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Jan Gogola by si pøál více dìtských filmù
S festivalovým týmem pravidelnì spolupracuje známý 
dramaturg a pedagog Jan Gogola. Ostrovským poøada- 
telùm pomáhá jako odborný poradce a je pøedsedou po-
roty dospìlých. „Mrzí mì, že se už témìø netoèí filmy pro 
dìti, myslím na takzvanou pìtatøicítku, tedy na film. Za- 
chraòují to televizní snímky a programy, které ovšem nej- 
dou do kin. Sice se v poslední dobì natoèily filmy pro 
mládež, napøíklad Raf�áci nebo Snowboarïáci, které po- 
baví hlavnì teenagery, avšak tyto snímky k sobì nemají 
žádnou další alternativu, takže diváci nemají možnost vol- 
by. Je to jen èistì zábavný trend s ne vždy uspokojivou 
kvalitou. A organizátoøi festivalu samozøejmì mohou vy- 
bírat pouze z toho, co bylo vytvoøeno,“ posteskl si Jan 
Gogola.
V souèasnosti pracuje na dvou filmech pro dìti. Jedním 
z nich je muzikál, jehož scénáø vytvoøil básník Pavel Šrut. 
Druhý je pøíbìhem mìstského chlapce, který se ocitne 
u svého dìdy na malé salaši se stádem ovcí a psem 
a zvolna se sžívá s novým prostøedím. Scénáø k filmu 
o chlapci na salaši vytvoøil Jan Gogola spolu s Jiøím Køi- 
žanem. 
„Tento snímek nám dává šanci navázat na dobrou èeskou 
filmovou školu pro dìti, a to jak charakterem hlavní po- 
stavy, tak dìjem. Bohužel, další osud obou filmù závisí na 
tom, zda se nám podaøí sehnat peníze na jejich dokon- 
èení,“ dodal Jan Gogola.

Hlavní cenou festivalu Oty Hofmana je 
køiš�álový šaton, který každoroènì do- 
dává spoleènost Preciosa. 
Udìluje jej dospìlá porota nejlepšímu 
snímku ve dvou vìkových kategoriích.

Festival Oty Hofmana pøipravuje pracovní tým
Festivalový program každoroènì sestavuje pøípravný tým, složený z nìkolika pracovníkù 
Domu kultury. Tito lidé urèují, jaké filmy budou na festivalu promítány, které z nich budou 
soutìžit o ceny a které budou nesoutìžní, zajiš�ují doprovodný program, úèast filmových hostù, 
zkrátka vytváøejí celkový ráz festivalu. Všichni poøadatelé se shodují v tom, že aèkoli pøipravují 
festivalový program už po mnoho let, stále ještì je tato èinnost neomrzela. Každý roèník pøináší 
nìco nového, vždy se objeví nìjaké pøekvapení, a hlavnì: vždycky je to spousta tvrdé práce.

Øeditel festivalu Marek Poledníèek v rozhovoru se zástupci dìtských médií.                                                                                                Foto: Archiv DK

Øeditele festivalu inspiruje vlastní dcera

Vedoucí kin žije festivalem po celý rok

Marek Poledníèek pøiznal, že se pøi pøípravì festivalového 
programu i po letech mùže nìèemu novému pøiuèit.
„Díky své ètyøleté dceøi Adélce, která navštìvuje mateø- 
skou školu, jsem si uvìdomil, že festivalový program pro 
nejmenší dìti musí být podøízen urèitým pravidlùm, která 
bìžnì nikoho nenapadne sledovat. Napøíklad v dobì 
takzvaného poledního klidu, kdy dìti ve školce spí, se 
programu úèastnit nemohou. Navíc dìti z mateøských škol 
mohou pøijít na festival teprve tehdy, až je vyzvednou 
rodièe, kteøí jsou zase podøízeni urèité pracovní dobì.“
Za pùsobení Marka Poledníèka jako øeditele festivalu 
doznal festivalový program mnoho zmìn k lepšímu. Asi 
nejdùležitìjší novinkou bylo zøízení dìtských mediálních 
studií, která vytváøejí na festivalu zpravodajství, srovna- 
telná svou kvalitou s dokumenty vytvoøenými dospìlými 
redaktory. Také rozšíøení pøehlídky o tématické filmy, je- 
jichž ústøední motiv se každým rokem mìní, pøispìlo k po- 
pularitì festivalu i v celostátním mìøítku. V loòském roce 
to bylo napøíklad putování po hradech a zámcích, kterého 
se mohly zúèastnit dìti ze všech èástí naší republiky. Letos 
se tématická èást festivalu zamìøuje na hudbu a hudební 
filmy.

Ilona Hálová zajiš�uje všechno kolem výbìru a promítání 
filmù, a to nejen v dobì festivalu. K dìtskému filmu, jak 

Foto: Archiv DK
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Døíve mívaly mladé generace své vzory v zakladate- 
lích Sokola, Miroslavu Tyršovi a Jindøichu Fügnerovi, 
po nich pøišel se skautingem A. B. Svojsík. Pøed, ale 
hlavnì po válce, to byl Jaroslav Foglar a jeho knížky, 
ve kterých nacházely nejen dìti své vzory. Od té do- 
by, kdy naše kina i televizní obrazovky ovládl dìtský 
film, zaèali naše hrdiny tvoøit filmoví tvùrci, na jejichž 
jména si mnohdy nemùžeme vzpomenout. Z vìtšiny 
filmù pro dìti je však vidìt, že je pøipravovali lidé, 
kteøí mají k dìtem blízko a možná bych si dovolil 
v dobrém øíci, že mají dìtskou duši. Tihle lidé jsou pro 
náš film tou nejvìtší devizou a dalo by se øíci i rodin- 
ným støíbrem. I proto tyhle filmy milujeme a snad jen 
u nás se mùže stát, že vìtšina národa usedá se svými 
rodinami o Štìdrém veèeru pøed televizní obrazovku, 
aby se potìšila novou pohádkou. 
V dnešním uspìchaném a stále se zmenšujícím svìtì 
pøedstavuje èeský dìtský film milý ostrùvek klidu 
a pohody. Je místem, kde vždy zvítìzí dobro a kde zlo 
je potrestáno. Dìtský film, a� už jde o jeho tvùrce, herce 
i postavy, však dìti i mládež vychovává a kultivuje a za 
tuto výchovu pøevzal, by� èásteènì, též odpovìdnost. 
Èeská a Èeskoslovenská republika byla a myslím, že 
stále je v oblasti filmové tvorby velmocí. Dìtský film 
a televizní tvorba nás bezesporu zaøadily nejen svou 
kvantitou, ale hlavnì kvalitou dìl mezi nejvìtší zemì 
na svìtì. Troufám si tvrdit, že všechny žijící generace 
byly více èi ménì dìtským filmem ovlivnìny. Proto je 
dùležité stále dìtský film pøipomínat a umožòovat 
setkání jeho tvùrcù. K tomu slouží právì náš festival. 
A dùkazem, že slouží dobøe je i to, že je to letos již 
38 let, co jej parta nadšencù doslova vydupala ze zemì.
Závìrem bych rád popøál Festivalu Oty Hofmana, 
aby nám ještì dlouho vydržel, rozhodnì déle, než 
bylo Pluto planetou.

Každý festival, a tedy i ten náš, je pøíležitostí pro setká- 
ní nejrùznìjších lidí. V pøípadì filmových festivalù se 
setkávají pøedevším filmoví tvùrci s filmovými diváky. 
Jsme velice rádi, že Ostrov již 38 let patøí k tìmto 
místùm setkání. Pevnì vìøím, že mezi úèastníky festi- 
valu jsou i tací, kteøí si podzim bez tìchto nìkolika dní 
v Ostrovì neumí pøedstavit. Rozhodnì jsem to já 
a celý festivalový štáb. Pøestože by se zdálo, že po 
tolika letech nám pøíprava festivalu nutnì musí ze- 
všednìt, není tomu tak. Je to proto, že do soutìže 
i pøehlídky pøicházejí vždy jiné filmy, tu a tam se 
obmìní štáb, a zejména neustále mìnící se doba pøed 
nás klade stále nové výzvy. 
Jsem pøesvìdèen, že velkým tématem  tìchto let je  
rostoucí vliv médií. Tak napøíklad jen digitalizace tele- 
vize pøinese nìkolikanásobek èeských celoplošných 
programù a každý divák se bude muset rozhodnout, 
zda a co si vybere. Snad už v blízké dobì bude zahá- 
jena mediální výchova ve školách, která by dìtem 
mohla pomoci, aby jim z mediálního tlaku „nepraskla 
hlava“ nebo aby život neprožily u televize. Proto bych 
rád pøipomnìl nejvýraznìjší aspekt našeho festivalu - 
jeho dìtskou mediální èást, kdy se na medializaci 
podílejí samy dìti. Nepøehlédnìte dìtské novináøe, 
rozhlasáky a „televizáky“. Jsem hrdý na skuteènost, že 
z mnohých, kteøí zde pùsobili pøed nìkolika málo 
lety, jsou dnes úspìšní pracovníci Èeské televize ne- 
bo soukromých médií. 
Ale vra�me se k filmu. V letošním roce jsme se roz- 
hodli pro pomìrnì významnou zmìnu v soutìžních 
projekcích, která spoèívá v tom, že veškeré soutìžní 
snímky (filmové i televizní) promítneme ve velkém 
kinì. Chtìli jsme tak vyzdvihnout a ocenit význam 
televizní tvorby pro dìti. 

Pevnì vìøíme, že si letošní roèník užijete, že si 
odvezete co nejvíce pøíjemných zážitkù z festi- 
valových setkání.

Ing. Marek Poledníèek, øeditel FOH

Festival je pøíležitost k setkávání

Bc. Jan Bureš, starosta mìsta Ostrova 

Film dìti vychovává a kultivuje sama øíká, pøišla „jako slepý k houslím“: po maturitì 
nastoupila do Domu dìtí, kde pøevzala vedení fil- 
mového kroužku. Nastudovala knihy o tom, co dìlá 
režisér, kameraman, scénárista, producent a zaèala 
dìtem pouštìt filmy a povídat si o nich. Dodnes na 
své svìøence ráda vzpomíná. 
„Mìla jsem štìstí na dìti, které to bavilo, spoleènì 
jsme odhalovaly tajemství celuloidového svìta. Tyto 
dìti pak chodily do festivalové poroty v Ostrovì a ve 
Zlínì. Na tìchto festivalech jsem také mìla možnost 
poznat celou øadu skvìlých lidí, mezi nimi i spiso- 
vatele a scenáristu Otu Hofmana. Dále to byli režiséøi 
Pinkava, Troška, Vorlíèek, režisérky Plívová-Šimková 
a Králová, dramaturgové Jan Gogola, Marcelka Piter- 
mannová, Dušan Kukal, herci Pomeje, Strach, Kuklo- 
vá a mnozí další, zkrátka lidi od filmu. A všichni mìli 
nìco spoleèného: nadšení a lásku k dìtskému filmu, 
radost z práce, o kterou se rádi a ochotnì dìlili. Proto 
bylo pochopitelné, že po nástupu do Domu kultury 
jsem v této práci pokraèovala a zapojila se do pøípravy 
festivalù. Festivalem žiji celý rok, jeden skonèí a pro 
mne automaticky zaène festival další. Pøi sestavování 
programu si vždy vzpomenu na spoustu tìch krás- 
ných dìtských filmù, které se u nás døíve toèily a na to, 
jak tìžké to má dnes dìtský film.“

Jaroslava Rošková, která pracuje v Domì kultury jako 
programová vedoucí, zodpovídá za takzvaný dopro- 
vodný festivalový program, tedy zábavu pro dìti 
všech vìkových kategorií.
„Každý rok pøipravujeme program tak, aby si všechny 
vìkové skupiny dìtských divákù našly to své. Nej- 
vìtším problémem je ale zaujmout dìti ve vìku od 12 
do 15 let. Pohádky už je nebaví, na pøednášku ne- 
pùjdou a když pøipravíme koncert, slýcháme pak, že 
je to hudba pro prcky nebo naopak pro starochy. Je- 
den rok jsme tìmto dìtem rozdali stovky dotazníkù 
s otázkou, která hudební hvìzda by podle jejich pøání 
na festivalu mìla vystoupit. Nejèastìjší odpovìdi 
byly: Eminem, Madona, Ozzy Ozbourn, Kabáti..., ale 
to nám moc nepomohlo. A tak jsme se letos rozhodli, 
že tìmto starším dìtem dáme šanci, aby se samy 
pøedvedly, jak dovedou pobavit sebe a své kama- 
rády. Vyhlašujeme soutìž o Školního Šoumena (Šou-
menku) roku. Jsem vážnì napnutá, jak to tentokrát 
dopadne,“ svìøila se Jaroslava Rošková.
 

