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Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

„Toto království jsme nalezli tak zpustošené, že jsme nenašli 
jediný svobodný hrad, který by nebyl zastaven se všemi 
královskými statky, takže jsme nemìli, kde bychom 
pøebývali, leè v mìš�anských domech jako jiní mìš�ané. 
Pražský hrad byl tak zpustošen, poboøen a rozbit, že se od 
èasù krále Otakara II. celý sesul až k zemi. Na tomto místì 
jsme dali vystavìt nový a krásný palác...“ Jako první úkol si 
Karel, kterému se dostalo titulu moravského markrabìte, 
pøedsevzal znovuzískání královských majetkù. S otcem mìl 
však trvalé neshody. Byla mu proti mysli Janova nedùsled- 

Oslavy 675. výroèí mìsta Ostrova vrcholí
Vážení spoluobèané, milí ètenáøi Ostrovského mìsíèníku, už od prvního letošního èísla tohoto periodika Vám 
pøibližujeme èást historie našeho mìsta. Konkrétnì tu dobu, která královské komorní mìsto Ostrov utváøela 
pøed 675 lety. Takové výroèí stojí za pøipomenutí. V tomto mìsíci si pøipomeneme právì tuto dobu a pro naše 
mìsto nejvýznamnìjší rok 1331, kdy èeský král Jan Lucemburský oznaèuje Ostrov jako královské mìsto. Proè 
jsme si vybrali právì tento rok, když osídlení bylo mnohem staršího data? Odpovìï je jednoduchá: 
Privilegium krále Jana Lucemburského je nejstarší dochovanou písemnou zmínkou o nás, obyvatelích 
Ostrova, jako o mìš�anech. Bylo vydáno v dobì, kdy se ten legendární jelen, kterého lovil Karel IV. v okolních 
lesích, aby tak založil své Karlovy Vary, ještì nenarodil.

Èeský král neutíká z boje

Ostrov byl zkoušeným 
mìstem

V minulosti mìsta byly i krásné chvíle

Následovala období, kdy Ostrov pro- 
vázely násilnosti a neštìstí. Nejprve to
byla husitská vojska, která mìsto ob-
sadila hned dvakrát. Pak saská vojska 
a na závìr tøicetileté války to byli Švé- 

dové, kteøí hrozili „ohnìm a meèem". 
V té dobì už byl Ostrov majetkem vévodù saskolauen-
burských. Osud hraje nelítostnou hru nejen s jednotlivci, 
ale i s mìsty. Osmnácté i devatenácté století jako by mìl 
Ostrov èas oddychu a sbírání sil k tomu, co pøišlo ve století 
dvacátém. Nejprve si první svìtová válka vyžádala 86 obì- 
tí, ale zasáhla bezcitnì do životù všech více jak 2500 obèa- 
nù. V pøedveèer té druhé muselo své domovy opustit èe- 
ské obyvatelstvo a naše mìsto se zapsalo do historie smut- 
ným prvenstvím, byl zde zøízen první koncentraèní tábor na 
území Èeskoslovenska. I druhá svìtová válka se podepsala 
svou nesmyslností i krutostí pod jednu kapitolu Ostrova.  
Rok 1945 pøinesl nejen osvobození a s ním spojený odsun 
nìmeckého obyvatelstva, zaèala také nová èást historie. 
V nedalekém Jáchymovì zapoèala tìžba strategické suro- 
viny, uranu. Proto bylo tøeba vyøešit ubytování pro ty, kteøí 
se dennodennì spouštìli pod zem, aby ji z hlubin zemì 
vytìžili. A tak vzniklo nejen nové moderní tzv. zahradní 
mìsto, ale ubytování za hranicí lidské dùstojnosti, lágry pro 
MUKLy. Minulost pøinášela ostrovským obyvatelùm, i tìm, 
kteøí se tu proti své vùli ocitli, velká utrpení. 

Minulá staletí neznamenala naštìstí pro Ostrov a jeho 
obyvatele jen soužení a tragedie, byla také svìdkem mno-

ha krásných chvil. Nejprve to byli Hrabišici, po jednom 
z jejichž pøíslušníkù Slávkovi se naše mìsto pùvodnì 
jmenovalo (Zlawkowerde, Schlackenwerth), následovaní 
Šliky, kteøí v Ostrovì postavili první zámek. V období ba- 
roka patøilo mìsto vévodùm sasko-lauenburským a mark- 
rabatùm bádenským. Toto, jak píše Alois Jirásek období 
temna, znamenalo pro Ostrov rozmach vzdìlanosti a také 
ty nejvýznamnìjší stavební památky máme z této doby. 
Posledními vlastníky, kteøí se také do naší historie ne 
zrovna malým dílem zapsali, byli Habsburkové, velko- 
vévodové z Toskány.

Myslím, že nejvíce asi Ostrov poznamenaly události po 
druhé svìtové válce. Asi tak jako ostatní sudetská mìsta. 
V našem pøípadì došlo k totální výmìnì obyvatelstva, 
a tak i k pøerušení pamìti. Pøišli lidé, kteøí si s sebou pøinesli 
ze svého rodištì své tradice, své vzpomínky, své zkuše- 
nosti. Místní tradice tak rázem zanikly a dnes není snadné 
je rekonstruovat, a to i z toho dùvodu, že socialismus jim 
zrovna nepøál. Vzhledem k èesko-nìmeckým vztahùm, 
které doposud nejsou urovnané, je hledání cest k minu- 
losti velmi komplikované. A bude do té doby, dokud se 
s ní nevyrovnáme každý z nás.

Zkuste si sami zapøemýšlet. Co Vás jako první napadne, 
když se øekne mìsto Ostrov? Zámecký park jako osmý div 
svìta nebo trolejbusy se znaèkou Škoda na kapotì, pøí- 
padnì tábory nucených prací? Tipnul bych si, že asi nejvíce 
„neostrovských“ napadne „nad Ohøí“. Je zajímavé, jak 
tento omyl stále pøetrvává. A co napadne nás „Ostro- 
váky“? Pøál bych si, aby to bylo jediné: DOMOV. 

S minulostí se musíme vyrovnat sami 

Neustávající rozbroje mezi císaøem a papežem a nejrùznìjší kombinace jejich øešení, váleèný konflikt s bra- 
bantským vévodou v Lucembursku a neustále hrozící støety s Habsburky, také tìžké zranìní pøi turnaji i postu- 
pující ztráta zraku, to všechno vedlo Jana Lucemburského k rozhodnutí povolat v roce 1333 svého sedm- 
náctiletého syna Václava, tehdy však už nazývaného biømovacím jménem Karel i s jeho manželkou Blankou, 
z Lucemburska do Èech jako svého zástupce. Ve svém vlastním životopise  Karel IV. uvádí: 

Který mìsíc v roce je nejkrásnìjší? Vsadila 
bych se, že nejvíc lidí by za nejkrásnìjší 
oznaèilo máj. Dny, sice ještì ponìkud  
chladnìjší, jsou prozáøeny sluncem, pu- 
peny na stromech se rozvily, svìže zelené 
louky jsou posety zlatými kvìty pampeli- 
šek, kam se èlovìk podívá, všude nìco 
kvete. I lidé ladí tváøe do úsmìvù a ulice 
jsou náhle plné krásných dívek a žen.
Pøesto jsou mezi námi tací, kteøí by za 
nejkrásnìjší mìsíc oznaèili èerven. Nìkteøí 
kvùli neopakovatelné vùni pokosené trávy 
a èerstvì usušeného sena, nìkteøí pro 
teplé, vlahé veèery, které jsou už neklam- 
nou pøedzvìstí blížícího se léta. Ale zcela 
specifický vztah k èervnu mají urèitì školáci. 
On pro nì tak hezky zaèíná: 1. èervna mají 
všechny dìti svátek, je Den dìtí. Školáci 
sice pùjdou do školy, ale v ten den je všech- 
no jinak. Tìší se všichni, ono se totiž neuèí. 

Mìsíc èerven pøeje dìtem 
i uèitelùm

Pokraèování na stranì 2

Bc. Jan Bureš, starosta mìsta Ostrova

nost, doèasnì úèelová rozhodnutí i „nedùstojné" územní 
ústupky všude, kde z nich plynul prospìch královské 
pokladnì nebo hrozil konflikt se silnìjším protivníkem; 
èasto také na úkor svých synù a bez jejich vìdomí. Napìtí 
mezi obìma Lucemburky zvyšovaly ještì obvyklé dvorské 
intriky i rozdílný názor na poskytnutí pomoci Karlovu 
bratrovi Janu Jindøichovi, kterého císaø svévolnì pøipravil 
o dìdièné Korutany a Tyroly. Karel se posléze do Tyrol 
s vojskem vypravil na pomoc bratrovi  sám. 

Pokraèování na stranì 2
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Uèitelé pøipraví svým žákùm úplnì jiný program. 
V rùzných soutìžích se neznámkuje, ale získávají se 
rozmanité ceny. Ve sportovních utkáních se mùže 
klidnì stát, že družstvo žákù je lepší než družstvo 
uèitelù. Vyhráli jsme. Ta slast!
A co takový karneval a soutìž masek? Legrace nebere 
konce. Všichni se baví nebo lépe skoro všichni, pro- 
tože vždycky se najde nìkdo, koho nebaví nic. Do- 
poledne ubìhne jako voda, i obìd ve školní jídelnì 
bývá slavnostní. A tak zatím co dìti odcházejí domù, 
kde vìtšinu z nich èeká další zajímavý program nebo 
dárky a pozornosti od rodièù a dalších pøíbuzných, 
uèitelé kontrolují svá soutìžní stanovištì, unavenì 
sedí ve sborovnì a závidí dìtem tu jejich nevyèerpa- 
telnou energii. Od pøíštího dne bude zase všechno v 
normálních kolejích. Ale ne tak docela. Zaèíná totiž 
poslední mìsíc školního roku a na dveøe �ukají tak 
toužebnì oèekávané prázdniny. 
Jenže... Ještì je tady závìreèná klasifikace. Ještì je 
tøeba zvládnout závìreèné provìrky, testy, zkoušení. 
Ještì je tøeba usednout a „šprtat“, opravit si tuhle 
známku, vylepšit ono skóre. Ale jak se soustøedit, jak 
vydržet, když venku je tak krásnì a kluci už urèitì 
bìhají po høišti za mièudou, a holky? Ty už zcela urèitì 
probraly všechny kluky ze tøídy a okolí a kdo ví, co teï 
øeší. Ti, kteøí bìhem roku neponechali nic náhodì, 
jsou teï ve výhodì. Ale tìm, kterým se moc nechtìlo, 
tak tìm asi teï moc do zpìvu není. Zvláš� když pøísný 
rodiè dohlédne, aby známka zlepšena byla. No, ona 
holt pøíprava na život není žádná procházka rùžovým 
sadem. Ale jsou i pøíjemnìjší stránky. Tøeba školní 
výlety nebo rùzné kulturní èi sportovní akce. S potì- 
šením žáci opouštìjí budovu školy.

Mìsíc èerven pøeje dìtem i uèitelùm
(pokraèování ze strany 1)

Mgr. Vìra Keresteši

Ilustraèní foto: Jaroslav Kováø

Ústup ze slávy

Bitva u Kresèaku  (Crécy)

Jan Lucemburský se v roce 1334 podruhé oženil, a to 
s Beatrix, dcerou bourbonského vévody, hrabìte
z Cleromontu, s níž mìl syna Václava. Mladá krá- 
lovna, korunovaná v roce 1337, se však nikdy nesmí- 
øila s novým prostøedím; navíc tìžce nesla sympatie, 
které tu byly projevovány Karlovì manželce Blance 
a brzy po korunovaci se vrátila do Francie. Král se 
mezitím pøipravoval na tažení proti Habsburkùm, 
zprostøedkovával jednání mezi novým papežem 
Benediktem XII. a do klatby daným císaøem, chystal 
také tažení do Východního Pruska, kde mìl pomáhat 
šíøit køes�anství, aby tak splnil závazky vùèi papeži. 
Pøes všechno diplomatické úsilí se však ocitl v izolaci, 
a to do té míry, že se mìl roku 1339 pokoøit císaøi, 
složit mu manskou pøísahu a uznat Èeské zemì jako 
císaøské léno. Hodlal toto zásadní porušení Zlaté buly 
sicilské (1212) pøijmout bez souhlasu svého syna 
a èeské šlechty. Na zásah mladého markrabìte však 
k tomu ponížení nedošlo. Roku 1340 král Jan zcela 
oslepl, ujímal se nicménì i nadále diplomatických 
jednání a udržoval spojenectví s Francií. Stále 
výraznìji se však prosazovala politická linie mar- 
krabìte Karla, který i pøes svùj dílèí titul prakticky 
v Èeských zemích vládl a docházel i stále vìtšího 
uznání mezinárodního. V roce 1344 dosáhl pøi 
setkání s novým papežem Klimentem VI., svým 
dávným pøítelem kardinálem Pierrem de Rosiéres,  
povýšení pražského biskupství na arcibiskupství 
a Janova závazku, že nebude již prodávat ani zasta- 
vovat královské majetky ani dùchody v Èeských ze- 
mích. Teprve osmadvacetiletý Karel se sta kandidá-  
tem na trùn øímského krále a císaøe. Vìtšina kurfiøtù 
ho do hodnosti øímského krále zvolila v èervenci roku 
1346. Souèasnì byl císaø Ludvík Bavorský s koneè- 
ènou platností prohlášen se souhlasem všech kurfiøtù 
za nenapravitelného kacíøe  a Karlovi se tak otvírala  
cesta i ke korunì císaøské (1355).

Již od roku 1339 spìly nepøátelské vztahy mezi 
Francií a Anglií k váleènému vyústìní. O rok pozdìji 
dobyl anglický král Eduard III. Antverpy a Gent, 
prohlásil se za francouzského krále a pøesvìdèivì 
zvítìzil na moøi. S postupujícím konfliktem žádal 
francouzský král Filip VI. o pomoc všechny své spo- 
jence, tedy i èeského krále a jeho syna. Dne 28. srpna 
1346 došlo k bitvì u severofrancouzského mìsta 
Crécy, Kresèaku. Slepý král Jan dal svého konì 
pøipoutat ke koním dvou svých spolubojovníkù a vy- 
zval je, aby ho vedli proti nepøátelským vojákùm na 
dosah jeho meèe. Ve ètvrté knize Kroniky pražské je 
závìr Janova života vylíèen takto:
„ Když bylo králi Janovi oznámeno, že Francouzi 
prchli a byl vyzván, aby spásným útìkem zachoval 
život svùj a svých lidí, popuzen odpovìdìl: Toho 
nebude, aby èeský král utíkal z boje, ale zaveïte mì 
tam, kde zuøí nejvìtší váleèná vøava. Pán buï s námi, 
nièeho se nebojme, jen peèlivì støežte mého syna!... 
Byl pak král Jan zranìn mnoha støelami, podlehl smrti 
a s ním mnoho šlechticù Království èeského... Jakmile 
se po skonèené bitvì anglický král dovìdìl, že král 

Èeský král neutíká z boje (pokraèování ze strany 1)

(S použitím publikací Jiøího Spìváèka „Král diplomat“ a „Jan Lucem- 
burský“, Zbraslavské kroniky, Kroniky Františka Pražského a Vlastní- 
ho životopisu Karla IV.) 

 Øímský císaø a èeský král Karel IV

Jan padl, dal vyhledat jeho tìlo a když bylo nalezeno, 
dal mu s velikým náøkem vystrojit slavný pohøeb 
a posílaje je domù, øekl svým spolubojovníkùm: Dnes 
padla koruna rytíøstva, nikdy nebyl nikdo podobný 
tomuto èeskému králi.“ Žel, i ostatky Jana Lucem- 
burského mìly opakovat neklidné osudy živého 
krále. Byly celkem desetkrát pøeneseny z místa na 
místo a teprve roku 1946 uloženy v chrámu Panny 
Marie v Lucemburku. Nicménì i odtud ještì dopu- 
tovaly v srpnu roku 1980 do Prahy, kde provedl jejich 
antropologický prùzkum MUDr. Emanuel Vlèek, 
DrSc. Teprve pak byly letecky dopraveny a opravdu 
už definitivnì uloženy v Lucemburku.
Provázeli jsme Jana Lucemburského od jeho naro- 
zení všemi èetnými a klikatými cestami jeho pùso- 
bení v Èeských zemích i v Evropì, cestami, které se 
roku 1331 setkaly na okamžik i s dìjinami našeho 
mìsta. Poznali jsme jeho vynikající schopnosti i sla- 
bosti, jeho zásluhy o posun dosud izolovaných 

Èeských zemí do støedu evropského dìní i jeho 
neblahou rozmaøilost, pro kterou èasto ohrožoval 
hospodáøskou situaci státu, hlavnì mìst a klášterù, 
s dopadem na venkovské poddané. V Èechách sice 
tento král, zvaný „cizinec“, pobýval zøídka a s èeským 
prostøedím se nikdy nesžil, pøesto právì jako èeský 
král „neutíkal z boje“ a soustavnì usiloval o rozšíøení 
hranic zemì i jejího vlivu. To, co za svùj dobrodružný 
život nedokázal, vynahradil pak èeskému státu pøe- 
bohatì další z dynastie Lucemburkù, jeho syn, èeský 
král a øímský císaø Karel IV. 

