
Událostem, které významnì zasáhly do 
osudù naší zemì v letech, která konèí 
osmièkou, je v tomto roce vìnována vìtší 
pozornost. Jde ovšem pøedevším o události 
20. století (do jaké míry se tato léta otiskla 
i do dìjin samého Ostrova budou moci 
Ostrovští znovu sledovat prostøednictvím 
výstavy, kterou v podzimním termínu pøi- 
pravuje v Domì kultury Spolek pøátel mìsta 
Ostrova). Pro naše mìsto a jeho tehdejší 
obyvatele však osmièkou konèící letopoèty 
znamenaly mezní, doslova osudové situace 
již mnohem døíve, a to v období tøicetileté 
války vymezené roky 1618 až 1648. O sku- 
teèných pøíèinách a aktérech této války èi 
spíše celého øetìzu váleèných konfliktù jsou 
stále ještì vedeny vìdecké diskuse, vydá- 
vány statì a publikace, objevovány nové, 
dosud neznámé materiály. Zájmy mocen- 
ské, politické, náboženské, intriky i zrady, to 
všechno proplétalo evropské zemì tohoto 
období sítí, èasto nepøehlednou i skrytou. 
Co ovšem zùstávalo až pøíliš srozumitelné, 
byly konkrétní dùsledky velkých vojenských 

nebylo. Ze zadávání veøejných zakázek vyplynuly smlouvy 
o dílo, u nichž kontrola nenalezla žádné chyby ani rozpor 
proti zadávacímu øízení. Stejnì tak nebyla zjištìna žádná 
pochybení pøi realizaci projektu a termín kolaudace, který 
byl stanoven Rozhodnutím o poskytnutí dotace na 30. záøí 
2007, byl dodržen.

Pøedposlední oblastí kontroly bylo financování celého 
projektu. Státní rozpoèet pøispìl 17,7 milióny korun, z roz- 
poètu Evropské unie šlo 106 miliónù a mìsto uhradilo 
zbytek, tedy 30 miliónù korun. Ani v této oblasti nebylo 
zjištìno žádné pochybení. Na závìr byl projekt hodnocen 
ve vazbì na stanovení oèekávaných výstupù, výsledkù 
a dopadù projektu a míru jejich naplnìní. Zde bych si 
dovolil ocitovat z kontrolní zprávy: 

„Závìrem lze konstatovat, že pùvodní zámìr 
projektu Historický Ostrov financovaného ze SROP 
(Spoleèný regionální operaèní program, pozn.,aut.) 
se podaøilo zcela naplnit…“

Øíká se, že každá kontrola musí aspoò nìco najít. 
Osobnì si to nemyslím, ale pokud by to mìlo platit, 
pak jsem rád, že u nás Nejvyšší kontrolní úøad nalezl 
jen tu jednu jedinou drobnost a potvrdil, že jsme se 
všemi penìzi naložili správnì. Beru to jako uznání 
práce všech lidí, kteøí se na celém tomto rozsáhlém 
díle podíleli. 
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Ostrovský mìsíèník
Projekt Historický Ostrov zkoumal kontrolní úøad

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

Osudné smyèky osmièek 
i v dávné historii Ostrova

Pøiznávám se, že když poprvé pracovníci NKÚ zavolali, že 
pøijdou na kontrolu, tak se mi trochu rozklepala kolena. 
Povìst, která tuto instituci provází, je úctyhodná a publi- 
kované nálezy z kontrol rùzných ministerstev a dalších 
vysokých úøadù to jen dotvrzují. Nekompromisnost a cíle- 
ní na podstatu vìcí jsou asi hlavními atributy, které má ve 
štítu. NKÚ se totiž nezamìøuje jen na jednu èást urèitého 
projektu, ale kontroluje jej kompletnì celý. 

První tak u nás pøišla na øadu pøíprava projektu, která 
vycházela z podrobných studií proveditelnosti zpracova- 
ných firmami BioPlan Consult a Profing. Z nich vycházel 
celkový rozsah projektu vèetnì majetkoprávních vztahù. 
Závìr zní, že všechny objekty i pozemky jsou ve vlastnictví 
mìsta vyjma pozemkù pod východní èástí klášterní zdi. Ty 
jsou ve vlastnictví státu a mìsto o nì požádalo. Kdysi však 
patøily do majetku, stejnì jako celý klášter, Sester køe- 
s�anské lásky z Paderbornu a dokud nebude mít stát 
vyøešeny církevní restituce, tak je nemùže pøevést. My 
jsme se však se Sestrami dohodli a máme právnì ošetøe- 
no, že na navrácení netrvají. 

Druhou èástí bylo zadávání veøejných zakázek. Zde 
kontroloøi objevili drobné formální pochybení. To bylo 
zpùsobeno tím, že u V. etapy jsme zadání vypracovali 
podle zákona o zadávání veøejných zakázek, který se však 
v prùbìhu výbìrového øízení zmìnil a výsledek jsme 
oznámili již podle zákona nového. Jiné pochybení zjištìno 

Od podzimu loòského roku až do letošního 5. bøezna u nás na MÚ Ostrov probíhala kontrola Nejvyššího 
kontrolního úøadu (NKÚ), která mìla za úkol provìøit projekt Obnova a podpora návštìvnosti regionálnì 
významného rozsáhlého komplexu barokních památek v historické èásti mìsta Ostrov, který obvykle 
prezentujeme spíše pod názvem Historický Ostrov.

Bc. Jan Bureš, starosta mìsta Ostrova

Klášterní areál získal díky rekonstrukci v rámci projektu Historický Ostrov reprezentativní prostory nejen k prohlídkám, ale také pro nejrùznìjší kulturní akce. 
Na snímku je zábìr z vystoupení houslového virtuosa Václava Hudeèka v klášterním kostele.                                                   Foto: Ing. Marek Poledníèek
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a diplomatických projektù, které dopadaly s celou 
tíhou pøedevším na hlavy a bedra obyvatel kterékoliv 
ze zúèastnìných zemí. 

Ostrov-Schlackenwerth byl tehdy (1603-1623) na 
krátký èas svobodným mìstem podléhajícím králov- 
ské komoøe. Když však napjaté vztahy mezi èeskými 
stavy a císaøskou mocí vyvrcholily v Praze 23. kvìtna 
1618 defenestrací a otevøeným povstáním, pøidal se 
Ostrov, stejnì jako celé, vìtšinou protestantské Lo- 
ketsko na stranu èeských stavù. Zástupci šlechty 
a mìš�anù Loketska pøivítali na hranicích zemì 
nového „zimního“ krále Fridricha Falckého. Ostrovští 
si dokonce rychle dali novým panovníkem potvrdit 
svá dosavadní privilegia. Následky tohoto postoje se 
ovšem projevily brzy po listopadové bitvì na Bílé 
hoøe roku 1620. Došlo ke konfiskaci majetkù pro- 
tihabsbursky orientované šlechty i mìst, k tvrdým 
trestùm, emigracím, které pøedstavovaly v rámci 
Èeských zemí na 150 tisíc šlechticù a mìš�anù. Pro- 
bíhala rekatolizace sledující požadavek „Cuius regio 
eius religio (Èí vláda, toho náboženství)“, èasto ná- 
silná, narùstala bøemena poddanství, okleš�ování 
práv a svobod. To vše provázelo v nejvyšší míøe i ná- 
stup a vládu nového pána zkonfiskovaného ostrov- 
ského panství (1623 zástavního, 1625 dìdièného) 
Julia Jindøicha, vévody sasko-lauenburského, plu- 
kovníka císaøské armády. Šlo o tvrdého, cílevì- 
domého pobìlohorského šlechtice pùvodem ze se- 
verního Nìmecka, který do Èech pøišel s jasným 
plánem: získat zde co nejvìtší majetek. Vzorem se mu 
stal jeho vojenský nadøízený Albrecht z Valdštejna 
a jeho výnosné, systematicky budované èeské 
dominium.

