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Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do 
pøíštího èísla je 9. února

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

Historický Ostrov prožívá v souèasné dobì mimoøádné 
chvíle. Vedle záchrany klášterního Posvátného okrsku 
s úspìšným restaurováním kaple Panny Marie Einsie- 
delnské a jedineènou obnovou kupole Pohøební kaple se 
úprav doèkal koneènì i po léta zanedbaný Zámecký park. 
Pokud chceme, aby se v daném místì zvýšil cestovní 
a turistický ruch, musíme mít co návštìvníkùm nabídnout. 
Nejvyhledávanìjšími cíli jsou zejména místní památky, 
pro které turisté váží èasto dalekou cestu. Cestovní a tu- 
ristický ruch je nejdynamiètìji se rozvíjející odvìtví sou- 
èasnosti a jeho význam pro prosperitu celých oblastí, 
myslím, již není potøeba dalekosáhle zdùvodòovat. Zvláštì 
když se mìsto Ostrov š�astnou konstelací nachází v kraji 
proslulých západoèeských lázní. Dnes ale již nejde jen o to, 
pøitáhnout turisty do daného místa na krátkodobý pobyt, 
ale zdržet je zde na delší dobu. Tomu ale musí odpovídat 
i nabídka. A mìsto Ostrov má vìru co nabídnout.

Jednou z významných možností zvýšení atraktivity Ostro- 
va jako zajímavé turistické destinace je Zámecký park. 
Jeho kulturnì-historický potenciál je znaèný. Pro svou 
jedineènou úpravu byla zdejší barokní zámecká zahrada 
v minulosti oznaèována jako „osmý div svìta“, nemající 
v èeských zemích obdoby. I v rámci støední Evropy byla 
pojímána jako mimoøádné umìlecké dílo. Na poèátku
19. století ale nastal úpadek. Pøestože byl v duchu dobo-   

Z Osmého divu svìta až k lužnímu lesu

Jak bude vypadat Zámecký park
Stavební a zahradní úpravy v ostrovském Zámeckém parku, které zapoèaly v minulém roce, jsou stále 
pøedmìtem diskusí odborníkù, ochráncù životního prostøedí i ètenáøù. Mnoho Ostrovanù si klade otázku, co 
bude výsledkem právì probíhajících úprav, jaká bude koneèná podoba parku, který byl až dosud více 
pøírodním místem k procházkám nežli pìstìnou zahradou. Tentokrát jsme dali prostor historikovi architektury 
Lubomíru Zemanovi, aby informoval obèany o stavu parku, jeho rekonstrukci a objasnil nìkteré dùvody, 
vedoucí k výrazným zásahùm na území parku. (red)

Reminiscence Zámecké zahrady v Ostrovì
vých pøedstav vypracován plán pøemìny francouzské 
zahrady na pøírodní anglický park, nebyl nikdy realizován 
a park se tak dostal do své souèasné podoby víceménì 
samovolným procesem. Po dlouhé dobì devastace se 
postupnì zmìnil takøka v lužní les. Pøi úvahách o hodnotì 
a možnostech lokality se tak støetla hodnota ve formì 
bìžného lesoparku s hodnotou území s jedineènými 
barokními stavbami evropského významu. Již v 70. až 
80. letech 20. století pøevážil aspekt umìlecko-historický 
s ideou celkové obnovy barokní zámecké zahrady. Ve 
zpracovaném architektonickém návrhu byly navrženy 
k obnovì zahradní partery (pravidelné kvìtinové záhony 
kolem budov) vèetnì nìkterých vodních dìl. Pro nároè- 
nost obnovy však k realizaci tehdy nedošlo.

Po roce 1989 se znovu rozproudily diskuse o obnovì 
zahrady, ovšem idea celkové obnovy se ukázala jako 
nereálná. Navíc navrhovaná podoba parterù vycházela ze 
staršího vývojového stadia zahrady a napøíklad k barok- 
nímu Letohrádku z let 1673-1679 pøiøazovala manýri- 
stické zahradní prvky z veduty Mathäuse Meriana z roku 
1642. Po rozhodnutí Mìsta Ostrov, jakožto vlastníka 
areálu, pøikroèit k nezbytné úpravì zanedbaného Zámec- 
kého parku, byla proto po dùkladných prùzkumných 
pracích (stavebnì-historický, archeologický a dendrolo- 
gický prùzkum) zvolena metoda pouze náznakové remi-  

Úpravy sledují krajináøské pojetí parku

Už jste vidìli svatou Annu?

Jaká je historie svaté Anny si mùžete 
pøeèíst na stranì 2

Zámecká zahrada v roce 1715 (pohled na Letohrádek ze zadní strany).                                                                                              Rytina: J. M. Sockh

Kaple sv. Anny pøed rekonstrukcí        Foto: Archiv DK

Pokraèování na stranì 2
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Tomáš Garrique Masaryk 
(7. 3. 1850 až 14. 9. 1937)
„Abychom milovali vlastní národ, netøeba nám nená- 
vidìt národa jiného; možná, že mnohým takový cito- 
vý kontrast je potøeba, ale láska, žijící nenávistí, není 
šlechetná.“ TGM

(rep) 

Sv. Jan Nepomucký
Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého z roku 
1872 stojí na kamenném barokním mostì 
v ostrovském Zámeckém parku, pùvodnì však 
zdobila pilíø mostu u klášterního areálu. Tradièní 
ikonografické pojetí zobrazuje tohoto svìtce 
s køížem a zámkem jako symbolem mlèenlivosti 
a zpovìdního tajemství. Je patronem zpovìd- 
níkù a knìží, tajemství, cestování, lodníkù, vo- 
raøù, mlynáøù, poutníkù a š�astných návratù, 
proto stává na rozcestích a mostech. Ochraòuje 
také pøed nebezpeèím z vody.
Jan Nepomucký žil ve 14. století. Jako syn 
rychtáøe vystudoval teologii a práva a pracoval 
jako notáø, knìz a faráø. Byl rektorem zaalpských 
studentù v Padovì a od roku 1389 generálním 
vikáøem arcibiskupa Jana z Jenštejna. Ve složité 
politické situaci, kdy se Václav IV. snažil oslabit 
arcibiskupùv vliv, se Jan Nepomucký postavil na 
stranu Jana z Jenštejna. Jako jediný z muèených 
vìzòù se pak odmítl zaruèit, že nevyzradí nic 
o tom, že byl muèen. Proto byl ještì týž veèer 
svázaný svržen z Karlova mostu do Vltavy. Stalo 
se to na jaøe roku 1393.  (jan)

Již pøed koncem tøicetileté války se vévoda Julius 
Jindøich rozhodl vybudovat v Ostrovì pro sebe i pøí- 
slušníky èeské linie svého rodu mauzoleum (po- 
høební kapli). Ostrov se totiž za vévody stal, a mìl se 
stát i pro celou èeskou vìtev vévodù sasko-lauen- 
burských, rezidenèním mìstem a tedy i místem po- 
sledního odpoèinku. Základní kámen k pohøební 
kapli, zasvìcené svaté Annì, položil sám vévoda 
20. dubna 1644. Dostavìna byla až v roce 1663, kdy 
dne 16. záøí byla slavnostnì vysvìcena. Nedlouho 
nato, 20. listopadu 1665, vévoda Julius Jindøich zem- 
øel a podle svého posledního pøání byl také v po- 
høební kapli pochován. Ovdovìlá vévodkynì Anna 
Magdaléna pak v bezprostøední blízkosti kaple za- 
ložila piaristický klášter.

V prùbìhu své dlouhé existence byla kaple svaté 
Anny nìkolikrát opravena, pùvodní barokní báò byla 
nahrazena støechou provizorní, ale i tu zub èasu znièil 
natolik, že byla odstranìna. A kaple pak už jen 
chátrala a chátrala.

V souèasné dobì však, v rámci projektu Historický 
Ostrov, prochází významnou renovací. Tato unikátní 
osmiboká stavba se po dlouhých desítkách let do- 
èkala nové støechy, cibulovité bánì. Obnovena bude 
fasáda a kompletním restaurováním prochází také 
interiér, kde se obnovuje bohatá štuková výzdoba. 
V kapli bude zøízen památník rodu vévodù sasko-
lauenburských a markrabat bádenských, kteøí vý- 
znamnì pøispìli ke stavebnímu vývoji našeho mìsta. 
Symbolicky bude tedy místem, kde se na tyto šlech- 
tické rody bude opìt vzpomínat. Není bez zají- 
mavosti, že letos v lednu byly právì do makovice na 

Už jste vidìli svatou Annu?

Ing. Alexandra Fürbachová, 
vedoucí odboru Rozvoje a územního plánování

niscence. Pro zachování hodnot lokality i jako význa- 
mného biokoridoru s množstvím zelenì se celkový 
charakter parku ponechal v pøírodnì krajináøském 
pojetí z prùbìhu 19. století. Reminiscence zahradních 
parterù se tak týká jenom prostorù s architekto- 
nickými památkami, Letohrádku a Paláce princù. Tato 
reminiscence ale, na rozdíl od pøedešlého projektu, 
pøiøazuje ke stojícím barokním objektùm zahradní 
úpravy, odpovídající dobì vzniku dané architektury. 
Dojde tak k patøiènému zarámování vzácných pa- 
mátek bez toho, aby se vymýšlely nevìrohodné 
kreace, které by nemìly k daným památkám žádný 
vztah. Jak se postupnì ukázalo, tyto zaniklé úpravy 
nebyly zase až tak zaniklé, byly pouze skryté oèím 
návštìvníkù parku; samovolnì vyšlapané zakøivené 
cesty vedly vesmìs ve starých barokních liniích 
a ohranièení døívìjších parterù bylo možné v trav- 
natých plochách pomìrnì zøetelnì odhalit.

Pøestože se dnešní zásah zdá být dosti razantní, 
struktura barokní zahrady byla pod nánosem terénu 
výraznì zachována. A tak ji staèilo, obraznì øeèeno, 
pouze oprášit. Tam, kde bylo ovšem nutné zachovat 
pro kvalitu životního prostøedí hodnotné a zdravé 
døeviny, byly i nadále zachovány, by� se nacházejí 
v místech nových úprav. Jedná se tak o významný 
poèin, zachovávající základní charakter biologických 
složek parku doplnìných tak, aby opìt nabyl i své 
ztracené kulturnì-historické hodnoty. Nejde o vytvá- 
øení nìjakých „nových“ památek, ale o zhodnocení 
historicky mimoøádného prostoru, který mùže lákat 
nejen místní obyvatele k venèení svých psích miláèkù. 
Lze jen doufat, že se Mìstu Ostrov tuto mimoøádnou 
šanci podaøí zdaøile realizovat tak, jak se to podaøilo 
v jiných centrech barokní kultury, od zahrad zámku 
Marly ve Francii, Horního Belvederu ve Vídni až 
tøeba po zámeckou zahradu v Zákupech u nás. Jde 
totiž vskutku o jedineènou obnovu kulturní památky, 
jíž Zámecký park v Ostrovì bezpochyby je. Co na celé 
akci ovšem bohužel schází, je vèasné a úplné in- 
formování široké veøejnosti a patøièné zdùvodnìní, 
proè se k takovýmto krokùm sáhlo, proè se tak dìje 
a co to mìstu Ostrov ve svém výsledku pøinese. 

Zdravé a vzácné døeviny zùstaly 
zachovány

Mgr. Lubomír Zeman, historik architektury

Pokraèování ze strany 1

Ne, nebojte, nejde o nìjaké nadpøirozené zjevení v ulicích Ostrova. Jedná se o kapli svaté Anny, 
kterou je po dlouhých letech koneènì vidìt mezi klášterními kaplemi, a to i ze vzdáleného pohledu, 
z obchvatu mìsta. Tak už jste ji vidìli? A jaká je její historie?

vìžièce kaple svaté Anny vloženy informace o historii 
a opravì kaple a ostatních památek, zdravice sou- 
èasného starosty mìsta budoucím pokolením a sedm 
souèasných èeských mincí.

V záøí letošního roku bude projekt Historický Ostrov 
slavnostnì ukonèen. Už na konci léta se tedy doèká- 
me zpøístupnìní opravené kaple. A stejnì i opra- 
vených dalších památek: kostela Zvìstování Panny 
Marie, kaple svatého Floriána, Glorietu, klášterní 
i zámecké zahrady a Ekocentra, nové budovy Stanice 
mladých pøírodovìdcù. To vše je možné za finan- 
èního pøispìní Evropského fondu pro regionální 
rozvoj a státního rozpoètu. Ale nejen díky finanèním 
zdrojùm lze takovéto kroky uskuteènit. Je k tomu 
potøeba entuziasmu a odvahy lidí, kteøí se na obno- 
vení areálu kláštera a parku podílejí.

Nikdy není pøíliš brzy a pøíliš pozdì podìkovat 
všem, kteøí k této historicky významné události 
pro naše mìsto alespoò trochu pøispìli.
Dìkujeme! 

Kaple sv. Anny, která je v rekonstrukci, dostává novou kupoli.                                                                          Foto: Ing. Marek Poledníèek

Uvítáme diskusní pøíspìvky ètenáøù k otištìným tématùm v OM
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 Mìstská knihovna Ostrov ve spolupráci s Mìstskou 
policií Ostrov vyhlašuje pro registrované dìtské ète- 
náøe Velkou pátrací soutìž „Vypátrejte tajemství 
knihovny“. Soutìž bude probíhat od 5. února do 
30. dubna. Vítìzové obdrží titul detektiva a vìcné 
ceny. Pøihlášky do soutìže se pøijímají v dìtském 
oddìlení.

 pokraèuje 15. února 
v 18.30 hod. folkovým poøadem Evy Henychové. 
Loïka její hudby je naplnìna až po okraj citem, 
romantikou, ale i pochopením pro každého èlovìka 
s jeho starostmi a radostmi. Více informací naleznete 
na stránkách www.evahenychova.cz. 

Cyklus hudebních ètvrtkù

Mgr. Irena Leitnerová, øeditelka MK

Mìstská knihovna

Digitální televizní vysílání v telekomunikaèní síti 
mìsta Ostrova 
RM jednající jako Valná hromada spoleènosti Kabel 
Ostrov s.r.o. bere na vìdomí a ukládá jednateli: sle- 
dovat situaci na trhu DVB-C, do závìreèné zprávy za 
rok 2006 vèlenit situaèní zprávu o pøípravì digita- 
lizace k 30. èervnu 2007, zpracovat návrh na stano- 
vení kapacit, personálního zajištìní a cenové politiky 
v souvislosti s pøechodem na DVB-C k 31. prosinci 
2007 a analyzovat pøipravované zmìny s ohledem na 
dotace kraje, ÈR a EU.     
Rozpoèet mìsta na rok 2007
RM doporuèila ZM schválit návrh rozpoètu mìsta na 
rok 2007, kde celkové pøíjmy mìsta èiní 404.732 tis. 
Kè a celkové výdaje mìsta èiní 404.732 tis. Kè.
Pøíspìvek 
RM souhlasí s poskytnutím pøíspìvku ve výši 50 tisíc 
na provoz zaøízení sociálních služeb Oáza klidu Nové 
Sedlo Louèky na rok 2007 za podmínky, že toto zaøí- 
zení bude garantovat poskytování sociálních služeb 
roènì prùmìrnì alespoò ètyøem obèanùm mìsta 
Ostrova.
Jmenování komisí RM

 pøedseda Zdenìk Volkovjak, èleno- 
vé: Iveta Rezáková, Zdenìk Èastotický, Kateøina 
Miosgová, Radka Šejvlová, Lenka Kottková,  Jana 
Hroudová, Zdenìk Mareš 

 pøedseda RNDr. Wohlmuth František, èle- 
nové: Roman Preis, Vojtìch Písaèka, Ing. Josef 
Macke, Ing. Marek Poledníèek, Kateøina Rejchrtová, 
Walburga Mikešová, Mgr. Zdeòka Èepeláková, Ing. 
Jan Blažek, CSc. 

 pøedseda Ing. Marek Polední- 
èek, èlenové: Ondøej Holeèek, Martina Matyášová 
DiS, Ing. Václav Hanzl, Ing. Zdenìk Novotný, Petr 
Želechovský 

 pøedseda Ing. Petr Ned- 
vìd, èlenové: Zdenìk Frána, Milan Matìjka, Ing. 
Václav Hanzl, Oldøich Èechman, Mgr. Libor Bílek, 
Zdenìk Mareš, MUDr. Petr Pavelka, Evžen Páloš, 
Marcela Fidrmucová

 pøedseda RNDr. František 
Wohlmuth, èlenové: Marcela Pechrová, Alena Špol- 
cová, Ing. Josef Macke, Ing. Michal Rjaško, Ing. 
Vladimír Trafina, Kvìtuše Stehlíková, Ing. Helena 
Stixová, Ing. Daniel Kadlec, Zdenìk Volkovjak 

 pøedseda Ing. Jan 
Koenigstein, èlenové:  Ing. Vladimír Palivec, Karel Bí- 
na, Oldøich Orel, Zdenìk Mareš, Ing. Ivo Èechman, 
Jiøí Savèic, Jaroslav Cerha 

 pøedseda Miroslav Køížek, èlenové:  Martina 
Matyášová DiS., Rudolf Stránský, Mgr. Hana Tam- 
chynová, Jana Hroudová, Vladimír Lesser 
Dopravní komise: pøedseda Jan Hudec, èlenové: Jan 
Fráòa ml., Marian Matyáš, Rudolf Stránský, František 
Kamarád, Jiøí Savèic, Josef Krs, Vladimír Lesser, Josef 
Koritina, Ing. Bohumil Schneider. Stálí hosté: Tima-
CS, Policie ÈR, MìPo, Ing. Martin Kohout 

 pøedseda starosta, èlenové: 
uvolnìný èlen ZM, místostarosta, vedoucí odboru 
RÚP, vedoucí odboru ŽP, vedoucí odboru výstavby, 
vedoucí odboru SMM, vedoucí odboru MM, ve- 
doucí odboru investic, tajemník MìÚ

 pøedseda vedoucí finanèního 
odboru, èlenové: starosta, místostarosta, tajemník 
MìÚ, referent odboru MM (evidence majetku), 
vedoucí odboru KS, referent odboru VS (správa 
budov MìÚ)
Prevence kriminality
RM doporuèila zaøazení Ostrova do programu Pre- 
vence kriminality na místní úrovni, Partnerství 2007, 
který byl schválen Usnesením vlády ÈR. Manažerem 
prevence kriminality pro mìsto Ostrov byl jmenován 
Evžen Potopalský, velitel Mìstské policie Ostrov. 