Koneènì je klasifikace uzavøena, do konce školního 
roku zbývá pár dní. Teï je možno bez problémù 
pøemýšlet o tom, co o prázdninách. Každý má jinou 
pøedstavu a jiné možnosti, ale všichni se tìší. A tak èím 
více dìti pøekypují energií, tím ménì se jí dostává 
uèitelùm. Plouží se po škole jako stíny a stejnì jako 
jejich žáci nedoèkavì èekají na poslední zvonìní. 
Koneènì je tady. Vysvìdèení je rozdáno, halas na 
chodbách utichá a školou se rozhostilo nepøedsta- 
vitelné ticho. Uèitelé shromáždìní ve sborovnì je 
vnímají jako hojivý balzám a zdá se jim neuvìøitelné. 
Trochu jinak jsou na tom ti z posledních roèníkù. Tolik 
se tìšili, až opustí školu. A teï najednou je to tady. 
Teprve teï si uvìdomují, že už nikdy neusednou do 
této lavice vedle spolužáka, kterého znají øadu let. 
Odcházejí s kytièkou za svými uèiteli a ujiš�ují je, že 
jsou si vìdomi toho, co pro nì udìlali. Málokdo se 
ubrání dojetí. Nìco skonèilo, ale nové, neznámé 
zaèíná. 
A co ještì dodat? Ještì zbývá popøát dìtem k jejich 
svátku, aby prožily krásné dìtství plné radosti, lásky, 
spokojenosti a splnìných pøání. Školákùm všeho 
vìku š�astné zakonèení školního roku, vysvìdèení, 
které potìší nejenom je, ale i spokojené rodièe. A jim 
a jejich uèitelùm popøát krásné prázdniny plné 
sluníèka, pohody, zajímavých èinností, nových pøátel 
a radostných zážitkù. 

Do fotografické soutìže „Jak vidím mìsto 
Ostrov“ se pøihlásilo 19 soutìžících. 
Porota ve složení: Marek Poledníèek, Stanislav 
Hrubý a Vladimír Toman velice pøivítala snahu všech 
fotografù a rozhodla se udìlit celkem šest cen. 

První místo v kategorii dospìlých získala Jitka 
Rjašková, druhé Petr Liška a tøetí Milan Martinek. 

Výsledky fotografické soutìže 
„Jak vidím Ostrov“

Ing. Marek Poledníèek, øeditel DK Ostrov

Zvláštní cenu Domu kultury za zajímavý nápad 
získali Petr Savèic, Miroslav Žitník a Jaroslav 
Kováø. 

V kategorii žákù základních a støedních škol byl 
vzhledem k malému poètu soutìžících prodloužen 
termín uzavírky soutìže do 15. záøí 2006. 

Vybrané fotografie budou vystaveny v rámci 
oslav 675. výroèí mìsta Ostrova, kde budou také 
pøedány ceny. 

Mgr. Zdeòka Èepeláková
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Neznámý pachatel vnikl do místní garáže. Odnesl si 
pracovní náøadí a vodovodní a topenáøský materiál. 
Hmotná škoda pøesáhla 64 000 Kè.

Neznámý pachatel vnikl do kanceláøe ostrovské 
firmy, kde odcizil poèítaè. Hmotná škoda byla pøed- 
bìžnì odhadnuta na necelých 41 000 Kè.

Muž z Moøíèova je podezøelý z úvìrového podvo- 
du. Pøi uzavírání žádosti o úvìr uvedl nepravdivé 
údaje o svém zamìstnání a výdìlku. Úvìr mu nebyl 
schválen a bylo proti nìmu zahájeno zkrácené trest- 
né øízení.

Øidiè z Chomutova øídil v Jáchymovské ulici v Ost-  
rovì vozidlo, pøestože mìl vysloven zákaz. Muž byl 
zadržen a o zadržení dodateènì vyrozumìna státní 
zástupkynì.
 

Žena z Ostrova chtìla na úèet syna uložit èástku 
50 000 Kè, obálku s penìzi položila na polièku pod 
pøepážkou. Pøi vypisování dokladù zjistila, že nemá 
kód banky pøíjemce, proto odešla domù, pøièemž 
peníze zapomnìla na polièce. Do banky se vrátila po 
15 minutách, ale peníze už nenašla. Vedoucí pošty 
zhlédla záznam na bezpeènostní kameøe a zjistila, že 
po ženì pøistoupil k pøepážce další klient, který žádal 
o úvìr. Pøi vyøizování úvìru pak øekl, že již žádný 
nepotøebuje a rychle z banky odešel. Na záznamu 
bylo vidìt, že klient obálku na polièce našel, rychle 
pøepoèítal a odešel. Po zjištìní totožnosti muže z Ost- 
rova zahájili policisté proti nìmu zkrácené pøípravné 
øízení pro podezøení z trestného èinu zatajení nálezu. 
Peníze pachatel ženì vrátil v plné výši.

Osmadvacetiletý muž z Ostrova násilnì vnikl do 
garáže v Karlových Varech a odcizil obytný karavan 
a kamna na tuhá paliva. V Ostrovì a okolí celkem 
v deseti pøípadech poškodil palivové nádrže u za- 
parkovaných osobních vozidel a odcizil z nich celkem 
pøes 200 litrù benzínu. Dále z garáží odcizil terénní 
motocykl, benzínovou motorovou sekaèku, dìtské 
horské kolo a další vìci, kradl také ve sklepích. 
Celková škoda byla pøes 127 000 Kè. Pachatele poslal 
soudce do vazební vìznice ve Vykmanovì u Ostrova.

Navzdory velkému nedostatku policistù se 
obvodnímu oddìlení v Ostrovì podaøilo 
objasnit od zaèátku roku 54,88% neznámých 
trestných èinù, což pøesahuje prùmìr okresního 
øeditelství policie. 

Zpráva a pøípady obvodního 
oddìlení PÈR Ostrov

Prap. Pavel Valenta 

Podmínky pro pøijetí
Pro pøijetí do služebního pomìru k PÈR musí uchazeè 
splòovat: minimální vìk 18 let, èistý rejstøík trestù, 
vzdìlání ukonèené minimálnì maturitní zkouškou 
a dobrý zdravotní stav. Pøijímací pohovor se skládá 
z psychodiagnostického testu, provìrek fyzické zdat- 
nosti a lékaøského vyšetøení, jehož souèástí je i testo- 
vání na pøítomnost omamných a psychotropních 
látek. (Další podrobné informace na okresním øe- 
ditelství Policie ÈR v Karlových Varech nebo v nábo- 
rovém oddìlení, tel. 974 366 500). 
Služební pomìr policisty se v mnohém liší od bìžné- 
ho pracovního pomìru, proto je upraven zvláštním 
zákonem. Práce policisty je pøedevším poslání a vy- 
žaduje hlavnì vytrvalost, odhodlání a porozumìní 
rodiny, každý policista je víc ve službì než doma. 
Práce u policie je velmi nároèná jak fyzicky, tak i psy- 
chicky. A právì to je tøeba si uvìdomit pøi rozho- 
dování o vstupu do služební pomìru.
Základní složky policie
Jsou to: služba poøádkové a železnièní policie, do- 
pravní policie, kriminální policie a vyšetøování, útvary 
rychlého nasazení. Další specializované skupiny: ky- 
nologie (práce se psy), hipologie (práce s koòmi),  
jednotka PCO (ostraha) a pyrotechnici (zneškodòo- 
òování výbušnin) ad. Splní-li uchazeè pøijímací øízení 
úspìšnì, nastoupí na školu Základní odborné pøí- 
pravy, kde se po dobu 18 mìsícù pøipravuje na výkon 
služby. Uèí se kriminalistice, právu, pøedpisùm a na- 
øízením, zacházení se zbraní. Po návratu je umístìn 
do jedné ze základních složek, nejèastìji ke službì 
poøádkové a železnièní policie nebo dopravní policie. 
Tam nemusí zùstat po celou dobu své služby, mùže 
pøestupovat k jiným složkám na základì získaných 
zkušeností, dovedností a specializace. Maturitu mùže 
uchazeè mít na škole jakéhokoli zamìøení, upøed- 
nostòovány jsou školy spadající pod Ministerstvo 
vnitra se zamìøením na silnièní dopravu nebo s práv- 
ním zamìøením. V prùbìhu výkonu služby je možné 
si doplnit vzdìlání dálkovým nebo denním studiem 
na Policejní akademii v Praze v bezpeènostnì práv- 
vním oboru. Tìmto policistùm poskytujeme studijní 
volno s nárokem na služební pøíjem.

Nábor k Policii ÈR 

Ivana Divišová, personalista OØ KV (red. kráceno)

Mìsto Ostrov patøí již nìkolik let mezi prù- 
kopníky budování mìstských kamerových 
systémù v rámci celé Èeské republiky. V mi- 
nulosti se nám podaøilo získat nìkolik miliónù na 
poøízení kamerového systému z vládních dotací 
a nyní je tak naše Mìstská policie provozovate- 
lem uceleného kamerového systému. Proè jsme 
se v minulosti vydali touto cestou a k èemu 
kamerový systém zejména slouží se Vám 
pokusím popsat v následujících øádcích.

Mnozí si pod pojmem kamerový systém vybaví ka- 
meru, pomocí níž nìkdo sleduje pohyby osob a vo- 
zidel v rámci monitorovaných oblastí mìsta. Obecnì 
nám kamerový systém pomáhá opravdu zejména 
v tìchto pøípadech, protože poèty mìstských i stát- 
ních policistù jsou limitované s ohledem na finanèní 
prostøedky mìsta nebo státu. Kamery na místech, kde 
jsou osazeny, nahrazují hlídku, která by tato místa 
musela stále navštìvovat. Díky celkovému pøehledu 
z monitorovaných míst je možné více využít policisty 
pro obchùzky na místech, která nejsou kamerami 
sledována. Kamery tímto zvyšují efektivitu èinnosti 
mìstské i státní policie. Kromì sledování skuteèností 
lze dále vysledovat z kamerového systému i dìje mi- 
nulé pomocí zaznamenávaných obrázkù z kamer. Ka- 
mery v tomto pøípadì nejen sledují, ale i uchovávají 
obrázky v pamìti pro možnost dùkazního materiálu. 
Velmi se nám nahrávání osvìdèuje zejména pøi 
vymáhání pokut ve správním øízení (špatné parkování 
ohrožující provoz, nièení veøejného majetku). 

Nasazený kamerový systém plní rovnìž funkci pre- 
vence a šetøí obecní rozpoèet. Obecnì dochází  
k uklidnìní situace v místech nasazení kamer 
a k úspoøe financí na opravu obecního majetku. 
Málokdo si uvìdomuje, že mìsto opravuje dopravní 
znaèení, spravuje fasády budov poškozené zásahy 
sprejerù, zastávky, zeleò atd. Oprava jedné dopravní 
znaèky stojí napøíklad mìstskou pokladnu až 3500 
korun. Náklady na všechny tyto opravy jdou roènì 
do statisícù a tyto prostøedky pak chybí pro smy- 
sluplnìjší využití. Kamerovým systémem se náklady 
na poškozený obecní majetek výraznì snižují, 
protože pùvodci nièení již nejsou anonymní. Pokud 
na sledovaných místech škoda na veøejném majetku 
pøeci jen vzniká, jsou strážníci schopni její výši 
vèasným zásahem eliminovat, pøípadnì identifikací 
pachatele zajistit její opravu z penìz pùvodce škody. 
Kromì obecního majetku je samozøejmì kamerami 
zároveò støežen i majetek soukromý a státní, èasto 
nevyèíslitelné hodnoty vzhledem k historickému 
kontextu našeho mìsta. Kamery v neposlední øadì 
napomáhají Mìstské policii a úøedníkùm Mìsta 
k informovanosti v krizových situacích, jako jsou na- 
pøíklad povodnì, monitorováním úrovnì vodních 
tokù a upozoròují i na další dìní, jako jsou napøíklad 
úrazy na ulicích apod., kde rychlé øešení èasto za- 
chraòuje hodnoty nejcennìjší.

Kamerový systém ve mìstì jistì není samospasitelný, 
ale jeho efektivním využitím lze pomoci všem lidem 
v mnoha oblastech jejich každodenního života. Ka- 
merové systémy obecnì, jak jsem se snažil pomocí 
tohoto èlánku vysvìtlit, šetøí nejen majetkové hod- 
noty, ale také ochraòuje hodnoty, jež nelze vyèíslit, 
jako jsou napøíklad zdraví a životy lidí, životní pro- 
støedí èi kulturní památky. Díky kvalitní práci úøedníkù 
Mìsta a Mìstské policie pøi získávání dotací na 
kamerové systémy ze státního rozpoètu mùžeme 
nesporných výhod tohoto systému èerpat i v našem 
mìstì. 

Pøínos kamerového systému 
v Ostrovì 

 Bc. Jan Bureš

Oskarky se jmenují mažoretky MDDM Ostrov, 
které byly v dobì Velikonoc nominovány na 
Mistrovství svìta mažoretek a twirlingu v ho- 
holandském Eidhovenu. Umístily se na pátém 
místì ve své skupinì senior a nechaly za sebou 
twirlingové velmoci jako Anglii a Francii. Na 
Mistrovství svìta bylo zastoupeno celkem 20 
státù, mezi nimi USA a Kanada.

Po návratu se dìvèata zúèastnila dubnového Mi- 
strovství Èech mažoretek v sólu a duu v Klatovech. 
Odtud si ostrovská dìvèata odvezla pìt zlatých 
medailí spojených s titulem Mistr Èech, ètyøi støíbrné 
a ètyøi bronzové medaile, to je ètyøikrát I, vicemistr 
a II.vicemistr Èech, k tomu tøi ètvrtá místa. Dìvèata tak 
podìkovala všem, kteøí nad nimi drží ochrannou ruku 
a mají zásluhu na jejich umístìní, napøíklad MDDM 
Ostrov nebo zastupitelé mìsta, kteøí je podpoøili pøi 
jejich cestì na Mistrovství svìta. 

Oskarky

Eva Žiláková, vedoucí mažoretek

Kontejnery budou rozmístìny

Stanovištì kontejnerù: 
Hroznìtínská pro RD za mostem pøes Bystøici, 
Bezruèova, Námìstí U Brány, Jáchymovská 201-7, 
Žižkova, Moøíèovská.

Svoz není v žádném pøípadì urèen pro sbìr skla, 
plastù, papíru, stavebního odpadu, veškerých 
elektrospotøebièù, pneumatik ani nebezpeèných 
odpadù (autovrakù, oleje, barev atd.) 

10. èervna od 8 do 12 hodin. 
Odvozem ve 12 hodin úklid konèí! 

Jarní úklid na Starém mìstì

Eva Hlavsová
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Pøedmìtem projektu „Obnova 
a podpora návštìvnosti regio- 
nálnì významného rozsáhlého 
komplexu barokních památek 
(zámeckého a klášterního 
areálu) v historické èásti mìsta 
Ostrov" (zkrácenì Historický 

Ostrov) je obnova Zámeckého parku, drobných sta- 
veb v Zámeckém parku (Slavnostní propyleje, Bílá 
brána), areálu bývalého Piaristického kláštera. Sem 
patøí soubor sakrálních staveb: kaple sv. Floriána, 
pohøební kaple sv. Anny, kaple Panny Marie Bo- 
lestné, interiér kostela Zvìstování Panny Marie, klá- 
šterní zahrady s ohradní zdí a Glorietem (vyhlíd- 
kovým altánem). Dále je to zøízení a vybavení sub- 
jektu, který bude sloužit jako informaèní kanceláø 
s bezbariérovým pøístupem a bude mít sídlo v jedné 
z historických památek. V rámci projektu vznikne 
nové Ekocentrum, jehož náplní budou aktivity ve 
volném èase pro dìti a mládež, výchova k ochranì 
životního prostøedí. Provoz obnovených památek 
bude zajiš�ovat Mìsto Ostrov a partneøi projektu, 
dvì pøíspìvkové organizace mìsta Ostrov: Dùm 
kultury (objekty v areálu  kláštera) a Mìstský dùm 
dìtí a mládeže (Ekocentrum).
Zámìrem projektu je zajistit záchranu a využití zá- 
meckého a klášterního areálu v rámci celkové rege- 
nerace a revitalizace mìsta Ostrova. Jedná se pøitom 
o stavební a památkovou obnovu stavebních objektù 
ve vymezené lokalitì, jakož i o komplexní úpravu 
veøejné infrastruktury a veøejných prostranství a pøe- 
mìnu tohoto areálu na nové využití v souladu 
s dlouhodobými strategickými zámìry mìsta v návaz- 
nosti na cíle a priority regionální a celostátní politiky. 
Celkové náklady Projektu èiní 145 297 415 Kè (z toho 
Mìsto Ostrov 21 577 191 Kè, státní rozpoèet 17 674 
318 Kè, Evropský fond pro regionální rozvoj 106 045 
907 Kè).
Termíny realizace Projektu: záøí 2005 až záøí 2007.
Prùbìh prací na Projektu
V nedávné dobì byla v areálu kláštera provedena 
demolice bývalých vojenských objektù, které do- 
sloužily a byly v nevyhovujícím stavebnì technickém 
stavu, nyní se pokládají inženýrské sítì. Práce budou 
pokraèovat obnovou klášterní zahrady a výstavbou 
komunikace a chodníkù. V kostele Zvìstování Panny 
Marie spolu se stavebními pracemi probíhá arche- 
ologický prùzkum, který by mìl zjistit existenci 
odvìtrávacího systému podlahy kostela (toto se však 
zatím nepotvrdilo, nalezen byl pouze odvìtrávací 
a odvodòovací systém krypt). Práce dále pokraèují. 
V kapli sv. Floriána byly zapoèaty restaurátorské 
práce na fresce v kupoli a zahájena byla také oprava 
kaplièky Panny Marie Bolestné v sousedství Einsie- 
delnské kaple. V Zámeckém parku byly práce za- 
hájeny kácením stromù a keøù, které byly v rozporu 
s navrhovaným øešením zahradních úprav (kácení 
bylo øádnì povoleno orgánem ochrany pøírody 
a krajiny). Zahradní úpravy parku byly navrženy dle 
dochované historické ikonografie Zámeckého parku. 
Práce budou pokraèovat pokládkou inženýrských sítí, 
realizací cest, nových výsadeb a osazení mobiliáøe. 
V èervnu by mìly být zahájeny práce na obnovì 
kaple sv. Anny (Pohøební kaple) a Glorietu v klášterní 
zahradì. V prùbìhu prázdnin by mìla být zahájena 
výstavba Ekocentra. Všechny práce na památkách se 
uskuteèòují pod odborným dohledem památkáøù. 