Ostrovští postupnì za této vlády ztratili všechna 
dosud platná a èeskými panovníky potvrzená pri- 
vilegia nutná pro svobodný hospodáøský život a pro- 
speritu mìsta. Tvrdá opatøení provázela i soustav-
nou rekatolizaci a to i pøesto, že Julius Jindøich byl 
pùvodnì protestant. Mìš�ané se tomuto útisku 
bránili ze všech sil, protestovali i u císaøského dvora, 
ale byli odmítáni, napomínáni a trestáni, dokud se 
nenaplnilo prohlášení vrchnostenského hejtmana, 
totiž že: „I jejich krev, vlasy na hlavì a košile s botami 
na tìle patøí jeho vévodské Milosti.“ Situaci mìš�anù 
ztížila ještì epizoda z roku 1631. Saské vojsko do- 
èasnì obsadilo Èechy a Ostrovští vzhledem k tomu 
doufali jak v obnovu svobody vyznání, tak v pomoc 
proti nové vrchnosti. Tím tìžší pak byly následky 
nezdaøené akce. Køivdy, které mìsto zažívalo však 
pøedstavovaly jen èást dalších pohrom, které je 
postihly v rozmezí onìch osmièkových letopoètù.

Redakce Ostrovského mìsíèníku hledá redaktora 
externistu, který by pravidelnì psal texty do OM, 
zejména rozhovory, úvodníky, pøípadnì další 
pravidelné rubriky. Rovnìž je tøeba, aby se 
zúèastòoval aktuálního dìní (vybrané kulturní, 
sportovní a jiné akce ve mìstì) a poøizoval z nich 
zápis, pøípadnì fotografie. Požadujeme dobré 
znalosti èeského jazyka a samostatné rozhodo- 
vání. Své nabídky a kontakt na sebe posílejte na 
adresu: Lucie Kiliánová (tel. 353 800 516), Dùm 
kultury Ostrov, Mírové nám. 733, 363 01 Ostrov. 
Mùžete posílat také e-mail s oznaèením „nový 
redaktor“ na: janeckova@dk-ostrov.cz. 

Ohlas Hany Šimkové na èlánek Projekt azy- 
lových stanoviš� Jana Dvoøáka (OM 2/2008) 
jsme z nedostatku místa nemohli uveøejnit 
v bøeznovém mìsíèníku. Proto se k tomuto téma- 
tu vracíme nyní a z došlého ohlasu vybíráme:

Cena Køesadlo pro Hanu Šimkovou

...Odchytová služba azylu Macík ve spolupráci 
s Mìstskou policií Ostrov je v pohotovosti 24 hodin 
dennì, a to vèetnì víkendù. Za dobu naší èinnosti (od 
roku 2000) bylo z mìsta odvezeno více než 600 
koèek, vykastrováno bylo pøes 300 koèek. Koèky se 
úspìšnì daøí vytlaèovat ze støedu mìsta do zahrád- 
káøských kolonií, kde již tolik nevadí a lidé se o nì 
starají, jelikož je již považují za své (vzpomeòte si na 
situaci v roce 2000-2002, kdy byly koèky na tržišti, 
v soukromé škole i jinde a na problémy, které to 
zpùsobovalo). Díky perfektnì fungující Mìstské 
policii Ostrov, ostrovským hasièùm i MÚ Ostrov jsou 
zvíøata, která nejsou schopna se o sebe postarat, 
odchycena a umístìna v azylu v Horním Žïáru. 
Navrhovaná mìstská stanovištì pro koèky jsou jen 
utopie. Nedovedu si pøedstavit ani místo ve mìstì, 
kde by je bylo možné vybudovat, ani obyvatele 
v blízkém okolí takového koèièího útoèištì, kteøí by 
s tím souhlasili. Pochybuji, že by to schválila vete- 
rinární a hygienická správa, nemluvì o tom, kdo by se 
o takové koèièí shromaždištì ve mìstì staral a uklízel 
v nìm. Kde je tolik zvíøat na jednom místì, tam je 
i zvýšený výskyt nemocí, které si zvíøata vzájemnì 
pøedávají. Staèí si zajet do nedalekých Karlových Varù 
a posoudit situaci sami. Oblasti, kde lidé krmí koèky 
ve velkém, jsou plné polorozpadlých boudièek, 
plastových nádobek se zbytky a všude se povaluje 
obrovská spousta kostí a starého plesnivého krmiva, 
které jsou lákadlem pro jiná zvíøata, napøíklad 
potkany a holuby... 

Hana Šimková byla jednou z šesti ocenìných, kteøí 
v Rytíøském sále hradu Loket pøevzali cenu Køesadlo 
2007. Tato cena je urèena „obyèejným lidem, kteøí 
dìlají neobyèejné vìci“. Je to symbolické podìkování 
za to, že nezištnì vìnují svùj èas a síly obecnì pro- 
spìšným èinnostem. Køesadlo udìluje každoroènì 
Národní dobrovolnické centrum Hestia spolu s Ma- 
teøským centrem Karlovy Vary. 

V únoru se v Ostrovì narodilo 13 dìtí, zemøelo rovnìž 
13 obèanù. Manželství uzavøely dva páry. K trvalému 
pobytu ve mìstì se bìhem února pøihlásilo 25 osob, 
odstìhovalo se jich 17. Celkovì tedy ve mìstì pøibylo 
osm obèanù. Celkový poèet obyvatel hlášených 
v Ostrovì k 29. únoru 2008 byl 16 948. 

Osudné smyèky osmièek i v dávné historii Ostrova
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Ještì jednou koèky ve mìstì

Cenu Køesadlo 2007 získali (zleva): František Havinger, AnnaHirtová, Vladimír Král, Hana Šimková, Markéta Grossová, Milan Prokeš.
Foto: Martin Kasal

red

Hledáme redaktora

Redakce OM 

Zmìna stavu obyvatel 
mìsta Ostrova v únoru 2008

Jana Pecková, Soòa Szarková, MÚ Ostrov

Ostrov ležel od svých poèátkù v blízkosti køižovatky 
pro  mìsto výnosných obchodních cest vedoucích ze 
severu i západu do vnitrozemí Èech. Tyto cesty však 
sloužily také pochodùm vojsk. A žoldnéøské oddíly, a� 
už odkudkoliv a k jakékoliv stranì náležející, se 
chovaly vždycky v souladu s názorem, že „armáda se 
živí sama“. To znamená, že vojska požadovala od 
mìš�anù chléb, maso a pivo, píci pro konì, pøípadné 
ubytování a penìžité dávky zvané „výpalné“. To vše 
pod hrozbou vypálení a bezohledného rabování 
mìsta. Nejtíže dopadala tato bøemena na mìsto 
bìhem tzv. švédské války (1630-1635) a pak války 
švédsko-francouzské (1635-1648). Vojenské oddíly, 
v rozsahu nìkdy pøevyšujícím poèet obyvatel, 
pøecházely pøes Krušné hory, dopouštìly se krutostí 
a èasto museli lidé z okolí hledat útoèištì v hradbách 
Ostrova èi utíkat do lesù. Ostrov se svým okolím tak 
zažil více než desítku takových prùtahù, které mìsto 
zcela ožebraèovaly. Stejnì tak nucené dávky odvádì- 
né na vydržování domobrany a zbrojení. Kromì toho 
museli mìš�ané platit své vrchnosti danì z pozemkù 
a za ochranu. Vezmeme-li v úvahu, že za neklidných 
váleèných let a neustálé hrozby vojenských vpádù 
vázlo obdìlávání polí za hradbami, øemeslná výroba 
i obchod, znamenala tøi váleèná desetiletí bídu dnes 
už tìžko pøedstavitelnou, všestranný nedostatek 
s následnými epidemiemi, neustávající strach o holé 
životy. Pøi tom všem mìl Ostrov ještì jistou výhodu 
v pøizpùsobivosti a diplomatické obratnosti svého 
pána. Julius Jindøich si totiž dokázal opatøit pro svá 
panství ochranné listy souèasnì od strany pøátelské 
i nepøátelské. Mìsto tak uniklo alespoò vypalování 
a vraždìní, které jinde èasto zanechávalo pustou 
a vylidnìnou  zemi.

