
o požitky tìla. Na Špièáku je napøíklad pøedstavoval místní 
hostinec, který nabízel domácí kozí sýr s domácím chle- 
bem a vlastním svìtlým pivem, slaninu i klobásy rùzného 
druhu. Vyrábìlo se zde také borùvkové a jeøabinové víno, 
po kterém, jak vzpomíná pamìtník, se cesta domù zdála 
obzvláštì dlouhá. Mimoøádnou událostí byla pou� ke 
svaté Annì do Sedlece se spoustou lákavých stánkù se 
sladkostmi, kolotoèi a mnoha dalšími atrakcemi.  Mnoha 
procesími byla navštìvována takzvaná Porciunkule, den 
odpustkù na Mariánské.

Ještì v èervnu (11. èervna ) byl v Ostrovì okázale slaven 
svátek sv. Floriána, ochránce pøed ohnìm a patrona po- 
žárníkù. Prùvody vìøících ostrovských, z Kvìtnové a Mo- 
øièova pøicházely se svými kapelami, ti ostatní alespoò se 
zpìvem. Byl to ovšem hlavnì svátek požárníkù, pro které 
se konala v kapli sv. Floriána velká mše provázená jejich 
vlastní hudbou. Následovalo slavnostní defilé na námìstí 
pøed veliteli a pøedstaviteli obce. A protože kaple patøila ke 
Staromìstské ulici, byla tato slavnost oznaèována za 

Všichni slavili letní svátky 
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Pokraèování na stranì 2

Jak Ostrovští trávili léto v minulosti
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Když jsem poprvé vstoupil do mé souèasné 
pracovny, hned mì zaujala asi šedesáticen- 
timetrová socha jezdce na koni na mra-
morovém podstavci, která tu stojí. Doko- 
nalá práce perfektní do posledního detailu 
a masivní mramorový podstavec naznaèo- 
valy italskou školu. Hrdì vztyèená hlava 
a nakroèený kùò ukazuje hrdost a nezlom- 
né odhodlání. Èím déle jsem se na sochu 
díval, tím více mì fascinovala dokonalým 
provedením i dalšími symboly, které jsem 
na ní nacházel. Nebyl však u ní popisek 
a pøiznávám, že mì nenapadlo pátrat po 
tom, co je zaè. 

Až nedávno se na mì obrátili kolegové, 
kteøí spolu s historièkou umìní Zdeòkou 
Èepelákovou pøipravují expozici v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie v klášterním 
areálu s tím, že by tuto sochu chtìli za- 
komponovat do expozice. Tak jsem si na 
popisce k libretu výstavy pøeèetl, že je to 
socha benátského condottiéra Bartolomea 
Colleoniho. 

Dìti jezdily na výlety

Rodiny putovaly po okolí 

Doba výletù zaèínala tìmi školními na konci èervna: pro 
menší dìti tøeba na koupalištì v Dìpoltovicích, pro vìtší 
na Klínovec, Vlèinec èi Plešivec, do Pramenù, do Dou- 
povských hor a údolí Ohøe. Žáci nejvyšších roèníkù mì- 
š�anské školy vyjíždìli dokonce až na Šumavu nebo do 
Èeskosaského Švýcarska s romantickou vùní dálek u lab- 
ského Masarykova zdymadla, odkud pluly lodì pøes 
Drážïany a Magdeburk až k moøi do Hamburku. Ti 
nejstarší, studenti gymnázia, poznávali Plzeò s exkurzí do 
Škodových závodù a Prahu. Èást prázdnin mohli nìkteøí ze 
školákù trávit u pøíbuzných ve vnitrozemí s možností 
nauèit se lépe èeštinì, nìkteøí u pøíbuzných i v Nìmecku 
a Rakousku.

Nedìlní výlety s rodièi nebo rùznými místními spolky, 
provázené zpìvem, míøily èasto na poutní místa v Kruš- 
ných horách, pøedevším Mariánskou, také na Špièák, Klí- 
novec a Plešivec. Oblíbeným cílem byly i Šemnické skály. 
Samozøejmì nešlo jen o krásné výhledy do kraje, ale také 

Doba dnešních prázdnin, výletù a dovolených, èasto velmi nákladných a cizokrajných, probíhala v Ostrovì 
první tøetiny dvacátého století mnohem prozaiètìji a nenároènìji. Naši pøedchùdci ji prožívali v úzkém spojení 
s pøírodními promìnami, církevními svátky a slavnostmi a ovšem také s nutnou a užiteènou èinností sklízení. 
Ostrov byl venkovským mìstem, vìtšina mìš�anù se zabývala zemìdìlstvím a také ti ostatní, svého èasu 
i vèetnì takzvané místní honorace, mìli na obvodu mìsta alespoò svùj samozásobitelský pozemek, o který 
bylo tøeba se postarat. Vìtšina dìtí tak o prázdninách pásla krávy, pomáhala se senoseèí i o žních, nosila na pole 
svaèiny a sbírala borùvky a houby, pro sebe i na prodej. Samozøejmì pøitom nechybìly spoleèné hry (ta na 
èetníky a zlodìje pokraèovala èasto nìkolik dní), koupání, výpravy na pouti v okolí a nedìlní výlety. 

Záhada jedné sochy

Fotografie zachycuje prùbìh oslav 600. výroèí mìsta Ostrova v roce 1931.

Práce na sv. Annì pokraèují 
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Ve veøejnosti ještì neutichla debata o výsledku archi- 
tektonické soutìže na budovu nové Národní knihovny 
v Praze na Letné. Vìtšina ètenáøù jistì ví, že zvítìzil návrh 
architekta Kaplického nazývaný též „Magické oko nad 
Prahou“ nebo prostì „Chobotnice“. Názory na tuto 
stavbu jsou rozporuplné, ale je jisté, že svým mìøítkem 
v daném místì Praze nijak neublíží. V samém støedu 
Ostrova se však v souèasné dobì chystá stavba o takové 
velikosti, že pøevedeno na Prahu a vítìzný návrh 
knihovny by to znamenalo, že chobotnice má jedno 
chapadlo v letohrádku královny Anny a bøíško na sta- 
dionu Sparty. Na rozdíl od knihovny vše probíhá bez 
soutìže, ale zato s dalekosáhlými dùsledky.
Jedná se o plánovanou stavbu tzv. Centra technického 
vzdìlávání, která má vzniknout rekonstrukcí a dostavbou 
zrušené Základní školy Klínovecká (IV. ZŠ). V tomto 
pøíspìvku pominu odborné otázky ekonomického a pe- 
dagogického charakteru, ve kterých jsem úplným laikem 
a soustøedím se struènì na samotnou otázku architektury 
objektu a jejího pùsobení na okolí.
Obèané mìsta si mohou na ostrovských internetových 
stránkách prohlédnout barevné vizualizace projektované 
stavby, jejímiž autory jsou èlenové jednoho pražského 
ateliéru. Autor èlánku mìl dále možnost nahlédnout do 
vlastního projektu, který je nyní ve fázi dokumentace pro 
územní rozhodnutí. První co na poèítaèových vizualiza- 
cích každého jistì zaujme je, kam po rekonstrukci zmizela 
pùvodní škola, která svým dnešním vzhledem ve stylu 
socialistického realismu citlivì dominuje svému okolí. 
Místo ní se náhle zjevuje fádní šedá hmota s plochou 
støechou, s prùmyslovými svìtlíky, prodloužená dozadu 
hluboko do svahu, ve kterém je nutné provést mohutný 
záøez. Prakticky celá pøístavba má fasádu ze skla. Objekt 
neuvìøitelnì nabyl na objemu a z dálkových pohledù 
pùsobí jako slon v porcelánu. Architekti se vyjádøili (nech� 
mi ètenáøi prominou cizí slova), že chtìjí „zmìnit insti- 
tucionální charakter stavby na industriální“. Bohužel se 
jim to podaøilo. Jedná se tak v našem mìstì o další 
stavbu, která svým architektonickým výrazem patøí na 
prùmyslovou zónu a ne do mìsta. 

Ostrovský mìsíèník
Srpen 20072 Uvítáme diskusní pøíspìvky ètenáøù k otištìným tématùm v OM

(rep) 

Pokraèování ze strany 1

To jméno najednou pro mì dostalo úžasnou vùni 
tajemna. Už jenom ten titul „condottiér“ zní úžasnì. 
A tak jsem sedl k internetu a do vyhledávaèe jsem zadal 
pøíslušný øetìzec slov. Odkazù nebylo mnoho, ale to co 
jsem zjistil, mì pøekvapilo. Velitel benátských žoldákù 
(condottiér) Bartolomeo Colleoni vedl válku na Terra 
Ferma a nìkolikrát z Benátek uprchl a zase se vrátil. 
Bìhem svého života získal znaèný majetek, který na 
smrtelné posteli odkázal státu s podmínkou, že mu bude 
pøed bazilikou sv. Marka postaven pomník. To však bylo 
pro vládce Benátek nepøijatelné (do té doby nebyl nikdy 
„pouhému“ obèanovi postaven veøejný pomník a navíc 
by to porušilo místní tradici anonymity). 

Protože však stát chtìl odkázané peníze získat, nechal 
v roce 1496 postavit pomník právì pøed Scuola Grande 
di San Marco a byl koncipován tak, aby nebyl zasvìcen 
jedné osobì, ale aby symbolizoval hrdého a sebevì- 
domého benátského vojáka. A ještì na jedno jméno 
jsem pøi pátrání narazil: Andrea Verrocchio, autor této 
sochy, byl uèitelem Leonarda da Vinciho a traduje se, že 
poté co objevil jeho geniální talent, pøestal malovat 
a zùstal u soch. Nádhernì zdobený mramorový sokl 
dokonèil Alessandro Leopardi, který také celou sochu 
po smrti Andrea Verrocchia odlil v bronzu.

Záhadou ovšem je, jak se kopie této významné 
benátské sochy dostala až do Ostrova. Ptal jsem se své- 
ho pøedchùdce, nyní námìstka hejtmana Jana Zborníka 
a ten si pamatoval, že sochu objevili ve sklepì Staré rad- 
nice v Ostrovì. Historièka Zdeòka Èepeláková se do- 
mnívá, že by mohlo jít o pozùstatek po velkovévodech 
z Toskány, kteøí v Ostrovì do roku 1918 sídlili. 
Vìdìl by nìkdo ze ètenáøù? 

Záhada jedné sochy

Jak Ostrovští trávili léto 
v minulosti
„svátek staromìstských“. Stejnì intenzívnì byl slaven 
svátek sv. Jana Køtitele se svatojánskými ohni na 
kopcích s údajnì blahodárným skákáním pøes nì i vy- 
hazováním smolných pochodní. Slavil se ovšem také 
pohanský slunovrat (21. èervna). Na vršku nad We- 
berovým pivovarem planul veliký oheò, k nìmuž se 
zpìvem míøily zdejší spolky s prapory. Zaznìly i pro- 
jevy a sbory místního pìveckého spolku, pozdìji se 
konala na závìr i taneèní zábava a dokonce jednou 
také bengálský oheò u Loveckého zámeèku v oboøe. 
Po válce slavila èeská menšina Husùv den, rovnìž 
s ohnìm a projevy. Ke svátku sv. Jakuba (25. èer- 
vence), patrona ostrovského høbitovního kostela, 
ozdobili ostrovští farníci hroby svých blízkých a shro- 
máždili se ke slavné mši ve svatojakubském kostele, 
stejnì tak o svátku zakladatele øádu piaristù sv. Josefa 
z Calasanzy (27. srpna) v kostele klášterním.

Ménì pøíjemný byl ovšem letní èas pro ty, kteøí 
pracovali v ostrovských a okolních továrnách a do- 
lech.  Dovolená obnášela tehdy jen dva týdny a pro- 
vozy postrádaly  klimatizaci. Pro uènì  trvala dovole- 
ná dokonce jen týden, pøi èasto až šedesátihodinové 
týdenní pracovní dobì. 
Stejnì jako zemìdìlci, pro které léto bylo nejná- 
roènìjším obdobím, využívali proto co nejvíce a nej- 
pøíjemnìji nedìle, kdy byla ostatnì jakákoliv èinnost 
nepøípustná. Z kuchyní nejménì tøí ètvrtin ostrov- 
ských obyvatel vonìla v ten den vepøová peèenì 
s knedlíky a zelím, návštìva kostela konèila v pivnici 
a odpoledne se setkávali pøíbuzní a známí u kávy 
a koláèù, pøípadnì na spoleèných výletech. Krásných 
míst totiž bylo a je i dnes v okolí Ostrova nepøebernì. 

Pracující využívali nedìlí

Pokraèování ze strany 1

Bc. Jan Bureš, starosta mìsta Ostrova

Mgr. Zdeòka Èepeláková 
(s použitím zaznamenaných pamìtí) 

V kapli sv. Anny v klášterním areálu v Ostrovì pokra- 
èovaly i v èervnu práce na rekonstrukci. Dokonèeny 
byly všechny restaurátorské úkony v interiéru kaple 
vèetnì omítek a štukování, osazeny kuželky a balu- 
stráda a zkompletováno osvìtlení, bìhem èervna se 
pracovalo na položení vnitøní dlažby.

