
Nalezené zdivo podle názoru archeologù muselo 
souviset s jinou stavební úpravou, napøíklad to mohl být 
základ schodištì. Na místì dnešního presbytáøe totiž pù- 
vodnì stávala vysoká vìž. Ani starší pøedpoklad, že vnìjší 
opìráky byly ke kostelu dostavìny dodateènì jako opa- 
tøení pro zajištìní lepší statiky, se nepotvrdil.

Kostel sv. Jakuba byl vysvìcen v roce 1226, ale písemný 
dùkaz tohoto tvrzení neexistuje, datum urèuje pouze 
místní tradice. 
„Této dataci odpovídá ètverhranný, témìø pravoúhlý pres- 
bytáø a portál situovaný v severní stìnì hlavní lodi. Je to 
takzvaný portál ústupkový zaklenutý obloukem, který se 
hlásí do let 1220 až 1230. Usuzujeme, že ve vzhledu 
tohoto portálu by mohl být ohlas chebské štaufské hradní 
kaple, ale spíš se pøikláníme k ohlasu cisterciáckého kláš- 
tera v Oseku. Oseètí cisterciáci mìli totiž v té dobì nad 
kostelem sv. Jakuba patronátní právo,“ sdìlil dále Jiøí 
Klsák.  
Zaøazení vzniku portálu do první poloviny 13. století však 
podle sdìlení archeologù ještì nemusí znamenat, že 
z tìchto let pochází celá stavba kostela. Portál totiž mohl 
být pøesazen i z nìjaké starší stavby. 
„Chórová vìž, která stála nad dnešním presbytáøem, byla 
snesena nedlouho po dostavìní kostela, pravdìpodobnì 
z dùvodu nevyhovující statiky budovy. Presbytáø pak byl 
zaklenut ve tøetí ètvrtinì 13. století køížovou klenbou. 
Stopy po existenci chórové vìže jsou dodnes patrné pøi 
pohledu z krovu kostela,“ dodal archeolog Klsák.

Pøi letošním prùzkumu nalezli archeologové uvnitø kostela 
støedovìkou minci, støepy nádob a také pùvodní kamen- 

Kostel pochází ze støedovìku

Støedovìk potvrzují i další nálezy
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Den váleèných veteránù si pøipomínáme 

11. listopadu. Je to den, kdy abdikoval ra- 

kouský císaø Karel I. (1918) a Nìmecko po- 

depsalo pøímìøí v Compiégne, èímž skonèila 

První svìtová válka (trvala od 28. èervence 

1914 do 11. listopadu 1918). Na frontách 

I. svìtové války bojovali také obèané Ostro- 

va (tehdy Schlackenwerth). Bojovali a umí- 

rali na všech frontách, pøedevším však v Srb- 

sku, Itálii a Rusku. Již 11. srpna 1914 byl ne- 

zvìstný Anton Kouba a prvním padlým byl 

Johann Franz, který sloužil u pìšího pluku 

è. 92 a padl 28. záøí 1914 v Rusku. Dle sez- 

namu padlých v kronice mìsta celkem pad- 

lo nebo bylo nezvìstných 83 ostrovských 

obèanù, jiné prameny uvádí 85 padlých.
Válka znamenala nejen smutek nad padlými 

a ranìnými, ale i útrapy a bídu lidí v Ostrovì. 

Nic na tom nezmìnilo, že i ostrovští mìli své 

hrdiny. Napøíklad Oberleutnant (nadporu- 

èík) Otto Hans, který zemøel na následky 

války 3. listopadu 1918 ve Vídni a sloužil 

u 9. divize vozatajstva, se podílel na dobytí 

Lowzen. Ještì známìjší byl slavný Alois 

Hammer, „torpédomistr“ rakouské ponorky 

V kostele sv. Jakuba na ostrovském høbitovì se letos usku- 
teènil další archeologický prùzkum, který mìl za úkol po- 
odhalit a upøesnit pùvod kostela a objasnit pøestavby,  
k nimž docházelo v prùbìhu staletí. Loòská sezóna byla 
pro archeology úspìšná, protože v tìsném okolí kostela 
objevili nìkolik støedovìkých hrobù. Ty byly zajímavé tím, 
že je pøekrýval opìrák presbytáøe, který vznikl ve stejném 
èasovém údobí jako samotný presbytáø. Skuteènost, že 
linie opìráku vnìjší zdi protínala hroby, vzbuzovala 
domnìnku o existenci staršího kostela na místì kostela 
dnes stojícího. Nadìji na nalezení dalších dùkazù skýtal 
archeologický prùzkum ve vnitøních prostorách kostela. 
Tam také letos archeologové v èele s Jiøím Klsákem svou 
pozornost zamìøili.

Letošní prùzkum vnitøního prostoru kostela pøinesl osvìt- 
lení dalších skuteèností, i když žádné senzaèní odhalení 
mezi nimi nebylo. Archeologové však s koneènou plat- 
ností upøesnili stáøí kostela.
„Zajímala nás pøedevším severovýchodní èást presbytáøe 
v návaznosti na provedenou otevøenou sondu pøi jeho 
severovýchodním nároží. Tìšili jsme se, že v interiéru 
kostela najdeme zbytky kostela staršího, avšak nakonec 
jsme byli trochu zklamáni. Nalezli jsme sice zbytky na- 
sucho kladené kamenné zdi (bez malty, jen pospojované 
jílem), ale nebylo možné s urèitostí prokázat, že její pùvod 
svìdèí o starší stavební fázi kostela. Jednak toto kamenné 
zdivo nebylo možné jednoznaènì datovat, hlavnì ale 
celkový pùdorys pùvodní zdi by byl pøíliš malý na to, aby to 
mohl být pøedpokládaný starší presbytáø. Navíc sonda 
v protilehlém rohu (jihovýchodním) žádné další zbytky 
zdiva neukázala,“ uvedl archeolog Jiøí Klsák.

Sonda v interiéru odhalila další zdivo

Archeologové objevili zbytky støedovìkého zdiva uvnitø kostela sv. Jakuba v Ostrovì.                                                                        Foto: Archiv Krajského muzea Karlovy Vary
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nou dlažbu. Ta byla na dvou místech narušena kvùli 
pohøbùm. Vkopy pro hrobové jámy byly mladší než 
pùvodní dlažba, zøejmì se jednalo o pohøby rene- 
sanèní.
„Pøestože prùzkum interiéru nepøinesl námi oèe- 
kávané potvrzení existence staršího kostela, alespoò 
jsme si s jistotou potvrdili, že kostel skuteènì pochází 
ze støedovìku,“ doplnil archeolog. 

Zaèátkem 17. století byl høbitovní kostelík uvádìn 
jako „zpustlý“ a zèásti zøícený. V té dobì dostal nový 
krov a byly provedeny další úpravy, což je doloženo 
letopoètem 1606 v krovu hlavní lodi. Na mramorové 
oltáøní desce, která je vlastnì vytvoøena z gotického 
náhrobku pùvodnì uloženého v podlaze kostela, 
objevili archeologové zbytky gotického písma a nì- 
která data, mezi nimi opìt rok 1606, kdy byl kostel 
celkovì opraven. V roce 1912 byla provedena další 
generální oprava, pøi níž byl pøesazen severní portál, 
ovšem podle mínìní archeologù to bylo provedeno 
dost neumìle: stavebníci té doby portál zvedli, aby jej 
pøizpùsobili pøirozenému navýšení terénu, ale do- 
stateènì jej nepodepøeli, takže byl nestabilní. V témže 
roce byla také provedena nevhodná úprava zdiva. 
Valouny ve zdivu kostela, které jsou místním ma- 
teriálem, byly èásteènì obnaženy a pokryty nevhod- 
nou omítkou, do níž byly vykresleny kvádry, které 
tam ve skuteènosti nejsou. Zámìrem tehdejších sta- 
vebníkù zøejmì byla úprava zdiva, která by pøipo- 
mínala románský charakter stavby.

Archeolog Jiøí Klsák se také vyjádøil k nálezu lidských 
kostí, který èasto archeologický prùzkum doprovází. 
Pokud se tak stane, je nutné je zajistit tak, aby se 
nedostaly na oèi veøejnosti, jak se bohužel nìkdy 
stává.

„Nález lidských ostatkù je pøi jakémkoli narušení 
povrchu zeminy bìžným a logickým dùsledkem, 
zvláštì na místech, kde stával høbitov. Není to tedy nic 
neobvyklého, ale s tìmito nálezy je tøeba zacházet 
opatrnì, protože se jedná o spoleèensky citlivé téma. 
Pokud kosti objeví archeologové, kteøí pracují ruènì, 
uloží je do zvláštní oddìlené schránky a provádí na 
nich další vìdecké zkoumání. Jsou-li kosti nìèím 
výjimeèné nebo jsou to ostatky historicky cenné, 
skonèí v depozitáøi muzea. Jsou-li to naopak bìžné 
kosti, archeologové je po skonèení prùzkumu vrátí na 
pùvodní místo, tedy do zemì. Jiná situace ovšem 
nastává, když na místì odkrývání povrchu pracují 
stroje, napøíklad bagry. Je však povinností každé 
stavební firmy, která odkrytí provádí, aby urèila dozor, 
tedy zvláš� povìøeného èlovìka, který kosti vysbírá 
a uloží. To se bohužel dost èasto opomíjí a následkem 
jsou nepøíjemnosti,“ vysvìtlil Jiøí Klsák. 

Nalezená data svìdèí o èetných 
opravách

Prùzkum nìkdy odhalí lidské ostatky

U5. Tato ponorka pod vedením poruèíka øadové lodi 
Georga von Trappa potopila 25. dubna 1915 fran- 
couzský køižník Leon Gambeta. Alois Hammer obdržel 
za úèast v tomto boji støíbrnou medaili za udatnost 
první tøídy. 
Roku 1933 si ostrovští pøipomnìli obìti První svìtové 
války tím, že renovovali kapli sv. Floriána a vytvoøili z ní 
Památník obìtem První svìtové války. Slavnostní 
vysvìcení památníku se konalo 13. záøí 1933. Po 
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Kostel sv. Jakuba vydal 
další svìdectví

Ing. Josef Macke

Den váleèných veteránù

Slavnostní otevøení klášterního areálu probìhlo 
v rámci tradièní Michaelské pouti v sobotu 29. øíj- 
na. Pro návštìvníky byl pøipraven kulturní prog- 
ram a prohlídky s výkladem po celé dva dny 
zdarma. I pøes sobotní nepøízeò poèasí do kláš- 
terního kostela i kaplí proudily stovky návštìv- 
níkù od brzkého rána. 

Na prvním koncertu Smíšeného pìveckého sboru 
ostrovského Gymnázia pod vedením Libora Velièky byl 
takøka plný kostel. V tu dobu do areálu zavítal první 
vzácný host, Mons. František Radovský, biskup Plzeò- 
ský, který byl u poèátku jednání ohlednì budoucnosti 
kláštera. Opravou areálu byl nadšen, velice ocenil 
citlivou opravu kláštera a zejména pak kaple sv. Flo- 
riána. Podrobnì se seznámil s jednotlivými etapami 
utrpení na Ostrovsku a ve své øeèi v rámci obøadu 
svìcení køíže zdùraznil potøebu vyrovnat se s dìjinami 
takovým zpùsobem, který nedovolí zapomenout na 
døívìjší køivdy. Slavnostního otevøení klášterního areálu 
spojeného se symbolickým pøestøižením pásky se zú- 
èastnil námìstek ministra pro místní rozvoj Jiøí Vaèkáø, 
hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel, první ná- 
mìstek hejtmana Karlovarského kraje Jan Zborník, 
starosta mìsta Ostrova Jan Bureš a vedle ostrovských 
obèanù (kteøí kostel zaplnili do posledního místeèka) 
ještì øada dalších vzácných hostù. Spoleèným jmeno- 
vatelem slavnostních proslovù všech zúèastnìných byla 
radost nad úspìšnì dokonèeným dílem a odpovìd- 
nost za historický odkaz našich pøedkù. 

Slavnostním otevøením Posvátného okrsku zapoèala 
nová etapa jeho historie, do které se v prvních dvou 
týdnech provozu zapsala mimo jiné i návštìva ministra 
pro místní rozvoj Jiøího Èunka, konference o cestovním 
ruchu, slavnostní pøedání ocenìní nejlepším žákùm 
a školám Karlovarského kraje a koncert na poèest ba- 
rokního skladatele Johana Caspara Ferdinanda Fische- 
ra. O tom, jak pøitažlivý klášterní areál je, svìdèí v ne- 
poslední øadì na 500 platících návštìvníkù bìhem 
prvních 14 dnù. Pevnì vìøím, že jsme teprve na zaèátku 
cesty a že se Ostrov spolu s Posvátným okrskem stane 
významným, turisty vyhledávaným, kulturním, spole- 
èenským a duchovním centrem. 

Ještì v roce 2003 bychom nevìøili, že 29. záøí 2007 
(den slavnostního otevøení zrekonstruovaného 
Zámeckého parku a areálu kláštera), pøijde tak 
brzy. Vše je možná dáno souhrou  jedineèných 
náhod, možná øízením osudu. A� je to jakkoliv, 
vìøte, že je skvìlé dávat vìcem nový život, být 
u toho, když vše vzniká a sledovat rodící se nadìji 
ve zmìnách, které nám pøed oèima probíhají. 
Máme to štìstí, že takové úžasné vìci mùžeme 
prožít. A možná už teï pøemýšlíme o nových cí- 
lech, kterých chceme dosáhnout. Skuteènost, že je 
projekt dokonèen, nás pro tyto nové cíle posiluje. 
Dokonèený projekt Historický Ostrov je pøíbìh. 
Pøíbìh o lidech, jejich snech a schopnostech, o set- 
kávání starého s novým, o znovunalezené úctì 
k pøedkùm, o odvaze a vùli, o nadìji a nových 
možnostech. 

Cílem projektu bylo zajistit záchranu a oživení èásti 
historického jádra, areálu, který byl v roce 2001 po 
dlouholetém užívání armádou ve znaènì zuboženém 
stavu pøeveden z majetku státu do majetku mìsta 
Ostrov. Chtìli jsme pøinést další rozvoj, který s sebou 
v kratší èi delší dobì mùže pøinést oživení mìsta no- 
vými možnostmi. Pøedmìtem tohoto projektu byla ob- 
nova památek  (Zámeckého parku a areálu bývalého 
piaristického kláštera), úprava veøejné infrastruktury 
a veøejných prostranství. Souèasnì došlo k vybudování 
nového Ekocentra, objektu, který slouží k trávení vol- 
ného èasu dìtí a mládeže spolu s výchovou k ochranì 
životního prostøedí. 

Zrození projektu lze datovat do období roku 1995, kdy 
byly zahájeny práce spojené s obnovou Zámeckého 
parku, následnì zapoèaly úvahy o využití klášterního 
areálu, který byl poznamenám padesátiletým užíváním 
armádou. Od roku 2003 pøíprava projektu probíhala již 
intenzivnì. V srpnu roku 2004 byla podána žádost 
o dotaci na projekt v 1. kole výzev v rámci Spoleèného 
regionálního operaèního programu, priority 2, opatøe- 
ní 2.3. Regenerace a revitalizace vybraných mìst. 
Z dvaceti pøedložených projektù jen osm mìst z celé 
Èeské republiky získalo finanèní podporu z fondù 
Evropské unie a státního rozpoètu, spolu s Ostrovem 
také Písek, Šternberk, Jablonec nad Nisou, Ústí nad 
Labem, Uherské Hradištì, Svitavy a Tøinec. Hlavní 
stavební èinnost spojená s realizací projektu byla pro- 
vádìna od záøí 2005 do záøí 2007. Po dlouhé dobì se 
tak na tato historická místa vrátili øemeslníci, umìlci 
a zahradníci. Pøíprava a realizace projektu probíhala za 
pøísných podmínek EU, které jsou pro takto pod- 
poøené projekty stanoveny. Není bez zajímavosti, že se 
podaøilo projekt financovat bez potøeby úvìru. Do 
pøípravy a realizace uvedeného projektu byly zapojeny 
pøedevším místní a regionální projekèní a stavební 
firmy. Celkové náklady Projektu ve výši 145 297 415 
Kè byly financovány z následujících zdrojù: Mìsto 
Ostrov 21 577 191 Kè, státní rozpoèet 17 674 318 Kè, 
Evropský fond pro regionální rozvoj 106 045 907 Kè.

Máme tedy hotovo. Nyní zbývá jen podìkovat všem, 
kteøí svým by� i malým dílem pøispìli k realizaci tohoto 
jedineèného díla. 

Posvátný okrsek 
v popøedí zájmu

 Ing. Marek Poledníèek

Druhé svìtové válce však objekt kaple pøestal sloužit 
svému úèelu, na dlouhá léta ji dostala do správy 
armáda. Díky úsilí mnoha lidí je dnes kaple opìt 
dùstojným svatostánkem. Po novém vysvìcení bisku- 
pem Radkovským (letos 29. záøí) se stala Památníkem 
obìtí násilí na Ostrovsku. Pøipomíná tak nejen útrapy 
I. svìtové války, ale i násilí osudného roku 1938, obìti 
a utrpení II. svìtové války, obìti pováleèné, odsun 
nìmeckých obyvatel i obìti komunistických pracov- 
ních táborù. Èlenové o.s. „Klub 1938-Èetnická stanice 
Habersbirk“ pøi svìcení kaple stáli èestnou stráž, aby 
tak pietnì uctili památku všech obìtí. 

Historický Ostrov 

Ing. Alexandra Fürbachová, 
vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování

Zleva: starosta mìsta Ostrova Jan Bureš, druhý zprava ministr pro 
místní rozvoj Jiøí Èunek s doprovodem pøi prohlídce expozice 
v klášterním kostele.                                     Foto: Archiv DK Ostrov

Kostel sv. Jakuba Vìtšího
Románský høbitovní kostel pochází ze tøináctého 
století, pùvodnì sloužil jako kostel farní. Obvo- 
dové zdivo je vyzdìné lomovým kamenem. Pro- 
stranství u oltáøe má gotickou klenbu a byly zde 
objeveny také gotické, renesanèní a barokní mal- 
by. Pøipravovaná rekonstrukce vnitøního prosto- 
ru by mìla z kostela uèinit smuteèní síò pro dù- 
stojné rozlouèení se zesnulými. 