Kromì písemných dokladù o neblahých událostech 
tøicetileté války se v Ostrovì zachovalo i jedno hma- 
tatelné svìdectví o tehdejší bídì a drahotì: takzvaný 
Kamenný bochníèek, zazdìný na domì vedle farního 
kostela. Jak hlásá nápis, stál tento malý bochníèek 
chleba za tøicetileté války tehdy horentní sumu dvou 
zlatých. 

Výzva ètenáøùm
Redakce Ostrovského mìsíèníku hledá pamìt- 
níky, kteøí vlastní fotografie nebo jiné doku- 
menty jako doklad života ve mìstì Ostrovì 
a jeho okolí v letech 1918, 1938, 1968 a jsou 
ochotni zapùjèit je na pøipravovanou výstavu 
v Domì kultury, aby se laskavì pøihlásili v Kro- 
nice mìsta (DK Ostrov, dveøe è.114, tel. 353 800 
529) u Walburgy Mikešové nebo v Infocentru 
v DK Ostrov.

Mgr. Zdenka Èepeláková

Hana Šimková, OS Macík
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Jarní úklid v Ostrovì
Únorové náhlé oteplení a výrazné sucho se samo- 
zøejmì odrazilo i na èinnosti hasièù. Letos ponìkud 
døíve zaèaly požáry travních a lesních porostù. Nej- 
èastìji jsme zasahovali opìt v lokalitì „U studánky“, 
kde se setkáváme se stále stejnými problémy týkají- 
cími se prùjezdnosti zahrádkáøskou kolonií. Celkem 
jsme byli vysláni ke 22 událostem, z nichž bylo 10 po- 
žárù, pìt dopravních nehod, šest technických pomocí 
a jeden planý poplach. 

16. února byl ohlášen požár zahradní chaty za super- 
marketem na Jáchymovské ulici. Na likvidaci požáru se 
podílely jednotky Ostrov, Hájek a kolegové z Karlo- 
vých Varù. Téhož dne se jednotky Ostrov a Karlovy 
Vary sešly ještì u požáru komínového tìlesa v Hroz- 
nìtínì. Nezvyklé probuzení zažili obèané bydlící neda- 
leko zimního stadionu v Ostrovì, kam se ráno 17. úno- 
ra sjeli hasièi. Jednotka Ostrov na základì hlášení èidla 
o úniku èpavku ve strojovnì ZS vyjela spoleènì s HZS 
Karlovy Vary, ale únik se na místì nepotvrdil, byla to 
jen technická porucha èidla. Požár lesního porostu 
„U studánky“ byl ohlášen 20. února. Byl to požár trávy 
a lesní hrabanky se dvìma ohnisky. Likvidovaly ho 
jednotky z Ostrova, Hájku, Karlových Varù, Chebu. 
Následující den si ohnivý kohout vybral za obì� døevì- 
ný pøístøešek u obytného domu v ulici Nad Nádražím, 
v objektu se nalézaly tøi tlakové láhve s propan-bu- 
tanem. Požár kùlnu zcela znièil. Noc z 26. na 27. února 
pøinesla další tøi požáry. K požáru lesa a trávy mezi 
Ostrovem a Vojkovicemi vyjela naše jednotka spolu se 
záchranným sborem Èeských drah z Chebu, jelikož 
hoøelo v prostoru u železnièní tratì. O hodinu pozdìji 
vzplanul døevìný pøístøešek v areálu bývalé Stanice 
mladých pøírodovìdcù v Ostrovì. Na místì zasahovali 
naši hasièi a hasièi z Karlových Varù se tøemi cisternami, 
pøesto kùlna plná pilin shoøela. V noci byl ještì ohlášen 
požár chatky v ulici Na Kopci, k místu vyjely jednotky 
Ostrov, Hájek a Karlovy Vary a chatu, která byla pøi 
pøíjezdu hasièù už celá v plamenech, požár zcela znièil.
Na prázdniny máme pøipraveno další letní soustøe- 
dìní pro dìti v termínech 1.-6. èervence a 22.-29. 
srpna. Pøihlášky jsou ke stažení na našich stránkách 
(www.hasiciostrov.wz.cz), informace obdržíte u ved. 
tábora Aleny Tvrdé na tel. 774 183 248.

Hasièi upozoròují
Protože pøedpokládáme suché jaro, chtìl bych opìt 
upozornit na nebezpeèí travních a lesních požárù. 
Jejich vznik je obvykle velmi náhlý a šíøení tohoto 
požáru je velice rychlé. Pøedstava, že se dá pøed tako- 
vým požárem utéct, je mylná. Na loukách je letos 
hojný výskyt vysoké staré suché trávy a by� je pro- 
rostlá novou zelenou travinou, je pøesto velice ne- 
bezpeèná. Buïte proto prosím na svých procházkách 
opatrní a pøi pohybu v lese a v suché trávì se vyhnìte 
používání otevøeného ohnì a kouøení. Další nebez- 
peèí v lesích pøedstavuje stav stromù po vichøici 
Emma, která se pøes naše území pøehnala poèátkem 
bøezna. Respektujte prosím práci tìžebních spoleè- 
ností a zákazy vstupu vydané majiteli a správci lesních 
porostù. 

Odvoz objemného odpadu bude provádìn z území 
mìsta vèetnì místních èástí ve stanovených termínech 
a za tìchto podmínek: Odvoz bude rozdìlen na etapy 
s výètem ulic. Vlastníci rodinných domkù a bytových 
jednotek budou vèas informováni prostøednictvím 
svých správcù, pøedsedù sdružení a informaèních 
letákù. Kontejnery budou pøistaveny ve mìstì 
v sobotu od  8.00 do 12.00 hod. a v místních èástech 
v pondìlí, úterý a støedu v odpoledních hodinách. 

Kontejnery budou v obcích pøistaveny v tìchto 
termínech: Maroltov a Vykmanov 1. dubna, Kvìt- 
nová 2. dubna, Horní Žïár (nová výstavba k dìtskému 
høišti) 3. dubna, Horní Žïár 8. dubna, Dolní Žïár 
9. dubna, Moøíèov 15. dubna, RD Pod Køížkem 
16. dubna, RD Sukova, Smetanova, Hroznìtínská 
17. dubna. Ulice: Máchova, Odborù, Nejedlého, 
Èapkova a Sládkova 5. dubna. 

Žádáme obèany, aby neukládali odpady na stanovištích 
pøed pøíjezdem kontejnerù a rovnìž po jejich odve- 
zení. Bude to posuzováno jako nepøípustné zakládání 
èerné skládky. Pøi svozu bude spolupracovat Mìstská 
policie. Pokud nevyužijete uvedených termínù, mùže- 
te odpad bezplatnì odevzdat ve Sbìrném dvoøe, 
Krušnohorská 792, Ostrov.

Druhy odebíraných odpadù 
Pouze objemné odpady: vysloužilé pøedmìty z do- 
mácností, které svými rozmìry nebo hmotností nepatøí 
do nádob na smìsný odpad. Svoz není urèen pro sbìr 
stavebního odpadu a výrobky podléhající zpìtnému 
odbìru (elektrospotøebièe, pneumatiky nebezpeèné 
odpady, èásti autovrakù, oleje, barvy, laky atd.).