Vnì kaple byly dokonèeny všechny klempíøské prvky 
a také práce související s otvory (parapety, ostìní 
apod.). Po zkušenostech s budovou kláštera, ze které 
byly celomìdìné svody odcizeny, bude i na kapli 
sv. Anny urèitá èást (do výše 3m nad zemí) provedena 
z plastu vhodné barvy a pouze zbývající nadzemní 
èást bude mìdìná. Pracuje se také na venkovní 
úpravì terénu, dokonèují se vstupy a schodištì. 

V Zámeckém parku je mimo jiné dokonèena oprava 
mostku se sochou sv. Jana Nepomuckého (kromì 
osazení sochy). 

Práce na kapli sv. Anny 
pokraèují

(red)

„Magický industriál“ nad Ostrovem?
Hlavním vstupem, který je pøemístìn na kratší boèní 
stranu, by se mìlo vstoupit do efektního prostoru pøes tøi 
podlaží vysoké zastøešené dvorany, kterou si autoøi 
zøejmì pøedstavují jako místo k setkávání živì disku- 
tujících uèòù. Tyto dvorany jsou dnes architekty obzvláš� 
oblíbenou souèástí mnoha typù obèanských staveb, a� je 
to obchodní støedisko v Èínì, hotel v Kuvajtu nebo 
nádraží v Kazachstánu. Venkovní prostor je sice levnìjší 
a zdravìjší, ale globalizace myšlenek zpravidla vítìzí.
Dalším pøekvapením je zmizení dnešní tìlocvièny na 
východní stranì školy. Ještì vìtší pøekvapení se skrývá 
uvnitø. Jako náhrada zdemolované tìlocvièny je navržena 
sportovní hala zahloubená 1,5m pod úroveò dnešního 
suterénu a v zadní èásti cca 7m pod úroveò svahu, 
pøevážnì do skály. Že by obdoba slavné finské sportovní 
haly vyhloubené ve skále? Bez náhrady zmizí také dnešní 
jídelna, která by mohla být pøestavìna napøíklad na byty 
školníka a uèitelù. Dalšími detaily není možné vzhledem 
k rozsahu èlánku pokraèovat.
Je dnes bohužel obecným jevem, že èeským architektùm 
omámeným listováním zahranièními architektonickými 
èasopisy ještì nedošlo, že sklenìná fasáda pøi zhruba 
pìtinásobných nákladech má asi ètyøikrát horší tepelnì 
izolaèní parametry a je tedy úkolem informovaného 
investora jim oponovat. V objektu s takovou fasádou 
v zimì sice topíte, jak se øíká, pánubohu do oken, v létì 
musíte naopak chladit. Má-li mít prosklená konstrukce 
ještì navíc protipožární, pøípadnì akustické vlastnosti, 
cena dále astronomicky narùstá. Zøejmì jsme velmi 
bohatým státem.
Je pravdou, že stavbu bude financovat krajský úøad a že 
tato investice mùže být pro Ostrov pøínosem. S touto 
budovou však budou žít právì obèané Ostrova, a proto 
si dovolím apelovat na pøedstavitele mìsta, aby trvali na 
úpravách projektu, které by vedly ke stavbì citlivìjší ke 
svému okolí. Navržená stavba je k Ostrovu zcela be- 
zohledná a pouze dokazuje, že pražské architekty toto 
mìsto vùbec nezajímá. Jsem pøesvìdèen, že unikátní 
prostøedí ostrovské Sorely si zaslouží podstatnì kvalitnìjší 
architekturu. Ing. Vladimír Toman

Tomáš Garrigue Masaryk 
(7. 3. 1850 až 14. 9. 1937)

„Když naøíkáme na pomìry a na republiku: 
nezapomínejme, že republika bude prostì tako- 
vá, jaká bude vìtšina obèanù.“ TGM

Motiv slunce je jedním z typických zdobných prvkù 
architektonického stylu zvaného Sorela (Socialis- 
tický realismus v architektuøe). Ve mìstì Ostrovì, 
jehož výstavba z 50. a 60. let minulého století patøí k 
nejvýznamnìjším pøedstavitelùm Sorely v celé 
Evropì, najdete motiv slunce napøíklad na budovì 
restaurace Družba. (red)
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Mìsto Ostrov uvažuje o èlenství v èesko-nìmeckém 
sdružení Silberstrasse (Støíbrná stezka). Tento projekt 
vychází z podpory èesko-nìmeckého sdružení práv- 
nických osob Ferienstrasse Silberstrasse e. V. Jeho 
strukturu tvoøí municipality, hospodáøské podniky, 
hotely, penziony, umìlecké spolky, muzea ad. Zapo- 
jen je i soukromý sektor, sponzoøi. Støíbrná stezka 
slibuje rozvoj cestovního ruchu ve støedním Krušno- 
hoøí. Turisticky atraktivní jsou dùlní díla lemující 
stezku od Zwickau do Drážïan, sakrální stavby, mu- 
zea, galerie, jména slavných osobností (Silbermann, 
Agricola, Ries) ad. Støedem zájmu turistù je dopravní 
tepna spojující v délce 230 km mìsta zvuèných jmen, 
napøíklad Zwickau, Schneeberg, Aue, Schwarzen- 
berg, Annaberg-Buchholz, Wolkenstein, Marien- 
berg, Freiberg a Drážïany. Sdružení Silberstrasse se 
prezentuje v rámci turistického spolku Erzgebirge na 
mnoha veletrzích po celém Nìmecku. Taktéž poøádá 
akce regionálního významu (Den hornictví, Vandro- 
vání hornickou stezkou, muzejní noci ad). Své èin- 
nosti a akce prezentuje na pøíslušných internetových 
stránkách. Zabývá se také rozvojem nabídky služeb 
v cestovním ruchu, tvorbou propagaèních materiálù, 
publikováním tiskových, rozhlasových a televizních 
zpráv v rùzných médiích, marketingovým výzkumem. 
S nabídkou zapojit se do projektu byly kromì Ostro- 
va osloveny i Boží Dar, Jáchymov (obì mìsta jsou již 
zapojena), Horní Blatná a další obce. 

Pro Ostrov by èlenství v tomto sdružení znamenalo 
možnost vytváøet projekty se saskými partnery v rám- 
ci Cíle 3 (bývalý Interreg IIIA). Být èlenem sdružení 
Silberstrasse není podmínìno finanèním pøíspìvkem 
mìsta Ostrov. 

Sasko-èeská Støíbrná stezka 
støední Evropou 

(red)

Na nejjižnìjším okraji hroznìtínské pánve byla 
v 60. letech provádìna tìžba kaolinu v lokalitì 
zvané Lom Hájek. Do nìkolika míst výsypky to- 
hoto lomu bylo tehdy uloženo bez zabezpeèení 
kolem tøí tisíc tun balastních látek kontaminova- 
ných zbytky chemikálií z výroby pesticidù ve 
Spolanì Neratovice. V roce 1977 došlo k sesuvu 
a obnažení uloženého chemického odpadu. 
Kvùli zamezení dalších sesuvù byl do násypky 
vložen drenážní systém, z jehož odtoku jsou od 
roku 1989 sledovány koncentrace chemických 
látek v odtékající vodì zasahující èásteènì 
i ostrovský potok a soustavu ostrovských rybní- 
kù. Kontaminované podzemní vody, k jejichž 
sledování slouží vybudované vrty, se šíøí pøe- 
vážnì smìrem k zatopenému lomu. 

V letech 1999-2002 bylo provedeno sanaèní zajištìní 
výsypky tìsnícím pøekryvem bentonitem s cílem 
zamezit dalšímu uvolòování kontaminovaných po- 
vrchových i podzemních vod, opìt s provádìním 
prùbìžného sledování chemismu povrchových 
i podzemních vod i rozborù ryb a zvìøe z této oblasti. 
O sledování je každoroènì vydávána závìreèná 
zpráva. Ze zpráv za poslední roky vyplývá, že vliv 
pøekrytí výsypky nezmìnil výraznì celkový odtok vod 
z výsypky a není patrný jednoznaèný trend klesání 
hladiny podzemních vod, což je zpùsobeno zøejmì 
výrazným prùsakem deš�ù v místech pøetržení tìsnící 
vrstvy vlivem sesuvu (až o 331 cm v r. 2006) a z oblasti 
mimo sanovanou plochu. U prùmìrných koncentrací 
chemických látek celkovì nedošlo k žádným zá- 
sadním zmìnám ve srovnání s minulými roky po 
sanaci, tedy situace se nezhoršuje, ale ani nezlepšuje. 
Koncentrace chemických látek (CB a HCH) v od- 
padní odtékající povrchové vodì z drenáží ne- 
pøekraèují emisní standardy dle Naøízení vlády a je- 
jich koncentrace v podzemní vodì jsou pøibližnì na 
stejné úrovni jako pøed dvìma lety. Prùmìrné kon- 
centrace HCH stále pøekraèovaly (s výjimkou dvou 
vrtù) hranice podle Kritéria zneèištìní zemin a pod- 
zemní vody. Analýzy vzorkù ryb v rybnících a zvìøe 
z lokality neprokázaly pøekroèení pøípustných limitù 
reziduí pesticidù.

Podle doporuèení zpracovatele závìreèné zprávy je 
tøeba provést další geotechnické posouzení stability 
výsypky (posuv) a pokraèovat v monitoringu v sou- 
ladu s jeho projektem na období 2005 až 2008. 
Potvrdí-li se nedostateèná úèinnost provedených 
opatøení, bude realizována druhá etapa sanace lomu 
Hájek, jejíž podstatou bude pøedevším odvedení 
podzemní vody z lokality a odvedení jímané drenážní 
(deš�ové) vody do vodoteèe. Pøíslušná øízení ve vìci 
vede a rozhodnutí vydává Èeská inspekce životního 
prostøedí. 

Sanace výsypky 
v Lomu Hájek 

Ing. Tomáš Èepelák, vedoucí Odboru ŽP

Již devátým rokem poskytuje mìsto Ostrov dotace na 
podporu bydlení ve výši 100 tisíc korun na zakoupení 
pozemku a výstavbu sítí, dále èástku ve stejné výši na 
vybudování rodinného domu nebo nové bytové 
jednotky. Od letošního roku se obì tyto èástky zvýšily 
na 150 tisíc korun, jeden stavebník tedy mùže nyní 
dostat až 300 tisíc korun. Dotace jsou podmínìny 
splnìním pevnì daných podmínek schválených každo- 
roènì Zastupitelstvem mìsta Ostrova. 

V dubnu a kvìtnu byla MÚ Ostrov provedena kontrola 
pøidìlených dotací na podporu bydlení proplacených 
v letech 1998 až 2006 vèetnì. Celkem bylo zkon- 
trolováno 206 žádostí, z toho bylo 87 na koupi a za- 
investování pozemku sítìmi, 78 žádostí na vystavìní 
a zkolaudování rodinného domu a 31 na novou by- 
tovou jednotku (vyøazeno ze sledování pro splnìní pod- 
mínek smlouvy na poøízení pozemku bylo 30 žádostí). 
Letos bylo podáno dosud 13 žádostí, z toho již 12 bylo 
proplaceno. 