Projekt Historický Ostrov 
pokraèuje

Ing. Alexandra Fürbachová

Regenerace mìstského prostoru
Pùvodní zámìr Projektu, tedy rekonstrukce a výstav- 
ba komunikací, chodníkù, cyklostezek, parkoviš�, 
doprovodné zelenì a dobudování informaèního sy- 
stému byl rozšíøen o další integrovaný projekt, zamì- 
øený rovnìž na regeneraci mìsta. Hlavním cílem je 
zvýšení kvality životních a pracovních podmínek 
a zvýšení atraktivity mìsta pro obyvatele, podniky, 
jejich zamìstnance, návštìvníky a investory. Celkový 
rozpoèet pro tento projekt je 590 milionù korun. 
Bližší údaje sledujte na vývìskách MìÚ Ostrov.

Pøíspìvek mažoretkám
RM souhlasila s poskytnutím pøíspìvku na úhradu 
nákladù za dopravu mažoretek z MDDM Ostrov 
na Mistrovství svìta mažoretek 2006 v Holandsku ve 
výši 60 tis. korun.

Vstupné na koupalištì
RM rozhodla nezvyšovat vstupné na mìstské kou- 
palištì. Celodenní vstupné pro dospìlé bude 40 Kè, 
odpolední 25 Kè. Dìti 6 až 10 let celodenní 20 Kè, 
odpolední 15 Kè. Dìti do 6 let a Dìtský domov mají 
vstup zdarma. „Ceny na údržbu koupalištì se nezvý- 
šily tak významnì, abychom kvùli tomu museli zdra- 
žovat,“ uvedl starosta mìsta Jan Bureš.

Mandátní odmìna
RM souhlasí na základì žádosti mandátního správce 
mìstského útulku pro psy s navýšením mandátní od- 
mìny za zajištìní správy a provozu útulku o 1000 Kè 
mìsíènì.

Pronájem
RM schválila pronájem prvního nadzemního podlaží 
v domì 715 Úøadu práce v Karlových Varech pro 
provoz kanceláøí detašovaného pracovištì na dobu 
urèitou 10 let. Obèané mìsta tak budou mít možnost 
využívat všechna oddìlení ÚP v jednom objektu.

Dokumenty o Jaroslavu Šlezingerovi
Po skonèení výstavy bývalého ostrovského sochaøe 
Jaroslava Šlezingera v Jihlavì, kam Ostrov zapùjèil 
jeho reliéfy Køížové cesty, rozhodla se Konfederace 
politických vìzòù vytvoøit o tomto umìlci dva filmové 
dokumenty a knihu. RM souhlasila s finanèním pøi- 
spìním Mìsta na výrobu tìchto dokumentù, jejichž 
pøedbìžný rozpoèet je asi 230 tisíc korun.

Jmenování do funkce
RM odvolala z funkce velitele Mìstské policie 
Ostrov Pavla Bokùvku z dùvodu rozvázání pra-
covního pomìru. Na základì výbìrového øízení na 
obsazení místa velitele MP Ostrov pak vybrala jako 
nejvhodnìjšího uchazeèe Evžena Potopalského 
a  jmenovala ho do funkce s úèinností od 1. kvìtna 
2006. 

Vybráno z jednání RM

(jan)

Stodruhé narozeniny oslavila 27. dubna Anna Šímová 
z Ostrova. Do osmdesáti let pracovala jako uvadìèka 
v kinì Domu kultury. V nedalekém Klášterci, kam se 
doèasnì pøestìhovala, žila samostatnì až do svých sta 
let, pak ji vnouèata pøemluvila k návratu do Ostrova. 
Do penzionu pro seniory jí pøišel kromì jiných po- 
blahopøát také starosta mìsta Jan Bureš, se kterým si 
pak paní Šímová dlouho povídala. Øeditelka pen-
zionu Sylva Cenefelsová jí pøedala dort se tøemi svíè- 
kami: jedna svíèka symbolicky za století, druhé dvì za 
roky pøes stovku. V penzionu svou babièku každý den 
navštìvuje vnuèka Dana. Anna Šímová je zdravá, jen 
ji bolí koleno, kvùli kterému používá chodítko. 
„Invalidní vozík zatím nechci, èlovìk nesmí zpohodl- 
nìt,“ øekla na vysvìtlenou oslavenkynì. 

Neuvìøitelné 102. narozeniny 

Øeditelka penzionu Sylva Cenefelsová blahopøeje Annì Šímové 
k významným narozeninám.                         Foto: Irena Janeèková 

(jan)

Pøed osmi lety byl zahájen dlouhodobý proces re- 
konstrukce Hlavní tøídy, který by mìl být v letošním 
roce zakonèen. A tak jako pøi provádìní pøedchozích 
etap, bude i pøi té letošní nezbytná uzavírka 
komunikací, která probìhne ve dvou etapách. 
V první etapì bude až do 30. èervna 2006 zcela 
uzavøen úsek Hlavní tøídy mezi ulicemi Horská-
Borecká a Mánesova-S. K. Neumanna. Ve druhé 
etapì se rozsah uzavírky rozšíøí a Hlavní tøída bude 
uzavøena v dobì od 1. èervence do 30. srpna 2006 
v úseku mezi ulicemi Horská-U Koupalištì a Má- 
nesova-Vanèurova. Pøíjezd k penzionu bude zajištìn 
pøes provizorní panelovou vozovku z Vanèurovy 
ulice. Uzavírka vèetnì objíždìk bude oznaèena 
pøíslušným dopravním znaèením. Protože se v uza- 
vøeném úseku Hlavní tøídy nachází autobusové 
zastávky, budou tyto zrušeny a pøemístìny do Hor- 
ské ulice a ulice U Nemocnice. Uzavírka Hlavní tøídy 
výraznì omezí a ztíží provoz motorových vozidel ve 
mìstì, pøedevším pak v èervenci a srpnu, kdy budou 
z provozu zcela vyøazeny dvì køižovatky. To se vý- 
raznì odrazí i do dopravy v klidu (parkování), jelikož 
v nìkterých jednosmìrných ulicích bude muset být 
zaveden obousmìrný provoz a zrušena možnost par- 
kování v tìchto ulicích (hlavnì Vanèurova a U Kou- 
palištì). Proto bude ve Vanèurovì ulici zøízeno pro- 
vizorní parkovištì. 

Rekonstrukce Hlavní tøídy

David Papánek, MÚ Ostrov

Mìsto Ostrov nabízí ubytování na mìstské 
ubytovnì v ulici Odborù 612 v Ostrovì. 

Ubytování je vhodné i pro rodiny s dìtmi, každá 
ubytovací jednotka má vlastní kuchyòský kout 
a sociální zaøízení. Ubytovací jednotky o velikosti 3 + 
kk a 4 + kk s výmìrou od 76 do 100 metrù ètvereèních 
jsou mezipodlažní, nájemné za plochu je stanoveno 
jako nejvyšší, které je v místì a èase obvyklé. Zájemci 
mohou o ubytování žádat prostøednictvím svého 
zamìstnavatele nebo osobnì. Dobu nájmu lze 
dohodnout individuálnì i na dobu delší než šest 
mìsícù. 

Bližší informace získáte na MìÚ Ostrov, pøízemí 
dveøe 10 nebo na tel. 353 801 208,  e-mail: 
astrichelova@ostrov.cz.

Volné ubytovací jednotky 

Kdo má nárok na pøíspìvek na péèi?
Nárok na pøíspìvek má osoba, která z dùvodu 
dlouhodobì nepøíznivého zdravotního stavu potøe- 
øebuje pøi péèi o vlastní osobu pomoc jiné fyzické 
osoby.
Jaká je výše pøíspìvku na péèi?
Výše pøíspìvku se posuzuje individuálnì, podle 
stupnì závislosti. Do 18 let vìku: od 3000 do 11 000 
Kè mìsíènì, od 18 let vìku: od 2000 do 11 000 Kè 
mìsíènì.
Odpovìï na otázky, kde lze žádat o pøíspìvek a kdo 
urèuje stupeò závislosti, pøineseme v pøíštím èísle. 

Zákon o sociálních službách

(red)

Podrobnosti o práci archeologù v klášterním 
kostele na str. 6
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Zprávy ze škol
Májový trojlístek

Mgr. Naïa Èechmanová

ZŠ Klínovecká 

Mgr. Jana Paøíková
Pøíspìvky jsou redakènì kráceny.

ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ 

Mgr. Vladimír Vízdal

Další nepøehlédnutelné úspìchy našich studentù: 
Eva Pavelková (kvarta A) a Alžbìta Pincová (oktáva B) 
zvítìzily v krajském kole olympiády z èeského jazyka 
a postoupily do kola celostátního. Pøemožitele v ce- 
lém kraji nenašel ani Jan Martinek (kvarta A) v bio- 
logické olympiádì. Potìšitelnì aktivní jsou naši stu- 
denti i v zahranièí. V dubnu se studenti 3. roèníkù spo- 
lu s nìmeckými studenty gymnázia z bavorského mì- 
sta Naila zúèastnili semináøe o Evropské Unii ve Wei- 
denbergu na téma Evropa v krizi. O jeho prùbìhu vy- 
povídají úryvky z deníku Kláry Sedlaèíkové ze 3.A:
V den našeho pøíjezdu jsme si nejprve v rámci 
prezentace navzájem pøedstavili naše školy a okolí. Po 
veèeøi nás èekaly dvì nároèné pøednášky: o vzniku, 
institucích a bezpeènostní a obranné politice EU. 
Následující dny nás plnì zamìstnaly tzv. Spracha- 
nimation, pøíprava simultánní hry i její vlastní prùbìh. 
Prakticky šlo o to, abychom si na vlastní kùži vy- 
zkoušeli, jaké to je zasedat v Evropské radì a roz- 
hodovat o øešení situací ve svìtì, jež se Unie bez- 
prostøednì týkají. Každý z nás si vylosoval název státu 
EU, který bychom mìli zastupovat nebo Noviny, tj. 
funkci reportéra. Poté nám byly rozdány základní 
informace o státu (èi funkci reportéra) a jeho po- 
vinnostech vùèi ostatním státùm èi organizacím.  
Hlavním tématem našich „jednání“ byla krize 
v Alžírsku a nìkolik teroristických útokù na mìsta EU. 
Na konci semináøe byla „zástupci státù“ podepsána 
dohoda. Abychom si odpoèinuli, vyrazili jsme na 
jedno odpoledne do Norimberku. Navštívili jsme 
výstavu o období pøed 2. svìtovou válkou, bìhem 
a po ní. Na pùsobivých a strach nahánìjících do- 
kumentech si každý mohl udìlat pøedstavu o tom, jak 
hrozná a tìžká tato léta byla a kolik lidí stála život. 
Krátká procházka po „námìstích“, která byla pùvodnì 
Hitlerem myšlena jako shromažïovací plochy pro 
nacisty, na nás také silnì zapùsobila. Teprve potom 
nastala pro vìtšinu z nás dlouho oèekávaná èást 
celého pobytu: nakupování… Po návratu do Wei- 
denbergu zamíøila vìtšina z nás opìt do sklípku. Jak se 
ukázalo, mìly tyto sešlosti v podzemí nakonec 
obrovský význam. Díky nim a poèáteèní prezentaci 
školy to vypadá na další spolupráci s nìmeckou 
školou. Nìmecké uèitele naše škola velmi zaujala, 
a když vidìli porozumìní i mezi námi, èeskými 
a nìmeckými studenty, rozhodli se, že nás pøijedou 
navštívit. My studenti jsme to uvítali s nadšením  a už 
se tìšíme na další setkání. 
Úèast našich studentù na akcích ve Weidenbergu má 
již nìkolikaletou tradici a bude i nadále pokraèovat, 
protože vìøíme, že jsou podobné aktivity velmi 
pøínosné. 

V posledním školním ètvrtletí žáci 7.A využili zvýšené 
návštìvnosti školy pøi tøídních schùzkách a pøipravili 
informaèní stánek ke Dni laboratorních zvíøat. 
Upozornili na problém týraných zvíøat a prodejem 
benefièních placek podpoøili spoleènost Svoboda 
zvíøat. Zapojili se i žáci 4., 6. a 7. B. Namalovali 
obrázky urèené k prodeji, jehož výtìžek bude 
vìnován nìkterému z útulkù pro zvíøata. Ve výtvarné 
soutìži Vajíèko jako od babièky byly práce dìtí 
pøípravné tøídy ocenìny 2. místem, kolektivní výtvor 
dívek 8. tøíd místem prvním. V soutìži jednotlivcù 
uspìla Zdeòka Jáhnová z 8.A (1. místo) a Jakub 
Modes ze 4.A (3. místo). 8. a 9. tøídy se zapojily do 
soutìže EU Postavte se za svá práva. Do tabulky 
sportovních výkonù jsme si pøipsali nìkolik druhých 
míst: Coca Cola Cup v kopané a volejbalové zápasy 
žákù 8. až 9. tøíd v okrsku. V naší tìlocviènì probìhlo 
také okrskové kolo v minibasketbalu pro 1. stupeò. 
Žáci 7. tøíd pracovali na projektech o èeských zemích 
za Pøemyslovcù, Lucemburkù a v dobì husitské. 
O rok starší žáci, též v rámci dìjepisu, navštívili 
ostrovskou Síò tradic. Nejstarší žáci navštívili jáchy-  
movské muzeum a pobesedovali s tamním kro- 
nikáøem Ježkem. Pøi besedì v ostrovské knihovnì si 
žáci 9. tøíd doplnili znalosti o èeských písnièkáøích. 
6. tøídy si ovìøily poznatky ze zemìpisu o sluneèní 
soustavì v karlovarské hvìzdárnì. Žáci školy se 
zúèastnili celomìstské sbìrové akce Den Zemì a 
nejlepší z nich za odmìnu navštíví naše hlavní mìsto. 

Máme tu èerven, poslední školní mìsíc. Mùžeme se 
pochlubit sportovními úspìchy, jichž dosáhli naši žáci 
i díky péèi uèitelù Kováøové, Plášilové a Radonì. 
Družstvo dìvèat (Bujanská, Náglová, Šidáková, Po- 
láková, Zichová, Müllerová, Henešová, Jirešová, Liš-  
ková): 2. místo v okresním klání v basketbalu a celko- 
vì sedmé v okrese, tým chlapcù (Èeèil, Lux, Køíž, 
Markoviè, Klas, Plaèek, Sypták, Sládek): 3. v okrese, 3. 
místo družstva dívek (Poláková, Müllerová, „Lenka“ 
Tram, Jirešová, Henešová, Habichová) i chlapcù 
(Èeèil, Pospíšil, Jergl, Hrabovský, Klas, Køíž, Brédik, 
Lux) v okrskovém turnaji ve volejbalu a 3. místo 
fotbalistù (Lisièan, Sypták, Ogorek, Istrate, Rešl, 
Lakatoš, Hraba, Palán, Brédik, Køíž, Klas, Jergl, Èeèil, 
Pertl) v soutìži Coca cola pohár. Tøetí místo obsadily 
i dívky Køižièková, Lubinová, Fotrová a Šidáková 
v oblastním kole flétnièkové soutìže Pískání pro 
zdraví, do které se pøihlásily pod vedením uèitelek 
Svobodové a Jílkové. V okresním kole soutìže Mladí 
cyklisté se vyznamenali naši pá�áci Liška, Jurèa, 
Kalèíková a Vyletová, kteøí vyhráli a postoupili do 
krajského kola, družstvo sedmákù (Lisièan, Markoviè, 
Marunièová, Podroužková) vybojovalo 5. místo. 
Velké díky patøí uèitelce Prokopové a policistovi 
Valentovi, kteøí do pøípravy dìtí vložili nejen svùj 
volný èas. V kvìtnu prošli testy CERMAT žáci 5. tøíd, 
probìhly výbìrové zkoušky do 6. tøídy zamìøené na 
atletiku, softbal a basketbal, na høišti naší školy se 
uskuteènila Ostrovská minitretra (obhájili jsme loò- 
ské prvenství) a naši atleti obhajovali své úspìchy 
v okresním kole Poháru rozhlasu. V èervnu se 
zapojíme do soutìže 675 let výroèí mìsta Ostrova, 
15. èervna poøádáme okrskové kolo atletického 
trojboje pro žáky 1. stupnì, mladší softballisté se 
16. až 18. èervna  zúèastní mistrovství ÈR, 15. èervna 
pøivítáme ve škole naše budoucí prvòáèky, 29. èervna 
se naopak v Letohrádku rozlouèíme „Posledními 
kroky“ s vycházejícími žáky a pak už se budeme tìšit 
ze zasloužených prázdnin… 

Již nám nastanou prázdniny, pøíjemný èas odpoèinku 
a zábavy, cestování a poznávání nových míst, 
seznamování s novými pøáteli… V kvìtnu stojí za 
zmínku tyto naše aktivity: opìt jsme se zúèastnili 
„Pohybu s hudbou“ v Karlových Varech. Všechna 
taneèní vystoupení našich žákù se velmi líbila. Rovnìž 
jsme se prezentovali na výstavì keramiky, a to 
zdaøilým betlémem, který vyrobili žáci v hodinách 
výtvarné výchovy. Mladší žáci si vyzkoušeli své 
dovednosti v oblasti dopravní výchovy na Dìtském 
dopravním høišti v Karlových Varech. V kvìtnu se 
zdárnì sportovalo i v okresním a krajském kole 
turnaje v lehké atletice. V závìru nás èekají pøíjemné 
výlety a vycházky do okolí, pak už pøijde to 
oèekávané zhodnocení práce v podobì vysvìdèení. 
Všem pøeji krásné prožití prázdnin! 