Pøispìjte svým pøístupem a pochopením k akci pro 
všechny, kdo nemohou v prùbìhu roku odvézt velko- 
objemové odpady do Sbìrného dvora. Nechceme, 
aby se naše mìsto pøi poøádání této akce stalo 
smetištìm! 

Po naplnìní budou odvezeny a další již nebudou 
pøistaveny!

Nepøehlédnìte!

Pøednáška známého astrologa Milana Gelnara 
Astrologie a výchova dìtí se koná 2. dubna 
v 17 hodin. 

Vše o knihovnì najdete na: www.mkostrov.cz. 

Na pøednášce se dozvíte, jak se které 
znamení projevuje a jak by rodièe mìli chápat 
vrozené vlastnosti dìtí a podle toho pøizpùsobit své 
výchovné metody. 

Dìtem jsme v prùbìhu bøezna vylepšili dìtské 
oddìlení a pøipravili jim pøíjemné prostøedí. Uèni ze 
SOU, obor truhláø z Karlových Varù opravili a zre- 
novovali nábytek v oddìlení, byly provedeny ma- 
líøské a elektrikáøské práce, pøibyl další poèítaè na CD 
Romy. Dìkujeme pedagogùm a studentùm Gymná- 
zia Ostrov a SPŠ Ostrov za pomoc pøi zajiš�ování 
školení internetu pro seniory v rámci akcí Bøezen 
Mìsíc Internetu 2008. Kurzy absolvovalo pøes sto 
zájemcù. 

Výtržnictví
Ostrovští policisté zahájili trestní stíhání dvou mladíkù 
z Ostrova pro trestný èin výtržnictví. Krátce po pùlno- 
ci se poprali na diskotéce po vzájemném slovním 
napadení. Po hádce došlo i na zranìní. Oba svým 
jednáním naplnili skutkovou podstatu trestného èinu 
výtržnictví, jelikož si své úèty vyøizovali na místì 
veøejnosti pøístupném. 

Krádež v zahrádkách
Mladík z Jáchymova vnikl do zahradní kolonie za MÚ 
Ostrov a následnì do zahradní chatky. Z té si odnesl 
pouze rádio s tužkovými bateriemi. Policistùm dlou- 
ho neutíkal. Za jeho èin ho policisté odmìnili trestním 
stíháním pro trestný èin krádeže a porušování do- 
movní svobody. 

V souèasné dobì schází fyzicky na služebnì obvod- 
ního oddìlení v Ostrovì 12 policistù. Služební obvod 
OOP Ostrov má 156 km2 a bydlí zde 23 156 oby- 
vatel. Výbìr z trestné èinnosti 2007, kterou policisté 
šetøili: 38 pøípadù vloupání do vozidel, 10 pøípadù 
krádeží vozidel, 19 pøípadù vloupání do sklepù, 
15 pøípadù krádeže šrotu, 45 vloupání do zahradních 
chatek a dva pøípady útoku na veøejného èinitele. 
Oproti roku 2006 bylo o tøi pøípady vloupání do 
vozidel ménì, o osm pøípadù krádeže vozidel ménì, 
o 11 pøípadù vloupání do sklepù, o tøi pøípady mìnì 
vloupání do zahradních chat. Od roku 2005 mají 
spáchané pøestupky klesající tendenci, a to až na 
1427 pøestupkù v roce 2007. Z toho bylo: 359 ma- 
jetkových pøestupkù, 236 pøestupkù v obèanském 
soužití, 755 pøestupkù v dopravì. Na 4470 pokutách 
v blokovém øízení policisté vybrali kolem dvou 
milionù korun. V roce 2006 policisté zadrželi 22 hle- 
daných osob na základì pøíkazù k zatèení nebo dodá- 
ní do výkonu trestu a 30 osob jako podezøelých ze 
spáchání trestného èinu. Ostrovští policisté se také 
zamìøili pøi rùzných akcích na alkohol v restauraèních 
zaøízeních a ve svém služebním obvodì pøedvedli 
kolem jedné desítky mladistvých. 

Police ÈR Ostrov v roce 2007

Zprávu z výsledku bowlingového turnaje 
jednotlivcù pro policisty ètìte na str. 10

Ve dnech 2. a 3. dubna 2008 se koná ve všech 
ostrovských mateøských školách zápis dìtí k do- 
cházce od 1. záøí 2008. Zápisy budou probíhat 
v dobì od 10 do 11 hodin, odpoledne od 14 do 16 
hodin. 

Neèekaný ohlas zaznamenala bøeznová akce ostrov- 
ské Mìstské knihovny vìnovaná seniorùm: bìhem 
jednoho odpoledne jich knihovnu navštívilo pìta- 
šedesát. K dispozici jim byly nejen knihy, ale také 
internet, hudební oddìlení s nejrùznìjšími nahráv- 
kami a také praktická ukázka drátování velikonoèních 
vajíèek. Ve studovnì si mohli lidé starší generace 
prolistovat i mìstskou kroniku, kterou jim spolu s in- 
formacemi nabídla kronikáøka Walburga Mikešová. 
Senioøi spolu také vzájemnì diskutovali na nejrùz- 
nìjší témata, k nimž dala podnìt bohatá nabídka knih 
a èasopisù všech žánrù. K pohodì jistì pøispìlo 
i obèerstvení kávou s lákavým cukrovím. Jako upo- 
mínku na tento den vìnovala knihovna seniorùm 
propagaèní materiály o knihovnì a pøívìsek na klíèe.

Na dotazy pøítomných odpovídala kronikáøka mìsta Ostrova 
Walburga Mikešová.                                    Fotot: Irena Janeèková
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Karolina Gottschierová, Odbor SM

Senioøi v knihovnì

V hudebním oddìlení knihovny se ženy zajímaly o zdobení 
velikonoèních kraslic.                                     Foto: Irena Janeèková

Ostrovští hasièi v únoru

Pavel Všelko, JSDH Ostrov

Obvodní Policie ÈR 

Vrchní inspektor nprap. Pavel Valenta

Zápis do mateøských škol

Dagmar Shánìlová, MÚ Ostrov

Mgr. Irena Leitnerová, øed. MK

Mìstská knihovna Ostrov 



Jarní prázdniny ubìhly jako voda a na zaèátku 
druhého pololetí se naši žáci kromì výuky 
nadále zapojují do následujících aktivit. 

Vycházející žáci se momentálnì pøipravují na 

pøijímací zkoušky na støední školy a na uèilištì. 

Nìkteøí již absolvovali talentové zkoušky. Žáci 8. tøíd 

si v rámci výtvarné výchovy prohlédli výstavu na Staré 

radnici. V Mìstské knihovnì Ostrov si žáci 3. tøídy 

vyslechli v hudebním koutku besedu, jejíž téma se 

týkalo autorù dìtských písní, dìti si zde také 

zasoutìžily a na závìr si spoleènì zazpívaly. Žáci 

6. a 7. tøíd se zúèastnili školního kola Pythagoriády. 

Bìhem února se žáci 8. a 9. tøíd zapojili do besedy, 

kterou vedl Zdenìk Pospíšil. Týkala se partnerských 

vztahù, rizik sexuálního života a drogové závislosti. 

Kolektivy i jednotlivci z rùzných tøíd se pøipravují na 

školní akademii, která se uskuteèní v èervnu v Domì 

kultury Ostrov. Dìti se na tuto akci velice tìší a pe- 

èlivì se na ni pøipravují. Zaèátkem bøezna probìhla 

první secvièná na tuto akademii, kdy se rozhodovalo 

a vybíralo mezi nejlepšími pøíspìvky úèinkujících. 

Všem našim žákùm, jejich rodièùm i zamìstnancùm 

školy pøejeme pøíjemné prožití velikonoèních svátkù. 