Kontrola dotací 
na podporu bydlení  

(red)

Centrální sousoší
Betonové sousoší v nadživotní velikosti tvoøí tøi figury 
s atributy (žneèka se snopem obilí, student se svitkem 
papíru, horník s válcem). Autorem zmínìného sousoší 
byl Jaroslav Šlezinger. Jednotlivé sochy jsou poškozeny 
korozí železné armatury, která je na mnoha místech 
odkrytá. Povrch soch je narušen povìtrnostními vlivy, 
napaden lišejníky, došlo k úbytku povrchové vrstvy, 
chybí listy lipové ratolesti. Do sousoší je necitlivì za- 
sazena železná tyè hromosvodu zalitá asfaltem. Tím je 
zneèištìna zadní spodní strana sousoší. Obnova sou- 
soší zahrnuje nìkolik fází: odstranìní neèistot, biocidní 
ošetøení, konzervaci armatur, zpevnìní, plastické dopl- 
nìní, výmìnu hromosvodu za nerezový, hydrofobizaci 
(ochranu proti vodì).
Reliéfy 
Reliéfy na fasádì budovy jsou provedeny teracovou 
technikou. V dùsledku povìtrnostních vlivù vykazují 
statické poruchy a místy jsou v havarijním stavu. 
Poškození vznikla korozí železných trnù, na kterých 
jsou reliéfy osazeny. Bude provedeno vysekání a vy- 
broušení èástí teraca s následným vybroušením koroze 
armatur a jejich zaizolování speciálním roztokem, oèiš- 
tìní tlakovou vodou a zpevnìní, injektáž hlubokých 
puklin, tmelení a pøebroušení. Závìreènou fází budou 
barevné retuše a hydrofobizace celých reliéfù. 
Støecha
Obnova dvoupláš�ové støechy, její krytiny, èásti klem- 
píøských prací a zateplení pùdy nad prostorami Domu 
kultury. Na stávající živiènou krytinu bude položena 
nová krytina z pásù na bázi PVC s úpravou proti za- 
tékání vody do konstrukce a podstøešních prostor, 
vèetnì jejich odvìtrání a zateplení. 
Manipulaèní lávky
Manipulaèní plochy na jevišti a ve skladu se skládají 
z roštu provazištì, lávek a portálových vìží a jsou pro- 
pojeny ocelovými žebøíky. Z ocelových lávek 
v rùzných výškových úrovních nad jevištìm se obslu- 
huje jevištní technologie (tahové zaøízení, opona, 
osvìtlení). Rošty, lávky i vìže mají pro chùzi nevy- 
hovující plochu tvoøenou døevìnými fošnami nebo 
døevotøískovými deskami. Rošt provazištì má pev- 
nostnì nevyhovující døevìné zábradlí. Portálovým vì- 
žím chybí ochranné zábradlí a ochranná lišta. Žebøíky, 
spojující tyto prostory, mají nevyhovující výstupní otvo- 
ry. Ve skladu je ocelová plošina s nevyhovující podla- 
hou z døevìných fošen a nevyhovující zábradlí. Odhad 
nákladù èiní pøibližnì šest a pùl milionu korun, až 70% 
mùže být uhrazeno ze systémové investièní dotace 
programu Podpora rozvoje severozápadních Èech 
a Moravskoslezského regionu.

Restaurování èástí budovy 
Domu kultury Ostrov

(rep)

Jednotka Sboru dobrovolných hasièù Ostrov využívá 
pro zabezpeèení èinností vyplývajících ze zákona 
o požární ochranì dýchací pøístroje v celkovém poètu 
devìt kusù. Z toho pìt pøístrojù (vyrobených v roce 
1980) se letos stalo majetkem mìsta Ostrov na zá- 
kladì darovací smlouvy od Èeské republiky (Hasiè- 
ského záchranného sboru Karlovarského kraje). Kvù- 
li nevýhodným cenám za jejich opravu byly místo 
nich zakoupeny dýchací pøístroje jiné znaèky, které 
jednotka už používá a prošla výcvikem právì na tento 
typ dýchací techniky. Finanèní prostøedky na dýchací 
techniku jsou ve schváleném rozpoètu mìsta pro 
tento rok. Pìt zmínìných darovaných pøístrojù bude 
bezúplatnì pøevedeno na jinou jednotku požární 
ochrany v našem regionu. 

Nové dýchací pøístroje pro hasièe

(red)

Letos uplyne tøicet let existence ostrovského 
Letohrádku jako poboèky Galerie umìní Karlovy 
Vary. Øeditel GU Jan Samec informoval ostrov- 
ského starostu Jana Bureše o zámìru uspoøádat 
k této pøíležitosti v Letohrádku na pøelomu záøí 
a øíjna výstavu tøí ostrovských výtvarných umìl- 
cù: Boøivoje Hoøínka, Pavla Knapka a Františka 
Stekera. Souèasnì s nimi bude vystavovat Pavel 
Želechovský, který zde pøed odchodem do 
Nìmecka prožil své mládí a rád se do Ostrova 
vrací. Výstava ponese název „3+1 s výhledem do 
parku“. 

S vìdomím historického významu Ostrova a umì- 
lecko architektonického dìdictví klášterního, zámec- 
kého a parkového komplexu, v nìmž zaujímá budova 
Letohrádku dominantní místo, by chtìli organizátoøi 
výstavy propojit akci se slavnostním otevøením zre- 
konstruovaného Zámeckého parku. V nìkterých èás- 
tech parku i uvnitø Letohrádku si autoøi pøichystají 
výtvarné akce a tvùrèí dílny pro veøejnost. V souèasné 
dobì se organizátoøi zabývají pøípravou a koncepcí 
výstavy, její propagací a finanèním rozpoètem, který 
obsáhne asi 60 tisíc korun. Kromì pozvánek a plakátù 
by mìl být k dispozici také katalog, na který by mìlo 
mìsto Ostrov ze svého rozpoètu pøispìt 30 tisíci 
korunami. 

Letohrádek 
oslaví tøicetiny 

(red)

Letohrádek Ostrov, poboèka Galerie umìní 
Karlovy Vary, tel.: 353 842 883, 737 072 522,
e-mail: pobockagukv@volny.cz,
www.galeriekvary.cz. Otevøeno: st-ne: 13-17 
hodin. Hromadné návštìvy po telefonické 
domluvì: po-pá: 8-15 hodin. Vstupné: 20 Kè, 
snížené 10 Kè, první støeda v mìsíci vstup zdarma
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V èervnu naše jednotka zasahovala u 19 mimo- 
øádných událostí. Bylo to sedm dopravních ne- 
hod, ètyøi požáry, sedm technických pomocí a je- 
den planý poplach. 

19. èervna byl v Otovicích požárem zcela zasažen 
rodinný dùm v prostoru prvního patra a støechy. 
Pøístup k domu byl velice obtížný pro velké množství 
nashromáždìného materiálu pøed domem majitele. 
Ve sklepì se nacházelo velké množství psù, kteøí byli 
postupnì vynášeni z domu. Celkem se jednalo o 53 
psù menšího vzrùstu.

23. èervna se stala na obchvatu mìsta dopravní 
nehoda osobního vozidla pøi støetu s kancem. Bìhem 
odstraòování následkù došlo asi 400 metrù pøed 
místem této nehody k další nehodì dvou osobních 
vozidel se zranìním. Naši hasièi poskytli úèastníkùm 
nehody první pomoc a vozidla zabezpeèili proti 
požáru.

27. èervna vzplanula støecha bývalé ubytovny Jáchy- 
mov. Požár zasáhl celý prostor pùdy a èást tøetího pa- 
tra. Likvidovalo jej pìt jednotek (Jáchymov, Ostrov, 
Abertamy, Boží Dar a Karlovy Vary). Zásah byl ukon- 
èen až v ranních hodinách.

29. èevna došlo ve Stráži nad Ohøí k dopravní 
nehodì dvou nákladních vozidel, která zatarasila 
celou vozovku v centru obce. Pøi nehodì došlo k vel- 
kému úniku nafty do pùdy. Na místì zasahovaly tøi 
jednotky. Dále byli povoláni zástupci obce Stráž nad 
Ohøí, odboru životního prostøedí MÚ Ostrov, 
Povodí Ohøe ad. Kontaminovanou zeminu odtìžila 
a zlikvidovala specializovaná firma. 

Vybráno ze zásahù ostrovských hasièù

Od 1. èervna pùsobí u našeho sboru opìt sou- 
tìžní družstvo, které nás reprezentuje v požár- 
ním sportu. Našich „7 stateèných“ se prozatím 
zúèastnilo dvou soutìží, a to na domácí pùdì 
v ostrovském Zámeckém parku a v Potùèkách. 
Složení družstva a jejich èinnost mùžete sledovat 
na našem webu v sekci Požární sport. Více na: 
www.hasiciostrov.wz.cz. 

Hasièi na lince 150

Pavel Všelko, JSDH Ostrov

Pìtapadesátiletý muž oznámil, že mu neznámý pa- 
chatel vlezl do zahradní chatky. Tohoto pachatele 
spatøil a vydal se ho pronásledovat, pak o této sku- 
teènosti vyrozumìl PÈR Ostrov. Policejní hlídka se 
spojila s oznamovatelem a pachatele následnì zadr- 
žela v Ostrovì na ulici Hlavní. Jednalo se o deva- 
tenáctiletého místního mladíka.

Podezøelý muž z Ostrova byl pøistižen porybným, jak 
bez øádného povolení chytá na chovném Boreckém 
rybníku (Betoòák) ryby. Ostrovskými policisty bylo 
muži sdìleno podezøení z trestného èinu pytláctví.

V ostrovském supermarketu byla pøistižena žena 
z Mostu poté, co u pokladny zaplatila  zboží uložené 
v košíku, ale nepøiznala další zboží pocházející z pro- 
dejny uložené v tašce na vozíku. S tímto neza- 
placeným zbožím se pokusila odejít z prodejny, ale 
byla zadržena obsluhou. V tašce mìla sladkosti 
a dámskou kosmetiku v celkové hodnotì pøesahující 
3500 korun.

Tøicetiletý Ostrovan oznámil, že na lomu Hájek v obci 
Velký Rybník nebo pøed domem v Ostrovì, kde 
vykládal vìci z vozidla, ztratil potápìèské hodinky. 
Všiml si toho až druhý den, hodinky zde už však 
nebyly. Policisté si pøi zatýkání místního mladíka 
všimli, že má popsané hodinky na ruce. Policisté 
muže odvezli do vazební vìznice. Hodinky v hod- 
notì pøesahující 10 tisíc korun byly dobrovolnì vy- 
dány orgánu policie.

Doposud neznámý pachatel odcizil v Ostrovì v cir- 
kusu Berousek po pøedstavení z kapsy bundy pøí- 
tomné ženy mobilní telefon. Zlodìj se nezalekl ani 
množství lidí na pøedstavení.

V Ostrovì se opìt objevili podvodníci, kteøí pøi na- 
bídce zakoupení dek osmaosmdesátiletému muži 
z ložnice bytu odcizili penìženku s finanèní hotovostí 
a vkladní knížku s uloženými úsporami. 

Bylo zahájeno trestní stíhání proti muži z Ostrova pro 
trestný èin krádeže. Dotyèný se vloupal do rekon- 
struovaného rodinného domu v Sadovì, kde odcizil 
necelé dvì desítky plastových již nainstalovaných 
oken s meziskelní møížkou a podlahový vysavaè. Vìci 
odvezl nákladním vozidlem a následnì je prodal za 
10 tisíc korun. Peníze použil pro svou potøebu. Škoda 
zpùsobená majiteli byla vyèíslena na èástku pøe- 
sahující 83 tisíc korun.

Bylo zahájeno trestní stíhání ètyøiadvacetiletého mla- 
díka z Karlových Varù pro podezøení z trestného èinu 
ohrožení, protože v Ostrovì øídil osobní motorové 
vozidlo pod vlivem návykové látky. 

Policie znovu varuje seniory, aby nikomu 
nedùvìøovali a v pøípadì, že se k nim do bytu 
dostaví nìjaký cizí èlovìk, volali na linku 158 
nebo pøímo na PÈR Ostrov 353 612 733. 

Obvodní Policie ÈR

Vrchní inspektor nprap. Pavel Valenta

Sbor dobrovolných hasièù Ostrov uspoøádal 
zaèátkem èervence víkendovou akci pro dìti. 

Pøihlásilo se tøináct dìtí ve vìku od šesti do dvanácti 
let. Ubytovány byly ve vojenských stanech v lokalitì, 
kde se nachází Tøetí rybník. Ve vìtším stanu byla 
ložnice a v menším jídelna. Pitná voda a teplá strava 
byla dovážena z hasièské zbrojnice. Od zbrojnice se 
šlo pøes První rybník a dále polní cestou až na Tøetí 
rybník. Po zabydlení a úvodním seznámení jsme se 
s dìtmi vydali na døevo a rozdìlali táborák, opekli si 
špekáèky a šlo se do hajan. Budíèek byl vždy okolo 
8.30 hod. Každé ráno jsme pøipravili dìtem snídani 
a pak pøišla na øadu hygiena. Po ní mìly dìti volnou 
zábavu a jelikož bylo špatné poèasí, zùstali jsme celý 
den v táboøišti, kde byly pøipraveny soutìže. V pátek 
dìti vyrazily na Lovecký zámeèek, kde musely plnit 
pøipravené úkoly a po pøíchodu zpìt na nì èekal 
rozdìlaný oheò. Dìti musely najít svùj vytoužený 
poklad. V sobotu dopoledne jsme zhlédli ukázky 
práce psovoda, který nám ukázal psí poslušnost 
a hledání drog. Dále jsme vidìli hasièskou techniku 
a dìti se svezly na rybníce ve èlunu. Jelikož se zlepšilo 
poèasí, mohly se jít dìti vykoupat do rybníka. Veèer 
byl pro nì pøipraven bobøík odvahy spojený s po- 
hádkovým lesem. Nacházely se zde hodné, ale i zlé 
postavièky (èarodìjnice, vodník, Dìdeèek Høíbeèek, 
Víla Amálka, Hurvínek, Rumcajs, hejkal, Køemílek, 
Hajný Robátko, Bílá Paní a jiná strašidla). Dìti za ten 
veèer dostaly perník, pentli, kopretinu, banán a na 
konci cesty na nì v truhle èekal bohatý poklad. 
V nedìli nás navštívila Policie ÈR, která pøedvedla 
policejní výzbroj, zbranì a výstroj. Dìti mìly možnost 
si vše vyzkoušet a zastøílet si ze zbraní. Po odjezdu 
policejní jednotky si dìti zaèaly pomalu balit vìci. Po 
úklidu jsme požádali hasièe z Hájku o pomoc se 
zbouráním a složením vojenského stanu. Bìhem 
bourání jsme se byli opìt vykoupat, pak se dìti 
nastøíkaly repetentem a oblékly. Odcházeli jsme opìt 
pøes První rybník zpìt na hasièskou zbrojnici, kam 
jsme dorazili v 18.30 hodin. Zde nás v hojném poètu 
vítali rodièe. 