Irena Janeèková
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V novì otevøené expozici v klášterním kostele 
Zvìstování Panny Marie v Ostrovì je k vidìní 
unikátní výstava ostrovského historického por- 
celánu. Historie i produkce ostrovské porcelánky 
Pfeiffer a Löwenstein je zde samostatnì, s pøehle- 
dem o jejím vývoji, pøedstavena poprvé.

Sílící zájem o porcelánové nádobí, které se v 70. letech 
19. století stalo bìžným vybavením domácností a bylo 
vyrábìno sériovì, byl jedním z dùvodù, které vedly 
roku 1873 Josefa Pfeiffera (1829-1912) z Rybáø 
a Ludwiga Löwensteina (1830-1901) z Hroznìtína 
k rozhodnutí založit v Ostrovì (Schlackenwerthu) to- 
várnu na porcelán. Blízkost železnièní tratì, tìžištì 
surovin i dostatek vody, stejnì jako množství pracov- 
ních sil v okolí Ostrova, znamenaly další výhodné 
pøedpoklady pro zahájení výroby. Jako veøejná ob- 
chodní spoleènost Pfeiffer a Löwenstein byla 
porcelánka zapsána k 1. lednu 1874. Vyrábìla bìžný 
i luxusní porcelán jídelní i nápojový, také porcelán 
hotelový, soupravy na mytí i dìtské nádobíèko. Byla 
vybavena tøemi kruhovými pecemi a jednou pecí 
muflovou, vlastním mlýnem na porcelánovou hmotu, 
toèírnou a malírnou.

Josef Pfeiffer mladší (1869-1942) a Rudolf Löwen- 
stein (1873-1923), kteøí továrnu pøevzali od svých 
otcù v roce 1901, provoz modernizovali a rozšíøili 
sortiment. Ve 20. letech minulého století mìla por- 
celánka na tøi stovky zamìstnancù. Noví majitelé 
vytvoøili také úzké vazby na vídeòskou firmu Josef 
Böck, která spolupracovala od roku 1900 s pøedními 
vídeòskými umìlci, pozdìji avantgardním umìleckým 
sdružením Weiner Werkstätte. Výrobky realizované 
v Ostrovì podle návrhù sdružení WW pro Josefa 
Böcka znamenaly výrazný posun produkce ve vý- 
tvarné kvalitì smìrem k soudobé tváøi porcelánu ve 
stylu secese a art deco. Ostrovská porcelánka se stala 
jedním z hlavních dodavatelù této firmy i prestižních 
obchodních domù v Èechách a zahranièí. Zaruèovala 
prvotøídní porcelánovou hmotu a špièkové zpracování 
tvaru i dekoru. Produkce první poloviny 20. století ji 
zaøadila (i pøes velkou konkurenci) k nejhodnotnìjším 
zástupcùm keramické výroby v Èechách. Roku 1925 
získala ocenìní na Mezinárodní výstavì dekorativních 
umìní v Paøíži. Je dokladem vlivù, které pùsobily na 
umìleckoøemeslnou tvorbu doby secese a art deco, 
stejnì jako pøíkladem pøínosu progresivních snah 
v produkci porcelánek na Karlovarsku.

Kvalita a rozsah ostrovské produkce i možnost vývozu 
pozdìji klesaly, hlavnì v souvislosti s váleènými udá- 
lostmi ètyøicátých let. V øíjnu 1945 byla továrna zná- 
rodnìna a o tøi roky pozdìji výroba zcela zastavena. 

Øízení o pøestupcích
Starostka obce Stráž nad Ohøí Johana Kováøová 
a starosta mìsta Horní Blatná Robert Petro požádali 
mìsto Ostrov o uzavøení veøejnoprávní smlouvy 
o výkonu pøenesené pùsobnosti v oblasti øízení o pøe- 
stupcích, kterou by vykonávalo v jejich správním ob- 
vodu. Za plnìní smlouvy v dohodnutém rozsahu 
poskytnou obec Stráž nad Ohøí i mìsto Horní Blatná 
ze svých rozpoètù mìstu Ostrov pøíspìvek v dohod- 
nuté výši 5000 Kè za kalendáøní rok (za každého 
zvláš�), pøièemž výnosy pokut, nákladù øízení i poøád- 
kových pokut z projednávaných pøestupkù budou 
pøíjmem mìsta Ostrov. Podmínkou k možnosti uzav- 
øení této smlouvy bylo usnesení zastupitelstev Stráže 
nad Ohøí a Horní Blatné, usnesení Rady mìsta Ostrov 
o souhlasu s uzavøením této smlouvy a pravomocné 
rozhodnutí Krajského úøadu Karlovarského kraje, na 
které se teprve èeká. 
Neschválená vyhláška o psech
Ostrov se chystal vydat obecnì závaznou vyhlášku, 
která mìla upravit pohyb a chov psù na území mìsta, 
avšak Zastupitelstvo mìsta ji neschválilo. Dle právního 
názoru karlovarského a pražského oddìlení dozoru 
Ministerstva vnitra ÈR vykazovala Obecnì závazná 
vyhláška o zajiš�ování a ochranì veøejného poøádku 
a ochranì pøed hlukem nedostatky vìtší závažnosti. 
Aby mìsto pøedešlo pøípadnému zahájení správního 
øízení ze strany Ministerstva vnitra ÈR, následnì 
k pozastavení úèinnosti této obecnì závazné vyhlášky 
a v koneèné fázi vydání Nálezu Ústavním soudem ÈR, 
pøistoupilo Zastupitelstvo mìsta Ostrov v listopadu 
2005 k jejímu zrušení. Vhledem k tomu, že po zrušení 
vyhlášky nebyla žádným obecním právním pøedpisem 
upravena pravidla pro pohyb a chov psù na území 
mìsta Ostrov, vyvstala potøeba tento problém øešit. 
Byl vytvoøen návrh Obecnì závazné vyhlášky 
è. 4/2007 o pravidlech pohybu a chovu psù ve mìstì 
Ostrov vèetnì grafického znázornìní veøejných 
prostranství urèených pro volný pohyb psù na území 
mìsta Ostrov. Byly vybrány tyto lokality: 
1. Na Kopci, 2. Za Jáchymovským potokem, 3. U Hø- 
bitova. Vyhláška se také zamìøuje na povinnosti cho- 
vatelù v souvislosti s trvalým oznaèováním a evidencí 
psù (formou èipu nebo tetování). Poplatník, který ne- 
chá takto oznaèit psa, má nárok na úlevu od místního 
poplatku ze psù, a to až do výše nákladù vynaložených 
na oznaèení psa. Nad dodržováním této vyhlášky má 
bdít Mìstská policie Ostrov. Vyhláška byla pøedložena 
zastupitelùm k projednání, avšak zastupitelstvo 
nepøijalo k návrhu žádné stanovisko èi usnesení, tudíž 
vyhláška nebyla schválena. 

Kromì nové otevírací doby máme nové knihy (i cizo- 
jazyèné) a doplnili jsme novinky do hudebního oddì- 
lení. Navázali jsme spolupráci s tiskárnou, díky níž do 
našeho fondu pøibyly zvukové knihy pro slabozraké 
a nevidomé, tj. romány namluvené známými herci. 
Zvukové knihy ve formátu MP3 se pùjèují všem 
ètenáøùm. I ten nejtlustší román se vejde na jedno CD, 
které mùžete poslouchat kdekoli chcete. Novì nabízí- 
me možnost WiFi pøipojení pro uživatele internetu. 
Na naší webové stránce novì pøibyla databáze našich 
dlužníkù (skrývá se pod ikonou vìznì za møížemi). 
Pomozte nám získat knihy zpìt! 
Více na: www.knihovna.ostrov.cz. 
Nová otevírací doba knihovny

po a pá: 13.00-18.00, út a èt: 9.30-12.00, 13.00-18.00, 
so: 9.00-11.30, st: zavøeno

po, út, èt, pá: 13.00-18.00, so: 9.00-11.30, st: zavøeno

po, pá: 13.00-18.00, út, èt: 9.30-12.00, 13.00-18.00, 
so: 9.00-11.30, st: zavøeno

po, út, pá: 13.00-18.00, èt: 9.30-12.00, 13.00-18.00, 
so: 9.00-11.30, st: zavøeno

Oddìlení pro dospìlé

Oddìlení pro mládež

Studovna a èítárna

Hudební oddìlení

Pøátelé cyklistiky z nìmeckého Rastattu, našeho part- 
nerského mìsta, se rozhodli ve dnech 21. až 29. záøí 
uskuteènit svou cestu po Èechách, Bohemia Tour. 
Podle sdìlení hlavního organizátora Petera Fritze už 
byli nìmeètí pøátelé cyklistiky v Èechách pøed šesti 
lety. Letos se jízdy zúèastnili ti z nich, kteøí se tehdy do 
Èech nedostali; dvìma doprovodnými vozidly pøijelo 
celkem deset úèastníkù, z toho pìt cyklistù. Svou 
návštìvu Ostrova a jízdu pøes Èeskou republiku pojali 
mimo jiné také jako dárek Ostrovu k jeho letošnímu 
676. výroèí jmenování mìstem.

V Ostrovì nìmeètí pøátelé cyklistiky navštívili Starou 
radnici, kde je uvítal starosta mìsta Jan Bureš za 
asistence pøekladatelky Jany Dvoøákové z ostrovské- 
ho Infocentra. Pøítomna byla také kronikáøka mìsta 
Walburga Mikešová. Historièka Zdeòka Èepeláková 
pak hosty seznámila s historií mìsta Ostrova, poskytla 
výklad o Zámeckém parku a pøipomnìla novì zrekon- 
struovaný Posvátný okrsek v ostrovském klášterním 
areálu. Poté byl závod na Starém námìstí slavnostnì 
odstartován.
Bohemia Tour mìla šest etap v celkové délce 600 km, 
vedla z Ostrova do Mariánských Lázní, Plznì, Prahy, 
Èeských Budìjovic, Èeského Krumlova a do Reiche- 
nau. Za královskou etapu považují samotní cyklisté 
jízdu podél Vltavy z Prahy do Èeských Budìjovic, a to 
nejen kvùli její délce, ale i nutnosti pøekonání znaè- 
ného výškového rozdílu. Na své cestì se zastavili také 
v rakouském partnerském mìstì Wintersdorfu. Stej- 
nì jako v Ostrovì, i na další trase se cyklisté zdaleka 
nevìnovali pouze sportu; prohlíželi si kulturní zajíma- 
vosti, napøíklad památky v Baden-Badenu nebo 
Èeském Krumlovì, který byl vyhlášen svìtovým 
kulturním dìdictvím.

Dne 31. prosince 2007 pozbývají platnost øidièské 
prùkazy vydané do konce roku 1993! Vyzýváme 
proto širokou øidièskou veøejnost o urychlenou 
kontrolu svého øidièského prùkazu a následnou 
návštìvu Odboru dopravnì správního pøi 
Mìstském úøadu Ostrov (odlouèené pracovištì, 
Hlavní 795, vedle Družby).

Až dosud jste nás mohli navštívit pouze v pondìlí 
a støedu od 7.30 do 17.30 hod. (polední pøestávka je 
od 12.00 do 13.00 hod.). Nyní byla tato doba roz- 
šíøena o úterý, ètvrtek a pátek od 7.00 do 14.30 
hod. V tìchto dnech budou vyøizovány pouze žádosti 
o výmìnu øidièských prùkazù vydaných do konce 
roku 1993! Žádáme obèany, kteøí mají ØP vydaný 
pozdìji, aby si jej zatím ponechali a o pøípadnou 
výmìnu požádali v pøíštím roce, kdy vše vyøídí rychleji 
a bez èekání. 
Øidièské prùkazy jsou vyhotovovány ve Státní tiskárnì 
cenin v Praze, kde mùže být omezená kapacita tisku, 
proto je tøeba urychlenì navštívit naše shora uvedené 
pracovištì! Vyhnìme se problémùm „na poslední 
chvíli“! 

Zmìna úøedních hodin

Novì nabízíme po celý týden všem maminkám na 
mateøské dovolené a jejich dìtem bohatý dopolední 
program od 9.30 do 11.30 hod., napø. Hrátky s bato- 
látky, Miniškolièku, Tvoøivou a keramickou dílnu, od 
listopadu novì každý pátek od 9.30 do 10.30 hod. 
masáže dìtí a kojencù, na které pak navazují Orientální 
tance pro „tìhulky“ a maminky s miminky v šátcích (tel. 
na lektorku: 608 211 363). Pro tìhotné maminky pro- 
bíhá v MC také cyklus pøednášek s porodní asistent- 
kou, vždy v pátek od 17 do 19 hod. (2.11. na téma 
šestinedìlí, 9.11. hudební relaxace pro tìhotné, 16.11. 
alternativní nošení miminek v šátku). Každé pondìlí 
a ètvrtek od 18.00 do 19.00 hod. Orietální tance studia 
Janan (tel. 608 211 363) a ve ètvrtek od 19.00 do 20.00 
hod. Jóga pro každého, protahovací a uvolòovací 
cvièení spojené s meditací (tel. 608 914 649, Dana 
Kolovratníková). V nedìli 2. prosince od 14.00 hod. 
pøipravujeme další Vítání miminek (pøihlaste svá mi- 
minka do 25. listopadu na tel. 608 914 469).

Informace o všech akcích MC najdete také na letáècích 
v IC v DK nebo ve vysílání kabelové televize. 

Rádi bychom touto cestou oslovili souèasné 
hudební skupiny s nabídkou možnosti vystoupit 
v ostrovském Domì kultury. Postupnì bychom 
také chtìli zmapovat souèasnou hudební scénu. 
Zástupci hudebních skupin mohou ohlednì 
vystoupení kontaktovat Dùm kultury Ostrov e-
mailem na adrese: roskova@dk-ostrov.cz nebo na 
tel. 353 800 530 (Jaroslava Rošková). 
Skupiny, které chtìjí být zaøazeny do cyklu o ostrov- 
ských hudebních skupinách v Ostrovském mìsíèníku 
mohou psát na: sefredaktor@dk-ostrov, nebo volat 
353 800 531 (redakce) nebo 353 800 526 (IC), 
pøípadnì nechat vzkaz a své telefonní èíslo v Info- 
centru v DK Ostrov. 

Ostrovská porcelánka 
Pfeiffer and Löwenstein

Jan Mergl

Novinky 
v Mìstské knihovnì Ostrov

Mgr. Irena Leitnerová, øed. MK

Z Mìstského úøadu Ostrov

(rep)

Mateøské centrum Ostrùvek

Dana Kolovratníková, MC Ostrùvek

Informace pro øidièe

Ladislav Jiskra, ved. Odboru DS

Cyklisté z Rastattu 
pøijeli do Ostrova

Výzva souèasným 
ostrovským kapelám

Ing. Marek Poledníèek, øeditel DK Ostrov

(red)
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Krádeže a vniknutí do zahrádek
V Ostrovì se mezi zahrádkáøi šíøí strach, protože se 
množí vloupání do chatek a krádeží vìcí v nich. 
Ostrovským policistùm se podaøilo zadržet nìkolik 
pachatelù.
Muž z Ostrova oznámil policistùm, že po pøíchodu na 
zahrádku nalezl ve své zahradní chatce dvì jemu ne- 
známé osoby, které zde pøespávaly. Policisté na místì 
zjistili, že se jedná o jedenadvacetiletou ženu a muže. 
Policisté je teï stíhají pro trestný èin porušování do- 
movní svobody. Tento pøípad ženy však nebyl jediný, 
postupnì se v Ostrovì v zahrádkáøské kolonii na 
Jáchymovské ulici vloupala do dalších chatek, kde 
pøespávala a zcizovala rùzné vìci.
Šestadvacetiletý muž z Ostrova se dopustil trestných 
èinù krádeže a vloupání do zahradní chatky za zimním 
stadionem v Ostrovì. Protiprávnì vnikl do místní 
chatky, kde setrval dva dny a tuto pøechodnì užíval. 
Výroba a držení drog
Kriminalisty bylo zahájeno trestní stíhání ètyøiatøi- 
cetiletého muže z Ostrova ze spáchání trestného èinu 
nedovolené výroby a držení omamných a psycho- 
tropních látek a jedù, který v Ostrovì a Jáchymovì 
prodal drogu pervitin nejménì v devadesáti pøípa- 
dech, a to celkem nejménì 90 gramù za celkovou 
èástku cca 90 tisíc korun. Teï mu hrozí trest odnìtí 
svobody až na deset let.
Krádeže
Doposud neznámý pachatel po rozbití kamenem 
pøedního okénka vnikl do vozidla, které stálo zapar- 
kované v Ostrovì na Hlavní tøídì, odkud odcizil auto- 
rádio s CD pøehrávaèem, zesilovaèe a CD nosièe. 
Hmotná škoda byla odhadnuta na èástku pøesahující 
18 tisíc korun.
Stíhání pro trestný èin krádeže bylo zahájeno proti 
osmadvacetiletému muži, který v ulici Nad Nádražím 
v blízkosti objektu tra�ového okrsku Ostrov odcizil 
v nestøeženém okamžiku na zemi volnì položenou 
motorovou pilu, kterou zde zanechal pracovník Èes- 
kých drah, když šel pro palivo. Uvedeného jednání se 
dopustil i pøesto, že byl v posledních tøech letech za 
takový èin už odsouzen. 
Dopravní nehody
Ètyøicetiletý muž byl zastaven policejní hlídkou, když 
øídil osobní vozidlo na ulici Jáchymovská v Ostrovì. 
Následovnì byl policisty vyzván, aby se podrobil 
dechové zkoušce, pøi které bylo namìøeno 1,89 pro- 
mile v dechu. Policisté sdìlili muži podezøení ze spá- 
chání trestného èinu ohrožení pod vlivem návykové 
látky.
Pøi dopravní nehodì 20. srpna se neznámý øidiè 
nezjištìného osobního vozidla na Hlavní tøídì øádnì 
nevìnoval øízení a narazil do zaparkovaného vozu. 
Následnì z místa dopravní nehody ujel. Policisté 
šetøením zjistili, že se jedná o jedenapadesátiletého 
místního muže, který do zaparkovaného vozidla nara- 
zil pøi couvání z øady stojících vozidel. 

