím o tobì, že 
patøíš k vynikajícím 
sportovcùm, jaké byly 
tvoje zaèátky ve sportu 
a jak jsi na tom dnes?

Kam se chystáš letos?

To ti budu držet palce. Kolik èlenù má 
tým závodníkù, se kterými trénuješ?

A co mi øekneš o lodi? 

Taková loï asi nebude levná záležitost?

A co obnáší závod?

Se sportem jsem zaèínal už v pìti letech, protože jsme 
sportovní rodina, oba moji rodièe výbornì lyžují, 
a tak jsem se nejdøíve vìnoval sjezdovému lyžování. 

Potom jsem pøidal jachting. Zaèínal jsem na Jesenické 
pøehradì, kam jsme obèas s tátou zajeli a vyzkoušeli 
si to s lodí. Pak pøišly tréninky v Jacht klubu Cheb, 
zaèalo se mi daøit, intenzita tréninkù se stupòovala 
a asi ve ètrnácti jsem se stal Mistrem ÈR a pak 
v sedmnácti letech jsem titul obhájil. Jachtaøení mì 
opravdu vzalo! Dostal jsem se až na závody evrop-
ského poháru, jezdil jsem s jachtou ve vodách Itálie, 
Polska, Nìmecka, Holandska. Kromì tìchto zemí 
jsem jezdil trénovat do Chorvatska, Slovinska, byli 
jsme v Turecku. 

Letos to bude zase mistrovství Evropy, pojedeme do 
Belgie. Momentálnì se chystáme na Mallorku. 
Možná, že vyjde i mistrovství svìta juniorù v Irsku, 
moc bych si to pøál.

Jsme ètyøi z výbìrového týmu z Centra mládeže, vše 
to zastøešuje Ministerstvo školství ÈR.

Zaèátky jsem odjezdil na takové „slepené lodi“, o kte-
rou se staral táta. Pak mi rodièe koupili novou loï, na 
té jsem mohl jezdit do patnácti let. Teï spadám do 
jiné kategorie, mám už jinou loï, která splòuje 
olympijské parametry, je to olympijská tøída lodì.

Máte pravdu, to si moc dobøe uvìdomuju, snažil 
jsem se pøispìt rodièùm penìzi z brigád, ale spon-
zoruje mì i mìsto Ostrov a Jacht klub Cheb. Loï 
vozím s sebou na závody, kam ji lze pøepravit autem. 
Pokud se jedná o pøesuny letadlem, musím si v tìch 
destinacích loï pùjèovat, jako tøeba teï na Mallorce.

Závod trvá týden, každý den absolvuju rozjížïky, start 
je hromadný, tra� je vyznaèena bójemi a kdo dojede 
první, vyhrává rozjížïku. Sèítá se to všechno do 
celkového poøadí.

Štìpán Novotný (roèník 1994) je studentem druhého roèníku Gymnázia Ostrov, individuální studium. Loni byl v jachtingu osmadvacátý z 233 lodí 
v Evropském poháru (Itálie, Torbola) a osmaètyøicátý z 274 lodí na Mistrovství Evropy (Holandsko, Workum). Aktuálnì si drží prùbìžné druhé místo 

v Pohárové soutìži ÈR 2012 a v Evropském poháru (Francie, Martigues) získal ètyøicáté místo z 219 lodí. Letos koncem ledna byl v Praze 
vyhlášen tøetím nejlepším jachtaøem juniorem v Èeské republice.

To je dost nároèná soutìž. Co ti pomáhá 
vyhrávat?

Zmiòuješ se o fyzické pøípravì, jak tré-
nuješ na sezónu?

Potkal jsi bìhem závodù nebo tréninkù 
nìkoho z našich známých sportovcù, re-

Je to hlavnì znalost povìtrnostních podmínek, 
technická pøíprava, musím si zdokonalovat fyzièku po 
celý rok, protože na lodi jsem sám, nikdo mi nemùže 
pomoci. Také je dùležité dobré obleèení, dobré 
nervy… Je to dost nároèný sport.

Mám svùj individuální trénink, støídám posilovnu, 
bìhání, lyžování… Sezóna zaèíná v bøeznu a konèí 
v øíjnu. Letos mám absolvovat asi patnáct závodù, 
hlavnì po Evropì, takže budu poøád na vodì.

prezentantù v tomto sportu? S kým tré-
nuješ?

Stíháš školu, když se tolik vìnuješ 
sportu?

My jsme rádi, že u nás studuje další z vynikajících 
sportovcù. 

Trénovali jsme s Lenkou Šmídovou, tu urèitì znáte 
jako naši olympijskou medailistku. Než vyhrála na 
olympiádì, málokdo ji znal. I teï na Mallorce 
trénujeme s reprezentací na olympiádu.

Jasnì, ve škole mi dovolili plnit individuální plán, 
profesoøi jsou na mì hodní, vstøícní a ve tøídì mám 
kamarády, kteøí mi pomáhají dohánìt zameškanou 
látku, všechno musím mít dobøe naplánované, to je 
základ úspìchu… Taky nic neošidit. Jsem na gymplu 
spokojený, jsem tam rád.

Štìpán Novotný (uprostøed) pøi pøevzetí titulu Mistr Èeské republiky v jachtingu - rok 2011.                                                          Foto: Archiv Štìpána Novotného

Každá soutìž je nezapomenutelným zážitkem pro závodníky i pøihlížející.                                                           Foto: Archiv Štìpána Novotného

Mgr. Jana Matoušková, 
profesorka Gymnázia Ostrov
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Letohrádek Ostrov Klášterní kostel plný umìní

Kostel Zvìstování Panny Marie je plný nádherných 
miniatur. Tisíce malých umìleckých dìl nalepených na 
arších velikosti stránky školního sešitu vypovídá o vý-
tvarném cítìní umìlcù z Japonska, Nìmecka, Španìl-
ska a Èech. Nejvìtší èást je japonská. Velmi èasto jsou 
zde znázornìny masky a kostýmy z tradièního japon-
ského divadla. Dále to jsou pøírodní motivy jako motýli, 
ptáci, kvìtiny a další. Nádherné tahy štìtcem a perem, 
umìní ovládané právì jen japonskými malíøi, mùžeme 
obdivovat na pøedmìtech 
tak všedních, jako jsou prá-
vì zápalkové nálepky. Na 
miniaturních dílech z nì-
meckých zemí se objevují 
panovníci v nádherném 
rouchu, ale také výjevy ze 
všedního života i slogany 
propagující pøedmìty všed-
ní potøeby. Španìlské ná-
lepky pøedstavují nejèastìji 
tradici toreadorù, býèích 
zápasù a všeho, co s touto 
národní tradicí na jihu Evro-
py souvisí. V Èechách se zápalky již nevyrábìjí, døívìjší 
tradièní výrobce Solo Sušice již pouze tímto zbožím 
obchoduje. Zùstaly alespoò mnohé sbírky, které do-
kumentují jedno odvìtví lidské èinnosti. V naší expozici 

Poboèka GU Karlovy Vary
tel. 353 842 883, 737 072 522
e-mail: letohradek@galeriekvary.cz

Výstavy

Vernisáž 12. èervence 17.00 hod.
Irena Jùzová - Holý opis / Benátské plátno
Vernisáží bude otevøena instalace významné souèasné 
umìlkynì, která zastupovala ÈR na Benátském bienále 
(2007). Autorka pracuje s otisky tìl, hvìzdným 
prachem a nanovláknem. Pøedstaví kresby, fotografie 
a objekty. Výstava potrvá do 26. srpna.

Grafické lahùdky ze sbírky Miroslava Navrátila
Výstava ve spolupráci s pražskou Galerií Litera ukazuje 
unikátní sbírku evropské grafiky 70. a 80. let 20. století. 
Výstava potrvá do 15. èervence.

Veronika Richterová - Letní byt
Nejznámìjší pøedstavitelka pet-artu zajímavì zpraco-
vává umìlohmotné láhve do roztodivných podob 
zvíøat a pøedmìtù a sestavuje z nich snové a fantazijní 
prostorové scenérie. Výstava potrvá do 26. srpna.

Další akce

13. èervence 18.00 hod. 
Komentovaná prohlídka výstavy s autorkou 
Irenou Jùzovou
Zveme zájemce o nejsouèasnìjší umìlecké smìry. 
Autorka mimo jiné vysvìtlí, jak se v umìní pracuje 
s nejnovìjším vìdeckým objevem, nanovláknem.

21. èervence 15.00 hod.
Výtvarná dílna - Netradièní šperk z kùže
Pøijïte si vytvoøit originální módní doplnìk, náušnice, 
brož èi kvìtinu do vlasù z barevných zbytkù kùže. 
Výtvarnou dílnu povede kurátorka galerie a módní 
designérka Zdeòka Bílková. Vstupné 50 Kè 

Od 19. èervence se program kina pøesouvá do 
velkého kina, kde se budou promítat filmy ve 
formátu 2D.

