
jsem byl velmi spokojen,“ øekl Jiøí Habart z Karlových 
Varù, který plenér pojal jako aktivní odpoèinek. Pøíznivý 
dojem ze setkání mìla i psycholožka Veronika Pavlù, která 
využívá výtvarného umìní ve svém povolání artetera- 
peutky.
„Sešli se zde lidé, kteøí mìli spoleèný zájem a tvorbu, ale 
každý zpracovával zadaný námìt po svém, takže se v kaž- 
dém díle odrazil charakter a pøístup jednotlivce. Vyniklo 
tak kouzlo jedineènosti každého èlovìka. V tom bylo 
setkání pøínosné, že jsme tomu mohli pøihlížet a zároveò 
se inspirovat,“ sdìlila svùj dojem Veronika Pavlù.
Ti, kteøí zde byli poprvé a stydìli se nechat hodnotit své 
práce veøejnì, zašli si pro posudek za nìkterou z lektorek 
do soukromí. Jiní se naopak rádi svými pokusy pochlubili. 
Sešli se tu jak zaèínající malíøi, tak i zkušenìjší výtvarníci, 
kteøí již mìli za sebou i vlastní výstavy. Všechny ale sjed- 
notil spoleèný zájem a zápal pro vìc, takže se lekce 
mnohdy protáhly až do èasných ranních hodin.

Na mariánských plenérech nevznikají jen pomyslná pøá- 
telství, která by skonèila v den rozchodu. Vìtšina úèast- 
níkù minulého setkání už navázaný kontakt neztratila a že 
pøátelství ani tentokrát nebylo jen formální, o tom v den 
louèení svìdèila upøímná objetí a dojaté oblièeje.
„Také odborná spolupráce na obou stranách hranice 
pokraèuje i po ukonèení plenéru. Bìhem roku poøádáme 
výstavy v Nìmecku a nìmecké výtvarnice zase vystavují 
u nás, navzájem si pøedáváme zkušenosti i z technické 
oblasti, napøíklad jsme pøevzali od nìmeckých galeristù 
zpùsob uchycení nìkterých obrazù,“ sdìlila programová 
vedoucí DK Jaroslava Rošková. Na závìreèné vernisáži 
v ostrovské Staré radnici se s úèastníky plenéru rozlouèil 
i starosta mìsta Jan Bureš (jeho úvodní slovo z vernisáže 
pøinášíme na další stranì, pozn. red.). Mnohé nìmecké 
úèastnice vyslovily pøání, aby se plenér opakoval už za rok. 
Do budoucna však plánuje Dùm kultury pøedevším z tech- 
nických dùvodù poøádat tato setkání v èasovém intervalu 
dvou let, tak jak tomu bylo doposud. 

Rozlouèením spolupráce nekonèí
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Èeští a nìmeètí malíøi se setkali na Mariánské
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Program se mìnil podle poèasí 
Malování v pøírodì má své nièím nenahraditelné kouzlo: 
malíøi pøi nìm využívají pøímého sluneèního svitu, jehož 
intenzita a úhel dopadu se z hodiny na hodinu mìní, nebo 
mohou pracovat v rozptýleném svìtle, ukryje-li se slunce 
za mraky. Úèastníci èervencového plenéru však nemalo- 
vali jen krušnohorskou pøírodu. Na lekcích se seznámili 
s novými výtvarnými technikami a pokusili se ztvárnit nej- 
rùznìjší námìty, napøíklad mìsto a jeho architektonické 
prvky na výletì do Jáchymova.
„V Jáchymovì jsme navštívili Špitální kostelík, ve kterém 
nás ochotnì provedl kronikáø Ježek a dokonce kvùli nám 
rozeznìl kostelní zvon. Pak se venku strhla bouøka a my 
jsme za zvuku hromu malovali sochu madony, byl to silný 
zážitek,“ popsala své pocity Jaroslava Rošková, jedna 
z hlavních iniciátorù èesko-nìmeckých setkání. Poèasí 
bylo podle jejího sdìlení také tím jediným, co by na letoš- 
ním setkání zkritizovala. Pøívalový déš� jim obèas zne- 

Zaèátek nového školního roku je vždy ná- 
roèný, a to nejen pro dìti, které si musejí ze 
dne na den zvyknout na jiný denní režim 
a pøíliv povinností, ale dává také „zabrat“ 
rodièùm. Na nich ovšem spoèívá hlavní 
zodpovìdnost za to, jak dìti zaèátek školy 
fyzicky i duševnì zvládnou. Pokud dítì vy- 
cítí nervozitu rodièù, bude nejisté a sníží se 
i jeho vlastní sebedùvìra. To se bohužel 
netýká pouze prvòáèkù, i když samozøejmì 
platí, že èím starší žák, tím víc zkušeností 
i jistoty. Rodièe by tedy mìli zachovat klid 
a vyzbrojit se trpìlivostí pøedevším v prv- 
ním školním mìsíci, než si dìti na pøechod 
z prázdninového volna do školy zvyknou. 
Znamená to mimo jiné pøimhouøit zpoèát- 
ku oko i nad nìkterými drobnými pøestup-   
ky, jako jsou napøíklad zapomenuté pøe- 
zùvky, nesoustøedìnost pøi vyuèování, pøí- 
padnì horší studijní výsledky. Rodièe by 
nemìli zapomínat ani na vedlejší zájmovou 
èinnost v podobì nejrùznìjších kroužkù, 
která dìtem školní rok zpøíjemní. Také  
v tomto pøípadì je ale tøeba dbát na ro- 
zumnou míru a dìti nepøetìžovat.

Milovníci výtvarného umìní z Èech i Nìmecka se sjeli letos už podruhé do chaty Lesanka na Mariánské, aby tu 
uprostøed lesù a luk spoleènì tvoøili. Úèast na tomto setkání byla umožnìna každému, kdo se chtìl v malování èi 
kreslení nìco pøiuèit. Celkem se pøihlásilo sedmadvacet èeských a nìmeckých amatérských malíøù, aby se tu pod 
vedením dvou umìleckých lektorek snažilo o osobní výtvarné vyjádøení, jehož výhodou byla možnost srovnání 
vlastní práce s pracemi ostatních úèastníkù. Tradici mezinárodního plenéru (malování v pøírodì) pro amatéry založil 
pøed dvìma lety ostrovský Dùm kultury a podle ohlasù lze soudit, že o tato setkání bude velký zájem i v budoucnosti. 

Irena Janeèková

možnil práci v pøírodì a k plánovanému posezení u ohnì 
nedošlo vùbec. Pøesto se zde nikdo nenudil. Do odde- 
chového programu pøispìli i jednotlivci, napøíklad nì- 
mecká malíøka Maria si pro své kolegy pøipravila malý 
houslový koncert pod památeèní mariánskou lípou, sta- 
rou pøes dvì stovky let.

Zatímco zvenèí pøipomínala nenápadná døevìná chatka 
spíš táborové ubytování, uvnitø to byl prostorný a po- 
hodlný hotel. Omezení práce v krajinì, vynucené nepøízní 
poèasí, si úèastníci setkání bohatì vynahradili tvùrèí prací 
v doèasném domovì. Jejich výtvory vždy na konci pra- 
covního dne hodnotily lektorky Vlasta Wasyluková a Jana 
Hasmanová. Vìtšinu zúèastnìných už tradiènì tvoøily 
ženy, ale byli tu i dva muži a jedno dítì školou povinné. 
„Svou dovolenou nerad trávím pasivnì, proto jsem uvítal 
pobyt v pøíjemném horském prostøedí s možností malovat 
pod odborným vedením. Mùžu k tomu pouze dodat, že 

Nadšenci malovali až do rána

Školní rok zaèíná 

Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do 
pøíštího èísla je 11. záøí

Malování v pøírodì se nedá nièím nahradit.
Foto: Ing. Kateøina Machová

Lektorka Wasyluková (vpravo) hodnotí práce malíøù za pomoci pøe- 
kladatelky.                                                   Foto: Ing. Kateøina Machová



mou, která dennì tahala v každé ruce dvì tøi tašky 
nacpané potravinami pro šestièlennou rodinu. Když 
pak za nìkolik let mìla potíže s páteøí a lékaø ji va- 
roval, a� se nepøetìžuje, jinak pùjde na operaci, po- 
stìžovala si pøed svým mužem: myslela si, že jí zaène 
pomáhat a chodit na nákupy s ní, ale on jí místo toho 
koupil tašku s koleèky.

Pojízdná školní aktovka je urèitì praktická vìc. Pokud 
dìti pøekousnou poèáteèní rozpaky z toho, že po- 
dobné vymoženosti dosud využívaly spíš dùchod- 
kynì, mohou touto novinkou jen získat. Rovná páteø 
je pro život velmi dùležitá a pohodlí je pøeci jedna 
z nejpøíjemnìjších vìcí. 

Ostrovský mìsíèník
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Vèasný nákup pomùcek se vyplatí
Velkou pomocí proti nervozitì pøed nástupem do 
školy bývá vèasné vybavení dítìte školními pomùc- 
kami, jejichž nákup mùže být pro celou rodinu, ale 
pøedevším pro dìti pøíjemným rozptýlením. Když 
nechají rodièe dítì, aby si v klidu samo vybralo z ob- 
chodní nabídky, dovolí mu tak vlastnì podílet se 
èásteènì na pøípravách a tím pøeklenout nepøíjemné 
období pøechodu od zábavy k povinnostem. Vìtšina 
rodièù ale nechává tento nákup na poslední prázdni- 
nové dny nebo zaèátek záøí, kdy už v obchodech pa- 
nuje nervozita a spìch. 

Pøi nákupu školního vybavení se doporuèuje sledovat 
životnost výrobku a pohodlí (nepøetìžování) dítìte, 
jež zajistí napøíklad odlehèení batohu a speciálnì vy- 
tvarovaná zadní èást. Dùležité je dbát také na bez- 
peènost dìtí. To se týká pøedevším školních batohù 
a obleèení, na nichž by nikdy nemìly chybìt reflexní 
plochy.

Novinkou je v tomto školním roce státní pøí- 
spìvek na zakoupení pomùcek pro prvòáèky, 
a to ve výši 1000 korun. Tento pøíspìvek do- 
stanou rodièe, kteøí pobírají na své dítì pøídavky 
a zapsali je do první tøídy v tomto školním roce. 
Finanèní èástku vyplácí pøíslušný pracovní úøad.

Mám-li nìkolika vìtami zhodnotit, kritizovat èi chválit 
prùbìh II. setkání èesko-nìmeckých výtvarníkù na 
Mariánské, není to pro mne snadné, protože jsem 
byla jednou z tìch, kteøí se na realizaci této akce 
podíleli. Mohu pouze øíci, že rozlouèení s námi, které 
pøipravili úèastníci setkání, bylo naprosto ojedinìlé 
a vzácné. Na okamžiky, kdy se hovoøí srdcem, se 
v životì nezapomíná. A ti, kteøí pøišli na vernisáž, 
urèitì vycítili víc než jen pozitivní atmosféru, která 
bìhem týdne vykrystalizovala.

Chci touto cestou podìkovat všem, kteøí na usku- 
teènìní projektu pracovali. Umožnili nám nejen spo- 
leènì tvoøit a poznávat se, ale také to, že na tomto 
setkání vznikla nová pøátelství. To je ta nejhezèí teèka 
za setkáním èeských a nìmeckých výtvarníkù. 

Školní taška na koleèkách, která se prý letos objevila 
v nabídce nìkterých obchodních domù, bude možná 
hitem nového školního roku. Na tom, v èem dítì ne- 
se své pomùcky do školy, hodnì záleží. Aktovka, dnes 
èastìji batùžek, mùže zvednout sebevìdomí dítìte, 
nebo ho naopak zmrazit.

Kdysi dávno platilo, že aktovku na zádech nosí jen 
malé dìti, a tak od druhého stupnì základní školy ti, 
kteøí mìli štìstí a pokrokové rodièe, nosili takzvanou 
diplomatku: byla to taška vìtšinou z koženky èi umì- 
lého semiše, bez jakéhokoli držadla, bez pøihrádek, 
zavírala se na zip a nosila se v podpaží, nìkteøí frajeøi ji 
drželi za rùžek v prstech jedné ruky, ale to byl výkon 
jen pro poøádné chlapy. Uèebnice se do ní vešly jen  

Na setkání vznikla cenná 
pøátelství

 Vlasta Wasyluková, lektorka

(jan)

Pohodlnì do školy

Irena Janeèková

Pod èarou

„…Ne že bych nebyl zvyklý pronášet úvodní slova na 
akcích, o kterých vùbec nic nevím, nebo u pøíležitosti 
událostí, které jsou mi na hony vzdálené. Konec- 
koncù, taková je práce politika, jsem ale možná jeden 
z mála, který se k tomu pøiznává. Napøíklad jsem 
patronem volejbalové tøídy a mezinárodní turnaj 
v kopané jsem také zahajoval, aèkoli moje nejlepší 
známka z tìlesné výchovy byla trojka.

Výtvarné umìní je pro mì nìco úplnì jiného. Pøes- 
tože jsem z výtvarné výchovy nemìl nikdy lepší 
známku než z tìlocviku, tak jsem se na tyto hodiny 
tìšil. Pøedstavoval jsem si, že jednou namaluji nìco, 
co bude viset, když ne v Galerii moderního umìní 
v New Yorku, tak aspoò v Alšovì Jihoèeské galerii na 
Hluboké. Odmìnou mi však byl vždy shovívavý 
úsmìv soudružky uèitelky a dokonce ani maminka 

Úèastníci II. èesko-nìmeckého setkání výtvarníkù na Mariánské vystavili své práce 
na Staré radnici v Ostrovì. Milou a pøátelskou atmosféru na vernisáži jistì 
podpoøila i krátká øeè starosty mìsta Jana Bureše, která mìla jak u èeských, tak 
nìmeckých úèastníkù plenéru velký ohlas. Z jeho úvodního slova vybíráme:

nepøekypovala chválou, aèkoli mì obvykle chválila za 
cokoli. Od tìch dob ve mnì malíøi a sochaøi vy- 
volávali pøedstavu mágù a kouzelníkù, a to tak moc- 
nou, že když jsem poprvé na Kováøské vidìl otevøe- 
nými dveømi ateliér Jany Hasmanové, tak jsem se tak 
bál, že jsem do nìj nikdy nevkroèil. 

Urèitì jsem v životì udìlal spoustu chyb, ale ta nej- 
vìtší byla, když jsem umluvil svého nejlepšího kama- 
ráda kouzelníka, aby mi prozradil nìjaké své kouzlo. 
A ten dobrák podlehl. Od tìch dob vím, že o žádná 
kouzla nejde a že to jsou jen triky. Nikdy jsem je sice 
nezkoušel, ale jen to „vìdìt“ znamená, že bych je 
urèitì také svedl, a pak Bùh chraò kouzelníky! A tak 
vás všechny ostatní výtvarníky prosím: I kdybych pøed 
vámi kleèel, neøíkejte mi své triky, a� mi alespoò nìco 
z tìch kouzel zùstane!“ (red)

ztìží, uvnitø byl nepøehledný zmatek a vyboulený 
neforemný vzhled mìl k eleganci daleko, ale žák byl 
„in“. Vzpomínám si na prvòáèka, který mìl všechno, 
co jiné dìti, jenom výšky se mu nedostávalo: byl tak 
malièký, že když nastoupil do první tøídy, družináøka 
ho odpoledne nemohla pouštìt samotného, tak ho 
vodila za maminkou do práce tím zpùsobem, že ze- 
zadu jeho aktovku nadlehèovala. Kdykoli na chvilku 
ucho brašny pustila, žáèek pøepadl na záda a ležel na 
chodníku bezmocnì jak brouèek na krovkách.

Tašku na koleèkách znají hlavnì ženy v domácnosti, 
i když dnes už vìtšina rodin nakupuje autem a ma- 
minek pøetížených nákupy je v ulicích vidìt èím dál 
ménì. V souvislosti s tím si vybavuji jednu svou zná- 

Školní rok zaèíná 

Starosta Jan Bureš pøedává kytici lektorce Vlastì Wasylukové.                                                                              Foto: Ing. Kateøina Machová
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Dùm 
Podsklepený dvoupodlažní dùm èp. 40 v Ostro- 
vì, dvì bytové jednotky 2+1, dva nebytové pro- 
story sloužící jako prodejny. 
Výhodná poloha na rohu Husovy ulice a Starého 
námìstí. Oba byty jsou pronajaty, Mìsto jedná 
s uživateli o možnosti jejich uvolnìní. Nájemní 
smlouvy na nebytové prostory jsou uzavøeny s výpo- 
vìdní lhùtou tøi mìsíce. Nabídková cena vèetnì 
pozemku 2 085 000 Kè. Kupující je povinen 
uhradit veškeré náklady spojené s prodejem. 