30. roèník Bìhu 17. listopadu        
10. listopadu, Zámecký park
Prezentace od 8.30 hod. v MDDM. Starty jednotlivých 
disciplín od 9.30 do 12.10 hod.  

 Rodièe s dìtmi do 6 let: 150 m, nejml. žáci a žákynì 
I. (1998-99): 550 m, nejml.žáci a žákynì II. (1996-97): 
870 m, mladší žáci a žákynì (1994-95): 1200 m, starší 
žáci 1992-93): 2630 m, starší žákynì: 1800 m, doro- 
stenci (1990-91): 4380 m, dorostenky: 2940 m, junioøi 
(1988-89): 6500 m, juniorky: 5200 m, muži (1987 
a st.): 8700 m, ženy: 5200 m, veteráni muži (1967 a st.): 
8700 m, veteráni ženy (1972 a st.): 5200 m. Otevøený 
závod je urèen všem, kteøí si chtìjí zabìhat  a zmìøit 
své síly s nejlepšími v regionu. 
Pøehazovaná

Pøehazovaná dívek 6. a 7. tøíd je souèástí 12. roèníku 
Olympiády ostrovských škol, Poháru starosty mìsta. 
Družstvo tvoøí šest hráèek v poli a maximálnì ètyøi 
náhradnice. Podmínkou úèasti je vhodný sportovní 
odìv a obuv.
Sudá-lichá

Soutìž o zvíøátkách, kytièkách i ochranì životního pro- 
støedí je urèena dìtem 1. až 4. tøíd školní družiny ZŠ 
Májová. 
Mikulášská besídka 

Bližší informace k tradièní besídce s Mikulášem, èer- 
tem, nadílkou, zdobením perníèkù, malováním pøání- 
èek, zhotovením svícnù a vrkoèù najdete v prosin- 
covém mìsíèníku a na plakátech ve mìstì. Vzhledem 
k velkému zájmu doporuèujeme zakoupit vstupenky 
v pøedprodeji v Domì dìtí od 27. listopadu. 
Pohybovì dramatický kroužek
Nový kroužek pro dìvèata i kluky od šesti do deseti 
let. Jeho náplní budou psychomotorické hry, hry na 
rozvoj komunikace v kolektivu, arteterapie ad. 
Výtvarná soutìž Vánoèní øetìzy a závìsy
Uzávìrka soutìže je v pondìlí 26.11. Pracovat mùžete 
libovolnou technikou. Hotová dílka oznaète jménem, 
vìkem a školou. Nejlepší práce budou vystaveny 
v MDDM od 3.12. Výsledky budou vyhlášeny a ceny 
pøedány pøi Mikulášské besídce 4.12.
Ekocentrum
Sbìrová soutìž ve sbìru  podzimních plodù. Kaštany, 
žaludy a bukvice mùžete odevzdávat v Ekocentru ve 
všední dny od 10 do 16 hod. Nasbírané plody budou 
pøedány lesníkùm a k zimnímu pøikrmování divoké 
zvìøe. Nejlepší sbìraèi budou odmìnìni.
Dýòová cesta

Zábavné odpoledne s dlabáním dýní a následnou 
svìtelnou cestou. Halloween mùže být nejen strašení 
a laskominy, ale i pøíjemná romantika. Akce je urèena 
pro rodièe s dìtmi i pro samotné dìti.
Podzimní lukostøelba

Pøijïte si vyzkoušet svoji zruènost pøi støelbì z ruènì 
dìlaných lukù i z kuše. Støelba na pevný i pohyblivý 
terè. Vlastní luky vítány.
Zvíøecí stezkou

 (hodina bude upøesnìna) 
Vycházka do podzimní pøírody v okolí Doupova do- 
provázená výkladem lesníka o podzimním lese a zvìøi. 
Pøihlášky a informace v Ekocentru do 22.11.
Prohlídky pro veøejnost  každou so a ne 10-18 hod.            
Bezplatná prohlídka venkovní èásti a chovatelských 
pracoven Ekocentra. Mimo tuto dobu je možné 
domluvit prohlídky na tel. 353 842 389.
Povídání o…
Pøipravujeme povídání „O divoké zvìøi našich lesù“ se 
zamìøením na kopytníky, šelmy a ptáky, doplnìné 
obrazovou a zvukovou kulisou. Bližší informace a re- 
zervaci si vyžádejte telefonicky.

Informace
ke všem akcím i k èinnosti kroužkù: 
Po-Pá 8-18 hodin v MDDM (tel. 353 613 248) 
i v Ekocentru (tel.353 842 389). 

Kategorie a èasový program

15. listopadu 13.00 hod., tìlocvièna ZŠ 
Masarykova

21. listopadu 13.30 hod., MDDM

4. prosince 16.30 hod., MDDM

2. listopadu od 16 do 18 hod. 

7. listopadu od 15 hod. 

25. listopadu

MDDM Ostrov

Vlasta Schartová

Ostrov - mìsto památek

Obvodní Policie ÈR

Vrchní inspektor nprap. Pavel Valenta

Vážení spoluobèané, jak jste se mohli dozvìdìt 
z médií, minulý mìsíc skonèila na Mìstském úøadì 
Ostrov kontrola z Finanèního úøadu Karlovy Vary, 
která provìøovala celkem devìt dotaèních akcí, jež 
mìsto obdrželo ze státního rozpoètu od roku 2000. 
Rád bych vám sdìlil více informací, než se do médií 
dostalo:
U tìch nejstarších ètyø dotací z let 2000-2002 dospìl 
finanèní úøad ke zjištìní, že došlo k porušení podmínek, 
za kterých byly poskytnuty. Nejprve šlo o prùmyslovou 
zónu, která mìla být realizována v roce 2001, kdy byla 
také dokonèena. Podle názoru finanèního úøadu však 
mìla být také zkolaudována, což ale podmínky dotace 
neøíkají. Ke kolaudaci vzápìtí došlo, avšak ke 14. lednu 
2002. Další chybou bylo prý to, že jsme postavili ply- 
novodu a parovodu víc než bylo uvedeno v podmín- 
kách, a to i pøesto, že to bylo za peníze mìsta. Ani 
Ministerstvo pro místní rozvoj pøi následné kontrole 
nezjistilo žádné pochybení.
Druhou akcí, kde mìlo dojít k porušení podmínek, byla 
rekonstrukce høiš� u ZŠ Masarykova a ZŠ Myslbekova 
v roce 2002. I zde byla akce dokonèena tak, jak stano- 
vovaly podmínky, avšak podle pracovníkù finanèního 
úøadu došlo ke skonèení rekonstrukce kolaudací a ko- 
laudaèní rozhodnutí nabylo právní moci 17 dní po 
termínu. O kontrolu mìsto požádalo Ministerstvo škol- 
ství mládeže a tìlovýchovy o 66 dní pozdìji, než bylo 
v podmínkách. A pracovníci MŠMT, kteøí provádìli 
kontrolu, nenašli žádné pochybení. 
Pøedposlední byla obnova rybníka Luèný z roku 2003, 
zde mìlo mìsto požádat po šesti mìsících od kolaudace 
o provedení kontroly. Žádost však byla Ministerstvu 
životního prostøedí doruèena po osmi mìsících. Kontro- 
la skuteènì dorazila a neshledala žádné pochybení. Až 
nyní, po více jak ètyøech letech, zastává finanèní úøad 
jiný názor.
Ètvrtou a poslední akcí byla v roce 2001 dostavba domu 
èp. 1377 na Jáchymovské ulici. Zde se stejnì jako 
v pøedchozích pøípadech rozcházíme s finanèním úøa- 
dem v tom, co je to dokonèení akce. Pro mìsto i kon- 
trolu ze Státního fondu rozvoje bydlení to znamenalo 
v roce 2002 pøevzetí, pro pracovníky finanèního úøadu 
to letos znamená kolaudaèní rozhodnutí. A ještì k jedné 
chybì, podle názoru finanèního úøadu, došlo. Žádost 
o kontrolu byla fondu doruèena o sedm dní pozdìji.

Zároveò s protokolem o provedené kontrole byly 
mìstu pøedány platební výmìry na celkovou èástku 
43 020 756 Kè (ta je tvoøena 21 560 241 Kè vrácením 
dotací a 21 460 515 Kè tvoøí penále). Ani jedna kontrola 
od poskytovatelù dotace nenašla žádné pochybení, 
proto jsme hned požádali Ministerstvo financí Èeské 
republiky o prominutí celé èástky a pøipravujeme s práv- 
níky odvolání a pøípadnou soudní žalobu. V tuto chvíli je 
splatnost vìtšiny platebních výmìrù posunuta až do 
konce dubna 2008 a nemá to na rozpoèet mìsta ani na 
žádosti o dotace pro pøíští rok žádný vliv. 

Vyjádøení starosty k výsledkùm 
kontroly finanèního úøadu 

Bc. Jan Bureš, starosta mìsta

Projekt Ostrov mìsto památek je spolufinancován 
Evropskou unií v rámci SROP. V ostrovském Domì 
kultury se v záøí uskuteènil semináø Možnosti rozvoje 
cestovního ruchu v souvislosti s potenciálem Sorely. 
V Ostrovì je velký potenciál dvojích atraktivit pro ces- 
tovní ruch, a to barokních památek Starého mìsta 
vèetnì areálu kláštera a Zámeckého parku a potenciál 
architektonicky cenné Sorely nového mìsta. Zkuše- 
nosti ze Saska prezentoval architekt Christian Meyer. 
Jens Müller, starosta saské Bad Schlema, prezentoval 
sdružení Silberstrasse, jehož èlenem se spolu s nìkte- 
rými dalšími mìsty stává i Ostrov. Alexander Krauss, 
poslanec saského parlamentu, pøíjemnì pøekvapil èeš- 
tinou, èást studií totiž strávil v Praze. Vyzdvihl pøedevším 
nutnost oprostit se od „státních hranic“ a chápat Krušné 
hory nikoli jako bariéru, nýbrž jako pøíležitost pro 
spoleèný domov hrdých „Krušnohorcù“ bez rozdílu 
národností. 
V øíjnu se uskuteènil v areálu kláštera další semináø 
Možnosti rozvoje cestovního ruchu v souvislosti s po- 

Mgr. Richard Štìpánovský, 
manažer projektu (red. kráceno)

tenciálem barokních památek. Mezi pøítomnými byli 
historici Zdeòka Èepeláková a Lubomír Zeman, kteøí 
seznámili pøítomné s historií Posvátného okrsku, zám- 
ku, Paláce princù a parku, které v minulosti patøily mezi 
nejvýznamnìjší v Evropì. Projektový manažer Stephan 
Moder pøedstavil pøístup destinaèního managementu 
k tvorbì turistických produktù a jejich propagaci. 
Tourismusverband Ostbayern e.V nabízí mnoho 
tématických turistických tras (Hradní stezka, Zlatá stez- 
ka, Porcelánová stezka ad.). Jedním z projektù je 
rovnìž Bier&Barock (Pivo&Baroko). Olga Zámostná 
z Božího Daru prezentovala úspìšnì realizované pro- 
jekty mìsta Boží Dar (opravy lesních cest, zasnìžovací 
systémy sjezdovek, komunikace, parkovištì ad). Pøed- 
stavila projekt Ježíškovy cesty, který je ideální pro výlety 
rodin s dìtmi. Na závìr semináøe si úèastníci prohlédli 
novì zrekonstruovaný Posvátný okrsek s výkladem. 
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Zprávy ze škol

Redakce si vyhrazuje právo krátit došlé pøíspìvky.

ZŠ Klínovecká 

 Veronika Raulová

První týdny školního roku jsou za námi, žáci nezaháleli a 
kromì výuky se zapojovali do následujících mimoškol- 
ních akcí: 13. záøí se žáci ètvrtých a pátých tøíd zúèastnili 
soutìže v bìžeckých štafetách, kterými zahájili další roè- 
ník Malé sportovní olympiády okresu Karlovy Vary. Pro 
žáky osmých tøíd uspoøádaly uèitelky Olga Raidlová 
a Jana Habermanová fyzikální a chemickou exkurzi. 
14. záøí v rámci akce Dny vìdy a techniky v Plzni mìli 
naši žáci možnost zamyslet se nad fyzikou a chemií z ji- 
ného než jen školního pohledu. Kromì zhlédnutí inter- 
aktivních pokusù, dílen, galerie optických klamù, 3D ki- 
na, fotogalerie si žáci sami mohli vyzkoušet zajímavé 
fyzikální a chemické pokusy. Ještì v záøí se žáci šestých 
a sedmých tøíd za doprovodu uèitelky Martiny Filipi po- 
dívali na Starou radnici na výstavu palièkované krajky 
s ukázkou výroby a povídáním o jejím vzniku. Pod ve- 
dením uèitelky Jany Šnajdrové se žáci 3. A zúèastnili 
8. øíjna pìvecké soutìže v Domì kultury Ostrov, obsa- 
dili druhé místo. Žáci prvního stupnì budou 10. øíjna 
soutìžit v pøespolním bìhu v Jáchymovì. Hlavní pozor- 
nost dìtí byla v øíjnu vìnována hlavnì 39. dìtskému 
filmovému a televiznímu festivalu Oty Hofmana. Žáci 
zhlédli zajímavé filmy, hlasovali o jejich celkovém umí- 
stìní, zapojili se do øad divácké poroty. 

Nejen studiem je støedoškolák živ, øada studentù se 
ve svém volném èase vìnuje sportovním aktivitám 
a když je potøeba, prokáže své dovednosti v rámci 
Støedoškolské olympiády, která se již nìkolik let poøá- 
dá mezi støedními školami bývalého okresu Karlovy 
Vary. Tìlesnì nadaných studentù má SPŠ Ostrov 
celou øadu, to ostatnì potvrzuje i skuteènost, že hoši 
již šestkrát za sebou ve výše uvedené soutìži zvítìzili. 

S novým školním rokem je pøed našimi sportovci 
tìžký úkol: potvrdit své kvality a pokusit se i letos 
zvítìzit. Je to cíl odvážný, mezi studenty školy už ne- 
najdeme profesionální sportovce, jako tomu bylo 
v minulosti,  nicménì týmový duch a správná moti- 
vace dokážou své. V první soutìži nového školního 
roku, 26. Støedoškolského poháru v atletice, poøá- 
daného letos pod patronací mistrynì svìta v hodu 
oštìpem Barbory Špotákové, prokázali chlapci ze 
zámecké budovy svou pøipravenost a zvítìzili v okres- 
ním kole. Vítìzství je o to cennìjší, že se jim podaøilo 
porazit svého loòského pokoøitele, Støední pedago- 
gickou školu, gymnázium a VOŠ Karlovy Vary. V sed- 
mi disciplínách (bìh na 100, 400 a 1500 m, skok 
vysoký a daleký, vrh koulí,  švédská štafeta 400, 300, 
200 a 100 m) nasbíralo družstvo studentù ve složení: 
Køíž, Sandr, Tichý, Homola, Jiskra, Vik, Ptáèek, Kraj- 
òák, Bureš, Galoda, Štìpánek, Prach, Matula, Novák, 
Šlechta a Sušanka úctyhodných 7830 bodù a po- 
stoupilo do krajského kola. V nìm sice naši borci 
vylepšili okresní tabulky na 8144 bodù, ale skonèili 
celkovì druzí. Postup do celostátního finále v Bøec- 
lavi jim unikl o pomyslný vlásek. To je ovšem nijak 
neomezuje ve snaze stanout na konci školního roku 
opìt na nejvyšších stupních vítìzù. Nezbývá tedy, než 
jim držet palce, dìlají dobrou reklamu nejen škole, 

SPŠ míøí za dalšími úspìchy

Úspìchy v novém školním roce odstartovaly naše 
softbalistky. První školní víkend se totiž konalo Mi- 
strovství republiky juniorù. Družstvo našich bývalých 
žákyò doplnily Šidáková, Tušíková a Zichová a vybo- 
jovaly pro naše barvy 7. místo. Následující týden byl 
zahájen další roèník Severoèeské softbalové ligy. Re- 
prezentanti v nových dresech Islanders ZŠ Májová 
Ostrov vìtšinu zápasù bohužel odehrají v Mostì 
nebo Chomutovì, nebo� v Ostrovì softbalové høištì 
ještì není dokonèeno. Ostrovská míle tradiènì patøí 
k nejpopulárnìjším sportovním akcím v našem mì- 
stì. Tìší nás, že se naši žáci v nejvìtším poètu z ostrov- 
ských škol zapojili do masového bìhu a právem tak 
vyhráli sadu rozlišovacích dresù. Ve sportovních 
aktivitách ostatnì byli naši žáci v uplynulém období 
velmi úspìšní; jmenujme 3. místo I. stupnì ve štafe- 
tovém bìhu Malé sportovní olympiády (Šupolová, 
Lubinová, Bílková, Volrábová, Tokárová, Kocum, 
Janže, Oriabinec, Nguyen), 2. místo v házené dívek 
II. stupnì ve finále okresního kola (Zichová, Šidá- 
ková, Tušíková, Pavlovièová, Dongová, Pazderková, 
Náglová, Hluchá, Køižièková, Cozmová, Pøibylová) 
a následné 4. místo v kole krajském, 5. místo v házené 
chlapcù v okresním kole (Filák, Šmíd, Cicvárek, Pøibyl, 
Markoviè, Plaèek, Istrate, Oberreiter, Navrátil, Lisi- 
èan), èi 1. místo našich dìvèat (Veselá, Zichová, Ved- 
lichová, Dongová, Hluchá, Náglová) v okresním kole 
atletického ètyøboje, postup a 3. místo v krajském 
kole. 