Vedoucí ostrovského Infocentra Markéta Moravco- 
vá je zároveò festivalovou tiskovou mluvèí. Má na 

Vìtší dìti se na letošním festivalu 
pobaví samy

Tisková mluvèí se tìší na hosty z ústavu

starosti nejen styk s novináøi, ale také zajiš�uje vše 
kolem propagace. Na festivalu se už tradiènì setkává 
s mentálnì postiženou mládeží. Je zde pro nì pravi- 
delnì uspoøádáno zábavné odpoledne a diskotéka, 
na kterou si mohou postižení také pøipravit vlastní 
program. 
„Na tyhle lidi a jejich chování jsem zvyklá od dìtství, 
protože moje maminka pracuje v ústavu pro mentál- 
nì postiženou mládež. Poté, co musím jednat tak- 
zvanì na úrovni se zástupci tisku a dalších médií, 
vždycky se tìším, až vymìním kostým za džíny a trièko 
a pùjdu si zatanèit se „svými“ kluky a holkami. Oni mì 
už znají, a tak je radost na obou stranách,“ vysvìtlila 
Markéta Moravcová. Jednání s novináøi bìhem festi- 
valu si pochvaluje. 
„Náš festival pøece jen není zas tak mimoøádnou akcí 
pro takzvané velké novináøe, proto oceòuji, že se 
mnou jednají vstøícnì a nedávají mi nepøíjemné otáz- 
ky,“ uvedla tisková mluvèí.

Tisková mluvèí Markéta Moravcová pøedstavuje na jevišti svìøence 
ústavu pro mentálnì postiženou mládež.                  Foto: Archiv DK

První zastávkou všech festivalových hostù po pøíjezdu do Ostrova je 
akreditaèní oddìlení s Annou Bílkovou.
Foto: Archiv DK

Další poøadatelé pracují v zákulisí
Pozvání, ubytování, stravování a dopravu festiva- 
lových hostù obstarává asistentka øeditele Lucie Ki- 
liánová. Na svém postu je teprve krátce, do Domu 
kultury nastoupila letos po maturitì a pøevzala tak po 
bývalé asistentce kromì jiného i tuto starost. 
„Jednat se známými osobnostmi je zajímavá práce. Na 
ostrovském festivalu ale nejsem žádný nováèek, už 
v dobì studia jsem tam pomáhala, nejèastìji jako 
hosteska,“ upøesnila Lucie Kiliánová. Oficiální uvítání 
a akreditace filmových hostù vyøizuje každoroènì Anna 
Bílková ve speciálnì zøízeném oddìlení Infocentra. Bez- 
chybný chod svìtel, zvuku, pøípravu míst na programo- 
vá vystoupení a veškeré další provozní záležitosti za- 
jiš�uje skupina technikù v èele s Pavlem Hozákem. Do 
pøípravného festivalového týmu patøí také Pavla Korbá- 
šová, která na festivalu ruèí za správnost sèítání hlasù 
poroty a lístkù v hlasovacích „bedýnkách". Jako úèetní 
Domu kultury také samozøejmì vyøizuje veškeré finan- 
èní záležitosti, související s festivalem. 

Irena Janeèková
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Letošní 10. jubilejní celostátní Týden knihoven, který 
oficiálnì probíhá od 2. do 8. øíjna, ale akce jsou prak- 
ticky rozloženy ve všech knihovnách na celý mìsíc, 
má motto „Cesta do knihovny“. Jaká a kdy, to záleží 
na každé knihovnì. My jsme se nechali inspirovat 
„Nocí muzeí“ a poøádáme „Noc knihovny pro do- 
spìláky“. Ve ètvrtek 12. øíjna nezavøeme knihovnu 
v 18 hodin, ale necháme otevøena všechna oddìlení 
až do 24 hodin. Každý návštìvník navíc získá regi- 
straci do knihovny na pùl roku zdarma. Srdeènì tedy 
zveme všechny naše pøíznivce k „Cestì do knihovny“ 
v netradièní èas. Zkusme spoleènì jednou do roka 
vymìnit televizi za nìco jiného! 

Mìstská knihovna Ostrov poskytuje možnost 
využívat veøejných služeb opravdu po celých 24 
hodin dennì. Pokud to nìkomu pøipadá 
nemožné, a� posoudí sám. Bez ohledu na to, zda 
právì máme otevøeno pro veøejnost nebo ne, 
poskytujeme informace telefonicky (353 842 
528), zodpovíme jakýkoli dotaz ihned nebo po 
urèité dobì, na které se s volajícím dohodneme. 

K zodpovídání dotazù slouží naše vlastní klasické da- 
tabáze (slovníky, encyklopedie, sbírky zákonù) nebo 
využijeme elektronické databáze na internetu. Tele- 
fonicky si také mùžete prodloužit výpùjèní dobu, re- 
zervovat pøístup na internet nebo si domluvit uspoøá- 
dání akcí pro kolektivy. V prùbìhu provozních hodin 
pak nabízíme v oddìlení pro dospìlé, èítárnì, dìt- 
ském a hudebním oddìlení výbìr z pestré palety 
knih, novin, èasopisù, sbírek zákonù, CD Romù 
a hudebních nosièù. Pøevážnou èást dokumentù si 
mùžete pùjèit domù, jen poslední èísla novin, èaso- 
pisù a sbírky zákonù se domù nepùjèují. Pøeèíst si je 
mùžete v klidu ve studovnì nebo si poøídit kopii. Na 
dokumenty, které jsou právì pùjèené jinému ètenáøi, 
lze vystavit rezervaci. Hned jak se kniha vrátí do 
knihovny si ji pak mùžete vyzvednout. Pokud se 
stane, že knihu, kterou potøebujete, v naší knihovnì 
nemáme, není nic ztraceno. Prostøednictvím mezi- 
knihovní výpùjèní služby vám ji objednáme v jiné 
knihovnì v ÈR nebo v zahranièí. Když kniha pøijde, 
pošleme vám oznámení a vy si ji k nám jen pøijdete 
vyzvednout. Nemusíte jezdit po republice ani po 
svìtì. Ve studovnì je také umístìn veøejný internet 
nebo zde lze využít i možnost pracovat s PC.

A veèer, když už v knihovnì nejsme, sloužíme vám 
dál. Tedy necháváme vám jakousi plnohodnotnou 
náhradu. Mùžete využít on-line pøístup do knihovny 
pøes internet. Na adrese www.knihovna.ostrov.cz 
má každý volný pøístup do našeho katalogu knih, 
periodik, èlánkù, cédéèek atd. Díky knihovnímu sy- 
stému Clavius jsou již u nìkterých záznamù funkèní 
odkazy na webové stránky èasopisù, zpìvákù nebo 
obrázky bookletù a obálek. U autorù najdete struèný 
životopis a fotografii. Údaje od letošního roku po- 
stupnì doplòujeme. Vyzkoušejte si napøíklad najít 
èasopis 100+1, album zpìváka 50 Cent, knihy Ireny 
Fuchsové nebo údaje o Dantovi. Katalog vám také 
ihned prozradí, zda je dokument v knihovnì nebo je 
pùjèený. Výhodu mají naši registrovaní ètenáøi, kteøí 
si prostøednictvím internetu mohou nalezený doku- 
ment ihned rezervovat. Rovnìž se mohou podívat na 
stav svého ètenáøského konta a zde mají možnost si 
o tøi dny prodloužit výpùjèní dobu nebo zrušit døíve 
zadanou rezervaci.

Snad jsem vás pøesvìdèila, že onìch 24 hodin je 
pravda a že máme co nabídnout. Takže nezoufejte, 
když máme zavøeno, zkuste to jinak. 

Týden knihoven probìhne od 2. do 8. øíjna. 
V pondìlí 2. øíjna máme od 9.30 Den otevøených 
dveøí pro jednotlivce i kolektivy. Budete mít možnost 
prohlídky knihovny aneb co ètenáøi zùstává utajeno. 
Po celý mìsíc vyhlašujeme amnestii pro naše dluž- 
níky: promíjíme upomínky. Jedineèná pøíležitost pro ty 
ètenáøe, kteøí nestihli vèas vrátit knihy! Od 2. øíjna také 
vyhlašujeme pod záštitou starosty mìsta druhý roèník 
soutìže „Super Ètenáø“ pro všechny dìti základních 
škol. V úterý 31. øíjna se spoleènì s vámi pokusíme 
pøekonat rekord v poètu návštìvníkù knihovny (loò- 
ský rekord z 5. kvìtna byl 545 návštìvníkù).
  

 
že Hudební oddìlení knihovny je již otevøeno po celý 
týden, kromì støedy a nedìle. Od øíjna bude pro 
dospìlé ètenáøe internet pouze za paušální poplatek 
20,- Kè na 1 hodinu. 
Doporuèujeme si vèas telefonicky nebo osobnì 
rezervovat místo.

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

Upozoròujeme ètenáøe,

Mìstská 
knihovna 

Do pùlnoci v knihovnì

Mgr. Irena Leitnerová, øeditelka MK

Knihovna slouží 24 hodin dennì 

Mgr. Irena Leitnerová, øeditelka MK

Informaèní semináø o novém Zákonu o sociál- 
ních službách a provádìcích pokynech pro uživa- 
tele, poskytovatele i ostatní zájemce o tuto pro 
blematiku se uskuteèní v pondìlí 20. listopadu- 
ve 13.00 hodin v Krajské knihovnì v Karlových 
Varech. 

Pøednášet bude prezident Rady humanitárních 
organizací Pavel Dušek a další, kteøí se na tvorbì 
a prosazení tohoto zákona podíleli. V programu 
bude vìnován urèitý èas i dotazùm obèanù. 

736 751 205 nebo e-mail: k.vary@nrzp.cz. V pøípadì 
dostateèného zájmu bude k dispozici spoleèná do- 
prava autobusem. Jiøina Štoèková, koordinátorka pro 
Karlovarský kraj

OZNÁMENÍ
Kanceláø Krajské rady zdravotnì postižených má 
novou adresu. Najdete ji zde:
Karlovy Vary Drahovice, Vítìzná 56. Úøední den je ve 
støedu od 8.30 do 17.00 hodin.
Mimo tuto dobu je možno si domluvit schùzku nebo 
podat dotaz na mobil 736 751 205 nebo e-mail 
k.vary@nrzp.cz. 

Místa v sále je možno pøedem zajistit na tel.:

Zákon o sociálních službách

(JŠ)  (IL)



4 Ostrovský mìsíèník
Øíjen 2006

Péèe o krajinu
RM schválila pøijetí finanèního pøíspìvku Minister- 
stva životního prostøedí ÈR v rámci „Programu péèe 
o krajinu“ a následnì zaøadila výdaje do rozpoètu 
mìsta na jednotlivé èásti tohoto programu: èástku ve 
výši 109 350 Kè na ošetøení památných stromù a pa- 
mátných alejí a dalších významných stromù a alejí, 
dále 35 820 Kè na vytváøení podmínek pro zachování 
významných biotopù vèetnì vymezených ptaèích 
oblastí a 21 300 Kè na podporu ustupujících populací 
pùvodních rostlinných i živoèišných druhù, jejich 
pøirozených spoleèenstev a stanoviš�.

Hospodaøení v lesích
RM schválila pøijetí pøíspìvku z rozpoètu Karlovar- 
ského kraje na hospodaøení v lesích v roce 2006, 
jmenovitì na obnovu, zajištìní a výchovu lesních 
porostù ve výši 121 390 Kè a zaøadila tuto èástku do 
výdajù rozpoètu mìsta pro tyto úèely.

Mìstská knihovna
RM schválila navýšení pøíjmù v rozpoètu Mìstské 
knihovny v Ostrovì pro rok 2006 o 80 tisíc korun, 
které knihovna následnì využije na poplatky za 
internet (18 500 Kè), na mzdy a odvody (20 000 Kè) 
a na ostatní náklady (41 500 Kè). 

Pravidla pro poskytování pøíspìvkù neziskovým or- 
ganizacím, která mají vejít v platnost 1. ledna 2007, 
mimo jiné jasnì vymezí aktivity, pro které lze o grant 
zažádat. Jedná se pøedevším o mimoøádné sportovní 
akce, podporu vrcholových sportovcù, èinnosti mlá- 
deže a drobnou údržbu sportoviš�, to vše v souvislosti 
s významem pro mìsto a jeho reprezentaci. V oblasti 
kultury mohou být podporovány zejména akce celo- 
mìstského významu, umìlecká øemesla a lidové tra- 
dice, výstavy apod. „Nebudeme podporovat bìžnou 
zájmovou èinnost, ale spíš jednorázové akce, které 
mají pro mìsto význam,“ uvedl starosta Jan Bureš.

Pøi poskytování grantu bude samozøejmì pøihléd- 
nuto i k tomu, jestli skuteènì není možné hradit ná- 
klady na akci z bìžných provozních prostøedkù ža- 
datele. O tom, které aktivity budou v následujícím ka- 
lendáøním roce pøednostnì podporovány, bude roz- 
hodovat výhradnì Rada mìsta. V letošním roce bylo 
zatím doporuèeno k posouzení 32 žádostí za 1,82 
milionu korun, což je èástka vysoko pøesahující urèe- 
nou možnou sumu pro roèní pøíspìvky, které byly 
stanoveny na 600 tisíc. „Navýšení této èástky zatím 
ani do budoucna neplánujeme,“ ujistil starosta Jan 
Bureš. Žádosti na rok 2007 je tøeba podat nejpozdìji 
do 31. prosince 2006. (Veškeré informace o podání 
žádosti jsou k dispozici také na www.ostrov.cz).