Bytová komise:

Komise pro propagaci a historickou pamì� 
mìsta:

Rozpoètová komise:

Komise majetku mìsta:

Komise pro místní èásti:

Komise pro výbìrová øízení:

Komise pro posuzování pøíspìvkù z rozpoètu 
mìsta:

Investièní komise:

Likvidaèní komise:

Z jednání Rady mìsta

(rep)

Portál veøejné komunikace s obèany je souèástí pro- 
jektu Zkvalitnìní a rozšíøení telekomunikaèních roz- 
vodù mìsta Ostrova. Hlavním cílem projektu je zlep- 
šení služeb veøejné správy a zefektivnìní komunika- 
ce s obèany. Projekt byl spolufinancován ze struktu- 
rálních fondù EU (Evropský fond pro regionální 
rozvoj), ze státního rozpoètu ÈR a rozpoètu Mìsta 
Ostrova. Prostøednictvím portálu mùže každý obèan 
mìsta od letošního ledna získat pøes internet infor- 
mace o svých smlouvách s mìstem a o poplatcích 
mìstu vèetnì rozpisu plateb. 

Poèet agend, ve kterých budou mít obèané pøístup ke 
svým datùm, se bude postupnì zvyšovat. V portálu 
obèan vidí údaje, vedené o jeho osobì v evidenci 
obyvatel. Tato data mùže zkontrolovat a rovnìž pøes 
portál dát podnìt k jejich opravì, neodpovídají-li 
skuteènosti. Další funkcí portálu jsou formuláøe on-
line. Do nich jsou pøedem automaticky vyplnìna data 
obèana, pøihlášeného k portálu. Tato data obèan 
mùže pro daný formuláø zmìnit. Po zkontrolování 
a doplnìní lze formuláø pøímo odeslat na elektro- 
nickou podatelnu Mìstského úøadu. Formuláø je 
automaticky zaevidován do spisové služby. Rovnìž 
poèet takto pøipravených formuláøù budeme zvyšo- 
vat. Nástìnka je èást portálu, na které jsou zveøej- 
òovány adresné informace obèanùm. Ty jsou roz- 
èlenìny podle osob, bydlištì a data narození a jsou 
pøístupné vždy jen urèené osobì èi osobám. Pro 
zachování dùvìrnosti dat, pøenášených pøes portál, 
byl pøi jeho tvorbì kladen vysoký dùraz na zabez- 
peèení. Portál je od pøipojení do internetu oddìlen 
firewall serverem. Ten zároveò zastává funkci auten- 
tikace a pøihlášení k službám portálu. Portál umožòu- 
je auditovat veškeré události ze systémového pohle- 
du i z pohledu zmìn jednotlivých atributù sí�ových 
identit, umožòuje vytváøení a zmìnu hesel password 
managementem a souèasnì samoobslužnou správu 
hesel uživatelem.

Pøístup do portálu je možný pouze na základì pøí- 
stupového jména a hesla. Z dùvodu vysokého zabez- 
peèení pøístupu se pøístupová jména vydávají pouze 
na podatelnì Mìstského úøadu (kdykoli v pracovní 
dobì). Po prokázání totožnosti obèanským prùkazem 
nebo pasem vám bude vytvoøeno pøístupové jméno 
do portálu a prvotní heslo, které slouží k prvnímu 
pøihlášení do portálu, pøi nìmž heslo zmìníte. Re- 
gistrace i následné využívání portálu je zdarma.

Na poèítaèi s pøístupem do sítì internet se pøihlaste 
na www.ostrov.cz. Kliknìte na odkaz Portál pro ko- 
munikaci s veøejností, objeví se pøihlašovací okno. 
Pøihlaste se pomocí vygenerovaných pøihlašovacích 
údajù. Budete vyzváni ke zmìnì hesla, heslo zmìòte 
a uchovejte v tajnosti.

Nepodaøí-li se vám pøi prvním pøihlášení zmìnit si 
heslo (náhlé odpojení poèítaèe od sítì, porucha 
apod.), máte ještì dvì možnosti. Po tøetím ne- 
úspìšném pokusu bude vaše heslo zablokováno. Po 
zmìnì hesla se mùžete kdykoli z jakéhokoli poèítaèe 
hlásit do portálu. Na poèítaèi je pouze nutné mít po- 
volený Java Script, bez nìhož nìkteré funkce mohou 
hlásit chybu. Pøes portál mùžete v souèasné dobì 
pøistupovat k tìmto informacím: Údaje o vaší osobì, 
vedené v evidenci obyvatel, pøehled smluv, uzav- 
øených s mìstem, pøehled poplatkù, které platíte 
mìstu, poplatky za psa, máte-li jej øádnì zaregistro- 
vaného, osobní nástìnka (platné informace, vztahu- 

Vstup do portálu

Postup po zaregistrování na MìÚ a vy- 
tvoøení uživatelského jména a prvotního 
hesla 

Portál pro komunikaci 
s obèany

Ing. Jana Punèocháøová, 
vedoucí odboru Vnitøní správy

Dopravní nehody
Dìvìtadvacetiletá cizinka se pøi odboèování na køi- 
žovatce ulic Masarykova a Krušnohorská v Ostrovì 
plnì nevìnovala øízení a narazila do sloupu veøej- 
ného osvìtlení. Na místì se podrobila dechové 
zkoušce, která prokázala 1,85 promile alkoholu 
v dechu. Na výzvu policistù se odmítla podrobit od- 
bìru krve. Škoda na vozidle a veøejném osvìtlení 
byla pøedbìžnì odhadnuta na 20 tisíc korun.
Pøímo na Štìdrý den narazil pøi jízdì pìtadvacetiletý 
muž z Ostrova do zastavujícího vozidla. Dechovou 
zkouškou u nìj byla zjištìna hodnota 0,28 promile 
alkoholu. Po výzvì se dobrovolnì podrobil lékaø- 
skému vyšetøení a odbìru krve. Dopravní policisté 
zjistili, že øidiè již má zadržen øidièský prùkaz z dùvodu 
øízení pod vlivem alkoholu. Škoda na vozidlech byla 
odhadnuta na 90 tisíc korun.
Koncem prosince nedodržel témìø osmdesátiletý 
øidiè z Ostrova bezpeènostní vzdálenost na zasnì- 
ženém povrchu vozovky a narazil pøední èástí do 
vozidla, které dále narazilo odrazem na další zasta- 
vující automobil. Naštìstí ani pøi této nehodì ne- 
došlo ke zranìním. Škoda na vozidlech byla 11 tisíc 
korun.
Trestná èinnost 
Policisté pøijali 75 oznámení o spáchání trestného 
èinu, z toho 63 oznámení na neznámého pachatele. 
Bilance za rok 2006
Za minulý rok policisté v Ostrovì pøijali 862 ozná- 
mení o spáchání trestného èinu, z toho 658 ozná- 
mení na neznámého pachatele. Policistùm se poda- 
øilo vypátrat 341 pachatele. Celková objasnìnost 
trestné èinnosti v Ostrovì v roce 2006 byla 51,82 %. 

Nové služební znaèení policistù
V závorkách je  uvedena pøíslušná hodnost. 
Referent (rotný), vrchní referent (strážmistr), asistent 
(nadstrážmistr), vrchní asistent (podpraporèík), in- 
spektor (praporèík nebo nadpraporèík), vrchní in- 
spektor (nadpraporèík nebo podporuèík), komisaø 
(poruèík, nadporuèík), vrchní komisaø (kapitán, ma- 
jor), rada (podplukovník, plukovník), vrchní rada 
(plukovník), vrchní státní rada (plukovník). 

Obvodní Policie ÈR v prosinci

Nprap. Pavel Valenta, vrchní inspektor

jící se k vaší osobì nebo bydlišti), formuláøe (ve vy- 
braném formuláøi se automaticky pøedem vyplní vaše 
údaje, máte možnost je zkontrolovat a opravit, vy- 
plnit ostatní údaje a po vašem potvrzení se formuláø 
automaticky odešle na elektronickou podatelnu 
Mìstského úøadu). Již v souèasné dobì pracujeme 
na rozšíøení služeb, poskytovaných prostøednictvím 
portálu. 
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K požáru opuštìného objektu v Horním Žïáru 
u Ostrova došlo v polovinì prosince minulého roku. 
Podle hlášení na tísòovou linku se v hoøícím objektu 
nacházely dvì osoby. Na místo byly vyslány: Jed- 
notka sboru dobrovolných hasièù Ostrov, Jednotka 
sboru dobrovolných hasièù Jáchymov a Hasièský 
záchranný sbor Karlovarského kraje. Po pøíjezdu na 
místo a po provedení prvotního prùzkumu, kdy byla 
nalezena první „osoba“ (figurína), bylo zjištìno, že se 
jedná o provìøovací cvièení. Pøipravil je velitel 
ostrovské jednotky Josef Èerný ml. ve spolupráci 
s velitelem Hasièského záchranného sboru Karlo- 
varského kraje Romanem Krumphanzlem.

Pøi cvièení byla spolupráce všech tøí jednotek 
hodnocena velmi kladnì. Každé takové cvièení 
zvyšuje kvalitu práce hasièù. Další hasièská cvièení 
budou v uvedeném objektu nadále probíhat ještì po 
dobu dvou mìsícù. 

Cvièení by nebylo možné uskuteènit bez pøispìní 
starosty mìsta Jana Bureše, který tento objekt nabídl 
k úèelùm provìøovacího cvièení, za což mu velitelé 
jednotek dìkují. 

Požární cvièení

Mgr. Lucie Mildorfová, MÚ Ostrov

Nové dopolední akce:

V pátek 9. února

V sobotu 10. února

V nedìli 25. února

 Vždy v pondìlí a ètvrtek 
poøádáme Hrátky s batolátky, v úterý Miniškolièku 
s tvoøivou dílnou pro dìti a maminky, støedy patøí 
Keramické dílnì s keramièkou Pincovou. 

 od 18 hodin se koná Maškarní noc 
pro samostatné pøedškoláky (pøihlášky na tel. 608 
914 469 nebo 353 614 668, po 18. hodinì).

 probìhne od 17 do 20 hodin 
Kurz orientálních tancù pro zaèáteèníky (rezervace 
míst na tel. 737 864 249).

 od 14 hodin poøádáme další 
Vítání miminek (pøihlášky do 20. února na tel. 608 
914 469). Bližší informace v letáècích v Infocentru 
v Domu kultury Ostrov nebo ve vysílání kabelové 
televize. 

Mateøské centrum Ostrùvek

Dana Kolovratníková, MC Ostrùvek

Od ledna 2007 vychází Ostrovský mìsíèník v roz- 
šíøeném nákladu 7700 výtiskù (z pùvodních 7500). 
Dùvodem tohoto rozhodnutí je pøedevším snaha 
vydavatele, aby byl mìsíèník dosažitelný pro ètenáøe 
i v dalších mìstech, protože podle redakèního prùz- 
kumu zájem o nìj stále stoupá. Dostávat jej nyní 
budou obecní úøady na Ostrovsku a infocentra 
v Jáchymovì, Perninku, Potùèkách, Božím Daru 
a Karlových Varech (na Dolním nádraží a v Lázeòské 
ulici), ve kterých bude pro zájemce zdarma k dis- 
pozici. O dìní v Ostrovì se tak mohou dovìdìt 
i návštìvníci z jiných krajù naší republiky, kteøí do 
infocenter zavítají. 

Ostrovský mìsíèník 
se dostane k více ètenáøùm

Redakce

Vzhledem k tomu, že se ještì po více než roce 
a pùl v redakci stále potýkáme s problémy, sou- 
visejícími se zasíláním pøíspìvkù do Ostrovské- 
ho mìsíèníku, rozhodli jsme se zveøejnit pra- 
vidla, která se od pøedchozích let v mnoha ohle- 
dech liší. Tyto pokyny platí nejen pro stálé 
pøispìvatele (napøíklad školy), ale také pro 
všechny ètenáøe, kteøí by nám chtìli do novin 
pøispìt.

Pøíspìvky zasílejte prùbìžnì od prvního dne v mìsíci, 
pokud je to technicky možné, neèekejte na poslední 
den. Den uzávìrky je nejzazší termín, nikoli den 
stanovený pro posílání pøíspìvkù.
 
Uzávìrka se posouvá na 10., nejpozdìji 11. dne 
v mìsíci (podle pracovních dní), a to bez výjimek. 
Toto opatøení si vyžaduje delší doba zpracování gra- 
fikem a tiskárnou, jíž se musíme pøizpùsobit, pokud 
chceme dodávat do domácností OM vèas. Datum 
uzávìrky pøíštího èísla je v mìsíèníku vždy zvláš� 
uvedeno na první stránce (pod obsahem) i v tiráži za 
texty.
 
Zásadnì se prosím vyhnìte jakýmkoli ozdobám, 
zmìnám druhù a velikostí písma, netypickému 
øádkování, vytváøení odstavcù apod. Koneènou 
podobu otištìného textu vymezuje grafická úprava 
mìsíèníku, pro kterou je tøeba jako podklad dodat 
jednoduchý text, takže Vaše složitìjší úpravy musím 
pøepisovat zpìt do normálního tvaru. Jednoduše 
psaný text v souvislých øádcích na formátu bìžné 
stránky nám velmi usnadní práci. Poèet znakù není 
striktnì omezen, ovšem délka pøíspìvkù mùže být 
v redakci upravena podle potøeby.

Zasíláte-li fotografie, nikdy je neposílejte jako souèást 
textu ve wordu. Pošlete je jako pøílohu, oddìlené od 
textu, pokud možno ve formátu JPG, rozlišení 
minimálnì 300 dpi. Nezapomeòte na popis fotky 
a celé jméno autora.

Tituly v textu neuvádíme, pouze v podpisu u autora 
pøíspìvku èi fotografie.

Jakákoli jména osob uvádìjte prosím i s celým 
køestním jménem!

Dìkuji za pochopení a tìším se na další spolu- 
práci.  

Po odeslání pøíspìvku na adresu: 
sefredaktor@dk-ostrov.cz prosím vždy vyèkejte 
mou odpovìï. Pøíspìvky, na které do 24 hodin 
neodpovím, pravdìpodobnì nedošly a je tøeba 
je urgovat.

Upozornìní pøispìvatelùm 

Mìsto Ostrov bylo úspìšné pøi získání dotace 
z Programu obnovy venkova. Dotace byla poskyt- 
nuta na dopracování rozvojové strategie regionu 
Krušné hory - západ, jehož èlenem je i Mìsto 
Ostrov, které je spoluzakladatelem Místní akèní 
skupiny (MAS) Krušné hory - západ.

Tato regionální instituce vzniká z rùzných subjektù veøej- 
né správy, samosprávy, podnikatelského a neziskového 
sektoru. Mezi zakladatele patøí napøíklad Mìsto Ostrov, 
Dùm kultury Ostrov, Léèebné láznì Jáchymov, a. s., 
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, Nemocnice Ostrov 
a další subjekty. 