Všem našim reprezentantùm dìkujeme za šíøení dob- 
rého jména školy. Za pøipomenutí jistì stojí i zahájení 
nové bruslaøské sezóny dìtí z I. stupnì. Pro nì se za 
podpory Odboru životního prostøedí Karlovarského 
kraje uskuteènil i vzdìlávací program „Hrátky s Así- 
kem a Batem“, jehož cílem bylo hravou formou se- 
známit žáky s problematikou tøídìní surovin a její 
prospìšností pro celou naši spoleènost. 

ZŠ Májová

Mgr. Naïa Èechmanová

ZŠ Masarykova

Mgr. Helmut Harzer

Zaèátkem øíjna navštívili Karlovy Vary uèitelé z part- 
nerské školy v Markersbachu. V rámci jejich pobytu 
v ÈR byl projednán plán spoleèných akcí na školní rok 
2007/2008. Na jaøe se uskuteèní tøi schùzky žákù 
obou škol, z nichž dvì budou v Èeské republice a jed- 
na v Nìmecku (literární beseda nad knihou èeské 
autorky Sheily Och, výlet na hrad Loket a spoleènì 
strávený Den dìtí). K bližšímu poznání pedagogic- 
kých sborù obou škol by se mìla v kvìtnu uskuteènit 
putovní akce na Fichtelberg.   
Školní kolo soutìže v malé kopané žákù 2.-5. roèníkù 
se uskuteènilo zaèátkem øíjna. V kategorii 2.-3. tøíd 
zvítìzilo družstvo 3.A, o druhé místo se podìlily tøídy 
2.A a 2.B. V kategorii 4.-5. roèníkù první místo ob- 
sadila 5.A, druhé 5.C, tøetí 4.A, ètvrté 4.B a páté místo 
5.S. Odmìnou byly sladkosti, slevové kartièky do re- 
staurací McDonald´s a pocit pøíjemnì stráveného 
dopoledne. Žáci tøíd 5.A, 5.C, 5.S a 4.S se zúèastnili 
vlastivìdné exkurze do Mariánských Lázní. Prohlédli 
si kolonádu Køížového pramene, ochutnali nìkteré 
z léèivých pramenù a lázeòské oplatky, skladbou Kar- 
la Zicha Vzpomínka na Mariánské Láznì je okouzlila 
Zpívající fontána. Poté dìti vyjely kabinkovou lanov- 
kou k hotelu Krakonoš, kde navštívily Miniaturpark. 
Na vlastní oèi mohly obdivovat zmenšené modely 
významných èeských staveb, napø. Karlštejna, Èeské- 
ho Krumlova, Ještìdu, Babièèina údolí. Poèasí dìtem 
pøálo a exkurze se všem líbila. Žáci 3.A zvítìzili v sou- 
tìži MK a DK Ostrov Pohádkové zpívání s písnièkou 
Veèerníèek. Nácviku, scénického zpracování a režie 
se ujala tøídní uèitelka Markéta Vomoèilová. Podì- 
kování patøí i rodièùm, kteøí dìti podpoøili nejen svou 
pøítomností, ale i pomocí pøi výrobì kostýmù. 
Rozšíøením výuky v pøedmìtu Semináø ze spole- 
èenskovìdních pøedmìtù (v rámci ŠVP školy) byla 
osobní iniciativa tøídního uèitele Jiøího Hájka, který 
s dìtmi kroužku historie navštívil výstavu Prezentace 
archeologického výzkumu zaniklého støedovìkého 
kostela sv. Mikuláše pod Krudumem v poboèce Kar- 
lovarského muzea v Nejdku. Po pìtiletém odkrývání 
zbytkù zdiva, keramických støepù, nálezu kosterních 
ostatkù se podaøilo všem zúèastnìným nìco, co je 
(sponzorováno pouze nadšenci) v rámci regionálního 
historického výzkumu obdivuhodné. Tìší nás, že se 
tak ojedinìlé akce úèastnila v pozici konzervátora 
i naše bývalá žaèka J. Dibelková. Všem návštìvu vý- 
stavy doporuèujeme, je svìdectvím o tom, že i dnes 
jsou mezi námi tací, kteøí dokážou naplòovat smysl 
života i bez toho, aby byli oceòováni. V rámci eva- 
luaèních procesù se podrobili žáci 6. roèníku zkou- 
škám v oblasti matematiky, èeského jazyka a obec- 
ných studijních pøedpokladù. Upozoròujeme rodièe 
žákù 9. tøíd, že schùzka s prezentanty SŠ na téma 
Volba povolání se uskuteèní 26. 11. v 16.30 hod. 
v jídelnì školy. 

ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ Ostrov

Redakce www stránek ZŠ Myslbekova

Mgr. Libor Háèek

Pokraèování na stranì 6

První mìsíce nového školního roku byly pro více než 
100 našich žákù obdobím seznamování se s novým 
prostøedím, lidmi i pravidly. Kromì prvòáèkù zasedlo 
do našich lavic i mnoho dìtí z okolních obcí a z po- 
stupnì zanikající ostrovské ZŠ Klínovecká. Žáci prv- 
ních a šestých roèníkù se navíc zaèali vzdìlávat podle 
nového školního vzdìlávacího programu Trivium, 
jehož cílem je vybavit žáky potøebnými kompeten- 
cemi, schopnostmi i znalostmi, které je pøipraví pro 
praktický život a zlepší jejich pøedpoklady pro budou- 
cí profesní orientaci a uplatnìní. Základním pilíøem 
našeho vzdìlávacího programu je otevøená škola 
spolupracující s rodièi a obcí, tak aby i jejich pøedstavy 
a požadavky byly naplnìny a zároveò byly v souladu 
se zájmy žákù i školy. Letos jsme zavedli i servis pro 
rodièe žákù II. stupnì, kteøí za pomoci internetu 
a vlastního pøístupového hesla mohou prùbìžnì 
sledovat klasifikaci své ratolesti bez potøeby žákovské 
knížky. Záøí a zaèátek øíjna byly také ve znamení pro- 
vozních komplikací, nebo� stavební firma nesplnila 
termín pøedání rekonstrukce støechy nad pavilonem 
dílen a tìlocvièen a celý mìsíc tak její pøítomnost 
i èinnost narušovala chod školy. Díky vytrvalým a sil- 
ným deš�ùm do školy masivnì zatékalo a ve vlhkém 
prostøedí se tvoøily plísnì. Mnoho pomùcek a èást 
vybavení školy bylo nenávratnì znièeno èi poškoze- 
no. Díky tìmto nevyhovujícím podmínkám jsme byli 
nuceni nìkteré vyuèovací hodiny pøesunout do ná- 
hradních prostor.

Start do nového roku se podaøil našim sportovcùm, 
kteøí úspìšnì vykroèili za obhajobou celkového 
prvenství (už poètvrté za sebou) v Olympiádì škol 
karlovarského okresu. Naši malí atleti z I. stupnì bez 
zaváhání prošli všemi postupovými koly štafetového 
bìhu a s pøehledem zvítìzili i v krajském kole. Žáci II. 
stupnì vstoupili do olympiády celkovým vítìzstvím 
v okresním kole atletického ètyøboje starších žákù 
a žákyò. Svou letošní èinnost zahájil i školní par- 
lament, který si naplánoval zorganizování první le- 
tošní komunitní akce: slavnostního veèera s rejem 
strašidel a masek, strašidelnou vycházkou po škole, 
tancem a hrami zakonèeného tradièním školním oh- 
òostrojem. Pozadu nezùstává ani školní družina, která 
na každý mìsíc pøipravila jednu akci pro rodièe 
a dìti, pøi kterých se mohou seznámit s výrobou 
dárkù, trièek, peèením cukroví ad. První takové spo- 
leèné odpoledne se uskuteènilo koncem záøí. Dìti 
i rodièe se uèili rùzným technikám výroby trièek 
s vlastními motivy. Akce se velmi vydaøila a rodièe 
i dìti se již jistì tìší na další mìsíc.
Více na: www.1zsostrov.cz. 

Prostory poškozené masivním zatékáním zavinìným 
firmou opravující støešní konstrukci jsou vymalovány, 
jsou v nich zhotoveny nové podlahy, položeny nové 
PVC krytiny. V nìkterých dalších poškozených pro- 
storách probíhají malíøské práce, nátìr soklù, oprava 
opadaných omítek a odstraòování skvrn po zateèení, 
byla provedena výmìna poškozených dveøí za nové. 
Soupis poškozených èi nenávratnì znièených vìcí 
vyhotovený øeditelem školy po dohodì s firmou, 
která škodu zpùsobila, byl pøedložen pojiš�ovnì 
a škoda bude uhrazena finanèní èástkou 18 000 Kè, 
vypoètenou pojiš�ovnou. Øeditel školy uvedl, že èlá- 
nek do OM psal pøed tím, než došlo ke vzájemné 
dohodì o postupu pøi odstraòování škod, s nímž byl 
spokojen. Jedinou nespokojenost projevuje nad ne- 
dodržením termínu dokonèení prací na støeše, který 
narušuje chod školy. 

Vyjádøení k úhradì škodní události 
na ZŠ Masarykova

Libor Hofmann, referent OSMM



studenou vodou, a to i v tìch nejparnìjších dnech. Ale 

pojïme dál. Vodní tok nyní míøí smìrem k Jáchymo- 

vu, stále nahoru do hor. Míjíme nìkolik opravených
penzionù a restaurací, zøíceninu bývalého skladu léèiv, 

míjíme opuštìné sloupy bez ocelových lan patøících 
dnes již historické trolejbusové zkušební lince. Ale to 

už máme nad sebou noblesní Radium Palace. Krátká 

procházka upraveným parèíkem pod lázeòským cen- 

trem Agricola... A na pøedlouhou dobu mizíme v pod- 

zemí. Celou trasu dlouhatánským Jáchymovem, navíc 

s velkým navýšením, prožijeme skuteènì pod zem- 

ským povrchem: jakési místní metro pro vodní havì�. 

Snad kdesi pod kruhovým objezdem se pak náš tok 

obohacuje o vody potoka Klínoveckého, také velmi 

dravého. 

Cestujeme proti proudu vody i èasu. Kdesi uprostøed 

mìsta možná potok protéká budkou bývalé ben- 

zinové pumpy, která se opravdu propadla do zemì 

a výše nás už èeká opravdovská a svìtovì známá 

historie, a� už ta starší „støíbrná“ nebo ta smutnìjší, 

uranová. Potok teèe slepým podzemím a možná si 

nìkdy vzpomene, jak jeho mìsto bývalo tím druhým 

významným hned po Praze a že se po jeho tolarech 

jmenují mìny mnoha státù svìta. Køiš�álová voda, 

lesklé oblázky, místy zlomky bøidlice, všude zeleò, vy- 

soké kapradiny. Ticho tu ruší jen provoz na nedaleké 

silnici. Blížíme se ke konci naší cesty. Pøed námi se tyèí 

hráz bývalého Mìstského rybníka z roku 1552. Je 

protržená povodní, rybník je vypuštìný, zarostlý. Jen 

uprostøed vodní zelenì je vlhké místo a poslední stopa 

po vodì; jsme u cíle. 
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Dnes pùjdeme proti proudu Jáchymovského potoka 

a bude to pìknì do kopce. Živý potok z hor, plný èisté 

prùzraèné vody. Dostatek jí letos bylo na jaøe a zaèát- 

kem léta, kdy ostatní toky mizely pøed oèima díky vy- 

sokým teplotám a nedostatku srážek. Jáchymovský 

potok se vlévá do Bystøice pár metrù od polikliniky 

u výpadovky na Hroznìtín. Svou cestu z hor zde konèí 

malým jezem a pak už pøedává své vody silnìjšímu 

soupeøi. To se dìje pod starým trámovým mostem, 

který kdysi sloužil jako zadní vjezd do bývalých 

kasáren.

Po prvních metrech proti proudu proplouváme pod 

hroznìtínskou silnicí a ocitáme se „na Hradèanech“, 

ètvrti plné upravených domkù a zahrádek. Malý 

mùstek, po kterém si místní zkracují cestu do mìsta. Za 

ním se na chvilku ztratíme v olších, vrbách a hustém 

porostu. Stále je zde èistá voda, oblázkové dno a sem 

tam se mihnou i malí pstruzi. Pak lesík mizí a je tu jedna 

z prvních zahrádkáøských kolonií. Urèitì i zde, stejnì 

jako všude jinde, slouží potok jako zdroj vody, ale 

udržované a èisté bøehy hovoøí za všechno. Zatím míøí 

proud na východ, ale jakmile se ukážou první pane- 

láky „èínské zdi“ a nad sebou máme novou silnici 

z mìsta, otáèí se tok v pravém úhlu na sever a tak už to 

zùstane. Mìstské domy mizí z dohledu a jsou tu opìt 

všudypøítomní zahrádkáøi: pøedlouhá kolonie až k hra- 

nicím mìsta. Voda zde vytvoøila spoustu tùní, zákrut 

a peøejí, které vodu okyslièují. Koryto je i zde èisté, bez 

civilizaèních neèistot. 

Opouštíme záhonky a okrasné stromky a jsme ve vol- 

né pøírodì. Propouváme pod rozlehlým mostem no- 

vého obchvatu na Chomutov a èásteènì upraveným 

tokem míøíme k prvním stavením Dolního Žïáru. Vidí- 

me spoustu mostù, mùstkù a lávek, nìkolik drobných 

bezejmenných pøítokù z okolních polí a luk. Ale také 

nìkolik zajímavých staveb a historických objektù, na- 

pøíklad Boží muka z roku 1658. Na trase se nachází 

i jedna velmi dùležitá lidmi vytvoøená odboèka, která 

napájí soustavu Boreckých rybníkù. Dále plynule 

navazuje Horní Žïár, ale zde nás bohužel nic ne- 

upoutá; potok zde na chvíli vyboèí ze svého pøímého 

smìru a nìkolik stovek metrù teèe na druhé stranì 

silnice, snad i kopíruje trasu bývalé železnièní dráhy do 

Jáchymova, která by dnes byla jistì velkým lákadlem, 

jen si to zkusme pøedstavit...

Na hranicích obce se opìt vracíme na opaènou stranu 

silnice, jen si ještì dovolíme trochu nostalgie a vzpo- 

mínek: v tìchto místech byl pùvodnì bazén se šílenì 

Náš student 3. roèníku Lubomír Bachura dosáhl ve své 
sportovní kariéøe dalšího významného úspìchu: na 
základì výborných výsledkù v Evropském poháru v te- 
rénním triatlonu byl nominován na letošní mistrovství 
svìta, které se uskuteènilo 28. øíjna tradiènì na Havaj- 
ském ostrovì Maui v USA! Již v loòské sezonì dosáhl 
významných sportovních úspìchù, nejvìtším z nich 
bylo celkové vítìzství v Èeském poháru Xterra. Závod 
zaèíná hromadným startem plavání dlouhého asi je- 
den kilometr. Vìtšinou se plave v rybníku, pøehradì èi 
moøi. Následuje cyklistická èást na horských kolech 
v terénu, bývá dlouhá kolem 30 km. Ve druhém depu 
dochází k druhému bleskovému pøezutí a pøevleèení 
a závodník vybíhá do poslední èásti závodu, bìhu 
v terénu dlouhého 10 km. Na základì tohoto pohá- 
rového vítìzství byl Luboš vyhlášen i nejlepším junior- 
ským sportovcem mìsta Ostrova. V letošním roce byl 
sportovní cíl vyšší: nominace na MS. Luboš se zúèastnil 
zahranièních závodù vypsaných jako Evropský pohár. 
Jen tam je možné si výborným výkonem zajistit úèast 
na MS. Náš student startoval v Rakousku, Nìmecku 
a v Anglii. Ve všech závodech podal velmi dobré 
výkony a vždy stál v juniorské kategorii na stupních 
vítìzù. Mimoøádný výkon však podal v nìmeckém 
Titlsee. Zde startoval spoleènì s dalšími 144 muži 
z 11 zemí v hlavním závodì. Do cíle dobìhl jako 
28. muž absolutního poøadí a v juniorské kategorii 
zvítìzil. Tímto výsledkem splnil nominaèní kritéria pro 
start na MS. Gratulujeme!

Luboš Bachura startuje v Xteøe za X-team BaNo 
Karlovy Vary. Trénuje pìtkrát až šestkrát týdnì. Za 
týden prùmìrnì odtrénuje 12 až 15 hodin. O sobo- 
tách a nedìlích, pokud nezávodí, trénuje dvakrát 
dennì. Za rok stráví zhruba 60 dní na soustøedìních, 
kde se trénuje vìtšinou tøikrát dennì; 95% tréninkové 
práce probíhá v pøírodì a za každého poèasí. Nároèný 
trénink dokáže Luboš skloubit s neménì nároèným 
studiem na gymnáziu, protože je svìdomitým a sna- 
živým studentem. Takovým studentùm vychází gym- 
názium bez problémù vstøíc. 
„Luboš výbornì reprezentuje nejen republiku jako 
sportovec, ale i naši školu,“ potvrzuje tøídní profesorka 
Jana Strachoòová. 

Ostrovský gymnazista 
reprezentoval na Havaji 

Mgr. Libor Velièka

Cesta jednoho potoka III

Lubomír Mayer

Jistì vìtšina nás Ostrovákù ví, že v našem mìstském 
znaku jsou dvì veverky. Jsou tam odjakživa, jak dokládá 
vyobrazení na nejstarší peèeti z roku 1432. Asi se tehdy 
v okolních lesích veverky hojnì vyskytovaly. Veverky 
jako strážci mìstského znaku jsou v heraldice dost vzác- 
ný úkaz. A dost vzácné jsou dnes bohužel i zmínìné 
veveøièky, jelikož v Ostrovì asi zmizely docela. Mùj 
rodný list má už trochu zažloutlé okraje, takže jich 
pamatuji plný Zámecký park, kdysi zarostlý jak ama- 
zonský prales. V dnešním øídkém porostu by se chu- 
dìrky asi od stromu ke stromu hodnì nabìhaly, takže 
asi sbalily oøíšky do ruksáèkù a odstìhovaly se neznámo 
kam. Jednu jsem pøesto na území Ostrova náhodou 
našel: èerná veverka s bílou náprsenkou si skáèe ve 
voliéøe na pozemku místního psího útulku. Kdyby byl 
vytvoøen mìstský znak dnes, asi by se tam tito milí 
hlodavci tìžko objevili. Asi by je nahradily pøemnožené 
straky nebo nìkterá bojová plemena psù. Inu, èas za- 
stavit nelze a doba se mìní. Vyhynuli obrovští dino- 
sauøi, proè ne pr�avé veverky. Zajdìte se na tu poslední 
podívat, není to tak daleko. 