Hasièi dìtem: 
tábor na rybníce

Alena Tvrdá, vedoucí tábora

Bìhem èervna se v Ostrovì narodilo sedm dìtí. 
Zemøelo dvanáct obèanù. Manželství uzavøelo deset 
párù. K trvalému pobytu ve mìstì se bìhem èervna 
pøihlásilo 30 osob, odstìhovalo se 16 osob. Do mìsta 
tedy v èervnu  pøibylo devìt lidí. 

 
Celkový poèet obyvatel v Ostrovì k 30. èervnu 
2007 byl 16 887.

Jana Pecková, Soòa Szarková, MÚ Ostrov

Zmìna stavu obyvatel 
mìsta Ostrova 
v èervnu 2007
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Zprávy ze škol
ZUŠ Ostrov 

Louèení s pøedškoláky
Slavnostní rozlouèení s budoucími školáèky se usku- 
teènilo v MŠ Halasova koncem èervna. Jako každo- 
roènì, i letos uèitelky nastudovaly divadelní pøedsta- 
vení, tentokrát s názvem Pùlnoèní království. 

Dìkujeme za mimoøádný zážitek, moc se nám to 
líbilo: výborný námìt, vtipné texty, pùsobivé kostý- 
my, nápaditá dekorace. A hlavnì, nasazení hereèek-
uèitelek, i ony se dobøe bavily. Nejsme sice divadelní 
kritici, ale klidnì bychom si dokázali tuto pohádku 
v podání uèitelek z MŠ Halasova pøedstavit i jako 
program v médiích.

Na závìr krásného letního dne bylo „šerpování“ 
pøedškolákù na školáky 2007-2008, které zakonèila 
slavnostní hostina ve vyzdobené školní zahradì. Pro 
nás, ale i dìti, to byl nezapomenutelný zážitek. 

Mateøská škola Halasova

Kolektiv rodièù MŠ Halasova Ostrov

Pøi divadelním vystoupení se dobøe bavily nejen rodièe a dìti, ale i samotné 
hereèky-uèitelky.                                                 Foto: Ze soukromého archivu

Pìtadvacet žákù ètvrtých až devátých roèníkù 
naší školy spoleènì s øeditelkou a dvìma vyuèu- 
jícími vyjelo na pøelomu kvìtna a èervna na poz- 
návací zájezd do Velké Británie. 

Cestou jsme navštívili Brusel a Bruggy v Belgii a po 
noèním pøejezdu trajektem nás èekaly hrady Leeds 
a Windsdor. Veèer jsme se ubytovali v mìsteèku 
Grittleton poblíž Bristolu. Naším doèasným domo- 
vem se stal rozlehlý zámeèek, ve kterém sídlí inter- 
nátní škola. V dalších dnech jsme podnikli výlety do 
bližšího i vzdálenìjšího okolí, navštívili jsme Stone- 
henge, Warwick Castle, mìsto Bath, údolí Chedar 
a také Anglickou riviéru, kde dìti mohly okusit vody 
Atlantického oceánu. 

Na zpáteèní cestì jsme navštívili hlavní mìsto Londýn. 
Po prohlídce Toweru, kde se nám nejvíce líbily koru- 
novaèní klenoty, jsme lodí po øece Temži pokraèovali 
k nejznámìjším stavbám v Londýnì, Big Benu 
a Westminsterskému opatství. Pøíjemnou procházkou 
jsme došli na Downing street (sídlo britského premiéra) 
a pøes londýnské parky jsme dorazili k Bucking- 
hamskému paláci. Pak už náš èekala asi nejvìtší atrakce: 
muzeum voskových figurín Madame Tussaud. Zde 
jsme se fotili se svìtovými celebritami (z vosku). Pak už 
zbýval jen noèní trajekt a návrat domù. 

ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ Ostrov

Mgr. Václav Hruška

Podìkování

Okresní kola 

Krajská kola

Srpen je èas prázdnin, dovolených a odpoèinku. 
A možná si právì pro tyto chvíle vybíráte návštìvu 
nìjaké výstavy, chystáte se do divadla, pustíte si vaši 
oblíbenou hudbu èi pùjdete na balet. A nebo si právì 
vaše dítì vzalo do ruky nástroj a hraje vám nìkterou 
ze skladeb, kterou se nauèilo v základní umìlecké 
škole. Pravdìpodobnì ještì nedosahuje kvalit pro- 
fesionálních umìlcù, ale vy urèitì s potìšením po- 
sloucháte, zvláštì když znáte souvislosti, když víte, co 
mu to dalo práce než zvládlo první tóny. Ano, jakýkoli 
umìlecký výkon, než se pøed diváky rozsvítí, zname- 
ná spousty práce a úsilí. A když se jedná ještì o sou- 
tìžní umìlecký výkon! Nebo dokonce o pøijímací 
zkoušky na umìleckou školu! Pøidává se k tomu ner- 
vozita, snaha zahrát jak nejlépe dovede, snaha uspìt. 
Pøed blížícím se novým školním rokem bych chtìla 
všem našim žákùm, kteøí dokázali svùj umìlecký 
výkon dotáhnout tak daleko, že se mohli zúèastnit 
soutìže èi se pøihlásit na nìkterou z umìleckých škol, 
moc podìkovat a popøát jim mnoho radosti pøi jaké- 
koli další umìlecké tvorbì. A vás, ostrovské obèany, 
s tìmito výjimeènými dìtmi seznámit.

Hudební obor: Komorní hra s pøevahou dechových 
nástrojù, 1. místo: S kvartet (J. Hynek, A. Kandrik, 
M. Jílková, K. Sedlaèíková). FC duo (J. Konývka, 
M. Jílková, J. Tomanová). 2. místo: Flétnový soubor 
A.S. I (A. Mamráková, V. Kubištová, O. Vomoèil). 
Flétnový soubor A.S. II (M. Hejhalová, È. Maléø, 
A. Níèová, M. Zajacová). Jé duo (M. a P. Jílkovy). 
Flétnový soubor Ema (A. Bujanská, A. Krausová, 
J. Rulíková, M. Vrchotická). S trio (M. Dragounová, 
J. Hynek, A. Tesaøová). HK trio (M. A Z. Novotných, 
M. Jílková. 3. místo: Flétnový soubor A.S. III 
(È. Maléø, A. Níèová, M. Zajacová). Komorní hra 
s pøevahou smyècových nástrojù: 2. místo G. Samco- 
vá a E. Šutáková, V. Brodec a J. Tölg. 3. místo: 
D. Brodcová a P. Brodec. 

Literárnì dramatický obor: Soutìž v recitaci do 15 
let, 1. místo: M. Aranyossyová, J. Kubík, A. Kubištová, 
N. Klug, J. Velièka, P. Smutná, T. Holá. Èestné uznání: 
D. Burešová, M. Kadeøábková, V. Klucho, V. Kubiš- 
tová, J. Liška, I. Hlaváèková, N. Jírovská, E. Pincová, 
V. Popová, A. Zekuciová, K. Koudelová, K. Jírovská, 
I. Èervenáková.

Hudební obor: Komorní hra s pøevahou dechových 
nástrojù, 1. místo: S kvartet (J. Hynek, A. Kandrik, 
M. Jílková, K. Sedlaèíková). FC duo (J. Konývka, 
M. Jílková, J. Tomanová). Jazzové, taneèní a estrádní 
soubory ZUŠ, 1. místo: Jazz Quartet Schmidlibojs 
(Z. Konývka, D. Tyr, P. Tyr, M. Jergl). 2. místo: Swing 
Band (J. Adamoviè, J. Born, M. Dragounová, F. Hyè- 
ka, J. Hynek, L. Choutková, M. Ledecký, A. Tesaøová, 
J. Tölg, P. Tyr, A. Úlovcová, E. Úradníèková). 

Literárnì dramatický obor: Soutìž v recitaci do 15 
let, 1. místo: M. Aranyossyová, N. Klug, P. Smutná. 
Èestné uznání: J. Kubík, J. Velièka. Soutìž v recitaci 
nad 15 let, 1. místo: T. Kvapilová, J. Krejèa. Soutìž 
monologù a dialogù Kandrdásek, 1. místo: M. Ara- 
nyossyová a A. Kubištová, P. Smutná, V. Palm 
a N. Klug, E. Rojíková, K. Rybáøová, O. Tomanová 
a T. Martinek. 2. místo: L. Goldmann, O. Vanèura 
a V. Tomanová, O. Tomanová a M. Holèáková, 
Nguyen Minh Huong, J. Jelen a A. Hlušek. Soutìž 
LDO, ZUŠ kolektivy, 1. místo, postup: Hop-Hop I 
(L. Goldmann, D. Kocourek, N. Klug, V. Palm, 
P. Raus). Hop-Hop II (L. Džupínová, L. Frýzl, R. Bìlo- 
hlávek, A. Kandrik, J. Konývka, K. Rošková, O. Šulc, 

J. Tomanová. 1. místo, návrh na postup: Na poslední 
chvíli (M. Holèáková, E. Jakubèíková, M. Janková, 
J. Krejèa, T. Kvapilová, T. a J. Martinkovi, K. Rybáøová, 
O. Tomanová, J. Trnková, E. Valterová, J. Velièka). 
Dìtská scéna, dìtská divadla, Návrh na postup: Hop-
Hop I (M. Aranyossyová, L. Goldmann, N. Klug, 
D. Kocourek, A. Kubištová, B. Müllerová, V. Palm, 
P. Raus, E. Rojíková, V. Tomanová, O. Vanèura, 
A. Zekuciová). Na poslední chvíli (Š. Bìlohlávková, 
I. Carkovová, I. Èervenáková, K. Koudelová, J. Na- 
vrátil, S. Netrvalová,  K. Pospíšilová, R. Šrek, P. Šulc. 
Náchodská prima sezóna, Návrh na postup: Hop-
Hop III (J. Cír, Z. Foøt, A. Hasman, A. Kandrik, J. a Z. 
Konývkovi, P. Nídl). Soubory hrající pro dìti, Cena za 
scénografii a režii, Na poslední chvíli (M. Holèáková, 
T. Kvapilová, J. Krejèa, J. Pavelka, K. Rybáøová, O. To- 
manová, J. Trnková). Cena dìtského diváka a Cena za 
herecký výkon: Na poslední chvíli (M. Holèáková). 

Taneèní oddìlení: Scénický tanec, èestné uznání: 
M. Bubiková, V. Houšková, K. a I. Hrkotovy, P. Jan- 
ková, N. Ondrejková, E. Pincová, M. Skalová, L. Ze- 
lenková, K. a A. Žilèákovy.

Hudební obor: Komorní hra s pøevahou dechových 
nástrojù, úèast: S kvartet. Karlovarská rùžièka, klavírní 
soutìž, Èestné uznání I. stupnì: A. Mazurová. Èestné 
uznání: J. Banzetová. Hradecké Guitargando, Èestné 
uznání: B. Müllerová a Z. Randa. 

Literárnì dramatický obor: Soutìž v recitaci do 15 
let, úèast (v celostátním kole jde již o pøehlídku): 
M. Aranyossyová, N. Klug, P. Smutná. Soutìž v re- 
citaci nad 15 let, úèast: T. Kvapilová, J. Krejèa. Ná- 
chodská prima sezóna, úèast: Hop-Hop III (J. Cír, 
Z. Foøt, A. Hasman, A. Kandrik, J. a Z. Konývkovi, 
P. Nídl). Soutìž monologù a dialogù Kandrdásek, 
1. místo: L. Goldmann, O. Vanèura a V. Tomanová, 
P. Smutná. O. Tomanová a T. Martinek. Èestné uzná- 
ní: V. Palm, N. Klug a E. Rojíková. J. Jelen a A. Hlušek, 
úèast: M. Aranyossyová a A. Kubištová, K. Rybáøová, 
Nguen Minh Huong. Soutìž LDO ZUŠ kolektivy, 
Zlaté pásmo, 1.místo: Hop-Hop I (L. Goldmann, 
D. Kocourek, N. Klug, V. Palm, P. Raus. Hop-Hop II 
(L. Frýzl, R. Bìlohlávek, A. Kandrik, J. Konývka, 
K. Rošková, O. Šulc, J. Tomanová. Podìkování: Na 
poslední chvíli (M. Holèáková, E. Jakubèíková, 
M. Janková, J. Krejèa, T. Kvapilová, J. a T. Martinkovi,  
K. Rybáøová, O. Tomanová, J. Trnková, E. Valterová, 
J. Velièka). 