Prodej nemovitostí
Blokové èištìní se bude provádìt ve dnech 
29. srpna až 26. øíjna, vždy od 7 do 15 hodin. 

Èištìné úseky budou vèas opatøeny pøíslušným do- 
pravním znaèením. Žádáme øidièe, aby si svá vozidla 
po dobu èištìní pøeparkovali. Ihned po vyèištìní 
komunikací a odstranìní dopravního znaèení mohou 
opìt na tìchto místech parkovat. Vzhledem k velké 
nekázni majitelù vozidel zajistilo Mìsto Ostrov odta- 
hovou službu a pøijalo Naøízení mìsta o cenách za 
nucené odtahy. O naøízení odtahu a øešení pøestupcù 
bude rozhodovat  Mìstská policie Ostrov. Bloková 
pokuta mùže èinit až 1000 Kè. 

Blokové èištìní mìsta

Lumír Pála, vedoucí odboru SMM

29. srpna: Kollárova 
30. srpna: Masarykova (Hlavní-Severní), Severní 
31. srpna: Májová (Kollárova-Štúrova), Palackého 
5. záøí: Hlavní (Jáchymovská-Štúrova) 
6. záøí: Jungmannova, Lidická (Jáchymovská-Masa- 
rykova), Šafaøíkova 
7. záøí: Družební, Zahradní 
12. záøí: Seifertova, Lidická (Klínovecká-Masary- 
kova) 
13. záøí: Krušnohorská (Jáchymovská-Klínovecká), 
Hornická 
14. záøí: Halasova, Lipová, Klínovecká 
19. záøí: Nádražní, Dukelských hrdinù, Máchova 
20. záøí: Odborù, Studentská, Dvoøákova 
21. záøí: Krušnohorská (od Klínovecké západní èást), 
horní Klínovecká 
25. záøí: Staré námìstí, Šlikova, Jiráskova 
26. záøí: Dlouhá, Žižkova, Malé námìstí 
27. záøí: Klášterní, Školní, Staromìstská 
3. øíjna: Hroznìtínská, Bezruèova 
4. øíjna: Sukova, Smetanova, Moøíèov 
5. øíjna: Jáchymovská 
9. øíjna: horní Lidická, Vanèurova 
10. øíjna: Lidická (od Klínovecké východní èást), 
Tylova 
11. øíjna: Klicperova, Komenského, Myslbekova 
12. øíjna: Mánesova, S. K. Neumanna 
17. øíjna: Štúrova, U Nemocnice 
18. øíjna: Luèní, Májová (Štúrova-Borecká) 
19. øíjna: Horská, Borecká 
24. øíjna: Hlavní (od Štúrovy), U Koupalištì 
25. øíjna: Mírové námìstí sever (parkovištì) 
26. øíjna: Mírové námìstí jih (parkovištì)

Ostatní ulice, nevyužívané ke stálému parko- 
vání, budou èištìny bez celodenních uzavírek.

Uzavírky ulic

V poslední dobì narùstá množství žádostí nezis- 
kových organizací, pùsobících na území mìsta Ostro- 
va a okolí, o neinvestièní dotace, avšak tyto žádosti ve 
velké míøe nesplòují patøièné náležitosti a èasto po- 
strádají transparentnost. Proto budou od 1. ledna 
2007 platná „Pravidla pro hodnocení a poskytování 
pøíspìvkù z rozpoètu mìsta Ostrova na podporu 
kulturních a sportovních aktivit“. Tato pravidla jsou 
zpøesnìna ve vymezení aktivit v oblasti tìlovýchovy, 
sportu a kultury. Termín pro podávání žádostí je 
navržen pouze jedenkrát roènì a vyplácení finanèní 
dotace rovnìž jedenkrát roènì, oproti pùvodnímu 
pøidìlování finanèních prostøedkù dvakrát v roce. 
Rovnìž jsou zde vymezeny pøesné náležitosti projek- 
tu, které musí každá žádost o neinvestièní dotaci ob- 
sahovat. V souladu s výše uvedenými pravidly je tøe- 
ba pøedkládat žádosti o poskytnutí pøíspìvku na rok 
2007 nejpozdìji do 31. prosince 2006. 

Žádosti o neinvestièní dotace

Dita Poledníèková, kanceláø starosty Ing. Miloslav Hock, vedoucí odboru MM

Bytová jednotka
Volná bytová jednotka è. 33 v pùdní vestavbì 
domu èp. 769-770 vèetnì spoluvlastnického po- 
dílu na spoleèných èástech domu a na stavebním 
pozemku. 
Byt ve ètvrtém nadzemním podlaží cihlového domu 
z poloviny 50. let 20. století, podlahová plocha pøes 
59 m2. V klidné èásti mìsta. Nabídková cena 
605 700 Kè, možno rovnìž koupit na splátky 
s minimální akontací ve výši 100 000 Kè, dlužná 
èástka je úroèena pevnou úrokovou mírou ve 
výši 6 %. 

Dùm v Horním Žïáru

Bližší informace: tel. 353 808 612, 
e-mail: jstrejcek@ostrov.cz. 

Dùm èp. 57 je vhodný k bydlení i podnikání. Dvì 
podlaží, obytné podkroví, èásteènì podskle- 
pený. 
Nebytový prostor v prvním nadzemním podlaží je 
užívaný jako prodejna. Na druhém podlaží a v pod- 
kroví dvì samostatné bytové jednotky 3+1. Výhodná 
poloha u silnice z Ostrova do Jáchymova. 
Nabídková cena vèetnì pozemku je 1 900 000 Kè 
s podmínkou, že nabyvatel do jednoho roku od 
podpisu kupní smlouvy proinvestuje na rekon- 
strukci zejména vnìjšího pláštì domu nejménì 
1 000 000 Kè. Kupující je rovnìž povinen uhradit 
veškeré náklady spojené s prodejem. 

V pøípadì více zájemcù se prodej uvedených 
nemovitostí uskuteèní ve dvou kolech obálko- 
vou metodou s následnou licitací o cenì. Licitace 
smìrem dolù se nepøipouští. Nabídky pøijímá 
podatelna Mìstského úøadu Ostrov, nebo pí- 
semnì na: Mìstský úøad Ostrov, odbor majetku 
mìsta, Brigádnická 709, 363 20 Ostrov. 

Sdružení historických sídel Èech, Moravy a Slezska 
organizuje každoroènì významnou celoevropskou 
kulturnì poznávací, spoleèenskou a výchovnou  akci,  
ke které se tradiènì pøihlásilo  i  naše mìsto. V záøí se 
otvírají nejširší veøejnosti brány nejzajímavìjších pa- 
mátek, pøedevším tìch, které jsou jinak nepøístupné. 
Mìsto Ostrov je tzv. lokálním garantem pøípravy 
a prùbìhu letošní akce, která se v Ostrovì uskuteèní 
v sobotu  9. záøí 2006. Národním tématem pro tento 
rok je „Otisk slavných jmen historické objekty, v nichž 
žili slavní lidé“.

1. Bývalý sasko-lauenburský zámek (dnešní SPŠ 
Ostrov), ve kterém pùsobil jako dvorní skladatel a ka- 
pelník významný barokní skladatel Johann Caspar 
Ferdinand Fischer. Oslavy 350. výroèí jeho narození 
byly souèástí mìstských èervnových slavností.

2. Klášterní kolej s kostelem Zvìstování Panny 
Marie a další stavby tzv. posvátného okrsku. 
V piaristickém klášteøe mimo jiných studoval skladatel 
J. C. F. Fischer a Josef Loschmidt, významný chemik 
a fyzik devatenáctého století. Na stavbách v soused- 
ství konventu probíhají stavební práce. Podle mo- 
mentálního stavu na staveništi umožníme návštìv- 
níkùm akce nahlédnout do upravovaných prostor. 
Tradiènì bude zpøístupnìna Einsiedelnská kaple. 

3.  Kostel sv. Jakuba Vìtšího ve høbitovním areálu 
bude podle možností také otevøen.

Na tìchto stránkách najdete i pøehlednou mapu 
všech míst zapojených do akce „Den otevøených 
památek“. 

Mìsto Ostrov pøihlásilo letos tyto památky:

Sdružení historických sídel ÈMS zveøejnilo 
Online katalog všech zpøístupnìných památek 
v celé republice na internetové adrese http:// 
www.shscms.cz/ehd/.
 

Den otevøených památek
v rámci Dnù evropského dìdictví 2006 

Dagmar Shánìlová, kanceláø starosty

Pamìtní deska Josefa Loschmidta je umístìna v klášterním areálu.                                        
Foto: Archiv MÚ Ostrov
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První pololetí 2006

Èervencové pøípady

Kriminalisté šetøili 80 pøípadù, ze kterých 51 objasnili, 
20 pøípadù s pachateli sami vyhledali. Policistùm se 
tedy nepodaøilo objasnit pouze devìt pøípadù. 

Stav objasnìnosti na OOP Ostrov
Ostrovští policisté pøijali 345 trestních oznámení, 
z toho se jim podaøilo objasnit 170, na místì zadrželi 
42 pachatelù. Zatím se nepodaøilo vypátrat pachatele 
u 175 pøípadù. Policisté tyto pøípady i nadále vy- 
šetøují.

Dopravní nehody
V Ostrovì došlo ke 13 nehodám, pøi nichž byly tøi 

osoby lehce zranìny. V souvislosti s nehodami ne- 

bylo zjištìno žádné požití alkoholu. Hlavní pøíèina 

tìchto drobných nehod byla v nedodržování vzdále- 

nosti mezi vozidly, a to hlavnì v okolí pøechodù pro 

chodce, kde øidiè musí zastavit a nechat chodce bez- 

peènì pøejít. Na základì novelizovaného trestního 

zákona bylo zadrženo celkem 13 øidièù, kteøí byli 

obvinìni z øízení bez øidièského oprávnìní a z jízdy 

pod vlivem alkoholu. Policisté odebrali šest øidièských 

prùkazù.

Krádeže
Ostrovští policisté pøijali nìkolik oznámení o kráde- 

žích volnì odložených vìcí na ostrovském koupali- 

šti. Zájem pachatelù byl o mobily, penìženky, foto- 

aparáty ad. Hmotná škoda byla pøedbìžnì vyèíslena 

na 20 tisíc korun. Policisté se pøípady nadále zabývají.
Tøicetiletý muž si zapùjèil osobní motorové vozidlo na 

urèitou dobu a poté je nevrátil s tím, že je bude dál 

pøechodnì užívat. Majitel vozidla si na muže poèkal 

u Kauflandu v Karlových Varech, vozidlo si vzal a spo- 

leènì odjeli na OOP Ostrov k dalším úkonùm. Pa- 

chatel je podezøelý z trestného èinu neoprávnìného 

užívání cizí vìci.
 

Rušení noèního klidu
Na operaèní støedisko OØ Karlovy Vary bylo ozná- 

meno, že pøed podnikem Družba v Ostrovì dochází 

k rušení noèního klidu a nìkdo údajnì rozbil èelní 

sklo na vozidle. Na místo se okamžitì dostavila hlídka 

OOP Ostrov, která zjistila, že oznámení bylo pravdi- 

vé. Hlídka na místì zjistila svìdky a za jejich pomoci 

se podaøilo ustanovit 22letého pachatele. Byl pøe- 

vezen na služebnu, kde proti nìmu byly zahájeny 

úkony zkráceného pøípravného øízení pro podezøení 

ze spáchání trestného èinu výtržnictví a poškozování 

cizí vìci. Škoda na vozidle byla odhadnuta pøedbìžnì 

na èástku pøesahující osm tisíc korun.

Policie ÈR

Prap. Pavel Valenta

Dotace provozu Zimního stadionu
Dle pøedbìžného odhadu se náklady na provoz 
stadionu budou pohybovat mezi pìti až šesti miliony 
korun. Vítìzem výbìrového øízení na pronájem Zim- 
ního stadionu je Sdružení provozovatelù ZS JAMP-
HC Energie. Výše nájemného bude 200 000 Kè za 
kalendáøní rok. Zastupitelstvo mìsta schválilo pro 
nájemce roèní dotaci na provoz Mìstského zimního 
stadionu Ostrov ve výši 850 000 Kè na rok.
Zøízení okružní køižovatky
Vítìzem veøejné zakázky na zhotovitele stavby 
„Ostrov, Hlavní ulice, Úprava køižovatky s Kolláro- 
vou a Jungmannovou ulicí, Dopravní øešení, vý- 
stražné osvìtlení“ je spoleènost Tima-Cs, s.r.o., Ost- 
rov za nabídkovou cenu cca 815 600 korun vèetnì 
DPH.
Pùjèka Sdružení Krušné hory západ
Z podnìtu mìsta Ostrova byla loni na podzim spolu 
se Sdružením Krušné hory západ založena takzvaná 
Místní akèní skupina (MAS), jejímiž èleny jsou kromì 
obcí také organizace pro volný èas a sport, nestátní 
neziskové organizace, regionální zemìdìlci a firmy 
pùsobící v regionu. Prostøednictvím této skupiny bu- 
de v budoucnu možné získávat finanèní prostøedky 
z fondù EU na realizaci rozvojových projektù ven- 
kovského prostoru mikroregionu vèetnì projektù 
mìsta Ostrova. Podmínkou získání tìchto finanèních 
prostøedkù je dokument „Strategie rozvoje ven- 
kovského prostoru“. Rada mìsta doporuèila Zastu- 
pitelstvu schválit pùjèku Sdružení Krušné hory západ 
ve výši 622 500 korun na vypracování této strategie. 
RM pøitom pøihlédla k budoucímu možnému pøínosu 
zpracované strategie jak pro naše mìsto, tak pro celý 
mikroregion. Podmínky pùjèky jsou øešeny smlou- 
vou, která obsahuje mimo jiné i potøebné garance 
pro zajištìní návratnosti pùjèky. 

Z tiskové konference 13. èervence

 (jan)

Provedení zakázky
Ve výbìrovém øízení na provedení zakázky „Portál 
veøejné komunikace s obèany“ byla vybrána firma 
Datron z Èeské Lípy, jejíž nabídková cena 1 298 957 
Kè byla vyhodnocena jako nejnižší.
Finanèní pøíspìvky
RM schválila tyto pøíspìvky: Tábornický klub Tuláci 
2000 Kè, Svaz postižených civilizaèními chorobami 
3000 Kè, Svaz tìlesnì postižených 3000 Kè, Zájmová 
skupina dùchodcù 3000 Kè, Atlantis 7000 Kè, Øím- 
skokatolická farnost 3000 Kè, Mateøské centrum 
5000 Kè, Cykloteam 7000 Kè, Benjamin 3000 Kè, Svaz 
modeláøù 2000 Kè, TJ Ostrov 10 000 Kè, Krajský svaz 
jachtingu 3000 Kè, Jaroslav Pachý 3000 Kè (na zaji- 
štìní akce „Den žonglování na hradì Hauenštejnu“), 
tedy pøíspìvky v celkové výši 54 tisíc korun.
Historický Ostrov
Dle kritéria nejnižší nabídková cena pøidìlila RM 
veøejnou zakázku „Obnova a podpora návštìvnosti 
regionálnì významného rozsáhlého komplexu ba- 
rokních památek“ (v areálu Zámeckého parku a bý- 
valého kláštera) uchazeèi Ing. Anton Jurica, stavební 
a projekèní kanceláø Boží Dar. Nabídková cena èiní 
26 635 944 Kè.

Z jednání RM

(jan)

V rámci komunálních voleb, které se 
uskuteèní 20. a 21. øíjna 2006,

Zájemci, kontaktujte redakci (Anna Bílková, 
353 800 525, nebo osobnì v Informaèním 
centru v Domu kultury), a to nejpozdìji do 
10. záøí 2006. 

 nabízíme 
jednotlivým politickým stranám prostor 
pro placenou prezentaci v øíjnovém 
èísle Ostrovského mìsíèníku, které 
bude rozšíøeno o volební dvojlist (ètyøi 
strany).