ZŠ Klínovecká

Veronika Raulová
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Zprávy ze školVybráno z MÚ Ostrov
Školky provoz v létì nepøeruší
Provoz mateøských škol v Ostrovì nebude o letních 
prázdninách pøerušen. Podle pøíslušné vyhlášky Mini- 
sterstva školství, mládeže a tìlovýchovy ÈR lze o letních 
prázdninách provoz MŠ omezit nebo pøerušit. Rozsah 
omezení èi pøerušení stanoví øeditelka MŠ po projed- 
nání se zøizovatelem, v tomto pøípadì mìstem Ostrov. 
Øeditelky jednotlivých ostrovských mateøských škol se 
dohodly na možnostech a podmínkách pøedškolního 
vzdìlávání dìtí v jiných mateøských školách po dobu  
pøerušení provozu. Dvì školky budou uzavøeny ètyøi 
týdny, další tøi MŠ sedm týdnù. V MŠ pøi ZŠ J. V. 
Myslbeka bude zajištìn provoz od 7. do 25. èervence 
a v MŠ Palackého od 28. èervence do 22. srpna.
Provozovatel pro stravování na ZŠ
Vítìznou firmou v poptávkovém øízení na provozova- 
tele školního stravování se stala pražská firma Eurest, 
zaøízení školního stravování spol. s. r. o. 
V zájmu zkvalitnìní úrovnì stravování ve školách vy- 
psalo mìsto Ostrov poptávkové øízení na provozování 
školního stravování (zajištìní výroby, rozvoz a výdej 
obìdù).  V ZŠ Masarykova bude vybudována centrální 
vývaøovna s výdejnou a ve dvou zbývajících základních 
školách (ZŠ Májová a ZŠ J. V. Myslbeka) budou pouze 
výdejny. Pøestavba bude uskuteènìna v období letních 
prázdnin, k 1. záøí 2008 by mìl být provoz zahájen. 
V centrální vývaøovnì se poèítá rovnìž s pøípravou 
obìdù pro ostrovské støední školy (Gymnázium 
Ostrov, SPŠ Ostrov) a v rámci øešení celomìstského 
projektu také s pøípravou stravy pro Dùm s peèova- 
telskou službou vèetnì terénní peèovatelské služby. 
Soubìžnì se øeší rekonstrukce školních kuchyní a jíde- 
len, které za souèasného stavu vyžadují pomìrnì ná- 
kladnou modernizaci kuchyòského vybavení, sociální- 
ho zázemí a instalací. 
Dotace na opravu Domu kultury
Mìsto Ostrov chce na financování opravy Domu 
kultury v Ostrovì využít možnosti, kterou dávají fondy 
EHP Norska. Zastupitelstvo mìsta odsouhlasilo podání 
žádosti k tomuto dotaènímu titulu a schválení finan- 
èního krytí projektu, které by nemìlo pøekroèit 29 mi- 
liónù korun. V rámci daného projektu se plánuje pro- 
vedení rekonstrukce støechy, stavební, záchovné a re- 
staurátorské úpravy fasády, oprava otvorových prvkù 
ve fasádì a úprava manipulaèních lávek nad jevištìm.
Pamìtní deska pro Lípy svobody
V roce 1968 byly v Ostrovì (tak jako v jiných mìstech) 
vysázeny u pøíležitosti 50. výroèí vzniku samostatného 
Èeskoslovenska  tzv. Lípy republiky, a to pøed vchodem 
do tehdejší III. ZŠ (nyní ZŠ Májová). Èlenové Komise 
pro propagaci a historickou pamì� mìsta navrhli pøipo- 
menout tuto událost formou pamìtní desky umístìné 
u vchodu do budovy školy. Odhalení této pamìtní 
desky k výroèí 28. øíjna 2008 pøipomene okolnosti, za 
jakých v roce 1968 k vysázení lip došlo. Mosazná deska 
cca 2 mm silná v pøibližném formátu A4 by nesla nápis: 
Lípy svobody byly vysazené 27. 10. 1968 u pøíležitosti 
50. výroèí vzniku Èeskoslovenské republiky.
Ostrov pøijal cenný dar
Pøedmìtem daru je kopie sousoší Zaváté šlépìje vy- 
tvoøeného akademickým sochaøem Jaroslavem 
Šlesingerem, politickým vìznìm nacistického i komu- 
nistického vìzení. První verzi sousoší vytvoøil autor 
z chlebové støídky v koncentraèním táboøe v Sachsen- 
hausenu. Originál sochy je umístìn na jihlavském 
Ústøedním høbitovì. 
„Zaváté šlépìje jsou symbolickým pomníkem všech 
padlých, popravených, umuèených, bezhrobých a po- 
ztrácených,“ øekl mimo jiné o tomto sousoší sám autor. 
V duchu jeho výroku najde tato kopie, na pøání dár- 
kynì Marie Bohuòovské, dùstojné umístìní v Památ- 
níku obìtem veškerého násilí na Ostrovsku v kapli sv. 
Floriána v Ostrovì, kde doplní stávající sbírku. Bohužel, 
nìkterým z pøedchozích majitelù bylo sousoší poškoze- 
no nátìrem, proto je bude tøeba nejprve restaurovat. 

V uplynulých dnech probìhlo na naší škole 
i mimo ni velké množství aktivit. 

V krajské výtvarné soutìži Odpady oèima dìtí jsme 

získali nìkolik ocenìní. Jmenujme alespoò Martina 

Klofandu ze 3.C za nejvtipnìjší obrázek nebo kolek- 

tivní práci tøídy 3.A, která si odmìnu i s uèitelkou 

Roulovou osobnì vyzvedla v krajské knihovnì v Kar- 

lových Varech. Reportáž z pøedávání cen jsme mohli 

zhlédnout ve vysílání kabelové televize Ostrov. Do 

vysílání Èeského rozhlasu o všech ekologických 

aktivitách naší školy byla pozvána i uèitelka 

Lederleitnerová. Cenné body ve sportovním dìní 

zaznamenali i žáci II. stupnì. První místo ve šplhu 

družstva chlapcù (Lisièan, Šmíd, Istrate, Filák) a druhé 

místo družstva dìvèat (Hluchá, Sochorová, Pazdero- 

vá, Franková) zajistilo postup do krajského kola. Že se 

máme na co tìšit, o tom svìdèí i neuvìøitelný výkon 

Davida Istrateho, který 4,5m šplhu na tyèi zvládl za 

2,36 sekundy. Nesmíme zapomenout ani na tradiènì 

nejoblíbenìjší soutìž Zpívá celá družina, v níž v só- 

lovém zpìvu zazáøili bratøi David a Daniel Vitákovi 

s písní Otec Abrahám, v kategorii zpìv s playbackem 

pak nadchli Adéla Køížová a kouzelný žabák Crazy 

Fog v podání Matìje Velièky a jeho doprovodu, který 

roztleskal diváky už v prùbìhu vystoupení. 

Díky obìtavé práci vychovatelek školní družiny nás 

budou dlouho provázet rozzáøené oèi dìtí a høejivá 

atmosféra slavnostního odpoledne. 

Májový trojlístek

Mgr. Naïa Èechmanová

Ze soutìže Zpívá celá družina                                                                                                                         Foto: Mgr. Milena Doležalová

V lednu probìhla na škole výtvarná soutìž žákù 
II. stupnì na téma Plakáty. Nejlépe si vedly dívky 
z 9.C Krausová, Øihánková a Kováèiková. Na druhém 
místì skonèilo „výtvarné studio 8.A“ ve složení Kun- 
cová, Škodová, Bíbová, Filip Nguyen, tøetí byla opìt 
dìvèata z 9.C Záchová, Kanická a Žilèáková. Zvláštní 
cenu obdržely žákynì Krnáèová a Hranáèová.