V této první etapì to znamená, že filmy budou mít lepší 
obraz a zvuk, ale hlavnì budeme promítat filmy brzy po 
premiéøe, takže diváci budou moci vidìt filmy stejnì 
jako v multiplexech. Druhá etapa, která pak bude ná-

V klášterním kostele je až do 26. srpna k vidìní výstava nazvaná Krásný svìt zápalkových nálepek. 
Mohu-li se s budoucími návštìvníky podìlit o své dojmy, uèiním tak velmi ráda. 

jsou to hlavnì témata: kultura, prùmysl, pøíroda, tra-
dice, reklama. Tyto obory se objevují ve vìtší èi menší 
míøe také u všech dalších zemí.
Na výstavì se mùžete podrobnì seznámit s historií 
používání rùzných prostøedkù k získání ohnì od pra-
vìku až po dvacáté století. Cesta k dnešní podobì 
zápalkových nálepek byla opravdu složitá a vìtšinou 
také velmi nebezpeèná. Zajímavé je, že naši pøedkové 
(více nežli dnešní výrobci) dbali nejen na užitnou, ale 

také na výtvarnou stránku 
vìcí. Ve vitrínkách se o tom 
mùžete pøesvìdèit na mno-
ha vystavených krabièkách, 
ale i mnoha jiných tvarech. 
A bez zajímavosti není ani 
to, že v rùzných svìtadílech 
se dodnes zápalky uchová-
vají v rozlièných baleních, 
charakteristických právì 
pouze pro tu kterou oblast. 
Vystavené exponáty jsou 
pouze nepatrným zlomkem 
sbírky Václava Pelikána. 

Mùžeme obdivovat jeho houževnatost, nezmìrnou 
celoživotní píli i snahu o vytvoøení rozsáhlé sbírky 
umìní všedního dne. 

První etapa digitalizace velkého kina ukonèena
sledovat v dubnu 2013, pøinese možnost sledovat nì-
které filmy v 3D kvalitì. 

Vìøíme, že naši diváci ocení tyto zmìny a najdou si 
v nové dramaturgii kina svùj program. Velké 
podìkování za finanèní podporu patøí mìstu 
Ostrov a Ministerstvu kultury ÈR. 

Ilona Hálová, vedoucí kin

Zmìna 
konání letních programù 

Mgr. Božena Vachudová, 
ved. kurátorka

Vìra Èarná, ved. Kláštera Ostrov

Výstava Krásný svìt zápalkových nálepek zatím zaujala každého návštìvníka.                                                            Foto: Archiv DK Ostrov

Veronika Richterová, Køižák a Pokoutník, instalace z pet-lahví v Letohrádku 
Ostrov                                                                               Foto: Michal Cihláø

Pronajímatel Letní Scény MDDM informoval o no-
vých podmínkách, dle kterých se mohou provozovat 
kulturní a spoleèenské akce na letní scénì MDDM. 
Vzhledem k tomu, že Dùm kultury tyto podmínky 
nesplòuje, hledali jsme náhradní øešení pro tyto akce: 
Letní kino, Letní trampská scéna a Letní divadelní 
scéna. Termíny akcí budou dodrženy a o náhradním 
umístìní Vás informujeme v kulturní pøíloze OM, 
dále na výlepových plochách ve mìstì, webových 
stránkách a facebooku Domu kultury. Letní rocková 
scéna, která také podmínky nesplòovala, bude 
uskuteènìna v náhradním termínu, o kterém Vás 
budeme vèas informovat. 

Martina Pavlasová, referentka Domu kultury



Kostel Zvìstování Panny Marie 
5. srpna nedìle 19.00 hod.

Koncert šansoniérky Svatavy Luhanové 
Zpìvaèka a pedagožka je absolventkou AMU v Praze 
obor zpìv a pìvecké studijní stáže na Conservartoire 
National Supérieur de Musique v Paøíži u slavné oper-
ní pìvkynì A. Guiot. Pøednese slavné písnì z reper-
toáru Edith Piaf, Charlese Aznavoura, Jacquese Brela 
a dalších.

Klášterní zahrada
26. srpna nedìle 15.00 hod.

 
Malá pøehlídka ochotnických divadelních souborù 
z karlovarského regionu

LETNÍ ŠANSONY Z PAØÍŽE

LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA OSTROV

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    

Pokraèuje výstava

Miniaturní výtvarná díla Japonska, Španìlska, Nìmec-
ka a Èech, to je pouze nepatrná èást sbírky, která je 
výsledkem více než 50 let intenzivní èinnosti, mravenèí 

práce a trpìlivosti jednoho sbìratele. Návštìvníci mo-
hou na sebe nechat pùsobit fantazii, touhu a doved-
nost mistrù, kteøí pro své souputníky vìtšinou v polo-
vinì minulého století kreativnì a klasickými technikami 
zdobili nìco tak prostého, jako je nálepka na krabièce 
zápalek. Výstava konèí 26. srpna.

13. èervence pátek 18.00 hod.

Spoleèné muzicírování ve skupinì, kdy úèastníci, stojící 
nebo sedící v kruhu, hrají na nejrùznìjší nástroje: bub-
ny, bubínky, chøestítka, píš�aly a další perkusní nástro-
je. Jde o improvizaci, hudba vzniká na místì. Zkušený 
muzikant vede úèastníky a spoleènì tvoøí rytmy. Od-
borníci vìøí, že rytmické bubnování mùže pomoci 
zdraví èlovìka tím, že v nìm navodí pocit hluboké re-
laxace, zmírní stres, sníží krevní tlak a pøináší vnitøní 
radost.

30. èervence pondìlí 19.00 hod.

Osmdesátièlenný hudební soubor z Anglie zavítá do 
Ostrova na své prázdninové cestì Èeskou republikou. 

Orchestr øídí umìlecký vedoucí Peter Ash, který stojí 
za velkými úspìchy mladých hudebníkù studujících na 
této proslulé škole. Mnoho hráèù se po absolutoriu 
uplatní jako excelentní hudebníci po celém svìtì.

KRÁSNÝ SVÌT 
ZÁPALKOVÝCH NÁLEPEK

LONDON SCHOOLS 
SYMPHONY ORCHESTRA 

KLÁŠTERNÍ BUBNOVÁNÍ

Pokraèuje 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. 

Klášterní zahrada
15. èervence nedìle 15.00 hod.

Koncert regionálních trampských skupin: 4R, Tuláci, 
Plešbend, Drc 

20. èervence  pátek 10.00-17.00 hod.

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

28. èervence sobota 9.00-17.00 hod.
Klubovny 115 a 108 v DK Ostrov

Uskuteèní se již 
III. roèník ruèní pa-
lièkované krajky z ob-
lasti èeského Kruš-
nohoøí. Èlenky sdru-
žení navazují na tra-
dici a prastaré øe-
meslo v této oblasti.

KLASICKÉ TANEÈNÍ KURZY 
PRO MLÁDEŽ 

TANEÈNÍ PRO DOSPÌLÉ

OSTROVSKÉ TRHY S FARMÁØI

SETKÁNÍ KRAJKÁØEK

LETNÍ TRAMPSKÁ SCÉNA OSTROV 
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STARÁ RADNICE OSTROV 

Kultura

DÙM KULTURY OSTROV

KLÁŠTER OSTROV

Pøipravujeme

Kinokavárna

1. nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 125 minut

Premiéra
Dokument K posvátné hoøe Kailás o hoøe Kailás tvoøí 
tøi filmy pojednávající o tøech možných pøístupech 
k posvátné hoøe. Dokument Gompa a lidé Dolpa je pak 
romantický sestøih nejhezèích zábìrù z expedice v zá-
padním Nepálu. V odlehlém kraji Vnitøního Dolpa lze 
nalézt tibetskou kulturu netknutou èínskou kulturní 
revolucí. Krátké filmové èrty nemají komentáø, jsou 
sestøíhány jen na hudbu Martina Kratochvíla.

5. a 6. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
6. a 7. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 80 Kè, 104 minut, èeská verze

Premiéra
Ve filmu jsou známí agenti J (Will Smith) a K (Tommy 
Lee Jones) zpìt. A opìt vèas. Život agenta K i osud 

planety Zemì je v ohrožení. Agent J musí cestovat 
v èase zpìt do minulosti, aby dal vše do poøádku. J zjistí, 
že existují tajemství vesmíru, o kterých mu K nikdy 
neøekl… Produkce: USA. Žánr: akèní sci-fi komedie

7. a 8. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 80 Kè, 110 minut

Premiéra
Letní rodinná komedie o tom, jak vám pes zmìní 
život… Maminka poøídí své hyperaktivní dcerce psa, 
a tak se celá rodina vydává na dovolenou místo do 
Øecka do šumavské „divoèiny“. Zpoèátku vypadá 
alternativní dovolená idylicky.  
Produkce: ÈR. Žánr: rodinná komedie

FILMOVÉ PÁSMO: TIBET 

MUŽI V ÈERNÉM 3 

TADY HLÍDÁM JÁ 

Letní provoz Staré radnice:
út-ne 10.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hod.

Pokraèuje výstava

Výstava vazeb ze suchých bylin a plevelných rostlin ros-
toucích v rumištích a na okrajích cest. Pøijïte se spo-
leènì s námi potìšit krásou a zruèností Jarky Beerové, 
která je dovede mistrnì uvázat a naaranžovat.
Výstava potrvá do 28. srpna.

Z ÈESKÝCH LUHÙ A HÁJÙ 
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Pùjèovna DVD - novinky:

12. a 13. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
13. pátek 20.00 hod.
Vstupné: 70 Kè, 102 minut, èeská verze

Repríza
Rodinná komedie, ve které se pojí animovaný i hraný 
film, uvádí všem dobøe známé modré hrdiny, Šmouly. 
Zlý èarodìj Gargamel vyžene Šmouly z jejich vesnièky 
a kouzelným portálem je pøenese do našeho svìta, 
pøímo doprostøed newyorského Central Parku.
Produkce: USA. Žánr: animovaná komedie

14. - 15. sobota a nedìle, 17.30 hod.
14. sobota, 20.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 105 minut (*12) 

Premiéra
Dìj filmu se odehrává v èasovém období, které pøed-
chází zaèátku stejnojmenného seriálu. Na vlastní oèi 
tedy poznáte èlovìka, který pro fotbal žije a neváhal by 
pro nìj i zemøít. Ve filmu uvidíte skoro všechny 
oblíbené seriálové hrdiny. Produkce: ÈR. Žánr: komedie

19. a 22. ètvrtek až nedìle 18.30 hod., 2D
Vstupné: 80 Kè, 92 minut, èeská verze 

Premiéra
Aby se dostali domù, byli ochotni hodnì riskovat. 
Ovšem zda to tentokrát vyjde, zùstává ve hvìzdách. 