Jednotný rozsah pro jednotlivé subjekty 
bude odpovídat jejich poètu. Kromì pre- 
zentace na dvojlistu si samozøejmì každá 
politická strana mùže zaplatit i reklamu na 
inzertních stránkách.

Komunální volby

Redakce

Vážení spoluobèané, jak jistì dobøe víte, ve 
dnech 20. a 21. øíjna se v našem mìstì uskuteèní 
komunální volby. 
Své hlasy budeme moci odevzdat celkem ve 14 vo- 
lebních místnostech. Nad regulérností voleb a po- 
øádkem ve volebních místnostech budou dbát okr- 
skové volební komise. Èást èlenù komise mùže být 
jmenována pøímo starostou mìsta. Tímto bych rád 
oslovil a dal možnost všem, kteøí by o práci v komisích 
mìli zájem. Podle zákona èlenem okrskové volební 
komise mùže být státní obèan Èeské republiky, který 
v den složení slibu dosáhl vìku nejménì 18 let, 
u nìhož nenastala pøekážka výkonu volebního práva 
a který není kandidátem v tìchto volbách. 
Pøihlášku, do které uvedete své jméno, pøíjmení, 
rodné èíslo a adresu trvalého bydlištì (resp. 
doruèovací adresu), prosím zašlete na adresu: 
Mìstský úøad Ostrov, sekretariát starosty mìsta, 
Klínovecká 1204, 363 01 Ostrov. Pøihlášky také 
mùžete odevzdat osobnì v podatelnì úøadu, a to 
nejpozdìji do pondìlí 18. záøí 2006. 

Pøihlaste se 
do volební komise

Bc. Jan Bureš, starosta mìsta

Práce na obnovì klášterního areálu pokraèují.
Foto: Irena Janeèková

Telekomunikaèní sí�
RM pøidìlila veøejnou zakázku „Zkvalitnìní a rozší- 
øení telekomunikaèních rozvodù mìsta Ostrov“ 
uchazeèi  Invest Tel z Klatov, jehož nabídková cena 
ve výši cca 14 267 260 Kè byla vyhodnocena jako 
nejnižší. Veøejnou zakázku „Zkvalitnìní a rozšíøení 
telekomunikaèních rozvodù mìsta Ostrov, TDI“ 
pøidìlila RM uchazeèi Ing. Roman Havlan z Dolního 
Žïáru, s nabídkovou cenou  343 648 Kè.
Rekonstrukce kavárny DK
RM vyhlašuje vítìzem veøejné zakázky na zhotovitele 
stavby „Dùm kultury Ostrov, Rekonstrukce vìtrání 
kavárny“ firmu Jindøich Pudil z Ostrova za nabíd- 
kovou cenu 739 048 Kè. RM souhlasila s pøevodem 
300 000 Kè z rezervního do investièního fondu Domu 
kultury Ostrov a èerpáním této èástky na úhradu ná- 
kladù za rekonstrukci vzduchotechniky v kavárnì DK. 
RM souhlasila s èerpáním èástky 100 000 Kè z in- 
vestièního fondu DK na èásteènou úhradu opravy 
svítidel v Domu kultury Ostrov.
Zimní stadion
RM souhlasila s nátìrem zdiva na Zimním stadionu 
Ostrov ve všech prostorách s tím, že bude provedeno 
pøedchozí vyspárování a záruka na stálobarevnost 
bude nejménì 10 let.
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Otázka
Co je to osobní asistence?

Osobní asistence obsahuje tyto základní èinnosti: 
pomoc pøi zvládání bìžných úkonù péèe o vlastní 
osobu, pomoc pøi osobní hygienì, zprostøedkování 
kontaktu se spoleèenským prostøedím, pomoc pøi 
uplatòování práv, oprávnìných zájmù a pøi obsta- 
rávání osobních záležitostí.

Otázka
Jak to bude s pojištìním peèujících osob?

Doba péèe bude i nadále zapoèítána do dùchodo- 
vého pojištìní a zdravotní pojištìní bude platit stát. Je 
to zakotveno v doprovodném zákonu. Pøíspìvek 
nebude zapoèítáván do pøíjmu. Pøíspìvek na péèi 
neovlivní jiné pøíspìvky. Je urèen na sociální služby 
nebo zajištìní péèe, nikoliv na jiné potøeby.

Otázka
Jak se urèuje míra závislosti?

Pøi posuzování potøeby pomoci a dohledu pro úèely 
stanovení stupnì závislosti se porovnává rozsah, 
intenzita a nároènost pomoci a dohledu, kterou je 
tøeba vìnovat posuzované osobì, s pomocí a dohle- 
dem, který je poskytován zdravé osobì téhož vìku.

Otázka
Kdo vyplácí pøíspìvek na péèi?

Obecní úøad obce s rozšíøenou pùsobností, který je 
pøíslušný k rozhodnutí o pøíspìvku. Pøíspìvek se vy- 
plácí mìsíènì, a to v kalendáøním mìsíci, za který 
náleží. 

Odpovìï

Odpovìï

Odpovìï

Odpovìï

Zákon o sociálních službách

Jiøina Štoèková, krajská koordinátorka NRZP ÈR

Pondìlí 4. záøí 
Úterý 5. záøí 

8.30 až 12.00 a 13.00 až 17.30 hodin 
13.00 až 17.30 hodin

Hudební obor
Masarykova 717, uèebna Hudební nauky, Štìpánka 
Hamar, tel. 353 612 585, zástupce øeditelky Jaroslav 
Chmelík, tel. 353 612 585 nebo 604 801 043
 
Výtvarný obor
Masarykova 715, uèebna VO, Mgr. Zuzana Motlí- 
ková, tel. 353 612 585, linka 536

Taneèní obor
Masarykova 1195 (školka), uèebna TO, Mirka Feren- 
cová, diplomovaná umìlkynì, tel. 353 822 063

Literárnì dramatický obor
Masarykova 1195 (školka), uèebna LDO, 
Mgr. Irena Konývková, tel. školka 353 842 813,   
øeditelna 353 612 586

Novì otevøený pøedmìt  
Hra na elektrickou kytaru pro žáky od 10 let, vhodné 
i pro støedoškoláky z amatérských hudebních sou- 
borù.
Nové žáky též pøijímáme do dvou pìveckých sborù: 
Pìvecký sbor Jiøího Navary od 12 let, Sboreèek Evy 
Henychové od 7 do 12 let
. 
Kurzy
Kurz kresby a malby Ateliéru Jany Hasmanové. Výu- 
ka každý ètvrtek od 17.00 do 19.30 hodin v uèebnì 
VO ZUŠ. 

Zápis do ZUŠ Ostrov   

Jaroslav Chmelík, zástupce øeditelky ZUŠ

Dùm kultury Ostrov, pøedsálí v prvním patøe

od 17 do 19 hodin: pøíjem do prodeje
od 10 do 16 hodin: prodej
od 10 do 12 hodin: 

výdej neprodaných vìcí

Do prodeje pøijímáme pouze èisté, kompletní zboží 
(obleèení, hraèky, koèárky, autosedaèky apod.). Kaž- 
dý kus je nutné viditelnì a pevnì oznaèit cenou 
a èíslem prodávajícího. Prodávající musí pøedložit 
seznam nabízeného zboží, pøijímáme nejvýš 50 po- 
ložek od jednoho prodejce, bot mùže být nejvýš pìt 
párù. 

Osobní èíslo prodávajícího je tøeba telefonicky 
domluvit pøedem na èísle 777 910 921 (veèer).

pátek 6. øíjna 

sobota 7. øíjna 
nedìle 8. øíjna 

Mistrovství Evropy v jachtingu, tøída Optimist, které 
se konalo v Holandsku, se zúèastnily dìti ve vìku od 
deseti do patnácti let. Závodit ale pøijeli i mimo- 
evropští, napøíklad dìti z Japonska, Brazílie, USA 
a dalších zemí, celkem 231 chlapcù a dìvèat. Èeskou 
republiku reprezentovali tøi závodníci, kteøí si svou 
nominaci vyjeli na èeských pohárových závodech 
republikové úrovnì. 

Jedním z nich byl i Štìpán Novotný, žák šesté 
tøídy ZŠ Májová Ostrov. Podìkování patøí mimo 
jiné i Mìstu Ostrov, které se podílelo na finan- 
èním zajištìní této akce. 

Žák šesté tøídy reprezentoval 
Ostrov 

(VN)

Štìpán Novotný reprezentoval Èeskou republiku.
Foto: Václav Novotný

„Hola, hola, škola volá!
Pojïte, dìti, do školy,
èekají vás úkoly, 
samé hezké známeèky,
dostanete jednièky.

Až pùjdete zpátky domù,
všimnìte si øady stromù.
Utrhnìte hruštièku
do malého košíèku.“ 

Sluneèné prázdniny ubìhly jako voda a je tu záøí. Po 
dvou mìsících odpoèinku pøišel èas opìt se pustit do 
práce. Tak tedy: úspìšný start do nového školního 
roku, pevné nervy rodièùm a uèitelùm, dìtem hodnì 
studijních úspìchù a všem plno pohody pøi školních 
a mimoškolních aktivitách! 

Májový trojlístek 

(Žákynì Bejèková a Járová, 4. A)

Mgr. Naïa Èechmanová

Již ètvrtým rokem vás zveme do našich pøíjemných 
prostor bývalé MŠ u pekárny.

Dny otevøených dveøí 
se konají v pátek 1. a v pondìlí 4. záøí, vždy od 
9 do 12 a od 14 do 16 hodin, vstup je volný. 

Od 5. záøí bude Mateøské centrum otevøeno 
pondìlí až pátek od 9 do 12 a od 14 do 18 hodin, 
dle programové nabídky na letáècích v Infocentru 
v DK nebo ve vysílání Kabelové televize Ostrov.

Pro všechny maminky na MD a jejich dìti máme po 
celý týden pøipravenou prostornou hernu. Bìhem 
hraní si mohou dìti také kreslit, malovat, modelovat, 
støíhat a lepit. Vyzkoušejí si rùzné èinnosti, nauèí se 
komunikovat s vrstevníky, pùjèovat si hraèky, osa- 
mostatní se. To vše pod dohledem odborného peda- 
goga. Maminky si mohou najít nové kamarádky, se 
kterými si budou pøedávat zkušenosti, posedí pøi èaji 
nebo kávì a také se mohou aktivnì zapojit do èin- 
ností MC.

 v pondìlí 
a Pátek dopoledne to jsou Hrátky s batolátky, v úterý 
odpoledne angliètina pro dospìlé (dìti mùžete vzít 
s sebou), ve støedu dopoledne angliètina pro dìti.
Zájemci o anglický jazyk, kontaktujte prosím paní 
Oriabincovou na tel. 777 570 288.
Pro nastávající maminky zahajujeme 15. záøí Tìho- 
tenský kurz, osm lekcí, každý pátek v 17 hodin. 
Samostatní pøedškoláci mohou pøijít 15. záøí v 19 ho- 
din na Noc v MC. 
První poprázdninové Vítání miminek bude v nedìli 
24. záøí ve 14 hodin, pøihlaste se vèas na tel. 602 747 
447.
 Od záøí také opìt zaène cvièení na balonech, bøišní 
tance a jóga pro každého. 

Také letos máme nìkteré novinky:

Mateøské centrum

Lenka Kottková

Dìtská burza
vše pro dìti od 0 do 10 let 
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Rozhovor

Škola je dnes demokratiètìjší, míní Jana Hasmanová

Co pro vás 
znamená uèit na 
gymnáziu?

Se studenty tedy vycházíte dobøe?

Zaskoèil vás zaèátek školního roku?

Z èeho všeho sestává vaše výtvarná 
výuka?

Jaký byl váš dojem z èesko-nìmeckého 
setkání na Mariánské?

Od zaèátku, kdy jsem 
na ostrovský gympl 
na stoupila, je tam vý- 
borná parta kolegù 
a skvìlá tvùrèí atmo- 
sféra, líbí se mi, že stu- 
denty baví tvoøit, že 
jim mùžu pøedkládat 

i obraz souèasného umìní a že si rozumíme. Mám 
vždycky radost, když se studenti dostanou dál na 
vysoké školy, kde to, co jsem jim pøedala, využijí, a� už 
je to architektura, design èi teorie dìjin umìní. Nì- 
kolikrát jsem vedla ukázkové tvùrèí dílny pro stu- 
denty, budoucí uèitele výtvarné výchovy, a øíkala 
jsem jim, že si vybrali nejlepší pøedmìt, který se na 
školách vyuèuje. A vnímám to stále stejnì, i po tìch 
letech.

Vzájemný vztah mezi studentem a uèitelem je podle 
mne vytváøen na základì spolupráce a s vìdomím 
dosažení nìjakého spoleèného cíle. Souèasná škola 
je rozhodnì mnohem demokratiètìjší než za mých 
školních let… my jsme se uèitelù dost báli. Ale obèas si 
ovìøím Komenského tvrzení, totiž, že každé dítì je 
vzdìláváno proti své vùli!

Vzhledem ke svým výtvarným aktivitám bych 
potøebovala ještì aspoò mìsíc prázdnin navíc. Když 
zaèíná škola, musím trochu pøibrzdit  a zaèít se plnì 
vìnovat výuce. Ani jedno ani druhé nelze dìlat 
polovièatì… to se pak pozná. Ale když už mám tu 
nádhernou možnost provázet mladé studenty jejich 
názorovým zráním, musím být poctivá a vážit si toho, 
vìnovat jim svùj èas.

Studenty seznamuji s dìjinami umìní a teoreticky 
s výtvarnými technikami, ale nejlepší je všechno si 
vyzkoušet, nejlepší škola je, když si každý na všechno 
pøijde sám. Já tomu øíkám, že uèit jen teorii je jako pøi 
tenisu nahazovat míèek zezadu. Také se nerada po- 
hybuji v oblasti technik kolem textilu, takových tìch 
efektních postupù, které jsou dobré pro rukodìlné 
kroužky nebo dìtské tábory, období batiky mám už 
za sebou. 
Již témìø deset let vedu Ateliér malby pro ženy a uèím 
tam tu nejpoctivìjší techniku kresby a práce s bar- 
vou… i pro mì je to stále nové objevování. Je totiž 
velký rozdíl na vìc se jen tak dívat a nebo se na ni 
dívat a pøitom ji kreslit. Nejvìtší odmìnou je mi 
vždycky povzdechnutí žen, které se v Ateliéru schá- 
zejí, že už musíme konèit a že si náramnì odpoèinuly.

V nìmecké skupinì byly výtvarnice, které se vìnují 
malování už padesát let, a znovu a znovu vycházejí do 
krajiny a malují, míchají barvy, øeší kompozici… 
pøipadají mi v tomhle snažení velmi „uvìøitelné“ 

Jana Hasmanová uèí na ostrovském Gymnáziu už patnáct let. Uèitelkou se stala na pøání rodièù, èeský jazyk a výtvarnou výchovu vystudovala na 
Západoèeské univerzitì v Plzni. Ona sama tehdy toužila po studiu architektury, dodnes lituje, že to nezkusila. Èeštinu a výtvarnou výchovu však vyuèuje 
ráda, obojí je jejím koníèkem. Na vysoké škole pøipravovala veèery poezie, jezdila na Šrámkovu Sobotku, sama se pokoušela psát… a malování vìnuje 
všechen volný èas. V dìtství vydržela kreslit celé hodiny.

Lektorka Jana Hasmanová ukazuje, jak na to.                                                                                                  Foto: Ing. Kateøina Machová

Jana Hasmanová dokonèuje obraz na výstavu.
Foto: Soukromý archiv

a jako lektorka jsem cítila, že jim nemohu zasahovat  
do jejich prožívání a vidìní svìta. Ostatnì urèitý klid 
a pokora se nad námi na Mariánské vznášely celý 
týden. Vždy� kdy zažijete líbeznost zvuku houslí pøi 
procházce lesem? A tam to tak bylo: jedna malíøka 
dennì hrála v lese za chatou na housle… to je neza- 
pomenutelné.