Druhý kvìtnový týden byl z pohledu školy jako 
instituce naprosto výjimeèný. Oslavy 50. výroèí jejího 
založení a kulturnì spoleèenské akce s tím spojené 
nepochybnì potìšily žáky, vzhledem k tomu, že 
v rámci úprav výuky si mohli trochu zalenošit. 
Pochopitelnì jen ti, kteøí se nepodíleli na úèinkování 
pøi akademiích, službách pøi Dnu otevøených dveøí 
atd. Vše vypuklo pøivítáním zahranièních hostù na 
pùdì školy, kdy v rámci školní akademie pøedvedl 
osmdesátièlenný sbor „evropskou Ódu na radost“ 
a ostatní dìti vèetnì MŠ svá taneènì-pohybová 
a pìvecká vystoupení. A potom všechno dìní dostalo 
spád: pracovní jednání na radnici, návštìva SPŠ, 
koncertní program na Staré radnici, výlety na téma 
Lázeòský trojúhelník, následnì Karlštejn, Køivoklát 
a výlet „tajný“, páteèní akademie na Mírovém ná- 
mìstí a závìreèný spoleèenský veèer v DK za pøí- 
tomnosti všech, kteøí mají ke škole blízko. Všem, kteøí 
byli nìkteré z akcí úèastni, dìkujeme za zájem a podíl 
na tom, že jsme výroèí (jak doufáme) pøipomnìli 
dùstojnì. Pokud se o škole chcete dozvìdìt ještì 
nìco navíc, nabízíme almanach, který byl pøi této 
pøíležitosti vydán a je k zakoupení v sekretariátu 
školy. V rámci mezinárodního projektu Socrates 
Comenius jsme byli hostiteli partnerských zemí 
v zastoupení (jmenujeme pouze koordinátory) paní 
Anne Thouzet (Francie), Rosanne Puglia (Itálie) 
a pánù Thorstena Armbrustera (SRN), Tima 
Goddarda (GB) a Joni Kummaly (Finsko). V tomtéž 
týdnu naši žáci vesmìs úspìšnì absolvovali druhá 
kola pøijímacích zkoušek na SŠ a sportovci atletickou 
Minitretru. Sluší se podìkovat i tìm, kteøí se umístili 
na prvních místech v tomto tradièním klání, kde jako 
bychom mìli pøedplaceno celkovì tøetí místo. Tedy: 
Karolína Bílková a David Roško (výška) a Lucie 
Choutková (vrh koulí). 

Mìsíc po návštìvì nìmecké družební školy z Forch- 
heimu jsme se my, studenti druhého roèníku Tech- 
nického lycea, vypravili do Nìmecka, abychom na 
vlastní kùži poznali, jak žijí naši vrstevníci v jiné zemi. 
Pøipravili se na naši návštìvu dùkladnì; program ve 
škole byl více zamìøen na manuální dovednosti, do- 
stali jsme možnost sestavit si LED-lampièku s kom- 
pletním vnitøním vybavením, stejnì jako vyrobit pøí- 
vìšek na klíèe a døevìnou krabièku, ve které jsme si 
naše výrobky pøivezli domù. Nejen vzdìláváním je 
èlovìk živ, podnikli jsme také øadu exkurzí, napøíklad 
do továrny na výrobu cukrovinek, což pro øadu z nás 
pøedstavovalo pøíjemnou zmìnu po hodinách teorie 
a výuky. Zábavnìjšími, i když fyzicky nároènìjšími, se 
staly dvì hodiny strávené v horolezeckém centru. 
Vyzkoušeli jsme si opièí dráhu, èást z nás ale dala 
pøednost kolmé stìnì. Následovaly výlety do Norim- 
berku a Øezna, kde jsme se seznámili s nejrùznìjšími 
památkami, poèínaje hrady, pivovary a konèe studna- 
mi. Všichni jsme, podobnì jako nìmeètí studenti 
u nás, bydleli v rodinách. Doufáme, že naše jazykové 
znalosti nebyly pro naše hostitele tak hrozné, jak na 
první pohled vypadaly, domluva nepøedstavovala 
žádný vìtší problém. Až jsme se divili, jak nám jsou 
mladí lidé v Nìmecku podobní. Øeší úplnì stejné 
problémy, mají podobné sny a plány, dokonce se 
i shodnì chovají. Rozdíl je jen v tom, že u nich je 
znatelná vyšší životní úroveò než u nás v Èechách. 
Odjíždìli jsme se spoustou nových zkušeností, máme 
nové kamarády a snad se nám vylepšily i jazykové 
znalosti. 

Studenti technického lycea 
se vypravili na zkušenou 

Jakub Pešek, student L2 SPŠ Ostrov

Gymnazisté jsou aktivní 
doma i za hranicemi 

Mgr. Libor Velièka

ZŠ speciální a ZŠ praktická

Daniela Brodcová
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Rozhovor

Proè kopete 
v klášterním 
kostele 
v Ostrovì?

Našli jste v klášterním kostele nìco 
zajímavého?

Jak poznáte, že støepy pocházejí 
opravdu z baroka? 

Co to jsou svátostky?

Jaký je zatím nejvzácnìjší nález na 
území Ostrova?

Kostel Zvìstování Panny 
Marie bude sloužit ve- 
øejnosti jako muzeum 
i koncertní sál, proto je 
nutné jej odvìtrat a za-

teplit. Ještì pøedtím se musí provést archeologický 
prùzkum, udìlali jsme hloubkovou sondu, která 
odhalí všechny vrstvy až na skálu. Tak zjistíme sku- 
teènou historii stavby. Historické stavební plány totiž 
zdaleka nezahrnují vše, protože v té dobì nìkteré 
údaje lidé nepovažovali za dùležité. 

Našli jsme nìkolik barokních keramických støepù. 
Nìkteré jsou omleté vodou, byly tedy zøejmì sou- 
èástí naplavené zeminy použité pøi stavbì. Nálezy 
z období baroka nejsou nijak zvláš� výjimeèné, i když 
je to lepší, než kdybychom nenašli nic.

K urèení pùvodu støepù slouží nìkolik ukazatelù: 
vrstva zeminy, ve které ležely, jejich tvar, zpùsob vy- 
pálení, druh glazury a celkový charakter. Napøíklad 
ve støedovìku se vyskytovala polévaná keramika jen 
vzácnì, protože si ji mohly dovolit jen bohaté vrstvy 
obyvatel. Koncem renesance a v baroku už to byla 
docela bìžná záležitost. Do 17. století se polévalo jen 
zevnitø (kvùli propouštìní tekutin), o sto let pozdìji 
už byly glazované obì strany, vnitøní i vnìjší. Ze sta- 
rého pravìku zase nacházíme fantaskní tvary kera- 
miky, která sloužila jen okrasným nebo magickým 
úèelùm, jako tøeba známá Vìstonická Venuše.  
V  mladší dobì kamenné už se objevovala keramika  
užitková, její výroba souvisela se zaèátky pìstování 
rostlin a domestikací zvíøat a z toho vyplývající potøe- 
bou nádob na potraviny. Celkový vzhled keramiky se 
døíve velmi lišil i podle jednotlivých archeologických 
kultur, sjednocení stylu pøinesl teprve vrcholný 
støedovìk.

Svátostky, které jsme v Ostrovì našli pøi loòském vý- 
zkumu u kostela sv. Jakuba, jsou pamìtní medai- 
lónky, vydávané u pøíležitosti poutí, na kterých je také 
bylo možno zakoupit. Na jedné stranì je podobizna 
svìtce, kvùli kterému se pou� konala, na druhé chrám 
nebo kostel, ve kterém byla jeho socha umístìna.

Není to nalezený pøedmìt, ale historická skuteènost, 
kterou jsme nedávno objevili a která je pro nás 
archeology velice významná. Stále ještì to je horká 
novinka a upozoròuji, že se zatím jedná pouze o do- 
hady, i když serióznì podložené. Zpochybnili jsme 
dosud uvádìný fakt, že kostel sv. Jakuba na ostrov- 
vském høbitovì pochází z doby kolem roku 1226. 
Domníváme se, že jeho dnešní podoba není pùvod- 
ní, na jeho místì zøejmì stála stavba s možným jiným 
pùdorysem i charakterem. S nejvìtší pravdìpodob- 

Archeolog Jiøí Klsák pracuje rád v terénu
Karlovarský archeolog Jiøí Klsák se jako odborný pracovník Krajského muzea Karlovy Vary èasto úèastní výzkumných prací, objasòujících historii na území 
nynìjšího mìsta Ostrova. Jako absolvent Filozofické fakulty UK v Praze v oboru prehistorie a dìjepis zastává v muzeu i funkci historika starších dìjin. Je mu 
padesát dva let, pochází z Mariánských Lázní, pøes dvacet let žije v Karlových Varech. Je ženatý, má dceru Jitku a syna Adama. Je nositelem Ceny mìsta 
Karlových Varù za rok 2002, kterou dostal za práci archeologa, èetné obèanské aktivity a práci s mladými lidmi.

ností tam byl ještì starší kostel, i když jeho existenci 
ani podobu zatím nemùžeme nijak dokázat.

Pùvodnì se pøedpokládalo, že tzv. rohové opìráky 
byly dodateènì pøistavìny ke kostelu kvùli statickým 
problémùm až v ranì gotické dobì a jsou tedy mladší 
než pozdnì románská budova kostela. My jsme ale 
zjistili, že opìráky se stavìly souèasnì s budovou a je- 
jich smysl byl tedy v prevenci možných statických 
problémù. Dùkazem je nejen provázání zdiva v zá- 
kladech, ale také objev, že tyto opìráky narušují staré 
hroby. Pùdorysy opìrákù pøetínají hrobùm nohy, 
vzhledem k tomu tedy musely hroby existovat ještì 
pøed zapoèetím stavby kostela. Jejich linie nejspíš 
respektuje pùvodní starší budovu, o níž zatím nic 
bližšího nevíme. Výzkum bude pokraèovat ještì 
uvnitø kostela, kde se pokusíme naši pracovní hypo- 
tézu ovìøit a dokázat.

Na jaøe èi na podzim, když se oøe, provádíme malé 
sondy k ovìøení pøedpokladù podle mapy. Sem patøí 
i takzvaný povrchový sbìr na polích. Podle získaných 
vzorkù lze pak objevit nové místo pro výzkum. 
Nejvýhodnìjší jsou pro nás dálkové stavby, jako byl 
tøeba ostrovský obchvat, protože tam za nás stroje 
provedou nejnamáhavìjší práci: je to vlastnì jedna 
obrovská sonda. Ve stávajících lokalitách radìji ne- 
kopeme, chceme je zachovat pro budoucnost, pokud 
tomu místu však hrozí znièení tøeba lesní tìžbou, bývá 
to podnìtem pro archeologický prùzkum. V zásadì 
platí, že kdekoli dojde k zemním pracím a tedy 
odkrývání zeminy, vzniká takzvaná archeologická 
situace, kterou musíme sledovat.

Každý, kdo zaèíná stavìt, má povinnost ze zákona 
oznámit a strpìt archeologický dozor. U rodinných 
domkù se toho až na výjimky nevyužívá, ale po- 
vinnost zde je. Jestliže si místo k prùzkumu vybereme, 
v prùbìhu stavby pak dohlížíme na to, aby se arche- 
ologická situace neporušovala a sledujeme, je-li po- 
zitivní (nález) nebo negativní (bez nálezu). Sem spadá 
i pøedstihový výzkum, který se provede v pøípadì, že 
se zaèínají zemní práce ve známé lokalitì s nálezy. To 
byl i pøíklad okolí kostela sv. Jakuba, kaple sv. Anny 
nebo klášterního kostela.

Použiji pøirovnání z mé oblíbené knihy Jak blafovat 
v archeologii: v naší branži jsou dva druhy arche-
ologù, lenoškový a terénní. Lenoškový v terénu ne- 

Prozradíte ètenáøùm, èím je tato 
domnìnka podložena? 

Jak si vybíráte místa k prùzkumu? 

Sledujete i stavby rodinných domù?

Jaký je život archeologa obecnì?

kope, ale je ho také velmi tøeba, protože zpracovává 
a hodnotí nálezy, vytváøí vyhlášky, teorie, dìlá zkrátka 
to, na co terénní archeolog nemá èas. Já sám jsem 
terénní typ, nechtìl jsem být akademikem, protože 
mì tìší bezprostøední poznávání pøímo na místì 
a navzdory mému vìku moje nadšení neochabuje.

Musíme zdokumentovat profil sondy a její pùdorys 
pomocí fotografie i kresby. To dìláme prùbìžnì, 
teprve pak pokraèujeme v kopání. Nálezy jsou buï 
výsledky èinnosti lidí, nebo pøímo lidské pozùstatky. 
Výsledek èinnosti je napøíklad keramika, kùže, døevo 
nebo kov. Co podléhá zkáze, musí se okamžitì pøedat 
ke konzervaci, do té doby je nutné udržet po vy- 
zvednutí ze zemì odpovídající podmínky. Kosterní 
pozùstatky dáváme k prùzkumu antropologovi, který 
zjiš�uje pohlaví a stáøí èlovìka, pøípadnì pøíèinu smrti. 
Všechny nálezy opatøíme pøírùstkovým a inventárním 
èíslem a stávají se souèástí muzejních sbírek. O arche- 
ologické situaci sepíšeme nálezovou zprávu.

V první fázi krumpáè, kterým archeolog musí umìt 
kopnout do hloubky deseti centimetrù nebo jen pár 
milimetrù. Pak pøijdou na øadu motyèky, nakonec 
tøeba i èajová lžièka. Dále jsou to štìteèky na jemné 
oèištìní.

Jak postupujete pøi objevení nálezu?

Jaké náøadí používáte pøi výzkumu?

Máte ještì další koníèky?
Kromì svého povolání mám rád literaturu, jsem 
vášnivý ètenáø, i když mám na ètení ménì èasu než 
zamlada. Pìstuji turistiku, ze sportù plavání a kolo. 
Jsem šéfem klubu Za krásné Karlovarsko, zaklada- 
telem Mírového klubu Johna Lennona, abych jme- 
noval ty nejznámìjší spolky. Miluji období roman- 
tismu, snažím se oživovat tradice. Každoroènì poøá- 
dáme tématické poutì, napøíklad u pøíležitosti výroèí 
úmrtí Karla Hynka Máchy z Litomìøic do Prahy, na 
jaøe chodíme Kokoøínskem pøi jarním Máchovském 
vandru. Považuji se za romantika, sám také píši básnì, 
naposledy mi vyšla sbírka ještì v samizdatovém 
vydání. Se ètrnáctiletým synem jezdím na turnaje 
v šermu, v souboji kordem je v Èeské republice zatím 
ètvrtý. Pøes dvacet let vedu mládežnický archeolo- 
gicko-historický kroužek, v létì poøádáme výzkumné 
brigády. Všechno, co dìlám, mì tìší. Co skrýval nález, objevený pøi opravì obvodové zdi kláštera, se 

dozvíte na stranì 10.                                                  Foto: Jan Tajer

Jako archeolog používá Jiøí Klsák èasto obyèejný krumpáè. Kostel 
Zvìstování Panny Marie v Ostrovì bude pøedmìtem archeolo- 
gického dozoru po celou dobu stavebních úprav.
Foto: Irena Janeèková

S Mgr. Jiøím Klsákem rozmlouvala Irena Janeèková



Ostrovský mìsíèník
Èerven 2006 7

K I N O K A V Á R N A ÈERVEN
KINOKAVÁRNA OD 15.00 HODIN
nedìlní promítání pro dìti

CO PØIPRAVUJEME V KINÌ 
NA ÈERVENEC?