Pokus o podvod

Opakované krádeže 

Krádež kola

Krádež vozidla

Krádež mobilního telefonu

Rvaèka

Ostrovští policisté pøijali oznámení, že se do prodejny 
elektro dostavil neznámý muž a požadoval koupi 
mobilního telefonu a digitálního fotoaparátu na úvìr. 
Prodavaèi pøedložil obèanský prùkaz, naèež prodavaè 
zákazníka upozornil, že fotografie nevystihuje jeho 
podobu. Podvodník okamžitì z prodejny utekl a do- 
klad nechal na místì. Policisté zjistili, že OP byl 
odcizen majiteli z Ostrova. Ostrovští policisté šetøe- 
ním vypátrali a následnì obvinili z trestných èinù 
pokusu podvodu a poškozování cizích práv 18letého 
muže z Ostrova a 30letého muže pro spolupacha- 
telství.

Kriminalisté zahájili trestní stíhání proti 33letému 
muži z Ostrova pro trestný èin krádeže. V ulici Moøí- 
èovská na parkovišti vnikl do zaparkovaného vozidla, 
ze kterého odcizil vìci v odhadnuté hodnotì 99 500 
korun. Tento pøípad je jeden z mnoha. Muž se 
v Ostrovì živil krádežemi kol, vloupáními do sklep- 
ních kójí a další trestnou èinností. Policisté „ostrov- 
ského lapku“ pøedali do výkonu trestu.

24letý muž z Nejdku odcizil z hroznìtínského 
podniku horské kolo. Majitel si na kole nechal všech- 
ny své osobní vìci a finanèní hotovost. Hmotná ško- 
da byla vyèíslena pøes 8000 korun.

37letý muž oznámil, že jeho nevlastní syn bez jeho 
souhlasu a vìdomí užíval jeho osobní motorové 
vozidlo. Nevlastní syn mu odcizil klíèky a doklady 
k vozidlu a se zaparkovaným autem odjel. Policisté 
mladíka zadrželi pøi jízdì. Otec nedal souhlas k trest- 
nímu stíhání, proto se z tohoto skutku mladík dostal, 
ale policisté proti nìmu zahájili úkony zkráceného 
pøípravného øízení pro trestný èin øízení motorového 
vozidla bez øidièského oprávnìní a ohrožení pod 
vlivem návykové látky. 

22letá žena z Merklína jela s cizincem v jeho osobním 
vozidle. Pøi zastavení u ubytovny v Ostrovì využila 
jeho nepozornosti a z vozidla odcizila mobilní telefon 
v hodnotì nepøesahující 1000 korun, se kterým ná- 
slednì utekla pryè. Tento skutek nebyl její první, 
a proto policisté proti ženì zahájili trestní stíhání pro 
trestný èin krádeže.

V Ostrovì v Domu kultury došlo v dobì rómského 
plesu k napadení mezi Romy. 28letý muž z Karlových 
Varù zde po vzájemné strkanici fyzicky napadl 34leté- 
ho muže z Ostrova. Ten byl následnì pøevezen 
k ošetøení do nemocnice v Ostrovì. Policisty bylo 
28letému násilníkovi sdìleno podezøení pro výtrž- 
nost a pokus ublížení na zdraví. 

Policie ÈR

Prap. Pavel Valenta

V srpnu se v Ostrovì narodilo devìt dìtí, sedm 
obèanù zemøelo. Bylo uzavøeno devìt sòatkù. 
K trvalému pobytu se v srpnu pøistìhovalo 32 osob 
vèetnì dìtí a 23 obèané se odstìhovali. V srpnu tedy 
do mìsta pøibylo celkem 11 obèanù. 
Celkový poèet obyvatel mìsta Ostrova k 31. srpnu 
2006 byl 16 892. 

Zmìny stavu 
obyvatel Ostrova 
v srpnu 2006

Jana Pecková, Soòa Szarková, odbor DS

Každý pátek od 17 do 19 hodin probíhá v MC 
„Tìhotenský kurz“. 
Zúèastnit se mùžete i jednotlivých lekcí.
 
Vždy v pondìlí a pátek od 9 do 12 hodin jsou 
oblíbené „Hrátky s batolátky“ (písnì, øíkadla, 
taneèky, pohádky pro nejmenší dìti) a novì každou 
støedu dopoledne „Poprvé bez maminky“. 

Další „Vítání miminek“ se pøipravuje na nedìli 
22. øíjna od 14 hodin. 
Pøihlaste se vèas v MC nebo na tel. 602 747 447. 
Pøehled pravidelných akcí MC najdete na letáècích 
v Infocentru v DK nebo pøi sledování Kabelové 
televize Ostrov. 

V pátek 13. øíjna od 19 hodin se koná „Noc pro 
samostatné pøedškoláky“. 

(jan)

Vybráno z tiskové konference 31. srpna.

Vybráno z jednání RM

Mateøské centrum 
Ostrùvek 

Dana Kolovratníková, MC Ostrùvek

(jan)

Granty neziskovým organizacím

Penzion pro dùchodce bude mít 
peèovatelskou službu
Aby mohl být ostrovský penzion pro dùchodce veden 
jako „zaøízení sociálních služeb“ podle nového záko- 
na o sociálních službách (úèinnost od 1. ledna 2007), 
bude v nìm zøízena peèovatelská služba, èímž se pen- 
zion zmìní na Dùm s peèovatelskou službou. Stávající 
peèovatelský dùm v Nádražní ulici bude vyklizen 
a jeho obyvatelé budou pøestìhováni do novì zøí- 
zeného Domu s peèovatelskou službou na Hlavní 
ulici (dosavadní penzion). Objekt v Nádražní ulici 
bude pøedán odboru majetku mìsta.

„Peèovatelskou službu bude podle našich pøedpo- 
kladù využívat zhruba 50-60 % obyvatel penzionu. 
Samozøejmì pro stávající klienty se nic nemìní, zùsta- 
nou ve svých bytech a nemají povinnost peèova- 
telské služby využívat. Rovnìž podmínky pro pøijetí 
do Domu s peèovatelskou službou, døívìjšího pen- 
zionu, se nemìní,“ potvrdil starosta mìsta. Na posky- 
tovatele peèovatelské služby bylo již vypsáno vý- 
bìrové øízení.

Na základì žádosti Sdružení obèanù za prosperitu 
Starého Ostrova naøídilo Mìsto zrušení placené par- 
kovací zóny na Starém námìstí s platností od 1. øíjna 
2006. Parkovací automaty budou demontovány, po- 
té bude možno parkovat s použitím „parkovištì s par- 
kovacím kotouèem“, a to nejdéle po dobu jedné 
hodiny. Parkovací místa pro osoby se ZTP budou 
rozmístìna rovnomìrnì po Starém námìstí. 

V souladu se zákonem bude od 1. ledna 2007 
zvýšeno nájemné v ostrovských bytech s regulova- 
ným nájemným. U každé bytové kategorie pøitom 
bude navýšení odlišné. 
„Zvýšením nájemného získá mìsto další prostøedky 
na opravy a vylepšení mìstských bytových jednotek,“ 
uvedl místostarosta Ostrova Milan Matìjka. Pøíliv 
do mìstského rozpoètu z nájmù bude roènì vyšší 
o 1 653 011 Kè. 

Zvýšení nájemného

Zrušení placeného parkování



Ostrovský mìsíèník
Øíjen 2006 5

Se vstupem do Evropské unie se Èeské republice 
umožnila snadnìjší cesta k penìzùm urèeným na 
projekty, zamìøené na další vzdìlávání dospìlých. 
Jeden takový zaujal pracovníky SPŠ Ostrov natolik, že 
bez pøedchozích zkušeností i bez toho, aby si dokázali 
pøedstavit, co je na této cestì èeká, vstoupili pøed 
dvìma lety rovnýma nohama do kolotoèe žádostí, 
projektù a termínù. Aby se takový projekt mohl 

V novém školním roce naše škola obnovila svou 
profilaci v rozšíøené výuce výtvarné výchovy pro 
nadané žáky II. stupnì. Ti v èervnu absolvovali 
výtvarný kurz v Kdyni, kde se vìnovali pøe- 
devším malbì krajiny. 

Už na zaèátku záøí mají naši výtvarníci naplánováno 
nìkolik projektù. Jeden z nich se uskuteèní ve spolu- 
práci s ostrovským Letohrádkem. Dìti také zaujala 
soutìž „Poznej pohádku, namaluj pohádku, napiš 
pohádku“, a tak se do ní aktivnì zapojily. Na chysta- 
ném projektu pro žáky II. stupnì nazvaném „Støe- 
dovìcí rytíøi“ budou dìti pracovat v rámci nìkolika 
pøedmìtù, napø. dìjepisu, výtvarné výchovy, èeské- 
ho jazyka, hudební výchovy a dalších. 

Zøejmì nejvíc se dìti tìší na takové akce, jako jsou 
školy v pøírodì, lyžaøský kurz a jazykové zájezdy.

Vánoèní akademie je tentokrát naplánována až na 
21. prosince, pøípravy na ni jsme však odstartovali už 
v prvních týdnech záøí. 

Pro velký zájem o loòský týdenní pobyt našich dìtí ve 
Velké Británii se bude tento zájezd opakovat i letos 
a novì se plánuje i pobyt v Nìmecku pro dìti 
studující nìmèinu. 

Zkrátka, naše žáky èeká kromì uèení a školní práce 
spousta zajímavých akcí a projektù, jistì se mají na co 
tìšit. 

I letos se žáci mohou pøihlásit do nìkterého ze 
školních kroužkù, nabídka je široká: anglický 
a nìmecký jazyk, sportovní kroužek, florbal, pì- 
vecký kroužek, chemická a pøírodovìdná prak- 
tika, aerobic aj. 

Pøejeme všem ostrovským školákùm i uèitelùm 
v novém školním roce hodnì síly, trpìlivosti 
a úspìchù. 

ZŠ Klínovecká 

Mgr. Jana Paøíková

SPŠ Ostrov, 
centrum technické vzdìlanosti

Mgr. Libor Háèek

Kompletní seznámení s poèítaèi je pøi výuce na SPŠ už dávno samozøejmostí.
Foto: Archiv SPŠ Ostrov

realizovat, byla zapotøebí kvalitní pøíprava, zahrnující 
nejen projektovou dokumentaci, stavební povolení, 
ale rovnìž i souhlas památkového ústavu èi vyjádøení 
odboru životního prostøedí. Povìøení pracovníci, 
zvláštì pak zástupkynì øeditele Dana Ptáèková, zaèali 
pracovat na všech formalitách, vztahujících se k pro- 
jektu a uvìdomovali si, jak moc jsou limitováni 
èasem. To, že vše dopadlo na výbornou, mùžeme 
rovnìž pøipsat na vrub úøedníkùm státních institucí, 
kteøí projevili ochotu pomoci škole v jejím úsilí. 
V únoru 2005 pøišla radostná zpráva: projekt byl 
doporuèen Øídícímu orgánu SROP jako vhodný 
k realizaci a nás èekala další èást složité cesty. Podle 
stanoveného harmonogramu se provedly stavební 
úpravy, nová elektroinstalace, realizovala se dálková 
sí� uèebny, došlo k vybavení novými poèítaèi, zakou- 
pil se požadovaný software, repasovaly se stávající 
soustruh i frézka a nakoupily se nové stroje potøebné 
k výuce. V souèasné dobì se nacházíme v závìreèné 
fázi dvouroèního projektu, pracuje se na závìreèné 
zprávì, kterou Dana Ptáèková musela odevzdat do 
23. záøí. Souhrnná zpráva je nezbytnou proto, aby 
mohly být proplaceny veškeré výdaje, jež se vy- 
šplhaly na èástku 2 981 000 korun. 

Úspìšným splnìním harmonogramu prací se v pro- 
storách naší školy otevírá možnost celoživotního 
vzdìlávání pro zájemce z širokého okolí. V novì 
vybudované uèebnì se mùžete vzdìlávat v nìkolika 
oblastech, napøíklad v základech obsluhy PC, tech- 
nického kreslení, konstruování na PC a strojírenské 
technologie, v programování NC strojù nebo v práci 
na NC strojích. Zaèátkem øíjna se chystáme uèebnu 
pøedávat za pøítomnosti zástupcù Karlovarského kra- 
je a místní samosprávy, poté už prostory poslouží 
tìm, jimž byly urèeny: studentùm SPŠ a zájemcùm 
z øad dospìlých. A pøed námi je možná další projekt, 
jejž se rozhodneme realizovat. Na rozdíl od tohoto 
prvního budeme mít jasnìjší pøedstavu, co nás èeká. 

Zprávy ze škol

Dìti v ZŠ Klínovecká pøi jedné ze soutìží letošního Dne dìtí.                                                                                     Foto: Archiv ZŠ Klínovecká

5. øíjna 17.00 hod., koncertní sál ZUŠ

24. øíjna 17.00 hod., 

13. až 15. øíjna

19. øíjna   

26. až 29. øíjna   

Interní koncert žákù hudebního oboru. Vstupné 
dobrovolné

Interní koncert žákù hudebního oboru. Vstupné 
dobrovolné

Akce mimo Ostrov

Divadelní festival v Rakousku. Zúèastní se soubor 
Hop-Hop Ireny Konývkové s pøedstavením V bludišti 
mého srdce.

Pøehlídka tradièního divadla ve Vysokém nad Jizerou. 
Zúèastní se Jonáš Konývka a Jitka Tomanová z LDO  
pod vedením Ireny Konývkové s dialogem Romeo 
a Julie.

Festival scénického tance a pohybového divadla 
v Jablonci nad Nisou. 
Pøedstaví se soubor Hop-Hop Ireny Konývkové.