Tak jako hudba je srozumitelná všem, tak i výtvarné 
umìní chápou stejnì Èeši jako Nìmci. Rozdíl bych 
možná hledala v pøístupu výtvarných škol: nìmecká 
je postavena klasicky, zatímco èeský pøístup poèítá od 
zaèátku s prožitkem. Nìkde to krásnì vyjádøil spiso- 
vatel Milan Kundera: Když má Slovan smutek v duši, 
sedí a smutní a kašle na své okolí. Když má smutek 
Nìmec, smutní, ale dál okopává svoji zahrádku.

Malování jsem zaèala brát vážnì, až když mi mùj 
docent malby na fakultì øekl, že nikdy nesmím pøe- 
stat. Tak jsem nepøestala, a dokonce se mi podaøilo 
spojit výtvarnou výuku se svou životní posedlostí. 
Možná mám postižené vidìní, protože podvìdomí 
mi stále pracuje v obrazech… Také mám hodnì pøátel 
mezi malíøi a jisté je, že oni mají trochu jiný pohled na 
svìt, váží si jiných hodnot, nesrovnávají, co kdo má… 
Na nedávném sympoziu v Plasích jsme si øíkali, jaký je 
to pøepych moci si v životì jen tak malovat, øešit ty 
výtvarné „skopièiny“, mít na to èas. A tento pocit se mi 
vrátil právì na setkání malíøù na Mariánské.

Byl rozdíl ve výtvarném vyjádøení 
Èechù a Nìmcù?

Ovlivòuje výtvarné umìní váš 
soukromý život?

Chvilka zamyšlení nad hotovými pracemi.
Foto:Soukromý archiv

Rozhovor s Mgr. Janou Hasmanovou 
pøipravila Irena Janeèková

„Moci si jen tak malovat je pøepych."
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K I N O K A V Á R N A ZÁØÍ
KINOKAVÁRNA OD 15.00 HODIN
nedìlní promítání pro dìti

KINOKAVÁRNA OD 17.30 HODIN

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

CO PØIPRAVUJEME V KINÌ 
NA ØÍJEN?

NOVINKY PÙJÈOVNY DVD
Domu kultury Ostrov

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

KINOKAVÁRNA OD 20.00 HODIN

Zaèátky pøedstavení v 17.30 hodin, není-li 
uvedeno jinak

1. až 3. pátek až nedìle, 151 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 70 Kè, do 12 let nevhodný

Zaèátky pøedstavení již v 17.00 hodin
Kapitán Jack je zpìt … a s ním i Will Turner, Elizabeth 
Swann a celá øada nových i dobøe známých postav, 
která se vrací na plátna kin v druhém dílu velkolepé 
ságy Piráti z Karibiku. V hlavních rolích se znovu 
pøedstaví Johnny Depp, Orlando Bloom a Keira 
Knightley. Kapitán Jack Sparrow je znovu lapen ve 
spletité síti záhrobních intrik.
Produkce: USA. Žánr: akèní, dobrodružný, fantasy 

7. ètvrtek, 101 minut, èeské titulky, premiéra
vstupné: 65 Kè, do 12 let nevhodný

Rádio, jak jste ho nikdy nevidìli. Dìj filmu nás 
zavede na jevištì divadla, kde se odehrává poslední 
den slavné rozhlasové show. Skvìlé herecké obsa- 
zení, strhující pìvecké výkony a svižný humor jsou 
dùvody, proè si tento snímek nemùžete nechat ujít. 
V hlavní roli Meryl Streepová, Woody Harrelson, 
Lindsay Lohan, Lily Tomlinová a John C. Reilly. 
Produkce: USA. Žánr: komedie

8. až 10. pátek až nedìle, 104 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 60 Kè, do 12 let nevhodný

Do kin se vrací asi nejrychlejší akèní série sou- 
èasnosti. V první kapitole jsme poznali odvrácenou 
tváø Los Angeles a zbìsilé honièky v jeho noèních 
ulicích, ve druhém díle jsme se seznámili se šílenými 
jezdci z floridského Miami a teï se „Rychle a zbì- 
sile“ pøesuneme do japonské metropole Tokia, kde 
se nauèíme driftovat: rozpálit auto na co nejvyšší 
rychlost, v pravý okamžik dupnout na brzdu a nád- 
hernì se smeknout. 
Produkce: USA. Žánr: akèní

14. a 15. ètvrtek a pátek, 126 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 65 Kè, mládeži nepøístupný

Nestárnoucí pøíbìh vìèné lásky, spalující vášnì, 
bezmezné oddanosti a kruté zrady… Mnozí vìøí, že 
se to opravdu stalo. Podle prastaré keltské povìsti 
byl Tristan královským synem. Žil na dvoøe svého 
strýce. Zamiloval se do jeho vyvolené. Neš�astnou 
náhodou vypili Tristan s Isoldou nápoj lásky. Milenci 
se tajnì scházeli, ale byli pøistiženi. Tristan musel 
odjet ze zemì. Tajnì však poslal pro Isoldu loï... 
Produkce: Anglie, USA. Žánr: romantické drama

16. a 17. sobota a nedìle, 98 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 65 Kè,  do 12 let nevhodný

V pøedveèer oslavy Nového roku se na luxusním 
zaoceánském parníku Poseidon, plujícím kdesi 
v severním Atlantiku, rozjíždí zábava v plném prou- 
du. Poseidon je jedineèný. Je vyšší než dvace- 
tipatrový dùm, honosí se 800 kajutami a 13 palu- 
bami. Nikdo z cestujících netuší, že se na loï øítí 
zbloudilá vlna, monstrózní masa vody vysoká pøes 
30 metrù, která se valí jako obrovská zeï dìsivou 

PIRÁTI Z KARIBIKU: TRUHLA 
MRTVÉHO MUŽE

ZÍTRA NEHRAJEME!

RYCHLE A ZBÌSILE: TOKIJSKÁ JÍZDA

TRISTAN A ISOLDA

POSEIDON

Zaèátky ve 20.00 hodin, není-li uvedeno jinak

1. a 2. pátek a sobota, 151 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 70 Kè, do 12 let nevhodný

Kapitán Jack je zpìt … a s ním i Will Turner, Elizabeth 
Swann a celá øada nových i dobøe známých postav, 
která se vrací na plátna kin v druhém dílu velkolepé 
ságy Piráti z Karibiku. 
Produkce: USA. Žánr: akèní, dobrodružný, fantasy
 

8. a 9. pátek a sobota, 104 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 60 Kè, do 12 let nevhodný

Do kin se vrací asi nejrychlejší akèní série sou- 
èasnosti. V první kapitole jsme poznali odvrácenou 
tváø Los Angeles a zbìsilé honièky v jeho noèních 

PIRÁTI Z KARIBIKU: TRUHLA 
MRTVÉHO MUŽE

RYCHLE A ZBÌSILE: TOKIJSKÁ JÍZDA

KRÁSKA V NESNÁZÍCH
Sprejeøi                                   Bílá Masajka
Let èíslo 93                              Miami Vice

RÙŽOVÝ PANTER
Steve Martin jako nejzmatenìjší detektiv na svìtì.
SPOJENEC
Uvnitø je jediná cesta ven.
OBCHODNÍK SE SMRTÍ
Kde je zbraò, tam je chu� zabíjet. 
Nicolas Cage v hlavní roli.
UNIVERZÁLNÍ UKLÍZEÈKA
Uklidím dùm. Uklidím zahradu. Odklidím souseda. 
Zabiji psa.
DVANÁCT DO TUCTU 2
Skvìlá rodinná komedie. Steve Martin v hlavní roli

rychlostí. Vlna naráží s mohutnou silou, loï se krátce 
zakymácí a v mžiku se obrací vzhùru nohama... 
Produkce: USA. Žánr: katastrofický

21. a 22. ètvrtek a pátek, 154 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 70 Kè, do 12 let nevhodný

Zaèátky pøedstavení již v 17.00 hodin
Po tajemném muži z oceli nebylo v posledních 
letech ani vidu ani slechu. Èas dozrál ke zmìnì a on 
se vrací a otevírá novou kapitolu ságy o nejoblí- 
benìjším ze superhrdinù. Ve snaze zachránit svìt 
pøed hrozící katastrofou se Superman vydává na 
dlouhou dobrodružnou cestu, která jej zavede jak 
do podmoøských hlubin, tak do nejodlehlejších kou- 
tù vesmíru. 
Produkce: USA. Žánr: komiks

23. a 24. sobota a nedìle, 77 minut, èeská verze, 
premiéra
Vstupné: 60 Kè, mládeži pøístupný

Jeho královská výsost je zpìt. Garfield, všemi milo- 
vaný kocour, odjíždí do Evropy. Cestuje spoleènì 
s vìrným par�ákem, psem Odie, aby pøekvapil svého 
páníèka Jona, který je právì s pøítelkyní Liz 
v Londýnì. V Londýnì dojde k jeho zámìnì za 
Prince, královskou koèku (vypadá náhodou úplnì 
stejnì jako Garfield). Prince po své zesnulé panièce 
právì zdìdil zámek Carlyle. 
Produkce: USA. Žánr: rodinná komedie

28. a 29. ètvrtek a pátek, 126 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 65 Kè, mládeži nepøístupný

Japonský herní horror v americkém balení režíro- 
vaný Francouzem. Tentokrát jde o jednu z nejpopu- 
lárnìjších herních sérií survival hororù. Silent Hill 
však nestaví na zombies a roztrhaných vnitønostech, 
mnohem radìji diváka straší po vzoru klasických 
japonských hororù a pøedstavuje mu monstra jak 
z deníèku nejslavnìjších kubistù. 
Produkce: USA, Japonsko. Žánr: horor, thriller

30. sobota, 99 minut, èeské titulky, premiéra
Vstupné: 65 Kè, mládeži do 12 let nevhodný

Osamìlá lékaøka (Sandra Bullock), která kdysi žila 
v obyèejném domì na bøehu jezera, si zaèíná vy- 
mìòovat milostné dopisy s jeho souèasným majite- 
lem, frustrovaným architektem (Keanu Reeves). 
Když jednoho dne zjistí, že každý píše z jiné doby, 
rozhodnou se odkrýt roušku tajemství, která zaha- 
luje jejich romanci. Døív než bude pozdì…
Produkce: USA. Žánr: romantický

SUPERMAN SE VRACÍ

GARFIELD 2

SILENT HILL

DÙM U JEZERA

ulicích, ve druhém díle jsme se seznámili se šílenými 
jezdci z floridského Miami a teï se „Rychle a zbìsile“ 
pøesuneme do japonské metropole Tokia, kde se 
nauèíme driftovat: rozpálit auto na co nejvyšší ry- 
chlost, v pravý okamžik dupnout na brzdu a nádher- 
nì se smeknout. 
Produkce: USA. Žánr: akèní

15. a 16. pátek a sobota, 105 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 65 Kè, do 12 let nevhodný

Bruce Willis na stopì zloèinu. Mezi životem a smrtí je 
tenká hranice jak pro newyorské policisty, tak pro 
jejich svìdky. Po prohýøené noci je policista Jack 
(Bruce Willis) povìøen jednoduchým úkolem: zajis- 
tit pøevoz bezvýznamného zlodìjíèka Eddieho z poli- 
cejní stanice k výslechu k soudu. Ten se nachází pou- 
hých 16 blokù odsud. Z pùvodnì banálního úkolu se 
stává boj na život a na smrt. Zloèinci, kteøí usilují 
o Eddieho smrt, jsou policisté… 
Produkce: USA. Žánr: krimi thriller

22. a 23. pátek a sobota, 99 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 65 Kè, mládeži do 18 let nepøístupný

Pøíbìh nejbrutálnìjší vražedkynì èeského pùvodu 
byl natoèený podle skuteèných událostí. Karla Ho- 
molka a Paul Bernardo, mladí manželé, které spo- 
jovala velká láska a perverzní sexuální praktiky, pro- 
sluli v Kanadì jako nejbrutálnìjší zabijáci moderní 
historie. Krátce po svatbì „naservírovala“ Karla 
manželovi svou tøináctiletou sestru. Dívku omáme- 
nou léky zneužili. Jejich hrátky se zvrhly a sestra 
zemøela. Následovala série únosù, sexuálních a bes- 
tiálních vražd nezletilých dívek… 
Produkce: USA. Žánr: thriller

29. a 30. pátek a sobota, 98 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 65 Kè, mládeži nepøístupný

Velké drama o velkém snu, který má svou velkou 
cenu… Temperamentní Mexièanka Camille (Salma 
Hayek) doufá, že si polepší sòatkem se zámožným 
Amerièanem. Vše se ale zkomplikuje, když se setká 
s Arturem Bandinim (Farrell), mladým Italem, který 
se chystá ukonèit svou spisovatelskou kariéru a usa- 
dit se s nìjakou pùvabnou modrookou blondýnkou.. 
Produkce: USA. Žánr: drama

16 BLOKÙ

BESTIE KARLA

ZEPTEJ SE PRACHU
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ZÁØÍ
Program Domu kultury

Hradiš�an: 

O SLUNOVRATU

PØIPRAVUJEME 

KLASICKÉ TANEÈNÍ KURZY PRO 
MLÁDEŽ V NOVÉM STYLU

Zahájení (ve spoleèenském obleèení) 
25. záøí 18.30, spoleèenský sál 

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 meziná- 
rodní tøídy. 

Zápis do kurzu 
v Informaèním centru v DK Ostrov. 
Kursovné:  1300 Kè

Od ledna 2007 pokraèovací taneèní kurzy pro 
mládež

10. záøí 17.00 hod., Stará radnice Ostrov
vernisáž výstavy fotografií Luïka Lišky

Široké pohledy do rozzáøené i chladné krajiny, 
detaily zpod luèních kytek, nìco opravdického, nì- 
co, co je venku v klidu k vidìní od východu sluníèka 
k jeho západu. 
Konec výstavy: 6. øíjna, 2006
Vstupné na výstavu a vernisáž: 10 Kè 

16. záøí 13.00 hod., Stará radnice Ostrov

V KLIDU

HLEDÁNÍ TVARU
Po velkém úspìchu prvního semináøe arteterapie 
s psycholožkou a arteterapeutkou Veronikou Pavlù 
jsme se stejnou lektorkou pøipravili další jednodenní 
zážitkový semináø o tom, jak na nás pùsobí tvary 

ZÁVAZNÁ PØIHLÁŠKA
ZÁPIS DO KURZU V INFORMAÈNÍM CENTRU V DOMÌ KULTURY OSTROV

Vyplní taneèní škola

ev. èíslo:

kurzovné:

pozn.:

pøíjmení, jméno:

bydlištì:

datum:

e-mail:

tel.:

podpis:

KLASICKÉ TANEÈNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ V NOVÉM STYLU

24. záøí 19.30 hod., divadelní sál DK Ostrov 
Terry Johnson

Slavný filmový pøíbìh o lásce, kvùli které má smysl se 
rvát. Je možné dokonèit jako premiant studia a pak se 
vykašlat na celou kariéru? Je možné spávat s mno- 
hem starší vdanou ženou a pøitom milovat její dceru? 
A je možné vìøit v lásku, když už nejde vìøit vùbec 
nièemu? V životì èerstvého absolventa Benjamina 
Braddocka  to možné je, a je nutné se s tím poprat. 
Pražské Studio DVA uvedlo v rámci Léta hereckých 
osobností 2005.