Po panenském ostrovì Madagaskaru a širokých afric-
kých pláních si budou klestit cestièku k domovu džun-
glí evropských velkomìst. Na civilizovaném svìtadíle 
jim poskytne jediné maskování koèovný cirkus, který 
se po evropské šòùøe chystá i do New Yorku. Jenže, 
staòte se cirkusáky, když nic zvláštního neumíte!
Produkce: USA. Žánr: animovaná komedie

20. a 21. pátek a sobota 21.00 hod., 2D
Vstupné: 80 Kè, 124 minut, èeské titulky (*15)

Premiéra
Hledání našeho poèátku mùže znamenat náš konec. 
Proslulý filmaø legendárního Vetøelce (Ridley Scott) 
dává ve svém novém filmu divákùm rozluštit øadu 
otázek týkajících se pùvodu Vetøelce. Kdo to byl? Kde 

se vzal? Jaké bylo jeho poslání? Jaké technologie jeho 
druh vlastní? Produkce: USA. Žánr: akèní sci-fi, horor

26. až 29. ètvrtek až nedìle 18.30 hod., 2D
Vstupné: 90 Kè, 94 minut

Premiéra
Nejoblíbenìjší zvíøecí partièka na svìtì je koneènì 
zpìt! Krysoveverèák Scratt se svou vášní pro žaludy 

ŠMOULOVÉ 

OKRESNÍ PØEBOR - POSLEDNÍ ZÁPAS 
PEPIKA HNÁTKA  

MADAGASKAR 3 

PROMETHEUS 

DOBA LEDOVÁ 4
ZEMÌ V POHYBU 

V loòském létì jsme pøipravili pro milovníky 
støíbrného plátna noèní projekce na letní scénì 
Mìstského domu dìtí a mládeže. A protože se tato 
akce setkala s velkým ohlasem, pøipravovali jsme 
program i pro letošní rok. V èervnu nás zaskoèila 
informace pronajímatele letní scény MDDM o no-
vých podmínkách, podle kterých se mohou pro-
vozovat kulturní a spoleèenské akce na této scénì. 
Vzhledem k tomu, že Dùm kultury tyto podmínky 
nesplòuje, byli jsme nuceni hledat nový prostor 
pro promítání a zvolili jsme kinokavárnu Domu 
kultury, kde je zázemí a kde zajistíme i obèer-
stvení. Pøejeme krásné léto v prázdninové kino-
kavárnì. 

6. èervence 22.00 hod., 115 minut, vstupné 40 Kè

Mùže být nevìra základem š�astného manželství? Šar-
mantní bonviván Rudolf je o tom pøesvìdèen: „Ženská 
má mít pocit, že o chlapa musí bojovat, musí se snažit, 
aby si ho udržela. A hlavnì, ženská se nesmí nudit!“

7. èervence 22.00 hod., 117 minut, vstupné 40 Kè

Bella byla vždy trochu jiná. Když se její máma znovu 
vdala, Bella se rozhodne sblížit se svým otcem a nastì-
huje se k nìmu do malého deštivého mìsteèka Forks, 
aniž by èekala, že se její život zmìní. Na první hodinì 
v nové škole si k ní pøisedne tajemný a okouzlující 
Edward Cullen, kluk, který je jiný než všichni, které 
doteï potkala.

13. èervence 22.00 hod., 87 minut, vstupné 40 Kè

Temný pøíbìh s atmosférou podobnou filmùm jako 
Scanner Darkly, Sin City nebo Valèík s Bašírem, k jehož 
realizaci použil režisér Tomáš Luòák poprvé v èeské 
kinematografii rotoscoping, unikátní technologii kom-
binující kreslený a hraný film.

14. èervence 22.00 hod., 125 minut, vstupné 40 Kè

Poté, co se Bella zotaví z útoku upíra, který ji málem stál 
život, chystá se s Edwardem a jeho rodinou oslavit své 
18. narozeniny. Neš�astnou náhodou se však pøi oslavì 
poraní a pohled na èerstvou krev je pro rodinu 
Cullenových až pøíliš lákavý.

20. èervence 22.00 hod., 101 minut, vstupné 40 Kè

Cimrman dostal nabídku, aby sestavil živý obraz „Èeši 
na severním pólu“, rozhodl se, že prostuduje polární 
tematiku pøímo na místì. Nejcennìjším pøínosem jeho 
cesty do Arktidy byl jeho objev snìžného èlovìka 
(játyho). Ze hry Dobytí severního pólu se svìt bohužel 
pozdì dovídá, že ètveøice pražských otužilcù stanula na 
nejsevernìjším bodu naší planety o celý den døíve než 
Amerièan R. E. Peary.

MUŽI V NADÌJI

STMÍVÁNÍ

ALOIS NEBEL

TWILIGHT SÁGA: NOVÝ MÌSÍC

DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU

SIGNÁL, TOHLE JE VÁLKA, 
MUŽI, KTEØÍ NENÁVIDÍ ŽENY

Pøipravujeme v kinì
na srpen:

a jejich ukrýváním totiž zpùsobí katastrofu nevídaných 
rozmìrù. Podaøí se mu zasadit svùj žalud takovým 
zpùsobem, že pradávná Pangea zaène praskat a lámat 
se na jednotlivé kontinenty.  
Produkce: USA. Žánr: animovaná komedie

27. a 28. pátek a sobota 21.00 hod., 2D
Vstupné: 80 Kè, 126 minut, èeské titulky

Premiéra
Pohádka skonèila! Zapomeòte na Snìhurku, v téhle 
verzi køehká princezna neváhá vlézt do brnìní a na 
zlou macechu vyrazit s meèem v ruce. Snìhurka a lo-
vec je výpravnou dobrodružnou fantasy, která možná 
paradoxnì odpovídá pùvodní verzi bratøí Grimmù víc 
než Disneyho film. 
Produkce: USA. Žánr: dobrodružný, fantasy

SNÌHURKA A LOVEC 

21. èervence 22.00 hod., 119 minut, vstupné 40 Kè

Otøesná série záhadných 
vražd… Belle znovu hrozí 
nebezpeèí od záludné upírky, 
jež stále touží ji zabít. 
Uprostøed toho všeho se 
musí rozhodnout, èemu dá 
pøednost: lásce k Edwardovi, 
nebo pøátelství s Jacobem?

27. èervence 22.00 hod., 95 minut, vstupné 40 Kè

Julie má zdánlivì všechno. Pohledného, movitého 
manžela, prospívající a dospívající dceru, nenároènou 
práci pøekladatelky, kterou dìlá pro radost a nyní 
dokonce i nový, vysnìný dùm. Ale také má tajemství, 
které se v idylickém životì pomalu mìní v èasovanou 
bombu.

28. èervence 22.00 hod., 116 minut, vstupné 40 Kè

Bella a Edward se po svatbì vydají na líbánky do Rio de 
Janeira, kde se koneènì, stranou všeho a všech, 
mohou naplno oddat své lásce.

3. srpna 22.00 hod., 110 minut, vstupné 40 Kè

„Nechápu, jak mi za rok mùže být pìtaètyøicet, když 
poøád ještì nevím, èím chci být, až vyrostu.“ Existen-
ciální otázku hlavní hrdinky pøetavila režisérka Alice 
Nellis v originální komedii, jejíž hrdinka nestihla dospìt.

4. srpna 22.00 hod., 101 minut, vstupné 40 Kè

Vinou Toma Hanningera, nezkušeného horníka, bylo 
v šachtì zavaleno a následnì zemøelo pìt lidí. Jediný, 
kdo pøežil je Harry Warden, který se od této katastrofy 
nachází v komatu. Ale pozor! Je to právì on, kdo volá 
po odplatì!

10. srpna 22.00 hod., 95 minut, vstupné 40 Kè

Jedna z nejslavnìjších a nejoblíbenìjších èeských filmo- 
vých komedií, kde správní muži pijí pouze Kolalokovu 
lihuprostou limonádu a zákon má podobu pistolníka, 
vybaveného pøesnou muškou, záøivým úsmìvem a la- 
hodným tenorem.

11. srpna 22.00 hod., 94 minut, vstupné 40 Kè

Volné pokraèování úspìšné filmové komedie Bobule. 
Opìt budeme sle-
dovat eskapády dvo-
jice kamarádù Hon-
zy a Jirky. Jirka se 
zaplete s mladou 
krásnou dívkou, jejíž 
otec má ovšem 
o nápadnících své 
dcery úplnì jiné 
pøedstavy… a Jirka 

radìji prchá za kamarádem na jižní Moravu. 