Historický kroužek vedený uèitelem Hájkem se 
v polovinì února vydal do karlovarských lesù na 
prohlídku zøíceniny kostela sv. Linharta (založen 
1246) a zaèátkem bøezna se na Staré radnici zúèastnili 
nìkteøí èlenové besedy na téma Osudový rok 1938. 
Také se uskuteènila další z partnerských akcí. Žáci 
z 8.C a 9.C navštívili školu v Markersbachu a spolu se 
svými nìmeckými kamarády mimo jiné besedovali 
nad literární tvorbou èeské autorky Sheily Och. 

ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ Ostrov

Mgr. Vladimír Vízdal

Dìti z Klínovecké vaøí pøi hodinì Pracovních èinností. Foto: Z archivu 
ZŠ Klínovecká
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Zprávy ze škol

Redakce si vyhrazuje právo krátit došlé pøíspìvky.

MDDM
Cahoza Cup automodeláøù

Den Zemì

Modeláøská soutìž

Zlatá udice

Slet èarodìjnic a èarodìjù

Sportovní høištì, minihøištì, minigolf

Herna v MDDM

Letní tábor Manìtín, termíny:

Pøímìstský sportovní tábor:

5. až 6. dubna 9.00 hod., MDDM Ostrov
Hodinovka na 27m dlouhé osmiproudé autodráze 

MDDM je IV. závodem republikového seriálu pro 

automodeláøe celé ÈR bez omezení vìku.

22. dubna 14.30-17.00 hod., areál Ekocentra
Dùm dìtí, Ekocentrum a OS Benjamin pøipravují za 

podpory mìsta a OŽP už posedmé ekologickou akci 

Den Zemì, soutìž jednotlivcù i škol ve sbìru starého 

papíru, plastových lahví, víèek z PET lahví a mono- 

èlánkù, novì i plastových kelímkù a hliníkových 

uzávìrù z jogurtù. Soutìže o ceny, vìdomostní test 

pro každého o zvíøatech chovaných v EC „Co o nás 

víte?“, malování na chodník (téma Jak si pøeji, aby 

Zemì vypadala v roce 2020), orientaèní bìh pro 

nejmenší, keramická dílna, lukostøelba, ekojízda na 

kolobìžce, kole a bybalu, jízda na koních, atraktivní 

horolezecká stìna. Vstupenkou na tyto akce bude 

potvrzená úèastnická karta se záznamem o do- 

nesení sbìru. Pro nejlepší sbìraèe máme opìt 

pøekvapení.

Informace pro sbìraèe: 
Pevnì svázané balíky papíru se budou vážit na místì. 

Plastové lahve doma sešlapejte, spoèítejte, vložte do 

plastových pytlù a zavažte. Spoèítaná víèka od PET 

lahví doneste nejlépe v igelitové tašce. Kelímky a hli- 

níkové uzávìry z jogurtù omyjte, zasuòte do sebe, 

omytá víèka provleète nebo složte na sebe. Z kelímkù 

i uzávìrù vytvoøíme tìlo housenky. Pøineste jich co 

nejvíce, a� je housenka co nejdelší!

26. dubna od 9.00 hod., louka u Jenišova
Soutìž pro malé letecké modeláøe Karlovarska 

v kateg. H, A3, F1A, F1H, P30. Postup do krajského 

finále.

19. a 20. dubna od 8.00 hod.
Krajské kolo pøeboru zájmových kroužkù mladých 

rybáøù. Soutìží se dvoufázovì (So: Rybolovné 

techniky, Ne: Samotný lov ryb).

30. dubna 17.00 hod., travnaté plochy u Eko- 

centra
MDDM a OS Benjamin zve dìti i dospìlé na sabat. 

Malí èarodìjové i èarodìjnice absolvují výuku v èa- 

rodìjné škole Alamíry Paznechtové: tanec, èarování, 

vìštìní, zaklínání, ovládání koštìte. Volba královny 

sabatu a pálení nejošklivìjší èarodìjnice. Další 

informace na plakátech ve školách a ve mìstì.

Tenis, fotbal, basketbal, volejbal, nohejbal si mùžete 

za pøíznivého poèasí zahrát na víceúèelovém høišti 

a minihøišti MDDM Po-Pá do 19 hod., So-Ne 10-18 

hod. Stejnì je otevøen i minigolf a venkovní stolní 

tenis.

PC hry, elektronické šipky, stolní hokej a fotbal, 

airhockey, kuleèník (pro starší 12ti let). Po-Pá 14-19 

hod.

 I. 27.6.-10.7., 

II. 10.7.-23.7.,  III. 23.7.-5.8.,  IV. 5.8.-18.8.

 I. 30.6.-4.7., 

II. 7.7.-11.7.

Informace
ke všem akcím, k èinnosti kroužkù a táborùm: 

MDDM Po-Èt 8-20 hod., Pá 8-18 hod.,
 tel. 353 613 248.

Maturitní ples Støední prùmyslové školy Ostrov se 

uskuteènil v pátek 22. 2. 2008 (vcelku vyvedené èíslo) 

v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Všichni 

studenti IV. roèníkù (celkem pìt tøíd) se už netrpìlivì 

tìšili na tento veèer, až budou stužkováni a pøiblíží se 

malými krùèky ke zkoušce z dospìlosti, kterou musí 

každý støedoškolák podstoupit. Pøed samotným 

ceremoniálem studenti pøedvedli pøedtanèení pod 

vedením choreografa Vítka Pelce, studenta tøídy L4, 

které sklidilo nadšené ovace pøítomných. Ples 

pokraèoval ve slavnostní atmosféøe a o zábavu 

rozhodnì nebyla nouze. Potom pøišla ona vytoužená 

chvíle studentù, kteøí mìli být stužkováni. Na tváøi 

každého maturanta byla vidìt spokojenost a radost, 

jeden jak druhý si uvìdomil, že tato slavnost se koná 

hlavnì kvùli nìmu. Po nezbytných ceremoniálech 

následovala volná zábava, k poslechu a tanci hrály 

živì kapely The Appels a Alfa sextet a v sále vládla 

dobrá nálada. Kolem desáté hodiny veèerní probìhla 

dražba prvního výtisku Pùlnoèních novin E4A. Ke 

každému maturitnímu plesu neodmyslitelnì patøí 

i pùlnoèní pøekvapení, a tak byla k vidìní rùzná 

pøedstavení: scénky, témìø nahá tìla i tanec v pøe- 

vlecích. Nejvìtší ohlas vzbudilo originální vystoupení 

tøídy E4B. Ples se velmi povedl a byl takový, jaký by 

mìl pro každého maturanta být. Nezapomenutelný! 

Teï už nezbývá nic jiného, než znovu zasednout do 

lavic a pilnì se pøipravovat na maturitu. Tak nám držte 

palce! 

Maturitní ples SPŠ Ostrov

Dáme vám hádanku: víte, co znamená náš 

nadpis? Zkuste nad ním zapøemýšlet nebo si 

pøeètìte náš èlánek. 

Skupina ètyøiceti mladých dobrodruhù z ostrovského 

gymnázia a partnerského gymnázia z Wunsiedelu ve 

vìku 13 až 15 let se vydala po jarních prázdninách na 

týdenní spoleèný pobyt finanènì podporovaný 

Èesko-nìmeckým fondem budoucnosti, Bavorskou 

státní kanceláøí a Oberfrankenstiftung. Místem èinu 

se stal støedovìký hrad Hohenberg nedaleko hra- 

nièního mìsta Schirnding. Pod vedením sympatické- 

ho Andrease Kunze a milé Nadin Heitel, zamìstnan- 

cù tamìjšího vzdìlávacího ekocentra, se stali naši 

studenti výzkumníky podnikajícími poznávací cestu za 

tajemstvím zemského klimatu. Okusili  život ledních 

medvìdù, jimž se ztrácí kra pod nohama, poznávali 

vùnì potravin a zjiš�ovali na mapì, odkud a jak se 

dovážejí. S pøibývajícími poznatky všem zaèalo být 

jasné, jak i obyèejný, zdravý a chutný banán mùže 

pøispìt k zneèištìní životního prostøedí. A tak podle 

hesla celého projektu: „Regional gute Wahl“ si naši 

mladí výzkumníci prohlédli zemìdìlský statek ve 

Steinselbu promìnìný ve fungující ekologický sys- 

tém, kde se zpracuje i poslední kravské lejno. Ochut- 

nat pìtidenní sýr a jeho správnì uleželou variantu, 

poznat podrobnì, jak se tato dobrota vyrábí bylo pro 

majitele statku, rodinu Neufert, bìžnou hostitelskou 

rutinou. Na další rodinné farmì Rieß v Oberthöhlau 

dosáhla názornost výkladu a pohostinnost vrcholu 

v podobì špaldové pizzy a buchty, ti nejhorlivìjší 

uklidili majiteli stáj. Vyzbrojeni vìdomostmi a penìzi 

se úèastníci projektu po skupinkách vrhli do 

supermarketu Real v Marktredwitzu, kde nakupovali 

potraviny pro „ekobufet“. 