NOVINKY PÙJÈOVNY DVD
Domu kultury Ostrov

KINOKAVÁRNA OD 17.30 HODIN
Zaèátky pøedstavení v 17.30, není-li uvedeno jinak

KINOKAVÁRNA OD 20.00 HODIN
Zaèátky pøedstavení ve 20.00, není-li uvedeno jinak 

Pondìlí - sobota                8.00 - 21.00 
Nedìle    9.00 - 11.00    16.00 - 21.00

Pùjèovna DVD otevøena:

Každá desátá výpùjèka zdarma, VHS do 30 Kè

KINO DÌTÍ MÁ JARNÍ A LETNÍ PRÁZDNINY. 
PROMÍTAT BUDEME OPÌT OD ØÍJNA.

ELIZABETHTOWN
Orlando Bloom v romantické komedii

POLICAJTEM PROTI SVÉ VÙLI
Drsný chlapík Samuel L. Jackson v krimikomedii

ZÁSTUPCE VELITELE
Jean-Claude Van Damme se vrací

RESTART
Nový èeský film z prostøedí mládežnických klubù

DR. DOLITTLE 3
Dcera zdìdila schopnosti svého otce.

DVANÁCT DO TUCTU 2
Steve Martin v zábavné komedii

NOÈNÍ HLÍDKA
První kapitola výpravné fantasy trilogie

PRCI, PRCI, PRCIÈKY: NA TÁBOØE
Pøipravte se na další super komedii.

1. ètvrtek, 99 minut, èeské titulky, premiéra
Vstupné: 55 Kè, do 12 let nevhodný

Georges a Anne žijí š�astným a spokojeným životem se svým 
mimoøádnì nadaným dvanáctiletým synem Pierrotem. Jejich život 
neèekanì zmìní videokazeta, kterou jednoho rána najdou v poš-  
tovní schránce. Obsahuje podrobné zábìry jejich domu a celé 
ulice, je jasné, že je nìkdo až dìsivì dlouze sleduje. Chybí pouze 
vysvìtlení. Produkce: Francie. Žánr: thriller

2. až 4. pátek až nedìle, 104 minut, repríza
Vstupné: 70 Kè, mládeži pøístupný

„Hledám roštìnku. Zn.: Na pokusy.“ Letní teenagerská komedie 
režiséra Karla Janáka s Vojtou Kotkem a Jirkou Mádlem v hlavních 
rolích. Raf�áci jsou komedií pro mládež, teenagery, ale svoje si 
v nìm najde i generace jejich rodièù, kterým se po bezstarostnosti 
prvních lásek už jen stýská. 
Produkce: ÈR. Žánr: rodinná komedie

8. až 10. ètvrtek až sobota, 148 minut, èeské titulky, 

premiéra
Vstupné: 70 Kè, do 12 let nevhodný

Zaèátky pøedstavení již v 17.00 hodin
Proslulý symbolog Robert Langdon (Tom Hanks) je jedné noci 
pøivolán do Louvru k vraždì místního správce, který za sebou 
zanechal spousty mystických stop a symbolù. S pomocí policejní 
kryptoložky Sophie Neveu (Audrey Tautou) zaèíná odkrývat sérii 
ohromujících tajemství ukrytých v dílech Leonarda da Vinciho, která 
neomylnì vedou k pradávné organizaci, jejímž cílem je støežit dva 
tisíce let staré tajemství. Dvojice dobrodruhù se vydává na vzrušující 
výpravu napøíè Paøíží, Londýnem a Skotskem, bìhem níž se zoufale 
snaží rozluštit záhadnou šifru a pøijít na kloub tajemstvím, která 
mohou otøást samotnými základy lidského bytí.. 
Produkce: USA. Žánr: drama

11. nedìle, 134 minut, èeské titulky, premiéra
Vstupné: 55 Kè, mládeži nepøístupný

Nejvìtší silou pøírody je láska. Pøíbìh lásky a pøátelství od osca- 
rového režiséra Anga Leeho. Film vypráví milostný pøíbìh dvou 
mladých mužù, ranèera a kovboje, kteøí se poznali v létì roku 1963 
a stali se pøáteli na celý život. Prožili mnoho radostí i tragédií, díky 
kterým poznali slabost a sílu lásky. 
Produkce: USA. Žánr: drama

15. a 16. ètvrtek a pátek, 95 minut, èeské titulky, repríza
Vstupné: 65 Kè,  do 18 let nepøístupný

Nejhrùznìjší film posledních deseti let. Hostel vypráví pøíbìh dvou 
kamarádù z americké vysoké školy, kteøí se v touze po netradièních 
zážitcích vydávají na cestu napøíè Evropou. V prùbìhu výletu se 
k nim pøipojuje Islanïan Oli, jenž oba vezme na místo, které je 
považováno za opravdové nebe všech amerických turistù.
Produkce: USA. Žánr: horor

17. a 18. sobota a nedìle, 125 minut, èeské titulky, 

premiéra
Vstupné: 60 Kè, do 12 let nevhodný

Mission: Impossible a Tom Cruise. Dva filmové pojmy, které se 
staly do urèité míry synonymem. Tajný agent Ethan Hunt, pro 
nìhož není splnìní žádné mise nemožné, se vrací už potøetí a èeká 
ho asi nejtìžší úkol v jeho dosavadní kariéøe, který navíc komplikuje 
fakt, že tentokrát je to i osobní. 
Produkce: USA . Žánr: akèní

22. ètvrtek, 98 minut, èeské titulky, premiéra
Vstupné: 55 Kè, do 12 let nevhodný

Nový film držitele Oscara, režiséra Volkera Schlöndorffa. Abbého 
Henryho Kremera propustí nacisté jednoho dne roku 1942 ze 
živoucího pekla koncentraèního tábora v Dachau a pošlou ho 
domù do Lucemburku. Po pár dnech ale zjistí, že má devìt dní na to, 
aby pøesvìdèil lucemburského biskupa ke spolupráci s nìmeckými 
okupanty… Scénáø filmu se opírá o skuteèné události a autobiogra- 

UTAJENÝ

RAF�ÁCI

ŠIFRA MISTRA LEONARDA

ZKROCENÁ HORA

HOSTEL

IMSSION: IMPOSSIBLE III

DEVÁTÝ DEN

2. a 3. pátek a sobota, 104 minut, repríza
Vstupné: 70 Kè, mládeži pøístupný

„Hledám roštìnku. Zn.: na pokusy.“ Letní teenagerská komedie 
režiséra Karla Janáka s Vojtou Kotkem a Jirkou Mádlem v hlavních 
rolích. Raf�áci jsou komedií pro mládež, teenagery, ale svoje si 
v nìm najde i generace jejich rodièù, kterým se po bezstarostnosti 
prvních lásek už jen stýská.
Produkce: ÈR. Žánr: rodinná komedie
 

9. a 10. pátek a sobota, 148 minut, èeské titulky, premiéra
Vstupné: 70 Kè, do 12 let nevhodný

Zaèátky pøedstavení již v 17.00 hodin
Proslulý symbolog Robert Langdon (Tom Hanks) je jedné noci 
pøivolán do Louvru k vraždì místního správce, který za sebou 
zanechal spousty mystických stop a symbolù. S pomocí policejní 
kryptoložky Sophie Neveu (Audrey Tautou) zaèíná odkrývat sérii 
ohromujících tajemství ukrytých v dílech Leonarda da Vinciho, která 
neomylnì vedou k pradávné organizaci, jejímž cílem je støežit dva 
tisíce let staré tajemství. Dvojice dobrodruhù se vydává na vzrušující 
výpravu napøíè Paøíží, Londýnem a Skotskem, bìhem níž se zoufale 
snaží rozluštit záhadnou šifru a pøijít na kloub tajemstvím, která 
mohou otøást samotnými základy lidského bytí.
Produkce: USA. Žánr: drama

16. a 17. pátek a sobota, 125 minut, premiéra
Vstupné: 60 Kè, do 12 let nevhodný

Mission: Impossible a Tom Cruise. Dva filmové pojmy, které se staly 
do urèité míry synonymem. Tajný agent Ethan Hunt, pro nìhož 
není splnìní žádné mise nemožné, se vrací už potøetí a èeká ho asi 
nejtìžší úkol v jeho dosavadní kariéøe, který navíc komplikuje fakt, 
že tentokrát je to i osobní. 
Produkce: USA. Žánr: akèní

23. a 24. pátek a sobota, 114 minut, èeské titulky, 

premiéra
Vstupné: 55 Kè, mládeži nepøístupný

Pokraèování dlouho oèekávaného kultovního thrilleru.  Prvotøídní 
erotický thriller Základní instinkt 2 pátrá, co se stane, když se tem- 
nìjší èást lidské duše dostane na povrch. Bude inteligentní a svùdná 
Catherine (Sharon Stone) vést svùj závìreèný triumf? 
Produkce: USA. Žánr: thriller, krimi

30. a 1.7. pátek a sobota, 128 minut, èeské titulky, 

premiéra
Vstupné: 55 Kè, mládeži nepøístupný

Dokonalý zloèin neexistuje. Na poøadu dne je nová akce, v pøe- 
padené bance drží lupièi desítky rukojmí. Tahle krizová situace bude 
ovšem velmi nestandardní. Detektiv Miller (Denzel Washington) 
se totiž musí utkat s asi nejchytøejším zloèincem (Clive Owen), 
kterého za svou bohatou kariéru potkal, a pokusit se pøekazit zloèin, 
který se zdá být dokonalý. 
Produkce: USA. Žánr: thriller

RAF�ÁCI

ŠIFRA MISTRA LEONARDA

MISSION: IMPOSSIBLE III

ZÁKLADNÍ INSTINKT 2

SPOJENEC

             
X-Men 3
Všechno nejlepší

V poslední dobì se v kinokavárnì Domu kultury 
rozmáhá nešvar: nìkteøí diváci se tu chovají jako 
doma u televize. Šustí sáèky s jídlem, baví se nahlas 
i bìhem promítání. Co je ale nejhorší, kvùli 
objednávkám jídla a pití se zaèíná promítat èím dál 
pozdìji. To vadí tìm, kteøí pøišli vèas a chtìjí se pouze 
dívat. Pravda, kinokavárna je urèena ke sledování 
filmù s obèerstvením, ale to neznamená, že komzu- 
mace je jejím hlavním posláním. Nìkteøí diváci kvùli 
zpoždìným zaèátkùm už radìji ani do kina nechodí. 

pøijïte alespoò o patnáct minut døív, 
abyste si staèili objednat pøed plánovaným 
zaèátkem programu! 

Proto prosíme ty, kteøí se chtìjí pøed filmem 
obèerstvit: 

Diváci, buïte ohleduplní!

(DK)

Divoèina
Satan 666

fické zápisky lucemburského knìze. 
Produkce: Nìmecko, Lucembursko, ÈR. Žánr: drama

23. až 25. pátek až nedìle, 114 minut, èeské titulky, 

premiéra
Vstupné: 55 Kè, mládeži nepøístupný

Pokraèování dlouho oèekávaného kultovního thrilleru.  Prvotøídní 
erotický thriller Základní instinkt 2 pátrá, co se stane, když se tem- 
nìjší èást lidské duše dostane na povrch. Bude inteligentní a svùdná 
Catherine (Sharon Stone) vést svùj závìreèný triumf? 
Produkce: USA. Žánr: thriller, krimi

29. a 30. ètvrtek a pátek, 103 minut, èeské titulky, premiéra
Vstupné: 60 Kè, do 12 let nevhodný

Uklidím dùm. Uklidím zahradu. Odklidím souseda. Zabiji psa. 
Rowan Atkinson se po tøech letech vrací na filmová plátna. Walter 
Goddfellow (Rowan Atkinson), dobromyslný faráø, je zaneprázd- 
nìn psaním dokonalého kázání, že si ani nevšímá, co se mu dìje 
doma: žena laškuje s instruktorem golfu, dcera má každý týden 
jiného kluka a syn je obìtním beránkem školních rváèù. Jednoho 
dne pøichází Grace: milá prošedivìlá paní, okouzlující a rozvážná 
nová hospodynì, která má svùj vlastní recept na vedení domácnosti 
a velmi neobvyklé zpùsoby øešení problémù. 
Produkce: GB. Žánr: komedie

ZÁKLADNÍ INSTINKT 2

UNIVERZÁLNÍ UKLÍZEÈKA
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Hradiš�an: 

O SLUNOVRATU

4. èervna 17.00, Stará radnice 
Vernisáž výstavy 

Výstava potrvá do 30. èervna 2006
Vstupné: 10 Kè

9. èervna 19.00, Stará radnice Ostrov

Úvodní pøednáška seznámí veøejnost s historickým 
vývojem arteterapie a ukáže možnosti využití této 
léèebné metody v praxi.
Souèástí pøednášky bude malá praktická ukázka 
a diskuse.
Pøednášku povede diplomovaná arteterapeutka Bc. 
Veronika Pavlù.
Vstupné: 40 Kè
 
11. èervna 15.00, Stará radnice Ostrov

Princezna na hrášku. Pohádka se spoustou písnièek. 
Volná adaptace klasické pohádky v podání hercù 
Dìtského divadla „Z bedny“.
Vstupné: 25 Kè 
 
17. èervna 13.00 až 17.00, Stará radnice Ostrov

Zážitkový ètyøhodinový semináø, ve kterém si mùže- 
te vyzkoušet, jak vypadá výtvarnì zpracovaná èaso- 
vá osa vašeho života. Pøitom se dozvíte, jak si ladíte 
sami se sebou, jak si rezonujete a zníte. Zjistíte, co 
vám pøináší radost a co vás naopak leká, a také jak 
s tím zacházet.
Mùžete zjistit, jak to vypadá, když dáte myšlence 
tvar.
Semináø je vedený zkušenou arteterapeutkou Bc. 
Veronikou Pavlù.
Vstupné:  250 Kè (cena je vèetnì výtvarného 
materiálu).

22. èervna 18.00, Dùm kultury Ostrov

DUB vás zve na filozofické zamyšlení v rámci cyklu 
„Tvore lidského stupnì, staò se èlovìkem!“ 
Vstupné: 40 Kè

23. èervna 19.30, divadelní sál DK Ostrov
Jiøí Pavlica a Ladislava Košíková

O SLUNOVRATU 
HRADIŠ�AN
Hudebnì taneèní pásmo na motivy veršù Jana 
Skácela a na texty lidové poezie.
Pøedprodej IC v DK Ostrov
Vstupné: 200, 190, 180, 120 Kè

23. a 24. èervna 

25. až 30. èervence

Setkání neprofesionálních výtvarníkù z pohranièí, 
kteøí budou spoleènì tvoøit. Témata roku 2006 jsou: 
Krajina, Architektura církevní a lidová a Hledání 
osobitého stylu úèastníkù. Program bude zamìøen 
na frotáž, koláž, kombinace, akèní malování, teorii 
perspektivy a další. Rozmanitá bude i technika 
kresby, napøíklad stínování, lavírování, rozmývání, 
grafické tužky atd. 

PØÍRODA
Práce ostrovských malíøek

POVÍDÁNÍ O ARTETERAPII

PRINCEZNA NA HRÁŠKU

ARTETERAPIE „HLEDÁNÍ SVÉ DUŠE“

TOMÁŠ PFEIFFER

OSLAVY 675 LET 
OD UDÌLENÍ PRIVILEGIÍ 
MÌSTU OSTROVU

ÈESKO-NÌMECKÉ SETKÁNÍ 
VÝTVARNÍKÙ

Klasické taneèní kurzy pro mládež 
v novém stylu

LETNÍ VÝTVARNÁ ŠKOLA PRO DÌTI 
A DOSPÌLÉ

25. záøí 18.30, spoleèenský sál
Zahájení (ve spoleèenském obleèení) 
V cenì kursovného:
30 vyuèovacích hodin
Prodloužená
Vánoèní ples
Vstupenka na divadelní nebo koncertní 
pøedstavení 
Kurzy povede taneèní mistr Josef Zelenka,  øeditel 
taneèní školy Stardance v Chomutovì, taneèní mistr 
s tøicetiletou praxí. Døíve aktivní taneèník 
mezinárodní tøídy. 
Zápis do kurzu  v Informaèním centru v DK 
Ostrov. 
Kursovné:  1300 Kè
Od ledna 2007 pokraèovací taneèní kurzy pro 
mládež

17. až 21. èervence, DK Ostrov

Letní výtvarná škola podporuje v jednotlivci schop- 
nost sebevyjádøení. Místo školního vyuèování nastu- 
puje cesta objevitelství, fantazie a maximální tvoøi- 
vosti. Úèastník využívá všech vyjadøovacích  a výra- 
zových prostøedkù ke kreativní tvorbì.
Student se seznámí s technikami:
Kresba (tužkou, pastelkou, uhlem, køídou, rudkou, 
perem, redisperem, špejlí, ale i netradièním mate- 
riálem jako je: travina, rybíz, papír atd.).
Malba (akvarel, kvaš, tempery, kombinovaná 
technika)
Grafika (monotyp, frotáž, gumotisk) 

Námìt na jednotlivé dny bude vždy pøipraven, 
vysvìtlen a zpracován podle zku- šeností, pøedstav 
a emocí každého úèastníka. Bude-li mít úèastník 
pøipravené vlastní téma, bude respektován a citlivì 
veden. Následovat bude výstava v prostorách Staré 
radnice.
Pøihlášky na setkání si mùžete vyzvednout v IC 
v DK Ostrov
Tento projekt byl spolufinancován z prostøedkù EU v 
rámci iniciativy Spoleèenství INTERREG IIIA.
Dieses Projekt wurde von den EU Mittel im Rahmen 
der Initiative der Gemeinschaft Interreg IIIA co-
finanziert.