Úspìchy
Blahopøejeme Tereze Frýbertové, žákyni LDO Lucie 
Velièkové, k pøijetí na Univerzitu Karlovu v oboru 
Dìjiny divadla. 

Základní umìlecká škola

Jaroslav Chmelík, zástupce øeditelky ZUŠ

Popiska: Èlenové souboru Na poslední chvíli ze ZUŠ se radí pøed 
vystoupením v Zámeckém parku.                    Foto: Irena Janeèková
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Rozhovor

Sledujete dìtskou 
filmovou tvorbu?

Hrála jste nìkdy ve filmu pro dospìlé?

Uvažovala jste nìkdy 
o pøechodu do vìtšího divadla?

Jak jste se stala televizní redaktorkou?

Na dìtský filmový festival 
Oty Hofmana se dostanu 
málokdy a pøiznám se, že 
aèkoli jsem zaèínala v te- 
levizi v dìtském poøadu 
(Barvínek se Štìpánkou  
Hanièincovou, pozn. red.), 
filmová tvorba pro dìti mì 

neupoutala natolik, abych se jí trvale vìnovala. Já 
sama jsem si ovšem zahrála v dìtském filmu Údolí 
krásných žab jednu z vedlejších rolí a v seriálu Ka- 
marádi, kde se pøedstavil Marek Eben jako Váleèek, 
jsem byla jednou ze tøí protivných holek, které partì 
kamarádù škodily. Maminka mì vždy dùslednì chrá- 
nila pøed kariérou dìtské filmové hvìzdy. Sama byla 
režisérka, znala filmování s dìtmi zblízka a tvrdila, že 
je to pro dìti nepøirozené, že si navyknou na atraktiv- 
ní prostøedí natáèení a rychlou slávu, která je více- 
ménì nezasloužená. U dìtí totiž nejde ani tak o he- 
rectví, jako spíš o výkon režiséra, který pracuje 
s typem a osobností dítìte. S odstupem èasu jsem za 
to mamince vdìèná a s jejími názory se ztotožòuji. 
Dìtské divadlo mì ovšem zajímá, obdivuji krásnou 
práci Hany Frankové s jejím karlovarským souborem
i práci Ireny Konývkové s ostrovskými dìtskými  
divadly.

Po dokonèení studia hudebnì dramatického oboru 
na pražské konzervatoøi jsem brzy utekla do Karlo- 
vých Varù, kde jsem získala angažmá, i když to v té 
dobì znamenalo tu složitìjší cestu s více pøekážkami. 
K filmování jsem pak jako regionální hereèka mnoho 
pøíležitostí nemìla. Pøesto jsem si zahrála hlavní roli 
v televizní detektivce Sama uprostøed noci. Byl to 
tehdy velký úspìch, ale já jsem se chtìla i nadále vì- 
novat divadlu, které se pro mne brzy stalo posedlostí. 
V našem oboru je talent a píle jen polovina úspìchu, 
druhou pùli pøedstavuje štìstí: na dobrého režiséra, 
roli, ale také abychom zapadli do urèitého hereckého 
typu. A u filmu to platí obzvláš�. V této škatulce pak 
filmaøi herce celé roky drží a nedovolí se z ní dostat.

Kvùli rodinì a dìtem jsem o pøesunu na jinou scénu 
nikdy nepomýšlela. Kromì toho jsem brzy zjistila, že 
hraní v regionálním divadle se mi moc líbí a nemìnila 
bych, diváci nás znají a v tom dobrém pøípadì nás 
mají rádi a fandí nám, my zase víme, co od nich mù- 
žeme oèekávat. Také mì nikdy nelákala sláva tak- 
zvaného velkého svìta. Táta mi vždycky øíkával: „Než 
se rozhodneš jít k divadlu, odpovìz si pravdivì na to, 
jestli chceš hrát divadlo skuteènì celý život a tøeba i na 
té nejposlednìjší štaci." Na karlovarské scénì jsem 
hrála témìø tøicet let a vìøila jsem, že už tam zùstanu. 

Po zrušení karlovarského souboru jsem dlouho ne- 
mohla najít práci. Stìhovat se k jinému divadlu jsem 
nechtìla, a to z podobných dùvodù jako kdysi: abych 
ostatní èleny rodiny nevytrhla z prostøedí, na které 
byli tolik let zvyklí. Ostrovská kabelová televize mì

V posledních letech jsem vidìla mnoho nej- 
rùznìjších divadelních her a Stìhování duší 
s Lucií Domesovou urèitì patøilo k tìm nejlepším. 
Mám dojem, že když èlovìk zhlédne jedno 
pøedstavení s touto hereèkou, nenechá si už 
nikdy ujít kterékoli další. 

Lucie Domesová: Divadlo je pro mne posedlost
Karlovarská hereèka Lucie Domesová pochází z umìlecké rodiny: matka byla režisérkou televizních poøadù pro dìti, otec umìleckým šéfem a režisérem 
karlovarského divadla. S manželem Janem Samcem, známým karlovarským malíøem a keramikem, vychovává dva syny, jejichž výbìr studia naznaèuje, že 
se umìlecká tradice v rodinì udrží i nadále. Staršího Matìje láká divadlo (studuje dramaturgii a režii na DAMU), mladší Jan se dal na výtvarnou dráhu, 
zatím jako student keramické školy v oboru propagaèní grafiky. V souvislosti s blížícím se festivalem Oty Hofmana se hereèka svìøila se svým rozdílným 
vztahem k filmu a divadlu.

Lucie Domesová ve høe Josefa Topola Stìhování duší                                                                                                Foto: Soukromý archiv

Rozhovor s Lucií Domesovou zpracovala Irena 
Janeèková

zachránila, když mi nabídla práci redaktorky. Byla to 
pro mne velká zmìna a noví kolegové mi vyšli vstøíc, 
moc mi pomohli a stále pomáhají. Jsou ke mnì las- 
kaví a tolerantní. To považuji za své velké štìstí, pro- 
tože nauèit se nové povolání v mém vìku rozhodnì 
není jednoduché.

Nejèastìji hraji v karlovarském Klubu Paderewski. 
Hraní na komorní scénì je zcela odlišné od divadla na 
velkém jevišti. Abych udržela v hledišti zájem a na- 
pìtí, musím být pøedevším pravdivá, nesmím ani na 
okamžik polevit nebo si odpoèinout. Jakýkoli sebe- 
menší výpadek by diváci poznali a ztratili by pozor- 
nost. Pro nì komorní divadlo znamená mnohem 
bezprostøednìjší zážitek, herec je tøeba jen pùl metru 
od nich, takže jsou snadnìji vtaženi do dìje. Toto se-
pìtí herce s diváky na malých scénách nelze nièím na- 
hradit. Komorní scéna navíc umožòuje hrát i takový 
žánr, jaký by ve velkém divadle neobstál. Pøíkladem je 

Divadlo jste ale hrát nepøestala?

Stìhování duší od Josefa Topola (v Ostrovì uvedla 
Stará radnice v únoru 2006, pozn. red.). Témìø každý 
si nìkdy sáhne na ono povìstné dno, prožívá nepøí- 
jemné životní období. V podobné høe se pak takový 
divák najde a ztotožní se s utrpením hlavní postavy. 
Hry o lidském utrpení nejsou urèeny davu, je to 
témìø intimní divadlo. 

Jaroslava Rošková, programová vedoucí DK
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K I N O K A V Á R N A ØÍJEN
KINOKAVÁRNA OD 15.00 HODIN
nedìlní promítání pro dìti

KINOKAVÁRNA OD 17.30 HODIN

CO PØIPRAVUJEME V KINÌ 
NA LISTOPAD?

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

1. nedìle, 106 minut, 
vstupné: 55 Kè, pøístupný dìtem a  rodièùm

Exkurze do legendární výrobny sladkostí. 
Èeská verze

8. nedìle, 64 minut, vstupné: 25 Kè, pøístupný dìtem a rodièùm

Pásmo animovaných pohádek pro nejmenší diváky

15. nedìle, 87 minut, 
vstupné: 34 Kè, pøístupný dìtem a rodièùm

Animovaná pohádka plná písnièek

22. nedìle, 157 minut, 
vstupné: 55 Kè, pøístupný dìtem a rodièùm

Zaèátek již ve 14.30 hodin. Zatím poslední dobro- 
družství Harryho Pottera. Èeská verze

29. nedìle, 65 minut, 
vstupné: 25 Kè, pøístupný dìtem a rodièùm

Pásmo pohádek pro nejmenší diváky

KARLÍK A TOVÁRNA NA ÈOKOLÁDU

BROUÈKOVA RODINA I.

BÁJEÈNÁ SHOW

HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR

VLÁÈEK KOLEJÁÈEK

Zaèátky pøedstavení v 15.00 hodin, není-li uvedeno jinak

1. nedìle, 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 vymì- 
òovat milostné dopisy s jeho souèasným majitelem, 
frustrovaným architektem (Keanu Reeves). Když jed- 
noho dne zjistí, že každý píše z jiné doby, rozhodnou se 
odkrýt roušku tajemství, která zahaluje jejich romanci. 
Døíve než bude pozdì…. 
Produkce: USA. Žánr: romantický

5. ètvrtek,  94 minut, èeská verze, repríza
Vstupné: 65 Kè, mládeži pøístupný

Za zvíøátky nemusíte jen do ZOO. Pojïte na nì do 
kina! Film Divoèina z produkce Walt Disney Pictures 
vypráví pøíbìh zvíøat z newyorské ZOO, která se 
poté, co je jedno z nich omylem odvezeno do di- 
voèiny, vydávají na nebezpeènou záchrannou vý- 
pravu. Teprve ve chvíli, kdy opustí brány své ZOO, 
pozná pestrá parta zvíøat, vèetnì lva, žirafy, anakon- 
dy, koaly a veverky, jakou džunglí se mùže stát 
i obyèejné mìsto. 
Produkce: USA . Žánr: animovaná pohádka

6. až 8. pátek až nedìle, 110 minut, premiéra
Vstupné: 80 Kè, mládeži nepøístupný

Film Jana Høebejka a Petra Jarchovského o sexu, 
penìzích a dobrém èlovìku. Milostný pøíbìh mladé 
ženy (Aòa Geislerová), øešící dilema lásky ke dvìma 
mužùm (Roman Luknár a Josef Abrhám), dilema 
mezi sexuální závislostí a zajištìnou budoucností pro 
sebe a své dìti, dilema vztahù ke své matce (Jana 
Brejchová) a otèímovi (Jiøí Schmitzer) a ke své tchýni 
(Emília Vášaryová). Film je plný vypjatých vztahù 
i komických a paradoxních rozuzlení se strhujícími 
hereckými výkony a vynikající hudbou. 
Produkce: ÈR. Žánr: tragikomedie

12. a 13. ètvrtek a pátek, 126 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 55 Kè, do 12 let nevhodný

Sen o velké lásce se zmìnil v boj o pøežití. Na konci 
dovolené v Keni se Carola setká s Lemalianem, vá- 
leèníkem z kmene Samburu. Fascinovaná Carola se 

DÙM U JEZERA

DIVOÈINA

KRÁSKA V NESNÁZÍCH

BÍLÁ MASAJKA

Zaèátky pøedstavení v 17.30 hodin, není-li uvedeno jinak

6. a 7. pátek a sobota, 110 minut, premiéra
Vstupné: 80 Kè, mládeži nepøístupný

Film Jana Høebejka a Petra Jarchovského o sexu, 
penìzích a dobrém èlovìku. Milostný pøíbìh mladé 
ženy (Aòa Geislerová), øešící dilema lásky ke dvìma 
mužùm (Roman Luknár a Josef Abrhám), dilema 
mezi sexuální závislostí a zajištìnou budoucností pro 
sebe a své dìti, dilema vztahù ke své matce (Jana 
Brejchová) a otèímovi (Jiøí Schmitzer) a ke své tchýni 
(Emília Vášaryová). 
Produkce: ÈR. Žánr: tragikomedie

13. a 14. pátek a sobota, 126 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 55 Kè, do 12 let nevhodný

Sen o velké lásce se zmìnil v boj o pøežití. Na konci 
dovolené v Keni se Carola setká s Lemalianem, 
váleèníkem z kmene Samburu. Fascinovaná Carola 
se do nìj bláznivì zamiluje, což má fatální dùsledky.  
Podle skuteèné události.
Produkce: SRN. Žánr: drama

20. a 21. pátek a sobota, 107 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 55 Kè, do 12 let nevhodný

Romantická komedie. On (Vince Vaughn) a ona 
(Jennifer Aniston) se potkali, zamilovali se do sebe až 
po uši a našli si spoleèné hnízdeèko, ve kterém chtìli 
žít š�astnì až do smrti… což by mohli, kdyby se záhy 
nezaèali nenávidìt. 
Produkce: USA. Žánr: romantická komedie

27. a 28. pátek a sobota, 131 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 60 Kè, mládeži nepøístupný

Žádné pøíkazy. Žádná pravidla. Žádné zákony. Seriál 
Miami Vice patøí k tomu nejlepšímu, co se v 80. 
letech objevovalo na obrazovkách. Režisér Michael 
Mann se rozhodl natoèit filmovou verzi. Ricardo 
(Jemie Foxx) a Sonny (Colin Farrell) jsou poldové 
pracující v utajení. 
Produkce: USA. Žánr: akèní thriller

KRÁSKA V NESNÁZÍCH

BÍLÁ MASAJKA

ROZCHOD!