: IVANA CHÝLKOVÁ, KRYŠTOF HÁDEK, 
Monika Zoubková, Gabriela Vránová, Jaroslav 
Satoranský, Petr Køiváèek, Eva Suchánková, Pa- 
vel Batìk.
Pøedprodej zahájen v IC od 7. srpna 2006

26. záøí 19.30 hod., divadelní sál DK Ostrov
František Ringo Èech 

V podání souboru „Divadelní scéna DK Ostrov“
Režie: Vlaïka Holeèková
Hrají: 
Petr Pokorný (Pøemysl),Vlaïka Holeèková (Vlasta), 
Otta Seeman (Bivoj), Zdenka Braunová (Kazi), 
Ondøej Holeèek (Ctirad), Monika Novotná (Šárka), 
Václav Novotný (Lumír), Jitka Gottfriedová (Èastava)
Jan Mareš (Vojen), Petr Plic (Okov)
Vstupné: 40 Kè „M“

ABSOLVENT

Hrají

DÍVÈÍ VÁLKA 

3. záøí 15.00 hod., Stará radnice Ostrov
vernisáž výstavy

Studenti gymnázia Ostrov pøedstaví svou práci z Vý- 
tvarného léta Suchá 2006
Konec výstavy: 8. záøí 2006
Vstupné na výstavu a vernisáž:  10 Kè

LETNÍ VÝSTAVA STUDENTÙ

17.00 

Prohlídka kostela sv. Michaela s odborným vý- 
kladem: 14.00 hod., kostel bude otevøen po celý 
den.

zde odstøihnìte

10. øíjna 18.30 hod., divadelní sál Ostrov
William Shakespeare

V podání divadla Kašpar , v hlavní roli 
s Janem Potmìšilem, Milenou Steinmasslovou, 
Boøivojem Navrátilem a mnoha dalšími

RICHARD III.

a tvarování, aniž bychom si toho v bìžném životì 
všimli. Práce s keramickou hlínou trochu jinak, 
vysoký výtvarný efekt není nutný (výtvarné nadání 
není zapotøebí). Práce s keramickou hlínou má èasto 
terapeutické a léèebné pùsobení. Pokud máte chu� 
se „poprat“ s kusem hmoty, která je èlovìku blízká 
od pradávna, nìco zažít a vytvoøit, pøijïte mezi nás. 
Cena semináøe: 250 Kè (v cenì je zahrnut i výtvarný 
materiál), platba v hotovosti na místì konání.
Semináø trvá od 13.00 do cca 17.00 hod. Sestává 
z nìkolika blokù, oddìlených krátkými pøestávkami. 
Co si vzít s sebou: pohodlné obleèení a dobrou 
náladu. 
Vzhledem k omezené kapacitì se hlaste v IC v DK 
Ostrov nebo telefonicky: 353 800 530.

21. záøí 18.00 hod., Dùm kultury Ostrov

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

22. záøí 19.00 hod., Stará radnice Ostrov

Pøednáška PhDr. Stanislava Burachovièe
Vstupné: 40 Kè „M“

TOMÁŠ PFEIFFER

Z HISTORIE KRUŠNÝCH HOR

  9. 00   
10.00  
11.00

11.30

12.00 
13.30

14.00 
14.30

15.00
 
16.00 
16.30 

 Mše svatá v kostele sv. Michaela  
Vystoupení ZŠ, MDDM, ZUŠ Ostrov 
Oslíèku otøes se“, Divadelní scéna DK 
Ostrov, Stará radnice 
Smíšený pìvecký sbor Gymnázium Ostrov  
pod vedením Libora Velièky
Country odpoledne: Tuláci, DRC 
Hudební skupina „Péro za kloboukem“, 
zaruèenì autentický poulièní šramlband
Folklorní soubor Dyleò Karlovy Vary 
„Jak šlo vejce na vandr“, poulièní divadlo pro 
dìti a dospìlé s netradièními loutkami a ku- 
lisami v podání divadelního souboru „Koò- 
mo“ Jindøichùv Hradec. Vystoupení kejklíøe 
na jednokolce 
Koncert Pavlíny Seniè v kostele Sv. 
Michaela
Folklorní soubor Dyleò Karlovy Vary 
 Vystoupení žongléra 

24. záøí, Staré námìstí Ostrov

MICHAELSKÁ POU�

Hudební skupina „Péro za kloboukem“,    
zaruèenì autentický poulièní šramlband
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Pøed tøemi lety jsem vás podobnì troufale zval na 
výstavu s názvem „Nedupej!“. Èas se posunul a já 
jsem byl vyzván, nebylo-li by nìco nového k nakouk- 
nutí. Protože mì poøád baví unikat nìkam za mìsto, 
do klidu pøírody a tam si sem tam nìco vyfotit, ne- 
chám stejným smìrem nakouknout i vás. Budou tu 
široké pohledy do rozzáøené i chladné krajiny, detaily 
zpod luèních kytek, nìco opravdického, nìco, co je 
venku v klidu k vidìní od východu sluníèka k jeho 
západu. A pak taky nìco neopravdického, co jsem do 
pár obrázkù podsunul až doma v klidu u poèítaèe. 
Možná pak po nabízející se návštìvì zjistíte, že jste 
nìco podobného mohli vidìt taky. Jen se vèas shýb- 
nout. Nebo mít tak na nose správné brýle. Nevadí, ta 
možnost, jak a kde nabrat pro pøíští toulání trochu 
inspirace, ta se pøesouvá pod støechu Staré radnice. 
A tahle letošní výstava „V klidu“ potrvá od 10. záøí 
(vernisáž v 17 hodin) do 5. øíjna. 

V klidu

Ludìk Liška 

Dvanáct studentek ostrovského gymnázia si zpøí- 
jemnilo dlouhé letní prázdniny spoleènou výtvarnou 
èinností pøi pobytu v romantickém horském pro- 
støedí. Už tøetí roèník se uskuteènil v soukromé režii 
uèitelky Svìtlany Kleèkové. Dámská jízda propojila 
nápady úèastnic ve vìku 12 až 18 let. Individuální 
pøístup a pøátelská atmosféra pøinesly pozoruhodné 
výsledky, s kterými bychom rády seznámily širší ve- 
øejnost. 

Zveme vás proto na vernisáž výstavy, jejíž scénáø mají 
pevnì v rukou schopné a talentované studentky. 
Tìšíme se na milovníky umìní 3. záøí v 15 hodin na 
Staré radnici v Ostrovì. Výstava bude pøístupná celý 
následující týden až do 8. záøí. 

Výtvarné léto Suchá 
u Jáchymova

Za výtvarný dorost Mgr. Svìtlana Kleèková

Vysoké ocenìní na XI. mezinárodním festivalu kla- 
sické kytary, konaném v kvìtnu ve Štramberku, získal 
Josef V. Neèas, který býval dlouholetým externím 
uèitelem ZUŠ Ostrov ve høe na koncertní kytaru 
a aplikaci hudby na poèítaèi. Souèástí festivalu byla 
také I. skladatelská soutìž o nejlepší kytarovou sklad- 
bu pro dìti. Do této soutìže se pøihlásilo celkem 39 
soutìžících s 53 soutìžními skladbami, které hodnoti- 
la desítka porotcù ze ètyø zemí. Mezi porotci byli 
známí umìlci, napøíklad Štìpán Rak, Milan Zelenka, 
Jozef Zsapka, Martin Krajèo a mnozí další.

Se svou skladbou Valašské tance pro sólovou kytaru 
se Josef Neèas umístil v kategorii úpravy lidových 
písní na prvním místì a v celkovém hodnocení všech 
skladeb byl druhý. Odmìnìn byl koncertní kytarou 
v cenì deseti tisíc korun. Poøadatel soutìže Vladislav 
Petrášek, kytarista a vydavatel, Josefu Neèasovi v do- 
pise osobnì poblahopøál. Napsal mu mimo jiné: 
„…zcela suverénnì jste vyhrál svoji kategorii C poè- 
tem 119 bodù ze 150 možných… Mezi notami k vy- 
dání jsou samozøejmì i Vaše Valašské tance“. (Více 
na www.klasickakytara.cz.) 

Zpráva Kroniky mìsta

Walburga Mikešová, kronikáøka

Josef Neèas získal nejvyšší ocenìní v kategorii úpravy lidových písní.
Foto: Kronika mìsta

Setkání krajkáøek se koná 16. a 17. záøí ve spo- 
leèenském sále a pøedsálí Domu kultury v Ostro- 
vì, vždy od 9 do 17 hodin.

Sejdou se zde nejen krajkáøky, zváni jsou také 
dráteníci, výrobci šité krajky a takzvaných frivo- 
litek. Souèástí setkání bude workshop pod vede- 
ním Anny Halíkové. 

II. setkání krajkáøek

(red)

poboèka Galerie umìní Karlovy Vary
tel. 353 842 883, 737 072 522
pobockagukv@volny.cz, www.galeriekvary.cz
otevøeno: støeda až nedìle: 13 až 17 hodin
hromadné návštìvy po telefonické domluvì: 
po - pá 8 až 15 hodin
vstupné: 20 Kè, snížené: 10 Kè, 
první støeda v mìsíci vstup zdarma

Zveme vás do výstavních síní, kde prezentujeme díla 
z bohatých sbírek karlovarské galerie. Nové výpravy 
v prvním patøe vám pøiblíží zmìny ve výtvarném umì- 
ní na pøelomu 19. a 20. století v malbì i grafice. Po- 
sunutí od akademického ztvárnìní krajiny k realis- 
tické malbì v plenéru (pod širým nebem) èi k nové 
vlnì impresionismu a náladové malbì v dílech pøed- 
ních èeských umìlcù Slavíèka, Jiránka, Hudeèka èi 
Kalvody. Objevíte zde pražská i paøížská zákoutí 
v grafickém zpracování T. F. Šimona, symbolistní figu- 
rální tvorbu významného malíøe Preislera, secesnì 
stylizované listy Preissiga nebo symbolismus geniál- 
ních grafikù Bílka èi Váchala ad.

Výstava Exprese v 2. patøe galerie sleduje expresivní 
tendence grafické tvorby od pøelomu 19. a 20. století 
v dílech nìmeckých autorù, èlenù výtvarných spolkù 
Osma a Skupina, v sociální grafice (napø. Kubišta, Fil- 
la, Rambousek, Josef Èapek...) pøes výrazná 60. léta 
a dobu tzv. normalizace (Boudník, Anderle…) až po 
souèasnost (Róna, Rittstein). Expresivní tón vyjadøu- 
jící vypjaté emoce, existenciální podtext, bývá ztvár- 
nìn obsahovou nadsázkou, ostrou barevností nebo 
naopak prudkým kontrastem èerné a bílé, vervním 
dùrazným rukopisem èi tvarovou deformací.

Obì výstavy jsou doplnìny drobnými katalogy, inter- 
aktivním programem pro základní a støední školy 
a potrvají do 1.10. 2006. 

Omluvte prosím ztížený pøístup ke galerii kvùli 
probíhající rekultivaci parku. O pøípadných zmì- 
nách otevírací doby budeme informovat. Dìku- 
jeme za pochopení.

LETOHRÁDEK 
OSTROV

Kateøina Rejchrtová

V mnoha mìstech, hlavnì na hradech a zámcích, 
bývá s menšími obmìnami k vidìní stále stejný 
scénáø oslav: šermíøi, historický tanec, dobové 
stánky a podobnì. Dùm kultury se ale jako 
organizátor poutì rozhodl pøenechat šermíøské 
souboje a kostýmy hradùm a historickým ob- 
jektùm a pøipravit zábavu, která by vycházela 
z programù tradièních poutí. V historii se na nich 
podílelo celé mìsto èi obec a bylo vìcí cti pøi 
pøíležitosti pouti úèinkovat. Dáme prostor sou- 
borùm z Ostrova: v dopoledních hodinách vy- 
stoupí dìti ze základních škol, ZUŠ, MDDM 
a ostrovské country skupiny Tuláci a DRC. 
Ostrovští ochotníci si pøipravili pro dìti kra- 
tièkou pohádku Oslíèku otøes se.  

Na pou� patøí také komedianti a muzika, proto pøi- 
veze divadelní skupina Koòmo z Jindøichova Hrad- 
ce a hudební skupina Péro za kloboukem zaruèenì 
autentický poulièní šramlband, pøedvádìjící s nebý- 
valým nasazením kdykoli a kdekoli letité evergreeny, 
písnì lidové èi zlidovìlé, pro zletilé publikum pak
i lehce lechtivé. Jejich produkce se stává obyèejnì 
pøedstavením, kde je divák nezøídka jeho nedílnou 
souèástí. Soubor pøiveze i divadelní pøedstavení Jak 
šlo vejce na Vandr, veselou pohádku s loutkami ne- 
tradièních rozmìrù a netradièními kulisami. Svou 
velkolepou show pøedvede i žonglér. Pøehlídkou li- 
dových písní a tancù Karlovarska a Poohøí bude 
vystoupení souboru Dyleò, který patøí ke špièkovým 
folklorním souborùm v Èechách a vystupoval již také 
ve tøinácti evropských zemích. 

Samotná pou� vychází pøedevším z katolických tradic, 
proto Michaelskou pou� zahájí Mše svatá v kostele 
sv. Michaela. Sloužit ji bude monsignore Pavel 
Kuèera, delegát èeských rodákù v Nìmecku. Na 15. 
hodinu jsme pro vás pøipravili koncert pìvkynì 
Pavliny Seniè, která je v Ostrovì známá z adventních 
koncertù v Domì kultury. Pokud vás pøi tìchto kon- 
certech napadlo, jak krásnì by znìla její píseò Ave 
Maria v kostele, máte se na co tìšit.

Dveøe kostela Sv. Michaela zùstanou otevøené po 
celý den a na 14. hodinu je pro vás pøipravena 
mimoøádná prohlídka kostela s výkladem prùvodce. 
Po skonèení koncertu pak bude následovat Te Deum. 

A jako na každé správné pouti, nebudou ani u nás 
chybìt pou�ové koláèky, stánky s pou�ovým zbožím 
a všechno ostatní, co k pouti patøí.

Na Michaelské pouti 
letos oživíme tradice

Jaroslava Rošková, programové oddìlení DK
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Evropské fondy a s nimi spojené projekty zaèínají být 
znaènì obehranou písnièkou. Pokud se však chceme 
zachovat odpovìdnì vùèi sobì a naší budoucnosti, 
nezbývá nám než hledat nejrùznìjší zpùsoby, jak se 
do této „hry“ úspìšnì zapojit. V uplynulých letech se 
ostrovskému Domu kultury podaøilo získat pro- 
støedky z EU již tøikrát. Nejdøíve to bylo ještì z pro- 
jektu Phare na Èeskonìmecké setkání dìtských médií 
v rámci festivalu Oty Hofmana a dvakrát, pokaždé 
z jiného fondu, na Èesko-nìmecké setkání výtvar- 
níkù. Trvalým plodem tohoto projektu, vedle úžas- 
ných lidských setkání, bylo zøízení profesionálního

Nezadržitelnì se pøiblížil termín 38. roèníku 
Dìtského filmového a televizního festivalu 
Oty Hofmana, proto je namístì pøedstavit 
divákùm soutìžní i nesoutìžní filmy.
 
Soutìžní èást festivalu bude zahájena pohádkou 
režiséra Jiøího Stracha Andìl Pánì. O pøízeò 
publika, ale i porot, které budou opìt složeny 
z filmových odborníkù a dìtí základních škol 
Ostrovska, budou usilovat spolu s Raf�áky i Ex- 
perti a film Panic je na nic. Z televizní tvorby se 
pøedstaví Boháè a chudák, O ševci Ondrovi 
a komtesce Julince, Kamenný klíè, Restaurace 
u prince, Lojzièka je èíslo a v pøedpremiéøe Rù- 
ženka øeèená Šípková.

Všechny soutìžní filmy budou letos promítány ve 
velkém kinì. O Cenì dìtského diváka bude tedy 
rozhodovat více dìtí než v minulých letech, kdy byla 
televizní tvorba promítána v kinokavárnì.

Nesoutìžnì budou uvedeny filmy: Jak se krotí kro- 
kodýli, Pøíbìh tuèòáka, Oliver Twist, Pøíbìh modré 
planety, Fimfárum 2, dokument o Masajích ad.

Tématem doprovodného programu letošního roèní- 
ku jsou Hudební filmy. Na filmovém plátnì se 
divákùm pøipomenou slavné snímky jako Kdyby tisíc 
klarinetù, Pøijela k nám pou�, A� žijí duchové, Neko- 
neèná nevystupovat, Pohlaï koèce uši, Království za 
kytaru a další. 

Filmy 
na ostrovském 
festivalu

Markéta Moravcová, tisková mluvèí FOH

Pøi renovaci kavárny v Domu kultury v Ostrovì 
byl odhalen obraz, který døív zdobil zeï nad 
barem. Je na nìm znázornìno více než tøicet po- 
stav ve scénì z období padesátých let minulého 
století.

„Pro nás to nebylo žádné pøekvapení, vìdìli jsme 
o existenci obrazu celé roky. Byl pokryt nìkolika vr- 
stvami malby, z toho vyplývá, že v døívìjších letech 
nebyl zájem o jeho odkrytí,“ øíká Jan Istrate, který 
obraz v èervenci pøipravil pro další renovaci. Do- 
mnìnky, že zamalování obrazu mìlo politické dùvo- 
dy, odmítá jako spekulace. 
„Tomu nevìøím, obraz byl totiž ponièený prosakující 
vodou, byly na nìm skvrny a to zøejmì byl hlavní 
dùvod, který vedl k jeho zakrytí,“ míní Jan Istrate.