Neuteèou veverky 
i ze znaku Ostrova?

Lubomír Mayer

Poznámka redakce:
Veverky mùžete zahlédnout bìžnì na stromech pøímo 
ve mìstì. Dokonce zde mají na rùzných místech 
Ostrova od února 2005 rozmístìné vlastní budky (viz 
OM è. 4/2005).

Klášterní areál v Ostrovì, døíve Schlackenwerthu, 

koupily v roce 1896 øeholní Sestry køes�anské lásky, 

které mìly a stále mají svùj „mateøský“ klášter v krás- 

ném historickém mìstì Paderbornu v severozápadní 

èásti Nìmecka. V Ostrovì vedly úspìšnì dívèí školu 

s penzionátem, kterou však za druhé svìtové války 

Hitler uzavøel a sestry pak do roku 1946 pracovaly ve 

starobinci (dnešní poliklinika), v sirotèinci (dnešní ZŠ 

speciální) a v charitativních službách. Poté se vrátily do 

Paderbornu a jejich padesátileté pùsobení v Ostro- 

vì pøipomíná pomníèek se sochou Krista na høbitovì 

v blízkosti bývalého hrobu, kde byly pohøbeny ty 

sestry, které v Ostrovì zemøely. Na vytesaném nápise 

rozeznáme latinské pojmenování sester této 

kongregace: „Sorores Christianae Caritatis“. Èinnost 

v Ostrovì-Schlackenwerthu mají sestry dokumento- 

vánu, spolu s dalšími, ve svém „muzeu“ v Paderbor- 

nu. V souèasné dobì pùsobí kromì Nìmecka v Itálii, 

v USA, ve státech Jižní Ameriky a na Filipínách. Po 

sametové revoluci 1989 a po odchodu armády 

z ostrovského kláštera pøedaly sestry objekt mìstu 

Ostrovu s pøáním, aby sloužil dobrému úèelu. Byly 

velmi potìšeny už po první etapì renovace kláštera, 

zvláštì sestra Eligia, která zde ještì pùsobila. Nyní, 

když obdržely souèasné publikace o opravených bu- 

dovách areálu, píší mimo jiné v dopise:

„Velmi srdeènì dìkujeme, také jménem všech spolu- 

sester, za pozdravy z Ostrova a za tolik informativní 

publikace. Velice nás tìší, že si nyní mùžeme prohlížet 

tak krásné snímky a pøeèíst si povídání k nim i v nìm- 

èinì. Všechny sestry, které buï byly na návštìvì 

v Ostrovì-Schlackenwerthu, nebo vidìly døívìjší ob- 

rázky, mohou sotva uvìøit, že nyní, po velké renovaci, 

se všechny stavby opìt rozzáøily starým leskem. 

Nemohly jsme ani tušit, co všechno je možné!“ 

Køes�anské sestry 
mají radost

Mgr. Lidmila Hanzlová



VRATNÉ LÁHVE

TAJNOSTI

EDITH PIAF

SPIDER MAN 3

ŠARLOTINA PAVUÈINKA

MOST DO ZEMÌ TERABITHIA

Scénáø Zdenìk Svìrák, režie Jan Svìrák

Nový film režisérky Alice Nelis

Životní pøíbìh zpìvaèky, která se stala legendou

Spider je zpátky a lepší než kdy jindy.

Nejlepší film roku

Zavøete oèi a otevøete svou mysl!

Ostrovský mìsíèník
Listopad 2007 7

KINOKAVÁRNA  OD 17.30 HODIN

Ilona Hálová, vedoucí kin

LISTOPADK I N O K A V Á R N A
DVD KINO

CO PØIPRAVUJEME V KINÌ 
NA PROSINEC?

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

Pùjèovna DVD otevøena:

Každá desátá výpùjèka zdarma

Zaèátky pøedstavení v 17.30, není-li uvedeno jinak

KINOKAVÁRNA  OD 20.00 HODIN

Zaèátky pøedstavení ve 20.00, není-li uvedeno jinak 

NOVINKY PÙJÈOVNY DVD
Domu kultury Ostrov

4. listopadu 15.00 hodin, vstupné 25 Kè

Klobouk kouzelníka Pokustona není obyèejný klobouk. 
Bydlí v nìm totiž dva králíci, BOB a BOBEK. 

11. listopadu 15.00 hodin, vstupné 25 Kè

Na lesním palouèku se udìlala mlha, zafoukal vítr a na- 
jednou se objevila panenka, která se rozhodla, že si 
bude øíkat víla Amálka.

18. listopadu 15.00, vstupné 25 Kè

Dva kluci spolu soupeøí pod vrchem Šibenièákem.

25. listopadu 15.00 hodin, vstupné 25 Kè

Klasická pohádka o lásce krásné Zlatovlásky k mladému 
Jiøíkovi. 

1. listopadu 20.00 hodin, vstupné: 25 Kè
3. listopadu 15.00 hodin, vstupné: 25 Kè

Byla to otázka života a smrti, když se osmi cizincùm po- 
daøilo o vlásek uniknout katastrofální nehodì na dálnici. 

8. listopadu 20.00 hodin, vstupné: 25 Kè
10. listopadu 15.00 hodin, vstupné: 25 Kè

Zlo se probouzí a horor zaèíná...

15. listopadu 20.00 hodin, vstupné: 25 Kè
17. listopadu 15.00 hodin, vstupné: 25 Kè

Pøíbìh vikomta Valmonta a jeho lehkovážných hrátek. 

22. listopadu 20.00 hodin, vstupné: 25 Kè
24. listopadu 15.00 hodin, vstupné: 25 Kè

Nejambicióznìjší pøepadení v historii USA! 

29. listopadu 20.00, vstupné: 25 Kè

Tøetí díl upírského filmu Blade zaèíná kdesi v syrské 
poušti, kam partièka upírù pøišla oživit Draculu. 

BOB A BOBEK 2

ØÍKÁNÍ O VÍLE AMÁLCE

LYŠÁCI, MYŠÁCI A ŠIBENIÈÁK

ZLATOVLÁSKA

DVD pro mládež a veøejnost

NEZVRATNÝ OSUD 2

VYMÍTAÈ ÏÁBLA

NEBEZPEÈNÉ ZNÁMOSTI

DANNYHO PAR�ÁCI

BLADE 3: TRINITY

1. a 2. ètvrtek a pátek, 115 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 60 Kè, mládeži pøístupný

I kamarádství by mìlo mít své meze. Chuck Levina 
(Adam Sandler) a Larry Valentine (Kevin James) jsou 
nejlepšími kámoši, pøestože se liší jako den a noc. 
Zodpovìdný vdovec Larry se snaží vìnovat dìtem, 
naopak pohodáø Chuck èasto støídá partnerky. Aby 
Larry zajistil svým dìtem vyplacení životní pojistky, 
pøedstírají s Chuckem, že spolu žijí v jedné 
domácnosti… Produkce: USA. Žánr: komedie

3. a 4. sobota a nedìle, 127 minut, èeská verze, 
premiéra
Vstupné: 65 Kè, mládeži pøístupný

Tento pøíbìh zaèíná pádem hvìzdy. Øíká se, že když 
padá hvìzda, mìl by si èlovìk nìco pøát, že se mu to 
splní. V anglické vísce Zeï po ní touží hned nìkolik lidí, 
nikdo z nich ovšem netuší, že ta po svém dopadu 
získala podobu krásné dívky jménem Yvaine…V tomto 
pøíbìhu je také hvìzdné obsazení: Robert de Niro, 
Michelle Pfeiffer, Claire Danes ad. 
Produkce: USA. Žánr: dobrodružné romantické fantasy

8. až 11. ètvrtek až nedìle, 138 minut, èeská verze, 
repríza
Vstupné: 70 Kè, mládeži pøístupný

Zaèátky pøedstavení již v 17.00 hodin!
Harry Potter se vrací do Bradavic, aby nastoupil do 
pátého roèníku školy èar a kouzel. Tam však zjistí, že 
vìtšina èlenù kouzelnické komunity vìøí, že jeho 
nedávné setkání s Lordem Voldemortem je obyèejný 
výmysl, èímž je zásadnì zpochybnìna Harryho dùvì- 
ryhodnost. 
Produkce: USA. Žánr: rodinný

15. a 16. ètvrtek a pátek, 94 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 55 Kè, mládeži pøístupný

Pøesvìdèivý snímek o životì pøedmìstských gangù, 
o cti, pøátelství a lásce, ale pøedevším pøíbìh mladíka 
a jeho útìku z mizerného života pomocí hudby a tan- 
ce. Hlavní hrdina Nia se rozhodne svého rivala ze 
znepøáteleného gangu porazit v napínavé taneèní bit- 
vì break dance, tzv. battlu. Avšak ne všichni Niovi 
kamarádi z gangu jsou jeho rozhodnutím nadšeni. 
Skonèí vše nakonec krvavou pomstou? 
Produkce: Švýcarsko. Žánr: hudební teenager film

17. a 18. sobota a nedìle, 105 minut, premiéra
Vstupné: 75 Kè,  mládeži pøístupný

Komedie o studentech, uèitelích, rodièích a graffiti. 
Nový èeský film režiséra Tomáše Vorla. Hrají: Tomáš 
Vorel ml., Jiøí Mádl, Eva Holubová, Tomáš Matonoha, 
Milan Šteindler, Jiøí Schmitzer, Zuzana Bydžovská, 
Martin Zbrožek, Jan Kraus, Ivana Chýlková, Tomáš 
Hanák ad. 
Produkce: ÈR. Žánr: komedie

22. až 25. ètvrtek až nedìle, 98 minut, premiéra
Vstupné: 75 Kè, do 12 let nevhodný

Pøíbìh zasazený do souèasné Prahy vypráví osudy tøí 
kamarádù, kteøí se znají už od školních let. Málokdo 
z jejich okolí (vèetnì jejich žen) však tuší, že všichni 
z nich mají tajemství, která zásadnì ovlivní jejich další 
smìøování. Co se stane, když pøetváøky a lži vyjdou na 
povrch? Produkce: ÈR. Žánr: èerná komedie

KDYŽ SI CHUCK BRAL LARRYHO

HVÌZDNÝ PRACH

HARRY POTTER A FÉNIXÙV ØÁD

BREAKOUT

GYMPL

MEDVÍDEK

Kauza: CIA, Probuzení tmy, POSLEDNÍ PLAVKY

29. a 30. ètvrtek a pátek, 109 minut, èeské titulky, 
premiéra
Vstupné: 60 Kè, mládeži nepøístupný

Špièkoví agenti FBI by mìli být pøipraveni na všechno. 
Výchozí situace pøíbìhu se volnì inspirovala sebevra- 
žedným útokem proti civilním americkým základnám 
v Saúdské Arábii roku 2003, pøi kterém zahynulo 35 li- 
dí a 160 jich bylo zranìno. FBI vyšle do akce svùj 
nejlepší tým, který má v plánu do týdne dopadnout 
pachatele. Produkce: USA. Žánr: thriller

KRÁLOVSTVÍ

2. a 3. pátek a sobota, 105 minut, èeské titulky,  
premiéra
Vstupné: 60 Kè, mládeži nepøístupný

Šmírovat sousedy se nevyplácí. Mùžete objevit temná 
tajemství, která mìla zùstat skryta pøed celým svìtem 
a v dùsledku toho vám pak pùjde o život. Pokud máte 
pocit, že ètete synopsi slavného thrilleru Alfreda Hit- 
chcocka Okno do dvora, nejste daleko od pravdy. 
Tvùrci snímku se nechali lehce inspirovat, a proto 
vznikl film s podobnì stísnìnou atmosférou, hustou 
tak, že by se dala krájet. 
Produkce: USA. Žánr: thriller
 
9. a 10. pátek a sobota, 97 minut, repríza
Vstupné: 60 Kè, do 12 let nevhodný

Jan Svìrák uvádí film Alice Nellis. Julie má všechno: 
úspìšného a pohledného manžela, zdravou a chytrou 
dceru, práci pøekladatelky, oddaného milence a teï 
dokonce i nový, velký dùm, kam se celá rodina právì 
pøestìhovala. Ale pod tímto zdánlivì spokojeným 
a klidným povrchem se skrývá mnoho tajemství, která 
nebude možno skrývat donekoneèna. 
Produkce: ÈR. Žánr: drama-komedie

16. a 17. pátek a sobota, 158 minut, èeské titulky, 
repríza
Vstupné: 65 Kè, do 12 let nevhodný

Pøíbìh vychází ze skuteèných událostí a vypráví o ma- 
sovém vrahovi, který po nìkolik desetiletí dìsil oby- 
vatele San Francisca a zavaloval úøady ètyø soudních 
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 ne- 
zjistíme. Jedno je však jisté: mezi jeho obìti patøí i ti, 
kteøí pøežili… Produkce: USA. Žánr: thriller

23. a 24. pátek a sobota, 98 minut, premiéra
Vstupné: 75 Kè, do 12 let nevhodný

Pøíbìh zasazený do souèasné Prahy vypráví osudy tøí 
kamarádù, kteøí se znají už od školních let. Málokdo 
z jejich okolí (vèetnì jejich žen) však netuší, že všichni 
z nich mají tajemství, která zásadnì ovlivní jejich další 
smìøování. Co se stane, když pøetváøky a lži vyjdou na 
povrch? Produkce: ÈR. Žánr: èerná komedie

30. pátek, 117 minut, èeské titulky, premiéra
Vstupné: 60 Kè, do 12 let nevhodné

Na sklonku svého života Ann Lordová rekapituluje 
svùj život, ve kterém vyvstává jedna silná vzpomínka, 
kterou nikdy nikomu neodhalila. Nyní se však rozhod- 
la svìøit svým dcerám. Obì bedlivì naslouchají, když 
jim matka zaène vyprávìt o muži, kterého milovala víc 
než kohokoliv jiného. Kdo je však tento Harris, zajímají 
se dcery, a v jakém vztahu je k jejich matce? 
Produkce: USA. Žánr: drama

DISTURBIA

TAJNOSTI

ZODIAC

MEDVÍDEK

TEN VEÈER
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PØIPRAVUJEME

MOTÝLI

2. listopadu 19.00 hod., spoleèenský sál DK 

Ostrov

Hraje skupina Tandemband.
Vstupné 120, 100 Kè

PRODLOUŽENÁ TANEÈNÍCH 
KURZÙ

naše práce vás baví ...

353 800 526             www.dk-ostrov.cz           info@dk-ostrov.cz

kina - divadla - koncerty - výstavy
informaèní centrum - videopùjèovna
kina - divadla - koncerty - výstavy
informaèní centrum - videopùjèovna

DVD KINO V KINOKAVÁRNÌ
TEPLÉ I STUDENÉ NÁPOJE
PAMLSKY Z AUTOMATÙ 
VSTUPNÉ 25 KÈ

NÍZKÉ CENY V DVD PÙJÈOVNÌ TRVAJÍ

3. listopadu 17.00 hod., Stará radnice Ostrov

Výstava obrazù Martiny Králové a Pavla Trojana
Vstupné na výstavu a vernisáž: 10 Kè
Konec výstavy 29. listopadu

16. listopadu 19.00 hod., Stará radnice Ostrov

o.s. Ostrovský Macík  
Vyprávìní o zvíøatech  a lidech, kteøí se o nì starají. 

Pøíbìhy zvíøat nìkdy se š�astným koncem. 
Vstupné: 40 Kè "M"

20. listopadu, divadelní sál DK Ostrov
Leonard Gershe 

Režie: Alexej Pyško 

Co je víc? Milovat, nebo být volný jako motýl? Love 

story plná humoru a neèekaných poznání…

Jméno Leonarda Gershe není v Èechách pøíliš 

známé. Neprávem. Byl to velmi úspìšný autor a hrál 

se mnohokrát i u nás. Jeho Motýli se objevili na 

repertoáru nìkolika èeských divadel a pozdìji i sou- 

kromých hereckých spoleèností. K napsání Motýlù 

inspiroval Gershe podle vlastních slov rozhlasový 

poøad. Šlo o zpovìï slepého mladého muže, který 

vyprávìl o svém životì a pocitech. Jeho schopnost 

vyrovnat se s handicapem Gershe upoutala. Vìtši- 

nový postoj k postiženým je totiž jiný: málokdo z nás 

dokáže zapomenout na bariéry a jednat se slepcem 

èi „vozíèkáøem“ spontánnì, pøirozenì a rovno- 

cennì. Zkušenost Dona Bakera a jeho pøedobrazu 

z reálného života není jistì ojedinìlá.