MIAMI VICE

do nìj bláznivì zamiluje, což má fatální dùsledky. 
Impulzivnì zruší zpáteèní let a svého pøítele pošle 
domù samotného. Carola se rozhodne zapomenout 
na svùj pøedešlý život ve Švýcarsku a s obrovskou 
energií se snaží pøekonat všechny pøekážky odlišné 
civilizace a zaèít v Africe nový život. Podle skuteèné 
události.
Produkce: SRN. Žánr: drama

14. sobota, 75 minut, èeské titulky, premiéra
Vstupné: 60 Kè, do 12 let nevhodný

DVD projekce. Dokument o dìtech, které vlastní 
rodiny oznaèily za „posedlé ïáblem“. Tento film se 
zabývá problémem dìtí, které byly v Demokratické 
republice Kongo takto oznaèeny a následnì vyhná- 
ny na ulici. Øíká se, že jde o 20 tisíc dìtí jen v hlavním 
mìstì. Øíká se jim „shagies“, živí se žebráním a kri- 
minální èinností. Mnohé ztratily domov jen proto, že 
je rodiny obvinily z posedlosti zlými démony.
Produkce: ÈR. Žánr: dokument
 
15. nedìle, 116 minut, èeská verze, repríza
Vstupné: 65 Kè, mládeži pøístupný

Láska prochází pedálem. Když se zaèínající, avšak 
velmi ambiciózní závodní auto Blesk McQueen 
bìhem cesty na velkolepý šampionát Zlatý píst ne- 
oèekávanì zatoulá do ospalé Kardanové Lhoty 
u Silnice 66, nauèí se, že opravdová radost ze života 
se neskrývá za cílovou rovinkou, ale na cestì k ní. 
Auta ze Lhoty mu ukážou, že na svìtì existují 
i dùležitìjší vìci než trofeje, sláva a sponzoøi. 
Produkce: USA. Žánr: animovaná komedie

19. a 20. ètvrtek a pátek, 99 minut, èeská verze, 
premiéra
vstupné: 55 Kè, mládeži pøístupný 

Náramnì vtipné vyprávìní, navíc celé v èeském 
znìní. Když dìti zaènou pøerùstat rodièùm pøes 
hlavu, mìli by si na nì poøídit chùvu. Jenže když 
nezvladatelné ratolesti zlikvidují sedmnáct peèo- 
vatelek v øadì, existuje jediné øešení: dáma jménem 
Nanny McPhee, která k výchovì neváhá používat 
kouzla. 
Produkce: USA. Žánr: komedie

21. a 22. sobota a nedìle, 107 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 55 Kè, mládeži nepøístupný

11. záøí 2001. Teroristé unesli ètyøi letadla. Tøi zasáhla 
svùj cíl. Tohle je pøíbìh ètvrtého z nich. Film Let èíslo 
93 je strhujícím a provokativním dramatem, vyprá- 
vìjícím pøíbìh lidí, kteøí se stali pøímými svìdky úno- 
su ètvrtého letadla v den nejhoršího teroristického 
útoku v dìjinách Ameriky. Je to pøíbìh o 44 lidech, 
které zaèínáme sledovat od pøíjezdu na letištì a pak v 
reálném èase absolvujeme jejich devadesátiminuto- 
vou cestu vstøíc obrovskému hrdinství tváøí v tváø 
jisté smrti. 
Produkce: USA. Žánr: drama

26. až 29. ètvrtek až nedìle, 151 minut, èeské 
titulky, repríza
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, 
které 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: dobrodružný, fantasy, akèní

PROKLETÍ

AUTA

KOUZELNÁ CHÙVA NANNY 
MCPHEE

LET ÈÍSLO 93

PIRÁTI Z KARIBIKU: TRUHLA 
MRTVÉHO MUŽE

Zaèátky ve 20.00 hodin, není-li uvedeno jinak 

ÚÈASTNÍCI ZÁJEZDU
Komedie podle bestselleru Michala Viewegha
GEJŠA
Pøíbìh z tajemného a exotického svìta
HOSTEL
Morbidní, zvrácený, nechutný a naprosto dokonalý
KARCOOLKA
Že víte, jak to bylo?
ZÁKLADNÍ INSTINKT 2
Pokraèování dlouho oèekávaného kultovního 
thrilleru
DOMINO
Jsem lovec lidí.
ZKROCENÁ HORA
Milostný pøíbìh dvou mladých kovbojù

Grandhotel
World Trade Center

Tráva
Super náhradník
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ØÍJEN
Program Domu kultury

Hradiš�an: 

O SLUNOVRATU

10 až 13. øíjna 

10. øíjna 18.30 hod., divadelní sál Ostrov

William Shakespeare
V podání divadla Kašpar. 
V hlavní roli: Jan Potmìšil. 
Dále hrají: Milena Steinmasslová, Boøivoj Navrátil, 
Lucie Vondráèková, Filip Blažek, Zdenìk Velen, Eva 
Elsnerová, František Kreuzmann, Tomáš Kargen, 
Pavel Lagner, Václav Jakoubek, Petr Vobecký. 
Režie: Jakub Špalek
Vstupné: 280, 260, 220,150 Kè

10. øíjna 16.00 hod., Stará radnice Ostrov
Vernisáž výstavy

Jaroslava Fišerová je autorkou výpravy k filmu 
O ševci Ondrovi a komtesce Julince, který bude 
promítnut na ostrovském festivalu v rámci soutìžní 
pøehlídky.

18. øíjna 18.00 hod., Dùm kultury Ostrov

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

20. øíjna  19.00 hod., Stará radnice Ostrov

Pøednáška Ladislava Roboše, pastora Apoštolské 
církve v Ostrovì
Køes�anství: šifra, kterou stojí za to rozluštit.
Vstupné: 40 Kè „M“

38. Dìtský filmový a televizní festival 
Oty Hofmana

RICHARD III.

JAROSLAVA FIŠEROVÁ: OBRAZY

TOMÁŠ PFEIFFER

KØES�ANSTVÍ,  MÝTUS NEBO SKUTEÈNOST? 

William ShakespeareWilliam Shakespeare

„Konì, konì, království za konì! Vzestup a pád 
krvavého krále... Cesta k trùnu a moci je le- 
movaná potoky krve. A ostatní? Pøihlížejí, bojí 
se, slouží nebo pomáhají a pak se diví. Pøe- 
kvapivì souèasný historický pøíbìh. Svoji cestu 
si volíme každý sám. A je jen na nás, kam po- 
vede...“ Jan Potmìšil

Recenze pøedstavení

„Inscenace režiséra Jakuba Špalka, jež je prvním Sha- 
kespearem Spolku Kašpar, ctí historické reálie v kos- 
týmech i výzbroji. Zároveò míøí k pøímoèarosti a sy- 
rovosti, poèínaje hudbou, v níž na emoce pùsobí 
zvu ky varhan, bubnù, zvonù èi violoncella. Podobnì 
se i ve scénì snoubí energie èisté hmoty: ocel døevo, 
s jednoduchostí a úèelností. Úprava textu zase pro- 
èistila složité dynastické vztahy a umožnila nastu- 
dovat hru s jedenáctièlenným souborem. Nekom- 
plikovanì direktní je i samotný Potmìšilùv Richard, 
èlovìk, který se totálnì oddal zlu. Èernou duši 
ovšem skrývá fasáda šlechtické zdvoøilosti a vojácké 
cti a hrdosti. Potmìšil nevytvoøil èítankovì jedno- 
duchého padoucha, ale pøímo fascinující anatomii 
zla. Špalkùv Richard III. není žádnou rytírnou, opøe- 
denou pavuèinami. Shakespearùv svìt skloubil s po- 
citem moderní doby, v níž jsou chladnokrevní za- 
bijáci a bezskrupulózní politici bìžným zjevem. Jen 
ten Richardùv formát a styl jim schází.“ 

U Kašparù mùže být i zlo fascinující

(Zdenìk A. Tichý, Mladá fronta DNES) 

31. øíjna 17.00 hod., T-klub Ostrov

Spoleèenský veèer pro milovníky starších známých 
melodií. K tanci a poslechu hraje Taneèní orchestr 
DK Ostrov.

TANEÈNÍ PODVEÈER

24. listopadu 19.00 hod., Stará radnice Ostrov

Georgese Courtelina a Georgese Feyedaua v režii 
Michala Przebindy, které se hrají pod spoleèným 
názvem Manželství nebo život, vás zaruèenì pobaví. 
Hrají: Lucie Domesová, Martin Ucík, Karel Beseda 
a Petra Janeèková. 

26. listopadu 19,30 hod., divadelní sál
Ken Ludwig

           
Pøevzaté pøedstavení Divadla na Vinohradech 
v Praze

DVÌ MANŽELSKÉ FRAŠKY 

LO STUPENDO
aneb TENOR NA ROZTRHÁNÍ         

Úspìšná fraška, výbornì napsaná pøesnì v duchu 
feydeauovských situaèních komedií. Bláznivý pøíbìh 
talentovaného, ale nesmìlého a opomíjeného èlo- 
víèka, který èeká na svoji životní pøíležitost. Dojemné 
lidské okamžiky se tu støídají s výbuchy slovní 
a situaèní komiky. Svižný sled zápletek pak vyústí 
v závìreèný bláznivý kolotoè zámìn osob a pøesnì 
do sebe zapadajících omylù a náhodných shod.

Max: Václav Vydra

Maggie: Simona Postlerová 

Saunders: Svatopluk Skopal 

Titto Merelli: Martin Zahálka 

Maria: Zlata Adamovská, Barbora Munzarová 

Diana: Jana Marková 

Julie: Hana Maciuchová, Gabriela Vránová 

Poslíèek: Michal Novotný

RICHARD III.

PØIPRAVUJEME
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Kultura
Kdo byl Ota Hofman
Ota Hofman se narodil 10. dubna 1928. Byl to 
èlovìk mnoha profesí: spisovatel literatury pro 
dìti, básník, dramaturg, publicista, filmový 
historik, organizátor, autor námìtù a scénáøù 
filmù nejen dìtských...

Již v roce 1945 uveøejòuje Ota Hofman v èasopise 
Støedoškolák své verše a povídky. Roku 1949 zahaju- 
je studium na dramatické katedøe FAMU, absolvuje 
v roce 1953 a jeho závìreènou prací je adaptace, 
námìt a scénáø novely Svatopluka Èecha Jestøáb 
kontra Hrdlièka a barevný absolventský film pro dìti 
Matúš. 

Od té doby zaèíná velice plodné období jeho tvorby, 
vzniká mnoho realizovaných scénáøù k filmùm pro 
dìti, vychází øada jeho pohádek, povídek, novel. 
Úspìšná je i jeho práce pro televizi, pro niž píše 
scénáøe k populárním seriálùm: Lucie, postrach ulice, 
Návštìvníci, A zas ta Lucie, Chobotnice z II. patra 
a další. Velice úspìšná je spolupráce s režisérem 
Jindøichem Polákem na scénáøi k filmu Pan Tau a na 
stejnojmenném oblíbeném televizním seriálu.

„Jednoho krásného dne pozvali mne a režiséra Voš- 
mika do Ostrova. Na základì filmù o Martinovi tam 
vznikl dìtský filmový klub (1967). Pøijeli jsme na 
zahájení a dostali klubové legitimace èíslo tøi a ètyøi. 
Bylo to bájeèné tím, že všechno vzniklo spontánnì, 
mìsto bylo pøeplnìno dìtmi. Stejnì spontánnì, tak- 
øka „na kolenì“, vznikl pak první roèník filmové 
pøehlídky (1969). Celá akce mìla hezkou atmosféru, 
celé mìsto doslova žilo filmem. Ta atmosféra tam 
zùstala dodnes.“ 

V roce 1966 vzniká podle námìtu Oty Hofmana 
nìkolik filmù o „Martinovi“ a o rok pozdìji je 
založen právì podle názvu tìchto filmù dìtský 
filmový klub Martin. O vzniku dìtského filmo-  
vého festivalu v Ostrovì Ota Hofman øíká:

„Letní výstava“ pøedstavila zaèátkem záøí práce 
ostrovských gymnazistek. Malby, mozaiky, 
kresby a koláže vznikly bìhem jednoho srp- 
nového týdne na výtvarném semináøi profe- 
sorky Svìtlany Kleèkové v pøíjemném prostøedí 
Suché nad Jáchymovem. 

Zúèastnilo se jej 12 mladých výtvarnic ve vìku od 
12 do 18 let, které touto vernisáží udìlaly dùstojnou 
teèku spanilé letní dámské jízdì na poli výtvarném. 
Pøestože poèasí jim nebylo pøíliš naklonìno, tvoøily 
s plným nasazením, ve dne i v noci. Bohatá zásobárna 
nápadù a inspirací vycházela ze svìta fantazie a nesla 

Návštìvníci Domu kultury si mohou zkontrolovat, 
jestli nìco pøi svém pobytu v této budovì náhodou 
neztratili.
 
V Informaèním centru v Domu kultury shromažïu- 
jeme vždy po nìjakou dobu pøedmìty, ztracené a na- 
lezené v tìchto prostorách. 

Pokud je to váš pøípad, ptejte se v dobì provozu 
Infocentra (nebo telefon 353 800 526). 