Tajemství obrazu 
v kavárnì je odhaleno

Jan Istrate smývá pomocí trysky z obrazu svrchní vrstvy staré pøemalby.                                                                                    Foto: Petr Savèic

Dùm kultury se chystá vykroèit na „SORELA Strasse“

Více na www.festivalostrov.cz. 

výstavního osvìtlení na Staré radnici v Ostrovì. 
Dosavadní pozitivní zkušenosti nás povzbudily k to- 
mu, abychom se pustili do rozsáhlejšího projektu. 
V dubnovém èísle Ostrovského mìsíèníku byla pøed- 
stavena zajímavá podobnost a historické souvislosti 
mezi mìsty Ostrovem a Horním Slavkovem. Stejnì 
jako neexistují státní hranice v umìní výtvarném, do 
znaèné míry mizí i v oblasti architektury. Pøesvìdèit se 

o tom mùžeme na vlastní oèi opìt na pøípadu tzv. 
SORELY, tradicionalismu 50. let minulého století, 
který se nezastavil v Ostrovì, ale lze jej úspìšnì najít 
také v nìmeckých mìstech Johann Georgenstadt, 
Aue, Zwickau a Chemnitz. Srovnáním staveb na obou 
stranách hranice je možno dokázat pravdivost ducha 
tradicionalismu, kdy základem jsou prvky tradièní 
architektury (gotika, renesance, baroko), na které 
jsou naroubovány národní motivy. A tak, zatímco 
napøíklad detaily v Èechách zdobí lipové listy, nì- 
mecké detaily zdobí listy dubové. Podmínkou vzniku 
monumentálních staveb, jako je tøeba ostrovský Dùm 
kultury, byly dostateèné finanèní zdroje a je zajímavé, 
že za stavbami v Ostrovì, Slavkovì i v Sasku stála 
tìžba uranové rudy. Situace v Sasku je dnes kom- 
plikovanìjší díky postoji nìmeckých zákonù vùèi pa- 
mátkám. Nepotøebné památky nejsou opravovány, 
ale jsou nemilosrdnì zbourány. A tak v souèasnosti 
visí otazník právì nad monumentálními stavbami 
socialistického realismu. Dùvodem je masivní odliv 
saského obyvatelstva a neexistující využití budov 
s vysokými náklady na opravy i provoz. Podobnost 
architektury i lidských osudù nás zaujala natolik, že 
jsme se rozhodli zpracovat projekt, jehož cílem je 
vytvoøit Èesko-nìmeckou turistickou stezku po za- 
jímavých stavbách architektury 50. let minulého sto- 
letí. Souèástí projektu bude nejen pøehledná mapa 
a øada dalších propagaèních materiálù, ale také do- 
kumentární film a putovní výstava v zúèastnìných 
mìstech. Od projektu si slibujeme podporu cesto- 
vního ruchu v daném regionu a v neposlední øadì 
pokraèování v navazování dalších neformálních „ma- 
lých“ partnerství na obou stranách èeskonìmecké 
hranice. 

Ing. Marek Poledníèek, øeditel DK Ostrov

Pøi letních opravách kavárny se øeditel Domu kultury 
Marek Poledníèek rozhodl nechat obraz odkrýt 
a zrestaurovat. 
„A� už je na obraze znázornìno cokoli, je to památka 
a souèást stavebního umìleckého slohu padesátých 
let, patøící do období takzvané Sorely (socialistický 
realismus). Stejnì jako jsme odkryli obraz ve vstupní 
hale, chceme renovovat i tuto nástìnnou malbu,“ 
vysvìtluje Marek Poledníèek.
Odkrytí obrazu bylo provedeno pøesnì podle po- 
kynù restaurátorù, kteøí tuto památku odbornì po- 
soudili. Nejprve bylo tøeba odstranit nìkolik vrstev 
krycí malby. Naštìstí se jednalo o bìžnou hlinku, 
takže staèilo obraz omýt vodou za pomoci malíøské 
trysky. Poslední dvì mytí pak byla provedena octo- 
vou vodou, aby nevznikly šmouhy. Další osud obrazu 
je už v rukou restaurátorù, kteøí zváží co možná nej- 
vhodnìjší techniku obnovy a zakonzervování nástìn- 
né malby.

I v letošním roce zùstává festivalové vstupné na 
symbolické výši 15 korun a permanentní vstupenka 
za 50 korun. Majitelé této vstupenky si pak kupují 
lístky do kina za jednu korunu, která je urèena pro 
Fond na podporu a rozvoj èeské kinematografie.

Myslíme i na nejmladší návštìvníky festivalu, každý 
den pro nì bude v klubovnì è. 8 pøipraven od 9.30 do 
11 a od 15 do 17 hodin program: pohádky, malování 
a divadlo. 

Pro dìti a mládež budou na pøedsálí pøipraveny 
Hrátky s hudbou, na kterých si mùže každý vyzkoušet 
hru na netradièní  hudební nástroje. 

Radostnou zprávou je bezesporu i to, že v den 
slavnostního zahájení se veèer na Mírovém námìstí 
rozzáøí ohòostroj. 

Jeden z mìstských domù ve stylu „Sorely“ v nìmeckém Chemnitz.                       
Foto: Christian Meyer, Chemnitz

Irena Janeèková
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Sudety byly obsazeny nìmeckými vojsky 1. øíjna 
1938, prezident Beneš abdikoval 6. øíjna, 30. øíjna 
pøevzal úøad Emil Hácha. „Ze zabraného pohranièí 
pøicházelo mnoho uprchlíkù, kteøí byli èasto bez pro- 
støedkù. Pro nì byla vybrána v listopadu sbírka, která 
svým výnosem pomohla èeliti nejhorší jejich bídì.“ 
Aby mohli být umístìni èeští uèitelé ze sudet, byly 
propuštìny vdané uèitelky (podle výnosu okresního 
školského výboru ze dne 7. ledna 1939). Po 15. bøez- 
nu dostaly zmìny rychlý spád.

Tento školní rok zaèal až 16. øíjna, pro nebezpeèí dìt- 
ské obrny. 2. øíjna: vyhlášení zákazu pøístupu školního 
žactva do shromaždiš�. 4. øíjna: pouèení žákù o dvoj- 
jazyèných vyhláškách. 5. øíjna: vyvìšení øíšských 
a protektorátních vlajek na oslavu dobytí Varšavy. 
31. øíjna: zákaz nošení odznakù s trikolórou. 24. li- 
stopadu: výzva dorostu Èerveného køíže ke sbírce 
šatstva, prádla a obuvi. 2. prosince: pouèení žákù 
o vyhlášce, pøikazující zdravení øíšských symbolù. 
Výnos o chování èeské mládeže k nìmeckým dìtem. 
5. bøezna: zákaz všech projevù ke dni 7. bøeznu 
(narození T. G. Masaryka). 15. bøezna: oslava zøízení 
Protektorátu. 18. dubna: oslava narozenin vùdce 
Adolfa Hitlera, vyvìšení praporù. 3. kvìtna: povolení 
Školského úøadu konat Hudební máj. 23. kvìtna: 
pøedstavení divadelní hry Hastrman. 4. èervna: Ná- 
rodní souruèenství, jediná povolená strana v Pro- 
tektorátu, zaslala 50 odznakù pro dìti. 27. èervna: 
sbírka žákù na nìmecký Èervený køíž. Škola musela 
být opatøena nìmeckým a èeským nápisem. Od 
16. do 28. záøí uèitelé dennì do 21 hodin pomáhali 
na radnici pøipravovat potravinové lístky. Od 23. led- 
na se vyuèovalo polodennì na smìny, bez tìlocviku. 
Pololetní prázdniny od 31. ledna byly pro úsporu pa-
liva prodlouženy do 3. bøezna. Výnosem ze 4. záøí 
musely být z uèebnic odstranìny podobizny prezi- 
denta Beneše. Mìsta v sudetské župì musela být 
oznaèena nìmecky.

Od nového školního roku bylo naøízeno zapeèetit 
školní kroniky a poøídit nové. Staré byly uloženy mezi 
knihy zakázané a vyøazené. Pøístup k nim mìl pouze 
øídící uèitel. Další zápisy pro kroniku školy psal tajnì 
øídící uèitel Kolman na volné listy a do kroniky je 
dopsal dodateènì po válce:
„Nepoøídil jsem žádnou knihu novou, ale psal jsem 
kroniku na listy v nadìji, že opìt budeme psáti do 
kroniky staré, tj. do této knihy... nyní pøepisuji doslov- 
né zápisy z doby ponížení...“
Škola byla oznaèena jako Volkschule für Knaben in 
Altbunzlau (Obecná škola chlapecká ve Staré Bole- 
slavi. Od poèátku školního roku nesmìli být do škol 
pøijímáni židé. V lednu došel i zákaz soukromého vy- 
uèování židù. Název „Masarykova liga proti tuber- 
kulose“ se zmìnil na „Liga proti tuberkulose“. Výzdo- 
ba vlajkami se øídila pøedností øíšské vlajky na èest- 
ném místì. Francouzská, anglická a ruská literatura 
byla odstranìna z knihoven... „Spisy Masarykovy 
a o Masarykovi jest vylouèiti z knihoven. Èasopis 
Poupì, vydávaný Èeskou obcí sokolskou, nesmí být 
školní mládeží odebírán. Nerudovu báseò Vzhùru již 
hlavu národe, nepoužívat ve škole. Knih židovských 
autorù a umìleckých dìl židù jest zakázáno užívati. 
Jest nutno žáky øádnì vychovávati k loajálnímu cho- 
vání k Nìmecké øíši a k Nìmcùm. Školy jsou povinny 
varovat dìti pøed šeptanou propagandou a pouèit 
žáky o nebezpeèí poslouchat cizí rozhlas. Uèitelstvo 
má povinnost varovat dìti pøed pøijímáním letákù od 

Školní rok 1939 až 1940 

Školní rok 1940 až 1941 

Školu za Protektorátu zasáhlo mnoho zmìn
Pøed témìø sedmdesáti lety zanikla první Èeskoslovenská republika, v roce 1939 byl ustaven Protektorát Èechy a Morava. Pro školy na jeho území zaèalo 
období neustálých zmìn. Dnes nahlédneme do kronik nìkolika škol v malém mìsteèku ve støedních Èechách, Staré Boleslavi. Budeme putovat 
chronologicky po jednotlivých etapách doby, pro naši vlast tak tìžké. 

Podle výpiskù ze školních kronik ve Staré 
Boleslavi, Vladimíra Lojdy a zápisù øídícího 
uèitele Antonína Kolmana zpracoval Vojtìch 
Písaèka.

cizích osob, závady okamžitì hlásit nadøízeným orgá- 
nùm...“ 
Pozdravu „Vlasti zdar“ nebylo dovoleno užívat pøi 
styku s Nìmci. Kožíškova uèebnice „Poupata“ byla 
zakázána. Z knihoven byly vylouèeny knihy: Jiráskovi 
Skaláci, Raisova Lopata, Vrchlického Legenda o sv. 
Prokopu. 8. øíjna byly podány seznamy k penzio- 
nování odborných uèitelù 55letých, uèitelek 50letých 
a legionáøù. Kolem 28. øíjna nesmìlo být žactvo bez 
vážné pøíèiny na ulicích, zejména okolo pomníkù, 
nesmìlo nosit zakázané odznaky. Uèitelé museli 
27. až 29. øíjna konat na ulicích dozorèí služby. 
Vánoèní prázdniny trvaly od 21. prosince do 19. led- 
na (šetøilo se palivo). Od ledna byla nìmèina povin- 
ným pøedmìtem už od tøetí tøídy. Od 5. února byly 
pak zøízeny kurzy nìmèiny pro uèitele. Frontální útok 
byl veden proti èeskému dìjepisu. Ten nebyl v po- 
loletí vùbec klasifikován. Poèet hodin nìmèiny byl 
zvýšen na sedm týdnì, èeštiny bylo o hodinu ménì. 
Na všech èeských školách bylo zakázáno pøinášení, 
vykládání a rozdílení všech náboženských èasopisù. 
Všechny nevyhovující knihy a uèební pomùcky (napø. 
mapy) byly pøipraveny k rozemletí na surovinu pro 
výrobu papíru. 
„Vzhledem k potøebì zvýšeného pracovního nasaze- 
ní naøídil pan ministr školství, že všem uèitelùm náleží 
dovolená jen 21 dnù. V ostatní dobì prázdnin má se 
uèitelstvo dát k dispozici okresním a obecním pracov- 
ním úøadùm k pomocným pracím nebo žòové výpo- 
moci, 5. záøí musí pøedložit potvrzení o vykonané 
práci.“

Vyšel zákaz vyuèovat dìjepis, èeskou literaturu a cír- 
kevní dìjiny. Vlastivìda mìla pouze tøi hodiny, ale 
vypustila se dìjepisná látka pro tøetí až pátý roèník. 
Od druhého pololetí se pak nìmèina vyuèovala už od 
prvního roèníku. Od února byl zákaz pùjèování knih 
amerických autorù. Probìhly pøeškolovací kurzy pro 
uèitele, aby byl dìjepis podáván z øíšskonìmeckého 
hlediska. Dne 13. ledna byl vydán výnos: „Jest nutno 
pøípady Nìmecké øíši nepøátelského rázu hlásiti pøí- 
mo tajné policii!“ V èervnu bylo naøízeno vyøadit ze 
školních knihoven spisy Palackého a Denise. K aten- 
tátu na Heydricha byl uèitelský sbor nucen vydat pro- 
hlášení, odsuzující „podlý èin“.

Ve škole byla zøízena protiletecká ochrana. Bylo do- 
poruèeno omezit vánoèní pozdravy pro úsporu pa- 
píru. Výnosem zemského prezidenta z 13. ledna 
1943 byly zakázány sòatky veøejných zamìstnancù se 
židy nebo jejich míšenci. Škola dostala darem od 
ministerstva dvì knihy: Pohádky bratøí Grimmù a kni- 
hu Jana Zloma Adolf Hitler. Pøípisem z 27. února 
1942 se rušila zdravotní dovolená uèitelstva a škol- 
ních zøízencù z dùvodu totální pracovní povinnosti.

V tomto školním roce byl zakázán obraz Nádraží od 
malíøe Pospíšila. Od 7. února bylo zavedeno polo- 
denní vyuèování pro nedostatek uhlí. Leteckých po- 
plachù bylo v únoru šest. Do školy pøišlo pozvání ve 
formì pøíkazu, aby zástupci uèitelù byli pøítomni sou- 
du, konaného v elektrárnì v Dražicích s obèany Ko- 
chánku, kteøí se provinili tím, že dali najíst a obda- 
rovali šatstvem uprchlé ruské zajatce. Z deseti obža- 
lovaných bylo devìt odsouzeno k smrti, zbývající 
dostal pìtileté vìzení. Na školním pozemku bylo 
v rámci „vitamínové akce“ vysázeno 18 kop ked- 
lubnù. Sklízet je mìli žáci, kteøí o nì také peèovali. 

Školní rok 1941 až 1942

Školní rok 1942 až 1943

Školní rok 1943 až 1944 

Další letecké poplachy byly v kvìtnu tøikrát. Dne 
12. kvìtna vzpomnìla škola šedesátého výroèí úmrtí 
Bedøicha Smetany.