Tìch hádanek by mohlo být více. Tak napøíklad: Co je 

Sprachanimation, Zahnbürstenmörder, Kulturpunkt, 

Treibhauseffekt, Eisscholle, Kooperationsspiel, 

Folterkammer, Burgrallye, Kaiserschmorn…? Zeptejte 

se našich studentù nebo se podívejte na naše 

internetové stránky. 

Gymnázium Ostrov: 
Klimaforscherentdeckungsreise

Mgr. Dana Osièková, 
Karolína Voldøichová, Jana Müllerová

Jan Kaèmár, Marek Meda, 
Erik Rus, Jozef Koreník, studenti SPŠ 

Vlasta SchartováÚèastníci ekosemináøe v Nìmecku                                                                                                                 Foto: Archiv Gymnázia Ostrov
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Rozhovor
Miloš Flossmann opravuje vìžní hodiny

Vìnujete se 
hodinaøinì 
odjakživa?

Jak souvisí práce na vrtech s vìžními 
hodinami?

Zažil jste pøi opravách nìco zvláštního?

Co máte na své práci nejradìji?

Hodináøskému øemeslu 
jsem se prvním rokem uèil 
v Ostrovì u hodináøe 
Šimona, další tøi roèníky 
jsem absolvoval v Jáchy- 
movì u pana Zemana, kte- 
rému pøedevším vdìèím 

za tu nejlepší odbornou prùpravu. Výuka sestávala 
støídavì ze tøí mìsícù praxe u nìho na dílnì v Já- 
chymovì a tøí mìsícù teorie v Novém Mìstì nad 
Metují. Kupodivu jsem se pozdìji od hodinek dostal 
k úplnì odlišné práci. Od roku 1972 jsem totiž celých 
dvacet let pracoval na uranových vrtech. Sice jsem 
i tehdy hodináøské øemeslo zcela neopustil, ale ne- 
bylo mým hlavním zamìstnáním. Jemná hodináøská 
práce byla v kontrastu s hrubou prací v terénu. Mùj 
nejhlubší vrt byl pøes tisíc metrù a to už je poøádná 
døina. Ale nebýt té špinavé tìžké práce na vrtech, asi 
bych se nikdy neodhodlal k opravám starých vìžních 
strojù. 

Aèkoli si to tak možná nikdo nepøedstavuje, opravy 
starých vìžních strojù je také hodnì špinavá, hrubá 
a èasto i velmi nebezpeèná práce. Nejprve vìtšinou 
musím opravit podlahu a zábradlí, to jsou dvì nejdù- 
ležitìjší zásady pro bezpeènost. Hodinový stroj bývá 
zanesen nejrùznìjšími neèistotami, které se hro- 
madily po celá staletí. Není výjimkou, že pod náno- 
sem holubího trusu èasto hodinový stroj není ani 
vidìt. K oèištìní se používá nebezpeèný èpavek, ben- 
zin a rùzné zdravotnì závadné chemikálie... Mezi 
kolegy hodináøi není o vìžní stroje velký zájem a kdo 
je zvyklý na bílý pláš� a jemnou práci s lupou v ruce, 
ten by od toho rychle utekl.

Historek kolem oprav hodin je nespoèet, napøíklad 
jeden historický kolos v Tøebešínì mìl výjimku ve 
smìru natahování, neumìli jsme si s tím poradit 
a nakonec se stroj pohyboval opaènì. Po dvou týd- 
nech se hodiny naštìstí samy zastavily. Tak jsem tam 
namontoval elektronicky øízený pohon chodu s dál- 
kovým ovládáním vysílaèkou, podobný mají nyní 
i vìžní hodiny na Staré radnici v Ostrovì. Další 
zajímavost je rovnìž z Tøebešína: prostor s oprave- 
nými vìžními hodinami jsme zakryli pletivem, za nímž 
zùstal osamìlý holub. Za nìjaký èas jsme zjistili, že se 
kolem hodin shlukuje celé hejno holubù a pøi pod- 
robnìjším prùzkumu vyšlo najevo, že ho ostatní ho- 
lubi chodí otvory v pletivu krmit. Nakonec se jim 
podaøilo pletivo rozbít a svého druha osvobodit.

Miluji starou klasiku a nejradìji mám èíselníky, èím 
jsou starší, tím víc mì pøitahují. Je to takový „oblièej“ 
hodin, když se po letech pøijedu na své dílo podívat, 
stroj neuvidím, ale èíselník ano, a pak cítím urèité 
uspokojení. Èíselníky v sobì skrývají i rùzná výrobní
tajemství. Jsou to praktiky, které se mezi hodináøi 
pøedávají už po staletí a stále nejdou modernìjší
technologií nahradit. Po obroušení se plech dál  

Umìlecký hodináø Miloš Flossmann, který zanedlouho oslaví své jedenašedesátiny, se narodil v Mladkovì v Orlických horách. Jeho otec byl mlynáøem, 
a tak se rodina dost èasto stìhovala, protože v polovinì minulého století pùvodní døevìné mlýny leckde už dosluhovaly. Otec byl zruèným øemeslníkem 
a také nadšeným divadelníkem, v Žáravicích u Pøelouèe založil a pomohl vybudovat pøírodní divadlo, které je dodnes v provozu. Syn Miloš zøejmì zdìdil 
lásku k rukodìlné práci po nìm. Když pak tatínek zemøel na „mlynáøskou nemoc“ (onemocnìní plic), maminka se mìla co ohánìt, protože se musela dál 
starat sama o sedm dìtí. Nakonec jako kuchaøka sehnala práci v jáchymovských lázních, a tak se pøestìhovali do Jáchymova. V Ostrovì žije Miloš 
Flossmann teprve tøetím rokem a obdivuje jeho krásné a èisté prostøedí. Je vášnivým cyklistou (kdysi dojel na kole až na maïarský Balaton), takže okolí 
mìsta využívá k pohybu v pøírodì. Mìstu Ostrovu vìnoval svùj um a energii napøíklad pøi opravì vìžních hodin na Staré radnici.

Stálá expozice hodinových strojù
rekonstruovaných Milošem Flossmannem na 
Staré radnici Ostrov byla v bøeznu rozšíøena 
o exponáty umístìné v obøadní síni SR. 

Výstavu mùžete navštívit dennì od 9 do 12 a od 
13 do 17 hodin. 

„Chcete-li si koupit kvalitní hodinky, mìl by je 
nejprve vidìt odborník. Reklama bývá mnohdy 
klamavá a vnìjší vzhled vèetnì znaèky mùže být 
podvrh,“ radí Miloš Flossmann.