Walburga Mikešová 
o Otovi Hofmanovi 
(Vybráno z brožurky „Ota Hofman“, vydané 
v Ostrovì k 70. výroèí narození Oty Hofmana. 
Walburga Mikešová byla v té dobì øeditelkou 
dìtského filmového festivalu. 

Jubilejní XXX. Dìtský filmový a televizní festival Oty 
Hofmana právem nese jméno klasika naší dìtské 
literatury, jedné z nejvìtších postav, známých po 
celém svìtì. Ota Hofman byl jedním z prvních 
významných hostù pøed tøiceti lety. Zasloužil se o to, 
aby z nápadu nìkolika uèitelù tenkrát vznikla pøe- 
hlídka dìtského filmu a pozdìji festival dìtského 
filmu a televizní tvorby. Význam této pøehlídce dal 
Ota Hofman nejen svou pravidelnou úèastí, ale 
hlavnì poskytoval cenné rady a pomoc pøi pøípravách 
všech roèníkù pøehlídky.

Úèast dìtského diváka, nadšení, vzrušení a hlasování 
dìtí, jejich reakce na uvádìné filmy byly pro Otu, jak 
øíkával, „balzámem na duši“ a dodávaly mu další 
inspiraci.

Každé setkání s ním bylo jedineèné a pro mne dù- 
ležité. Jeho vyprávìní nás zaujalo, stejnì jako histor- 
ky plné fantazie, že jsme èasto ani nezjistili, jak po- 
kroèil den.

Tìžko se dá slovy vyjádøit to, co všichni úèastníci pøe- 
hlídky cítili a cítíme i dnes: velkou úctu k èlovìku, 
který dal tolik nejen dìtské duši, ale i nám, dospìlým. 

Otovi Hofmanovi je v roce 1978 udìleno za dosa- 
vadní èinnost a dlouholetou pomoc pøi pøehlídkách 
filmù pro dìti Èestné obèanství mìsta Ostrova. 
17. kvìtna 1989 se velice plodný život tohoto vše- 
stranného umìlce uzavírá. Vojtìch Písaèka

Výtvarnice 
z Gymnázia Ostrov  

Mgr. Svìtlana Kleèková 
(redakènì kráceno)

Svìtlana Kleèková na výstavì ve Staré radnici
Foto: Ze soukromého archivu

tak punc originality jednotlivých úèastnic. O to pest- 
øejší mozaika pøevážnì deskové malby byla k vidìní 
na výstavì. Výtvarný dorost vede Svìtlana Kleèková, 
profesorka èeského jazyka a výtvarné výchovy na 
Gymnáziu Ostrov. Její výtvarné léto se konalo sice již 
potøetí, ale spoleèná výstava mìla letos premiéru. 
Vernisáž probìhla ve velmi pøíjemné atmosféøe za 
úèasti zhruba 70 (!) návštìvníkù. Spoleèný kulturní 
zážitek podpoøila i hudební vystoupení sester Jílko- 
vých s maminkou a Jitky Tomanové s Jonášem Ko- 
nývkou. Srdeènou atmosféru umocnilo i velmi osob- 
ní prùvodní slovo Svìtlany Kleèkové, která namísto 
zdvoøilostních frází mluvila pøedevším o zaujetí, 
ochotì a vzájemné podpoøe všech úèastnic semináøe. 

Podìkování si zasloužili i sponzoøi celé akce, bez je- 
jichž pomoci by výtvarné léto nebylo možné usku- 
teènit. Patøí mezi nì pánové Zindulka, Hùla, Pilný 
a Weilguny. 

Ztráty a nálezy

(red)Ota Hofman (vlevo) s režisérem Jindøichem Polákem na ostrovském námìstí v roce 1972                                   Foto: Archiv Kroniky mìsta
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ØÍJEN
Ètvrtek 5. øíjna, moderuje Jana Pavlíková 
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 38. dìtský filmový a televizní festival Oty 
Hofmana. Hovoøí Ing. Marek Poledníèek, øeditel DK 
a Markéta Moravcová, tisková mluvèí festivalu.
18.35 Kulturní mìšec
18.55 Rozcestník
19.00 Informaèní servis
Ètvrtek 12. øíjna, moderuje Helena Kyselá 
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Rozšíøení prostor Mìstské knihovny Ostrov. 
Hovoøí Mgr. Irena Leitnerová, øeditelka MK Ostrov.
18.30 S-mix
18.45 Karlovarská Veterán-rallye 2006 (dokument)
18.55 Informaèní servis
Ètvrtek 19. øíjna, moderuje Jana Pavlíková
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Spolek pøátel mìsta Ostrova. Hovoøí Zdeòka 
Janischová, èlenka výboru spolku.
18.30 Školní støípky (SPŠ Ostrov)
18.45 Oslavy 675. výroèí jmenování mìsta Ostrova 
(dokument)
18.55 Rozcestník
19.00 Informaèní servis 
Ètvrtek 26. øíjna, moderuje Helena Kyselá
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Zkušenosti s novým vzdìlávacím systémem na 
základních školách. Hovoøí Mgr. Ladislava Hlušková, 
øeditelka ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov a Mgr. Václav 
Hruška.
18.30 Promìny
18.45 Videotip
19.00 Informaèní servis 

Celotýdenní vysílání
 9.00 Minizprávy (repríza), poøad, 

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

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

 18.00 Vysílání (premiéra), 19.00 Opakování 
vysílání do 24.00

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

8.00 Vysílání (opakování do 12.00)
 9.00 Minizprávy (repríza), poøad

 
3. øíjna v 18 hodin, další dny vždy po odvysílání 
Minizpráv.

Nové schéma vysílání se bude dále mìnit a 
zdokonalovat 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. 

Všechny zaèátky poøadù jsou pouze informativní!

Pondìlí, úterý:

Støeda: 

Ètvrtek:

Pátek:

Sobota: 
Nedìle:

Od 3. øíjna vysíláme volební spoty a diskuse:

Zmìna programu vyhrazena!

V dobì rekonstrukce dojde do 30. listopadu 
letošního roku k nìkolika krátkodobým vý- 
padkùm (v pracovních dnech mezi 10. a 18. ho- 
dinou), vèetnì jednoho dlouhodobého výpadku 
(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 informa- 
ce vždy s týdenním pøedstihem. 

Upozornìní kabelové televize

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

Kabel Ostrov, s.r.o.
Dnes už si asi málokdo vzpomene na to, že držitel 
hlavní ceny loòského festivalu Oty Hofmana (za film 
Velká voda) režisér Ivo Trajkov natoèil na Ostrovsku 
v devadesátých letech jeden ze svých nejúspìšnìjších 
filmù. Film se jmenoval Minulost a pøedstavil pøíbìh 
neslyšícího Františka, který se dostal do vìzení, pro- 
tože zabil milence své partnerky Lízy. Po návratu na 
svobodu zaèal milovanou dívku hledat. Nepøeko- 
natelnou pøekážkou pøi pátrání po zmizelé lásce však 
byl jeho handicap. Trajkov obsadil v tomto filmu nì- 
kolik ostrovských obyvatel do vedlejších rolí. Jak se 
tento dnes již slavný režisér ocitl v Ostrovì? 

Libuše Martínková, která po maturitì na zdejším 
Gymnáziu pracovala v pražské filmové nadaci, dala 
tvùrcùm filmu nejen tip na krásné okolí Ostrova, jak si 
je pamatovala ze svého dìtství, ale také na pár pøátel, 
kteøí by mohli být nápomocni pøi uskuteènìní tohoto 
benefièního projektu. Film byl totiž nevýdìleèný, 
všichni pracovali bez nároku na honoráø a veškerý 
pøípadný zisk byl urèen pro neslyšící. Proto bylo nutné 
snížit i výrobní náklady na minimum. Produkèní Mar- 
tínkové se nakonec podaøilo sehnat zhruba sto pade 
sát lidí, kteøí se na filmu zdarma podíleli. Vedle praž- 
ských hercù to byli i nìkteøí obyvatelé Ostrova.

Režisér Trajkov se pøijel do Ostrova podívat a hned 
udìlal kamerové zkoušky. Nìkteré scény vznikly také 
na Božím Daru. Hlavní roli Františka ztvárnil pražský 
herec Karel Zima, byla to jeho první hlavní role.

„Na Božím Daru mi bylo pìknì zima, právì pøišla 
obleva a my se brodili v roztálé bøeèce nìkolik hodin, 
nohy mokré nad kotníky,“ vyprávìl Karel Zima. „Ne- 
zapomenutelnou vzpomínku mám na toèení závì- 
reèné scény, kdy jsem musel vlézt do ledové vody 
v øece a celý se ponoøit. Bylo to v prosinci, mrzlo a já 
nejsem žádný otužilec. Èlenové štábu mì horlivì 

Natáèecí místo navrhla bývalá 
ostrovská studentka

Hlavního hrdinu jistila sanitka

èást I.

Irena Janeèková 
(Pokraèování v pøíštím èísle)

Libuše Martínková pøináší rychlé obèerstvení pro herce „na place“.                                                                 

Jak si Ostrované zahráli ve filmu
ujiš�ovali, že se mi urèitì nemùže nic stát, že je to vy- 
zkoušené, za tu malou chvíli že nepromrznu. Vìøil 
jsem jim až do chvíle, kdy vyšlo najevo, že pro mì na 
natáèení objednali sanitku s veškerým vybavením 
záchranné služby.“

Ostrovský festival Oty Hofmana navštívil Karel Zima 
pøed tøemi lety, kdy byly tématem festivalu pohádky. 
„Byl jsem nadšený. Poprvé v životì jsem vidìl na 
velkém plátnì Tøi oøíšky pro Popelku, spolu se svou 
dvouletou dcerkou Agátou, a byl to zážitek,“ uvedl 
herec Zima, kterého diváci znají i z nìkolika dalších 
filmù (Pátek ètrnáctého, Vražda koèky domácí, Udì- 
lení milosti se zamítá, nejnovìjší je Kousek nebe). 
O jeho pøesvìdèivém hereckém výkonu ve filmu 
Minulost svìdèily mimo jiné i èetné dotazy divákù, 
jak mohl hluchonìmý mladík vystudovat herectví. 
Jenže jediným skuteènì neslyšícím hercem v tomto 
filmu byl Jaroslav Macháèek z Kamenického Šenova, 
který si ve filmu zahrál Františkova pøítele.

Nejmladším hercem byl Jakub Rom, který v té dobì 
žil se svými rodièi v Ostrovì. Bylo mu teprve kolem tøí 
let. Ve filmu mìl ztvárnit Lízino dítì. Když uvidìl svou 
filmovou maminku, líèidly zmalovanou pøedstavitel- 
ku Lízy, rozbreèel se a chvíli trvalo, než se uklidnil. 
Jeho filmového otce si zahrál obyvatel Krásného Lesa 
u Ostrova, který filmaøùm v dobì natáèení také po- 
skytl ubytování. Já sama jsem zažila tøi natáèecí dny, 
vždy od šesti hodin ráno až do veèera. Výsledkem 
usilovné práce celého štábu pak byl tøeba jen nì- 
kolikaminutový zábìr. Toèili jsme pøed Vánocemi, 
v obrovském depu s parními lokomotivami. Provi- 
zornì zaøízená místnost na bývalém nádraží sloužila 
zároveò jako šatna a jídelna. Ti, kteøí právì netoèili 
v depu, se tlaèili kolem kamínek na uhlí, do kterých 
jsme nestaèili pøikládat, ale atmosféra tam byla ten- 
krát úžasná. 

Filmování bylo pro amatéry nároèné

Foto: Ze soukromého archivu
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Na Ostrovské míli se i letos 12. záøí sešlo mnoho nadšených dìtí.                                                                                                                                                                                               Foto: Jaroslav Kováø

Ostrovští hasièi v srpnu
Srpnové poèasí našim obèanùm zcela nepøálo, ale 
u naší jednotky se na nìjaký ten deštík èi chladno nesmí 
hledìt. Srpen se opìt projevil zvýšeným poètem 
zásahù, celkem se jednalo o 22 mimoøádných událostí: 
šest dopravních nehod, jeden požár, tøináctkrát jsme 
poskytli technickou pomoc, jednou unikly nebezpeèné 
látky a jeden poplach byl planý. Za pøipomenutí stojí 
technická pomoc ze 17. srpna: ve spolupráci s karlo- 
varskou jednotkou jsme v obci Boè vyproš�ovali para- 
šutistu ze stromu, kde uvízl po seskoku. Parašutista byl 
spuštìn nezranìný ze stromu.
Nároèným dnem se stal 21. srpen. Naši hasièi zaèali již 
ve 3.36 hodin, kdy vyjeli k vyproštìní osoby z výtahu. 
V 9.24 byla jednotka vyslána k dopravní nehodì osob- 
ního vozidla na ostrovském obchvatu. Po zabezpeèení 
místa a vozidla proti požáru se jednotka vrátila na 
základnu, kde však dlouho nepobyla. V 10.24 byla 
nahlášena nehoda dvou nákladních a dvou osobních 
vozidel, také z obchvatu mìsta. Silnice na Karlovy Vary 
byla na nìkolik hodin zcela uzavøena, nehoda se na- 
štìstí obešla bez zranìní. Tím však náš pracovní den 
neskonèil. Ve 13.18 jsme vyjeli k likvidaci nebezpeè- 
ného hmyzu do Stráže nad Ohøí, kde se na místním 
høbitovì nacházela tøi vosí hnízda. Cestou zpìt ještì ve 
14.07 posádka vozu likvidovala únik nafty z nákladního 
vozidla u Damic.
Plné nasazení pøipadlo i na 30. srpen, kdy naši jednotku 
navštívil hejtman Karlovarského kraje a starosta Ostro- 
va. Ve 12.56 bylo vysláno družstvo s cisternou na 
asistenci PÈR pøi vyhledávání výbušného systému, kte- 
rý neznámý èlovìk nahlásil na tísòovou linku. Jednalo 
se o jeden z místních bankovních domù. V 17.01 byla 
nahlášena zranìná labu� na rybníce u Kvìtnové. 
Družstvo vyjelo na místo s cisternovou automobilovou 
støíkaèkou a se èlunem, labu� odchytilo a pøedalo ji 
hlídce MP Ostrov, která ji dopravila k odborníkùm. Ve 
20.04 byla nahlášena dopravní nehoda na silnici do 
Karlových Varù, kde údajnì jedno vozidlo skonèilo 
v rybníce. Na místo okamžitì vyjela hlídka s èlunem. 
Vozidlo naštìstí vodu v rybníce nezneèistilo. Bylo 
provedeno oèištìní vozovky a likvidace následkù další 
dopravní nehody, která se stala souèasnì v proti- 
smìrném jízdním pruhu. I tyto nehody se naštìstí obe- 
šly bez zranìní. V srpnu došlo také k nákupu tøí nových 
radiostanic do našich zásahových vozidel z dotace Kar- 
lovarského kraje. 
Bližší informace o nás na: www.hasiciostrov.wz.cz. 