TWILIGHT SÁGA: ZATMÌNÍ

TAJNOSTI

TWILIGHR SÁGA: ROZBØESK 1. èást

PERFECT DAYS: I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY

KRVAVÝ VALENTÝN

LIMONÁDOVÝ JOE

2BOBULE

PIRÁTI, AVENGERS 
THE AMAZING SPIDER  MAN
IRON SKY

nnid oz vá ár  p

kinokavárna
   

Ilona Hálová, vedoucí kin
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INZERCE

KØÍŽOVKA LUŠTÌTE S OSTROVSKÝM MÌSÍÈNÍKEM

Vyplní Dùm kultury Ostrov

ev. èíslo:

kurzovné:

pøíjmení, jméno:

bydlištì:

datum:

e-mail:

tel.:

podpis:

ZÁVAZNÁ PØIHLÁŠKA
DO KLASICKÝCH TANEÈNÍCH KURZÙ PRO MLÁDEŽ 2012

ZAPIŠTE SE V INFOCENTRU V DOMU KULTURY OSTROV

Zveme vás do Výletní kavárny na Vìtrném vrchu. Otevøeno pro vás máme témìø non stop. Rádi pøivítáme cyklisty, ale i maminky s koèárky a dìtmi.
Letní akce: 14. èervence Indiánské léto, 28. èervence Akce pro podporu výstavby rozhledny na Vìtrném vrchu, 4. srpna Opìt zahraje Varmužova cimbálová muzika (hrajeme za 
každého poèasí, zajistìte si vèas vstupenky s místy, v pøedprodeji 150 Kè, na místì 200 Kè na osobu), 28. záøí Svátek sv. Václava, Bìh a cyklisté „Na rozhlednu“. Sledujte plakáty nebo 
naše akce na www.vetrnyvrch.cz. Penzion - Výletní kavárna a Cestovka Vìtrný vrch (zájezdy všech provìøených tuzemských i zahranièních CK, letenky, zájezdy na poslední chvíli 
atd.). Tìšíme se na vaši návštìvu.
Ze správných odpovìdí, doruèených do 10. èervence, vylosujeme úspìšného øešitele køížovky, který získá lístek pro dvì osoby na Varmužovu cimbálovou muziku, která u nás hraje 
4. srpna, další výherce získá kávu pro dvì osoby se zákuskem a tøetí výherce kávu pro dvì osoby. Vyluštìnou tajenku zasílejte na adresu: hoffmeisterova@dk-ostrov.cz, odevzdat ji 
také mùžete osobnì v Informaèním centru v Domì kultury Ostrov.

Proslunìné léto, plné 
krásných kulturních zážitkù 

pøeje všem ètenáøùm Redakce 
Ostrovského mìsíèníku.



Obec leží v nadmoøské výšce 290 metrù, není zde 
hospoda ani obchod. Plynofikace probìhla v roce 
1998, silný elektrický proud byl zaveden roku 1921. 
Oblastí protéká Milovický potok, náves je tvoøena 
požární nádrží. Podchlumí je rájem archeologù. 
Úrodná pùda a pøíznivé klimatické podmínky daly 
totiž pøedpoklad k osídlení již v dávných dobách. 
Hojnì se nacházejí artefakty z dob neolitu, z doby 
bronzové, z osídlení Kelty a Slovany. Zdejší pùdy 
velmi prospívají pìstování ovocných stromù a místní 
pìstitelé vyšlechtili mnoho slavných odrùd tøešní 
a jabloní. 

O historii obce se mnoho informací nezachovalo. 
Tvrz v Ostrovì se pøipomíná v roce 1364, jako sídlo 
rytíøe Ješka. Jeho nástupci vlastnili ke konci 14. století 
i èást Hoøic. Majitelé se zde rychle støídali, což je 
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Tipy na výlet 
Ostrovy Èeské republiky - pokraèování 

Nejvýše položené mìsto v Sasku leží na úpatí 
Fichtelbergu, v nadmoøské výšce 850 až 900 
metrù. Mìstská práva obdrželo již v roce 1627, 
ve støedovìku proslulo tìžbou støíbra a cínové 
rudy. Dnes je známé sportovním støediskem 
a klimatickými láznìmi s èetnými rekreaèními 
zaøízeními. 

Z historických památek vyniká zejména novogotický 
kostel Martina Luthera. Na námìstí je historický 
poštovní milník z roku 1730. Právì k nìmu vede od 
hranièního pøechodu Stará poštovní cesta (Alte 
Poststrasse), dnes využívaná pøedevším pìšími 
turisty. Asi 200 m za státní hranicí z ní vpravo 
odboèuje nauèná stezka (Leerpfad Zechengrund), 
sestupující strmì k Hraniènímu potoku. Lze z ní 
pokraèovat až do mìsta, pøípadnì se vrátit na Starou 
poštovní cestu. Návrat k hraniènímu pøechodu je 
možný právì po Alte Poststrasse, nebo je možno se 
nechat vyvézt nejstarší nìmeckou kabinovou 
lanovkou (z roku 1924) na vrchol Fichtelbergu 
a odtud pokraèovat kolem Saské boudy pìšky k hra-
nici. Vzdálenosti: hranièní pøechod - Oberwiesenthal 
po nauèné stezce asi 3 km (zpìt stejnì, ale stálé 
stoupání), z Fichtelbergu na hranice cca 2,5 km. 

pøeèteme jména tøí zdejších obèanù, kteøí zahynuli 
v I. svìtové válce a jednoho padlého v kvìtnovém 
povstání roku 1945. Ve vsi stojí i døevìný pravoslavný 
køíž; jsou snad pod ním pochováni již zmínìní kozáci, 
kteøí zemøeli únavou z dlouhých pochodù. Obec má 
v plánu obnovit i zvonièku, která zde stála ještì 
v poèátku padesátých let minulého století. K pøírod-
ním památkám patøí útvar zvaný Kazatelna. Tvoøí ho 
lesní porost s pøirozenou skladbou dubù a habrù, to 
vše uprostøed bezlesé zemìdìlské krajiny. Krajem se 
dá projet po cyklostezce zvané Ovocná, což je obdo-
ba jihomoravských vinaøských tras. A pokud máte rádi 
konì, najdete v Ostrovì i jejich výcvikové støedisko. 

Rozlouèíme se s Podchlumím a pøemístíme se do 
okresu Kutná Hora, kde nás bude èekat Ostrov 
u Bohdanèe. 

Vítáme vás na návštìvì v Podchlumí, regionu v podhùøí Krkonoš. Zde se rozkládá cíl naší dnešní výpravy za poznáním. Docela malá vesnièka Ostrov, 
spadající správnì pod OÚ Tøebnouševes. Trvale je zde pøihlášeno kolem tøiceti obèanù. 

Poznejme nejen svùj region - Oberwiesenthal

Novogotický kostel Martina Luthera                     Foto: Jiøí CiprianPoštovní milník z roku 1730                                  Foto: Jiøí Ciprian

Lubomír Mayer

Jiøí Ciprian

Ostrov v Podchlumí                                                                                                                                                    Foto: Lubomír MayerPomník padlým vojákùm                               Foto: Lubomír Mayer

neblahý osud malých panství. Po Bílé hoøe, 13. ledna 
1623, získal tyto majetky napø. i Albrecht z Valdštejna. 

Krajem èasto táhla cizí 
vojska, jako roku 1812 
ruští kozáci za napoleon-
ských válek nebo roku 
1866 za války prusko-
rakouské. K zachovaným 
místním památkám patøí 
Boží muka postavená v ro-
ce 1890 nákladem obce. 

Mùžeme zde najít i pomník 
padlým vojákùm. Ten tvoøí 
základový balvan s dvìma 

hrubì otesanými kameny. Ve vrchním je vtesán reliéf 
hlavy vojína a ruka svírající meè. Na èelní stranì 



Zveme všechny rodièe s dìtmi, te-
tièky, babièky k návštìvì Centra 
Ostrùvek. Najdete nás v prvním 
patøe budovy bývalé školky, v ulici 
U Nemocnice 1202. Pøijïte si s námi 
hrát.

Prázdninovou  hernièku 

Letní výtvarnou dílnu

Narozeninové osla-
vy

Na prázdniny jsme pro vás pøipravili: 
(èervenec 

až srpen, každou støedu dopoledne).  
 1. až 3. srpna 

(pøihlášky Dana Kolovratníková, tel. 
608 914 469). 

 bìhem prázdnin: pondìlí, úterý, 
ètvrtek, pátek, sobota, nedìle (objed-
návky na tel. 606 446 781). 
Na záøí pro vás pøipravujeme pro-
gramové novinky. 
Více na www.centrumostruvek.cz
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Veverèin Ostrov Kabel Ostrov, s.r.o. OSTROVOSTROV

Rodinné centrum Ostrùvek 

Rady pro zahrádkáøe

Klub èeských turistù

Text a kresba: Martina Pavlasová

Foto: Martina Laitová

Meruzalka rybíz (Ribes rubram)

Milan Jandourek, DiS

RNDr. František Wohlmuth, pøedseda KÈT

Pavlína Lišková

5. èervence

12. èervence

19. èervence

26. èervence

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

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

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

18.00 Zahájení 
18.05 Zprávy, Informaèní servis, Policejní zpravo-
dajství, Okénko z radnice 
18.20 Otázky pro starostu

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 ukonèeny ve 14.00 hod. Mezi 
reprízami vysíláme Informaèní smyèku. 

Pozor na zmìnu provozní doby kontaktního mís-
ta (vedle bývalé Sbìrny Sazky) v dobì od 2. do 
20. èervence: po-pá 8.00-15.30 hod. Po tomto 
datu: 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 kabelo-
vé televize v Ostrovì, upozoròuje všechny své pøed-
platitele, 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.