Taneèní obor: Ašský støevíèek, soutìž klasického 
baletu, 2. místo: M. Dorogovtseva, A. Formáèková.

Konzervatoø v Teplicích, hra na klarinet: A. Tesaøová, 
hra na housle: J. Formáèková, Konzervatoø v Plzni, 
hra na klavír: P. Vašèilková, DAMU Praha, katedra 
alternativního divadla, obor dramaturgie-režie: 
O. Šulc, JAMU Brno, Divadelní fakulta, katedra tvo- 
øivé dramatiky: J. Konývka. První soukromá taneèní 
konzervatoø v Praze: M. Dorogovtseva. SPŠ kera- 
mická K.Vary, obor design: K. Kur�áková, L. Juricová, 
M. Zemanová.

Celostátní kola

Pøijetí na umìlecké školy

Sami vidíte, že výèet je opravdu veliký. Ale tøeba 
nìkde blízko vás, možná i ve vaší rodinì, je další 
mladý umìlec, další mladý talent. Pedagogové 
ZUŠ Ostrov se na nìj moc tìší. Pøiveïte ho v prv- 
ních záøijových dnech k nám, rádi rozšíøíme øady 
vnitønì bohatých mladých lidí, jako jsou i ti, kteøí 
jsou zde vyjmenováni. 

Mgr. Irena Konývková, øeditelka ZUŠ Ostrov
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K naší radosti dochází do redakce OM èím dál 
více ohlasù na seriál o ostrovských hudebních 
skupinách. Na rozhovor s Jardou Bierem 
reagoval bývalý kytarista ostrovské prùmyslo- 
vácké kapely The Beavers.

„Na brigádì nìkdy v prváku nebo druháku jsme 
jezdili pracovat do Žïáru do Škodovky a tam jsme se 
potkali právì s Jardou Bierem. Aspoò tuším, že to byl 
on. Dìlal tam myslím na soustruhu a já se pøi øeèi 
zmínil, že se pokoušíme dìlat bigbít. Zajásal a druhý 
den pøinesl kytaru do práce (pochopitelnì Jolanu a já 
jen èumìl) a hrál Dùm u vycházejícího slunce a já byl 
z toho úplnì v transu,“ svìøil se kytarista bývalých The 
Beavers Michal Øehák (o této skupinì pøinese 
informace pøíští èíslo OM).

Ozval se nám také v karlovarském regionu 
dobøe známý hudebník Ivan Pelc.

„Jsem ostrovský rodák a od roku 1969 jsem se 
pohyboval kolem ostrovského bigbítu. Zaèínal jsem 
s kapelou, která si øíkala Monks Pray, ale brzo se 
pøejmenovala na Kdo Co, kde mimo jiné pozdìji 
pùsobil i zpìvák Karel Veselý. S ním jsem se opìt 
sešel v kapele Blue Condition)... V osmdesátých 
letech jsem pak spoluzakládal a spoluvedl karlo- 
varskou jazzovou Brigádu bratøí Pelcù. Rád se s vámi 
podìlím o všechno, na co si budu schopen vzpome- 
nout. Krátce jsem se mihnul i v Junior Capele po 
Slávkovi Kroftovi,“ uvedl bubeník Pelc. S informa- 
cemi o Junior Capele, jejíž historii plánujeme uve- 
øejnit v øíjnovém èísle OM, se na naši redakci obrátil 
i jeden její bývalý èlen spolu se zpìvákem Láïou 
Balogem. 

Bývalý kulturní referent DK Ostrov Zdenìk Flídr 
telefonoval do redakce v èervnu. 

„Teï natáèím film, ale až budu mít víc èasu, rád bych 
shrnul celou tu historii ostrovského big beatu a pøí- 
padné nepøesné údaje pamìtníkù pak uvedu na 
pravou míru,“ slíbil mecenáš ostrovských bigbea- 
tových skupin Flídr. 

Všem pøispìvatelùm velmi dìkujeme za spolu- 
práci a tìšíme se na další. 

Tentokrát spolu pùjdeme proti proudu Borec- 
kého potoka (nebo také potoka Vykmanov- 
ského). Ten sice pøímo Ostrovem neprotéká, ale 
není zas tak daleko, aby nemohl být cílem víken- 
dových výletù všech lidièek, kteøí mají rádi 
pøírodu a pøíjemné procházky okolím mìsta.

Borecký potok se vlévá do Bystøice. Soutok se na- 
chází na velice romantickém místì, pár minut chùze 
za ostrovskou nemocnicí. Obzvláštì na jaøe je tu 
modro, bílo a žluto, když kvetou koberce podléšek, 
sasanek, petrklíèù a devìtsilu. Soutok máme pod 
sebou jak na dlani, nebo� je možné na nìj koukat 
z nadhledu. Bystøice se v tomto místì lomí do pravé- 
ho úhlu a pospíchá smìrem k Vojkovicím, kde konèí 
svoji pou� v mohutnìjší Ohøi. 

Ale vra�me se k našemu potoku. Pokud se vydáme od 
soutoku proti proudu, vede nás cesta údolíèkem 
s mnoha zákrutami a drobnými peøejemi. Je to velice 
pøíjemný úsek a vcelku pøístupný po celý rok. Jdeme 
prozatím na západ smìrem k Ostrovu. Konèí divoèina 
a vstupujeme do míst, kde náhle rostou staré ovocné 
stromy vyrovnané do øad, vidíme zarostlou ne- 
udržovanou cestu s alejí dubù a nakonec i kamenné 
rozvaliny nìkolika budov a mostu. To jsme se dostali 
na území bývalé vsi Borek, o níž jsou první zmínky už 
v roce 1489. Ještì v roce 1945 zde bylo patnáct ze- 
mìdìlských usedlostí a hostinec, ale již o rok pozdìji 
historie vsi konèí. Pouze název ostrovské ulice Borec- 
ká nìkdejší osídlení ještì pøipomíná. (Perlièkou je, že 
v roce 1960 plánovali nìkdejší mocipáni vybudovat 
v Borku pøírodní divadlo a kino, pøehradu a kou- 
palištì, prostì rekreaèní areál, ale kdeže ty loòské 
snìhy jsou!)

Opouštíme vesnici duchù a noøíme se do pralesa 
z kopøiv a lopuchù plného pøíjemné bzuèící spoleè- 
nosti. Je léto a tento úsek až k novému obchvatu 
opravdu pøipomíná deštný prales. Pohled k nebi uza- 
vírají koruny vzrostlých olší, vrb, dubù a javorù. 
I v tom nejvìtším horku je zde pøíjemný chládek. Tok 
potoka je zde málokdy vidìt, nebo� bøehy jsou za- 
rostlé až k vodì, takže je trošku dobrodružné našla- 
pování a èlovìk sem tam zapadne, kam nemá. Potok 
se nyní vine na sever a tento smìr mu už zùstane. 

Konèí divoká pøíroda a blíží se civilizace. Voda mizí 
pod starou i novou silnicí a zde máme možnost 
porovnat velice rozdílnou architekturu: starý kamen- 
ný oblouk na pùvodní silnici a obrovský tubus pod 
novým obchvatem, pøipomínající nìkterý z alpských 
tunelù. Prošli jsme bez problému pod vozovkou 
a proti proudu míøíme pøes zrající pole k vesnici 
Vykmanov. Nìkolik zachovalých pùvodních chalup 
na okraji, potom podél betonové stìny a ostnatých 
drátù místního „Alcatrazu“. Nefotit a rychle zmizet! 
Jsme v centru Vykmanova, který je už na tomto svìtì 
od roku 1409. Borecký (nebo také Vykmanovský) 
potok zde kopíruje místní vozovku. Asi uprostøed vsi 
se do našeho toku vlévá Vrbový potok. Pokud 
stojíme proti proudu, Vrbový potok pøitéká zleva, my 
jdeme proti proudu doprava, stále podél silnice. Tok 
se na posledních metrech stáèí ještì na severo- 
východ. Míjíme poslední domy Vykmanova a mizíme 
v polích a zarostlých loukách, zde v tom není moc 
rozdíl. V tìchto místech také pou� Boreckého potoka 
zaèíná, pøibližnì v polovinì cesty mezi Maroltovem 
a Vykmanovem. 

Pøeji pìkný výlet a pøíštì (snad) nìco o Jáchymov- 
ském potoce. 

Mìsto Ostrov plánuje rekonstrukci a rozvoj 
areálu letního tábora v Manìtínì, který je v sou- 
èasnosti využíván jako dìtský letní tábor a je pod 
správou MDDM Ostrov. 

Studie øeší odstranìní stavebnì technických a pro- 
vozních závad stávajícího areálu a navrhuje další 
možný rozvoj. Poèítá s rozšíøením cílových skupin, 
které mohou areál využívat, vèetnì rozšíøení funkce 
areálu: nejen k rekreaci, ale i vzdìlávání (tématické 
vzdìlávací pobyty,  školy v pøírodì ad.). Stany by mìly 
být nahrazeny novými chatkami, které mohou sloužit 
pro ubytování dìtí i dospìlých. 

Dále studie navrhuje obnovu stávajícího høištì a rea- 
lizaci nového travnatého høištì v zadní èásti areálu. 
Pøedpokládané náklady na realizaci této varianty jsou 
32,5 milionu korun. 

Dùm dìtí o prázdninách

1. záøí 

2. záøí

k prázdninové èinnosti a k zápisu do kroužkù: 
MDDM Po-Pá 9-17 hod., tel. 353 613 248, 
v SMPø. tel. 353 842 389, 736 761 913. 

V dobì letních prázdnin je provoz Domu dìtí 
s výjimkou høištì a SMPø. zajiš�ován od pondìlí 
do pátku od 9 do 17 hodin. Naše èinnost je 
zamìøena zejména na rekreaèní pobyty na 
letních táborech (stálých a pøímìstských) a na 
spontánní èinnost na høištích. 

Sportovní høištì
O prázdninách je víceúèelové høištì i nové fotbalové 
minihøištì s umìlým trávníkem otevøeno za pøízni- 
vého poèasí od pondìlí do pátku od 9 do 20 hod., 
v sobotu a  nedìli od 10 do 18 hodin. Ve stejnou 
dobu bude otevøen i minigolf a venkovní stolní tenis.                      

Exhibice mistrù Karlovarská rùže

15.00 hod. Slavnostní prùvod mìstem: Láznì I, Zítko- 
va kolonáda
19.00 Galaveèer v Grandhotelu Pupp, Exhibice mistrù 
(vystoupení vítìzù mistrovství ÈR mažoretek NBTA), 
Volba Miss mažoretka 2007

10.00 hod. Pochodové defilé pøed LS Thermal. Na 
exhibici mistrù mažoretkových skupin se sejdou nej- 
lepší kolektivy mistrovství ÈR. Zastoupeny budou 
i mistrynì republiky twirlingových skupin v kate- 
goriích dìti a senior, mažoretky MDDM Ostrov Slu- 
níèka a Oskarky. 

Zápis do kroužkù
V záøijovém èísle Ostrovského mìsíèníku vás sez- 
námíme s pøehledem zájmových kroužkù Domu dìtí. 
Od 3. záøí mùžete pøihlásit své dítì do kteréhokoli 
z nabízených zájmových útvarù. V prvním školním 
týdnu dostanou dìti všech ostrovských škol letáèky se 
seznamem kroužkù a pøihláškou. S èinností Domu dì- 
tí se také mùžete seznámit na Dni otevøených dveøí. 
Vyzýváme všechny dospìláky, kteøí mají zajímavé 
HOBBY a chtìli by své zkušenosti zúroèit pøi práci 
s dìtmi, pøijïte do MDDM nebo se ozvìte na tel. 
353 613 248. Ostrovské dìti se na Vás tìší. 
Bližší informace najdete na stránkách
 www.mddmostrov.cz.

Informace

MDDM

Vlasta Schartová, MDDM

Ostrovské hudební skupiny   

Prázdninové ohlasy

(jan)

Cesta jednoho ostrovského 
potoka èást II.

Rekonstrukce 
tábora Manìtín

Ing. Romana Stolínová, 
referentka Odboru rozvoje a územního plánování 

(red. upraveno) Lubomír Mayer, Ostrov



Ostrovský mìsíèník
Srpen 2007 7

SRPEN

Ilona Hálová, vedoucí kin

KINOKAVÁRNA OD 15.00 HODIN
KINO DÌTÍ MÁ PRÁZDNINY.
PROMÍTAT BUDEME OPÌT OD ØÍJNA.