Hrají:

Don Baker: 

Jill Tannerová: 

Paní Bakerová: 

Ralph Austin:

30. listopadu 19.00 hod., spoleèenský sál DK 

Ostrov

Hraje skupina Tandemband.
Vstupné 120, 100 Kè 
 

POETICKÁ VÝSTAVA OBRAZÙ
 A FOTOGRAFIÍ

VŠE CO VÁS ZAJÍMÁ 

MOTÝLI 

Vojta Kotek

Klára Jandová / Jana Stryková

Valerie Zawadská

 Richard Trs�an

ZÁVÌREÈNÝ PLES TANEÈNÍCH 

KURZÙ

2. listopadu 19.00 hod., Stará radnice Ostrov

Novou cestou vìnovanou památce Toniho Hiebe- 

lera (17 dní ve stìnì). Úchvatné vylíèení všeho, co 

lze v neobyèejných podmínkách zažít a pøekonat pøi 

výstupu nejvyšší stìnou Alp.
Pøednáší Èestmír Lukeš, Èechošvýcar, který již 35 

let šplhá po horách svìta  (Kanada, USA, Peru, 

Alžírsko, Egypt, Keòa, Indie, Tibet, ÈAD). Už deset 

let organizuje mezinárodní setkání „Bergwelt Dia - 

Treff“ (Svìt hor v diapozitivech). Pøednášející je 

motivující horolezec, cestovatel, fotograf a tak tro- 

chu filozof. Je autorem známé knihy „Žij své sny“, 

která vyšla v nìkolika svìtových jazycích.
Vstupné: 40 Kè "M"

SEVERNÍ STÌNA EIGERU V ZIMÌ

26. ledna 

host Dalibor Janda
PLES DOMU KULTURY OSTROV 

16. prosince 
KONCERT: EVA HENYCHOVÁ 

9. prosince 
KONCERT: DAD KVINTET

2. prosince 

ROZSVÍCENÍ 
VÁNOÈNÍHO STROMKU

MOTÝLI



Výstava toho nejlepšího, èím se Ostrov mùže pochlu- 
bit na poli souèasného výtvarného umìní. Tøi ostrovští 
pánové: Boøivoj Hoøínek, Pavel Knapek, František 
Steker a jeden „pøespolní“, Pavel Želechovský (se vøe- 
lým vztahem k místu svého mládí), reprezentují naše 
mìsto velmi kvalitním, aktuálním umìním (porcelá- 
nové objekty, fotografie, kresby, sochy, multimediální 
tvorba). Spoleèným znakem „ostrovských pánù“ je 
pøíklon ke konceptuálnímu umìní a geometrickým 
prvkùm. Pøesvìdète se, že moderní umìní a historická 
architektura Letohrádku si dobøe rozumí.
Srdeènì zveme obèany Ostrova na derniéru (setkání 
s autory) v Letohrádku dne 2. listopadu od 17 hodin. 
Výstava potrvá do 4. listopadu. 

Kudy tudy cesta do minulosti aneb Když v Letohrádku 
žily princezny. Interaktivní program pro dìti I. stupnì 
ZŠ, který poskytuje první nahlédnutí do bohaté 
historie mìsta Ostrova. 

Letohrádek Ostrov
poboèka Galerie umìní Karlovy Vary
otevøeno do 4. 11. 2007
tel.: 353 842 883, 737 072 522
e-mail: pobockagukv@volny.cz, www.galeriekvary.cz
otevøeno: støeda-nedìle: 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

Ostrovský mìsíèník
Listopad 2007 9
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Program

Interní koncert žákù hudebního oboru. Vstupné 
dobrovolné

Koncert uèitelù ZUŠ. Vstupné dobrovolné

Interní koncert žákù hudebního oboru. Vstupné 
dobrovolné

Goromomo gorolo, vyprávìní sibiøských Evenkù. 
Premiéra pøedstavení souboru Na poslední chvíli 
v režii Lucie Velièkové. 

8. listopadu 17.00 hod., koncertní sál ZUŠ

22. listopadu 19.00 hod., Stará radnice Ostrov

27. listopadu 17.00 hod., koncertní sál ZUŠ 

30. listopadu 19.00 hod., Za oponou DK Ostrov

Opìt se mùžete tìšit na hodinový poøad, kde se støídají 
vtipné dialogy Majdy a Františka. Jak název napovídá, 
budou to legrace spojené s mírným napìtím, tak jak už 
to pøi èarování bývá. Poøad provázejí další známé 
písnièky, které dìti znají z Kouzelné školky. František se 
v našem pøedstavení neobjevuje pouze tak, jak ho dìti 
znají na paravánu, ale pohybuje se po pódiu s Majdou, 
tak jak ho dìti ještì neznají. Tìšíme se na vás na našem 
novém pøedstavení s Františkem! 

Ztracení dvou medvídkù mývalù, které novému 
Ekocentru daroval Dùm kultury Ostrov u pøíležitosti 
festivalu Oty Hofmana, se pùvodnì pøièítalo ne- 
nechavým zlodìjùm. Nakonec se však medvídci 
našli, a to ještì v prùbìhu festivalu. Na služebnu 
Mìstské policie Ostrov zavolal 11. øíjna ostrovský 
obèan z Karlovarské ulice a oznámil, že objevil ve 
svém kurníku dva medvìdy mývaly, kteøí mu zar- 
dousili slepici. Na místo se dostavila policejní hlídka 
spoleènì s Hanou Šimkovou z obèanského sdružení 
Ostrovský Macík. Po odborném odchytu byli med- 
vídci pøevezeni zpìt do svého zimovištì v ostrovském 
Ekocentru, kam si je mohou pøijít dìti i dospìlí 
prohlédnout.

Obrázky Martiny Králové mohli ostrovští 
milovníci umìní vidìt zhruba pøed deseti lety na 
její samostatné výstavì na Staré radnici. Zato 
fotografie jejího pøítele Pavla Trojana jsou 
v Ostrovì novinkou. Jejich spoleèná výstava 
dýchá poezií, kterou každý z nich vidí trochu 
v nìèem jiném. Pavel Trojan, odborník na za- 
vlažovací systémy, jinak také nadšený fotograf 
pøírodních scenérií, si jako objekt svého zájmu 
tentokrát vybral Chvaletickou elektrárnu, tedy 
okolí jejich spoleèného bydlištì.

Zhruba dvacet obrázkù malovaných olejem do- 
plnìných asi deseti fotografiemi bude k vidìní 
na Staré radnici Ostrov od 3. do 29. listopadu 
(bližší informace na str. 8).

 

Martina Králová, zubní lékaøka, která ještì pøed pìti 
lety žila a pracovala ve svém rodišti Ostrovì, zná- 
zoròuje ve svých obrazech pøedevším krajinu a ob- 
èas i náboženská témata. Její madonu najdou po- 
cestní v mostecké kaplièce u obce Štìdrá na Karlo- 
varsku a na letošní výstavì, která je shrnutím její 
tvorby v posledních deseti letech, mohou návštìv- 
níci spatøit napøíklad obraz sv. Apolenky, patronky 
všech zubaøù. Martina Králová se podle vlastních slov 
ráda vyjadøuje co nejjednodušším výtvarným stylem 
a její obrázky tomu odpovídají. 

„Moje malování se dobøe doplòuje s Pavlovým fo- 
cením; na spoleèných toulkách pøírodou, pøi kterých 
mimo jiné také sbíráme minerály, nacházíme spo- 
leènou inspiraci, kterou pak zpracujeme každý po 
svém. Potom jsme si navzájem prvními kritiky, ale 
zatímco já Pavlovi fotky vždycky chválím, on mì roz- 
hodnì nešetøí,“ øíká s úsmìvem Martina Králová.

 

Stodola Ostrovských Tuèòákù 
se uskuteèní 17. listopadu 20.00 hodin v Domì 
kultury Ostrov. Návštìvníky èeká bohatý 
doprovodný program s tombolou. Hrají country 
kapely DRC a Lucky 4, na programu je i nejlepší 
travesti show u nás v podání známých umìlcù.
Vstupenky možno zakoupit pouze v baru Atlantis. 
Karel Kunz

Poetická výstava obrazù 
a fotografií

Irena Janeèková

Základní umìlecká škola

Jaroslav Chmelík, zástupce øed. ZUŠ

Františkovo èarování s Majdou

Jitka Bokrová, Pragokoncert Bohemia a. s.

3+1 s výhledem do parku

Kateøina Rejchrtová

Mývaly nikdo neukradl

Zájemci o fotografování dostali festivalový dárek: 
první výstavu ostrovského Fotoklubu. Nyní si práce 
èlenù Fotoklubu Ostrov mohou prohlédnout všichni 
návštìvníci Domu kultury v pravé spojovací chodbì 
(ze vstupní haly smìrem k Sazce a kvìtináøství). Na 
více než desítce panelù jsou zde vystavené zábìry, 
zahrnující široké spektrum žánrù (pøíroda, mìstská 
zákoutí, portréty ad.). Výstava potrvá do konce roku. 

 (red) 

Fotoklub Ostrov vystavuje

(red)

Festivalové støípky

Na výstavì kuriozit ze života zvíøat si dìti vyzkoušely krmení 
osiøelého mládìte pelikána.                            Foto: Irena Janeèková

Osmiletý Robert Gojda, nejmladší úèastník soutìže o Šoumena 2007, 
získal za „beatbox“ jednu ze zvláštních cen poroty.
Foto: Irena Janeèková

Øeditel DK Ostrov Marek Poledníèek oznamuje dìtem vítìzná jména pro mývalí pár: O�as a Manka.                      Foto: Jaroslava Rošková



Jsou místa v zahradì, která potøebují zídku. Ta kupodivu 
nemusí jen dorovnávat obtížná terénní místa a tvoøit 
terasu, ale mùže i pùsobivì rozèlenit zahradu rovnou 
jako dlaò, opticky poruší jednotvárnost a vytvoøí ostrù- 
vek pro zajímavé výsadby, kopeèek za zídkou umožní 
vybudovat potùèek poskakující dolù k jezírku, sezení 
s vìtším rozhledem atd. Zídka se mùže vlnit nebo být 
rovná, jako když støelí. Mùže tvoøit uzavøený prstenec 
stejnì jako pouhou kruhovou èást. Záleží jen na fantazii.
Vytvoøíte-li na rovinì pøimìøenì hluboký zákop ale- 
spoò z nìkteré strany zpevnìný opìrnou zídkou, do- 
sáhnete obdobného estetického efektu a navíc ne- 
budete muset shánìt materiál na dosypání. Pøitom 
musíte dát pozor na to, že se v nìm bude držet voda, jíž 
musíte nìkde umožnit shromažïování a vsáknutí. Zídka 
se dá vytvoøit z nejrùznìjších materiálù, od døevìné 
kulatiny, pražcù, trámù, fošen, pøes rùzné druhy kamení 
a zdiva, až po speciální prefabriky. Každá zídka potøe- 
buje dostateènì hluboké základy, a to i palisáda ze 
døeva. Každá zídka musí mít takové proporce, aby 
unesla váhu zeminy, která na ni bude tlaèit. Zdivo musí 
být dokonale provázané. Èasto se zapomíná na izolaci, 
zídka pak vlhne. Voda zachycená izolací musí mít kam 
odtéct, což vyøeší sada plastových trubek zazdìných do 
zídky ve sklonu smìrem ven, pøípadnì úmyslnì 
vyzdìné otvory. Ideální vrstvy jsou: zídka, izolace, která 
neleží svou plochou na zdivu (napø. plast k izolaci 
domù), štìrk a teprve pak zemina.
Døevìné zídky a palisády jsou velmi krásné, ale mají 
krátkou životnost. Použité døevo musí být ze všech stran 
dokonale impregnované, a to i v otvorech a místech 
svlakù. Ideální je nosné kùly zalít do betonových patek, 
kde vršek patky odvádí vodu smìrem od kùlu. Hlavice 
palisády je vhodné seøíznout tak, aby voda snadno 
sklouzla dolù a nestihla se vsáknout do pøíèného øezu. 
Døevìné zídky jsou lepší ze døeva na stojato než 
naležato.
Kamenné zídky mohou být zdìné nasucho nebo na 
maltu. V každém pøípadì volte kámen, který nemá 
tendenci nasát vodou a v mrazu praskat a drolit se. 
Zídka zdìná na maltu je pevnìjší, mùže být vyšší a musí 
mít fortelné základy. Zídka skládaná z kamenù do vazby 
nasucho není vhodná na vysoké zídky, základy staèí 
mìlèí a má zásadní výhodu v tom, že se spáry mohou 
osadit napøíklad skalnièkami, kapradím apod. Do 
pøedem pøipravených kapes ve zdi se dokonce dají 
sázet i rozlièné letnièky èi muškáty. Druhy rostlin k osá- 
zení je nutné volit dle polohy vùèi slunci. Kámen ku- 
muluje teplo a umí být pìknì horký. Díky zídce na- 
sucho skládané mùžete vytvoøit vodopády rostlin, které 
nemusíte okopávat a ani plít. Taková zídka má pøirozený 
pùvab. Kámen se tedy hodí do pøírodních partií zahra- 
dy. Blíže k domu jsou vhodnìjší materiály použité pro 
stavbu: je-li obklad domu z kamene, pøilehlá zídka by 
mìla být obdobná. Tak se dostáváme k celé škále kla- 
sických stavebních èi obkladových materiálù. Staèí zajít 
do stavebnin a vybrat si.
V poslední dobì jsou moderní stavebnicové prefabri- 
káty umožòující snadnou a rychlou stavbu opìrných zí- 
dek a palisád. I betonové palisády mají své kouzlo. (Pro- 
miòte osobní názor: mají kouzlo, ale teprve až zarostou 
mechem). Zamìøme pohled na tvarovky, které jsou zá- 
roveò kvìtináèem urèeným pro výsadbu. Chcete-li je 
použít, budete muset vytrhávat množství plevelu. Tyto 
nádobky mají své mikroklima: na slunci velmi rychle 
vysychají a musejí se èasto zalévat. V zimì pøíliš rychle 
promrznou a potrhají mízní pletivo rostlinám, které sice 
mráz snáší, ale pøi pomalém promrznutí. Jen málo dru- 
hù rostlin vydrží dlouhodobì žít v takových podmín- 
kách a v tak malém množství hlíny déle než tøi roky. 
Budete tedy muset èastìji mìnit osázení a substrát, 
nebo zvolíte rostliny s malými koøeny (ale ani ty nesná- 
šejí teplotní výkyvy). Tak se dostáváme opìt ke skalniè- 
kám. Zapomeòte na malé roztomilé keøíèky a stromeè- 
ky. Netvrdím, že to nejde, ale je to odbornì nároèné 
a pracné. Zvolte svou zídku dobøe, a� z ní máte jen 
radost. A� vám tedy zídky pevnì stojí a nepadnou! 

Listopad není na 
první pohled pøíjem- 
ný mìsíc. Venku je 
ošklivì, prší, fouká, 
bývá mlha a èasto 

sychravo. Pokud náhodou zahlédneme sluníèko, 
vìtšinou je „zubaté“, skoro vùbec nehøeje a vìènì si 
s námi hraje na schovávanou. My ale stejnì víme, 
kam se schovává: za mraky. Však se také øíká, že 
listopadová mlha zhasíná slunce. Nedá se nic dìlat, už 
na sebe musíme navléknout zimní bundy, èepice 
a teplé boty. I zvíøata se pøipravují na zimu a tøeba 
takoví ježci stále chodí sem a tam a hledají nìjaké 
pìkné místeèko, kam by se mohli uložit k zimnímu 
spánku. Už jste nìkdy slyšeli ježkovo dupání? Když 
jdete ráno do školy, ještì se témìø nerozednilo 
a odpoledne, než maminka s tatínkem dorazí domù 
z práce, už je zase tma. Dny se krátí a noci prodlužují. 
Èasto nás pøepadne rýma, kašel a nejradìji bychom 
sedìli doma v teple. Ne nadarmo se øíká: Na svatou 
Kateøinu zalez pod peøinu! My to ale nebudeme brát 
doslovnì, urèitì využijeme ještì aspoò trochu volné- 
ho èasu k probìhnutí nebo jízdì na kole èi koleè- 
kových bruslích a nezapomeneme na zvýšený pøísun 
vitamínù. Budeme je hledat hlavnì v ovoci a zeleninì 
a nyní se nám, kteøí jsme byli pilní, budou hodit na- 
sbírané šípky na pøípravu vynikajícího šípkového èaje, 
který je pøímo vitamínovou a protikašlací bombou. 

Ve výlohách obchodù se už èasto tøpytí vánoèní vý- 
zdoba, ale než pøijdou Vánoce, bude to ještì dlouho 
trvat. Obèas se vám po probuzení mùže stát, že bude 
venku bílo, protože listopadový sníh ulehá v noci, ale 
vìtšinou to bývá jen lehký poprašek a nezùstává 
dlouho ležet. Prvním významným listopadovým dnem 
je svátek Všech svatých a hned po nìm Památka 
zemøelých, Dušièky. Stará pranostika øíká: Když na 
Dušièky jasné poèasí panuje, pøíchod zimy to ozna- 
muje. V tento den bychom si mìli vzpomenout na 
všechny ty, které jsme mìli rádi a kteøí už nejsou mezi 
námi. Rovnìž si mùžeme vzpomenout na hezké 
chvíle, veselé èi smutné pøíhody, které jsme s nimi 
prožili a co všechno nám dali do života. Všichni 
bychom si mìli najít chvilku a zajít na høbitov, 
abychom upravili hroby pøíbuzných nebo známých, 
ozdobili je vìneèky, kytièkami a zapálili svíèku s hez- 
kou vzpomínkou na nì. Témìø na každém hrobu 
v tento den svítí dušièkové svíèky a po setmìní je na 
nì krásný, až témìø strašidelný pohled. 

V listopadu slaví svùj svátek i Martin a pro nás je to 
pøedzvìst snìhu spojená s dalším poøekadlem: Pøijel 
k nám bílý kùò, zalehl celý dvùr. Co je to? Sníh? Nebo 
kùò svatého Martina? V dávných dobách se v tuto 
dobu konala i martinská posvícení spojená s bohatou 
hostinou. Podávala se velká martinská husa a èasto 
i sladké martinské rohlíèky. V poslední listopadový 
den slaví svátek Ondøej a za èasù našich babièek 
a dìdeèkù se zkoušela vìštit budoucnost za pomoci 
hrníèkù, pod kterými byly schovány urèité pøedmìty. 
Napøíklad prstýnek znamenal svatbu, høeben nemoc 
a kousek chleba bohatství. Samozøejmì i noc tohoto 
dne byla kouzelná a sny, které se nám budou tuto noc 
zdát, se prý docela urèitì vyplní... Zkuste se, dìti, také 
nìkdy zamyslet nad tím, co vám a vaší celé rodinì 
pøináší listopad; tøeba vás napadne i nìjaká další 
pranostika. Za dlouhých podzimních veèerù si pak 
mùžete vyrobit tøeba hezký svícínek. Mùžete jej 
použít buï pro domácí dekoraci nebo se dá umístit pøi 
vzpomínání na vaše blízké venku.