Kdo by neznal èervené hrozny 
rybízu. Èlovìk by mìl pocit, že 
tento keø provází èlovìka od-
pradávna, ale v soutìži ovoc-
ných druhù, které nás histo-
ricky doprovází, by moc ne-
zabodoval. V pøedchozích 
èláncích jste mohli èíst o plo-
dech, s nimiž jsme se kdysi, 
rozjásáni jejich sbìrem, vraceli 
do jeskynì (napø. plody bezin-

ky). Rybíz baštíme teprve od 16. století. Rybíz zde není 
druh zavleèený, je v západní Evropì domácí. Dnes již 
znaènì prošlechtìná kulturní rostlina, vysazovaná ze-
jména ve støedním a severním pásu Evropy (ménì 
v Severní Americe). Nìkteré odrùdy dorùstají dokonce 
dvou metrù a plodí i 25 let. Jiné jsou jen metrové 
a musí se pravidelnì seøezávat, nebo� dobøe plodí jen 
na døevì do stáøí asi ètyø let. Èervený a bílý rybíz ne-
oplývá obsahovými látkami, ale patøí k oblíbeným plo-
dùm pro svou svìžest a barvu. Lidové léèitelství užívalo 
zejména rybízovou š�ávu proti horeèkám a støevním 
chorobám. Jeho velkou výhodou je, že pøirozenì 
velmi snadno rosolovatí. Libuje si ve vyhnojené pùdì, 
má radìji vìtší vlhko, dobøe prosperuje i na stinných 
místech. Nedoporuèuje se jej vysazovat na jižní svahy, 
kde snadno prosychá a má øídké hrozny. Mrazové 
kotliny též nejsou vhodné. Osobnì vnímám rybíz jako 
znaènì nedocenìný druh v zahradní architektuøe. Je 
nenároèný a navíc nabízí pestrou paletu estetických 
hodnot i využití. Mùžeme jej pìstovat jako keø rùzných 
velikostí dle odrùdy, nebo roubovaný na kmínku, což 
umožòuje spoustu variací. Zaujme vùní i kvìtem a poz-
dìjší hrozny, které jsou napøed zelené a pozdìji krásnì 

èervené, zdobí zahradu mnohonásobnì déle (když je 
nìkdo mlsný nesní), než tøeba jehnìda na roubované 
vrbièce. Když rudé hrozny prosvítí slunce, jsou krásnìjší 
než èeské granáty. Mnoho kouzla skrývají prosté vìci 
kolem nás. Možná by stálo za to se lépe rozhlédnout 
a zaèít se znovu tìšit z toho, co nám naše pøíroda dává.

Akce pro veøejnost
 Z Krušných hor na Božím Daru dolù 

k Ohøi do Perštejna
 Povodím dolního Labe mezi Dìèínem 

a nìmeckým mìstem Drážïany (týden)
 Nové poznání o hradu Hartenstein 

u Bochova 
 Okolím Kynšperka nad Ohøí
 Nìmecká hanzovní mìsta u Severního 

moøe a Baltu (týden)

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.

5. èervence

7. èervence

14. èervence

21. èervence
28. èervence

Zajímavostí byl otevøený mlýnský náhon, který pro-
tékal støedem hrazeného mìsta. Pøemostìn byl na 
nìkolika místech døevìnými lávkami. Mlýnský náhon 
byl veden støedem zøejmì schválnì a byl urèen 
k užitkovým úèelùm, jako je tøeba máchání prádla, 
dále pak pøivádìl vodu k mìstskému mlýnu. Kolik 
mlýnù tehdy Ostrov mìl? Zdá se, že celkem pìt. 
Zajímavé porovnání jistì je, že pivovary byly tehdy tøi. 
Mlynáøi tedy byli skuteènì páni. 

Hana Ševèíková, produkce

Vyhlídka na Vltavou - Máj                                    Foto: Archiv KÈT
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Rozhlédni se, èlovìèe… Pokraèování 

V uplynulých 10 letech dochází k úbytku zahrádek 
a tím i èlenù svazu zahrádkáøù. Nejde o nic výji-
meèného. Poptávka po nezastavìných pozemcích 
a jejich využití ke komerèním úèelùm se nevyhýbá ani 
našemu mìstu. A tak v rámci organizace nìkteré osa-
dy, pøípadnì jejich èásti zanikly, protože byly vráceny 
mìstu k jinému využití. 

V roce 2000 jako první zanikla celá osada nad 
nemocnicí (u Køížku). Celkem 42 zahrádek ustoupilo 
stavbì rodinných domù. Tam, kde pozemky byly 
soukromé a zahrádkáøùm byly prodány, se osady 
osamostatnily a vystoupily z organizace, napø. osada 
71 k Ottovu rybníku (starému koupališti) a osada 80. 
Èlenové osady 61 za Boreckými rybníky jsou vlastníci 
pozemkù, ale nìkteøí v organizaci zùstali. Èást osady 
60 byla zmenšena o zahrádky kvùli výstavbì cesty 
k marketu. V roce 2006 bylo 1072 èlenù, r. 2009 už 
jen 828 èlenù a poèet zahrádek 820. V roce 2006 se 
rozhodl výbor poprvé kandidovat do komunálních 
voleb jako Sdružení zahrádkáøù Ostrov, chtìl se 
podílet na rozhodování mìsta o jeho rozvoji a mj. mìl 
v úmyslu ovlivnit rozhodování o projektu, který mìl 
pøímo ohrozit nejménì 250 zahrádek. Pozemky, 
které projekt zahrnoval, mìly sloužit k výstavbì 
rodinných domù a zároveò se mìla øešit úprava 
dopravního okruhu mìsta. Organizaci èekala spousta 
práce: sehnat dostatek podpisù k registraci, vybrat 
kandidáty, sestavit kandidátku, zajistit propagaci. Vše 
se nakonec podaøilo, ale výsledek nebyl takový, jak se 
oèekávalo. SZO získalo 580 hlasù a tøi kandidáty do 
mìstského zastupitelstva, nakonec pracovalo v opo-
zici. V roce 2008 byl projekt na využití východní èásti 
Ostrova schválen zastupitelstvem, protesty byly ne-
úèinné. Mìsto jako vlastník pozemkù má právo 
nakládat s nimi podle svého, nakonec se k pro-
blematice pøi jednání s námi stavìlo vstøícnì: navrhlo, 
aby za zrušení smlouvy obdržel uživatel finanèní 
hotovost a možnost bezplatného užívání zahrádky do 
doby, než dojde k zahájení stavby. Nálada na osadì 
byla pesimistická. Vyhlídka, že vìtšina z nich pøijde 
o zahrádku, kde tráví desítky let, byla nepøedstavitel-
ná. Pøestali na pozemcích pracovat, zahrádky pustly. 
Nìkteøí však nepøestali na zahrádkách pracovat, jako 
by tušili, jak se situace vyvine. Prohlubující se hospo-
dáøská krize, nové složení radnice, špatný odhad, to 
vše postihlo plánovanou výstavbu. Výbìrová øízení 
byla neúspìšná a s výstavbou se nezaèalo. Uplynuly 
roky od podání výpovìdí 108 uživatelùm. Témìø 
polovina vrácených zahrádek v tzv. výpùjèce byla po 
tu dobu neudržovaná, nìkteré se staly skládkou 
odpadù. Pøitom jiní zájemci o zahrádkaøení nemohli 
být uspokojeni. 

Touto situací jsme se zabývali nepøetržitì, nakonec 
jsme øešení našli. K objasnìní, co bude dál na osadì 
è. 10, pøispìla i konference ZO ÈZS (letos v únoru), 
kde starosta Èekan potvrdil, že zahájení výstavby 
Ostrov východ se v pøíštích ètyøech letech neuskuteè-
ní. Vyhlídka, že nejménì do r. 2016 vše na osadì 
zùstane pøi starém, pøinesla opìt zájem o zahrádky 
a podaøilo se obsadit i zcela zanedbané parcely (mìs-
to zaregistrovalo 80 žadatelù a náš výbor registruje 
další). Spolupráce s mìstem je dobrá, obì strany 
hovoøí stejnou øeèí. Velký podíl na tom má i pøedseda 
ZO ÈZS Ostrov pø. Peèený. 

V roce 2010 jsme se podruhé rozhodli kandidovat do 
voleb mìstského zastupitelstva. Mìli jsme zaregistro-
váno celkem 720 èlenù ÈZS, chtìli jsme o sobì dát 
znovu vìdìt. Agitace se vyplatila, ve volbách SZO 
obdrželo 1372 hlasy. Do zastupitelstva byli zvoleni 
dva kandidáti (Trafina, Pøáda). Prvnì jmenovaný je 
èlenem Rady mìsta a druhý je èlenem zastupitelstva. 
Stav èlenské základny v roce 2011 byl 696 èlenù, kteøí 
užívali 816 zahrádek. 

Tento èlánek jsem psal v dobì, kdy opìt vypuklo 
jaro v celé své kráse. Toto roèní období bych bral 
klidnì i celoroènì. Mé první jarní toulky míøí 
vìtšinou do lesù za místní nemocnici, k místùm, 
kterými protéká Borecký potok. 