Zaèátky pøedstavení v èervenci a v srpnu v 18.30 hodin, 
není-li uvedeno jinak

Zaèátky pøedstavení v èervenci a v srpnu ve 21.00 hodin, 
není-li uvedeno jinak

K I N O K A V Á R N A

2. a 3. ètvrtek a pátek, 91 minut, èeské titulky, 

premiéra
Vstupné: 60 Kè, do 12 let nevhodný

Taxi 4 je ètvrtou èástí slavné automobilové ságy Taxi 
napsané Lucem Bessonem. Všichni hlavní herci tri- 
logie Taxi se vrací ke ètvrtému opusu:  taxikáø Samy 
Naceri, nešikovný policajt Frederic Diefenthal, 
komisaø Bernard Farcy, jehož role zaujímá v tomto 
díle mnohem významnìjší post než u pøedchozích 
dílù. Jediná Marion Cotillard, hvìzda tøí pøedcho- 
zích dílù se natáèení ètyøky nezúèastnila.
Produkce: Francie. Žánr: akèní komedie

4. a 5. sobota a nedìle, 105 minut, èeské titulky, 

premiéra
Vstupné: 55 Kè, do 12 let nevhodný

Paøíž rok 2054. Právì kdosi unesl mladou, ale 
nesmírnì zkušenou výzkumnou pracovnici Ilonu 
Tasuiev. Nikdo nepožaduje výkupné a první pokusy 
o její záchranu jsou bezvýsledné. Avalon, obøí nad- 
národní korporace, v níž pracovala, ji chce za každou 
cenu najít. Proto si vyžádá, aby byl do pøípadu zapo- 
jen dùstojník Bartholomew Karas (Daniel Craig), 
specialista na vyhledávání rukojmí a nejkontro- 
verznìjší èlovìk v policejních službách. Z vizuálního 
hlediska je film èasto pøirovnáván ke snímku Sin City, 
mìsto høíchu, a je témìø celý èernobílý. 
Produkce: Francie. Žánr: akèní thriller

9. a 10. ètvrtek a pátek, 93 minut, èeské titulky, 

premiéra
Vstupné: 55 Kè, do 12 let nevhodný

Linda Hanson (Sandra Bullock) má nádherný dùm, 
milujícího manžela a dvì rozkošné dcerky. Její život 
je perfektní až do chvíle, kdy dostane zprávu, že její 
muž Jim (Julian McMahon) zemøel pøi automo- 
bilové nehodì. Je to pravda nebo jde pouze o pøed- 
stavu? Když se Linda následující ráno probudí, její 
manžel je živ a zdráv. Celé neštìstí nejprve považuje 
za noèní mùru, ale pak se to stane znovu: nìkterá 
rána nachází manžela vedle sebe, zatímco jindy se 
probouzí jako vdova. Dny svého života prožívá ne- 
pochopitelnì na pøeskáèku.  
Produkce: USA. Žánr: thriller

11. a 12. sobota a nedìle, 106 minut, èeské 

titulky, repríza
Vstupné: 75 Kè, mládeži nepøístupný

Pøíbìh se odehrává v roce 1792, kdy Goya nastoupil 
na španìlský královský dvùr jako dvorní malíø. Je 
založen na vztahu Goyi a jeho múzy Inéz. Produ- 
centem filmu je Saul Zaentz, který už s Formanem 
spolupracoval na oscarových filmech Amadeus 
a Pøelet nad kukaèèím hnízdem. 
Produkce: USA, Španìlsko, ÈR. Žánr: drama

TAXI 4

RENESANCE

PØEDTUCHA

GOYOVY PØÍZRAKY

KINOKAVÁRNA OD 18.30 HODIN

CO PØIPRAVUJEME V KINÌ 
NA ZÁØÍ?

KINOKAVÁRNA OD 21.00 HODIN16. a 17. Ètvrtek a pátek, 84 minut, èeské 
titulky, premiéra
Vstupné: 60 Kè, do 12 let nevhodný

Dìti mají evidentní schopnosti vnímat paranormální 
jevy. Vidí to, co dospìlí ne. Vìøí v to, co dospìlí popí- 
rají. A snaží se nás varovat…Rodina Solomonových 
se pøestìhovala na tiché a odlouèené místo, farmu 
v Severní Dakotì. Mezi poklidným vlnìním sluneè- 
nicových polí Jess brzy zjistí, jak dìsivé toto odlou- 
èení od svìta mùže být, když ona a její bratr Ben vidí 
hrozivá zjevení. 
Produkce: USA. Žánr: drama, horor, thriller

18. a 19. sobota a nedìle, 103 minut, repríza
Vstupné: 75 Kè,  mládeži pøístupný

Rodinná komedie scenáristy Zdeòka Svìráka a re- 
žiséra Jana Svìráka uzavírá volnou trilogii, kterou 
zapoèala na Oscara nominovaná Obecná škola, na 
níž navázal mezinárodnì úspìšný film Kolja ocenì- 
ný Oscarem pro nejlepší neanglicky mluvený film 
roku 1996. 
Produkce: ÈR. Žánr: komedie

23. až 25. ètvrtek až sobota, 170 minut, èeské 
titulky, repríza
Vstupné: 75 Kè, mládeži pøístupný

Zaèátky pøedstavení již v 18.00 hodin!
Piráti nyní smìøují až na samý konec zemì, kde si 
každý musí nakonec vybrat stranu, na kterou se po- 
staví v koneèné obrovské bitvì. V sázce totiž nejsou 
pouze jejich životy a osudy, ale i sama budoucnost 
zpùsobu života pirátù, kteøí milují svobodu. 
Produkce: USA. Žánr: dobrodružný

26. nedìle, 140 minut, èeská verze, repríza
Vstupné: 75 Kè, mládeži pøístupný

Zaèátek pøedstavení již v 18.00 hodin!
Peter Parker musí tentokrát bojovat sám se sebou, 
když se barva jeho obleku znièehonic zmìní na èer- 
noèernou a propùjèí jeho schopnostem mnohem 
vìtší sílu. Pod vlivem nového obleku se stane po- 
hrdavým a pøíliš sebejistým a zaène zanedbávat lidi, 
na kterých mu záleží nejvíc. 
Produkce: USA. Žánr: dobrodružný, akèní

30. a 31. ètvrtek a pátek, 85 minut, èeská verze, 
premiéra
Vstupné: 60 Kè, mládeži pøístupný

Jeden z nejúspìšnìjších televizních seriálù se ko- 
neènì doèkal prvního celoveèerního filmového 
zpracování. Populární rodinka Simpsonových ze 
Springfieldu bude tentokrát èelit globálním výzvám 
a Homer provede nejhorší vìc svého života. Film 
nadabovali stejní herci jako seriál, a tak se èeští diváci 
mohou tìšit i na výborné výkony Martina Dejdara, 
Jiøího Lábuse a dalších. 
Produkce: USA. Žánr: animovaná komedie

PROKLETÍ DOMU SLUNEÈNIC

VRATNÉ LÁHVE

PIRÁTI Z KARIBIKU: NA KONCI SVÌTA

SPIDERMAN 3

SIMPSONOVI VE FILMU

Hostel II
Fantastická ètyøka
Divoké vlny

3. a 4. pátek a sobota, 121 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 55 Kè, mládeži nepøístupný

Jsou to Mizerové ve Smrtonosné pasti se Smrto- 
nosnou zbraní. Nicholas Angel je nejlepší seržant, 
který kdy sloužil v øadách londýnské policie. Je prostì 
tak dobrý, že to vrhá špatné svìtlo na zbytek týmu. 
Proto ho nadøízení pøevelí do místa, kde svým 
talentem nebude kolegy ztrapòovat: do ospalého 
mìsteèka Sandford, jehož statistiky zloèinnosti se 
rovnají nule a jehož nejnapínavìjší událostí je kaž- 
doroèní zahradní slavnost. 
Produkce: Velká Británie. Žánr: komedie

10. a 11. pátek a sobota, 122 minut, èeské 
titulky, premiéra
Vstupné: 70 Kè, do 12 let nevhodný

Danny a jeho vìrní opìt spojí své síly (George 
Clooney, Brad Pitt, Matt Demon, Andy Garcia, Al 
Pacino). Danny a jeho parta by se k návratu k tomu, 
co jim jde nejlépe, odhodlali jen z jednoho dùvodu: 
kdyby byl v ohrožení jeden z nich.
Produkce: USA. Žánr: krimikomedie

17. a 18. pátek a sobota, 103 minut, repríza
Vstupné: 75 Kè,  mládeži pøístupný

Rodinná komedie scénáristy Zdeòka Svìráka a re- 
žiséra Jana Svìráka uzavírá volnou trilogii, kterou 
zapoèala na Oscara nominovaná Obecná škola, na 
níž navázal mezinárodnì úspìšný film Kolja ocenìný 
Oscarem pro nejlepší neanglicky mluvený film roku 
1996. 
Produkce: ÈR. Žánr: komedie

24. a 25. pátek a sobota, 158 minut, èeské 
titulky, premiéra
Vstupné: 70 Kè, do 12 let nevhodný

Pøíbìh filmu vychází ze skuteèných událostí a vypráví 
o masovém vrahovi, který po nìkolik desetiletí dìsil 
obyvatele San Francisca a zavaloval úøady ètyø soud- 
ních okrskù svými šiframi a dopisy. Zodiac vypráví 
o øádìní šílence, který nebyl nikdy dopaden a který 
držel celý národ v osidlech strachu. Poèet mrtvých už 
nikdy nezjistíme. Jedno je však jisté: mezi jeho obìti 
patøí i ti, kteøí pøežili. 
Produkce: USA. Žánr: thriller

31.8. a 1.9. pátek a sobota, 113 minut,  repríza
Vstupné: 75 Kè, mládeži nepøístupný

Nový film režisérky Ireny Pavláskové na motivy 
bestselleru Barbary Nesvadbové. Danica Jurèová, 
Karel Roden a Marek Vašut v hlavních rolích. Mladá 
úspìšná emancipovaná Karolína se vášnivì zamiluje 
do záhadného Alexe. Vztah plný nejistoty s roz- 
polceným mužem ji nièí. Rozhodne se ke vzdoru. 
Bude se chovat tak, jak se chovají nìkteøí muži 
k ženám. 
Produkce: ÈR. Žánr: romantická komedie

JEDNOTKA PØÍLIŠ RYCHLÉHO 
NASAZENÍ

DANNYHO PAR�ÁCI 3

VRATNÉ LÁHVE

ZODIAC

BESTIÁØ
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Domu kultury Ostrov

Zápis do kurzu 

Zahájení: 24. záøí 2007 od 17.30 hod. 
(nutné je spoleèenské obleèení)

Kurzy povede taneèní mistr Josef Zelenka,  øeditel 

taneèní školy Stardance v Chomutovì, taneèní mistr 

s tøicetiletou praxí. Døíve aktivní taneèník 

mezinárodní tøídy. 

ZÁPIS DO KURZU V INFORMAÈNÍM CENTRU 

V DK OSTROV. 

Kursovné:  1300 Kè

KLASICKÉ TANEÈNÍ KURZY PRO
MLÁDEŽ V NOVÉM STYLU

Další lekce: 1., 8., 15., 22., 29. øíjna, 5., 12., 19., 

26. listopadu. 
Prodloužená: 3. listopadu
Závìreèný vìneèek: 1. prosince V cenì kursov- 

ného je 30 vyuèovacích hodin (deset lekcí), 

Prodloužená, Závìreèný vìneèek a vstupenka 

na ples DK Ostrov.

TANÈETE 
S NÁMI,  
TANÈETE  

PRO RADOST!

TANEÈNÍ PRO DOSPÌLÉ

dále každé pondìlí až do 27. listopadu
10 lekcí (20 vyuèovacích hodin)

Zaèátek:  24. záøí od 20.00 hod., 

Tanec se stal souèástí moderního životního stylu a je 

nejen pøíjemným rozptýlením, ale i sportem pro 

každou vìkovou kategorii. 