Strategie je dokument, prokazující promyšlený trvale 
udržitelný rozvoj dotèeného regionu. Existence strategie 
je rovnìž podmínkou pro získávání dotací z programù 
zamìøených na venkov. Strategii zpracovávala Regionál- 
ní rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s. Strategie 
obsahuje základní geografické charakteristiky území 
(rozloha, kompaktnost, ad). Souèástí situaèní analýzy je 
rovnìž èást, vìnující se historii a demografickým uka- 
zatelùm (vývoj poètu obyvatel). Ve strategii jsou rovnìž 
zmínìny rùzné úspìšné projekty, realizované za pøispìní 
Evropské unie v zájmovém regionu. Je zde rovnìž zmí- 
nìna provázanost s jednotlivými politikami a dokumenty 
národními i evropskými. Další èást analyzuje silné a slabé 
stránky, pøíležitosti a hrozby regionu. 

Na základì analýzy a diskusí s pøedstaviteli dotèených 
institucí byly navrhnuty projektové fishe, které byly vy- 
brány jako stìžejní pro rozvoj regionu a èerpání dotací. 
První fishí je Životní prostøedí, krajina a pøírodní potenciál, 
druhou fishí je Integrovaná podpora místního rozvoje. 
V rámci tìchto témat bude prostøednictvím MAS Krušné 
hory - západ poskytována podpora ze získaných dotací. 

Rozvojová strategie regionu 
Krušné hory - západ 

Mgr. Lucie Mildorfová (red. kráceno)

Irena Janeèková, šéfredaktorka OM

V prosinci 2006 se v Ostrovì narodilo pìt dìtí, zemøelo 
ètrnáct obèanù. Byly uzavøeny tøi sòatky. K trvalému po- 
bytu se v prosinci pøihlásilo 22 osob (vèetnì dìtí), 18 
obèanù se odstìhovalo. Ve mìstì tedy bìhem prosince 
ubylo celkem pìt obèanù. K 31. prosinci 2006 mìlo 
mìsto Ostrov celkem 16 872 obyvatel. 

Zmìny stavu obyvatel Ostrova 
v prosinci 2006 

Jana Pecková, Soòa Szarková, odbor DS
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Zprávy ze škol

Na rozdíl od pøírody se naše škola lednových povin- 
ností zhostila lépe. Ve školních kolech olympiád byli 
v èeském jazyce nejúspìšnìjší Hraba a Jeøábková 
(9. roè.), v matematice postupují Štoèek a „Tonda“ 
Nguyen (5. roè.). Zabodovali i naši sportovci, v okres- 
ním kole ve florbale chlapci Rödig, Rambousek, 
Pøibyl, Filák, Szabó, Sypták, Ogorek, Istrate a Mar- 
koviè vybojovali 3. místo, dìvèata Dongová, Vincùr- 
ková, Náglová, Šípková, Nohejlová, Slavíková, Bu- 
janská a Kormošová byly o stupínek lepší, získaly 
2. místo a postupují do okresního finále B. Naši tøe- 
�áci vyjeli do Žihle na školu v pøírodì a pá�áci èerpali 
nové poznatky na karlovarské Hvìzdárnì. Díky spo- 
lupráci s Policií ÈR byl celý první stupeò proškolen 
v dopravní výchovì vrchním inspektorem Valentou, 
na druhém stupni žáci mohli proniknout do tajù 
daktyloskopie (viz foto) a uèitelé se pod vedením 
Pavla Valenty seznámili s protidrogovou tématikou. 
A co nás èeká v únoru?  Zaèneme CERMAT testy 
v 9. roènících, žáci 7. tøíd se chystají na lyžaøský výcvik 
(pokud bude sníh). Devá�áci budou vyplòovat pøihlá- 
šky na støední školy a uèilištì a žáci 5. tøíd pøihlášky na 
gymnázium. Termín odevzdání pøihlášek øediteli ško- 
ly je 28. února. V únoru si žáci užijí jednodenní 
pololetní prázdniny (2. února) a od 19. do 25. února 
i prázdniny jarní. Pøejme si, a� jsou spíše zimní a pøí- 
roda dožene ztrátu z ledna. 

Májový trojlístek

Mgr. Naïa Èechmanová

Policista Pavel Valenta seznamuje dìti s metodou daktyloskopie.
Foto: Mgr. Naïa Èechmanová

Sportovní noviny

Školní rok je právì v poloèase, žáci obdrželi pololetní 
diplomy a tady je krátké hodnocení posledních 
úspìchù našich reprezentantù: Dìti prvního stupnì 
ukonèily sportovní soutìže s vynikajícími výsledky 
v plavání. Nejprve zvítìzily v okresním kole a prvním 
místem si vybojovaly úèast v krajském finále. Možná 
trochu pøekvapení, že ani v této soutìži nenašlo naše 
smíšené družstvo plavcù pøemožitele a pøivezlo krás- 
ný pohár za první místo. Školu v plavání reprezen- 
tovali: Andrea Považanová, Katka Nová, Markéta 
Pilná, Bára Müllerová, Eva Kunzmannová, Simona 
Koèová, Tereza Nováková, Jiøí Kubík, Tomáš Vaic, 
Tomáš Sova, Fabián Šula, Ondra Trojek a Láïa 
Martínek. Krátce pøed Vánocemi dosáhla naše škola 
dalšího významného sportovního ocenìní. Žáci prv- 
ního stupnì a uèitelky, které dìti pøipravují na spor- 

ZŠ Masarykova

Krátce pøed vánoèními prázdninami se v prostorách 
SPŠ Ostrov uskuteènil turnaj v sudoku. Pro všechny 
neznalé objasním, že jde v podstatì o matematickou 
køížovku, která využívá èísel od jednièky do devítky, 
pøièemž stejná èísla se nesmí opakovat v jednom 
a témže sloupci èi øádku. Hru vymyslel americký lékaø 
Howard Garnes, nicménì celosvìtovou popularitu jí 
pøinesli až Japonci a od nich má také své souèasné 
jméno. Za nìkolik let se obliba hry rozrostla do tako- 
vé míry, že se sudoku stalo fenoménem. Turnaj, 
uspoøádaný ve spolupráci s naší patronátní firmou, se 
zamìøil na studenty osmých a devátých tøíd základ- 
ních škol, organizátoøi oslovili takøka všechny školy 
Karlovarského kraje. Nakonec se na ostrovský zámek 
sjelo 38 dìvèat a chlapcù ze 13 škol regionu. K velké 
lítosti poøadatelù mezi nimi nebyli zástupci ani jedné 
místní školy, skoro by se èlovìk zdráhal uvìøit, že se 
v Ostrovì sudoku nenosí. V prvním kole èekalo na 
každého jedenáct rùznì složitých køížovek, všichni 
dostali maximálnì jednu hodinu na to, aby si s ná- 
strahami èísel pohráli. Do druhého semifinálového 
kola postupovala pouze desítka nejlepších borcù, 
finálové kolo bylo pùvodnì urèené tøem nejlepším, 
ale díky souhøe náhod a rovnosti bodù se v nìm 
nakonec utkalo kvarteto nejlepších. Z vítìzství se 
nakonec radovala Alena Poživilová ze základní školy 
v Kyselce, zbývající místa na špici obsadili žáci karlo- 
varských škol. Ceny nejlepším pøedali Martina Kláno- 
vá, vedoucí odboru školství, mládeže a tìlovýchovy 
Krajského úøadu Karlovarského kraje, ostrovský mís- 
tostarosta Milan Matìjka a øeditel SPŠ Ostrov Záviš 
Kulík. Všichni, kteøí se pøíjemného pøedvánoèního 
soutìžení úèastnili, se shodli na tom, že rádi pøijedou 
i napøíštì. Doufejme, že na konci letošního roku už 
žáci ostrovských škol chybìt nebudou. 

Turnaj v sudoku na prùmyslovce

Mgr. Libor Háèek

ZŠ Klínovecká 
Dìti dostaly pololetní vysvìdèení a po lednovém 
maratonu zkoušení, písemek a olympiád v rùzných 
pøedmìtech se už nemohou doèkat jarních prázdnin. 
Ani tentokrát nevynechaly rùzné sportovní akce. 
První stupeò se zapojil do mìstského míèového 
trojboje, o jeho výsledcích budeme informovat 
v pøíštím èísle mìsíèníku. Utkáním žákù druhých 
a tøetích tøíd ostrovských škol pokraèoval turnaj ve 
florbale, poøádaný Domem dìtí. Také žáci i žákynì 
druhého stupnì bojovali ve florbalových zápasech. 
Bylo to v okrskovém kole, které se uskuteènilo na ZŠ 
J. V. Myslbeka. Dívky se umístily tøetí a chlapci ob- 
sadili druhé místo, z nìhož postoupili do kola okres- 
ního. I tam si vedli výbornì a z turnaje si odnesli 
støíbrnou medaili. V polovinì ledna jsme uspoøádali 
Návštìvní odpoledne pro rodièe a dìti, které v záøí 
nastoupí do prvních tøíd, aby si mohli prohlédnout 
naši školu. V lednu se uskuteènil zápis dìtí do prvních 
tøíd a do tøídy pøípravné. Na své nové žáèky se už nyní 
velmi tìšíme. Všem dìtem i pedagogùm ostrovských 
škol pøejeme hezké jarní prázdniny! 

Mgr. Jana Paøíková

Dìní na ostrovském gymnáziu sjednotilo v lednu 
jedno spoleèné téma: období renesance. V tìlocviè- 
nì se pøedstavila skupina historického šermu Per- 
štejni, která kromì zbraní a ukázek bojového umìní 
seznámila studenty s dalšími stránkami života v dobì 
renesance. Studenti byli do pøedstavení aktivnì za- 
pojeni a sami se tak témìø na vlastní kùži ocitli v dobì 
pøed 400 lety. 

Pro zájemce byla dále pøipravena zajímavá výtvarná 
dílna na téma Myslet jako Leonardo, pøi níž se aktéøi 
seznámili s postupem kresby nejznámìjšího rene- 
sanèního mistra. Nepodaøilo se sice stvoøit novou 
Monu Lisu, pøesto vznikla øada zajímavých výtvar- 
ných dìl. Pìvecký sbor Gymnázia pøipomnìl 16. sto- 
letí renesanèními písnìmi bìhem vystoupení na 
chodbì školy. I v tìchto prostorách se totiž soudobý 
èas pøesunul do „èasu znovuzrození“ a pøipomínal se 
všem procházejícím stylovou výzdobou, kterou se 
studenty pøipravily profesorky výtvarné výchovy. 
Odpoledne se pak uskuteènila pøednáška Pavla 
Hechta na téma Život šlechtice v dobì renesance. 
Tuto dobu pøipomínala i výuka ve všech pøedmìtech, 
vždy svým zpùsobem a podle svých specifik: v hodinì 
základù spoleèenských vìd pronikli studenti do 
podrobností renesanèní filosofie, ve fyzice a mate- 
matice vstoupily do vyuèování vìdecké velièiny 
16. století, v zemìpisu prožívali žáci dobrodružství 
objevných plaveb a jejich vliv na vznik nových map... 
Samozøejmì, že celý projekt nebyl samoúèelný. 

Od nového školního roku bude v rámci reformy 
školství probíhat výuka podle nových osnov. Ty s po- 
dobným setkáváním pøedmìtù na základì spoleè- 
ného tématu poèítají. 

Gymnázium v èasech renesance

Mgr. Libor Velièka

Pìvecký sbor Gymnázia Ostrov dokreslil svým vystoupením 
atmosféru renesance.                                 Foto: Mgr. Libor Velièka

tovní soutìže, obdrželi ocenìní za nejúspìšnìjší 
školní sportovní kolektiv 1. stupnì Karlovarského 
kraje. Všem patøí pochvala a podìkování za pøíklad- 
nou reprezentaci školy.

Žáci druhého stupnì reprezentovali školu také v pla- 
vání, chlapci obsadili v okresním kole druhé místo, 
dìvèata se nenechala zahanbit a skonèila na místì 
tøetím. Školu reprezentovali: Dan Kopøiva, Honza 
Brùha, David Novotný, Ondra Sopko, Petr Šulc, Filip 
Shrbený, Adéla Mikschiková, Markéta Mundilová, 
Dominika Hošková, Dominika Považanová, Adéla 
Kuèerová a Kristýna Rožová. V lednu se uskuteènila 
okresní kola ve florbalu a tady si již obì naše družstva 
vedla stejnì, obsadila první místo a postoupila do 
finále. Ve florbalu nás reprezentovali: Stáòa Herol- 
dová, Míla Holátová, Vìra Holátová, Jiøka Gadasová, 
Adéla Kuèerová, Alena Škopová, Petra Eremiášová, 
Katka Stránská, Štìpka Veselá, Zdenìk Jordánek, 
Dalibor Berka, Marek Švec, Lukáš Liška, Radek 
Dvoøák, Martin Bidovský a Dominik Pavelka. Polo- 
letní prázdniny jsou sice krátké, snad si to dìti vyna- 
hradí v únoru, kdy je na prázdniny objednaná pravá 
ladovská zima. 

Karel Daníèek, uèitel tìlocviku

Pokraèování na stranì 10
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Rozhovor

Vìnujete se jako 
houslaø i hudbì?

Kdy jste si vyrobil první hudební 
nástroj?

Jak jste pøešel ke stavbì houslí?

Hudební geny jsem 
zøejmì zdìdil po rodi- 
èích, oba jsou muzikál- 
ní: maminka zpívala 
s orchestrem, táta hraje 
na akordeon, dodnes si 
ho zvou na oslavy a zá- 
bavy. Vyrùstal jsem 
tedy v rodinì, kde se 

hrálo a zpívalo. Mùj zájem o hudební nástroj se 
poprvé projevil, když u nás o Velikonocích zazvonil 
podomní obchodník s nabídkou rùzného velikonoè- 
ního zboží, prodával øehtaèky, píš�alky a další hraèky. 
Já jsem si vybral flétnu. To jsem byl ještì hodnì malý 
kluk. V sedmi letech jsem se pak nauèil hrát na foukací 
harmoniku a o rok pozdìji jsem už spoleènì s otcem 
hrál na akordeon. Aby ze mne nebyl šumaø, zapsali 
mì rodièe k soukromému uèiteli, po dvou letech 
jsem pak pøešel do LŠU. Pozdìji jsem pøibral kytaru 
a havajskou kytaru. Když mi bylo tøináct, založili jsme 
s kamarády trampskou kapelu Stopaøi, ve které jsem 
hru na havajskou kytaru využil. Po rozchodu Stopaøù 
jsem hrál na mandolínu ve skupinì Drhlo. Na 
trumpetu jsem se uèil ve svých devìtadvaceti u Sta- 
nislava Nováka a po ètyøech mìsících výuky jsem 
získal angažmá ve skupinì Swing Studio Karlovy 
Vary, ve které hraji dodnes. V roce 1983 jsme s kar- 
lovarským výtvarníkem Daliborem Nesnídalem zalo- 
žili kapelu Hary Phill Band ve stylu bluegrass a di- 
xielandu, ve které hraji na kytaru a dobro. Muzi- 
círování mì pøivedlo k vojenské dechové hudbì 
v Kromìøíži, kde jsem hrál dva roky na bicí a vedl 
taneèní orchestr.

Ve tøinácti letech jsem chtìl hrát na dobro, na které 
hráli napøíklad Fešáci, Schovanky nebo Zelenáèi. Pro- 
tože pro mì tento nástroj nebyl dostupný, zaèal jsem 
ho stavìt. Výsledek byl neuspokojivý, špatnì se teh- 
dy shánìl napøíklad kvalitní rezonátor z tenkého hli- 
níku, dobro sice hrálo, ale mìlo ošklivý zvuk. Až poz- 
dìji jsem postavil dvì dobra, velice zdaøilá. Potom 
jsem si postavil kytaru a mandolínu a záliba ve výrobì 
døevìných nástrojù rostla, ovšem stále tomu nìco 
chybìlo, øíkal jsem si, že to jsou jen takové „rovné 
almárky“.

Housle mì pøitahovaly èím dál víc. Pøi sledování 
televizního medailonu o našem houslaøi Pøemyslu 
Otakaru Špidlenovi, který je svými nástroji svìtovì 
proslulý, jsem sedìl jako zhypnotizován. Jako vyuèe- 
ný obrábìè kovù jsem si dokázal vyrobit malé hoblí- 
ky, nože, ale stále ještì jsem nemìl odvahu se do 
výroby houslí pustit. Na vojnì jsem poslouchal celé 
hodiny hru Jana Jouzy (dnes èlen Pražské filhar- 
monie) a nasával do sebe kouzlo houslového zvuku, 
který mi úplnì uèaroval. A byl to právì on, kdo mì 
natolik povzbudil, že jsem se do toho koneènì pustil. 
Po revoluci 1989 jsem se pøihlásil do uèení v Lubech 
u Chebu k Vladimíru Èechovi a externì ještì k Janu 
Pötzlovi v Karlových Varech. V záøí 1992 jsem si otev- 
øel vlastní dílnièku. Vyuèením se ale mistrem èlovìk 
nestane, k tomu je tøeba ještì mnoho let poctivé 
práce a získávání zkušeností, takže i když už jsem 

Nástroje, na které hraje František Kùs: 
housle, viola, kytara, mandolína, havajská kytara, 
dobro, pìtistrunné bendžo, kontrabas, èinely, velký 
buben, akordeon, foukací harmonika, trumpeta, 
tuba, klarinet a klavír.