Po celý týden se budeme scházet v DK Ostrov pod 
odborným vedením lektorky Vlasty Wasylukové. 
Škola je urèena dìtem a dospìlým. Dìti kreslí tøi 
vyuèovací hodiny dopoledne, dospìlí ètyøi 
vyuèovací hodiny odpoledne (pokud práce není 
hotová a je chu� tvoøit, pracuje se déle). Samozøejmì 
kreslíme i v plenéru.
Hodiny dìti: 9.30 až 12.00, dospìlí: 16.30 až 19.30.
Cena kurzu: dìti 675 Kè, dospìlí 850 Kè

Pøihlásit se mùžete v IC v DK Ostrov

19. srpna, Dùm kultury Ostrov

Fotografujete na dovolené? Poøizujete si rodinné 
fotografie, nebo si fotíte jen pro radost? Chcete 
u svých snímkù dosáhnout maximální kvality? Potøe- 
bujete poradit od profesionála, kde dìláte chyby?  
Pak právì pro vás je urèen náš semináø. 

Program:

9.00 Zásady správné kompozice (portrét, krajina, 
reportážní foto), manuální nastavení funkcí (clona, 
èas), využití funkcí digitálního a klasického foto- 
aparátu, princip zhotovení fotografií ve fotokomoøe 
(ve zkratce)
12.00  až 14.00 Pøestávka
14.00 Vlastní fotografování, zhodnocení snímku 
v elektronické podobì, individuální pøístup k jedno- 
tlivým fotografiím, doporuèení dalších postupù
Na semináø doporuèujeme pøinést: vlastní 
fotoaparát (digitální nebo na kinofilm), 
propojovací kabely do PC, prázdné CD, 
pøípadnì vlastní notebook. 

Semináø povede profesionální fotograf Stanislav 
Hoøínek. 
 
Stanislav Hoøínek má profesionální fotografické 
studio, ve kterém vyzkoušel všechny zpracovatelské 
postupy. Mimo komerèní èinnosti  publikuje v èaso- 
pisech, vydává nástìnné kalendáøe a je spolu- 
autorem cestopisu z dlouhodobého pobytu v Jižní 
Americe. Snímky z jeho cest jsou k nahlédnutí na 
internetu.
Cena semináøe:  300 Kè
Pøihlásit se mùžete v IC v DK Ostrov

FOTOGRAFIE V PRAXI PRO 
ZAÈÁTEÈNÍKY A  MÍRNÌ POKROÈILÉ

Pondìlí - vyhodnocení vyvolaných fotografií 
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Kultura

poboèka Galerie umìní Karlovy Vary, 
tel. 353 842 883, 737 072 522, 
e-mail: pobockagukv@volny.cz, 
www.galeriekvary.cz. 
Otevøeno støeda až nedìle 13.00 až 17.00 hod. 
(hromadné návštìvy po telefonické domluvì, 
všední dny 8.00 až 15.00 hod.) Vstupné: 20 Kè, 
snížené 10 Kè, první støeda v mìsíci vstup zdarma

Milena Dopitová (1963), absolventka pražské AVU, 
patøí k nejvýraznìjším osobnostem soudobé výtvar- 
né scény. Jako jedna z prvních zaèala ve svých pro- 
myšlených instalacích propojovat rùzná média; nej- 
èastìji objekty a fotografie s videoprojekcí. Výstava 
Má vítr také paprsky? je pojata jako retrospektiva 
prezentující instalace vzniklé v letech 1996 až 2006. 
Jejich témata jsou rozmanitá: postavení souèasné 
ženy ve spoleènosti, rozpoznávání vlastní identity, té- 
ma smrti a pomíjivosti nebo problematika neúpros- 
ných požadavkù vìèného mládí v paralele ke stáøí, ale 
i pocity nostalgie a hlubokých pochybností nad mar- 
ností lidského konání. Proto také vìtšinu instalací 
a videoprojekcí provází pocit nejednoznaènosti; 
napø. v projekci Sixtysomethings se mladé pùvabné 
ženy, dvojèata, navzdory reklamnímu kultu mládí, 
promìòují ve staré ženy. V obdobném duchu niter- 
ných kritických, ale i emocionálních sond jsou sledo- 
vány prchavé okamžiky štìstí a krásy, které navzdory 
osudu prožívají tanèící dùchodci ve Stromovce èi 
v ladné kreaci starý baletní mistr a primabalerína. 
Pøestože zdrojem jedineèných instalací je èasto vlastní 
život Mileny Dopitové, niternou palèivostí, nevšední 
otevøeností i intimitou nastavených myšlenek pøe- 
sahují subjektivní zkušenosti autorky a stávají se 
pùsobivou zprávou o souèasném èlovìku, obzvláštì 
ženì pøelomu století. Výstava potrvá do 18. èervna. 

Milena Dopitová, 
Má vítr také paprsky? 

Zahájení výstavy, tvorby umìlcù z australského mìs- 
teèka Walcha (èti Wóka) v ostrovském Letohrádku 
bylo, jako ostatnì celý vystavený soubor, nesmírnì 
zajímavým pøekroèením oné obrovské vzdálenosti. 
Klatovský sochaø Václav Fiala, který mìl možnost 
v tomto ménì než dvoutisícovém mìsteèku vytvoøit 
svùj objekt pro Sydney, a to na farmì jednoho z míst- 
ních výtvarníkù Stephena Kinga, tuto výstavu zpro- 
støedkoval a svéráznì také zahájil. Mimo jiné i úryvky 
ze svého australského deníku. 
Po deseti hodinách jízdy (ze Sydney) vlak zastaví 
ve stanici Walcha road, uprostøed australského 
buše, odkud je do samotného mìsteèka ještì 
pøes dvacet kilometrù. Na cestující tu èeká mi- 
krobus s nevrlým øidièem, bratrem Johna Crosse. 
Jméno jsem se nikdy nedozvìdìl, všichni ho 
znají jako „bratra Johna Crosse“. Pokaždé stojí 
na perónì a vykøikuje jména pasažérù. Pøed 
rokem jsem byl jeho nerudným zvoláním: „Mr. 
and Mrs. Fiala!“ tady, v hluboké pustinì, 
šokován. Letos tam stojí zase. Koukne na nás 
a povídá: „Tak jste tu zas?“ Projevuje tak radost, 
svým zpùsobem... Pùl hodiny východním smì- 
rem leží farma sochaøe Stephena Kinga, Black- 
fellows Gully. Silnice se zmìní v prašnou cestu, 
plnou výmolù a dìr, pak mizí i cesta sama a auto 
poskakuje po pastvinách až k otluèené plechové 
ceduli se jménem farmy. Pak dál, mezi stádem 
èerných krav až k døevìné boudì, kde budeme 
bydlet... Sem nevedou televizní ani rádiové 
vlny, tady není internet. Do mìsteèka daleko, 
noviny nedostupné a signál na mobilu nulový. 
Pusto a ticho. Jen kdesi v temnotì mezi hvìz- 
dami se ozve skoro lidský smích australského 
ptáka kokobary... 

Zajímavý koncert uspoøádala ostrovská ZUŠ ke svému 
50. výroèí: na Staré radnici zahráli žáci v doprovodu 
svých rodièù a ostatních rodinných pøíslušníkù. 
Jednou z nejmladších úèinkujících byla Kateøina 
Držíková. Na housle zahrála spolu se svým otcem 
Dušanem dvì lidové písnì. Pøestože Kateøina samou 
trémou na chvilièku zapomnìla jak dál, pøi násle- 
dujícím dlouhém potlesku jí slzièky oschly.

Žáci ZUŠ pøedstavili své rodiny

(jan)

Kateøina Držíková                                         Foto: Irena Janeèková

Nedìle 4. èervna 11.00 hod. 
Dìtský den aneb Hornohradské historické hrátky. 
Organizuje spolek Savioli, dále úèinkují Comitatus, 
ohnivci Almasapejama, Divadlo Kapsa. Od 13.00 
hod. zaèíná Velkolepé klání. 
Sobota 17. èervna 18.00 hod.
Tajemná noèní prohlídka. Cesta staletími za horno- 
hradskými mystérii. Osobní setkání návštìvníkù hra- 
du s duchy, strašidly a dávnými osobnostmi z historie 
Horního hradu.
Bohatý prázdninový program zaène 2. èervence Do- 
bovým øemeslným jarmarkem. O podrobnostech 
budeme informovat v pøíštím èísle OM.
 Prohlídky hradu 
S tištìným prùvodcem lze projít celý hrad i jeho okolí. 
Otevøeno o víkendech a svátcích od 10 do 17 hodin. 
Vstupné 30 Kè, rodinné 80 Kè, dìti do 10 let zdarma. 
Vstupné mimo návštìvní dobu 45 Kè, lze domluvit na 
777 028 820, 775 128 820. Informace o Horním 
hradu najdete na: www.hornihrad.cz. 

Pozvánka na Horní hrad

(red)

Mezi protinožci a Ostrovem

Øada lidí si jen tìžko vybavuje, co toto záhadné slovo 
mùže asi tak znamenat. Setkala jsem se i s názorem, 
že se pravdìpodobnì jedná o speciální léèbu artrózy. 
Ve skuteènosti je arteterapie léèebný postup, který 
využívá výtvarného projevu jako hlavního prostøedku 
poznání a ovlivnìní lidské psychiky a mezilidských 
vztahù. Pozitivním jevem pøitom je, že èlovìk nemusí 
být nikterak výtvarnì nadaný. Cílem není vytváøet 
umìlecká díla. Dùraz je kladen na samotný proces 
tvorby. S nemalou nadsázkou by se dalo øíci, že arte- 
terapie je v podstatì pøedchùdkyní jakékoli psycho- 
terapie. Tu nám pøinesla až podstatnì modernìjší 
doba. Terapeutická hodnota umìní je uznávána již od 
pradávna a už rituální kmenové umìní odráželo do 
znaèné míry emocionální a duchovní život skupiny. 
Malba samotná mìla jistý magický náboj a v bojov-
níkovi nebo šamanovi podporovala víru ve vlastní 
schopnosti. 
V dnešní dobì se arteterapie využívá všude tam, kde 
docházejí slova anebo je problém tak zamotaný, že je 
zkrátka lepší „dát ho na papír“. Zvláštì u dìtí je tato 
metoda velmi vhodná, protože výtvarné vyjadøování 
je pro nì daleko pøirozenìjší než mluvení. Naopak 
s dospìlým klientem, který má celý svùj problém 
perfektnì zmapovaný a logicky odùvodnìný, a pøes-
to se necítí jaksi ve své kùži, si ráda sednu nad papír 
nebo keramickou hlínu. Když má totiž èlovìk svùj 
duševní nebo duchovní svìt uchopit a dát mu 
konkrétní podobu, náhle je øada vìcí jinak. Dochází 
k novému pohledu a vyjeví se spousta nevyslove- 
ného, co èlovìk mnohdy ani netuší. Vlastní myšlenky 
totiž nelze tak snadno obalamutit. Mùžeme se tak 
potkat sami se sebou v jiné rovinì, což nám mùže 
ukázat cestu z našeho trápení.
Co nám arteterapie mùže pøinést? 
Z nìkterých efektù mohu jmenovat rozvoj pozitivních 
osobnostních rysù, posílení sebevìdomí, zvýšení 
vnímavosti a pochopení sebe i druhých, lepší zvládání 
zátìžových situací, prevenci pøípadných psychických 
èi osobnostních potíží. Jako vedlejší produkt pøináší 
arteterapie i rozvoj manuální zruènosti a výtvarného 
cítìní.
Kde se dá arteterapie uplatnit? 
Ve školství, pøi práci s neklidnými dìtmi i s dospìlými, 
kteøí trpí rùznými neurotickými obtížemi, pøi hledání 
cesty ze svízelných životních situací a také když si 
„jenom nerozumíme“. Arteterapie je dobrým 
doplòkem i pøi pohybové rehabilitaci. 
Pro koho není arteterapie vhodná? 
Rozhodnì bych ji nedoporuèovala lidem, kteøí mají 
vyslovenì odpor k jakékoli tvoøivé èinnosti. 

Co je arteterapie

Bc. Veronika Pavlù

Letohrádek Ostrov

Mgr. Zdeòka Èepeláková

A pøesto v mìsteèku Walcha (podle jazyka pùvod- 
ních domorodých obyvatel „Slunce“ nebo také „Vo- 
da“) a jeho okolí žije dlouhá øada výtvarných umìlcù, 
doslova žije a èasto zároveò farmaøí. Chovají ovce 
a krávy a pøitom zdobí své mìsteèko sochaøskými díly 
(dnes už je jich na tøicet), malují, zabývají se grafikou. 
Je to prostì už známé „City of Art“, mìsto umìní, pro 
které tvoøí i umìlci ze vzdálenìjších regionù. 
Výstava v Letohrádku mùže pochopitelnì ukázat jen 
zlomek této tvorby, rùznorodý doklad o životì lidí na 
opaèné stranì našeho svìta. O životì, ve kterém se 
naprosto pøirozenì prolíná velmi konkrétní a pro- 
zaická práce na farmách s umìleckou tvorbou, 
v prostøedí s velmi krátkou kulturní tradicí. Walcha 
byla soustavnì osídlována teprve od roku 1832. 
Proto také sochaøe a grafika Kinga i grafièku Julii 
Griffin velmi upoutala výzdoba Letohrádku. Barokní 
umìní, které u nás potkáváme na každém kroku, je 
pro nì mimoøádným zážitkem. Výstava, zøejmì první 
prezentace této tak vzdálené a neobvyklé umìlecké 
komunity, uskuteènìná v Evropì, toto setkání s proti- 
nožci, jejich svìtem a zpùsobem života je ovšem 
stejnì mimoøádným, svou bezprostøedností sympa- 
tickým zážitkem i pro nás, a to až do 18. èervna. 

Mgr. Božena Vachudová (red. kráceno)
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Archeologický
nález
Hledáme ostrovské vojáky 
z roku 1973

Do letošních oslav 675. výroèí privilegia krále Jana 
Lucemburského, které poprvé uvedlo písemnì 
Ostrov jako mìsto, zapadají i dvì výroèí pozdìjší: 
350 let od narození a 260 let od úmrtí barokního 
skladatele Johanna Capspara Ferdinanda Fischera. 
„Nostri aevi componista absolutissimus“ (nejdoko- 
nalejší skladatel naší doby), tak ho oznaèil historik, 
otec cisterciák z Plas Mauritius Vogt v první polovinì 
18. století. Hudební historikové naší souèasnosti pak 
jako „nejvýznamnìjšího nìmeckého mistra klavírní 
suity“, z jehož tvorby èerpal i Johann Sebastian Bach 
a Georg Friedrich Händel, což v jejich skladbách do- 
kládají èetné pøejímky z Fischerových kompozic.

J. C. F. Fischer se narodil 6. záøí 1656 v Krásnì 
(Schönfeld) u Horního Slavkova a studoval na ostrov- 
ském piaristickém gymnáziu. Je uveden ještì jako 
student poslední, šesté tøídy tehdejšího ústavu 
v Ostrovì na notovém zápisu církevního hymnu 
Deus tuorum militum (Bùh tvých vojsk), datovaném 
rokem 1680. O deset let pozdìji se podílel již jako 
zámecký kapelník na slavnostech, které provázely 
svatbu ostrovské sasko-lauenburské princezny Fran- 
zisky Sibylly Augusty s bádenským markrabìtem Lud- 
wigem Wilhelmem na roudnickém zámku. V této 
funkci pùsobil u ostrovského, tehdy již bádenského 
dvora až do roku 1705, a to souèasnì i jako dvorní 
skladatel. Právì v Ostrovì vznikla dlouhá øada Fi- 
scherových skladeb, chrámových i svìtských, pro 
orchestr, sborový zpìv, varhany i cembalo. Tehdejší 
rok naplòovaly nejrùznìjší církevní svátky, provázené 
vždycky hudbou a zpìvem. Øád otcù piaristù, kteøí 
obývali klášterní areál, pøikládali právì hudební vý- 
chovì a co nejširšímu využití hudby mimoøádný vý- 
znam. Provázela nejen bohoslužby, ale také vánoèní 
a velikonoèní vystoupení studentù, hry s nábožen- 
skými tématy. 

Skladby svìtské byly urèeny hlavnì pro zámecké 
slavnosti, obvykle s vìnováním nìkteré z osobností 
bádenského domu. Mnoho z nich se zachovalo v pia- 
ristických, ale i køížovnických, cisterciáckých a pre- 

Zástupci Konfederace politických vìzòù oslavili 
v Praze na Letné První máj. Z Ostrova se oslav 
zúèastnili napøíklad bývalí politiètí vìzni z Jáchy- 
mova Josef Kycka, Ludvík Florián, pøítomni byli 
i Jindøich Michal se svou matkou, která kdysi 
pracovala dlouhá léta v Jáchymovských dolech.

Dvouhodinový program na Letné zahájili svými 
projevy zástupci politických stran, mezi kterými 
ovšem chybìli komunisté. 