Pøihlásit se mùžete v IC v DK Ostrov.
Kursovné: 1000 Kè

Jaroslava Rošková, 
vedoucí programového odd. DK Ostrov

Výstava 

Jiøí Lain - øezbáø 

vernisáž výstavy 5. srpna 16.00 hod.  
Stará radnice Ostrov

Pracuje s rùznými druhy døev.
Figurální tvorba vychází z gotiky, omezuje detaily, 
snaží se o co nejvìtší zkratku. Rozmìrovì jde až do 
životní velikosti.
Betlémy jako tématické celky, specialita: betlémy 
hornické, betlémy konkrétních mìst (Karlovy Vary, 
Sokolov, Nejdek, Annaberg). Povrchová úprava: 
tónované døevo napuštìné vèelím voskem. Kopie 
sakrálních soch, práce pro kostely, muzea. Prodává 
též do západní Evropy, Izraele, USA. 
Vstupné: 10 Kè

12. srpna 18.00 hod. 
nádvoøí za Starou radnicí
Hudební podveèer 

Vystoupení ostrovské folkové skupiny
Vstup volný

Koncert skupiny Tuláci 26. záøí 19.30 hod. 
divadelní sál DK Ostrov 

Autor: Antonín Procházka
Režie: Antonín Procházka

Komedie o tom, jak se dva manželské páry sejdou 
na nepovedeném mejdanu. Prozradí se, že všichni 
ètyøi nejsou pøíliš spokojeni s tím, èeho dosáhli a je- 
jich manželské soužití trpí stereotypem. V opilosti se 
partneøi prohodí, vymìní si klíèe od bytu a po 
kratièké radosti z nìèeho nového se z této zámìny 
roztoèí kolotoè potíží. Ze Švýcarska pøijede bohatá 
tetièka, na obìd pøijde nepøíjemná tchýnì, pod- 
vedený manžel pøijde potrestat nevìru své ženy, 
manželka vlivného funkcionáøe pøijde zachraòovat 
svoji propadající dceru. Vrší se trapasy a nedoro- 
zumìní. Hrdinové jsou fyzicky i duševnì týráni, do- 
stávají se do choulostivých situací, a tak brzy zatouží 
po jediném: dostat se zase domù ke svému záko- 
nitému partnerovi. Nakonec jsou š�astni, i když nic 
nezískali.

Hrají:
 

Milena Dvorská / Jana Šulcová 

Zbyšek Pantùèek / Viktor Limr
 

Ivana Andrlová / Olga Želenská
 

Vladislav Beneš / Libor Hruška / 
Antonín Procházka

 Jana Zenáhlíková /
Mahulena Boèanová / Lucie Benešová

Ludmila Molínová / Marcela Nohýnková
 Jana Zenáhlíková / Eva Janoušková

 Veronika Jeníková / Lucie Svobodová
Pavel Vondra / Martin Sobotka

Jana Zenáhlíková / Eva Janoušková / 
Jiøina Pachlová

PØEDPRODEJ ZAHÁJEN V IC V DK OSTROV 
Vstupné: 250, 230, 190,150 Kè

KLÍÈE NA NEDÌLI

Luisa Puckailerová:

Ing. Jinøich Dostál: 

MuDr. Irena Dostálová:

Karel Kartouch:

Dana Kartouchová:

Matka Jindøicha: 

Modelka:
Milenka:
Manžel: 
Urbanová: 

31. øíjna divadlo Sklep 
Besídka 2007

PØIPRAVUJEME

1. srpna 
 

2. srpna 

 

8. srpna 

9. srpna 

15. srpna 

10.00 Grotesky Toma a Jerryho

10.00 Karlík a továrna na èokoládu 
15.00 Jára Cimrman ležící, spící
21.00 Jára Cimrman ležící, spící

10.00 Pokemon: První film 

10.00 Maska junior 
15.00 Mechanický pomeranè 
21.00 Mechanický pomeranè 

10.00 Grotesky Toma a Jerryho 

PRÁZDNINOVÉ 
DVD KINO
Navštivte novì 
zrekonstruovanou 
kinokavárnu a pøijïte 
na DVD kino, kde jsou 
pøipravené filmy pro 
dìti, pro mládež i pro 
milovníky dobrých 
filmù.

Vstupné je pouze symbolické: 25 Kè.

 
10.00 Karlík a továrna na èokoládu 
15.00 Jedna ruka netleská 
21.00 Jedna ruka netleská 

10.00 Pokemon: První film 

10.00 Maska junior 
15.00 Samotáøi 
21.00 Samotáøi 

10.00 Grotesky Toma a Jerryho 

10.00 Karlík a továrna na èokoládu 
15.00 Spalovaè mrtvol 
21.00 Spalovaè mrtvol 

16. srpna 

22. srpna 

23. srpna 

29. srpna 

30. srpna 
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4. srpna 20.00 hod., Noèní prohlídka

25. a 26. srpna, Folková Ohøe

1. záøí, 10.00 až 21.00 hod, 
Hauenštejnské šermování

Uvidíte hrad ve svìtle louèí, dávné pøíbìhy vypráví 
Viktor Braunreiter. Úèinkují šermíøi Savioli a ohnivci 
Almasapejama. Vítány jsou vlastní louèe (bauma- 
xaèky), není podmínkou!
Vstupné: 90 Kè, dìti 50 Kè, rodinné 230 Kè

Uslyšíte 20 skupin (Strašlivá podívaná, Ginevra, Hop-
Trop  ad.) 
Pøespání ve vlastním stanu v podhradí možné.

Velká šermíøská akce. Hudba, lazebna, vìštírna, stán- 
ky a další atrakce

Vždy jsem mìla pøedstavu, že palièkovat se má zaèít 
kolem osmdesátého roku vìku. Jen potøeba dobrého 
zraku mi k tomu moc nepasovala. Já se k palièkování 
dostala ve vìku mladším shodou velkých náhod. 
Dlouho se mi tato ruèní práce líbila a najednou, pøed 
tøemi roky, se naskytlo pro mou kolegyni-kamarádku 
a pro mne místo ve Školièce palièkování u paní 
uèitelky Marušky Vránové v Karlových Varech. Pro 
krajkáøskou výbavu jsme s kamarádkou musely na 
Krajkáøské trhy do Prahy poøádané dvakrát roènì 
Vzdìlávacím spolkem umìleckých øemesel. 

Oèekávala jsem poloprázdné prostory a jen nìkolik 
schýlených staøenek z Vamberka. Místo toho škola 
praskala ve švech stovkami žen støedního vìku a vel- 
kým poètem mladých dívek. Pak jsme se ètyøi žákynì 
lehce rozdílného vìku sešly, první den se nauèily 
navíjet nit na palièky a základní tøi prohozy. Od té 
doby se scházíme pravidelnì jednou za jeden až dva 
týdny, nikdo z nás neodpadl, nikdo se neodhlásil.

Hodiny palièkování znamenají jiný svìt, èas tu plyne 
pomaleji, vždy je pøipravený èaj, je tu ticho, klid, jen 
palièky klapou pøi práci. Uèíme se vytváøet krajku 
a pøitom odpoèíváme. A já opakovanì žasnu, kolik 
vzorù vznikne kombinací prohozù „druhá pøes tøetí, 
zkøížit, druhá pøes tøetí“, jak dokonale vzorovou 
mozaiku vymyslely a propracovaly v uplynulých 
ètyøech stech letech vesmìs prosté ženy pøi špatném 
svìtle.

Díky naší uèitelce Marii Vránové nám všem ètyøem 
krajka uèarovala. Ona sama studuje historii krajky již 
mnoho let, krajky sbírá a výraznì se zasloužila o roz- 
šíøení palièkování v podkrušnohorském regionu. 
V záøí minulého roku se jí splnilo pøání: povedlo se jí 
realizovat vznik a ustavení Obèanského sdružení 
Krušnohorská krajka. Výstavou, kterou pøipravujeme 
do prostor pùdy Staré radnice v Ostrovì (termínovì 
vychází k prvnímu výroèí vzniku sdružení) jí chceme 
za všechno podìkovat. 

Vážení diváci, mìsíc srpen, tak jako každý rok, 
vìnujeme naší technické údržbì. Celotýdenní 
vysílání proto bude v tuto dobu pøerušeno a vy- 
síláme pouze Informaèní smyèku vèetnì zprávi- 
èek „v lištì“. Na své oblíbené poøady a nejno- 
vìjší informace z Ostrova i okolí se mùžete tìšit 
opìt v záøí. 

Podrobný pøehled programu TV Ostrov, který jsme 
novì pro vás pøipravili v èervenci, bude pokraèovat 
i v záøí a následujících mìsících. Program si mùžete 
vyzvednout v IC v DK Ostrov, v IC na Staré radnici 
a také v naší zákaznické poboèce: 
Úèetní servis, placení poplatkù (nad ELEKTRO-S). 

Pøejeme vám krásné léto! 

2. záøí 16.00 hod., Stará radnice Ostrov
Vernisáž výstavy 

Výstava palièkované krajky
Absolventky III. roèníku krajkáøské Školièky v Kar- 
lových Varech: Jarmila Popeláøová, Jitka Rádrová, 
Jana Sochorová a Zdeòka Tomašecká vystavují své 
klauzurní práce. 

Výstava potrvá do 30. záøí

Roèníèek

Tradièní svátek dìtí a filmaøù se v le- 
tošním roce uskuteèní ve dnech 9. až 
12. øíjna. Stejnì jako v minulých le- 
tech spolu budou soutìžit filmy a te- 
levizní díla o pøízeò divákù, dospìlé 
i dìtské poroty.  

Dùm kultury Ostrov ve spolupráci s interne- 
tovým serverem Alík.cz vyhlašuje fotografickou 
soutìž pro dìti v kategoriích do 12 a do 18 let. 
Téma soutìže je stejné jako téma 39. Dìtského 
filmového a televizního festivalu Oty Hofmana: 

„V hlavní roli dìti a zvíøátka“. 

Fotit mùžete své domácí mazlíèky, zvíøata v pøírodì, 
v klidu nebo v pohybu. Nezapomeòte do obrázkù 
zaèlenit svou rodinu a kamarády. Fantazii se meze 
nekladou. Každý soutìžící mùže zaslat maximálnì tøi 
fotografie. Doporuèené rozlišení je 150-300 dpi, 
velikost: širší strana obrázku 1000 obrazových bodù, 
formát JPG. Všechny fotografie budou vystaveny na 
adrese www.rajce.net. 

Nejlepší fotografie a jejich autoøi budou vyhlášeni 
v rámci 39. Dìtského filmového a televizního festiva- 
lu Oty Hofmana v Ostrovì a odmìnìni zajímavými 
cenami. Hlavní cenou bude grafický software Zoner 
fotostudio a dalšími cenami vedle drobností bude 
literatura z nakladatelství Zoner Press. 

Fotografická soutìž: V hlavní roli dìti 
a zvíøátka

Fotografie zasílejte v digitální podobì na adresu: 

festival@dk-ostrov.cz do pøedmìtu napište 

Soutìž. Nezapomeòte uvést své jméno a pøíj- 

mení, adresu, datum narození, školu. 

Uzávìrka soutìže je 30. záøí 2007. 

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

Pùjèovna DVD otevøena:

Každá desátá výpùjèka zdarma

NOVINKY PÙJÈOVNY DVD 
Domu kultury Ostrov

DVD nové tituly 40 Kè, starší tituly 30 Kè         
VHS  20 Kè, starší tituly 10 Kè

VELKÁ LETNÍ SLEVA

GHOST RIDER

Š�ASTNÉ A VESELÉ

SMRTÍCÍ NENÁVIST 2

STÍN ZABIJÁKA

ODSOUZENI ZEMØÍT

ZÁPISKY O SKANDÁLU

PARFÉM : PØÍBÌH VRAHA

KRVAVÝ DIAMANT

ZASTAV A NEPØEŽIJEŠ

GOYOVY PØÍZRAKY

ŠTÌSTÍ NA DOSAH

SEJMI ESO

Nicolas Cage ve spolku s ïáblem

Bez nepøátel není válek. Film podle skuteèného 
pøíbìhu z 1. svìtové války

Ještì hrùznìjší než první díl hororu

Dìsivý a emocemi nabitý film z prostøedí 
organizovaného zloèinu

Dìsivý boj o pøežití

Film má všechny správné pøísady: touhu, nenasytnost, 
zlobu, tajemství, lži i zradu.

Jeho vášeò ho dohnala až k vraždám

Leonardo Di Caprio v napínavém thrilleru

Existuje tisíc zpùsobù, jak si zvednout adrenalin v krvi.

Pøíbìh dvorního malíøe a jeho múzy

Skuteèný pøíbìh jednoho lidského osudu

Sedm smrtících zabijákù a jejich souboj o milionovou 
odmìnu

A CE !!! 
K

 

Festival Oty Hofmana 
se blíží

Ing. Marek Poledníèek, øeditel FOH

Výstavku fotografií, èasopisù, cestopisù a dalších 
zajímavých dokumentù k padesátému výroèí Klubu 
esperanta v Ostrovì uspoøádali ostrovští esperantisté 
v èele s Josefem Novosadem. Výstavka je umístìna 
ve spojovací chodbì za Infocentrem v Domì kultury 
Ostrov (smìrem k prodejnì kvìtin). Bude k vidìní 
ještì po celý srpen.

Esperanto v Ostrovì 
oslavilo padesát let

(red)

Horní hrad

Kouzlo nití

Kabelová televize oznamuje

Jaromír Šostok, jednatel Kabel Ostrov, s.r.o.

MUDr. Zdeòka Tomašecká



Prázdniny se lehce 
pøehouply do dru- 
hé poloviny a ještì 
se nemusí do ško- 
ly. V srpnu je poøád 

ještì hodnì sluníèka a vy si je, milé dìti, užívejte 
plnými doušky. Voda v rybnících i na pøehradách je 
pøíjemnì teplá a láká nás k osvìžení. Popadnìte 
kruhy, nafukovací matrace, míèe a hurá do vln. 
Zkušenìjší plavci si nezapomenou vzít s sebou 
nafukovací èlun, kajak, kanoi nebo windsurfingové 
prkno.