Budeme potøebovat kousek plastelíny, jednu menší 
svíèku, smrkové vìtvièky, malé šištièky a nìkolik dal- 
ších pokladù z procházek: jeøabiny, bukvice, šípky 
nebo žaludy. Samozøejmì záleží na vaší fantazii. 

Listopadový svícínek
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Volný èas
Dìtské okénko

Ostrovský mìsíèník

Lenka Jabùrková 

Pøedevším díky mladým závodníkùm jsme letos do- 
sáhli skvìlých výsledkù. Ostrovští mladíci získali tituly 
pøeborníkù kraje, pøeborníka SAL (vítìz Severoèeské 
amatérské ligy), zaznamenali nìkolik vítìzství v cheb- 
ském a karlovarském poháru. Naši nejlepší závodníci 
MTB-XC v kraji jsou: Milan Šplíchal v juniorech, To- 
máš Strnad v kadetech a Petr Šulc ve starších žácích. 
Starší žáci Jiøí Èechman a Petr Šulc reprezentovali kraj 
na letní Olympiádì dìtí a mládeže a na Závodì míru 
nejmenších. Na olympiádì ve sprintu startovali s o rok 
staršími závodníky a obsadili 6. a 5. místo. V kategorii 
4X (olympijská disciplína) máme velké talenty ve 
Zdeòkovi Plášilovi, Václavu Draxalovi a Davidu Fris- 
chovi. Pokud zajistíme závodníkùm starty na kvalitních 
závodech s velkou konkurencí, bude jejich výkonnost 
a technická dovednost rùst. Proto jsme také jezdili 
i Èeský pohár v MTB horských kolech a silnièní cy- 
klistice. Naši borci se ani v republikových závodech 
neztratili. 
A co se nám ještì v letošním roce povedlo? Je to pøíliv 
mladých závodníkù: Vojtìch Koèí, David Zadák, Mar- 
tin Èechman, Ladislav Martínek, Simona Koèová ad. 
Jsou obrovským pøíslibem pro budoucnost, z èehož 
máme velkou radost. Cykloteam Ostrov letos uspoøá- 
dal dva závody: Pøebor ostrovských škol (potøetí vy- 
hrála ZŠ Masarykova a získala Putovní pohár Cyklo- 
teamu Ostrov) a Klínoveckou èasovku. Obì tyto akce 
probìhly bez potíží díky vzorné organizaci. Za výbor- 
nými výsledky však nehledejme jenom závodníky, 
trenéry a rodièe, ale také nezištnou a ušlechtilou po- 
moc místních sponzorù, kterým touto cestou za Cyklo- 
team Ostrov dìkuji. Pøedevším díky jim a obìtavosti 
nìkterých èlenù je ostrovský oddíl dnes tam, kde je. 

Akce pro veøejnost
 Údolím Limického potoka z Nových 

Hamrù do Nejdku
  Z Lubù do Klingenthalu pøes Ehrlbach
Výstup na Zlatník a Boøeò
 Konèíme v Bøezové u Sokolova na 

koštu v palírnì

Bližší informace (doba odjezdu, poèet km, org. 
propozice) budou k dispozici vždy od støedy pro 
pøíslušný sobotní termín ve vitrínì KÈT na Mírovém 
nám. u autobusové zastávky na Karlovy Vary. Tyto 
údaje jsou rovnìž na internetové adrese 
http://turiste.webpark.cz. Všechny uvedené akce 
jsou volnì pøístupné bez startovného i pro neèleny 
Klubu èeských turistù. 

3. listopadu

10. listopadu
17. listopadu  
24. listopadu

Slunéèko zachází za hory,
pasáèci peèou brambory.
Slunéèko zapadá za kostel,
pasáèci lezou na postel.

Udìlejte si z plastelíny trochu vìtší kulièku a pøitlaète ji 
k pevné, nejlépe kulaté podložce. Dá se použít døevo 
nebo i kus umìlé hmoty, bude sloužit jako podstavec. 
Doprostøed zapíchnìte svíèku a upevnìte drobné 
smrkové vìtvièky. Dozdobte pøírodninami, které nej- 
lépe upevníte pomocí tenkého drátku nebo vlasce. 
Nakonec celý svícínek postavte na vìtší talíø a až se 
setmí, mùžete si jej rozsvítit. Pøi rozsvìcení poproste 
tatínka nebo maminku, aby byli s vámi a radìji nikdy 
nezapalujte svíèku sami.

Mìsíc listopad na nás pùsobí vìtšinou trochu smutnì, 
vy ale urèitì smutní nebuïte. Zkuste si ještì tøeba 
pouštìt veselého draka nebo si najdìte nìco ve- 
selého ke ètení. Myslete také na to, že je to poslední 
mìsíc pøed toužebnì oèekávanými vánoèními svátky 
a já se na vás budu tìšit v zase prosincovém Okénku. 

Cykloteam Ostrov 
mìl výteènou sezonu

Jiøí Èechman, jednatel Cykloteamu Ostrov

Klub èeských turistù

RNDr. František Wohlmuth

Jak na opìrné zídky

Milan Jandourek
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Židovský høbitov v Hroznìtínì
Ètenáøské pøíspìvky najdete také na stranì 13

Nejbližší židovský høbitov je v Hroznìtínì. V souèasné 
dobì patøí k nejstarším židovským høbitovùm v Èe- 
chách. Obec Hroznìtín byla založena již na poèátku 13. 
století. V roce 1333 byl Hroznìtín povýšen Janem Lu- 
cemburským na mìsto. Pozdìji se dostal do správy pre- 
monstrátù tepelského kláštera. Židovské osídlení zde 
existovalo již na poèátku 15. století. Židé vydìlávali 
peníze v Karlových Varech, ale nesmìli se zde usazovat, 
proto se usazovali v Hroznìtínì (Lichtenstadtu). V roce 
1499 zde bylo zøízeno židovské ghetto a v roce 1507 
byla postavena synagoga. V této dobì zøejmì vzniká
 i židovský høbitov. Za II. svìtové války byly židovské 
památky znaènì poškozeny. Synagoga byly zbourána 
v roce 1956. Židovský høbitov byl z èásti zachován 
a v souèasné dobì je po rekonstrukci. Letos uplyne pøi- 
bližnì 500 let od jeho založení. Høbitov je umístìn 
daleko od støedu mìsta ve svažitém terénu a v dobì, 
kdy byl zakládán, byl na místì hustý les. 

Napadne vás, proè je tomu tak? Vysvìtlení je prosté. 
Na základì náboženského pøíkazu o zabezpeèení 
hrobù svých pøedkù na vìèné èasy se židé snažili pøi 
zakládání høbitovù získat pozemek od majitele nebo 
obce do trvalého vlastnictví. Za tuto výsadu museli za- 
platit znaèné èástky, za nìž získali pouze ménìcennou 
pùdu, která se nehodila pro žádné jiné využití. To je 
dùvod, proè se mùžeme se starými židovskými høbitovy 
èasto setkat na strmých stráních, na vrcholcích kopcù 
dosti obtížnì pøístupných nebo v lese. Tak je tomu 
i v Hroznìtínì. 
Kvùli ochranì hrobù pøed znesvìcením a poškozením 
byly høbitovy obehnány vysokou kamennou zdí a uzav- 
øeny branou, èasto ve formì malého domku, která na 
malých venkovských høbitovech plnila i funkci márnice. 
Pokud pohøeb nemohl být vykonán v den úmrtí, bylo 
tìlo zemøelého uloženo na høbitovì v márnici, kde 
èlenové pohøebního bratrstva bdìli u mrtvého až do 
pohøbu. Zemøelý žid byl po provedení oèisty pohøeb- 
ním bratrstvem obleèen do rubáše z èistého plátna, 
muži rovnìž zahaleni do talitu (modlitebního pláštì), 
a uložen do jednoduché døevìné rakve bez jakýchkoli 
ozdob, zdùrazòující rovnost všech ve smrti. 

Židé pøicházeli do Èech proto, že zde hledali ochranu 
a bezpeènost pøed vìèným pronásledováním a pogro- 
my. Ale ani zde nebyli podobných krutostí ušetøeni. 
V roce 1541 a 1557 za panování Ferdinanda I. byli židé 
dvakrát vypovìzeni ze zemì. To se praktikovalo ještì za 
vlády Marie Terezie v roce 1744 až 1745, tzv. pražské 
vypovìzení židù (císaøský reskript z 18. prosince 1744). 
Až do zrovnoprávnìní v roce 1848 židé nesmìli vlastnit 
pùdu, podnikat a vìnovat se øemeslu. Byli proto pøe-
vážnì kupci, zprostøedkovateli obchodu, zabývali se vý- 
mìnou zboží, pùjèováním penìz a provádìním rùzných 
finanèních pøevodù (za vlády Josefa II. nastalo èásteèné

uvolnìní). V Hroznìtínì byla pomìrnì silná židovská 
náboženská obec. Nejvýznamnìjší židovské rodiny po- 
užívaly název svého rodného mìsta Lichtenstadt jako 
svého pøíjmení. Tak byl napøíklad Abraham Aharon 
Lichtenstadt. Žil u vídeòského dvora a v roce 1673 se 
stal pøímluvcem za židy z Èech. Zemøel v roce 1702. 
Dalším byl Samuel Lichtenstadt, který byl rabínem 
synagogy v Praze (zemøel 1752). Nebo Moses Abigdor 
Lichstenstadt (1787-1870) byl hebraistou a uèitelem 
talmudu. Na internetu se objevuje ještì zmínka o Rose 
Lichstenstadtové narozené 1821 v Poznani. 

Rùznost høbitovních náhrobkù nám vypovídá o kul- 
turním i bìžném obèanském životì židù. Nejstarší ná- 
hrobky jsou velmi jednoduché. Jsou to pískovcové des- 
ky nahoøe rovné nebo ukonèené polokruhem èi štítem 
a zdobené jen vytesaným písmem. Na nìkterých ná- 
hrobcích jsou symboly lidské èinnosti a zamìstnání. 
Najdeme zde napøíklad žehnající ruce kohenù. Symbo- 
lická dvojice rukou znamená, že je zde pohøben kohen, 
potomek prvního veleknìze Arona. Náhrobní kameny 
byly obvykle dílem køes�anských kameníkù. Židùm ne- 
bylo (kromì výjimek) toto umìlecké øemeslo povole- 
no. Urèovali však symbolické detaily výzdoby a na 
nápisové èásti mìli svùj podíl židovští písaøi a rytci. 
Pozdìjší náhrobní kameny jsou z mramoru a pøipomí- 
nají pomníky z komunálního høbitova. U náhrobních 
kamenù zde nejde po výtvarné stránce o vysoké umì- 
ní. Je to pøedevším umìní lidové, historický doklad 
a svìdectví minulých dob. Pozoruhodné je, že hro- 
znìtínský høbitov pøeèkal všechny pogromy a trápení 
18. až 20. století. Ale nevyhnula se mu nièivá ruka 
vandalù. Celkem tøiadvacet historických náhrobkù 
z poloviny 19. století bylo poškozeno. Židovské obci 
vznikla znaèná škoda. Tøi náhrobní kameny z let 1873, 
1850 a 1823 byly znièeny nenávratnì. Je to zneuctìní 
celého høbitova. 

Atmosféra židovského høbitova pùsobí na vnímání 
èlovìka zvláštní silou. Za mého dìtství byl židovský 
høbitov jaksi tabuizován. Pro nás dìti byl tajemný, zá- 
hadný. Nikdy jsem do nìho nevstoupil. V souèasné 
dobì je v Èechách asi 150 nejstarších dochovaných 
høbitovù založených v dobì ghett, pøed obèanským 
zrovnoprávnìním židovského obyvatelstva (tj. do polo- 
viny 19. století). Velkým pøáním každého zbožného žida 
bylo být pohøben v zemi svých otcù. Proto je zvykem 
uložit pod hlavu zemøelého váèek s trochou palestinské 
pùdy nebo jí alespoò poprášit jeho tváø. Obvykle jsou 
židovské hroby situovány tak, aby pøi vzkøíšení, až každý 
mrtvý vstane, byla jeho tváø obrácena k Jeruzalému. 
Všem, kteøí zde na høbitovì v Hroznìtínì odpoèívají na 
vìèné èasy: Šalom. 

(Použitá literatura: Ehl, Paøík, Fiedler: Staré židovské 
høbitovy Èech a Moravy, Rybár: Židovská Praha)

Ing. Jaroslav Kasl 

Øímskokatolická farnost v Ostrovì se již nìkolik 
let potýká s jedním závažným problémem. 
Mnozí neukáznìní majitelé psù nechávají své 
ètyønohé miláèky vykonávat velké potøeby na 
pískovém prostranství pøímo pøed kostelem 
sv. Michaela a neuklízejí jejich hromádky. Tím 
dochází ke zneèištìní i zneuctìní historické kul- 
turní památky, nebo� i toto pískové prostranství 
patøí ke kostelu. Je tedy tøeba zjednat nápravu. 

Pøedevším bych chtìl zdùraznit, že kostel s pøilehlým 
prostorem není les. V lese se každý neuklizený psí 
exkrement ztratí, ale u historických památek je nutno 
udržovat èistotu. To snad ví i každé malé dítì. Navíc 
v nìkterých mìstech již platí vyhláška, která naøizuje 
majitelùm psù okamžitì uklízet jejich hovínka do 
pytlíkù, a tak je to správné. Myslím, že každého 
pejskaøe pøejde smích, když jej pøistihne mìstský 
strážník pøi zanechání exkrementu na ulici a inkasuje 
od nìj pokutu. Nespokojeno je právem mnoho 
ostrovských vìøících vèetnì pana faráøe Marka Hrice. 
A co si o tom asi myslí Nìmci, kteøí do Ostrova 
jednou za èas zavítají? Jistì je mùže „klepnout 
pepka“, vždy� doma jsou zvyklí na poøádek v okolí 
památek. Kromì toho se již nìkolikrát našel mezi 
námi køes�any obìtavec, který vzal kýbl s lopatkou 
a pískovištì od exkrementù vyèistil. Pro nìj to musela 
být rána palicí, když se za pár dní poté opìt podíval na 
písek a znovu zhlédl hnìdé zabarvení prostranství 
pøiléhajícího ke kostelu! 

Vážení pejskaøi, kteøí èasto venèíte své miláèky v okolí 
ostrovského kostela, nyní si sebekriticky sáhnìte do 
svìdomí a položte si nìkolik otázek: 

Máte na úklid Vámi zpùsobeného nepoøádku 
služebníèka? Uklízí za vás doma i venku? Stydíte se 
sbírat psí hovínka do pytlíkù, je to pro vás ponižující? 
Jste líní uklízet psí hromádky, a proto schválnì 
proháníte vašeho miláèka po písku, jelikož tam lze 
exkrement snadno zahrabat? Není Vám trapné, když 
to za vás uklidí nìkdo jiný? Pùsobí na vás hovínka 
u kostela esteticky? Nezdá se vám, že ponecháním 
exkrementu u kostela zneuctíváte významnou 
historickou památku? Neøíká se právem, že Èeši jsou 
národem nepoøádníkù? Nedá se proti tomu bojovat 
i malièkostmi, jako je èistota v okolí historických 
objektù?

Zkrátka a dobøe, slušný èlovìk nemùže trpìt, aby 
historické památky a jejich bezprostøední okolí byly 
zneèištìny. Je v zájmu nejen zákona, ale i morálky, 
aby každý svùj nepoøádek neprodlenì odstranil. To 
neplatí samozøejmì jen o psích exkrementech, ale 
také o odhazování obalù od sušenek èi cigaretových 
nedopalkù na ulici. Závìrem bych vám chtìl, milí 
pejskaøi, upøímnì sdìlit, že jsem nikomu z vás nechtìl 
tímto èlánkem ublížit. Sám zastávám zavedený názor, 
že pes je nejlepším pøítelem èlovìka. Chtìl jsem 
pouze poukázat na aktuální problém a pøispìt k jeho 
nápravì. 

Památky a exkrementy: 
hodí se to k sobì?

Pavel Breindl   

1. listopadu 
16.30 hod. Høbitov 
18.00 hod. Kostel sv. Michaela: Mše svatá

2. listopadu 
18.00 hod. Kostel sv. Michaela: Mše svatá

3. listopadu 
17.00 hod. Kaple Sv. Rodiny: Mše svatá

Dušièkové pobožnosti 
v Ostrovì
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Obèanské sdružení Ostrovský Macík bude 
ve spolupráci s Odborem životního prostøedí 
v Ostrovì provádìt koncem listopadu a za- 
èátkem prosince tohoto roku odchyt a kastrace 
divokých koèek z Ostrova a blízkého okolí.

Vyzýváme všechny, komu není osud divokých koèek 
lhostejný, aby do Ostrovského Macíka nahlásili 
výskyt tìchto koèek, pokud jim je znám. 

Volat mohou Hanì Šimkové na tel. 776 669 084. 

Upozornìní

(red) 

Koèka divoká je krásný, na èlovìku nezávislý 

tvor žijící vìtšinou osamìle v našich mìstech. Živí 

se hlodavci a slabými ptáky, èímž vykonává 

funkci zdravotní policie. Je velice plachá, vìtši- 

nou o ní nevíme. Co se ale stane, když taková 

koèka potká na svých toulkách koèkobábu? Budu 

vám o tom vyprávìt...

Koèkobába spatøí divokou koèku a rozrušena bìží do 

prvního obchodu, kde ze své penze zakoupí krmivo 

a honem ho nese rádoby opuštìné koèce. Koèka 

nabídnutou krmí nepohrdne, ba naopak, zaèíná ono 

místo hojnì navštìvovat. Koèkobába, potìšena 

výsledkem, zakoupí více krmiva a pravidelnì zaène 

divokou koèku krmit. Za èas už zde není jedna, ale 

nìkolik koèek. Pozdìji už pøestanou odcházet, usídlí 

se a èekají, povalujíc se mezi domy, na svou koèko- 

bábu. Už neloví a dokonce ztrácejí svou plachost. 