Na zaèátku školního roku byla škola zabrána voj- 
skem. Všechny zdejší školy se pøesunuly do menší 
školní budovy. Uèilo se 20 hodin týdnì, støídavì 
a s využitím sobot. Byly pozastaveny veškeré dovole- 
né, èást uèitelského sboru byla totálnì nasazena na 
pracovní povinnost v továrnách. V záøí byl poplach 
šestkrát, v øíjnu sedmnáctkrát. Uhlí ze školy bylo za- 
baveno, vánoèní prázdniny byly prodlouženy na 
neurèito. Dìti si chodily jednou týdnì pro domácí 
úkoly. Od února projíždìly mìstem dennì transporty 
s uprchlíky z Horního Slezska. Dne 8. bøezna byly 
všechny školní budovy zabrány vojskem. Domácí 
práce byly žákùm zadávány v hostincích. Od nedìle 
22. dubna projíždìli mìstem Nìmci z Besarabie, jimž 
byly u nás dány statky èeských majitelù. Za tøi dny jich 
projelo na dva tisíce. Vyuèování se již vùbec neko- 
nalo, pro nedostatek místa ve škole i v hostincích 
a pro neustálé letecké poplachy. Dne 14. dubna do- 
šlo k výbuchu na trati mezi Starou Boleslaví a Lhotou, 
šlo o èinnost partyzánù od Mìlníka. Dne 2. kvìtna 
oznámily noviny smrt Adolfa Hitlera. Škola byla nì- 
meckým vojskem vyklizena. Školáci, kteøí se opìt sešli 
ve škole, zaèali o veøejných událostech hovoøit. Na 
železnièní stanici již 2. kvìtna odstranili pracovníci 
nìmecké nápisy, v následujících dnech pak zmizely 
i z obchodù. Od 5. kvìtna si žáci sami zaèali vyrábìt 
èeskoslovenské vlajeèky a barevnì vykreslili ès. vlajku 
na tabuli. Demonstrativnì spálili v kamnech èasopis 
„Wir lernen Deutsch“ a nìmecké sešity. Po desáté 
hodinì byla škola vyprázdnìna a v 11 hodin zahou- 
kala siréna, ohlašující povstání Èechù proti okupan- 
tùm. Nad mìstem zavlály èeskoslovenské vlajky, byly 
vyzdobeny výlohy obchodù. Na výzvu MNV se ob- 
èané zaèali hlásit do služeb èsl. vojenského velitelství 
se sídlem na pile.
Školní vyuèování bylo slavnostnì zahájeno 28. kvìt- 
na v sále Lidového domu, kde se uskuteènila oslava 
osvobození ÈSR a 61. výroèí narození Edvarda Bene- 
še, ovšem skuteènì vyuèovat se zaèalo až 12. èervna 
na sportovním høišti v Houš�ce. Na školách totiž byli 
nejdøíve sovìtští a poté èeskoslovenští vojáci, po 
jejich odchodu následovala dezinfekce a malování. 
Prospìch žactva se opìt zaèal známkovat pìti stupni, 
nikoli šesti, jak bylo zavedeno v dobì okupace. Høištì 
však nebylo pro školní výuku vhodné, takže pak za- 
èaly zøejmì nejdelší a urèitì nejradostnìjší prázdniny 
dvacátého století. 

Školní rok 1944 až 1945

Dnešní školáci si možná už ani nedokážou pøed- 
stavit, že by škola mohla být nìco, oè je nutné 
bojovat, co si chtìjí uhájit. Toto ohlédnutí do hi- 
storie nìkolika protektorátních škol pøinášíme 
jako pøipomínku k 1. záøí, zaèátku školního roku. 
Starou Boleslav jsme vybrali proto, že materiály 
ze staroboleslavských kronik byly pro naše úèely 
díky shodì okolností nejlépe dostupné. 

(red)
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V èervnu zasahovala jednotka dobrovolných 
hasièù u 25 událostí: tøi požáry, ètyøi technické 
pomoci, 10 dopravních nehod, ètyøi likvidace ob- 
tížného hmyzu a ètyøi likvidace unikající pro- 
vozní kapaliny vozidel. V èervenci vyjíždìla k 34 
událostem, díky velmi horkému poèasí pøe- 
važovaly požáry (celkem 12) pøevážnì lesních 
porostù. Dále to byly dvì technické pomoci, ètyøi 
dopravní nehody, devìt likvidací obtížného 
hmyzu, ètyøi likvidace provozní náplnì vozidel, 
tøi plané poplachy.

5. èervna 9.40: únik transformátorového oleje na 
bøehu Jáchymovského potoka. Na likvidaci se podí- 
lely dvì jednotky PO a nìkolik firem, specializova- 
ných na ochranu životního prostøedí.

28. èervna 22.53: požár støechy obytného domu 
v Dalovicích. Na likvidaci požáru se také podílelo 
dalších pìt jednotek z okolí.

19. èervence 13.53: za pomoci dvou vrtulníkù likvi- 
dovalo 10 jednotek rozsáhlý požár lesního porostu ve 
vojenském výcvikovém prostoru Hradištì.

20. èervence 2.09: Požár rodinného domu v Oldøíši 
u Merklína. I pøes zásah pìti cisternových vozidel ze 
tøí jednotek byl dùm požárem zcela znièen. Hasební 
práce skonèily až v dopoledních hodinách.
 

23. èervence 16.30: po zásahu bleskem došlo k požá- 
ru lesního porostu u obce Mariánská. Na místì za- 
sahovaly ètyøi jednotky.

25. èervence 13.20: opìt se vzòal lesní porost u Ma- 
riánské, tentokrát byly na likvidaci požáru vyslány 
jednotky z oblasti Karlovy Vary, Jáchymov, Ostrov, 
Abertamy, Pernink, Boží Dar.

Od poèátku letošního roku naše jednotka již øešila 
128 mimoøádných událostí.

Bližší informace na www.hasiciostrov.wz.cz. 

Nejzávažnìjší události

Zápis do kroužkù
Od 4. do 15. záøí (v pracovní dny od 8 do 18 hod.) se 
uskuteèní v Domì dìtí zápis do témìø stovky zájmo- 
vých kroužkù sportovního, estetického, technického 
èi spoleèensko vìdního zamìøení. Zápis do pøírodo- 
vìdných kroužkù bude ve Stanici mladých pøírodo- 
vìdcù ve stejném termínu od 9 do 17 hod. Pøihlášku 
s pøehledem kroužkù obdrží ostrovské i mimoostrov- 
ské dìti v prvních záøijových dnech ve školách. Pokud  
se nemùžete dostavit k zápisu v uvedených termí- 
nech, vyžádejte si informace o vybraném kroužku 
telefonicky. Své dítì však mùžete pøihlásit do které- 
hokoli  z kroužkù i po tomto datu. Informace: Dùm 
dìtí tel. 353 613 248 nebo SMPø 353 842 389, 736 
761 913
Karlovarská rùže
2. záøí 15 až 17 hod. 
Slavnostní prùvod mìstem: Láznì I., Zítkova kolo- 
náda
2. záøí 19 hod. 
Galaveèer v Grandhotelu Pupp. Exhibice mistrù ma- 
žoretkových skupin s nejlepšími kolektivy Mistrovství 
Èeské republiky, zastoupeny budou i úspìšné mažo- 
retky MDDM Ostrov, Sluníèka a Oskarky.

a nesoutìžní masový bìh 

Po jednoroèní pøestávce se vrací na Hlavní tøídu tra- 
dièní bìžecký závod Ostrovská míle. I letos pøivítáme 
pod záštitou starosty mìsta Jana Bureše nejlepší èes- 
ké atlety i zahranièní mílaøe. Poøadatelé zvou od 18 
hodin ostrovské dìti, mládež a dospìlé k masovému 
bìhu za zdravím, opìt se soutìží pro školy. Start závo- 
du žen je v 18.30 hod., mužù v 18.45 hod. Pøijïte si 
zabìhat i fandit.

23. záøí od 14 do 17 hod.
Se zahájením nového školního roku a zápisem do 
zájmových kroužkù zveme do Domu dìtí malé i vel- 
ké, kluky i holky, maminky a tatínky, kamarády a pøá- 
tele. Pøijïte si prohlédnout prostory, v nichž tráví vol- 
ný èas témìø 1500 dìtí ve stovce zájmových kroužkù.  
Ve stejnou dobu mùžete navštívit i zoologickou ex- 
pozici Stanice mladých pøírodovìdcù a vybrat si krou- 
žek, který by se vám nejvíce zamlouval. Jako odmìnu 
za vaše okukování zvíøátka ráda pøijmou vhodná vy- 
lepšení bìžné stravy. 
Prohlídky SMPø
Mimo Dny otevøených dveøí po individuální domluvì

soutìž 15. až 17. záøí 
výstava 23. až 28. záøí          
Dùm dìtí spolu s Klubem železnièních modeláøù 
Ostrov poøádají veøejnou soutìž železnièních mode- 
láøù a soutìž modelù SDV. Na soutìž navazuje vý- 
stava všech soutìžních modelù, která bude souèástí 
celomìstské Michaelské pouti. 
Výstava bude otevøena:
23. až 24. záøí 10 až 18 hod.,
25. až 27. záøí 9.30 až 18 hod., 
28. záøí 9.30 až 16.00 hod. 
Bližší informace na plakátech, ve vysílání KT a v tisku. 

XI. Ostrovská míle 

12. záøí od 18.00 hod.

Den otevøených dveøí MDDM a SMPø

XV. Ostrovská kolejnice

V èervenci se ve mìstì narodilo osm dìtí, šest ob- 
èanù zemøelo. Bylo uzavøeno devìt sòatkù. 

K trvalému pobytu se bìhem èervence pøihlásilo 20 
pøistìhovaných osob, odstìhovalo se jich 14.

V èervenci tedy do mìsta pøibylo celkem osm 
obèanù. 

Celkový poèet obyvatel mìsta Ostrova 
k 31. èervenci 2006 byl 16 900. 

Zmìny stavu 
obyvatel Ostrova 
v èervenci 2006 

Jana Pecková, Soòa Szarková, odbor DS

Velká podzimní soutìž o domácí kino v hodnotì 5 000 Kè 

Otevøeno  Po - Pá 8.00 - 21.00 hod., Ne 9.00 - 11.00 a 16.00 - 21.00 hod., výpùjèka VHS - do 30 Kè, DVD do 45 Kè

každá 1 . vý ùjèk
0 p a

je d rma
z a

Do slosování je zaøazen každý, kdo si ve videopùjèovnì Domu kultury 
v období od 1. záøí do 30. listopadu 2006 
zapùjèí nejménì dvanáct titulù 

na videokazetách nebo DVD. 

Ostrovští hasièi se 
v létì nenudili

Pavel Všelko, JSDH Ostrov

Druhý roèník výstavy psù bez prùkazu pùvodu se 
koná v sobotu 2. záøí od 10 hodin v prostorách 
psího útulku Bety v Ostrovì, Moøíèovská 1371. 
Slibujeme všem úèastníkùm den plný soutìží a le- 
grace. Zveme „voøíšky“ malé i velké, jejich páníèky 
a panièky, jejich rodiny i pøátele a samozøejmì také 
diváky. Pro všechny jsou pøipraveny výstavy, soutìže 
i prohlídky a vyprávìní o psích svìøencích útulku. 
Loòští úèastníci jistì vzpomínají na krásné ceny, bá- 
jeènou atmosféru i nezapomenutelné psí momenty. 

 www.utulekbety.org, 
e-mail: utulek.ostrov@centrum.cz, tel. 353 615 537. 
Volejte prosím v pracovní dobu: po až pá 10.00 až 
12.00 a 13.00 až 17.00. Každý pejsek musí mít s sebou 
oèkovací prùkaz s platným oèkováním! Svou ná- 
vštìvou podpoøíte provoz psího útulku, mimo jiné 
také nákup ohøívacích dek pro feny se štìòaty a ne- 
mocné èi jinak oslabené psy, které jim mohou zachrá- 
nit život v mrazivém zimním období. Tìšíme se na 
vás! 

Pøihlášky a informace:

Ostrovský Voøíšek 2006

Mgr. Blanka Davídková

MDDM

Mìstská knihovna Ostrov ve spolupráci s Do- 
mem kultury vyhlašuje pøi pøíležitosti filmového  
festivalu Oty Hofmana pro kolektivy pøedškol- 
ních dìtí soutìž „Namalujme pohádku“, pro žá- 
ky 3. tøíd soutìž „Zpívejme si s pohádkami“ a pro 
jednotlivce soutìž „S køížovkou o filmu“. 

Od záøí rozšiøujeme provozní dobu v hudebním 
oddìlení i na úterý, pátek a sobotu. 
  

Podrobnosti ke všem akcím najdete 
na tel. 353 842 528, osobnì v knihovnì 
nebo na  www.knihovna.ostrov.cz. 

Mìstská knihovna

Mgr. Irena Leitnerová

Povídání o….
O šelmách naší pøírody. 
Bližší informace a rezervace telefonicky v SMPø.
Sportovní víkendy
Víceúèelové høištì MDDM otevøeno dennì do 
20 hodin, v sobotu a nedìli od 10 do 18 hod. Pøijïte si 
zasportovat na høištì, zahrát si stolní tenis èi minigolf. 
Informace
ke všem akcím i k èinnosti  kroužkù: v Domì dìtí 
všední dny 8 až 18 hod., tel. 353 613 248, ve Stanici 
mladých pøírodovìdcù 9 až 17 hod., tel. 353 842 389, 
736 761 913. Vlasta Schartová
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Ètenáøské pøíspìvky

Milan Jandourek

Èasný podzim je plný vùní a barev. Pøíroda se zaèíná 
pøipravovat na závìreèný karnevalový rej. Stromy 
a keøe se zdobí barevnými plody jako nejkrásnìjšími 
šperky, pøevlékají i nìkolikero slavnostních rób.
 
Tipy pro okrasnou zahradu
Sázíme okrasné keøe a stromy (poradíme se u odbor- 
níkù o vhodném umístìní rostliny, jejích nárocích 
apod. Rostliny ze zahranièí nebo dlouhodobì pìsto- 
vané ve sklenících mohou umrznout, proto zjiš�u- 
jeme i odolnost proti mrazu). Vysazujeme cibule nar- 
cisù a jiných drobných cibulovin. Osazujeme skalky. 
Meèíky sklidíme, jakmile jim zaènou žloutnout listy 
a uložíme na suché a temné místo. Stále ještì mù- 
žeme zakládat trávníky. Je-li to možné, vyhýbáme se 
øezu døevin, aby rostlina pozdìji neomrzla. Stále však 
mùžeme odstraòovat  suché vìtve. Zvolna pøipravu- 
jeme krmítka pro ptáky na zimu.

Tipy pro ovocnou zahradu
Sklízíme ovoce. Tøídíme plody vhodné k dlouhodo- 
bému uložení, k rychlé konzumaci, pøípadnì k zava- 
øení, poškozené plody dáme do kompostu (jinak na- 
kazíme zdravé plody). Pravidelná kontrola uložených 
plodù je nezbytná. Sklizená jablka necháme nìkolik 
dní venku vyrosit, chráníme je však pøed deštìm. 
Pøed uložením ovoce do chladného vlhkého sklepa 
kontrolujeme, zda v nìm není plíseò. Pøipravujeme 
jámy k výsadbì ovocných stromù. Chystáme kùly 
sloužící jako opora mladých rostlin.

Tipy pro zeleninovou zahradu
Poèátkem mìsíce vyséváme do paøeniš� øedkvièky 
s krátkou vegetaèní dobou. Pro urychlení je kryjeme 
folií. Sklízíme cibuli ze semene (sazeèku na pøíští rok). 
Sklízíme polopozdní koš�áloviny. Sejeme špenát pro 
jarní sklizeò. Rozsazujeme trvalky, napøíklad pažitku. 
Koncem mìsíce omezujeme zálivku. Zarýváme zele- 
né hnojení, popøípadì hnùj.

Poznámka na závìr: 
Koupená jablíèka nevoní nikdy tak pìknì, jako ta 
námi vypìstovaná. A� všechny násady rýèù a vidlí, 
které budete pøi podzimních pracích potøebovat, bez 
újmy pøežijí tu namáhavou èinnost. 