Mistr houslaø František Kùs své housle miluje 
František Kùs se narodil v kvìtnu 1965 v Ostrovì, kde žije dosud. Roku 2003 se stal Obèanem mìsta Ostrova. Tento èestný titul získal za úspìch 
v mezinárodní soutìži houslaøù v USA. Pøivezl si domù støíbrnou medaili, protože housle, které postavil, mìly druhý nejlepší zvuk mezi sto osmdesáti 
nástroji. Jeho rodièe ani jiní pøedkové nikdy hudební nástroje nevyrábìli; jak sám øíká, on je s tímto povoláním v rodinì první a nejspíš také poslední. Otec 
pracoval jako kominík, pozdìji jako paliè (obrábìní plechù plamenem), matka byla pùvodnì zootechnièka. 

umìl housle postavit, ještì jsem se mìl hodnì co 
douèovat a vylepšovat. Za ètyøi roky po vyuèení jsem 
jel na stáž k nejlepšímu polskému houslaøi Tadeuszi 
Slodyczkovi, který mi pomohl vypilovat hlavnì de- 
taily a èistotu práce. V roce 1997 jsem se pak pøihlásil 
do Kruhu umìlcù houslaøù k aprobaèní zkoušce 
a uspìl jsem, od té doby již mohu používat titul „mistr 
houslaø“. Zkoušku jsem složil v dílnì mistra Špidlena 
a v téže dílnì jsem v roce 2000 nastoupil jako re- 
staurátor hudebních nástrojù.

Pracoval jsem jako opraváø hudebních nástrojù, to 
znamená, že jsem opravoval jak historické, tak i nové 
nástroje. Èasto se mi dostaly do rukou vzácné staré 
housle, mìl jsem napøíklad  možnost rozebrat italské 
housle od Francesca Pressendy (Francesco Pressen- 
da, 1777-1854, následovník Guadagniniho, pozn. 
red.), opravoval jsem i slavné Guarneri del Gesu 
(Giuseppe Guarneri del Gesu, 1698-1744, pozn. 
red.), tedy typ houslí, na kterých hrál i Paganini. Toto 
byl Princ Oranžský ze státní sbírky, vedle jediných 
stradivárek Libon, asi nejvzácnìjší kousek u nás. Má 
je zapùjèené houslový virtuos Ivan Ženatý. Samo- 
zøejmì, že jsem si na všechny ty vzácné nástroje také 
zahrál.

Jako restaurátor jste opravoval staré 
nástroje?

které dobøe hrají, ta krása v nich musí být patrná, pak 
je to teprve pravé mistrovství.

Staré nemusí znamenat dobré. Ale dobré housle 
stáøím a letitým hraním získávají krásný teplý zvuk. 
Nový nástroj nemùže znít jako starý, protože musí 
vyhráváním dozrát. Houslaø by se mìl ke zvukovému 
ideálu co nejvíce pøiblížit, ale zároveò nechat prostor 
houslistovi, aby je hraním dotvoøil. Každý houslista 
„vyhraje“ housle trochu jinak, záleží na jeho technice, 
tvorbì tónu i intonaci. Pøitom velmi záleží na volbì 
všech použitých materiálù, strunách, seøízení nástroje 
a dokonce i na výbìru smyèce. Jeho výroba ale tvoøí 
zcela samostatný obor. Jako svùj vzor mám Stardi- 
variho, dlouho mì také dost provokuje Guarneri del 
Gesu svojí nespoutaností. Je to pro mì výzva, ale 
nejradìji bych se chtìl dopracovat k vlastnímu 
modelu.

Velmi záleží nejen na druhu stromu, ale také na 
lokalitì, ze které je toto døevo vytìženo. Místo, kde 
stromy vyrostly, významnì ovlivní kvalitu zvuku 
budoucích houslí. Vrchní deska je z rezonanèního 
smrku, nejlepší smrky rostou v Dolomitech a Ty- 
rolských Alpách. Spodní desku, luby a krk pak vyrá- 
bím z javoru Acer pseudoplatanus. Dobré javory jsou 
na Balkánì, nejlepší v Bosnì. Javor je navíc úžasnì 
dekorativní, takže se nedá nahradit jiným døevem. 
Jeho vlákna mají vlnitý rùst, díky nìmuž vznikne po 
opracování krásná opalizující kresba. Loutna mùže 
být vyrobena tøeba i z ovocného døeva, violy a vio- 
loncella z topolu, ovšem tato døeva už nemají ty 
estetické vlastnosti.

Je to velmi zdlouhavý proces, pøi každodenní práci 
mám housle hotové nejdøív za tøi mìsíce, pøi kom- 
plikacích déle. Nìkdy vznikne tøeba problém se 
schnutím laku, na jehož kvalitì velmi závisí i zvuk 
houslí. Lak se musí snadno roztírat, mìl by tvoøit jen 
tenkou vrstvu, jinak by tón dusil. Po vyschnutí nesmí 
být ani tvrdý, ani pøíliš mìkký, musí mít správnou 
barvu, hloubku a hedvábný lesk. Musí splòovat 
mnoho nárokù a proces lakování a zagruntování by 
mohl tvoøit opìt samostatný obor. Olejový lak 
i barevné pigmenty si sám vaøím. Stále zkouším 
a bádám, abych se co nejvíc pøiblížil laku Stradivariho, 
i když jeho pùvodní složení lze dnes tìžko urèit, 
protože se vlastnosti pryskyøic a olejù èasem mìní. 
Jistých výsledkù bylo dosaženo pomocí spektrogra- 
fických analýz, ale zázraèný recept dodnes nemá 
nikdo. Jako jiní mistøi houslaøi, mám i já svá tajemství 
výroby, ale nepovažuji je za samospasitelské. Hou- 
slaøské povolání je neustálé uèení a zdokonalování 
po celý život, stejnì jako je tomu u mnoha jiných 
profesí.

Po celou dobu, kdy housle stavím, si k nim vytváøím 
èím dál bližší vztah a je pravda, že své housle miluji. 
Pøesto mi není líto se s nimi rozlouèit. Když si je 
zákazník odváží a je spokojen, konèí pro mne malá 
životní pou� s nìèím, co mi pøinášelo do poslední 
chvíle krásné starosti, a zaèíná nová, o které si pokaž- 
dé myslím, že bude ještì lepší. A to se pak hezky nové 
dílo zaèíná. A je-li mùj zákazník vysoce talentovaný 
zdatný hráè, tak jsem š�asten dvojnásob. Dobrý 

Je rozdíl ve zvuku starých a nových houslí?

Je dùležitý výbìr druhu døeva?

Jak dlouho vyrábíte jedny housle?

Cítíte lítost pøi prodeji svých houslí?

František Kùs pøi práci na houslích ve své ostrovské dílnì
Foto: Irena Janeèková Rozhovor pøipravila Irena Janeèková

Pøerušil jste v té dobì výrobu houslí?
To urèitì ne, tøi týdny jsem pracoval v restaurátorské 
dílnì a týden doma. Zkušenosti, získané pøi opravách, 
byly pro mì pøi výrobì houslí velmi cenné. Postavit 
mistrovský nástroj nelze rychle, do toho se èlovìk 
musí dostávat postupnì. Mistr Pøemysl Špidlen je 
pøirovnáván ke Stradivarimu, nejslavnìjšímu výrobci 
houslí všech dob (Antonio Stradivari, 1648-1737, 
pozn. red.) a toto srovnání rozhodnì není pøehnané. 
Jeho syn Jan mi byl stejnì dobrým uèitelem. Právì 
v jejich dílnì jsem se nauèil poznávat, kde je v hou- 
slích ta pravá krása. Nestaèí postavit housle, 

„Pøál bych si, aby si všichni lidé na 
svìtì rozumìli,“ øíká František Kùs
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K I N O K A V Á R N A ÚNOR
KINOKAVÁRNA OD 15.00 HODIN
nedìlní promítání pro dìti

KINOKAVÁRNA OD 17.30 HODIN

CO PØIPRAVUJEME V KINÌ 
NA BØEZEN?

PÙJÈOVNA 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

Zaèátky pøedstavení v 15.00 hodin, není-li uvedeno jinak

Zaèátky pøedstavení v 17.30 hodin, není-li uvedeno jinak

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

4. nedìle, 59 minut, vstupné: 30 Kè, pøístupný 
dìtem a rodièùm

Film o pøátelství, klukovských snech a prvních 
láskách. V hlavní roli Vojta Kotek.
 

11. nedìle, 90 minut, vstupné: 30 Kè, pøístupný 
dìtem a rodièùm

Ètyøi zbrusu nové pohádky z oblíbené knihy Jana 
Wericha

18. nedìle, 76 minut, vstupné: 25 Kè, pøístupný 
dìtem a rodièùm

Pásmo animovaných pohádek pro nejmenší diváky

25. nedìle, 53 minut, vstupné: 30 Kè, pøístupný 
dìtem a rodièùm

Filmový pøíbìh ze souèasnosti o první romantické 
lásce tøináctileté studentky, v hlavní roli Ester 
Geislerová a Filip Blažek.

TULÁCI

FIMFÁRUM 2

PØÍBÌHY CVRÈKA A ŠTÌÒÁTKA

DÁMÌ KORD NESLUŠÍ

1. a 2. ètvrtek a pátek, 86 minut, èeská verze, 
premiéra
Vstupné: 65 Kè, mládeži pøístupný

Jelen za všechny, všichni za medvìda. Do života 
Booga, zdomácnìlého medvìda grizzlyho bez ja- 
kýchkoli schopností nutných k pøežití v divoèinì, 
vtrhne jako uragán vychrtlý a upovídaný jelenec 
Elliot. Když Elliot Booga pøesvìdèí, aby opustil svùj 
pohodlný domov v garáži správce parku a okusil, jak 
chutná život v opravdové pøírodì, vìci se rychle 
zaènou vymykat kontrole. 
Produkce: USA. Žánr: animovaný, rodinný

3. a 4. sobota a nedìle, 102 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 55 Kè, mládeži pøístupný

Malá Miss Sunshine je nekonvenèní americká ro- 
dinná komedie, pojednávající o jedné z nejrozto- 
mileji dysfunkèních rodin, jaké se v poslední dobì 
objevily na filmovém plátnì. Obrýlená a mírnì za- 
kulacená sedmiletá Olive díky š�astné náhodì do- 
stane pøíležitost úèastnit se jako soutìžící prestižního 
klání Malá Miss Sunshine. Celá rodina se naskládá 
do rezavìjící dodávky a vydává se na tøídenní tra- 
gikomickou cestu plnou pøekvapení. 
Produkce: USA. Žánr: komedie

8. a 9. ètvrtek a pátek, 117 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 55 Kè, mládeži pøístupný

Film, pøi jehož natáèení se proslulý režisér Ridley 
Scott (Gladiátor) podruhé sešel s oscarovým hercem 
Russellem Crowem, vypráví pøíbìh londýnského 
experta v oboru investic, který se po smrti svého 
strýèka vrací na vinici v èarokrásné oblasti na jihu 
Francie, kde prožil nejkrásnìjší èást dìtství.  
Produkce: USA. Žánr: komedie

10. a 11. sobota a nedìle, 115 minut, premiéra
Vstupné: 55 Kè, mládeži nepøístupný

Dvanáct lidí se nechalo dobrovolnì zavøít na statku 

LOVECKÁ SEZÓNA

MALÁ MISS SUNSHINE

DOBRÝ ROÈNÍK

PRAVIDLA LŽI

2. a 3. pátek a sobota, 147 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 60 Kè, mládeži do 12 let nevhodný

Jean-Baptiste Grenouille se narodil za podivných
okolností na paøížském trhu roku 1738. Od ostat- 
ních dìtí se výraznì lišil: byl obdaøen velmi vytøí- 
beným èichem. Vyuèil se v parfumérii a v umìní 
míchání vùní brzy pøedèil svého mistra. Toto jeho 

PARFÉM: PØÍBÌH VRAHA

Obsluhoval jsem anglického krále
Déja Vu
Apocalypto

SAW 3
Po hlavì do prdele

Pøejeme všem návštìvníkùm naší videopùjèov- 
ny úspìšný nový rok a pøíjemné chvíle strávené 
u hezkého filmu.

I nadále budeme doplòovat naši nabídku DVD 
titulù podle aktuální nabídky distributorù a pod- 
le zájmu našich návštìvníkù.

Budeme pokraèovat v soutìži o hodnotné ceny 
pro naše nejvìrnìjší a nejpilnìjší návštìvníky.

Pøipravili jsme prodej celé øady zajímavých 
titulù na VHS za symbolickou cenu 50 Kè.

na Šumavì. Dobrovolnì se zøekli svobody. Manuál- 
nì pracují (živí sami sebe) a navzájem si pomáhají 
pøekroèit svou minulost, na jeden rok. Vztahy jsou 
rovnoprávné, nikdo nemùže mít hlavní slovo. Ero- 
tické vztahy jsou zakázány… V hlavních rolích Jiøí 
Langmajer, David Švehlík, Petra Jungmanová, Klára 
Issová, Jan Budaø a další. 
Produkce: ÈR. Žánr: thriller

15. a 16. ètvrtek a pátek, 135 minut, èeské titulky, 
premiéra

Vstupné: 60 Kè, do 12 let nevhodný

Co by mìla dìlat èerstvì opuštìná holka v depresích 
krátce pøed Vánocemi? Najít jinou opuštìnou holku 
na druhém konci zemìkoule a vymìnit si s ní aspoò 
na vánoèní prázdniny bydlení. A tak jede Amanda 
(Cameron Diaz), snobská obyvatelka luxusní rezi- 
dence v Los Angeles, do nejmenšího domku na 
svìtì, stojícího na samotì poblíž Londýna. Vymìní si 
prázdniny s Iris (Kate Winslet) a každá z nich chce 
prožít prázdniny bez chlapù… 
Produkce: USA. Žánr: komedie

17. a 18. sobota a nedìle, 109 minut, èeské titulky, 
premiéra
vstupné: 55 Kè, do 12 let nevhodný 

Carl (Matt Dillon) a Molly (Kate Hudson) by si 
v novém domì mohli užívat své èerstvé manželství, 
kdyby u jejich dveøí nezazvonil Carlùv nejlepší 
kamarád Dupree (Owen Wilson). Slibuje, že si „jen 
dva prstíèky ohøeje a hned zase pùjde“. Z „prstíèkù“ 
se stane celá ruka, z pøespání na jednu noc ne- 
koneèný „doèasný“ pobyt. Jak se zbavit èlovìka, 
který se válí na vašem oblíbeném gauèi, courá pøes 
vaši ložnici na záchod zrovna když jste v nejlepším 
a který nebezpeènì experimentuje s hoøícími 
svíèkami? 
Produkce: USA. Žánr: komedie

22. a 23. ètvrtek a pátek, 96 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 60 Kè, do 12 let nevhodný

Bláznivá romantická komedie s nejasným koncem. 
Pøedstavte si, že milujete krásnou ženu, ale ona vás 
pokládá JEN za svého nejlepšího kamaráda. A právì 
když se jí koneènì rozhodnete øíci, že ji milujete, 
nastane nejtrapnìjší situace vašeho života…
Produkce: USA/Kanada. Žánr: romantická komedie

24. a 25. sobota a nedìle, 147 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 80 Kè, do 12 let nevhodný

Zaèátky pøedstavení již v 17.00 hodin!
Daniel Craig jako nový James Bond 007. Již 21. 
pokraèování nejúspìšnìjší filmové série všech dob. 
Casino Royale pojednává o zaèátcích Bondovy 
špionážní kariéry. 
Produkce: USA. Žánr: dobrodružný, akèní

PRÁZDNINY

MY DVA A KØEN

MILUJI TÌ K SEŽRÁNÍ

CASINO ROYALE

umìní se stalo jeho posedlostí; bez zábran zaène 
vraždit mladé dívky, jejichž vùnì ho zaujme. Drama 
se stupòuje… 
Produkce: Francie/Španìlsko/Nìmecko. Žánr: 
drama, thriller

9. a 10. pátek a sobota, 109 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 55 Kè, do 12 let nevhodný

Miranda (Meryl Stpeep) vládne tvrdou rukou 
nejmocnìjšímu módnímu èasopisu v New Yorku. 
Místo její asistentky by mohlo být bránou do velkého 
svìta módy pro èerstvou absolventku prestižní 
vysoké školy Andy (Anne Hathaway). V ne- 
výrazném obleèení pùsobí mezi armádou 
superštíhlých módních draèic jako pìst na oko. Aby 
se stala perfektní asistentkou, musí se zmìnit podle 
Mirandiných pøedstav. 
Produkce: USA. Žánr: komedie

16. a 17. pátek a sobota, 95 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 60 Kè, mládeži nepøístupný

Tak blízko nikdy nebylo tak daleko. Natoèeno podle 
skuteèné události. Víkendový výlet na luxusní jachtì 
se pro skupinu vysokoškolských kamarádù mìní na 
dìsivou plavbu. Šampaòské teèe proudem a slunce 
pálí. Naprostá pohoda a chu� zaplavat si.V zápalu 
nadšení se všichni vrhnou do chladivé, prùzraèné 
vody… osudová chyba byla, že nikdo nespustil zá- 
chranný žebøík. Paluba je pøímo nad jejich hlavami, 
témìø na dosah, ale trup lodi je pøíliš vysoký 
a kluzký…
Produkce: Nìmecko. Žánr: thriller

23. a 24. pátek a sobota, 147 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 80 Kè, do 12 let nevhodný

Daniel Craig jako nový James Bond 007. Již 21. po- 
kraèování nejúspìšnìjší filmové série všech dob. 
Casino Royale pojednává o zaèátcích Bondovy špio- 
nážní kariéry. 
Produkce: USA. Žánr: dobrodružný, akèní

ÏÁBEL NOSÍ PRADU

ODSOUZENI ZEMØÍT

CASINO ROYALE

Ilona Hálová, vedoucí kin



Ostrovský mìsíèník
Únor 20078

ÚNOR
Program Domu kultury

LO STUPENDO aneb

PØIPRAVUJEME

HRDÝ BUDŽES
Bára Hrzánová

4. února 15.00 hod., Stará radnice Ostrov
Vernisáž výstavy

Vítìzové fotografické soutìže Jak vidím Ostrov 
Jitka Rjašková a Petr Liška pøedstaví své práce. 
Jedineèná kolekce fotografií známých i ménì 
známých míst mìsta i blízkého okolí, architektury, 
památek i bìžného života ve mìstì. Výstava potrvá 
do 28. února.