Koèkobába, hoøekujíc a nadávajíc na vládu, poslance 

a místní úøedníky, se vìtšinou spojí s dalšími koèko- 

bábami, nebo� víc lidí víc zmùže. Koèky utìšenì 

tloustnou, obyvatelùm okolních domù se to pøestává 

líbit.

S blížícím se jarem, díky pravidelné stravì a ne- 

dostatku pohybu, koèky zabøeznou již v mìsíci lednu 

a v bøeznu porodí svá první ko�átka. Ne tøi, jak je to 

obvyklé v pøírodì, ale pìt až šest. Koèkobába pozo- 

ruje malou drobotinu (od sedmi až osmi matek), jak jí 

mokrý dubnový sníh padá do kožíšku, ukápne slzu 

a bìží do nejbližšího obchodu vyžebrat kartónové 

krabice, igelit a polystyrén. Okamžitì uprostøed 

mìsta staví domeèky pro malé koèièky, láteøíc na 

vládu, poslance a místní úøedníky. Nevím, zdali Pøe- 

mek Podlaha nìkdy odvysílal recept na tyto domky, 

ale v celém kraji jsou nachlup stejné, zøejmì tu koluje 

návod. Krabice potažená igelitem, zevnitø zateplená 

polystyrénem a dekami, s okýnky a dvíøky.
Lidé se bouøí, rozkopávají koèkám domky a vedou 

hádky s koèkobábami.

Ko�átka utìšenì rostou. Nejslabší nemocná nezem- 

øela, naopak. Schoulená mezi svými vrstevníky pøedá- 

vají své nemoci dál. Divoká koèka v pøírodì žije na 

velké ploše, kde zmìny teploty, slunce a déš� likvidují 

viry. Domky však odolávají. Koèièí matky, již opìt 

tìhotné, nebo� se nemusely obtìžovat shánìním 

potravy pro ko�ata (vždy� misky pøed domky jsou 

stále plné), odpoèaté, rodí jedno kotì za druhým. 

Ko�ata už neloví, jsou závislá na koèkobábách. Koè- 

kobáby, nadávajíc na vládu, poslance a úøedníky, øeší 

problém po svém: pøistaví nové domky a pøikoupí 

granule.

Na podzim jsou již všechna ko�ata nakažena, pšíkají 

a se slepenýma oèima se snaží dostat za teplem do 

sklepù a vchodù, protože se lidí nebojí. Zimu pøežijí 

v hojném poètu. Obèas sice nìjaké kotì nìkterá 

koèkobába zabije, když ho vezme domù z mínus 25 

do plus 25 stupòù, to „aby se zahøálo a nabralo sílu“, 

ale jenom tak na dvì hoïky, pøece si „neznièí byt“. 

A pak ho zase odnese ven. Obèas ostatní obèané 

vezmou spravedlnost do svých rukou a sem tam 

nìjaké kotì otráví. Tu vedoucí koèkobába tasí legi- 

timaci jakési pražské organizace, kam se pøihlásila 

a zaplatila èlenský poplatek 100 korun (èímž její 

aktivita v tomto smìru skonèila) a se slovy: ,,Já jsem 

u ochranáøù a já to tak nenechám,“ nadávajíc na vlá- 

du, poslance a úøedníky, bìží na mìstský úøad to 

oznámit.

S blížícím se jarem se kolonie rozroste o nová mi- 

minka a rodit budou všechny koèky: staré, slabé i ne- 

mocné. A co s tím ?

V záøí nás zamìstnalo 22 zásahù: 10 technických 

pomocí, osm dopravních nehod, tøi požáry a je- 

den planý poplach. Bohužel, i tento mìsíc ze 

zapsal tragicky do archívù zasahujících složek.

5. záøí ve 22.15 hod. vyjely jednotky JSDH Ostrov 

a HZS Karlovy Vary k vážné dopravní nehodì na 

silnici do Jáchymova, kde se poblíž motorestu U Vlè -

kù srazil èelnì osobní automobil s nákladním. I pøes 

rychlou pomoc zdravotníkù a veškerou snahu všech 

zasahujících øidiè osobního vozidla svým zranìním na 

místì podlehl. Øidièe nákladního vozidla hasièi 

vyproš�ovali ze zdemolované kabiny hydraulickým 

zaøízením. Vozovka byla po celou dobu zcela 

uzavøena.

12. záøí ve 3.10 hod. byla naše jednotka vyslána 

k dopravní nehodì na silnici mezi Jáchymovem 

a Božím Darem, kde havaroval osobní automobil. 

Jeho øidiè na místì zahynul.

26. záøí ve 13.15 hod se stala další velmi ne- 

bezpeèná nehoda na obchvatu mìsta, kde projíždì- 

jící nákladní vùz narazil do multikáry stojící na krajnici, 

u níž se pohybovali pracovníci servisní firmy. Po ná- 

razu byl jeden pracovník lehce zranìn a trosky vozi- 

del byly roztroušeny témìø po celé vozovce.

Pøed nadcházející zimou bych chtìl upozornit 

majitele domù, aby si zkontrolovali støechy 

a stav okapù. Jsou-li okapy ucpané a zanesené 

listím, nevyhnutelnì dojde v zimì k jejich 

zamrznutí, tvorbì rampouchù a ledových pøe- 

visù, které jsou pro chodce velmi nebezpeèné. 

Dále bych chtìl upozornit na stav komínù. Zaèala 

topná sezona a požár komínového tìlesa je vel- 

mi èastým jevem, bohužel po takovém požáru 

èasto komín popraská a na základì toho dochází 

k zákazu jeho provozování do prohlídky komi- 

níkem. Vyšetøovatel HZS má právo i uložit na 

místì pokutu. 

Upozornìní obèanùm 

listopad
1. listopadu moderuje Helena Kyselá
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Historie Bìhu 17. listopadu, hovoøí Miroslav 

Kitzberger, pøedseda atletického oddílu MDDM 

Ostrov.
18.30 Kulturní mìšec
18.50 Rozcestník: Ostrovský høbitov
18.54 Informaèní servis

8. listopadu  
15.00 Pøímý pøenos jednání Zastupitelstva mìsta 

Ostrov

15. listopadu moderuje Jana Pavlíková
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Projekty KK, hovoøí hejtman Karlovarského 

kraje JUDr. Josef Pavel.
18.30 S-mix
18.50 Rozcestník: Rozhledny, 2. díl
19.00 Informaèní servis

22. listopadu moderuje Helena Kyselá
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Dotazy divákù, hovoøí Bc. Jan Bureš, starosta 

mìsta Ostrova
18.30 Školní støípky: ZŠ J. V. Myslbeka
18.50 Jungle
18.55 Informaèní servis

29. listopadu moderuje Jana Pavlíková
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.20 Architektura staveb v Ostrovì, hovoøí Mgr. 

Lubomír Zeman, památkáø.
18.30 Videotip
18.50 Promìny
18.55 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

Celotýdenní vysílání

Nové schéma vysílání se bude dále mìnit a zdo- 

konalovat dle diváckých podnìtù. Jakékoli ná- 

vrhy, pøipomínky a dotazy volejte na 353 613 

694, pište na: marketing@tv-ostrov.cz nebo 

pošlete sms na: 776 696 133. Podrobný celo- 

týdenní program je k dispozici také v IC v DK 

Ostrov, na Staré radnici Ostrov, v Domì peèo- 

vatelské péèe (Penzion) a v kanceláøi poplatkù 

Elektro-S. 
Zmìna programu vyhrazena! Všechny zaèátky 

poøadù jsou pouze informativní! 

Kabel Ostrov, s.r.o. OSTROVOSTROV

Eva Jandáková, Kabel Ostrov, s.r.o.

Pozor na koèkobáby! Návrhy øešení
Odvézt koèky do útulku, pozavírat je do voliér 

a èekat, až si koèkobáby osvojí koèky nové.

Zavøít koèkobáby v azylu do voliér, aby 

neškodily.

V tomto vyprávìní byla použita pouze fakta, nic 

nebylo vymyšleno. 

O tématu si s autorkou mùžete pøijít popovídat na 

besedu „Vše co vás zajímá“, která se uskuteèní na 

Staré radnici 16. listopadu v 19.00 hodin. 

Vykastrovat koèky, aby se nemnožily.

Nechat pøírodu, aby spravila, co èlovìk zkazil 

a doufat, že alespoò nìkde pøežije koèka divoká, 

krásná, hrdá a na èlovìku nezávislá.

Ostrovští hasièi v záøí 

Pavel Všelko, JSDH Ostrov

Upozornìní pøedplatitelùm rozšíøené 
nabídky

Vážení uživatelé kabelové televize, od 1.února 

2008 se mìní poplatek za rozšíøenou nabídku ze 

souèasných 270 Kè na 300 Kè. Cena za základní 

nabídku se nemìní. Pokud do konce ledna 2008 

využijete možnost pøedplatit si ji na 12 mìsícù, 

bude to za stávající cenu.

Rada mìsta Ostrov

Hana Šimková,  Ostrovský Macík o.s.

 (red) 



Pøíroda je mocná èarodìjka. O tom jsem se nedávno 
pøesvìdèil pøi svých toulkách okolím Ostrova. Vidìl 
nìkdo z našich spoluobèanù nìkdy nìkde Loch- 
nesskou pøíšeru nebo tøeba na Neklidu snìžného 
muže? Haha, pohádky pro dìtièky, a to hodnì malé. 
Ale tato záhada pro ornitology? Copak se to pøiho- 
dilo: nedostatek vitaminù, tenké skoøápky vajíèek, 
nedostatek dlouhých krkù a oranžových zobákù 
a nebo úplnì nový zatím neprozkoumaný druh, hod- 
lající u nás pøezimovat? Zkuste pøíjemnou víkendo- 
vou procházku mezi ostrovskými rybníky a nejdìte 
odpovìï sami. 
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Každý z nás si musel projít povinnou školní docházkou. 
Nìkdo na takové èasy vzpomíná s úsmìvem na rtech, 
jiný jako na „ty zlé“ èasy. Já se usmívám, protože jsem 
toho zažila opravdu hodnì a i když nebylo vždycky 
všechno úplnì super, dá se øíct, že to byla ta nejlepší 
školní léta. Léta dìtství. Pøekvapilo mì, že se Základní 
škola Klínovecká ruší, nicménì jsem pochopila, že není 
jiné cesty a pøijala jsem to jako fakt. Když se ke mnì ta 
pøekvapivá zpráva dostala, hned se mi zaèaly vybavo- 
vat roky, co jsem tam prožila.

Do první tøídy jsem šla v roce 1994 a tìžko jsem si 
zvykala na nový režim. Nechtìlo se mi chodit do školky 
a se školou to bylo podobné. Pak jsem si ale našla 
kamarády a svìt i škola byly hned veselejší. Nebyla 
jsem nejpilnìjší žákynì, ale dokázala jsem se nauèit 
tolik, abych se dostala na støední školu. Ještì dnes 
považuji za štìstí, že jsem byla v šesté tøídì pøeøazena 
do vedlejší tøídy se specializací na hudební a výtvarnou 
výchovu. To mi totiž pomohlo k pøijetí na Esteticko-
výchovné gymnázium do Karlových Varù, kde jsem 
letos složila maturitní zkoušku s vyznamenáním. Asi 
bych to ale nikam nedotáhla, nebýt toho, že umím èíst, 
psát a poèítat. Tento „trojboj“ nás doprovází celý náš 
život a je jenom na nás, jak moc si ho budeme 
rozšiøovat. Mìla jsem to štìstí, že naše škola nebyla jen 
o uèení, ale i o zábavì. Pamatuji si svou první vánoèní 
besídku, každoroèní Akademie, Den dìtí, rùzné 
olympiády, recitaèní soutìže a podobnì. Takové akce 
prodlužují dìtství a pozvednou dìtské sebevìdomí, ale 
nejkrásnìjším zážitkem na takovýchto akcích byl dìtský 
smích, ten je totiž k nezaplacení.

Jsem pyšná, že jsem mohla na „Ètyøku“ chodit. Ne- 
jenže jsem získala výborný základ pro budoucí vzdìlá- 
ní, ale našla jsem si tam pøátele, nauèila jsem se 
rozpoznávat dobré a špatné lidi. Když jsem odcházela, 
bylo mi smutno, proto chápu pocity uèitelù i žákù této 
školy. Žákùm bych ráda vzkázala, že i když škola konèí, 
tak pøátelé zùstávají. A uèitelùm? Všechno krásné musí 
jednou skonèit, aby mohlo pøijít nìco nového a z vlast- 
ní zkušenosti vím, že to nové je vždycky alespoò 
o trošku lepší. 

Svìtový den diabetu byl stanoven na 14. listo- 
pad. Územní organizace svazu diabetikù Ostrov 
navíc letos slaví 15. výroèí svého trvání. Svìto-
vá zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila 
21. století za pandemii cukrovky. To se týká i naší 
republiky, kde je evidováno (léèeno) pøes 780 
tisíc diabetikù, což je pøes 7,2% populace ÈR. 
Každým rokem èiní nárùst kolem 50 tisíc nových 
pøípadù. Zastavení nárùstu poètu diabetikù je 
snahou jak odborných zdravotnických organi- 
zací (ministerstva zdravotnictví, vìdeckých zdra- 
votnických ústavù), tak i humanitárních obèan- 
ských sdružení, mezi nìž patøí v ÈR zejména Svaz 
diabetikù vèetnì naší ostrovské územní organi- 
zace. Program územních organizací vychází z ak- 
èního programu Saint-vincentské deklarace 
(SVD), kterou se nám v naší ÚO daøí dle možností 
naplòovat a pomáhat tak rozšiøovat znalosti 
o cukrovce. 

Svou èinnost zamìøujeme na dvì oblasti: program 
edukace a prevence léèby. V programu edukace or- 
ganizujeme pøednášky o tom, co je cukrovka, jaká 
jsou pravidla léèby, jaká nebezpeèí hrozí postiženým 
cukrovkou, nedodržují-li pokyny lékaøe diabetologa 
(tzv. pozdní komplikace, tj. onemocnìní velkých 
a malých cév, postižení oèní sítnice, ledvin a nohou). 
Pro diabetiky zajiš�ujeme každý mìsíc dia-poradnu 
pod vedením zkušené diabetoložky. V oblasti pre- 
vence zajiš�ujeme pro èleny ÚO pravidelné cvièení 
(každý týden) pod dozorem odborných cvièitelù. 
Každým rokem organizujeme rekondièní pobyt s bo- 
hatým programem pro zlepšení zdravotního stavu, 
který se koná vždy v nìjakém zajímavém místì naší 
republiky. Dále provádíme depistáže za úèelem zjiš- 
tìní latentních diabetikù a pøíležitostnì mìøení gly- 
kémie jako samostatné akce u pøíležitosti Svìtového 
dne diabetu (toto mìøení také provádíme podle 
potøeby jednotlivých diabetikù v naší územní orga- 
nizaci každý ètvrtek).

Èinnost naší ÚO øídí výbor v èele s pøedsedou 
Josefem Horákem, držitelem Plakety profesora Syl- 
laby za zásluhy, a kolektiv èlenù výboru, kteøí obìtavì 
pomáhají zajiš�ovat nejen zdravotní stránku diabe- 
tikù, ale i øadu spoleèenských akcí jako odpolední 
èaje s tancem, které mìly kladný ohlas diabetické 
veøejnosti, zájezdy po historických památkách a na 
výstavy dia-výrobkù spojené s prodejem, organizují 
napøíklad i pochody proti diabetu. Nelze opomenout 
záslužnou péèi naší diabetoložky lékaøky Alice Valen- 
tové, držitelky Plakety profesora Syllaby, která se 
ochotnì zúèastòuje edukaèní práce v naší organizaci. 
Závìrem dovolte úryvek z èlánku Aktivní úèast dia- 
betika v léèebném procesu, uveøejnìného v èasopise 
Dia život:

Žádný diabetik nemùže žít normálnì jako nediabetik. 
Úplná svoboda v jídle (jíst co chceme) a dalších èin- 
nostech (dìlat co chceme a kdy chceme) je omezena 
režimem, který musí následovat po aplikaci inzulinu. 
To všechno musí vyvolávat silné emoce. Reakce kaž- 
dého jednotlivce je ovlivòována mnoha faktory, nic- 
ménì hlavním klíèem k pocitu štìstí je u diabetika 
míra, s jakou onemocnìní pøijímá. Na tomto místì je 
tøeba zdùraznit, že diabetici dobøe spolupracující žijí 
déle než døíve a že každý prvek vìdecko-technického 
pokroku pøináší nadìji na další prodlužování života. 
(Autor: prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.)

Potìšující skuteèností je, že diabetes není na diabe- 
tikovi zjevný a pokud dodržuje lékaøská doporuèení 
a opatøení, prožije dlouhý život.  

V záøí se v Ostrovì narodilo 11 dìtí. Zemøelo 
10 obèanù. Manželství uzavøelo sedm párù.

K trvalému pobytu ve mìstì se bìhem záøí pøihlásilo 
34 osob, odstìhovalo se jich 26. 

Celkovì tedy ve mìstì bìhem záøí pøibylo devìt 
obyvatel. 

Celkový poèet hlášených obyvatel v Ostrovì k 30.  
záøí 2007 byl 16 925.

Jana Pecková, Soòa Szarková, MÚ Ostrov

Zmìna stavu obyvatel 
mìsta Ostrova 
v záøí 2007

Územní organizace Svazu diabetikù Ostrov poøádá pravidelnì v rámci prevence glykemické testy i pro širokou veøejnost. Na snímku je akce 
z 18. øíjna v DK Ostrov.                                                                                                                                                Foto: Irena Janeèková

15. výroèí 
Územní organizace 
Svazu diabetikù Ostrov

Jiøí März, ÚO SD Ostrov

Škola základ života 
aneb Mých devìt let na ZŠ Klínovecká

Dominika Jureková

Pøíroda kouzlí

Lubomír Mayer, Ostrov

Foto: Lubomír Mayer
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