„Líbilo se mi, že všechno probìhlo dùstojnì, projevy 
jednotlivých politikù nebyly zbyteènì dlouhé a strany 
se navzájem nenapadaly, takže to byl skuteèný svátek 
míru,“ zhodnotil oslavy pøímý úèastník Josef Kycka. 
Kromì bývalých politických vìzòù bylo možné 
zahlédnout na Letné také Orly a Sokoly, vìøící 
obèany a bývalé „Pétépáky“, z nichž patnáct jich 
pøijelo autobusem vypraveným z Karlových Varù. 
„Pøestože bylo krásné poèasí, odpoledního programu 
jsme se my starší už nezúèastnili, bylo by to pro nás 
pøíliš nároèné,“ uzavøel vyprávìní Josef Kycka.

Vzkaz, zazdìný v nice klášterní zdi, na místì nálezu
Foto: Jan Tajer

(jan)

2. èervna 15.00 hod.: 
Den dìtí aneb Pohádková cesta za pokladem, pouze 
pro dìti do tøí let!
16. èervna 18.00 hod.: 
Hudební meditace s Pavlem Kottkem 
18. èervna 14.00 hod.: 
Vítání miminek 
30. èervna: 
Prázdninová noc pro samostatné pøedškoláky
 

Maminky na mateøské dovolené se svými dìtmi 
mohou také využít dopolední program ve všední dny 
od 9.00 do 12.00 hod. (za hezkého poèasí i na 
zahradì MC), širokou veøejnost pak rádi pøivítáme 
v prostorách MC pøi odpoledních zájmových 
èinnostech: øemeslná dílna, cvièení na Fit-ballech, 
bøišní tance nebo jóga pro každého.
 
Bližší informace o programu MC najdete na 
letáècích v Infocentru v DK nebo v Informaèní 
smyèce kabelové televize.

Na všechny tyto akce (mimo hudební meditaci) 
je nutno pøihlásit se pøedem v MC nebo na tel. 
608 914 469.

Mateøské centrum  
Ostrùvek  

Dana Kolovratníková, MC Ostrùvek

Mgr. Zdeòka Èepeláková

Zazdìný igelitový sáèek se vzkazem, napsaným 
na stránce èasopisu Èeskoslovenský voják, našli 
v bøeznu archeologové z Krajského muzea Kar- 
lovy Vary pøi opravì obvodové zdi v klášterním 
areálu v Ostrovì. Vzkaz byl napsán 20. dubna 
1973. 

Na pozemku bývalých kasáren (v klášterním areálu) 
stály pùvodnì nìkteré hospodáøské objekty, které 
bylo pøi sanaci kláštera nutno zlikvidovat. Pùvodní 
niky (výklenky) v obvodové zdi zøejmì kdysi vojáci 
zazdili a pøitom vložili dovnitø svùj vzkaz. 

„Jednalo se o takzvané záložáky, je tedy možné, 
že to byli lidé z okolí Ostrova,“ míní archeolog 
Jiøí Klsák. 
Proto se obracíme na ètenáøe s prosbou, aby se 
ozvali redakci ti, kteøí zde tehdy byli ve službì, 
nebo jejich pøíbuzní èi blízcí známí. 

Pod vedením mistra Bulandra zdili a pomáhali:
Sokol, Macháèek, Vykysalý, Procházka, 
Žemlièka, Jánský

monstrátských archivech a jsou hrány dodnes. Jeden 
z letošních dubnových hudebních poøadù byl vìno- 
ván právì skladbám na námìt svatého Køíže, které 
autor komponoval pro pražské køížovníky s èervenou 
hvìzdou. V devadesátých letech minulého století je 
nastudovaly a nahrály soubory „Musica antiqua Pra- 
ha“ pod vedením Pavla Klikara a skupina „Musica 
florea“ s Pavlem Štrynclem. Fischerovy skladby se 
objevují také v ostrovských mìstských fanfárách 
a znìlce, stejnì jako v hudebním prostøedí Rastattu, 
kde skladatel strávil tøi desetiletí (1715-1746), opìt 
ve funkci dvorního kapelníka, skladatele a uèitele 
hudby na rastattském piaristickém gymnáziu i v mar-
krabìcí rodinì. Ukázky ze stále živé a cenìné hud-
by Johanna Caspara Fischera, který pøed více než 
tøemi sty lety zahájil svou umìleckou dráhu právì 
v Ostrovì, se stanou také souèástí letošních èervno- 
vých oslav. 

Bývalí politiètí vìzni 
se sešli na Letné

 (jan)

Johann Caspar Ferdinand Fischer 
(1656 až 1746)

Hudebního skladatele J. C. F. Fischera pøipomíná v Ostrovì pamìtní 
deska, umístìná na tzv. Pohledové zdi u Zámeckého parku (zeï 
bývala kdysi souèástí stìny šlikovského zámku).



Ostrovský mìsíèník
Èerven 2006 11

Výlet do ZOO Praha

Výlet do pražské ZOO, pravìkého skanzenu Altamira 
a Moøského svìta pro 30 nejlepších sbìraèù Dne 
Zemì, pro nejhezèí èarodìjnice ze Sletu a úèastníky 
Jarní stezky. Odjezd autobusu v 6.15 od Knihy na 
Mírovém nám. Návrat cca 20.30.
CAHOZA CUP automodeláøù

Šestihodinovka z republikového závodního seriálu, 
v nìmž ostrovští modeláøi Petržílka a Trantina jsou na 
5. a 9. místì. Na osmiproudé autodráze MDDM jsou 
v pátek tréninky, v sobotu závod.
Letní shinny

Turnaj v kolektivní høe severoamerických domorod- 
cù. Dynamická hra s dùrazem na rychlost a obratnost 
hraná s koženým míèkem a døevìnou holí. 
Olympiáda mateøských škol

MŠ tentokrát soutìží na stezce pøírodovìdné. 
Vítìzná MŠ získá Pohár MDDM Ostrov. 
Výlet na Horní hrad

Výlet s prohlídkou Horního hradu a okolí. Vzhledem 
k dvojímu pìšímu pøesunu na trase Stráž-Horní Hrad 
se jedná o støednì obtížnou akci. Pøihlášky ve SMpø. 
do 8. èervna  
OSTROV 675

Celomìstské finále soutìže „Ostrov 675“ žákù 6. až 
7. tøíd ZŠ. 
Louèení se školou

Poslední akce SMPø ve školním roce. Hry, opékání 
pøinesených pochutin, vyhlášení výsledkù výtvarné 
soutìže „Místo, kde bych strávil nejfantastiètìjší 
prázdniny.“

Povídání o….
...nebezpeèích a nástrahách v letní pøírodì. Bližší 
informace a rezervace telefonicky ve SMPø.
Sportovní víkendy
Víceúèelové høištì MDDM je otevøeno pro volejbal, 
malý fotbal, basketbal, nohejbal èi tenis kromì 
všedních dní i v sobotu 9.00-18.00 a nedìli 10.00-
18.00.
Letní èinnost
Po celý èerven pøipravujeme letní prázdninovou 
èinnost. Už 30. èervna odjíždí 1. turnus letního tábora 
v Manìtínì. Autobusy odjíždìjí vždy v 16.00 od 
MDDM, pøijíždìjí po 18.30 rovnìž k Domu dìtí.

1. èervna 6.15 až 20.30

2. až 3. èervna, MDDM 

7. èervna 16.00, u SMPø 

9. èervna 9.00, Zámecký park

11. èervna, sraz v 9.10 na nádraží ÈD Ostrov

13. èervna 10.00, Dùm kultury

28. èervna 16.00, u SMPø

 Akce je urèena nejen èlenùm krou- 
žkù, ale i široké veøejnosti. 

V den pálení èarodìjnic se sešla na høišti MDDM øada 
dìtí, na které èekaly mino jiné i rùzné soutìžní úkoly. 
Souèástí programu byla volba „královny krásy“ mezi 
èarodìjnicemi. Titul nejhezèí èarodìjnice nakonec 
získala desetiletá Pavlína Suzsková z ostrovského 
dìtského domova.

Koncem dubna se na Staré radnici konalo setkání 
zástupcù Mìsta a obèanù Ostrova s ostrovským ob- 
èanem, hokejovým trenérem Radimem Rulíkem. 
Pøed zahájením besedy pøedal starosta mìsta Jan 
Bureš Radimu Rulíkovi symbolický dar (porcelá- 
novou sadu) a èestný titul „Obèan mìsta roku 2005“ 
za èinnost v týmu hokejových trenérù národní repre- 
zentace, pod jehož vedením loni èeští hokejisté 
vyhráli Mistrovství svìta v ledním hokeji. 

Obèan roku 2005

Radim Rulík pøebírá od starosty mìsta ocenìní.
Foto: Irena janeèková

(jan)

V sobotu 29. dubna se uskuteènil semináø pod vede- 
ním Marka Šíra, pøedsedy Karlovarského svazu kara- 
te a Zuzany Tothové. Dopoledne zaèínalo nácvikem 
základních technik, v druhé èásti si zaèáteèníci hravou 
formou nacvièovali boj s partnerem a pokroèilí se 
zamìøili na kopy a jejich použití ve sportovním 
zápase. Tímto dìkuji Markovi Šírovi za èas, který 
vìnoval mládeži z našeho oddílu. 

TJ Ostrov, oddíl karate Hokusei dojo

Zuzana Tothová, pøedseda oddílu

První liga juniorù
V kvalifikaci o postup do první ligy juniorù 2006-7 
skupiny A postoupilo družstvo juniorù SK Borek 
Ostrov po celkovém umístìní na druhém místì za 
Sokolem Modøany. Tøetí byl VSK Èeský Krumlov. 
Extraliga kadetù
Družstvo SK Borek Ostrov skonèilo na pátém místì 
a sestoupilo tak do krajského pøeboru 2006-7. 

Miroslav Køížek, jednatel

Již poosmé budou mít rodièe s dìtmi možnost 
úèastnit se cykloturistické orientaèní vyjížïky, kterou 
pro nì na nedìli 11. èervna 2006 pøipravil za pomoci 
cyklistù ze sdružení „A.M.Bike No Limits“ Dùm kultu- 
ry Ostrov. Start je naplánován v 11 hodin z Mírového 
námìstí. Prezence bude probíhat od 10 hodin. 
Rodinná družstva se budou moci postupnì vydat na 
25 km dlouhou trasu lesními a polními cestami. 
Orientovat se budou podle podrobného rozpisu 
trasy, který bude rozdán tìsnì pøed startem. Aby byla 
vyjížïka pohodovìjší, dostanou družstva letos po- 
prvé i mapu, ve které bude celá trasa zakreslená. 
Nejedná se o závod, ale o rodinnou vyjížïku, nebude 
rozhodovat rychlost, ale to, jak se dokážete zorien- 
tovat. Vítìzem se stává každý, kdo dojede do cíle. 
Kontroly prùjezdu celou tratí jsou øešeny tzv. samo- 
obslužnými kontrolami. Podmínkou úèasti je zapla- 
cení startovného 45 korun na osobu a  pøilba, 
minimálnì jeden tachometr v družstvu a propiska. 
Závod se jede za neomezeného provozu a na vlastní 
nebezpeèí. V cíli, který bude v areálu Atlantisu, èeká 
na každého úèastníka kromì úèastnického listu 
a drobných cen i vuøt a obèerstvení. 

Rodina na kole

Markéta Moravcová

3. èervna: 

10. èervna: 

17. èervna: 
Karlovarská padesátka 35. roèník

24. èervna: 

Ze Støíbra ke Mži pøes Hracholusky až do Kozolup

Zelená hora a Starý Hroznatov na Chebsku

  (turistické po- 
hody v okolí Karlových Varù na 15,25 a 50 km)

Z Božího Daru do Boèe pøes dvì tisícovky
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://www.turiste.webpark.cz 
nebo na rozcestníku (Informaèní centrum, Sport,  
KÈT)  webových stránek Ostrova http://www.ostrov. 
cz. Všechny uvedené akce jsou volnì pøístupny i pro 
neèleny Klubu èeských turistù. 

RNDr. František Wohlmuth, pøedseda KÈT

Klub èeských turistù - èerven
Cykloteam Ostrov poøádá 2. roèník závodu na 
horských kolech (pøebor ostrovských škol o putovní 
Pohár Cykloteamu Ostrov). Start je jako v loòském 
roce za nemocnicí 21. èervna v 10 hodin, prezentace 
závodníkù již od 9 hodin. Kategorie:1. a 2. stupeò, 
vždy dívky a chlapci zvláš�. Škola, která získá nejvíc 
bodù (udìlovaných za umístìní svých závodníkù) 
obdrží putovní pohár. Závodníci na 1. až 3.místì 
obdrží medaile. Vìcné ceny však mohou obdržet 
všichni borci, kteøí závod pojedou (budou se totiž 
losovat až na závìr z celého startovního pole).

Závod na horských kolech

Jiøí Èechman, CTO Ostrov

MDDM
Provoz MDDM o prázdninách
Dùm dìtí a SMPø budou v dobì prázdnin otevøeny 
v pracovní dny od 9 do 17 hodin. Høištì bude 
pøístupné v pøípadì pøíznivého poèasí dennì. 
Letní tábor Manìtín 
I. 30.6.-13.7. III. 26.7.-  8.8. 
II. 13.7.-26.7. IV.   8.8.-21.8. 

I.    10.-14.7.           II.  17.-21.7.

I.    10. - 14.7.          II.   21. - 25.8.
Informace
ke všem akcím: Dùm dìtí, všední dny 8-18 hod. 
tel.353613248, SMPø. tel.353842389, 736 761 913. 
Den Zemì
Sbìrová akce se støelbou z luku, ekojízdou, eko 
a pøírodovìdnou stezkou, výtvarnými dílnami, jízdou 
na koních, ukázkou výcviku psù, biopotravinami ad. 
pøilákala k SMPø. pøes 300 sbìraèù s rodièi a kama- 
rády. Na otázky o životním prostøedí ve mìstì od- 
povídal starosta Jan Bureš a zástupce odboru ŽP Petr 
Tomeèek. Dìti odevzdaly 1680 kg starého papíru, 
5200 plastových lahví, 2900 víèek a 78 monoèlánkù. 
Z jednotlivcù nasbírali nejvíc papíru žáci ZŠ Masa- 
rykova Šetka a Šulc (každý 193,5 kg), plastových lahví 
žákynì ZŠ JVM Svobodová (8 kg), Brandová ze 
ZŠ JVM pøinesla 1300 víèek. V soutìži škol zvítìzila 
ZŠ JVM (541,5 kg papíru, 1600 lahví a 1700 víèek). 
Dìkujeme všem, kdo se zúèastnili a na akci podíleli. 

Pøímìstský sportovní tábor

Pøímìstské tábory SMPø

Dívka první zleva je vítìzka Pavlína Suzsková.  Foto: Archiv MDDM

Vlasta Schartová

Volejbal

Sobota 3. èervna 15.00 hodin, 
Jezdecké støedisko Castila Moøíèov
Soutìže, jízda na koni, opékání buøtù

Dìtský den
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Už pár mìsícù zkouším žít bez televize, takže si po 
veèerech ètu a doháním tak, co jsem v døívìjším 
shonu zanedbala. Poøád ještì jsem se coby ètenáø 
natolik nezklidnila, abych po pøíchodu do knihovny 
spoøádanì a hlavnì pomalu obešla plné regály a vy- 
brala si až poté, co proètu obsah na záložce, zjistím 
nìco o autorovi... Místo toho mám svùj navyknutý 
styl: v oddìlení s klasickou literaturou vyberu jednu èi 
dvì knihy, o kterých bezpeènì vím, že se nespálím, 
protože patøí mezi dávno ovìøenou svìtovou špièku. 
Stejnì tak si vezmu alespoò jednu detektivku od 
osvìdèeného autora, abych si pocvièila logické my- 
šlení a zažila trochu pøíjemného napìtí. Tento výbìr 
mi zajistí takzvanou kvalitní zábavu. Pak si stoupnu 
pøed jinou polici (je-li u ní náhodou volno) a naberu 
bez prohlížení zhruba pùl metru knížek. Je to lehèí 
žánr, na odpoèinek, pro pobavení bez velkého pøe- 
mýšlení. Pøitom se snažím stále dodržovat svùj osobní 
závazek, že každou knihu, kterou takto donesu 
domù, pøeètu až do konce. Poznám tak rùzné literární 
styly, obhajuji se. Ale nebývá to pokaždé snadné. 
Milostné scény jsou vìtšinou naprosto stejné, jakoby 
od sebe autorky opisovaly (vìtšinou bývá autorem 
žena). Obèas mì popuzují vìcné nepøesnosti, 
kterých bývá právì v tìchto knihách, èasto dobro- 
družných a vždycky zamilovaných, pomìrnì hodnì: 

Velice mile nás pøekvapila zpráva v Ostrovském 
mìsíèníku o prodloužení nájemní smlouvy na saunu 
do roku 2009. Jako pravidelní návštìvníci sauny 
máme radost, že se prozatím neuvažuje o jejím 
zrušení. Jiná mìsta v okolí se nemohou pochlubit 
takovýmto zaøízením a rušení je to nejjednodušší 
øešení problémù. V dobì, kdy se zaèalo s výstavbou 
zimního stadionu, by možná stálo za to spojit tato dvì 
zaøízení v jeden celek, vždy� i sportovci využívají 
saunu k obnovì sil. 