10. února 13 až 17 hod., 
Stará radnice Ostrov
Semináø 

Nácvik relaxaèních technik s využitím barevných 
imaginací a jejich výtvarným vyjádøením. Jak si 
udìlat pohodu bez ohledu na poèasí. Cena: 250 Kè 
Výtvarné potøeby (štìtce, tempery) vítány, není 
podmínkou. Semináø vede zkušená arteterapeutka 
Veronika Pavlù.

14. února 19.30 hod., divadelní sál DK Ostrov
1. repríza
V podání Divadelní scény DK Ostrov

Autor: Johann Nepomuk Nestroy
Hrají: Václav Novotný, Otta Seemann, Petr 
Pokorný, Petr Plic, Ondra Holeèek, Jan Mareš, 
Lenka Novotná, Vlaïka Holeèková, Monika 
Novotná, Zuzana Novotná, Jitka Hrachová. 
Režie: Jan Mareš, hudba: Jaroslav Nunváø.
 Vstupné: 40 Kè

21. února 19.30 hod., divadelní sál DK Ostrov

Vlastenecká komedie Františka Ringa Èecha se 
zpìvy a tanci o lásce nezbedného poslance ke 
krásné missce a šlechetném prezidentovi.

Hrají: MÁÒA, Miss Kocourkov 2020: 
Uršula Kluková 
MARCELA, její šeredná kamarádka: 
Martha Olšrová
VÁCLAV, èerstvì zvolený poslanec: Petr Martinák
TONDA, pøedseda Václavovy strany: Michal Gulyáš
DANIEL, bankéø a burzián: Jaroslav Sypal
LENIN/ hrabì CORNUTO: Jiøí Helekal
PALIVEC/PREZIDENT/FORBÍNY: František Ringo 
Èech
Scénáø: FRANTIŠEK RINGO ÈECH
Režie: JAROSLAV SYPAL
Vstupné: 260, 240, 200, 150 Kè
Pøedprodej v Infocentru v DK Ostrov 

22. února 18.00 hod., Dùm kultury Ostrov

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

25. února 15.00 hod., Stará radnice Ostrov

Divadelní pohádka pro nejmenší v podání Divadla 
z Bedny Karlovy Vary.
Vstupné: 25 Kè

27. února 19.00 hod., kinokavárna DK Ostrov
Ostrovská premiéra 
Anton Pavloviè Èechov 

Divadelní anekdoty v pøekladech A. G. Stína a L. Su- 
chaøípy

OSTROV VE FOTOGRAFII

JAK SE NAUÈIT ODPOÈÍVAT

LUMPACIVAGABUNDUS

NA BRUSEL, VÁVRO!

TOMÁŠ PFEIFFER

PEJSEK A SLUNÍÈKO 

O ŠTÌNICÍCH, ŽENÁCH
 A MEDVÌDÌCH 

12. bøezna 19.30 hod., divadelní sál DK Ostrov

Donald Churchill: 

Od premiéry Natìraèe uplynulo v listopadu 2006 
neuvìøitelných dvanáct let, a pøesto se tato hra, 
ozdobená hereckou improvizací, stále setkává 
s plnými sály. Diváci se na ni dokonce opakovanì 
vracejí. Vypráví pøíbìh natìraèe Waltera, který je 
souhrou pikantních okolností nucen sehrát roli 
manžela své klientky, za což je také náležitì odmì- 
nìn… Inscenace Natìraèe je „nesmrtelná“ zejména 
díky skvìlému klaunství jejích hereckých protago- 
nistù. 

Každé pøedstavení je jiné, diváci i herci si mohou být 
jisti jen jediným: možné je úplnì všech no! 
Režie: Ladislav Vymìtal. 

Vstupné: 260, 240, 200, 150 Kè. 
Pøedprodej od 1. února v IC v DK Ostrov.

NATÌRAÈ

V hlavních rolích: Karel Beseda, Lucie Domesová, 
Matìj Samec
Vstupné: 50 Kè
 
27. února 17.00 hod.  T klub, DK Ostrov

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

TANEÈNÍ PODVEÈER

Pøipravujeme
od 3. bøezna 2007 

KURZ - FIGURÁLNÍ KRESBA 
A POWER JOGA

Informace v IC DK Ostrov na nebo na
www.dk-ostrov.cz

Kurz figurální kresby s lektorkou Vlastimilou  
Wasylukovou
 

Hrají:  

Pavel Zedníèek 
Jana Paulová 
Simona Stašová 
(Zuzana Mixová)
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Kultura

1., 8., 15., 22. února: 
Živá hudba k posezení u kamen i tanci
2., 9., 16., 23. února: Oldies, hraje Duo Invence
6., 13., 20., 27. února: 
Country veèer se skupinou DRC 

 
vstupné volné. 
Info: 602 878 888, www.horyalyze.cz

Zaèátky pøedstavení vždy v 19.30 hod.,

Do zahájení 39. roèníku Dìtského filmového a tele- 
vizního festivalu Oty Hofmana v Ostrovì zbývá pøesnì 
deset mìsícù. Již dnes však mùžeme nepatrnì pood- 
hrnout roušku tajemství a mùžeme naznaèit, èím bude 
témìø jubilejní roèník svátku dìtí a filmaøù výjimeèný. 
Posledních nìkolik let si návštìvníci festivalu  zvykli, že 
nedílnou souèástí filmových projekcí se stala také tzv. 
tématická pøehlídka. Téma je vybíráno tak, aby mìlo 
logickou vazbu na letopoèet nebo události v Ostrovì 
a okolí. V roce 2007 se v Ostrovì oèekává otevøení 
nové Stanice mladých pøírodovìdcù, a proto se rea- 
lizaèní tým festivalu rozhodl festivalový doprovodný 
program zasvìtit právì zvíøatùm. Zvíøata se však ne- 
budou prohánìt pouze na filmovém plátnì, ale hlavní 
organizátor festivalu Dùm kultury Ostrov pøipravuje 
celou øadu zajímavých akcí. Tou první bude podpora 
slavnostního otevøení Stanice mladých pøírodovìdcù 
v Ostrovì. K této pøíležitosti pøipravuje pro dìti rozto- 
milý dárek v podobì medvídka mývala, kterého Dùm 
kultury novì otevøené stanici vìnuje. Medvídek bude 
slavnostnì pokøtìn v den zahájení festivalu a za kmotra 
mu bude nìkterý ze vzácných festivalových hostù. Do 
zahájení festivalu je ještì mnoho èasu, již dnes však 
mohou dìti posílat návrhy, jak by se medvídek mìl 
jmenovat. Návrhy je možno posílat na webovou 
adresu festival@dk-ostrov.cz nebo nosit osobnì do 
Informaèního centra Domu kultury. Nejlepší jméno 
pro medvídka vybere festivalový štáb pod vedením 
øeditele festivalu Marka Poledníèka. Vítìz soutìže 
o medvídkovo jméno obdrží drobné dárky od Domu 
kultury v Ostrovì. Pìt autorù nejzajímavìjších návrhù 
obdrží permanentku na všechny filmové projekce 
i ostatní doprovodné akce v rámci 39. Dìtského filmo- 
vého a televizního festivalu Oty Hofmana. 

8. února 17.00 hod., sál ZUŠ 

8. února 17.00 hod., MINIDIVadélko

9. února 18.00 hod., MINIDIVadélko

27. února 17.00 hod., sál ZUŠ 

Interní koncert, žáci hudebního oboru. Vstupné 
dobrovolné

Pohádky. Premiéra pøedstavení souboru Hop-Hop 
v režii Ireny Konývkové 

Pohádky. Premiéra pøedstavení souboru Hop-Hop 
v režii Ireny Konývkové  

Interní koncert, žáci hudebního oboru. Vstupné 
dobrovolné,

Akce mimo Ostrov
17. února, Horšovský Týn    
Krajského kola monologù a dialogù se zúèastní sou- 
bory Hop-Hop Ireny Konývkové a Na poslední chvíli 
Lucie Velièkové.

Základní umìlecká škola

Jaroslav Chmelík, zástupce øeditelky 

Pøíslušníci mladší generace mají velkou výhodu 
v tom, že se stále èastìji dovídají, že je má nìkdo rád, 
že je miluje… a slýchají to už nejen na den sv. Va- 
lentýna. My starší jsme neznali až donedávna ani 
tento „svátek zamilovaných“, natož abychom byli 
zvyklí øíkat si na potkání, že se máme rádi. To nás 
èásteènì nauèily až americké filmy, kde se to tìmito 
vyznáními jen hemží. Zpoèátku jsem dostávala 
záchvaty smíchu napøíklad pøi telefonátu filmové 
matky devítiletému synkovi: „Pøed svaèinou si umyj 
ruce a pøi vyuèování nevyrušuj, uvidíme se odpoled- 
ne, mám tì ráda!“ Nebo tøeba vzkaz na lednièce, 
napsaný ve spìchu manželovi: „Nezapomeò vyzved- 
nout prádlo z èistírny, miluji tì!“ Taková blbost, tako- 
vý kýè, øíkala jsem si a také mi to pøipadalo naprosto 
nevìrohodné: takhle pøece nikdo nemluví! 
Pøestala jsem se smát v okamžiku, kdy se mi jedna 
stará paní svìøila, jak si teprve na sklonku života 

Øíkejme si to nejen na Valentýna

Irena Janeèková

Pod èarou

zaèíná na základì „západních“ seriálù uvìdomovat, 
co všechno pøi výchovì zanedbala, jak ji dnes mrzí, že 
svým dìtem nikdy neøekla, že je má ráda. Myslím, že 
se nemusí trápit, byla jiná doba, do které se tato 
vyznání nìjak nehodila, a také ona byla vychována 
v jiném duchu. Ještì i za mého mládí byla nahlas 
vyslovená slova „miluji tì“ témìø považována za ne- 
slušnost, hodící se tak nanejvýš za dobøe zavøené 
dveøe ložnice a hodnì mých vrstevníkù považovalo, 
bohužel, vyznání lásky víceménì za trapas. 
Jenže, je to ujiš�ování o lásce opravdu tak smìšné 
a zbyteèné? Myslím si èím dál víc, že takovými slovy 
není tøeba zbyteènì šetøit a navzdory nìkterým 
tvrzením jsem pøesvìdèená, že nám nemohou nikdy 
ani èastým opakováním zevšednìt. Psychologické 
studie tvrdí, že dítì, které rodièe èasto ujiš�ují o své 
náklonnosti, nejen že není slabé a rozmazlené, ale 
naopak, v zátìžových situacích se chová odvážnìji 

a mnohem víc vydrží právì proto, že za sebou stále 
(i v dospìlosti) cítí rodièovskou lásku a podporu. Na 
návštìvì v holandské rodinì jsem se pøímo v realitì 
pøesvìdèila, že se v hollywoodských filmech zas tak 
moc nepøehání, vìta: Mám tì ráda (Mám tì rád) tam 
zaznívala nìkolikrát dennì, vždy pøi odchodu z do- 
mova nebo jako dovìtek pøi rozdìlování domácích 
prací èi jiného požadavku, a znìla tam oboustrannì, 
tedy nejen od rodièù k témìø dospìlým dìtem, ale 
i naopak. Èlenové tìch rodin, ve kterých se nauèili 
podle „románového“ vzoru o svých citech mluvit, 
nebývají zaskoèeni tøeba nevysloveným odpuštìním 
nìkomu, kdo už tu není, a to jen proto, že se stydìli to 
øíct, dokud tu s nimi byl. Takže nám ten valentýnský 
svátek možná je pøece jen k nìèemu dobrý… A možná 
bychom s tím mohli zaèít právì teï: Milí ètenáøi, mám 
vás ráda! 

Ochotnický divadelní soubor pøi Domu kultury Ostrov 
rozhodnì nezahálí a je stále aktivní, jak se mohla øada 
obèanù pøesvìdèit i pøi vysílání kabelové televize 
s ukázkami z jeho pøedstavení. Za minulý rok se mùže 
pochlubit dokonce nebývalým úspìchem. Podaøilo se 
mu uskuteènit dvì premiéry pro dospìlé diváky. To si 
vyžádalo znaèné èasové obìti i úsilí všech èlenù diva- 
delního spolku. Myslím však, že obì pøedstavení, tedy 
Dívèí válka i Zlý duch Lumpacivagabundus, se øadí mezi 
povedené hry, které dokázaly diváky pobavit a aspoò 
na chvíli je vytrhnout ze všedních starostí. 

Trápí nás ubývání hercù a rapidní stárnutí souboru. 
Letos, až nás opustí maturanti, se budeme potýkat 
s problémem obsazení mladých tváøí do rolí princù 
a princezen. Nedostatek hercù v souboru se ale týká 
zástupcù všech generací. Obracíme se proto na naši 
diváckou základnu i všechny, které divadlo baví, aby 
pøišli mezi nás. Zkoušíme dvakrát týdnì. Další infor- 
mace podají pracovnice Infocentra v Domì kultury 
nebo pøímo pan Mareš, vedoucí souboru. Zamìøuje- 
me se na rùzné žánry, nastudovali jsme již øadu pohá- 
dek, komedie jsou ale divácky nejvdìènìjší. Neklade- 
me si žádné vzletné cíle, chceme však našim divákùm 
pøipravit hezké chvilky a dokázat, že i v záplavì tele- 
vizních nabídek a videa má divadlo své opodstatnìní. 

Èinnost Divadelní scény Ostrov

Mgr. Petr Pokorný, DS Ostrov 

Výstava na pùdì historické Staré radnice od 
4. února potrvá do konce mìsíce. Své práce vysta- 
vují vítìzové loòské soutìže „Jak vidím Ostrov“, 
Jitka Rjašková a Petr Liška.

 (v souèasné dobì na mateøské dovo- 
lené) se svému koníèku se vìnuje od roku 1999. Fotí 
klasicky i digitálnì. Tématem jejích fotografií je repor- 
táž, dokument, portréty, akty a okrajovì detail v pøíro- 
dì. Její fotografie mùžete vidìt v èasopisech Photo Life 
a Magazínu fotografie.Umístila se v øadì soutìží, jako 
jsou Amatérská fotografie Plzeò, Zemský ráj Turnov, 
Premiéra Hradec Králové, Sport ve fotografii Pardu- 
bice, Fotorok Varnsdorf nebo Èernobílá fotografie 
Turnov. Vyhrála regionální soutìž Karlovarský kraj ve 
fotografii. Vystavovala na spoleèných výstavách v Pra- 
ze, Karlových Varech a Nejdku, samostatnì pak v Ga- 
lerii Èer�ák v Berounì. Je èlenkou Spolku pøátel 
fotografie v Karlových Varech.

 je zamìstnán jako projektant. Fotografo- 
váním se zaèal vážnìji zabývat pøed tøemi lety, s nástu- 
pem digitálních technologií. Jeho hlavním fotografic- 
kým zájmem je krajina Krušných hor. Své fotografie 
zatím nevystavoval. 