Zahrádkáøi
v záøíChtìla bych touto cestou podìkovat dobrým lidem, 

obèanùm Ostrova. Ve støedu 5. èervence jsem byla 
dopoledne mezi devátou a desátou hodinou naku- 
povat ve zdejším supermarketu Plus. Pøi výbìru zboží 
v oddìlení ovoce a zeleniny jsem si odložila penì- 
ženku na pult vedle vystaveného zboží. Když jsem si 
vybrala, co jsem potøebovala, odešla jsem za ostat- 
ními nákupy. Po chvilce jsem si však všimla, že ne- 
mám penìženku, vrátila jsem se tedy do oddìlení 
s ovocem a zeleninou, ale penìženka tam už nebyla. 
V tom okamžiku jsem si uvìdomila, že jsem vlastní 
neopatrností pøišla nejen o peníze, ale také o všechny 
doklady. Byla jsem v šoku, je mi 73 let a mám nemoc- 
né srdce, takže jsem se na místì zhroutila. Okamžitì 
se mì ujala pokladní paní Novotná, která se o mne 
postarala, než jsem byla schopna vypovìdìt, co se mi 
pøihodilo. V nastalém zmatku okolo mé osoby si 
nikdo nevšiml, že k vedlejší pokladnì mezitím mou 
penìženku pøinesl mladý muž, který ji našel tam, kde 
jsem ji pøedtím odložila. Pokladní mi pak sdìlila, že 
muže zná od vidìní z prodejny, ale jeho jméno bohu- 
žel neví. Proto bych tímto chtìla podìkovat nejen 
paní Novotné, která mì uklidnila v tìžké situaci, ale 
také neznámému muži, který se tak pøíkladnì za- 
choval. 

Podìkování

Marie Fuèíková, dùchodkynì

Dovolte, abych pøispìl k projasnìní ve vìci bunkrù za 
ZMA. Jako externí pracovník jsem požíval znaèných 
exkluzivních práv. Díky tomu jsem se dovìdìl i v pod- 
niku pøísnì utajovanou záležitost, a to, že v bunkru 
sídlí štáb Lidových milicí, možná i zbrojní sklady. Tyto 
byly ovšem také v budovì tzv. Geofyziky, tuším v prv- 
ním èi druhém patøe. Mùj kontakt s tímto podnikem 
skonèil v roce 1967, takže tuto informaci bych urèil, 
vzhledem k èasovému odstupu, k létùm 1960 až 
1967. A právì vzhledem k èasu bych urèil jako pøed- 
mìtný bunkr ten vpravo pøi pohledu od ZMA.

Ještì ke skalním sklepùm

F.M. 

Redakènì kráceno 
Redakce neodpovídá za obsah textù, otištìných v rubrice „Pøíspìvky 
ètenáøù“.

Ostrovský mìsíèník opìt vyhlašuje soutìž pro 
ètenáøe, tentokrát o dva lístky na pøedstavení 
Absolvent s Ivanou Chýlkovou, které se koná 24. 
záøí v 19.30 hodin v divadelním sále DK Ostrov. 
Odpovìdi na kupónu pošlete nebo pøineste do 
Infocentra v Domì kultury do 10. záøí. Výherce 
ze správných odpovìdí urèí los. 

Otázka: 
Kolik postav (zaokrouhleno na desítky) je nama- 
lováno na nástìnném obraze v kavárnì DK?
Nápovìda: správná odpovìï se skrývá v nìkte- 
rém z textù tohoto èísla. 

Soutìž pro ètenáøe

(red)

V minulé soutìži vyhrála Dagmar Randová. 
Správná odpovìï znìla: Buquoyové

Jméno a pøíjmení

Telefon:

Odpovìï

Kupon:

Kam se vytratila ve škole etika? Umíme si vážit lidí 
a jejich dlouholeté práce pro školu?
Podobné otázky si kladla øada døívìjších uèitelù 
a zamìstnancù Základní školy Myslbeka a MŠ (døí- 
vìjší 5. ZDŠ). Marnì oèekávali slušné pozvání na 
spoleèné setkání, nebo� se domnívali, že dvacet až tøi- 
cet let  práce s dìtmi na této škole si alespoò takovou 
pozornost pøi 50. výroèí i „jejich“ školy zaslouží. 
K tomuto veøejnému vyjádøení nás pøimìla slova 
v Ostrovském mìsíèníku: „…se konal spoleèenský 
veèer v Domì kultury za pøítomnosti všech, kteøí mají 
ke škole blízko.“ (èervnové èíslo OM, str. 5, Zprávy ze 
škol, pozn. red.) Tato slova nám zní ponìkud hoøce, 
nebo� desítky let práce pro jednu školu se nedají 
smazat ani zapomenout. Nezapomínáme, a proto 
pøejeme pøi tak významném výroèí všem uèitelùm 
a žákùm do dalších let mnoho úspìchù, zdraví 
a vzájemného porozumìní. 

Zklamání

Mgr. Jana Jordanová, Mgr. Zdena Kalousová, 
Vìra Hoffmannová, Bohumila Prokešová

záøí
 Z Dolního Žandova pøes Støed Evropy do Lázní 

Kynžvart
 Vlakem na Krajinnou výstavu do Mark- 

tredwitzu
 Èeské Budìjovice Eurorando, Ev- 

ropský den památek. Zámky Blatná, Chanovice, 
Lnáøe, Bøeznice, Vysoká

 Z Božího Daru do Vojkovic pøes Rokli
 Ostravsko, Beskydy, Kysuce, Krakov, 

solné doly Wieliczka, Èesko-polsko-slovenské 
Trojmezí (turistická expedice)

Pøipravujeme na øíjen
: Od zámku Jezeøí k zámku Èervený Hrádek

 O Jáchymovský tolar, veøejný turistický 
pochod

 Z Božího Daru do Potùèkù podél státní 
hranice

 K rozhlednì na vrchu Grosser Kornberg

Bližší informace (doba odjezdu, délka trasy, orga- 
nizaèní pokyny) 

a na internetové adrese 
nebo na rozcestníku 

(Informaèní centrum, Sport, KÈT)  webových stránek 
Ostrova Všechny uvedené 
akce jsou volnì pøístupny i pro neèleny Klubu 

2. záøí:

3. záøí:

9. až 10. záøí:

16. záøí:
23. až 30. záøí:

7. øíjna
14. øíjna:

21. øíjna:

28. øíjna:

budou k dispozici pro pøíslušný 
sobotní termín vždy od støedy ve vitrínì KÈT na 
Mírovém námìstí u autobusové zastávky na 
Karlovy Vary http:// 
www.turiste. webpark.cz 

http:// www.ostrov.cz. 

Klub èeských turistù

RNDr. František Wohlmuth, pøedseda KÈT
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Smlouva na rekonstrukci kabelové sítì je uza- 
vøena. Projekt je realizován z EU v rámci fondu 
Spoleèného regionálního operaèního programu 
(SROP), oblast Rozvoj informaèních a komuni- 
kaèních technologií v regionech. 

V rámci tohoto programu realizuje mìsto Ostrov 
projekt „Zkvalitnìní a rozšíøení telekomuni- 
kaèních rozvodù mìsta Ostrov“, který zahrnuje: 

rozšíøení místní telekomunikaèní sítì na Staré 
mìsto Ostrov, zkvalitnìní sítì a umožnìní 
širokopásmového pøipojení všem dostupným 
uživatelùm sítì, zvýšení spolehlivosti sítì 
zmìnou její topologie na stejné èásti a s tím 
související pøesun hlavní stanice, vytvoøení míst 
s veøejným pøístupem k internetu a vybudování 
portálu veøejné komunikace s obèany. 

Dotace od EU èiní 9,86 milionu korun. 

Ostrov, tehdy ještì èes- 
ko-nìmecky osídlené 
malé mìsto, pøivítal 
èerstvì provdanou mla- 
dou paní Štìpánku Ba- 

louškovou 25. øíjna 1945, a to dokonce kvìtnatým 
projevem èetaøe Karla Šulce, osvìtového poddù- 
stojníka výcvikové roty èeskoslovenské armády 
v  Ostrovì. Stala se totiž právì manželkou velitele 
této roty, nadporuèíka Jana Balouška. Vymìnila tak 
rázem rodinné bezpeèí za problematické pováleèné 
prostøedí pohranièního mìsta, ve kterém ještì více 
než rok mìli vedle sebe žít pùvodní nìmeètí a noví 
èeští obyvatelé. Srdeèné a nadìje plné uvítání mìlo 
však zùstat na dlouho jen jednou z mála vlídných 
událostí, jaké bylo paní Balouškové dáno v tomto 
mìstì zažít.

Pøesto, že byl pozdìjší štábní kapitán Jan Baloušek, 
vìznìný za svou odbojovou èinnost v nacistických 
koncentraèních táborech, vyznamenán za zásluhy 
v boji za osvobození Èeskoslovenské republiky, pøes- 
to, že se od zaèátku aktivnì podílel na správì mìsta 
a plnil neúchylnì své velitelské povinnosti, byl po 
únoru roku 1948 jako politicky nevyhovující Mini- 
sterstvem národní obrany propuštìn, na poèátku 50. 
let pak zatèen a odsouzen do tábora nucených prací 
v Bytízi na Pøíbramsku . Odtud byl po roce propuštìn, 
ovšem s tìžkou tuberkulózou plic. Rodina, teï již se 
dvìma dìtmi, byla odkázána na výdìlek matky. Také 
ona byla v té dobì postižena: byla zbavena volebního 
práva i èlenství v Sokole. Jen díky svým mimoøádným 
schopnostem a neúchylné poctivosti, s níž vykoná- 
vala své zamìstnání, mohla i nadále pracovat jako 
úètaøka a jen díky své až neuvìøitelné odvaze, bojov- 
nosti a duchapøítomnosti se ubránila nucenému vy- 
stìhování celé rodiny do Pøíseènice.

Na jedné z procházek potkali manželé Balouškovi 
kolonu vìzòù z Vykmanova a pan Baloušek mezi nim 
poznal jednoho ze svých známých. Jako sledovaný 
propuštìný politický vìzeò pro nìho ovšem nemohl 
nic udìlat, iniciativy se tedy chopila jeho paní. Poda- 
øilo se jí témìø nemožné: navázat kontakt s jedním 
z civilních zamìstnancù vykmanovského tábora, kte- 
rý byl ochoten stát se spojkou. K prvnímu z politic- 
kých vìzòù postupnì pøibyli další; celkem dvanácti 

Kdo byla 
Štìpánka 
Baloušková 

Mgr. Zdenka Èepeláková

odsouzeným tak zprostøedkovávala písemné spojení 
s rodinami, dodávky lékù, nejnutnìjších potravin, 
penìz a cigaret; jednou dostali i mapu a buzolu pro 
plánovaný útìk. Prošla  jí dokonce i návštìva jedno- 
ho z vìzòù na Mírovì, kam byl pøeložen, a to s vy- 
pùjèeným prùkazem jeho pøíbuzné. Zprávy vozila 
noèními vlaky, na potøebné výdaje vydìlávala vedlej- 
šími úèetnickými pracemi pro komunál a pro nìkterá 
místní pohostinství. Navenek peèlivá úøednice, man- 
želka a matka obtížená starostmi o nemocného muže 
a dvì dìti, stále ve spìchu a v nenápadném ústraní, 
tak paní Balouškovou potkávali tehdejší obyvatelé 
mìsta. Nikdo netušil, dlouho ani vlastní dìti, po jak 
úzké hranì se pohybuje, jak veliká rizika podstupuje. 
Bylo pro ni samozøejmé pomáhat, kde je tøeba a jak 
sama øíkala: „Pod svícnem bývá tma!“ Svou spojku 
z Vykmanova znala jen z letmých setkání, jednoho 
dne tento muž zmizel beze stopy, neznámo jak a kam. 
Také svých dvanáct chránìncù poznala teprve doda- 
teènì; byl mezi nimi ostatnì i nedávno zesnulý ge- 
nerál Rudolf Pernický. Žádný z nich nezapomnìl, 
svìdèily o tom èetné dopisy, pozdìji i návštìvy a ky- 
tice z dvanácti karafiátù ke každému Novému roku. 
Mnozí z nich už nežijí, nezapomnìli však ani èlenové 
jejich rodin, kterým pomáhala pøežít nejtìžší chvíle. 
Po roce 1989 se bývalí „muklové“ u paní Štìpánky 
sjíždìli pøi každoroèním „Jáchymovském pekle“ a ona 
pro nì s naprostou samozøejmostí zajiš�ovala nocle- 
hy, s celou rodinou vaøila a pekla. Mnoho svého èasu 
pak vìnovala shromažïování údajù pro potøeby 
Konfederace politických vìzòù v pražském archivu 
a informací pro historiky onìch let. 
Stejnì stateènì a vytrvale jako zvùli mocných vzdo- 
rovala Štìpánka Baloušková takøka do poslední chvíle 
i zdravotním problémùm. Zemøela 7. èervence 2006 
ve svých nedožitých ètyøiaosmdesáti letech. Dne 
12. záøí ve 13 hodin se s jejím popelem rozlouèí také 
její pøátelé a chránìnci z Konfederace politických 
vìzòù na Olšanských høbitovech v Praze, kde jsou 
uloženy i ostatky jejího manžela. 

Jen krátce je zde postižen životní pøíbìh této výji- 
meèné ženy, jen nìkolika milníky. Mezi nimi však 
probìhl bezpoèet dnù a hodin plných smutku, obav, 
dnes už nepøedstavitelného nebezpeèí i únavy. Ale 
také zábleskù uspokojení ze splnìné povinnosti i ra- 
dosti z prokázané, úèinné pomoci. Historie pová- 
leèného, na první pohled pohodového Ostrova, má 
i øadu svých temných míst a období. Právì ta paní 
Štìpánka Baloušková se svým mìstem prožila od 
zaèátku a v plném rozsahu. A také s tou nejvyšší ctí.

ZÁØÍ

Pondìlí, úterý:

Støeda:

Ètvrtek:

Pátek: 
Sobota: 
Nedìle: 

Zmìna programu vyhrazena!

Ètvrtek 7. záøí, moderuje Helena Kyselá 
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Mìstská policie v Ostrovì. Hovoøí Evžen 
Potopalský, velitel MP Ostrov.
18.30 Kulturní mìšec
18.45 Oslava 50. výroèí ZŠ J. V. Myslbeka (do- 
kument)
18.55 Rozcestník

Ètvrtek 14. záøí 
15.00 Pøímý pøenos z jednání Zastupitelstva mìsta 
Ostrova

Ètvrtek 21. záøí, moderuje Helena Kyselá
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Rekonstrukce a digitalizace kabelové televize. 
Hovoøí Ing. Petr Kovaøík, jednatel Kabel Ostrov 
a Ing. Jan Lichtenberg, zástupce správce kabelových 
rozvodù.
18.30 S-mix
18.45 Školní støípky: ZŠ Májová
18.50 Informaèní servis

Ètvrtek 28. záøí, moderuje Jana Pavlíková
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Dotazy obèanù. Hovoøí Bc. Jan Bureš, starosta 
mìsta Ostrova.
18.30 Videotip 
18.45 Rozcestník
18.50 Nové hasièské auto pro Boží Dar (dokument)
18.55 Informaèní servis 

Nové celotýdenní vysílání

 9.00 Minizprávy (repríza), poøad, 
13.00 Rozhovor, 18.00 Minizprávy (premiéra),  
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

18.00 Minizprávy (premiéra) 
9.00 Vysílání (opakování do 12.00)
9.00 Minizprávy (repríza), poøad

Všechny zaèátky poøadù jsou pouze 
informativní!

Nové schéma vysílání se bude dále mìnit a zdo- 
konalovat 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. 

Rekonstrukce kabelové sítì

Kabel Ostrov, s.r.o.

Upozornìní

Od 3. øíjna pøipravujeme vysílání volebních 
spotù a poøadu Diskuse. 
Vysílat je budeme dennì kromì ètvrtka a soboty 
od 10 a od 17 hodin.

Dovolujeme si touto cestou oslovit pøedevším 
kandidující strany, které by v pøípadì zájmu 
o spolupráci pøi volební kampani mìly do 15. záøí 
kontaktovat Evu Jandákovou, tel. 353 800 515, 
777 572 089.

Ing. Petr Kovaøík, Kabel Ostrov s.r.o.

V dobì rekonstrukce od 1. záøí do 30. listopadu 
letošního roku dojde k nìkolika krátkodobým 
výpadkùm (v pracovních dnech mezi 10. a 18. 
hodinou), vèetnì jednoho dlouhodobého vý- 
padku (max. 48 hodin). 

Pøechodnì budou mimo provoz programy ARD 
a SAT 1. Infokanál bude pøeladìn na kanál S 8, 
kde je nyní SAT 1. 

Zatím není dán pøesný termín tìchto výpadkù, 
proto sledujte informaèní smyèku Kabelové 
televize, kde budou zveøejnìny pøesné infor- 
mace vždy s týdenním pøedstihem. 

Upozornìní kabelové televize

(11.10.1922-7.7.2006)

(PK)
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