Ostrovský mìsíèník opìt vyhlašuje soutìž pro 
ètenáøe o dva lístky na lyrické pøedstavení souboru 
Hradiš�an, které se koná 23. èervna v 19.30 hodin 
v divadelním sále DK Ostrov. Odpovìdi na kupónu 
pošlete nebo pøineste do Infocentra v Domì 
kultury nejpozdìji do 12. èervna. Výherce ze 
správných odpovìdí urèí los. 

Otázka: Ve kterém roce se král Jan Lucemburský 
podruhé oženil?
Nápovìda: správná odpovìï se skrývá v nìkterém 
ze èlánkù tohoto èísla. 

První pùle mìsíce svìžestí a barvami stále pøipomíná 
jaro. Dokvétá, co nestihlo vykvést do konce kvìtna. 
Vzduch ještì svìže voní. Mnozí „pomocníci“ vášni- 
vých zahrádkáøù s láskou vzpomínají na krásné zimní 
mìsíce, kdy dennì nemuseli povinnì spoøádat 265 
øedkvièek, protože se jich zrovna hojnì urodilo a už 
i kompost nadbytky odmítá...

Tipy pro okrasnou zahradu
Do poloviny mìsíce ukonèíme hnojení dusíkatými 
rùstovými hnojivy. Rùžím pro øez vyštipujeme pøe- 
byteèná poupata. Provádíme proøez okrasných døe- 
vin a údržbu živých plotù. Všechna odkvetlá kvìten- 
ství odstraòujeme. Dokonèíme výsadbu dvouletek. 
Døíve než se úplnì zatáhnou, sklidíme cibule tulipánù 
a hyacintù a uložíme do sucha. Sledujeme výskyt 
škùdcù, zejména mšic. Za sucha zaléváme, zejména 
rostliny v nádobách. Likvidujeme vytrvalý plevel 
v trávníku, plejeme záhony. Provádíme výsadbu rost- 
lin, pìstovaných v kontejneru.

Tipy pro ovocnou zahradu
Na kmeny stromù lepíme lapací pásky. Vìnujeme 
zvýšenou pozornost výskytu obaleèe, rzí a padlí. 
Mùžeme množit angrešt letními øízky. Provedeme 
probírku husté násady plodù jabloní a hrušní. Pod- 
kládáme jahodníky, zamezíme tak zneèištìní plodù. 
Provedeme proøez vinné révy a vìnujeme se rozvá- 
dìní letorostù.

Tipy pro zeleninovou zahradu
Ohrnujeme brambory. Musíme chránit všechny dru- 
hy zeleniny, která je ohrožena hmyzem. Hlídáme výskyt 
slimákù. Po sklizni raných plodin mùžeme ještì záhony 
využít pro krátkodobou zeleninu. Poèátkem mìsíce 
vysadíme pozdní zelí a vysejeme pozdní kedlubny. 
Jednotíme koøenovou zeleninu. Øádnì vyvazujeme 
a vyštipujeme rajèata. Kontrolujeme výskyt houbo- 
vých onemocnìní ve sklenících. Pøihnojujeme zeleninu 
pøírodními èi umìlými hnojivy. Sklízíme   reveò.

Pilný zahrádkáø 
v èervnu už sklízí

Milan Jandourek

Vážený pane Øího, rádi bychom Vám touto cestou 
vyjádøili vdìènost za Vaši bezbøehou „obìtavost,  
vstøícnost, komunikativnost a spolehlivost“, se který- 
mi jste slíbil zajistit autobusovou dopravu do Prahy 
pro žáky ostrovských škol.
Na základì našeho (ujiš�ovacího) ètvrteèního telefo- 
nického rozhovoru jsme prožili klidný víkend v oèe- 
kávání pøíjemných zážitkù, které nás èekaly v pondìlí 
na exkurzi v pražském Planetáriu. Spoleènì s natìše- 
nými dìtmi jsme v dohodnutý èas (8.00) vyhlíželi pøí- 
jezd Vámi slíbeného autobusu. Projelo jich kolem  
parkovištì 1. ZŠ mnoho, ale bohužel žádný z nich, 
pane Øího, nebyl ten Váš.
Po pùlhodince marného vyhlížení jsme se rozhodli 
vytoèit Vaše èíslo a ujistit se, zda se nepøihodilo nìco 
nepøedvídatelného. Jaké bylo naše pøekvapení, když 
se místo Vašeho pøíjemného hlasu ozval tón sdìlující 
nám, že volané èíslo (najednou) neexistuje. V tom 
okamžiku jsem pochopila já i má kolegynì, že Váš 
autobus nedorazí... a že to zøejmì nemìl nikdy 
v úmyslu. Pøáli bychom Vám, abyste se jednou i Vy 
ocitl v situaci, kdy jste donucen oznámit ètyøiceti 
natìšeným dìtem a jejich rodièùm, že se výlet díky 
nespolehlivému dopravci ruší. Vìøte, že Vaše cenovì 
pøijatelné a „kvalitní“ služby budeme nadále 
„doporuèovat“.

Jde to také jinak
Závìrem bychom chtìli UPØÍMNÌ podìkovat panu 
Tluèhoøovi a jeho kolegùm, kteøí nám bìhem ná- 
sledující hodiny dokázali zajistit náhradní autobus 
a velmi milého pana øidièe, díky kterým se nakonec 
výlet uskuteènil i bez Vašeho pøièinìní. 

„Dìkujeme,“ pane Øího! 

Tøídní uèitelky Michaela Šimková a Lucie Müllerová, 
žáci 4.B 1. ZŠ, žáci 3.B 3. ZŠ a rodièe

Pøeji Vám potìšení z každé provádìné èinnosti 
a alespoò malý, jedlý èi okrasný plod z každé zasazené 
rostliny. Zahrada je krásná tehdy, máte-li z ní radost. 

Ètu na metry

Pod èarou

Irena Janeèková

napøíklad na louce kvetou souèasnì petrklíèe s ko- 
pretinami a luèními zvonky, bez ohledu na roèní 
období a studené severské klima. Bìžnì se u hlavní- 
ho hrdiny mìní oèi zelené na modré a zpìt, stejnì 
jako kudrny obèas trèí rovnì k ramenùm, zatímco 
pùvodnì vlasy jako høebíky náhle na další stránce 
jemnými vlnami rámují oblièej. Jindy se doètu, že 
dívka, která ve své dobì budila pozornost vysokou 
postavou, zahlédla pøed sebou v noci uprostøed tem- 
ného lesa dva svìtélkující body ve výši svého hrud- 
níku. Po chvilce zdìšení neohroženì øekla: „Ahoj 
pejsku,“ protože poznala domácího mazlíèka svých 
sousedù. 
Nìkdy ani nevìøím, co všechno se mùže stát: 
...Marie objala svou neteø, a za zvuku drobných 
kapek rosy, padajících ze støechy do rozvitých 
okvìtních plátkù rudých rùží na záhonech pøed 
domem, sytícími sladkou vùní ranní vzduch, se 
spolu rozlouèily. Samozøejmì, nikdo mì nenutí to 
èíst, a tak bych ještì chtìla dodat pøiznání: ono mì to 
vážnì baví! Po celodenním pracovním shonu, kdy 
musím být schopná, bystrá, dokonce i chytrá, si 
opravdu ráda na chvíli pohovím nad zábavnou 
knížkou, ve které zase tak o moc nejde. A že nejsem 
sama, o tom svìdèí stálý a trvalý nával pøed oním 
zmínìným knihovnickým regálkem. 

Ostrovská katolická farnost 
má syna v Indii

Jméno a pøíjmení

Telefon:

Odpovìï

Kupon:

V minulém mìsíci vyhrál Zdenìk Olivka. 
(Správná odpovìï znìla: Markéta.) (red)

Soutìž pro ètenáøe

(jaki)

V prosinci 2005 se návštìvníci 
kostela sv. Michaela v Ostrovì 
mohli zúèastnit finanèní sbírky, 
která byla vìnována akci 
„adopce na dálku“. Pøi tradièním 
rozdávání betlémského svìtla si 
mohl každý za dobrovolnou 
èástku koupit perníèky, které 

napekla a nazdobila mládež z øímsko-katolické 
farnosti na svých pravidelných páteèních schùzkách. 
Adopce na dálku je projekt Èeské katolické charity. Je 
zamìøena na trvalou pomoc dìtem v chudých èá- 
stech svìta, jimž rodièe nemohou poskytnout základ- 
ní vzdìlání. Za finanèní pøíspìvek je konkrétnímu 
dítìti poskytnuta péèe v tamìjších podmínkách. 
Sbírka ostrovských farníkù je zamìøena na pomoc 
dítìti v Indii. Za èástku 4900 korun roènì je dítìti za- 
jištìno školné, pomùcky do školy, ošacení, zdravotní 
pojištìní, jídlo a nìkdy i ubytování ve škole. Dìti 
navrhované k „adopci“ vybírá skupina tamìjších so- 
ciálních pracovníkù a uèitelù. „Adoptivní rodièe“ udr- 
žují se „svým“ dítìtem pravidelný kontakt prostøed- 
nictvím dopisování. Dostanou jeho fotografii a mo- 
hou sledovat i jeho školní prospìch. 
Tak se stalo i u ostrovských farníkù, kteøí obdrželi 
základní informace o „svém“ novém indickém deví- 
tiletém synkovi Nitinovi s jeho fotkou a posléze i jeho 
dìkovný dopis, kde píše o sobì a o své rodinì. Nitin 
je velice úspìšný ve škole a je též oblíbený mezi svými 
kamarády a jako každý normální kluk rád ète, hraje 
hry a dívá se na televizi. Je rovnìž dobrý ve sportu, 
v nìmž dosáhl øadu vítìzství. O své budoucnosti má 
celkem jasno, píše, že se chce stát inženýrem. 
Doufejme, že finanèní injekce ostrovských farníkù mu 
pomùže tento jeho sen uskuteènit. Více informací 
o projektu Adopce na dálku získáte na webových 
stránkách: www.charita-adopce.cz. 

Sauna bude v provozu i nadále

(Vybráno z dopisu starostovi Mìsta a radním, red. kráceno)
Následuje 26 podpisù ostrovských obèanù

Došlo do redakèní pošty:
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Upozornìní
Mìsto Ostrov pøipravuje rekonstrukci kabelové 
sítì a rozšíøení na Staré mìsto. Obyvatelé 
Starého mìsta byli informováni letákem do 
schránky. Žádáme majitele nemovitostí o vy- 
jádøení souhlasu nebo nesouhlasu se zavedením 
kabelu do domu. Všechny dostupné informace 
jsou v Informaèním støedisku na Staré radnici.

V dubnu se v Ostrovì narodilo 16 dìtí, zemøelo 
devìt obèanù. Uzavøeno bylo šest sòatkù. K trvalému 
pobytu se pøihlásilo celkem 33 osob vèetnì dìtí, 
odstìhovalo se celkem 19 osob. V dubnu tedy ve 
mìstì pøibylo 21 obèanù. 
Celkový poèet obyvatel mìsta Ostrova ke 30. dubnu 
2006 byl 16 899. 

Zmìny stavu obyvatel Ostrova 
v dubnu 2006

Jana Pecková, Soòa Nìmcová

7. èervna  16.30, uèebna 31:  
Pøehlídka talentù, žáci klavírního oddìlení. Vstupné 
dobrovolné.

8. èervna 18.00, Stará radnice: 
Absolventský koncert, absolventi  ze všech oborù 
naší školy.
Vstupné 30 Kè

13. èervna 19.00, Stará radnice: 
Koncert uèitelù, sólovì se pøedstaví uèitelé ZUŠ. 
Vstupné Kè 30,-

15. èervna 16.30, sál ZUŠ: 
Tøídní koncert, žáci Libuše Vilímovské. Vstupné 
dobrovolné

15. èervna, MINIDIVadélko ZUŠ: 
žáci taneèního oboru Mirky Ferencové, LDO Lucie 
Velièkové a   Ireny Konývkové.

20. èervna 17.00: Letní hrátky 
aneb Co nového ve tøídì Jaroslava Chmelíka. 
Vstupné dobrovolné.
 

V rámci oslav se pøedstaví smyècový orchestr Sta- 
nislava Sojky, Swing Band Jaroslava Chmelíka, sou- 
bory Písk-Písk Vlastislava Mareše, „Na poslední 
chvíli“ Lucie Velièkové a menší soubory uèitelù Ale- 
xandra Š�astného, Jiøího Klauka a Františka Zemana. 

Podìkování žákùm

Anna Mazurová (Èestné uznání), Jan Pauch, Anna 
Matuštíková, Jana Banzetová (diplom za úèast), 
Pohárek: Jitka Tomanová, Jonáš Konývka (1.místo 
v kategorii dialogù), Jonáš Konývka (Cena za herecký 
výkon). 

 
pøímý postup: Na poslední chvíli Lucie Velièkové, 
nepøímý postup: soubor Hop-Hop Ireny Konývkové, 
Cena za herecké ztvárnìní. 

Luboš Frýzl (èestné uznání za herecký výkon), Hop-
Hop (Èestné uznání). Prkna 2006: soubor Hop-Hop 
(Hlavní cena). 

24. èervna: 675 let Ostrova. 

Karlovarská rùžièka: 

Dìtská scéna Karlovarského a Plzeòského kraje:

Náchodská Prima sezóna: 

Základní umìlecká škola

Jaroslav Chmelík, zástupce øeditele

Ètvrtek 1. èervna, moderuje Helena Kyselá 
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Jak volit? Hovoøí Ing. Jaroslava Šenitková, 
øeditelka ÈSÚ Karlovy Vary.
18.30 Kulturní mìšec
18.45 Promìny
18.55 Informaèní servis
Ètvrtek 8. èervna, moderuje Jana Pavlíková
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Obèanská poradna a pomoc pøi reklamaci 
zboží. Hovoøí Martina Bílá, pracovnice OP v 
Karlových Varech.
18.30 S-mix
18.45 Rozcestník
18.50 Informaèní servis
Ètvrtek 15. èervna, moderuje Helena Kyselá
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Prázdninové aktivity Mìstského domu dìtí a 
mládeže v Ostrovì. Hovoøí Petra Doložílková, 
pracovnice MDDM.
18.30 Rozcestník
18.35 Ostrov církevních památek
18.50 Informaèní servis 
Ètvrtek 22. èervna, moderuje Jana Pavlíková
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Realizace projektù v Božím daru za pomoci EU 
a možnosti jejich využití pro volný èas. Hovoøí Olga 
Zámostná, manager projektù.
18.30 Školní støípky: ZŠ Masarykova
18.45 Videotip
19.00 Informaèní servis 
Ètvrtek 29. èervna
15.00 Pøímý pøenos z jednání Zastupitelstva mìsta 
Ostrova

Nové celotýdenní vysílání

9.00 Minizprávy (repríza), poøad, 13.00 Rozhovor, 
18.00 Minizprávy (premiéra), poøad, 21.00 Poøad, 
22.00 Minizprávy (repríza)

9.00 Minizprávy (repríza), poøad, 21.00 Poøad, 22.00 
Minizprávy (repríza)

18.00 Vysílání (premiéra), 19.00 Opakování vysílání 
do 24.00

13.00 Rozhovor, 18.00 Vysílání (premiéra), 19.00 
Opakování vysílání do 24.00, 22.00 Minizprávy 
(repríza)

8.00 Vysílání (opakování do 12.00)

9.00 Minizprávy (repríza), poøad

Nové schéma vysílání se bude dále mìnit a zdoko- 
nalovat dle diváckých podnìtù. 
Jakékoli návrhy, pøipomínky a dotazy volejte na 353 
613 694, pište na: studio@tv-ostrov.cz, nebo sms na: 
776 696 133. Zmìna programu vyhrazena!

Pondìlí, Úterý: 

Støeda: 

Ètvrtek: 

Pátek: 

Sobota: 

Nedìle: 

Kabel Ostrov, s.r.o.
ÈERVEN

Petr Kovaøík, Kabel Ostrov s.r.o.

Zaèátky poøadù jsou pouze informativní

V novì otevøeném hudebním 
oddìlení si mùžete pùjèit CD, LP, MC, 
èasopisy a knihy s hudební tematikou. 
Hudbu si mùžete pøijít také tøeba pouze poslechnout, 
k dispozici jsou ètyøi poslechová místa. Pokud máte 
doma LP a nemáte gramofon, nabízíme Vám poslech 
Vašich desek u nás. 

Otevøeno je každé pondìlí a ètvrtek od 13.00 do 
18.00.

Pøednáší Zdena Èepeláková na téma: Partnerské 
vztahy Ostrova a Rastattu. 

 
Historie dìtských filmových festivalù v Ostrovì. 

Podrobnosti ke všem akcím na tel. 353 842 528, 
osobnì v knihovnì nebo na:  

1. èervna v 17.00 zveme na pøednášku k 675. 
výroèí mìsta Ostrova. 

8. èervna v 17.00 poøádáme pøednášku 
Walburgy Mikešové a Marka Poledníèka:

Mìstská knihovna 

Mgr. Irena Leitnerová

18. èervna 17.00, kostel sv. Michaela
Koncert Karlovarského dívèího sboru se 
sbormistrem Josefem Štruncem

28. èervna, Veselé odpoledne na závìr školy:
16.00 Podìkování za školní rok, požehnání na 
prázdniny
16.30 Hry a výhry v Zámeckém parku
18.30 Opékání na farní zahradì

Výstava, sál na faøe
Nezralé maliny, fotografie Magdaleny Motlíkové 

Øímskokatolická farnost

(LH)
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