Jitka Rjašková

Petr Liška

Ostrov ve fotografii

Ing. Vladimír Toman

V hlavní roli dìti a zvíøata

Horská chata Na sluníèku, Mariánská

(red)

Z pohádky Èert to nemá nikdy lehké                       Foto: Archiv DK



dnech tìšíme ze støíbrného køupavého snìhu a na 
zimní prázdniny. Kdo se v tuto dobu nepromìòuje 
v divokého lyžaøského sjezdaøe, bruslaøe nebo snow- 
boarïáka, ten mùže objevit krásu pìší turistiky na 
jiskøícím snìhu. Budeme-li mít štìstí a budeme se 
chovat tiše, mùžeme potkat zajíce, lišky, srnce nebo 
daòky, kteøí se nepropadli do zimního spánku. Neza- 
pomeneme vzít s sebou š�avnaté jablíèko nebo suchý 
chléb, a� mají zvíøátka na pøilepšenou.
Asi jste si všimli, že odletìli havrani, a to už má zima 
namále. A pøiletìl ten, který musí na Hromnice vrz- 
nout, i kdyby mìl zmrznout. Hromnice mají svùj ná- 
zev od hromnièek, svíèek, které naši pøedkové zapa- 
lovali ze strachu pøed hromy a blesky. V únoru nám 
zaèíná i období, vrcholící rozpustilým masopustem. 
Oslavy masopustu mají velmi dávnou tradici: už ve 
støedovìku u nás chodily prùvody masek. Jedlo se, 
pilo a tancovalo. Jestlipak znáte nìjaké masopustní 
masky? Poradím vám, jsou to tøeba medvìd, kominík, 
hudebníci a øemeslníci všeho druhu. Urèitì vás napa- 
dá spousta dalších.
Únor je poslední zimní mìsíc. Jméno má podle toho, 
že v únoru puká a láme se led. Je jediným pøestup- 
ným mìsícem, to znamená, že jednou za ètyøi roky 
v kalendáøi objevíme i den 29. února. Tenhle mìsíc si 
s námi umí zahrávat! Pokud byste si chtìli zkrátit  
dlouhou chvíli, máme pro vás nápad: mùžete si vyro- 
bit bramborová tiskátka.
Nejjednodušší je vyrobit tiskátka z brambor, ale dá se 
použít i mrkev nebo øepa. Brambor rozøíznìte na po- 
lovinu a rozmyslete si, jaký obrázek chcete na tiskátku 
mít. Nožíkem (menší dìti radìji oøezanou tužkou) 
vyøežte èi vydlabejte požadovaný tvar, pøebyteèné 
èásti brambor odstraòte a nechte jen vystupující obrá- 
zek. Na nìj naneste lehce štìtcem temperovou nebo 
vodovou barvu a potom jemnì osušte ubrouskem. 
A už mùžete tisknout! 
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Sdružení èeských spotøebitelù (SÈS) udìlilo ceny 
v rámci soutìže Spokojený zákazník Karlovar- 
ského kraje. Jednou z deseti ocenìných firem ze 
západních Èech pro rok 2006 je i Mobtel Lukáše 
Hatáka, jehož prodejnu znají ostrovští obèané 
z  Krušnohorské ulice v Ostrovì.

„Pro získání ceny jsem neudìlal vìdomì žádné kroky, 
proto si myslím, že to je, jak uvádí SÈS, výsledek na- 
šich služeb a jednání v souladu s oèekáváním zákaz- 
níka,“ øíká Lukáš Haták. Ve své prodejnì nových 
i použitých mobilù má viditelnì umístìn závazný vý- 
kupní ceník, což je jednou z vìcí, kterých si zákazníci 
cení. Samozøejmou souèástí jeho služeb je, kromì 
velkého výbìru zboží, i odborné poradenství a doži- 
votní záruka na pùvod použitého mobilu.

„Zlodìji nás rádi nemají, dùslednì totiž dodržujeme 
zákonný postup pøi výkupu mobilù, bez nabíjeèky je 
nepøijímáme a pøi nabídce musí každý pøedložit ob- 
èanský prùkaz,“ ujiš�uje zákazníky Lukáš Haták. Jako 
podnikatel se také mimo jiné dùslednì stará i o rekla- 
mu, jak se na stranách inzerce mohou pøesvìdèit kaž- 
dý mìsíc i ètenáøi Ostrovského mìsíèníku. 

Rád bych  podìkoval všem cvièencùm a závodníkùm 
našeho oddílu za kladný, svìdomitý a poctivý pøístup 
ke cvièení. O kvalitì našich cvièencù a závodníkù jas- 
nì svìdèí fakt, že náš oddíl se v roce 2006 umístil 
v Žebøíèku klubù se na 3. místì z 18 soutìžících klubù 
Plzeòského kraje. Naši závodníci za sebou nechali 
velmi dobré soupeøe nejen z Ostrova, ale i Plznì, 
Karlových Varù, Chebu, Sokolova ad. Obrovský dík 
dále patøí mému synovi Ivovi  Hodíkovi a Jindrovi 
Pospíšilovi za jejich nesmírnou pomoc našemu klubu. 
Ivo Hodík st., vedoucí oddílu
Vedoucí Karate Klubu Ivo Hodík st. je držitelem mi- 
strovského stupnì 1. Dan, držitelem licencí pro trené- 
ry, zkušební komisaøe a rozhodèí III. tø. a místopøed- 
sedou KaSKe.

Pøípravná tøída
Loni byla na naší škole otevøena pøípravná tøída, která 
má pomoci dìtem pøekonat specifické problémy 
související s pøechodem do 1. tøídy. Výuka je prová- 
dìna formou tzv. prožitkového uèení a vychází 
z osobních potøeb, schopností a zájmù dìtí. Moti- 
vace, pochvala a povzbuzení jsou zde pøednostní. 
Rodièe, kteøí projeví zájem o zaøazení svého dítìte do 
této tøídy, mají možnost kdykoli tøídu navštívit 
a úèastnit se výuky. Na každodenní spolupráci uèi- 
telky s rodinou je kladen dùraz po celý školní rok.   
Jednou z výhod pøípravky je její umístìní v pøíjem- 
ném a klidném prostøedí mateøské školy, které napo- 
máhá k lepší adaptaci dìtí na školní podmínky. 
Úspìšnost dìtí je také podporována aktivní úèastí na 
soutìžích. Zvláštì v tìch výtvarných se dìti zpravidla 
umis�ují na pøedních místech. V rámci výuky se dìti 
setkávají se staršími spolužáky na divadelních, filmo- 
vých pøedstaveních a jiných kulturních, zábavných 
a sportovních akcích. Tak se nenásilnì seznamují 
s prostøedím školy a zvykají si na její organizaci a režim.
Dle zájmu rodièù dìti navštìvují jazykový kurz an- 
glického jazyka. Je jim poskytnuta komplexní logo- 
pedická péèe a škola rovnìž nabízí rodièùm pobyt 
dìtí ve škole v pøírodì. Do pøípravné tøídy jsou pøi- 
jímány i dìti s vážným zdravotním postižením. Velmi 
dobøe se adaptoval napøíklad chlapec se zbytky zraku. 
Byla mu plnì poskytnuta individuální péèe a speciální 
výukový program. Jeho pøítomnost byla pøínosem 
i pro ostatní dìti, které se velmi rychle nauèily spolu- 
žákovi pomáhat a respektovat jeho potøeby. Bez vìt- 
ších problémù byla zaøazena do pøípravné tøídy také 
žákynì s tìlesným postižením a její možnosti a ome- 
zení jsou dìtmi i dospìlými plnì akceptovány. Milí 
rodièe, pokud projevíte zájem o zaøazení svého dítìte 
do pøípravné tøídy na naší škole, vìøíme, že budete vy 
a pøedevším vaše dítì spokojeni. 

Únor
 Pìšky nebo na bìžky do Schönecku (SRN)
 Z Lokte do Sokolova do zámeckého muzea
 Pomníky bitev s Napoleonem v roce 1813 

pod Krušnými horami
Bližší informace (doba odjezdu, délka trasy, organizaèní 
pokyny) budou k dispozici pro pøíslušný sobotní termín 
vždy od støedy ve vitrínì KÈT na Mírovém námìstí 
u autobusové zastávky na Karlovy Vary a na interne- 
tové adrese http://www.turiste.webpark.cz nebo na 
rozcestníku (Informaèní centrum, Sport, KÈT) webo- 
vých stránek Ostrova http://www.ostrov.cz. Všechny 
uvedené akce jsou volnì pøístupny i pro neèleny Klubu 
èeských turistù. 

3. února:
10. února:
17. února:

Dìtské okénko

Lenka Jabùrková

Karate Klub, MDDM Ostrov

Klub èeských turistù

RNDr. František Wohlmuth, pøedseda KÈT

Únor
Zima je, zima je,
každý se raduje,
na snìhu i na ledì,
bavíme se vesele.

V únoru už jsme si všichni zvykli 
na nový rok a smíøili se s tím, že 
jsme zase o rok starší. Letošní 
snìhová nadílka nám dosud 
nepøála, ale obvykle se v tìchto 

Lukáš Haták 
má spokojené zákazníky

(jan) 

Lukáš Haták zákazníkùm vždy ochotnì poradí.
Foto: Irena Janeèková 

Mgr. Jindra Turoòová  

ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ Ostrov

MDDM

Vlasta Schartová

Zimní florbal - dívky

Turnaj uzavøe soutìž dívek 6. až 7. roèníkù.
Družstvo tvoøí tøi 

hráèky a brankáøka (u brankáøky nutná pøilba s chráni- 
èem). Propozice jsou k dispozici na školách. Výsledky 
turnaje se zapoèítávají do Olympiády ostrovských škol 
o Pohár starosty mìsta.

Pololetní prázdniny

Šipky, stolní a PC hry, airhockey, stolní tenis a kuleèník 
(od 12 let), vše zdarma.

 O prázdninách si 
prohlédnìte zvíøecí druhy, chované nyní v SMPø. Zví- 
øátka pøivítají pøilepšení potravy: ovoce, koøenovou zele- 
ninu, oøíšky, piškoty...

Jarní prázdniny 
 Každý den (za pøíznivého poèasí): 9.00-

17.00 hod. víceúèelové høištì MDDM, minigolf, ven- 
kovní stolní tenis a posilovna.

 

19. února: Stolní tenis, 20. února: Florbal trojic do 12 let, 
21. února: Airhockey, 22. února: Kuleèník, 23. února: 
Netradièní deskové hry

Velká zimní výprava

Støednì tìžká pìší túra v okolí Abertam: pohyb v zimní 
pøírodì, pozorování, stopování divoké zvìøe. Pøihlášky 
do 16. února v SMPø.

Valentýnská párty

Svátek pro všechny, kteøí se milují. Podveèerní párty, na 
kterou mùžete pøijít s kamarády, menší dìti s rodièi. 
Vstupenky v jednotné cenì 20 Kè v pøedprodeji od 
5. února v Domì dìtí.

Masopustní karneval
 spoleèenský sál Domu kultury

Masopustní odpoledne s koblížky a masopustními zvy- 
ky. Dìti v maskách si zasoutìží a zatanèí. V soutìži masek 
rádi pøivítáme i dospìlé v masopustních kostýmech šaš- 
ka, kobyly, medvìda, báby s nùší, kominíka se žebøíkem, 
kozla…

Velikonoèní dekorace 
MDDM vyhlašuje výtvarnou soutìž „Velikonoèní deko- 
race“. Kategorie: I. Pøedškoláci, II. Školáci do 10 let, III. 
Školáci nad 10 let. Tvoøit lze libovolnou technikou 
s rùznými materiály: vajíèky, kvìtináèi, vìnci, pedigem, 
drátem, barvami na sklo, papírem, vizovickým nebo 
kynutým tìstem, perníkem, proutky, keramikou. Práce 
oznaète jménem, vìkem a školou a osobnì doruète do 
MDDM do pondìlí 26. bøezna. V každé kategorii bu- 
dou vyhlášeni tøi vítìzové. Všechny dekorace budou 
vystaveny v MDDM od 2. do 13.4. Výsledky budou vy- 
hlášeny o velikonoèních prázdninách  5. dubna v Domì 
dìtí.

Povídání o….
V únoru nabízí SMPø jako pilotní povídání 

 
Seznámení s pøíklady tradièního soužití, lovu i tabui- 
zování urèitých zvíøecích druhù. Tento a další výukové 
programy si mùžete zamluvit telefonicky pøímo v SMPø.

Plavecké kurzy

Desetihodinové plavecké kurzy pro zaèáteèníky, pokro- 
èilé a rodièe s dìtmi. Zájemci se mohou pøihlašovat od 
února v Domì dìtí v pracovní dny od 8 do 18 hodin.
3. dubna  16-17 hod. Rodièe a dìti
4. dubna 16-17 hod. Neplavci
5. dubna 16-17 hod. Rodièe a dìti
6. dubna 16-17 hod. Plavci

Informace
MDDM pondìlí až ètvrtek 8-20 hod., pátek 8-18 hod.,  
tel. 353 613 248, v SMPø. tel. 353 842 389, 
736 761 913. 

10. února 9.00 hod., tìlocvièna ZŠ Masarykova

Pøihlášky v Domì dìtí do 8. února. 

V Domì dìtí: Otevøené herny 
2. února 9.00-17.00 hod.

V SMPø: Otevøené pátky 
2. a 23. února 10.00-14.00 hod.

V  Domì dìtí:

19. až 23. února
Týden v hernách: airhockey a stolní tenis
Turnaje vždy od 9.30 hod.

Ve Stanici ml. pøírodovìdcù:

21. února, sraz 9.00 hod. u SMPø

14. února 17.00 hod., MDDM

28. února 16.00 hod.,

Spojení mezi 
pøírodními národy a rùznými živoèišnými druhy.

duben až èerven



Ostrovský mìsíèník
Únor 2007 11

Jaroslav Šlezinger se narodil 
29. dubna 1911 v jihomo- 
ravské Jemnici. Jeho otec 
padl hned na zaèátku první 
svìtové války, matka pak 
sebe a syna živila pøíležitost- 
nými pracemi u sedlákù. 

Výtvarnì nadaný chlapec se nejdøíve vyuèil tesaøem 
a pozdìji, díky finanèní pomoci øídícího uèitele 
jemnické školy, vystudoval ještì sochaøskou a kame- 
nickou prùmyslovou školu a Akademii výtvarných 
umìní. V roce 1939 nastoupil jako pedagog na 
Umìlecko-prùmyslové škole v Brnì. Krátce nato byl 
v souvislosti se studentskými demonstracemi 17. li- 
stopadu zatèen a vìznìn témìø tøi roky v koncen- 
traèním táboøe, odkud se vrátil s podlomeným 
zdravím. Poté vytvoøil øadu soch jak do kostelù 
v Jihlavì a okolí, tak na náhrobky a pomníky padlým. 
Vyvrcholením jeho tvorby se stala socha prezidenta 
Masaryka v nadživotní velikosti, odhalená pøed jih- 
lavským gymnáziem v roce 1948, na poèátku 60. let 
ale nenávratnì znièená.

Politický pøevrat v roce 1948 a jeho následky vyvolaly 
i na Jihlavsku u demokraticky smýšlejících obèanù 
odpor, jehož ohniskem se stala tamní Lidová strana. 
Její èlenové, mezi nimiž byl i Jaroslav Šlezinger, vydá- 
vali a roznášeli letáky s výzvami obyvatelùm a patnáct 
z nich pak bylo zatèeno. Na základì následujícího 
„jihlavského procesu“ byly v únoru 1950 vyneseny tøi 
rozsudky smrti, dva doživotní tresty a další v minimál- 
ní délce deseti let. Pro Jaroslava Šlezingera to bylo 
dvacet pìt let tìžkého žaláøe. Tak se ocitl ve vykma- 
novském táboøe „L“. Poté, co v zimì roku 1953 musel 
bez jakýchkoli ochranných pomùcek èistit a opra- 
vovat sbìraèe radioaktivního prachu ve „vìži smrti“, 
zaèal mít zdravotní potíže, které táborový lékaø léèil 
jen tabletkami, bez podrobnìjšího vyšetøení. Vìzeò 
Šlezinger byl èím dál slabší, nemocnièní léèba mu však 
nebyla povolena. V srpnu roku 1954 byl z iniciativy 
spolužáka z akademie, sochaøe a rovnìž vìznì Jaro- 
slava Švece, pøeveden na stavbu kulturního domu 
v Ostrovì. Tam teprve byl u nìho zjištìn rozklad krve 
a povolena krátká nemocnièní léèba. Jaroslav Šlezin- 
ger pak pokraèoval v sochaøské výzdobì prùèelí Do- 
mu kultury, kde mìl i své pøátele výtvarníky, normální 
pracovní dobu a dietní stravu. Tehdy také vytvoøil 
model sousoší, kterým mìla být monumentální stav- 
ba završena. Ještì v únoru 1955 se mu podaøilo tajnì 
poslat manželce dlouhý dopis, v nìmž podrobnì 
popisuje svùj pobyt ve Vykmanovì i prùbìh one- 
mocnìní. Zemøel 2. srpna 1955 (ve 44 letech) na 
rakovinu plic, zøejmì v ostrovské vìzeòské nemoc- 
nici. Urna s jeho popelem je uložena na høbitovì 
v Uherském Brodì.