Jeho bøehy jsou dnes ještì schùdné, aniž se musí èlovìk 
prosekávat zelenou džunglí plevele. Také letos jsem 
natrefil ten správný sluneèný, sobotní den a výprava 
stála za to. Vždy se dá najít spousta zajímavého, proto je 
dùležité s sebou stále vláèet fotoaparát. Vybìlená lebka 
divokého prasátka, na kterou jsem narazil v mokøinách 
nad bývalým Borkem, mì vcelku pøekvapila. Krásnì 
zachovalé, trojhranné špièáky i v této neživé podobì 
budily respekt. Jelikož šly snadno vyjmout, skonèily 
v ruksaku jako trofej. Dùvod, proè prase nedožilo jara, 
nebylo možno lékaøsky urèit, ale na vlky nebo rysa bych 
to asi nesvádìl. Mé kroky pak míøily po proudu již 
zmiòovaného toku, chvíli na pravém, chvíli zase na 
levém bøehu. Podle toho, kde bylo v té chvíli nìco 
pøíjemného ke zhlédnutí. Jsou zde v každém pøípadì 
velice znatelné stopy po bývalém osídlení, napøíklad 
kamenné zídky ohranièující hranice døívìjších pozem-
kù. Kaèena, kterou jsem objevil hlavou dolù v jedné 
z tùnìk, byla naštìstí plastová. Bùhví, kde se v tìchto 
místech zjevila. Pustil jsem ji dál po proudu a dnes, když 
proèítáte tyto øádky, už možná nìkde u Høenska 
opouští území naší republiky (pokud se nezasekla na 
jezu pod kláštereckým zámkem). Celý les, kudy vedly 
mé kroky, žil a bláznil vlivem pozdnì jarního povìtøí. A� 
už opeøenci ve vìtvích, nebo spousty žabek ve vodì. 
Žluté blatouchy a orseje, fialové podléšky a fialky, bílé 

Edukace je výchova, vyuèování, v našem pøípadì se 
týká pacientù s urèitou chorobou. Tentokrát mì inspiro-
val èlánek Milana Kvapila Tichý zabiják diabetes melli-
tus, z nìhož vybírám jen nìkolik úryvkù. Celý èlánek byl 
zveøejnìn v èasopisu VZP Léto 2012 a doporuèuji jej 
pozornì pøeèíst jak diabetikùm, tak i nediabetikùm.

Diabetes je chronická a zatím nevyléèitelná nemoc. Èím 
vyšší je glykemie a èím delší dobu je organizmus hyper-
glykemii vystaven, tím vyšší je riziko pozdních (chronic-
kých) komplikací. Jejich spoleèným jmenovatelem je 
poškození cév. Prevencí jeho vzniku je dùsledná léèba 
s cílem normalizace krevního cukru. Bìhem praxe jsem 
jasnì poznal, jak po 15 až 20 letech vypadá dobøe 
léèený pacient ve srovnání s nedostateènì léèeným. Kdo 
vidí dále, dovede si odepøít krátkodobé pokušení pro 
v budoucnosti skrytou odmìnu. Zásadní problém v dia-
betologii ale nevzniká z dùvodu konfliktu mezi nevrat-
ností komplikací a nepøenositelností osobního prožitku 

sasanky. Vody Boreckého potoka mne dovedly až 
k Bystøici, kde potok konèí svou pou�. Místo je velice 
romantické, soutok se nachází pod vysokou skálou 
a pøipomíná místa z dobrodružných knih Jacka Londo-
na. Bystøice v tìchto dnech dìlala èest svému jménu, 
bystrá, divoká a plná èisté vody z tajícího snìhu vysoko 
v horách. I zde bylo možno nalézt zbytky civilizace 
v podobì neznièitelných pet lahví, ale stále je to pøija-
telnìjší než èinnost papíren, které v minulosti svými 
odpady zcela znièily život v této øece. 

Zpìt do mìsta jsem se vracel neudržovanou cestièkou 
pøes velkou a malou pískovku. Dnes již možná tyto 
pojmy vìtšinì nic neøeknou, ale v dobách mého dìtství 
jsme zde mnohokrát dávali všanc své mladé životy hrou 
na horolezce, nejèastìji ve chvílích, kdy dole pod námi 
projíždìl vlak. Stále zde pravidelnì na jaøe hoøí les, snad 
jako dùvod vyzkoušet um a schopnosti místních hasièù, 
zvláštì když jsou tato místa dostupná jen støíkaèkám 
naloženým na železnièní vagony. Už jsem byl témìø na 
dohled ostrovskému nádraží, ale èekalo zde ještì jedno 
pøekvápko. Neexistence cesty mì nutila prodírat se 
hustým trnkovým porostem, kde se mi podaøilo probu-
dit divokého štìtináèe. Dnes tedy prasátko èíslo dvì, 
i když o hodnì živìjší, než to první. Nikam nespìchalo 
a na vzdálenost z oèí do oèí si vychutnávalo mé 
rozpaky. K mému štìstí netušilo, že v ruksaku nesu 
zubiska jeho pøíbuzného, což by se mu asi pøíèilo. 
Pozpátku, velice ochotnì a rychle jsem zmizel v trnkách 
a oddechl si až v nádražní restauraci, kde jsem srovnal 
tep jedním toèeným. Už se tìším na pøíští víkendovou 
procházku. 

zkušenosti. Když øíkáme: „Dejte si pozor, mohlo by se 
stát, že se objeví ty a ty komplikace,“ tak musíme poèítat 
s tím, že si pacient jen tìžko dovede pøedstavit, jaké 
konkrétní potíže to znamená. A jestliže se objeví, tak to 
není na zkoušku, ale už nastálo. A tím se dostáváme na 
zaèátek. Abychom uchránili nemocné od závažných 
komplikací, nabízíme jim léèbu. A to, aby ji pøijali, záleží 
na naší schopnosti edukace, na možnostech souèasné 
medicíny, ale také na samotných nemocných. Oni mají 
právo volby a také, a to pøedevším, právo na informace. 
Bez spolupráce nemocného nemùže zkrátka žádný 
diabetolog úèinnì pomoci. A ještì jedna vìc. Pacient by 
mìl mít neustále na pamìti, že medicína je tu kvùli 
nìmu a pro nìj, a ne naopak. Ostatnì každý z nás mùže 
být jednou pacientem.

K tomu dodávám, že nenahraditelnou úlohu v edukaci 
diabetikù i široké populace zastávají i územní organiza-
ce svazu diabetikù, vèetnì té naší. 

Informace pro diabetiky 

Zahrádkáøi Ostrov slaví 
54 let své èinnosti - èást V.

Petr Kadlec (red. kráceno)

Lubomír Mayer

Foto: Lubomír Mayer

Jiøí März, SD Ostrov



I s dalšími pohádkovými by-
tostmi (Ježibabu a Èervenou 
Karkulku nevyjímaje) se sraz 
uskuteènil v pøedveèer Mezi-
národního dne dìtí 29. kvìtna 
mezi Boreckými rybníky.
Úèastníci: pøestrojení žáci 2. B 
tøídy ostrovského gymnázia; 
režie: jejich tøídní profesorka 
Daniela Vlnatá. „Jednání sra-
zu“ ocenily zejména pozvané 

dìti ostrovských mateøských škol, ale i náhodnì 
pøihlížející. 

Komunikace v rùzných podobách provázejí lidstvo od-
pradávna. Pro jejich užívání byla vždy stanovena pra-
vidla, nejinak je tomu v souèasné dobì. Mé zamyšlení 
se týká zejména usmìròování pohybu cyklistù po mìs-
tì a okolí. Jistì to není jednoduché, skloubit je s ostat-
ními uživateli již døíve vybudovaných komunikací, se 

kterými se novì budované stezky rùznì køižují èi vedou 
soubìžnì, takže není divu, že ve více pøípadech jde 
o více èi ménì upravené chodníky, po kterých smí jez-
dit cyklisté. Právì proto je tøeba více vìnovat dopravní-
mu znaèení pozornost. Nelze se však ubránit dojmu, že 
ti, kdo o tom rozhodují, jako by zapomnìli, že pravidla 
provozu na pozemních komunikacích jsou dána nejen 
svislými dopravními znaèkami. Tìmi se nešetøí, jsou uží-
vány zbyteènì a neuváženì. Dopad je závažnìjší, než 
se na první pohled mùže zdát. Dochází totiž k tomu, že 
mnohé dopravní znaèky nejsou vùbec respektovány, 
bohužel nejen proto, že na dodržování prakticky nikdo 
nedohlíží, ale i pro nesmyslnost a nedùslednost jejich 
osazení. Dovolím si položit nìkolik otázek tìm, kteøí 
o dopravním znaèení rozhodují: 
Jaký charakter má chodník z Máchovy ulice k bývalému 
Albertu? Co s absurdní situací na tzv. rondu, když prý 
musí zùstat cyklostezkou, by� je využíváno cyklisty mini-
málnì, kdežto chodci se zde pohybují bìžnì?
Nejsou zbyteèné nìkteré dopravní znaèky na horním 
konci ronda a u prvního kruhového objezdu na Hlavní? 
Musí se oznaèovat (navíc z jedné strany) chodník jako 
stezka pro chodce a musí být stezka pro chodce a cyk-
listy na nìkolik metrù zmìnìna na stezku pro cyklisty, 
jako je tomu mezi domy v Kollárovì ulici?
Je skuteènì tøeba tolik dopravních znaèek na kruhovém 
objezdu u Tesca? 
Je skuteènì tøeba šest dopravních znaèek na pìti sloup-
cích u odboèky k cyklostezce do Kvìtnové? 
Jsou správnì instalovány dopravní znaèky u odboèky 
k Èetransu? 
Je dobøe znaèeno pokraèování stezky do Horního 
Žïáru?
Jsou náležitì znaèeny stezky pro chodce a cyklisty 
vedoucí po obou stranách Hlavní ulice?
Provìøit si ale zaslouží i jiná místa, kde znaèky spíše 
chybìjí. Jeden pøíklad za všechny: Jak je tomu s pøed-
ností v jízdì na køižovatce ulice Máchovy a Dukelských 
Hrdinù? 