Když se náhodou objeví na obloze mraky, nevadí, 
urèitì nebuïte smutní a naplánujte si malou pro- 
cházku lesem spojenou se sbíráním hub. Houby tam 
na vás èekají, staèí dobøe se dívat kolem sebe 
a opatrnì našlapovat. Ze zeleného mechu svítí žlutí 
klouzci, lišky, sametoví høíbci nebo krásní køeme- 
náèi… Taková krása a pozdìji i taková dobrota! 
Mùžete si pøinést domù „maso z lesa“ a pøekvapit 
maminku vynikajícím tipem na odpolední svaèinu 
nebo veèeøi. Dáte si oblíbenou smaženici, polévku 
nebo houbové øízky? Co vám, dìti, nejvíc chutná? 
A máte nìjakou svoji oblíbenou houbovou spe- 
cialitu? Když nebudete mít štìstí, najdete možná 
muchomùrku a mùžete spoèítat, kolik má na sobì 
puntíkù. V žádném pøípadì si ji neberete domù, tato 
houba je jedovatá. Nezapomeòte se vždy v lese 
chovat tiše do žádných hub nekopejte. Když pøijdeme 
do lesa, jsme jeho hosty, ne jeho pány. Na to prosím 
pøi procházce lesem vždy myslete.

Pøestože je srpen druhý prázdninový mìsíc a my 
máme poøád pocit, že je léto, schyluje se zvolna 
k podzimu. Obèas nám trochu zafouká vítr a obèas je 
nám k veèeru i chladno. Aspoò nám pìknì dozraje 
sladké letní ovoce, pozor ovšem na vosí svatby, které 
se právì slaví! Èervenou barvu dostanou i jeøabiny 
a malé sleèny se mohou ozdobit veselými ná- 
hrdelníky. Z jedlých jeøabin mùžeme pøipravit kompot 
nebo sirup a když si je usušíte, v zimì si na nich 
mùžete pochutnat se zvìøinovou omáèkou. Když 
pøijdete domù s èernými rtíky, je to pro maminku 
znamení, že se brzy zaènou péci borùvkové koláèe.

Nezadržitelnì se nám blíží i svátek sv. Vavøince, kdy 
„jdou oøíšky do vìnce“, a to znamená, že nastal èas 
dozrávání lískových oøíškù. Tak si jich pár natrhejte, 
zkuste si tøeba zahrát pohádku o Popelce a malinko 
popus�te uzdu své fantazii… V den Vavøincova svátku 
se taky nezapomeòte podívat na noèní oblohu a až 
uvidíte padat hvìzdu, rychle si pøejte nìco hezkého; 
pokud jste to mysleli upøímnì, pøání se vám urèitì 
vyplní.

V polovinì srpna se vzpomíná na svátek Nanebevzetí 
Panny Marie. Je to den, kdy se v kostele svìtily 
kvìtiny, byliny a koøení, kterým se pøisuzovala 
kouzelná moc v léèitelství. My si mùžeme v tento den 
natrhat kytici bylinek a uvaøit „kouzelný èaj.“ 
Mùžeme si sebrat smìs listù maliníku, jahodníku, 
kvìtù mìsíèku a meduòky. Èaj pøipravíme klasickým 
zpùsobem, po vylouhování mùžeme malinko 
pøisladit a zasnít se.

A� chceme nebo ne, prázdniny se nám krátí a my se 
mùžeme pokusit udìlat nìco, èím ohromíme svoje 
kamarády na zaèátku školního roku. Co øíkáte nápadu 
pøipravit pøekvapující zeleninu nebo ovoce v láhvi?

Pøekvapení v láhvi
Rozmyslete si, jakou zeleninu nebo ovoce použijete 
(rajèe, okurku, cuketu, hrušku, jablko atd.). Musí mít 
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Volný èas
Dìtské okénko

Je-li všechno zalité sluncem, rádi spoèineme na zahradì 
ve stínu. Právì k tomuto úèelu slouží pergola porostlá 
napøíklad vinnou révou nebo altán. Než se pustíme do 
stavby, mìli bychom zvážit, kam tento doplnìk zahrady 
umístíme. Záleží na tom, co od stavby oèekáváme. Chce- 
me-li mít sezení zároveò s grilem nebo jakýmkoli ohniš- 
tìm, musíme myslet zejména na protipožární bezpeènost 
a sousedské vztahy, abychom napøíklad jiskrami odletu- 
jícími z komínku neohrozili sousedùv (nebo nedej bože 
svùj) dùm èi kùlnu. Musíme vhodnì protipožárnì zabez- 
peèit prùchody kouøovodù stavebními konstrukcemi, za- 
jistit dostateènou vzdálenost topeništì od hoølavých èástí 
stavby, vše dle doporuèení hasièù a jejich dobøe mínì- 
ných pøedpisù. Dbáme také na to, aby vùnì ohnì a peèe- 
ných dobrot nevnikala rovnou do oken sousedùm. Seze- 
ní s topeništìm nesmí nikoho ohrožovat ani omezovat.

Pokud nejsme svázáni bezpeènostními pøedpisy, mùžeme 
stavbu umístit témìø kamkoli (s pøihlédnutím na souhlas 
souseda, chceme-li budovat tìsnì u plotu). Sezení mùže 
být intimním zákoutím, kam není vidìt a sloužit k ro- 
mantickým schùzkám a rùznému høešení, rozjímání èi 
nerušené èetbì. Tato sezení bývají menší a pojmou jen 
omezený poèet lidí. Ve svém okolí bývají hustì osázena. 
Když se osází vhodnì, tak je vidìt ven, ale dovnitø ne. 
Jinou variantou jsou sezení urèená pro setkávání a spo- 
leèný odpoèinek více lidí. Velikostí musí odpovídat pøed- 
pokládanému poètu návštìvníkù. Ideálním místem je pak 
stanovištì s co nejvìtším rozhledem po pozemku. Mùže-
li být stavba mírnì vyvýšena, je to jen dobøe. Je pøíjemné 
sedìt a tìkat oèima po pùvabech zahrady. 

Chcete-li sezení používat pouze v pìkném poèasí (bez 
deštì), pak je možno použít pergolu. Stavba je jedno- 
duchá a mnohem levnìjší než altán. Od klasických ètver- 
cových a obdelníkových pùdorysù se dá snadno pøejít na 
kruhové výseèe, elipsy atd., záleží jen na fantazii. Døevo 
musí být upraveno tak, aby zejména do pøíèných øezù 
nevnikala vlhkost a voda snadno stékala. Paty sloupù je 
lépe umístit na vysuté kovové trny, než je zapouštìt do 
zemì. Zamezí se tak hnilobì. Chcete-li nechat pergolu 
porùst nìjakou rostlinou (pøísavníkem, vinnou révou, 
wisterií apod.), musíte pøedem poèítat s hmotností rost- 
liny, konstrukce ji musí unést. Je èastou chybou, že stavitel 
propoèítá výšku „stropu“ na svùj pohodlný prùchod, ale 
zapomene, že jiní návštìvníci mohou být vyšší. Ještì 
hloupìjší je, když nechá konstrukci porùst a teprve pak 
zjistí, že každá rostlina potøebuje jistou možnost podvìšení 
a on sám se  teï bude muset pod svou pergolou plazit. 
Nejnižší možná výška pergoly, na které má nìco rùst, je 
250 cm. Nevýhodou pergol je, že pod nimi prší: staèí pár 
kapek deštì a z pøíjemného posezení u kávy je zbìsilý 
sprint pod støechu. Zahradní nábytek musíte volit tak, aby 
odolával dešti a také nepoøádku, který celoroènì padá 
z rostlin, které se pnou nad ním.

Do altánu bez stìn kolmo neprší. Chcete-li, aby dovnitø 
nepršelo ani pøi vìtru, máte dvì možnosti: buï udìláte 
tak velký pøesah støechy, abyste zamezili vnikání kapek 
pod obvyklým úhlem (ovšem v tak extrémním poèasí už 
jsou venku jen skalní eskymáci), nebo udìláte stìny. Vìtší 
pøesah støechy (60 cm a víc) je dobrý i jako zastínìní. Stìny 
sice zamezí vnikání deštì, ale jsou-li neodnímatelné, tak 
v horkých dnech udìlají z pøíjemného posezení pec. Altán 
musí odolat nejen letním podmínkám, ale i 80cm vrstvì 
mokrého snìhu v zimì. 

Považuji za velmi pøíjemné, že když svítí sluníèko a je 
horko, mùžu sedìt v altánu a v poklidu zahrady za zurèení 
vody pracovat nebo psát tento èlánek. Stejnì úžasné je, 
když pøijde teplý letní déš� a s nataženýma nohama mùžu 
klimbat... a když otevøu oèi, tak slyším šumìní na støeše 
a vidím, jak se kapky mazlí se všemi rostlinami v okolí. 
Stejný pocit pøeji i vám. 

Mladší pøípravka FK Ostrov se koncem èervna 
zúèastnila celostátního finálového turnaje o po- 
hár mistra Èeské republiky (ÈMFS mladších pøí- 
pravek roèník 1998 a ml.) v Roudnici nad Labem 
spolu se všemi vítìzi krajských pøeborù z celé 
Èeské republiky. 

FK Ostrov reprezentoval Karlovarský kraj a stal se 
jeho vítìzem (pøed FC Buldoci Karlovy Vary, Baníkem 
Sokolov, FC Cheb, Union Cheb, Spartak Horní 
Slavkov, Spartak Chodov a FK Nová Role). Finálový 
turnaj byl rozlosován do ètyø ètyøèlených skupin. FK 
Ostrov svoji skupinu vyhrál a postoupil do finálové 
skupiny (po výsledcích: FK Ostrov s FC Slovan Liberec 
4 : 0, s SK Roudnice n. Labem 2 : 1, s SK Hranice : 
Olomouc 0 : 1). Finálová skupina mìla (díky FK 
Ostrov) velice pøekvapivé složení: Sparta Praha, 1. FC 
Brno, Spartak Hradec Králové a FK Ostrov.

Pøípravka FK Ostrov se všemi finálovými soupeøi 
odehrála více než vyrovnaná utkání a jenom trošièka 
štìstí chybìla k lepšímu umístìní, než bylo koneèné 
4. místo. I  tak je 4. místo ze všech mužstev z celé 
republiky veliký úspìch nejenom našich nejmladších 
z FK Ostrov, ale i celého Karlovarského kraje. 

Akce pro veøejnost
  Ze Sokolova pøes Hartenberg do Oloví

 Zajímavými místy Rakovnicka
 (Senomaty, Týøov, Køivoklát, Nižbor)

Okolím Teplé nad Teplou
 Cykloscuk na Velkém rybníku
 Z Ostrova na festival Folková Ohøe na 

hradì Hauenštejn

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. Tyto údaje najdete rovnìž na internetové 

 Všechny 
uvedené akce jsou volnì pøístupny bez startovného 
i pro neèleny Klubu èeských turistù. 

4. srpna
11. až 12. srpna

18. srpna 
19. srpna
25. srpna

adrese: http://turiste.webpark.cz.

„Dobøe se seèe za rosy zrána
zelená travièka,
když mi donese snídani dobrou 
moje frajíreèka.“

Pergoly a altány 
v zahradì

Milan Jandourek

delší stopku. Potom si pøipravte vìtší láhev s úzkým 
hrdlem. Plod nechejte na rostlinì, zastrète jej do 
láhve a láhev upevnìte. Láhev bude fungovat jako 
malý skleník a plod ji za krátko zaplní. Jakmile plod 
uzraje, utrhnìte jej a ponechte v láhvi. Místo lodì 
budete mít v láhvi krásnou zeleninu nebo ovoce 
a dokonce ji mùžete poslat poštou po vodì svým 
prázdninovým kamarádùm. 

Jiøí Mikeš, FK Ostrov

Mladší pøípravka FK Ostrov v Roudnici nad Labem v èervnu 2007. 
Foto: Archiv FK Ostrov

Lenka Jabùrková

Ostrovská pøípravka 
krajským vítìzem

Klub èeských turistù

RNDr. František Wohlmuth, pøedseda KÈT
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„Když slunce opouští síly,
jeho poslední paprsky èarují,
malebné stíny malují,
aby duši atmosféry umocnily.“ 

V rámci probíhající obnovy vodo- 
rovného znaèení v Ostrovì nejsou 
dále obnovovány ty pøechody pro 
chodce, které nebyly schváleny 
Dopravním inspektorátem PÈR 
Karlovy Vary. 

U tìchto pøechodù nejsou splnìny 
nìkteré stanovené požadavky 
(šíøka vozovky, minimální vzdá- 
lenost mezi pøechody, èetnost 
dopravy, apod). 
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