Spolek pøátel mìsta Ostrova zprostøedkoval darování 
reliéfù Køížové cesty, jejímž autorem je akademický 
sochaø Jaroslav Šlezinger. Køížovou cestu údajnì 
vytváøel paralelnì se sousoším na Domì kultury 
Ostrov. Marie Šlezingerová, vdova po sochaøi, daro- 
vala tyto reliéfy Mìstu Ostrov za úèelem jejich umí- 
stìní do interiéru kaple sv. Floriána v Ostrovì, Památ- 
níku obìtem násilí na Ostrovsku. Reliéfy jsou 
v souèasné dobì uloženy v depozitáøi Mìstského 
úøadu v Ostrovì. 

Podrobnosti o životì Jaroslava Šlezingera pøináší 
kniha Marie Bohuòovské Zaváté šlépìje, ve 
které text doprovází velké množství fotografií 
vèetnì kopií autentických dokumentù a osob- 
ních dopisù. Za 299 korun je k dostání v Info- 
centru v Domu kultury a ostrovských knihku- 
pectvích. 

Podrobnìjší informace na: 
www.historickyostrov.cz . 

Jaroslav Šlezinger 
zemøel 
v ostrovském vìzení 

(red)

Podle povìsti byla Stráž kdysi mìsteèkem, pùvodnì 
na velké plošinì vpravo od cesty na Horní Hrad, 
Hauenštejn, na levém bøehu Ohøe. Obyvatele však 
zahubila morová rána a teprve pozdìji vyrostla nová 
sídla na dnešním místì, o nìco východnìji. Autor 
uvádí nìkteré pomístní názvy, svìdèící pro vìro- 
hodnost této povìsti, jiný pozdìjší badatel je ovšem 
vykládá prozaiètìji. Stráž byla údajnì dlouho sa- 
mostatným statkem se sídlem nìkdejšího majitele na 
skále nad obcí. Dodateèná poznámka však tuto 
možnost popírá s tím, že na skále mohla být strážnice 
èi strážní vìž, která patøila k nedalekým hradùm 
Hauenštejnu èi Himmelštejnu.  

V 17. století byla Stráž pøipojena k panství vévody 
sasko-lauenburského s rezidencí v Ostrovì, od nì- 
hož ji zakoupil Anton Steinbach (vrchní hejtman 
sasko-lasuenburských panství, pozn. aut.). Ten prodal 
Stráž øíšskému hrabìti Martinicovi. Byla pak pøi- 
pojena k panství Prunéøov a patøila v 19. století 
potomkùm Martinicù, hrabatùm z Firmian. Èást vsi na 
levém bøehu Ohøe byla mnohem starší než na bøehu 
pravém, ještì pøed sto padesáti lety (tedy po polovinì 
17. století) tam údajnì nestál žádný dùm. Obec byla 
pøifaøena odnepamìti k farnosti Krásný Les a až do 
roku 1767 nebyl zde kostel, jen kamenná kaple, která 
stála proti hostinci. Stráž nemìla ani školu, jen uèitele, 
který vykonával svùj úøad každý týden v domì jiného 
obyvatele obce. A zde zaèíná historie kostela a školy 
ve Stráži, jak ji zaznamenal Karl Hanl.

V roce 1765 se ve Stráži objevil muž jménem 
Christian Stahl, pocházející z Neustadtlu na bavorské 
hranici. Chodil dùm od domu s truhlièkou, v níž 
spoèívala soška (pravdìpodobnì Krista èi svìtce). 
Sošku za almužnu ukazoval a spolu s dcerou pøitom 
zpíval. Pøišel také do domu tehdejšího rychtáøe 
Johanna Grunda. Tomu se soška zalíbila,  nabízel za ni 
Stahlovi šest zlatých, ale nepochodil. Pro chudého 
muže znamenala zøejmì jediný zdroj obživy. Pøíštího 
dne však navštívil rychtáøe znovu a vyprávìl, že soška 
od onoho okamžiku, kdy ji odmítl prodat, ztìžkla tak, 
že ji už dále nemohl unést. Johann Grund svolal své 
pøísežné a navrhl sošku za sedm zlatých koupit pro 
obec a postavit ji do kaple, což se také stalo už proto, 
že podle a� už pravdivého èi vymyšleného vyprávìní 
majitele soška chtìla, a proto i mìla zùstat ve Stráži. 
Povìst se rychle rozšíøila po celém okolí, a když 
dokonce došlo k podivuhodnému uzdravení nemoc- 
né ženy z Tocova, která se soše zasvìtila, proudily do 
Stráže zástupy poutníkù. Socha byla tak povýšena na 
sochu milostnou a nazývána Spasitelem na louce. 
Zbožní vìøící zde èasto nechávali dary a obìtiny, také 
v kapli už bylo málo místa a pøedstavitelé obce se
 

Z kroniky obce Stráž (Warta)
Roku 1811 zaznamenal  katolický knìz Karl Hanl, od 10. ledna 1810 duchovní správce v obci Stráž, své 
základní poznatky o dìjinách obce, ale také události, jejichž pøímým èi nepøímým svìdkem byl.

Mgr. Zdenka Èepeláková

proto rozhodli, v souladu s pøáním všech obyvatel, 
postavit ve Stráži kostel. Díky pøízni a pøímluvì 
vrchnosti, Františka Michaela, hrabìte z Martinic, 
dosáhli Strážští 21. února 1767 svolení. Hned 
1. èervna byl položen základní kámen a 13. listopadu 
roku 1768 byl kostel, ke cti patrona kostela hrabìte 
Martinice zasvìcený archandìlu Michaelovi, slav- 
nostnì vysvìcen. Náklady na jeho stavbu èinily 1227 
zlatých.

Stráž mìla teï sice kostel, ale nemìla knìze. Každou 
nedìli zde sloužil mši tehdejší faráø Adalbert Walther 
z Krásného Lesa, a to za pøíplatek na pomocného 
knìze, kaplana. Protože výuka dìtí v domech byla 
pro jejich obyvatele èím dál obtížnìjším bøemenem 
a také vzhledem k dobrým zkušenostem se stavbou 
kostela, rozhodli se pøedstavitelé obce, opìt ve vzác- 
né jednotì s obèany, pro stavbu školy. I tento zámìr 
se podaøilo v roce 1790 uskuteènit. Chybìl teï už jen 
vlastní duchovní správce. Pøíležitost splnit i toto pøání 
se naskytla, když pro dlouhodobou nepøítomnost 
kaplana v Krásném Lese mohl tamìjší faráø Franz 
Ludwig plnit své povinnosti ve Stráži jen nepravidelnì 
a neúplnì. Pod vedením rychtáøe Christopha Siegla 
se obec rozhodla, že vytvoøí finanèní pøedpoklady 
pro úøad vlastního knìze. Žádost však tehdejší úøed- 
níci dlouho zdržovali a teprve na pøímluvu vrchnosti, 
tehdy už Karla, hrabìte z Firmian, císaøského komo- 
øího a tajného rady, se 5. èervna 1807 podaøilo získat 
patøièné svolení. 

Prvním knìzem byl páter Anton Meissner, døíve 
kaplan v Prunéøovì, a už 11. øíjna 1807 se mohli 
obèané Stráže zúèastnit vytoužené mše, sloužené 
vlastním knìzem. Bydlel doèasnì ve školní budovì, 
ale už na jaøe 1808 bylo zapoèato se stavbou jeho 
pøíbytku. Na náklady pøispìla výraznì vrchnost, také 
okolní obce, vìtšinu pak zajistila sama Stráž. Na 
stavbì se podílel i páter Meissner. Dlouho však 
svého nového domu neužíval, zemøel v prosinci roku 
1809, brzy po dokonèení stavby. A právì tehdy sem 
byl pøeložen páter Karl Hanl, pùvodnì kaplan v Kra- 
lupech. Zaznamenal písemnì, že dal nový knìžský 
pøíbytek za pøispìní patrona, hrabìte z Firmian, 
omítnout a založil pøed ním zahrádku. A protože 
tento nový dùm vynikal mezi padesáti chudobnými 
chýšemi vesnice jak svým vzhledem, tak jako završení 
úsilí a obìtí, které prokázali Strážští své obci, dal ke cti 
jejich a za blahovùli jejich vrchnosti i jako pouèení nad 
vchod domu umístit tento nápis: Tak mnoho dokázala 
svornost a vìrnost poddaných (jak jinak v roce 1810, 
pozn. aut.). Svùj záznam zakonèil vìtou: „Kéž naši 
potomci hledí zachovat to, co mí pøedchùdci vy- 
budovali a co já se snažil zkrášlit.“ 

Foto: Josef Belan
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Vážení ètenáøi, od tohoto èísla budeme v Ostrovském mìsíèníku pravidelnì pøinášet profily hudebních skupin z Ostrova. Rádi bychom zmapovali hudební 
dìní od poloviny padesátých let až do souèasnosti, proto prosíme všechny pamìtníky, aby nám pøispìli svými vzpomínkami, pøípadnì fotografiemi 
ostrovských hudebních skupin. Pøednostnì bychom uvítali jakékoli informace o skupinì Škamna a Flemings. Za pomoc pøedem dìkujeme. 

v nadýchaných silonových šatech, které byly zaèát- 
kem šedesátých letech velkým módním hitem,“ 
vzpomíná Jiøí Bílek.

V Ostrovì hrál v šedesátých letech také dobøe známý 
orchestr Josefa Klátila. Fotografie zachycuje spoleèné 
vystoupení Klátilovy a Nìmeèkovy kapely, které se 
spojily v rámci estrádního programu Domu kultury.

Dnes sedmapadesátiletý Jan Rom byl èlenem sku- 
piny, která už nebyla klasickým estrádním souborem, 
ale ještì ani typickou bigbítovou kapelou. 

„Kapela se jmenovala Mistral a já v ní hrál na pozoun, 
Ivan Tur na trubku, na bicí myslím Honza Šubrt, který 
pak hrál i v jiných skupinách. Zpívala s námi Rùženka 
Kluzáková. Hrávali jsme hlavnì na zábavách k tanci 
a museli jsme vystupovat jen v obleku s kravatou, 
jinak by nás poøadatelé do sálu nepustili,“ vzpomíná 
Jan Rom.

Zaèátkem šedesátých let zajiš�ovala hudbu k tanci 
vždy kapela, která hrála „živì“. V druhé polovinì 
šedesátých let se ale v Domì kultury zaèaly poøádat
takzvané Svíèky, na kterých se hudba pouštìla z de- 
sek, byly tedy jakýmsi pøedchùdcem dnešních di-  

Kapela Mistral: Druhá zleva je Rùženka Kluzáková, tøetí zleva Ivan Tur, ètvrtý s pozounem Jan Rom.                                 Foto: Soukromý archiv

Soubor PaT pøi jednom ze svých vystoupení, druhý zprava je Jiøí Bílek.
Foto: Soukromý archiv

V rámci kulturního programu sjednocené skupiny kapelníkù Oty Nìmeèka (druhý zleva) a Josefa Klátila (tøetí zleva)
Foto: Soukromý archiv

Ostrovské hudební skupiny  

V Ostrovì zpíval a tanèil Silonový soubor
V padesátých letech hrály v Ostrovì pøevážnì taneèní orchestry, jejichž nástrojové obsazení i repertoár odpovídaly dobovým požadavkùm, s úèelem 
pobavit posluchaèe a pøedevším poskytnout doprovod ke klasickému párovému tanci (teprve ve druhé polovinì šedesátých let, s proniknutím skupiny 
Beatles a jejich repertoáru i do povìdomí našich hudebních fanouškù, zaèaly vznikat menší, vìtšinou ètyøèlenné èi pìtièlenné kapely, které jako základní 
hudební nástroje využívaly elektrické kytary a bicí.)

Redakce

Prosíme ètenáøe o shovívavost, jsou-li naše údaje 
místy neúplné èi nepøesné. Bylo nesnadné zjistit 
všechny podrobnosti po tolika letech. Proto i na- 
pøíštì uvítáme jakoukoli pomoc z vaší strany: 
vzpomínky, dokumenty, fotografie, týkající se 
ostrovských hudebních skupin šedesátých let, 
jmenovitì skupiny Škamna. Podklady pro tuto 
kapitolu pomáhali shromáždit: Jiøí Bílek, man- 
želé Jiøina a Jan Romovi, kronikáøka mìsta 
Walburga Mikešová.

Známou hudební skupinou v Ostrovì byla v polovinì 
padesátých let kapela Inskup Romana Øíhy (název 
vznikl zkrácením slov Instrumentální skupina), která 
hrála k tanci i poslechu a v Domì kultury vystupovala 
od jeho založení v roce 1955. Po smrti kapelníka Øíhy 
(tragická nehoda) se kapely ujal Ota Nìmeèek. 
Ostrovský pamìtník Jiøí Bílek byl èlenem skupiny 
Inskup a také tanèil a zpíval v souboru PaT, jehož 
zakladatelem byl právì Ota Nìmeèek. Ten v té dobì 
pracoval jako kulturní referent v Domì kultury a mìl 
na starosti zájmovou èinnost. Pìvecký sbor byl smí- 
šený a nedílnou souèástí vystoupení byl i skupinový 
tanec.

„Souboru PaT se v Ostrovì jinak neøeklo, než 
Silonový soubor. Bylo to proto, že ženy vystupovaly 

skoték. Na Svíèky pravidelnì pøijíždìl po roce 1967 
z Prahy do Ostrova jeden z prvních èeských disk- 
žokejù Pavel Èernocký, bratr zpìvaèky Petry Èer- 
nocké. Jinak se tu poøádaly odpolední Èaje, na kte- 
rých už hrály první bigbítové skupiny. Jednou z nich 
byla kapela Škamna, která se rekrutovala ze studentù 
tehdejší „dvanáctiletky“ (dnes gymnázium).

„Ve Škamnech byl jako vedoucí kapely Jarda Bier, dál 
si vzpomínám na Zdeòka Kašpara, ale další jména už 
nevím. Zpívala s nimi také Alena Halbichová, která 
hostovala i u dalších bigbítových skupin,“ uvádí Jan
Rom. Souèasnì se skupinou Škamna hrála v Ostrovì 
The We and He s kapelníkem Karlem Veselým 
a studentská skupina z ostrovské prùmyslovky, 
Beavers Jana Tichého.

Jejím vedoucím byl Jiøí Šnajdr, kytarista, zpìvák a skla- 
datel. S Flemings hrál kdysi i legendární Olda Øíha 
(dnes Katapult). Flemings hráli pøevážnì vlastní re- 
pertoár a obèas s nimi  v Ostrovì hostoval vynikající 
klávesista a zpìvák Michal Bláha z Prahy (pozdìji byl 
èlenem Neckáøovy skupiny Bacily). Zhruba po roce 
a pùl kapela z Ostrova odešla a o nìco pozdìji se na 
pražské hudební scénì objevila skupina Proè Proè, 
kterou opìt vedl Jiøí Šnajdr. 

Zvláštní kapitolu tvoøí skupina Flemings, která pøišla 
do Ostrova z Èeských Budìjovic po srpnu 1968.

Irena Janeèková

(red) Pøíštì: Skupina The We and He. 
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Ètenáøské pøíspìvky
K dopravní situaci v Ostrovì
Nedávno se na Hlavní tøídì vybudovalo nìkolik 
kruhových objezdù, které jistì pøispìly k bezpeènosti 
silnièního provozu a odstranily letité problémy s dá- 
váním pøednosti v jízdì. Podle mého soudu však 
nastal jiný problém, a to na køižovatce s Jáchymov- 
skou ulicí. Ze semaforù zmizela signalizace pro 
odboèování, což je pro øidièe nutno øešit najetím do 
køižovatky a mnohdy tam vyèkat až tìsnì do chvíle, 
kdy už se rozjíždìjí auta v druhém smìru. To pøináší 
øadu konfliktních situací. Další obtížnost, která byla 
patrná zejména pøi výpadku semaforù a projevila se 
nìkolika vážnými nehodami, je zmìna pøednosti 
v jízdì. Je zøejmé, že mnozí øidièi jezdí tzv. po pamìti 
a mají zafixovanou Jáchymovskou ulici jako hlavní. 
Mnohý na to také doplatil. Vím, že køižovatka je øád- 
nì znaèena a opatøena dopravními znaèkami. Dle 
mého soudu jsou však tyto znaèky až pøíliš blízko 
køižovatky. Jistì by pomohla výstražná tabule „Pozor, 
zmìna pøednosti v jízdì“, umístìná dostateènì 
daleko pøed køižovatkou.
Ještì se chci vyjádøit k tomu, že na Starém mìstì, prý 
na žádost podnikatelù, vymizela placená parkovištì 
a zmírnila se hrozba „botièek“ ze strany Mìstské po- 
licie. Navrhuji však dobu, po kterou je nyní vyme- 
zeno stání, prodloužit z jedné hodiny alespoò na dvì. 
Mám vyzkoušeno, že návštìva cukrárny se sice za 
jednu hodinu dá zvládnout, pokud však jdete s rodi- 
nou na obìd, hodina je málo. Je velmi nepøíjemné pøi 
konzumaci a hovoru neustále hlídat hodinky a èas. To 
bylo nepøíjemné i našim nìmeckým pøátelùm, kteøí 
zde byli na návštìvì. Pøimlouvám se proto za zmìnu, 
myslím, že by prospìla i samotným majitelùm ob- 
chùdkù a restaurací na Starém mìstì. 