Pavel Všelko, JSHD Ostrov
Vlasta Schartová

Výtvarná soutìž 
Pro všechny dìti  MŠ, ZŠ a ZvŠ  

Kategorie:
I.      3-5 let
II.   6-9 let
III. 10-15 let
Pracovat mùžete libovolnou technikou (keramika, 
perník, vizovické tìsto, papír, lepenka, barvy na sklo 
ad.). V každé kategorii budou vyhlášeni tøi vítìzové 
(mezi cenami jsou opìt živí kapøi). Výkresy èi výrobky 
oznaète jménem, vìkem a školou a osobnì doruète 
do MDDM nejpozdìji do 27. listopadu. Nejlepší prá- 
ce budou vystaveny v MDDM od 4. prosince. Vý- 
sledky budou vyhlášeny a ceny pøedány pøi Miku-
lášské besídce.

Povídání o….
K Mezinárodnímu dni zvíøat je mimo jiné pøipravena 
beseda  „Pùsobení èlovìka na volnì žijící živoèišné 
druhy“. Bližší informace a rezervaci si vyžádejte 
telefonicky.

Podzimní prázdniny 
Turnaj ve stolním tenisu

Turnaj je pro dívky i kluky od 3. tøídy. Hrací systém 
i kategorie podle poètu úèastníkù. Nezapomeòte na 
pálky a sportovní obuv do tìlocvièny.

Otevøená stanice 

Ve SMPø. si mùžete prohlédnout hlodavce, drobné 
terarijní živoèichy, akvarijní ryby, exotické a dravé 
ptáky a drobné šelmy. 
Otevøené høištì

I o prázdninách bude otevøené høištì, kde si mùžete 
zahrát volejbal, malý fotbal, basketbal, nohejbal èi 
tenis, v pøípadì pøíznivého poèasí i 28. øíjna a  každou 
sobotu a nedìli od 10 do 18 hod. Ve stejnou dobu si 
mùžete zahrát i minigolf a venkovní stolní tenis.

Informace

„Vánoèní hvìzda“

26. øíjna 9.00 hod., tìlocvièna MDDM

26. a 27. øíjna 10 až 14 hod.

26. až 29. øíjna 10 až 18 hod. 

ke všem akcím i k èinnosti  kroužkù Domu dìtí od 
pondìlí do pátku od 8 do 20 hod. v MDDM nebo  
na tel. 353 613 248, k akcím Stanice mladých 
pøírodovìdcù ve SMPø od 9.30 do 17 hod. na tel. 
353 842 389 nebo 736 761 913. 

MDDM 
Turnaj ve florbalu 

         
9.00 hod. hoši do 11 let
11.00 hod. hoši od 12 do 15 let

Dùm dìtí spolu s OS Benjamin poøádají turnaj ve 
florbalu pro ètyøèlenná družstva (tøi hráèi v poli 
a brankáø). Sportovní obleèení a obuv s sebou, dopo- 
ruèujeme pøílbu pro brankáøe. K obìma turnajùm se 
pøihlaste v Domì dìtí nebo na høišti do 6. øíjna

Podzimní víkendová EKO stezka  

Zveme dìti a rodièe s dìtmi na podzimní výšlap do 
pøírody. Tentokrát je cílem chránìné krajinné území 
Ostrovské rybníky. Na trase si budete moci vyzkoušet 
i slaòování a další aktivity. První „turisté“ se vypraví na 
stezku ve 14.00 hod., poslední potom ve 14.30 hod. 
Samotné dìti pùjdou s dospìlým prùvodcem ve 
14.15 hod. Na konci cesty bude pøipraveno malé 
obèerstvení u ohnì. Úèastnické karty budou sloso- 
vány, hlavní cenou je rodinná vstupenka do ZOO 
Plzeò. Informace v KT a na plakátech.

Okresní turnaj AŠSKv minifotbalu

Ostrovský Dùm dìtí je už tradiènì poøadatelem 
okresní soutìže AŠSK v minifotbalu pro žáky 6. až 9. 
tøíd. Školní družstvo tvoøí ètyøi hráèi v poli a brankáø. 
Startují registrovaní i neregistrovaní hráèi a žáci 
sportovních tøíd (u gymnázií pouze nižší stupeò).
 
Podoby  našich zvíøátek

ve Stanici ml. pøírodovìdcù
Pøi pøíležitosti Mezinárodního dne zvíøat se mùžete 
zapojit do malíøské a fotografické soutìže. Pøijïte 
v uvedený den do Stanice a namalujte nebo vyfo- 
tografujte digitálním  fotoaparátem nìkteré z námi 
chovaných zvíøat.  Na vítìze èeká odmìna. Akce je 
zvláštì vhodná pro školní dužiny a jiné kolektivy.

Toulky podzimem

Nenároèný výlet do lesù kolem Ostrova spojený 
s hrami v pøírodì a rozpoznáváním stromù. Svou 
úèast potvrïte do ètvrtka 19. øíjna.  

7. øíjna, høištì MDDM  

8. øíjna  od 14 do 17 hod.

31. øíjna skupina A, o 1. až 6.místo
1. listopadu  skupina B, o 7. až 12. místo

4. øíjna od 14 do 17 hod. 

22. øíjna 10.30 hod. u SMPø
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Jindøich Julius, vévoda 
sasko-lauenburský (1586 
až 1665), po pøestoupení 
na katolickou víru našel 
uplatnìní v roce 1616 
v kariéøe plukovníka ra- 
kouské císaøské armády. 
Se svým regimentem se 
dokonce zúèastnil boje 
proti èeským povstalcùm 
i bitvy na Bílé hoøe v roce 

1620. Ostrovské panství získal v roce 1623, jako další 
téhož roku v srpnu panství toužimské, Podboøany 
a další. Ostrov se stal jeho sídelním mìstem. K to- 
muto rozsáhlému západoèeskému majetku šesti vel- 
kostatkù pøipojil sòatkem s pøíslušnicí bílinských Lob- 
kovicù ještì statky v severních Èechách: Zákupy, Cvi- 
kov a Horní Polici. V roce 1654 byl Jindøich Julius 
v poøadí desátý nejvìtší vlastník pùdy v Èechách.

Po jeho smrti se dìdici stali jeho synové Franz Erd- 
mann (1629 až 1666) a Julius Franz (1641 až 1689). 
Prvnímu pøipadlo vévodství sasko-lauenburské, èes- 
ké panství pøevzal Julius Franz a další rok, po smrti 
bratra, se stal vévodou. Pøevážnì pobýval v Èechách 
a zdárnì pokraèoval v rozšiøování rodového majetku. 
V roce 1663 koupil Ploskovice a pozdìji Svádov. 
V roce 1668 se oženil s Marií Hedwigou, ovdovìlou 
velkovévodkyní rakouskou. S ní mìl pìt dìtí, ale 
z nich zùstaly jen dvì dcery: Anna Maria Franziska 
(1672 až 1741) a Franziska Sibylla Augusta (1675 až 
1733).

Po smrti vévody si sestry otcovské statky rozdìlily 
a vytvoøily tak dvì nová správní centra: v Zákupech 
a v Ostrovì. Zatímco v Zákupech již Julius Jindøich 
pøestavìl renesanèní zámek v honosné barokní sídlo, 

Ze života ostrovské šlechty 

Je tomu už 130 let, kdy se na Božím Daru narodil 
návrháøi a mistru výšivkových vzorù Johannu 
Güntherovi, nazývaného Toler-Hans, a jeho paní 
Elizabeth, rozené Lorencové, druhý syn Anton. Rodi- 
na žila v nedostatku, a tak otec ještì hrával po ne- 
dìlích v pøíhranièním hostinci Neues Haus. Mladého 
Antona èasto brával s sebou, takže chlapec již brzy 
podle sluchu lehèí melodie také sám hrál. Hudební 
vzdìlání nemìl, noty a trochu hrát na housle ho 
nauèil jeho bratranec. Sám se pozdìji nauèil hrát také 
na kytaru. Když mu bylo 12 let, zemøela mu matka 
a otec se po druhé se oženil.  Na Antona mìla velký 
vliv jeho babièka, ke které mìl velmi vøelý vztah, což 
pozdìji vyjádøil ve své písni Me Grußmütterla (Moje 
babièka). Už od mládí si pøál být lesníkem, ale prak- 
ticky založený otec dal synka nadaného kreslíøským 
talentem do uèení k litografu Schmidtovi v Buchholzi. 
Po vyuèení pracoval Günther u c.k. dvorní litografie 
A. Hasse v Praze, kde se po veèerech v hospodì 
scházel s dalšími krajany z Krušných hor. Tam také 
vznikla jeho první píseò Drham is drham (Doma je 
doma). Písnièku, která se všem velice líbila, musel pro 
své pøátele neustále opisovat, a tak jako litograf pøišel 
na š�astný nápad: Píseò s notami, textem a malým 
obrázkem vyryl, vytiskl a první písòová pohlednice 
byla na svìtì. Jako pìtadvacetiletý odmítl výhodné 
místo litografa v Arhusu (Dánsko). Po smrti svého 
otce se vrátil do Božího Daru, kde na sebe pøevzal 
otcovskou zodpovìdnost. Živil se prodejem svých 
písòových pohlednic. Jeho písnì vycházely tiskem 
v rùzných úpravách, hrály se v rozhlase a byly 
vydávány na gramofonových deskách. Anton 
Günther, jinak pøezdívaný Toler-Hans-Tonl, založil 
nadaci, která sloužila k prospìchu nezamìstnaných 
z Božího daru.  Když padl v První svìtové válce jeho  
bratr Julius, vzal si na starost také jeho vdovu se tøemi

Dle textù Miloslava Ryšky, Karla Krause 
a publikace Dìjiny mìsta Ostrova zpracoval 
Vojtìch Písaèka. 

Franzisku Sibyllu Augustu a Annu Marii Franzisku zobrazil neznámý èeský dvorní malíø

jeho starší dceøi, energické a finanèními náklady nijak 
nešetøící Annì, se pøíležitost k uplatnìní naskytla 
v Ploskovicích. V období po roce 1720 vybudovala 
Anna Maria Franziska v Ploskovicích svou letní rezi- 
denci a žila zde odlouèenì od svého manžela, toskán- 
ského velkovévody Gastona III. z rodu Medicej- 
ských. K návrhu a zøejmì i provedení této nároèné 
práce si s nejvìtší pravdìpodobností zvolila litomì- 
øického architekta Octavia Broggia, jehož otec Giulio 
už pracoval pro sasko-lauenburský hrad. Syn Octavio 
jej úspìšnì následoval. 

Ploskovický zámek, architektonicky velkoryse pojaté 
barokní sídlo, vznikalo v letech 1720 až 1730. Nejen 
samotná stavba, ale i vnitøní a venkovní výtvarná 
výzdoba zámku je úžasná. Na ní v prùbìhu let pra- 

covalo mnoho známých umìlcù, jak sochaøù, tak 
malíøù. Jedním z tìch, kteøí se významnì podíleli na 
vnitøní výzdobì zámku, byl v 19. století Josef Navrátil 
se svou malíøskou skupinou. Právì úpravy v 19. 
století pøivedly do interiérù Ploskovického letohrád- 
ku honosnou nádheru. Po své abdikaci v roce 1848 
zde totiž èasto pobýval poslední korunovaný èeský 
král, císaø Ferdinand I., který zde dožíval svùj podi- 
vínský život jako penzista. Ploskovický zámek pod 
svahy Èeského støedohoøí je také pùvabným svìd- 
kem života sestry „naší“ ostrovské Franzisky Sibylly 
Augusty. 