Èervenec 2012

Ètenáøské pøíspìvky

Nedávno jsem se ocitla náhodou u toho, když z auto-
busu na zastávce Zámek v Ostrovì vystoupila tøída 
prvòáèkù s dvìma uèitelkami, o jejichž zodpovìdnosti 
mimo jiné svìdèila ukáznìnost dìtí seøazených do dvo-
jic i jejich bezpeènostní signální obleèení. Proto mì 
nepøekvapilo, když se uèitelky i žáèci zaèali rozhlížet po 
nìjakém bezpeèném pøechodu pro chodce. Nedalo mi 
to, abych jim neøekla, že pøechod hledají marnì, nena-
jdou žádný. Pokud chtìjí pøecházet na znaèeném pøe-
chodu, museli by se vrátit pìkný kus cesty smìrem na 
Jáchymov, tam pøejít silnici v nepøíliš pøehledné zatáèce 
(poblíž Penny), pak jít doleva k pøechodu pøes Jáchy-
movskou ulici, pøejít zde a dát se zpìt k Zámku. Nebo 
zvolit ménì bezpeènou možnost a pøejít na nepøe-
hledném místì bez znaèených pøechodù, tak jako to 
dìláme my všichni od té doby, co byly provedeny 
úpravy autobusových zastávek u bývalé SPŠ. 
Ani já nemohu pochopit, proè zde není jediný pøechod 
pro chodce, vždy� tady pøecházejí lidé do knihovny, 
parku, na Staré námìstí, ale pøedevším tady vystupují 
a nastupují cestující na autobusové zastávce smìrem na 
Karlovy Vary. Je to špatnì pøehledné místo s hodnì 
frekventovanou dopravou, navíc pøi pøecházení silnice 
smìrem k zastávce (nebo od zastávky) brání ve výhledu 
stánek trafiky. Pøecházení je tady nebezpeèné pro dìti, 
které bývají pøíliš rychlé, pro seniory, kteøí jsou pøíliš 
pomalí, ale i pro všechny ostatní osoby, které spìchají 
na autobus. Situaci nechápu tím spíš, že byly tak peèlivì 
vyznaèeny pøechody pøes cyklistickou stezku, kde snad 
vážný úraz hrozí nìkomu jen v nejbujnìjší fantazii.

Ráda bych touto cestou podìkovala neznámé sleènì za 
pomoc. Pøi mé cestì od lékaøe jsem ve støedu 23. kvìt-
na neš�astnì upadla u autobusové zastávky. Dívka mi 
pomohla se zvednout a pøivolala záchranku, která mì 
odvezla k ošetøení do ostrovské nemocnice. 

Je neuvìøitelné, že již ubìhly dva roky od doby, kdy po-
dobné Setkání organizoval sbor Orbis pictus Ostrov. 
Možná si nìkteøí vzpomenou na mohutný prùvod na-
ším mìstem, doprovázený zpìvem zúèastnìných sborù, 
na spoleèné zpívání na schodech pøed Domem kultury 
Ostrov èi na sérii koncertù jednotlivých sborù. V krás-
nou jarní sobotu (26. kvìtna) náš sbor vyrazil brzy po 
ránu reprezentovat naše mìsto do Chebu, kde místní 
sbor Špalíèek Cheb poøádal již osmý roèník tohoto Set-
kání. Letos se sjelo neuvìøitelných 15 sborových tìles 
rùzné velikosti. Pøipraven byl podobný program jako 
v Ostrovì. Dopoledne se zpívalo pìt spoleèných písní 
na chebském námìstí a odpoledne se jednotlivé sbory 
pøedstavily se svými sólovými vystoupeními v novì vy-
budovaném kulturním zaøízení Svoboda a ve Františ-
kánském kostele. Zde na závìr zaznìla nároèná skladba 
Missa Brevis od Zdeòka Lukáše, v podání všech zúèast-
nìných pìvcù. Dirigování se ujal nestor sborového 
zpìvu Jiøí Štrunc. Naše Setkání se konají vždy jednou za 
dva roky na rùzných místech obou západoèeských krajù. 
Je to vždy velmi milé setkání lidí se stejným zájmem 
o sborové zpívání. Také v Chebu se potvrdilo, že s písní 
na rtech je život veselejší…

V kvìtnu byla dokonèena realizace kanalizaèní a vodo-
vodní pøípojky trasy B v obci Ostrov Dolní Žïár. Ráda 
bych touto formou podìkovala za obyvatele této èásti 
obce starostovi mìsta Pavlu Èekanovi, u kterého jsme 
našli koneènì pochopení pro vyøešení kanalizaèní a vo-
dovodní situace. Byl to právì on, který nás ochotnì 
pøijal, vyslyšel a hlavnì øešil neustále odkládaný prob-
lém. Navíc uznal, že realizace kanalizace bez vodo-
vodní pøípojky je nesmysl. V minulosti jsme se bohužel 
setkávali pouze s nekomunikativností, neustálým od-
kladem, neochotou a nezájmem tuto situaci øešit. Je 
dobøe, že se naplòují pøedvolební slova a že se pama-
tuje i na tuto èást mìsta. Vždy� i zde jsou obyvatelé 
a zaslouží si žít tak, jako žijí ti ostatní. Podìkování zá-
roveò patøí firmì Nedvìd, která tuto akci v nelehkých 
terénních podmínkách provedla. Když tak nìkdy sleduji 
zasedání Rady mìsta a vidím neustálé napadání a slovní 
útoky nìkterých zastupitelù, je mi smutno, že nejvíc 
køièí ti, po nichž zùstaly pouze kruhové objezdy a zru-
šené zahrádky. Pane starosto, pøeji Vám do další práce 
hodnì sil a optimismu, protože jen tak lze porazit zlobu 
a nenávist. 

Velké rodièovské podìkování uèitelce z 2. A Jaroslavì 
Roulové (ZŠ Májová) za úžasný profesionální pøístup 
jak k dìtem, tak i k nám, rodièùm. Po celou dobu jsme 
byli informováni (pøes webové stránky) o celém prù-
bìhu, co který den s dìtmi dìlali na škole v pøírodì. 
Vím, že to bylo pro celý pedagogický sbor velice ná-
roèné a vyèerpávající, a proto tímto zpùsobem si dovo-
luji podìkovat za všechny rodièe. 

Mìsto Ostrov leží mezi svìtoznámými lázeòskými 
mìsty - Karlovými Vary a Jáchymovem. Léèebné 
láznì navracejí pacientùm zdraví, prodlužují jejich 
aktivní vìk a v neposlední øadì zamìstnávají nì-
kolik set obyvatel mìsta Ostrova. Lázeòská zaøíze-
ní v posledních dvou letech vzdorují radikálním 
úsporám zdravotních pojiš�oven. Pro menší láznì 
však mùže být likvidaèní nová vyhláška Minister-
stva zdravotnictví ÈR, která by mìla vejít v plat-
nost na podzim tohoto roku. 

Cílem této vyhlášky je výrazné omezení plnì hrazené 
lázeòské péèe a s tím spojená úspora v øádu jedné 
miliardy korun roènì. Nejèastìji zde zaznívá argument, 
že medicína uèinila za poslední období velký krok 
kupøedu a tradièní pobyt v lázních je tedy nadbyteèný. 
Lázeòskou péèi, kdy pojiš�ovny zaplatí léèení i pobyt, 
nechá ministr zdravotnictví jen u vážných diagnóz, jako 
je mrtvice nebo náhrada kyèelního kloubu. Naopak 
pojiš�ovny pøestanou hradit láznì napøíklad po operaci 
žluèníku. Podle ministra už totiž nemají láznì tak velký 
smysl. Operace se dnes provádìjí laparoskopicky s cí-
lem, aby šel pacient za týden do práce. Leoš Heger 
rozšiøuje seznam toho, za co si lidé budou pøiplácet. Už 
od pøíštího roku si možná budou hradit pacienti sami 
rehabilitace pøi chronických bolestech zad a kloubù. 
Ministerští úøedníci ignorují argumenty øady expertù, 
že léèebné láznì snižují spotøebu lékù a prodlužují 
dobu, kdy jsou pacienti schopni pracovat. Díky tomu se 
investované peníze jednoznaènì vyplácejí. A to ještì 
nemluvíme o tom, že každá koruna vložená do lázeò-
ství generuje cca 1,4 Kè v rùzných oblastech podnikání 
v regionu.
Pokud bude vyhláška uvedena v platnost v souèasné 
podobì, zpùsobí to nemalé potíže v celém lázeòském 
sektoru. Velké a silné láznì budou nuceny k výrazné 
optimalizaci a menší láznì mohou skonèit úplnì, a po-
kud se nenajde vhodné využití pro lázeòské budovy, 
mohou následovat osud nechvalnì známých lázní 
Kyselka. V pøípadì Ostrova mùžeme oèekávat mírné 
zvýšení nezamìstnanosti a snížení obchodních i in-
vestièních aktivit ze strany lázní. 
Tradièní léèebné lázeòství je rodinné støíbro naší zemì. 
Jeho nejvìtší hodnotou je skuteènost, že nejde jen 
o relaxaci a odpoèinek, který nabízí SPA a wellness. 
Èeské léèebné láznì skuteènì léèí, a proto se tìší tako-
vému zájmu pacientù z celého svìta. 

Jestliže vám osud èeského lázeòství není lhostejný 
a pokud chcete podpoøit prosperitu nejen svého 
regionu, pøipojte svùj podpis pod petici, která byla 
vyhlášena 31. kvìtna v Senátu Èeské republiky 
v Praze a je k dispozici v Informaèním centru v Do-
mì kultury v Ostrovì. Za každý podpis pøedem 
dìkujeme. 