Ráda bych prostøednictvím mìsíèníku podìkovala 
panu Bachurovi z cukrárny na Starém námìstí, který 
mì, a pokud vím, tak i dalším babièkám z Domu 
peèovatelské služby, umožnil koupit si v jeho cukrár- 
nì vánoèní cukroví za opravdu symbolickou cenu. 
Vzhledem k mému zdravotnímu stavu sama péct ne- 
mohu, a tak mì tato nabídka velmi potìšila. V dnešní 
dobì je jen málo lidí, které stáøí druhých neobtìžuje 
a váží si ho. 

Ètenáø z Ostrova  

Podìkování ještì vánoèní

Dagmar Haasová, Ostrov

Kdykoli vcházím do zahrady s pilkou, projevuje 
zejména ženská èást naší rodiny zdìšení. Jenže 
stejnì jako dítì potøebuje ke zdárnému vývoji 
vlídné slovo a dobrý pøíklad rodièù, tak stromek 
potøebuje proøezat. Únor je stále ještì vhodné 
období pro zimní øez prakticky všech stromù 
kromì peckovic a vrb, které v èasném jaøe na- 
tahují mízu.

Zimní øez
Zimní øez povzbuzuje stromy k letnímu bujnému 
rùstu. Další význam je zdravotní a hygienický: pøi øezu 
odstraníme suché èi nemocné vìtve, které jsou se- 
meništìm chorob a houbovitých onemocnìní snad- 
no pøenosných na zdravé èásti stromu. Prùklest vìtví 
otevírá korunu, zabezpeèuje potøebné proudìní 
vzduchu, což znepøíjemòuje život škùdcùm, houbám 
a plísním. Pøístup sluneèních paprskù k plodùm pak 
zajistí jejich lepší vyzrání a sladkost. 
Èím radikálnìjší øez provedeme, tím bujnìji nám 
strom poroste a zejména u jabloní by mezi vìtvemi 
mìlo být dost místa. U jabloní v kordonech (stromy 
v øadì s vìtvemi rozvedenými po drátech), mìlo by 
být mezi jednotlivými patry alespoò pùl metru 
volného prostoru. Pøi klasickém pìstování by si vìtve 
také nemìly vzájemnì stínit, každá musí mít pøístup 
ke svìtlu (mají rùst støídavì). Chceme-li odstranit 
celou vìtev, pak ji uøízneme co nejblíž k rozvìtvení 
nebo kmeni. Zbyteèné pahýly se stanou èasem 
mrtvým døevem a živnou pùdou hub. Øez musí být 
veden tak, aby po jeho ploše pøi dešti voda volnì 
stékala, zadržování vody by zapøíèinilo vznik hniloby 
(ze stejných dùvodù by mìly být podobnì seøíznuty 
i plaòky a prkna na plotì). Øeznou ránu ihned 
ošetøíme štìpaøským voskem, stromovým balzámem 
nebo alespoò latexovou barvou. Za bezmrazého dne 
je možné proøezávat révu, a to až do konce února. Na 
vìtvi smìrem od hlavy staèí nechat asi pìt oèek 
(kamarád z Moravy by se na mì hnìval, on øíká oèka 
tøi, ale na Moravì nehrozí pozdní namrznutí jako 
u nás). Víno plodí na novém døevì, proto je nutný tak 
tvrdý øez.

Letní øez
Letní øez posiluje plody. Vrby, tamarišky a jiné chou- 
lostivìjší rostliny mùžeme libovolnì øezat teprve po 
„zmrzlících“ (12. až 14. kvìtna), a to až do pùli srpna, 
ne pozdìji. Kdybychom zaøízli tøeba až zaèátkem záøí, 
vyprovokovali bychom strom k rùstu, vyhnal by nové 
vìtve, které by již do zimy nestaèily zdøevnatìt a první 
mráz by je spálil. Peckovice jako tøešnì, meruòky 
apod. proøežeme hned po odplození. Jablonì mezi- 
tím obrostou letorosty, takzvanými „vlky“ (nové vý- 

Øezem stromky vychováváme

Záletnický pes se vrátil ke svým majitelùm pøesnì na Štìdrý den.
Foto: Archiv Útulku Bety

Vánoce jsou vždy èasem shonu a pøíprav, ale také 
oslav, dobré nálady, dárkù, rodinné pohody a setká- 
vání s pøáteli. Atmosféra Vánoc navštívila i svìøence 
útulku. Mnoho obyvatel Ostrova a blízkého okolí si 
na pejsky vzpomnìlo a v èase vánoèním je podarovali 
pamlsky, piškoty èi krmivem. Mnozí zareagovali na 
naši výzvu a pøinesli pejskùm starší a nepotøebné 
deky, které používáme k zateplování psích bud a po- 
máháme jim tak pøežít až dosud kruté zimy. Rádi 
bychom touto cestou všem vyjádøili upøímný dík. Ten 
patøí také všem, kteøí v pøedvánoèním èase vìnovali 
útulku penìžní dary. Jejich zásluhou mohla být kon- 
cem roku ve spolupráci s nìmeckou dobroèinnou 
organizací Hunde-in-Not-Europa zakoupena elek- 
trická zahøívací podlážka. Ta v mrazech znamená 
mnohdy zásadní podmínku pro pøežití narozených 
štìòat èi starších psù.

Dva vánoèní pøíbìhy z Útulku Bety

Mgr. Blanka Davídková (www.utulekbety.org)

honky vìtvièek), a to tím bujnìji, èím víc jsme v zimì 
øezali. Spìcháme-li a oøežeme tyto „vlky“ døív než je 
zdrávo, síla stromu místo do plodù pùjde do dalších 
nových „vlkù“. Ideální èas na tento øez je od pùlky 
èervence do pùli srpna. Vlky je dobré zakrátit na 
jednu tøetinu celkové délky. Strom se dá tvarovat 
øezem už ve fázi letorostù. Platí pravidlo, že nová 
vìtvièka vyrazí právì tím smìrem, kterým roste 
poslední list, za nímž jsme støihli. Tak mùžeme 
korigovat rùst vìtví vèas. A øežme opatrnì, nové prsty 
nám nenarostou. 

Za všechny bychom vás rádi seznámili se dvìma 
š�astnými vánoèními pøíbìhy našich svìøencù: prvním 
hrdinou byla šeltie, kterou jste mohli vidìt na foto- 
grafii v prosincovém mìsíèníku u èlánku z Azylu Ma- 
cík. Po pøevozu psa do útulku jsme v nìm poznali 
starého známého záletníka, který si již v minulosti 
dával dostaveníèka s psími sleènami v mnoha koutech 
Ostrova. Kontaktovali jsme majitele a ten si pejska 
s velikou úlevou vyzvedl právì na Štìdrý den. Druhý 
pøíbìh zaèal smutnì, neèekaným skonem psí kama- 
rádky den pøed Vánocemi. Fena nìmeckého ovèáka 
byla miláèkem celé rodiny a její ztráta byla velmi 
bolestná. Tato rodina pøišla do útulku 24. prosince 
navštívit a potìšit alespoò jiné psí dušièky. Netušili 
ale, že jedna èeká právì na nì. Tklivé oèi a nespou- 
taná radost èerné ovèandy okamžitì usušily slzy a vy- 
kouzlily veliké úsmìvy na tváøích budoucích majitelù, 
kteøí š�astnì odcházeli s vodítkem v ruce. A tak to má 
být: š�astné konce o Vánocích. 

 

Mnoho dobrých koncù pøejeme i vám po celý 
rok 2007. Díky vaší podpoøe a pøízni jich i my 
v útulku zažíváme mnoho. Dìkujeme!

U pøíspìvkù nepodepsaných jménem zná jméno 
autora redakce.

Milan Jandourek

Tak netypickou zimu zahrádkáøi dlouho nepamatují Foto: Ing. Marek Poledníèek
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1. února moderuje Helena Kyselá 
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Komunitní plánování sociálních služeb v Ostro- 
vì. Hovoøí Mgr. Tomáš Fexa, øeditel Oblastní charity 
Ostrov a Marie Stašková z Odboru sociálnì právní 
ochrany.
18.30 Kulturní mìšec
18.45 Gymnázium Ostrov (dokument)
19.00 Informaèní servis
8. února moderuje Jana Pavlíková
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Nové lázeòské procedury vhodné pro širokou 
veøejnost. Hovoøí MUDr. Eduard Bláha, generální 
øeditel Léèebných lázní Jáchymov.
18.30 S-mix
18.45 Gymnázium Ostrov (dokument)
18.50 Informaèní servis
15. února moderuje Helena Kyselá
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Zmìny v zákoníku práce. Hovoøí Ing. Eva Holá, 
vedoucí Odboru inspekce pracovnìprávních vztahù 
a podmínek z Inspektorátu práce v Plzni.
18.30 Školní støípky: ZUŠ Ostrov
18.35 Rozcestník
18.50 Informaèní servis
22. února moderuje Jana Pavlíková
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Domácí násilí. Hovoøí Kateøina Štìpánková, 
vedoucí Intervenèního centra v Sokolovì.
18.30 Videotip
18.45 Promìny
19.00 Informaèní servis

Pondìlí, úterý: 9.00 Minizprávy (repríza), poøad, 
13.00 Rozhovor, 18.00 Minizprávy (premiéra), poøad, 
21.00 Poøad, 22.00 Minizprávy (repríza)
Støeda: 9.00 Minizprávy (repríza), poøad, 21.00 Poøad, 
22.00 Minizprávy (repríza)
Ètvrtek: 18.00 Vysílání (premiéra), 19.00 Opakování 
vysílání do 24.00
Pátek: 13.00 Rozhovor, 18.00 Vysílání (premiéra), 
19.00 Opakování vysílání do 24.00, 
22.00 Minizprávy (repríza)
Sobota: 8.00 Vysílání (opakování do 12.00)
Nedìle: 9.00 Minizprávy (repríza), poøad

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. 

Všechny zaèátky poøadù jsou pouze informativní! 

Celotýdenní vysílání

Zmìna programu vyhrazena!

Vìtšina souèasných televizí má režim automatického 
ladìní. Do tohoto módu se dostaneme obvykle 
stlaèením tlaèítka Menu. Po zobrazení nabídky zvolíme 
položku Ladìní (nìkdy také Nastavení nebo Instalace). 
Pak vybereme položku Automatické ladìní (nìkdy 
Auto, Atp, Autoinstal, Autosetup) a toto potvrdíme. 
Nìkterým pøístrojùm musíme zadat zemi (Èeská 
republika). Automatické naladìní mùže trvat i nìkolik 
minut, hlavnì u rozšíøené nabídky. Televizor uloží 
znovu všechny dosažitelné kanály postupnì na 
pøedvolby tak, jak jsou vysílány ve spektru na kabelové 
televizi (viz seznam kanálù). Až na výjimky budou 
všechny dosud naprogramované pøedvolby pøepsány 
novým naladìním.

Další postup: Po ukonèení naladìní lze provést, nyní 
už ruènì, pøeházení programù tak, aby poøadí kanálù 
odpovídalo našim zvyklostem. Vesmìs se jedná o po- 
ložku Ladìní, Ruèní, Editace a dále už musíme postu- 
povat dle konkrétního typu televizoru.

Nìkteré programy byly naladìny víckrát: pøi editaci je 
Jaké problémy se mohou vyskytnout?

Rekonstrukce telekomunikaèních rozvodù byla dokon- 
èena, nyní jsou na øadì úpravy týkající se poètu te- 
levizních programù, které mùžete v jednotlivých nabíd- 
kách sledovat.

Pøeladìní hlavní stanice bude provedeno 27. úno- 
ra a v období do 30. bøezna budou provedeny 
poslední úpravy v domovních rozvadìèích.

U divákù základní nabídky dojde bìhem úprav ještì 
naposledy k omezení pøíjmu televizních programù. Po 
termínu, kdy bude úprava provedena ve vašem domì, 
bude již zajištìn pøíjem TV programù podle tabulky. 
Základní nabídka bude rozšíøena o programy ZDF, TOP 
TV, ÈT 4 sport. V základní i rozšíøené nabídce jsme 
vytvoøili prostor pro možnost pøidat další programy. Do 
extra nabídky bude zaøazen program HBO 2 a rovnìž 
zde máme prostor pro pøidávání dalších programù. 
Omezení pøíjmu televizních programù základní nabídky 
budeme kompenzovat doèasným zpøístupnìním nì- 
kterého programu z rozšíøené nabídky. Žádáme proto 
obèany o spolupráci pøi zpøístupnìní domovních rozva- 
dìèù pro firmu Elektro S Štìpánek, která bude výmìny 
provádìt, a o trpìlivost bìhem tìchto úprav. 

Upozornìní pro televizní diváky

Pøeladìní televizoru po zmìnì kanálù na hlavní stanici 
lze smazat. Nìkterý program se nenaladil: pokud 
nechceme opakovat automatické ladìní, musíme 
nenaladìný kanál naladit v režimu ruèního ladìní. 
Nìkteré programy hrají bez zvuku nebo je zvuk velmi 
nekvalitní: je nutné v režimu ladìní nebo editace 
pøepnout zvukovou normu (programy ÈT 1, ÈT 2, 24, 
Nova, Prima, Joj jsou vysílány v normì D/K, ostatní 
v normì B/G).

U nejstarších pøijímaèù je nutné naladit každou 
programovou pøedvolbu samostatnì (v programové 
tabulce doporuèuji oznaèit již naladìné kanály), 
nìkteré televizory umožòují postupnì ladit pásmo 
a naladìné kanály ihned ukládat na pøedvolby v po- 
žadovaném poøadí. Pøi ladìní videorekordéru 
doporuèuji naladit kanály ve stejném poøadí jako na 
televizoru. Pøijímaèe bez „hyperbandu“ nenaladí ka- 
nály S 21 až S 40. 

Co dìlat, máme-li starší televizor nebo video- 
rekordér, který nemá automatické ladìní?

Ing. Petr Kovaøík, jednatel Kabel s.r.o., 
Milan Štìpánek, Elektro S

Ing. Petr Kovaøík, jednatel Kabel s.r.o., 
Milan Štìpánek, Elektro S

Eva Jandáková

OSTROVOSTROV

Pøehled R+TV programù 2007

Kabel Ostrov, s.r.o.
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Ostrovský mìsíèník vydává Dùm kultury Ostrov 
v nákladu 7700 kusù mìsíènì.
Distribuce je zdarma do každé ostrovské domácnosti.

Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do pøíštího èísla je 
9. února, uzávìrka pro pøíjem reklam 14. února. 
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redakce (tel. 353 800 525) nebo Infocentrum v DK 
Ostrov (tel. 353 800 526), 
inzerce: bilkova@dk-ostrov.cz (tel. 353 800 525) 
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Pøíspìvky došlé po tìchto termínech nemusejí být 
otištìny!

Dìkujeme všem, kdo se zapojili jakýmkoli 
zpùsobem do letošní sbírky, konané ve 
dnech 2. až 11. ledna v Ostrovì a okolí.

Pøi letošní sbírce bylo vybráno 92 043 
korun.

 
Jmenovitì dìkujeme vedení a žákùm základ- 
ních škol, Dìtského domova a devìtašedesáti 
koledníkùm s tøiadvaceti vedoucími jejich sku- 
pinek. Pøedevším však tìm, kteøí opìt otevøeli 
svá srdce a pomohli pomáhat potøebným. 

 

Z tìchto finanèních prostøedkù se Oblastní 
charitì Ostrov vrátí 59 828 Kè (65%), které 
budou použity na rozšíøení kapacity Domova 
pokojného stáøí v Hroznìtínì (pøestavba 
podkroví). 
Zbytek je urèen na charitativní projekty 
a humanitární pomoc do zahranièí. 

Tøíkrálová sbírka

Mgr. Tomáš Fexa, 
øeditel OCH Ostrov

Inzerce: bilkova@dk-ostrov.cz (tel. 353 800 525, 363 612 932) 
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