Anton Günther, bard Krušných hor 
dìtmi. Pøi pøíležitosti jeho šedesátých narozenin mu 
obèané Božího Daru postavili na námìstí pomník. 
Jeho rodný dùm již neexistuje, ale dùm, který si sám 
postavil a ve kterém bydlel, je opatøen døevìnou 
pamìtní deskou. Po nástupu fašismu byly uzavøeny 
hranice a bylo mu znemožnìno vydávání pohlednic 
v nakladatelství Hofmeister v Lipsku. Stýkal se s èes-
kým nadlesním, svým kamarádem a bylo mu vyèí- 
táno, že „Èechama se jeho dveøe netrhnou“. Dne 

29. dubna 1937 odešel Toler-Hans-Tonl dobrovolnì 
ze života. Na poslední cestì ho provázelo bezpoèet 
lidí za zvukù jeho nejznámìjší písnì Feierobnd. Na 
høbitovì nalezneme jeho hrob s bronzovým náhrob- 
kem. V souèasné dobì je v Nìmecku vydáno nìkolik 
CD, mj. i s originálními nahrávkami, pøepis gramo- 
fonových desek samotného Antona Günthera.

Ing. Josef V. Neèas

(http://www.anton-guenther.de/, 
èeský pøeklad http://www.bozi-dar.cz/)

Vlevo od Josefa Neèase (uprostøed) stojí vnuèka Antona Günthera, paní Christine Pollmerová z Oberwisenthalu.    Foto: Ing. Josef V. Neèas
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Ètenáøské pøíspìvky

Každý z nás má svùj tajný sen. Nìkdo jen sní a jiný si 
zaène své sny uskuteèòovat. Patøím do té druhé sku- 
piny. Mám ráda pøírodu a zvíøata. Už od mládí jsem 
obdivovala konì. Ale protože jsem se nenarodila ja- 
ko sportovec, byla jsem pøesvìdèena, že bych jízdu 
na koni nikdy nezvládla. Tak jsem jen malovala obráz- 
ky koní a z dálky je pozorovala. Mnohem pozdìji 
jsem se rozhodla to pøece jen zkusit a zaèala jsem se 
uèit jezdit. To, co vypadá na první pohled velmi jed- 
noduše, není žádná legrace. Ale dívat se na svìt ze 
høbetu tohoto nádherného zvíøete za to úsilí a odva- 
hu stojí. A navíc, vaše záda vám podìkují a vdìèná 
vám bude i vaše duše. 

V samotné blízkosti mìsta je však jedno místo vprav- 
dì magické. Mám na mysli nádhernou louku za 
nemocnicí a kopcem zvaným Køížek. Louka sama 
o sobì je vynikajícím místem k odpoèinku a také je 
k tomu ostrovskými obèany hojnì využívána. V kaž- 
dém roèním období se sama pøímo nabízí: Pojïte se 
probìhnout, zajezdit si na bìžkách, pouštìt draky 
nebo se projít s psíkem. A my toho s radostí vy- 
užíváme. A ten nádherný panoramatický rozhled! 
Mnozí jezdí do svìtových velehor kochat se jejich 
krásou, a my zde máme výhled zcela srovnatelný. Já 
sám jsem na louce zažil nìkolik východù slunce nad 
Doupovskými horami, jejichž krása mi brala dech 
a naplnila mì vdìèností, že toto místo bylo stvoøeno.

Spoluobèané, kterým se tato louka také líbí v dnešní 
podobì, by si ji mìli užívat naplno, nebo� její èas se 
krátí. Tvùrci územního plánu mìsta usoudili, že je 
tøeba zdokonalit pøírodu zástavbou. Plány na roz- 
parcelování, vedení komunikací a inženýrských sítí již 
vznikají. Plánuje se zde satelitní zástavba „moderní- 
mi“ rodinnými domy. Ano, tento „rakovinný nádor“ 
prakticky všech èeských mìst, který se v Ostrovì 
zatím pøíliš neujal, pravdìpodobnì vybují i zde volnì 
do krásné krajiny.

Samozøejmì chápu touhu lidí po novém bydlení. 
Chápu také zcela legitimní právo vlastníkù pozemkù 
tyto pozemky zpenìžit, ale cena, kterou v tomto 
pøípadì zaplatí vlastnì všichni, bude neúmìrnì 
vysoká. Nemohu být také pøíliš optimistický a doufat, 
že nová zástavba nepoškodí estetické kvality tohoto 
místa. Staèí se podívat na zoufalou architektonickou 
úroveò nových rodinných domù v sousední lokalitì 
mezi koupalištìm a nemocnicí. Bylo by také zbyteèné 

Dovolím si malou poznámku k èlánku pana Vladimíra 
Tomana. Nechci být tím, kdo rozpoutá diskusi nad 
tématem, zda zastavìt horní okraj louky u nemocnice 
rodinnými domky èi nikoli. Ani nechci zaèínat pole- 
miku o tom, zda mìsto potøebuje zastavit úbytek 
obyvatel a proè. Jen bych rád informoval ètenáøe, že 
v èlánku zmiòovaná louka není a nikdy nebyla ve 
vlastnictví Mìsta. 

Zpráva o pravdìpodobném konci jednoho krásného místa
V našem mìstì se v posledních letech odehrála øada zmìn. Nìkteré jeho vzhledu, atraktivitì a vùbec 
životu v nìm prospìly zcela jednoznaènì (napø. opravy v historické èásti nebo nedávno zprovoznìný 
obchvat mìsta). Dá se øíct, že se Ostrov stal krásnìjším a pro život pøíjemnìjším místem. Dobrý dojem 
z našeho spoleèného bydlištì se však èásteènì vytrácí, pohybujeme-li se po jeho obvodì. Nebýt 
rybníkù (ty Borecké jsou opravdu pìknì udržované), bylo by mìsto kompletnì obkrouženo 
prùmyslovými zónami a velmi nevzhlednými garážovými èi zahrádkáøskými koloniemi, pøipo- 
mínajícími spíše nìjaké bangladéšské pøedmìstí. 

Zatím ještì nedotèená louka poblíž ostrovské nemocnice a Køížku.                
Foto: Vladimír Toman

Pøíspìvky ètenáøù jsou redakènì kráceny. 
Redakce nezodpovídá za obsah textu ètenáø- 
ských pøíspìvkù.

rozebírat tak oèividnou pravdu, že v našem mìstì se 
dá stavìt i jinde, dodnes je mìsto roztrženo na starou 
a novou èást širokým nezastavìným pásem, a to není 
zdaleka jediný pøíklad.

Na závìr bych si dovolil adresovat nìkolik slov 
vlastníkùm nebo vlastníkovi tohoto pozemku (ne- 
zjiš�oval jsem, komu louka patøí a není to ani pod- 
statné): Jste majitelé umìleckého díla. Díla, které jste 
nevytvoøili. Je vaším nezpochybnitelným právem vy- 
užít je, aby vám váš majetek pøinesl co nejvìtší užitek. 
Mùžete s ním však naložit také jinak. Tøeba jako 
mecenáš umìní, který vlastní vzácný obraz a zpøí- 
stupní jej veøejnosti. Za takový pøístup bych vám byl 
opravdu vdìèný a vìøím, že nejen  já. 

Rodinné domy mezi nemocnicí a koupalištìm.
Foto: Vladimír Toman

Bc. Jan Bureš, starosta mìsta

Starosta mìsta uvádí

Uèarovali mi konì

Radka Machová

Vladimír Toman, Ostrov

Po návratu z ježdìní se cítím lehká jako pták a jsem 
pozitivnì naladìná. Je to nádherný pocit.  Nìco, co 
se nedá popsat, co se musí prožít. Podle mne zaèíná 
rekreaèní ježdìní na koních prožívat své znovu- 
zrození. Vedle cyklostezek vznikají jako houby po 
dešti hypostezky. A koníci, aniž to vìdí, pomáhají 
svou existencí dál také lidem fyzicky nebo duševnì 
nemocným. Dìti v jezdeckých oddílech se vedle nich 
uèí pracovitosti a odpovìdnosti. Jsem ráda, že jsem si 
svùj sen uskuteènila. Získala jsem novou, zajímavou,  
krásnou životní zkušenost. A kdo ví, co obnáší jízda na 
koni, dá mi urèitì za pravdu. Pokud máte podobnou 
touhu, zkuste to také. Obohatíte se o nádherný ži- 
votní zážitek a budete si vážit sami sebe. A pokud 
chcete tip, navštivte tøeba jezdecké støedisko v Mo- 
øíèovì, je to blízko. 
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Nyní nastává období, kdy listnáèe jsou již zcela 
probarvené. Chlorofyl ustupuje do pozadí a listy se 
probarvují do fantastických odstínù od jásavì žlutých 
po temnì fialové. Pøestože tento pøírodní karneva- 
lový rej je v plném proudu, zahrádkáøi se dávají do 
postupného celkového poklízení zahrady. Ale pozor, 
ani desátý mìsíc v roce není mìsícem, ve kterém by 
se rostliny nepøipravovaly pro další život!
Tipy pro okrasnou zahradu
Do skleníkù a zimoviš� pøenášíme rostliny citlivé na 
mráz. Sázíme okrasné keøe a stromy. Vysazujeme tu- 
lipány a hyacinty. Pøi pøíchodu mrazu sklízíme hlízy 
jiøin. Èistíme záhony od zbytkù odkvetlých letnièek. 
Dokonèíme výsadbu dvouletek. Z trávníku pravidel- 
nì vyhrabáváme listí. Pøipravujeme zásobu krycího 
materiálu pro ochranu choulostivých rostlin. Pøipra- 
vujeme ochranné prvky proti okusu stromù zajíci 
a vysokou zvìøí. Øádnì pøekontrolujeme oplocení 
pozemku. Od poloviny mìsíce mùžeme vysazovat 
rùže všech druhù. Èistíme skalky. Seženeme slune- 
ènicové semeno pro zimní pøikrmování ptákù.
Tipy pro ovocnáøskou zahradu
Sklízíme zimní odrùdy ovoce. Než udeøí první mrazy, 
sázíme ovocné stromky. Po opadu listù mùžeme váp- 
nit kmeny ovocných stromù. Sklízíme pozdní odrùdy 
jakostního vína.
Tipy pro zeleninovou zahradu
Ukonèíme sklizeò koøenové a pozdní koš�álové zele- 
niny. Pøi mírných mrazech mùžeme na záhonech po- 
nechat èínské zelí a hlávkovou kapustu. Až do jara na 
záhonech necháváme rùžièkovou kapustu, kadeøá- 
vek a pór. Zaèínáme zarývat zelené hnojení, popøí- 
padì hnùj. Do hrnkù mùžeme sázet pažitku.
Práci v zahradì bereme jako relaxaci a mezi rytím si 
najdeme dost èasu pro pøivonìní k pùvabùm podzi- 
mu. Všímejme si nepøeberného množství barevných 
odstínù chryzantém. 

Zahrádkáøi v øíjnu

Milan Jandourek

U pøíležitosti nadcházejících komunálních voleb byly zveøejnìny výsledky hodnocení èeských obcí, 
podle nìhož byl sestaven žebøíèek. Uveøejnil jej deník Aktuálnì.cz. Hodnotilo se pøedevším podle 
toho, kam se lidé nejèastìji stìhují, kde chtìjí bydlet a kde radnice investují do výstavby a kultury. 
Z toho pak vyplynulo, které obce jsou v jednotlivých krajích nejlepší.

Na prvním místì byl Tachov. Ostrov byl v žebøíèku obcí vyhodnocen jako pátý nejlepší. Více na: 
http://aktualne.centrum.cz 

Umístìní západoèeských pohranièních obcí na pøedních místech žebøíèku bylo pro mnoho lidí 
pøekvapením, protože v minulosti se na tuto takzvanou sudetskou oblast pohlíželo jako na 
zanedbanou. Lidé se však na západ republiky nyní stìhují èastìji než døíve, starostové mìst zde více 
využívají možností dotace z evropských fondù, podporují kulturu i výstavbu. Velká mìsta, napøíklad 
Praha èi Brno, se v žebøíèku podle uvedených kritérií umístila hùøe. Srovnatelné výsledky se 
západoèeskou oblastí mìly pouze jižní Èechy.

Mìsto Ostrov je pátou nejlepší obcí v republice

(red)

Pohled na historické jádro Ostrova. Snímek vznikl jako podklad pro logo k projektu Historický Ostrov.             Foto: Ing. Marek Poledníèek
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PLASTOVÁ OKNA
!!! AKCE !!! SLEVA !!!

TechnorolTechnorol

Cena trojdílného okna, vèetnì montáže, demontáže, likvidace, vnitøního
parapetu a zednického zaèištìní 10.590 Kè

Cena dvoudílného okna, vèetnì montáže, demontáže, likvidace, vnitøního
parapetu a zednického zaèištìní 7.980 Kè

Trojdílné okno (výrobek)  8.432 Kè
Dvoudílné okno (výrobek) 6.014 Kè

PLASTOVÁ OKNA A DVEØE
www.technorol.czwww.technorol.cz

Pøi odbìru plastových oken sleva na vnitøní interiérové žaluzie
s øetízkových ovládáním 25% !!!

obchodní zástupce:
777 349 931
777 563 300 SLEVA
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NOVÌ 
OTEVØENÁ 
PRODEJNA
Hlavní tøída 797
vedle kanceláøe REBY
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