Marnì hledali bezpeèný 
pøechod

Podìkování starostovi mìsta 

Škola v pøírodì

Dìkuji!

Dopravní znaèení: 
opravdu nelze jinak?

Hastrmaní sraz

Konec èeských lázní…?

Pìvecké setkání v Chebu

Ing. Marek Poledníèek, zastupitel

Mgr. Monika Lesserová, 
pøedsedkynì sboru Orbis pictus

Marie Krejèová

Jiøí Ciprian

 Anna Zajíèková, Ostrov

Kvìtoslava Tomášková

Stanislava Kroupová

Renata Lasáková, Radošov



stranou nezùstává neustálá práce na zvyšování tech-
niky; taneèníci ovládají jak klasický balet, tak moder-
nové techniky, stranou nezùstává ani pøíprava gym-
nastická a dramatická.
Pro ostrovské taneèníky to však nebylo první význam-

nìjší ocenìní, v minulém roce si totiž odvezli i støíbrné 
medaile z mistrovství svìta. Také letos je tato nejvyšší 
soutìž oèekává, tentokrát se bude konat v listopadu na 
domácí pùdì v Liberci. Zároveò dìti tanèí i v rámci 
nejrùznìjších spoleèenských a kulturních akcí, pøedsta-
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Martin Èechman, závodník Cykloteamu Ostrov, v kvìt-
nu obraznì øeèeno explodoval v Prostìjovì na velo-
dromu a zvítìzil v šesti dráhových disciplínách v Èeském 
poháru v kategorii Starší žáci. Martin je v rychlostních 
disciplínách bezesporu obrovský talent. Jeho zajeté 
èasy patøí v porovnání s kategoriemi Kadeti i Junioøi 
k tìm nejlepším v celé ÈR, a to i pøesto, že má výraznì 
lehèí omezené pøevody. Dalšího velkého úspìchu do-
sáhl na závodech ÈP na silnici v Olomouci, kde v tìžké 
konkurenci skonèil tìsnì druhý za reprezentantem 
Slovenska. 

Naše stolnì tenisová nadìje Karolína Vysocká 
se ve dnech 28. dubna, 5. a 8. kvìtna zúèastnila 
v Plzni, Nýøanech a Chebu oblastních finále 
poháru KKST - Top 8 v kategoriích žen, starších 
žákyò a dorostenek. Právo startu na tìchto ak-
cích mají pouze ètyøi nejlepší hráèky z Karlovar-
ského a Plzeòského kraje dané vìkové katego-
rie. Tento turnaj se hraje systémem každý s kaž-
dým a Karolína vyhrála jak starší žákynì, tak 
dorostenky, když všechny protihráèky s pøehle-
dem porazila. Za zmínku stojí i to, že se neztra-
tila pøi TOP 8 v kategorii žen, kde skonèila na 
pátém místì a byla nejlépe umístìnou hráèkou 
Karlovarského kraje. V sezónì 2011-2012 se 
z ekonomických dùvodù nezúèastnila BTM ÈR 
kategorie „A“ MÈR. Zamìøila se hlavnì na 
soutìž II. ligy žen, kterou hraje za družstvo žen 
Slovanu Bohnice „B“. V této nároèné soutìži 
její družstvo obsadilo páté místo (se ztrátou 
dvou bodù na tøetí místo). Dále se vìnovala 
individuálním turnajùm poøádaným plzeòským 
a karlovarským Svazem stolního tenisu. Zúèast-
nila se celkem 12 turnajù, kde vybojovala pìt 
zlatých a 10 støíbrných medailí. Vzhledem její-
mu talentu, píli a vytrvalosti lze pøedpokládat, 
že se Karolína bude nadále zlepšovat a bude 
dosahovat ve svém sportu ještì vìtších úspì-
chù, o èem svìdèí i to, že oddíl Slovanu Bohni-
ce s ní poèítá v II. lize žen (v sezónì 2012-
2013) a další sezónu v I. lize. 

Houfem oveèky, 1. místo, Mistrovství ÈR art formací

Èlenové a pøíznivci ostrovského Prima Horseland klubu se sešli poslední kvìtnovou 
sobotu v Ekocentru pøi pøíležitosti již druhého roèníku závìreèné soutìže kroužku Mla-
dých chovatelù pony (pro rok 2011-12). Poèasí pøálo, úèast byla hojná, odpolední sou-
tìžení s poníky i závìreèné opékání se vydaøilo. Nejmladší kategorii vyhrála Anièka K. 
z Karlových Varù, II. kategorii vévodila Monika T. a v kategorii „pokroèilých“ chovatelù 
zvítìzila Martina B. (obì z Ostrova). Nejvìtší pochvala patøí dìtem, které jsou rok od 
roku šikovnìjší, také jejich rodièùm, kteøí je v této zálibì podporují a horlivì svým 
ratolestem pøi soutìžení fandí. Velké díky patøí také našim partnerùm: Mìstu Ostrov, 
MDDM, Ekocentru (vedoucímu Kockovi) a obchodu Jana Horse Karlovy Vary za jejich 
podporu na této akci. Asi nejvìtší dík patøí našim poníkùm Gipíkovi a Bìtušce, kteøí 
trpìlivì a neúnavnì spolupracovali (stejnì jako porota - sestry Plevkovy a I. Nádvorní-
ková a fotoreportérka akce Aneta Hoffmeisterová). Dìkujeme jim všem za pomoc, 
podporu a spolupráci. Již nyní se všichni tìšíme opìt na pøíští roèník! 
Fotoalbum z akce: www.anys.rajce.idnes.cz/Prima_horseland_26._05._2012 
Více informací o soutìži, novinky a akce našeho klubu vèetnì letních pøímìstských 
táborù na:www.primahorseland.snadno.eu

vily se napø. v rámci oslav Dne dìtí v KV Arenì. 
O prázdninách taneèníky oèekávají letní workshopy 
s uznávanými lektory baletu, moderního a jazzového 
tance, gymnastiky. Díky zahranièní lektorce, kterou se 
nám podaøilo sehnat, budou nìkteré lekce vedeny 

i v anglickém jazyce. Jeho zvládnutí na konverzaèní 
úrovni pak urèitì pomáhá našim taneèníkùm pøi 
jejich zahranièních reprezentaèních výjezdech. Od 
záøí bude ostrovská poboèka Miráklu pùsobit pøi 
Základní umìlecké škole Ostrov. Již dnes spolu-
pracujeme pøedevším s dramatickým oborem, na-
víc nìkteré naše taneènice navštìvují i jiné obory 
ZUŠ, a tak budou mít vše „pod jednou støechou“. 
V hlavní dìtské kategorii, kde od pøíštího roku celá 
tøída bude tanèit, využijeme i baletizol, tedy spe-
ciální taneèní krytinu, která je v sále ZUŠ. Bude zde 
pracovat i pøípravná tøída Miráklu, která je ote-
vøena pro pohybovì nadané dìti od šesti let.  

Když jsem pøed ètyømi lety zakládala poboèku 
Miráklu v Ostrovì, netušila jsem, že se zde sejde 
jak skvìlá parta dìtí, pro které se tanec stane život-

ní náplní, tak jejich rodièù, kterým patøí velký dík za 
podporu jejich dìtí. Dùležité je, aby dìti vìdìly, že ne-
tanèí jenom pro medaile. Mirákl je i o setkávání skvì-
lých kamarádù, které spojuje jedna vášeò, a tou je prá-
vì tanec. 

Nápaditá choreografie, originální hudební 
pøedloha a pøedevším impozantní taneèní výkony 
dopomohly taneèníkùm z ostrovské poboèky 
Miráklu k titulu Mistr Èeské republiky v kategorii 
mini kids show dance v extralize soutìže. 

Toto skvìlé umístìní spoleènì s dalšími osmi tituly 
mistrù ÈR a 12 tituly vicemistrù ÈR 2012 øadí 
Mirákl mezi špièku v umìleckých taneèních 
disciplínách u nás, a po úspìších na mezinárodních 
soutìžích také na svìtì (loni získal Mirákl titul 
Mistr svìta a dva tituly Vicemistr svìta). Mistrov-
ství republiky pøedcházela regionální a zemská ko-
la soutìže Czech Dance Organization, která jsme 
absolvovali bez ztráty bodu. Vyvrcholením soutìže 
pak bylo na konci kvìtna právì Mistrovství ÈR 
formací, které hodnotila mezinárodní uznávaná 
porota. Vìtšina taneèníkù trénuje v ostrovské po-
boèce již tøetím rokem, a tak jsem do choreografie 
mohla zaøadit i obtížnìjší taneèní a gymnastické 
variace. Nemalou roli pøi stavbì choreografií hraje 
také výbìr hudební pøedlohy, snažíme se být ori-
ginální jak taneèními postupy, tak právì i hudbou, která 
musí pøi poslechu zaujmout, ale nemìla by být 
komerènì známá. Celkový výsledek pøedtanèení pak 
ovlivòuje i volba vhodných kostýmù a rekvizit tak, aby 
korespondovaly se zvoleným tématem. A samozøejmì 

Mirákl je novým Mistrem Èeské republiky

Prima Horseland 

Oddíl stolního tenisu 
TJ Ostrov 

Úspìch 
ostrovského cyklisty

Mgr. Andrea Burešová, vedoucí skupiny

Denisa Paèanová

Fotografie mìsíce Fotoklubu Ostrov 
Název: Jako vítr... Autor: Miloslav Køížek Jaroslav Jandák, pøedseda odd. 

Jiøí Èechman
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