Miloš Flossmann (uvnitø necek) v dìtství na rybníku v Žáravicích, 

vpravo jeden ze sedmi bratrù
Foto: Soukromý archiv

Rozhovor s Milošem Flossmannem pøipravila 
Irena Janeèková

Pùvodní vøetenový hodinový stroj pochází z druhé pol. 16. stol., rekonstruoval jej Miloš Flossmann (souèást výstavy na Staré radnici).
Foto: Irena Janeèková

povrchovì upravuje, samozøejmì vše za souhlasu 
památkáøù. Letos o letních prázdninách budu opra- 
vovat vìžní hodiny v ostrovském zámku (SPŠ), budou 
tam celkem tøi nové èíselníky a už se na nì tìším. 
Nìkdy také rád opravím jiné historické strojky, na- 
pøíklad nedávno dvì staré praèky, z nichž jedna 
pocházela z roku 1905. A také velmi rád svou práci 
zdokonaluji a vylepšuji, v souèasné dobì je v øízení 
mùj nový patent, který by mìl umožnit, aby k pohonu 
bití hodin už nebylo nutné závaží. Nìkde totiž ani 
takové závaží použít nelze, napøíklad je-li pod ho- 
dinovým strojem klenba. Mé další vylepšení se týká 
použití stávající nejmodernìjší techniky (signálu DCF 
øízeného z Hamburku) pro chod historických hodin, 
teï už existuje asi na patnácti místech. 
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KINOKAVÁRNA  OD 17.30 HODIN

DUBENK I N O K A V Á R N A
DVD KINO

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

CO PØIPRAVUJEME V KINÌ 
NA KVÌTEN?

Ilona Hálová, vedoucí kin

6. dubna 15.00 hod., vstupné 25 Kè

Shrek, Oslík a princezna Fiona se vydávají vstøíc 
novým dobrodružstvím, pøi nichž se setkají s mnoha 
populárními postavami z pohádek. Po souboji s dra- 
èicí a zlým lordem Farquaadem èeká na Shreka ještì 
tìžší úkol: návštìva tchýnì a tchána.

13. dubna 15.00 hod., vstupné 25 Kè

Králíci Bob a Bobek se každé ráno vydávají z kou- 
zelníkova klobouku za dobrodružstvím a veselými 
pøíhodami: Na ulici, Na zahradì, S kolobìžkou, 
Truhláøi, U pumpy, Na bruslích, Na stavbì, Ve vzdu- 
chu, Na útìku, Na moøi, Ve škole sportu, Na výletì, 
Na koncertì.

20. dubna 15.00 hod., vstupné 25 Kè

Nejúžasnìjší pohádka, která kdy spatøila svìtlo svìta. 
Shrekùv žabí tchán Harold má na kahánku a zelený 
zlobr za nìj musí najít nástupce. Tentokrát ho 
doprovázejí Oslík s Kocourem v botách.

27. dubna 15.00 hod., vstupné 25 Kè

Cipísek si v kolébce hrál se støíbrnou lžièkou, jenže ta 
lžièka byla kradená. Knížepán se tak rozzlobil, že 
poslal na Rumcajse velké vojsko. 

5. a 19. dubna 15.00 hod., vstupné 25 Kè

Hrabì Teleke se svým sluhou narazí v Karpatii na 
lesního adjunkta, který se snaží odhalit Tajemství 
Karpatského hradu. Zloduch Gorc ve svých 
zøíceninách skrývá jeho snoubenku, operní pìvkyni 
Salsu. Hrabì Teleke se rozhodl záhadu hradu 
rozluštit.

12. a 26. dubna 15.00 hod., vstupné 25 Kè

Rendy (Vojta Kotek) a Jáchym (Jirka Mádl) odjíždí na 
hory, aby se nauèili jezdit na snowboardu.... Když se 
zdá, že už to horší být nemùže, potkají dívky svého 
srdce (Lucie Vondráèková, Martina Klírová, Barbora 
Seidlová). 

SHREK II

BOB A BOBEK  8. díl

SHREK TØETÍ

O LOUPEŽNICKÉM SYNKU 
CIPÍSKOVI

DVD pro mládež a veøejnost

TAJEMSTVÍ HRADU V KARPATECH

SNOWBOARÏÁCI 

3. a 4. ètvrtek a pátek, 98 minut, èeské titulky
Vstupné 65 Kè, do 12 let nevhodný, premiéra

Když vzpurná Andie, která nadevše miluje Street 
Dance, zaène studovat na Marylandské škole 
umìní, spojí své síly s nejlepším taneèníkem školy 
Chasem, aby zvítìzili v taneèní soutìži The Street. 
Produkce: USA. Žánr: hudební, romantický, drama

5. a 6. sobota a nedìle, 108 minut, èeské titulky
Vstupné 60 Kè, mládeži nepøístupný, premiéra

Série filmù SAW se stala kultovní už po druhém 
pokraèování. V SAW 4 se velitel zásahové jednotky 
ocitne sám uvnitø hry a má pouze hodinu a pùl, aby 
se dostal pøes vražedné pasti a zachránil svého 
pøítele a sebe. Produkce: USA. Žánr: thriller, horor

10. a 11. ètvrtek a pátek, 98 minut
Vstupné 75 Kè, mládeži pøístupný, premiéra

 
Nová pohádka Zdeòka Trošky. Venkovský chasník 
Matìj miluje sedlákovu dceru Majdalenku. Ten ale 
Matìje vyžene. Mladík se vydá do svìta a získá ruku 
princezny. O svatbu s ní však nestojí. Produkce: ÈR. 
Žánr: pohádka

12. a 13. sobota a nedìle, 117 minut, èeské titulky
Vstupné 70 Kè, do 12 let nevhodný, premiéra

Russell Crowe a Christian Bale v drsném pøíbìhu 
o støetu dvou mužù na opaèných stranách zákona. 
Bezcitný pistolník (Russell Crowe) je zatèen za 
pøepadení poštovního dostavníku. Ranèer (Christian 
Bale) ho má dopravit k soudu v Yumì a tato cesta 
rozhoduje o jejich dalším osudu. Produkce: USA. 
Žánr: western

17. a 18. ètvrtek a pátek, 88 minut, èeské titulky
Vstupné 65 Kè, mládeži pøístupný, premiéra

Ètrnáctiletý David má genetickou odchylku, která 
mu dovoluje teleportovat se kamkoli. První cesty 
vedou do bank, kde si „vypùjèí pár dolarù“ na 
luxusní bydlení a cesty do Londýna, Káhiry nebo 
nejlepší surfaøská místa planety. V patách je mu ale 
agent Cox (Samuel L. Jackson), jehož jediným cílem 
je tak zvané Jumpery zabít. Produkce: USA. Žánr: 
dobrodružná sci-fi

19. a 20. sobota a nedìle, 90 minut
Vstupné 60 Kè, mládeži pøístupný, premiéra

Nová komedie Milana Šteindlera s Vojtou Kotkem 
v hlavní roli. Michal prožije vášnivou noc na chatì 
s dívkou Zitou, kterou vùbec nezná. Vlivem lapálie, 
která se jim stane, jsou nuceni spìchat do mìsta. Jde 
„o život“, ale ponìkud jiným zpùsobem, než jsme 
zvyklí. Produkce: ÈR. Žánr: komedie

24. a 26. ètvrtek až sobota, 119 minut, èeské 
titulky
Vstupné 65 Kè, do 12 let nevhodný, premiéra

Michael Clayton je „vyjednavaèem“ jedné z nej- 
vìtších právnických firem v New Yorku a má na 
starosti tu nejšpinavìjší práci. Když však advokát 
firmy sabotuje pøípad, èelí Clayton nejvìtší výzvì 
svého života. Produkce: USA. Žánr: drama, thriller

LET’S DANCE 2 STREET DANCE

SAW 4

NEJKRÁSNÌJŠÍ HÁDANKA

3 : 10 VLAK DO YUMY

JUMPER

O ŽIVOT

MICHAEL CLAYTON

Bobule
Tahle zemì není pro starý
O rodièích a dìtech
Venkovský uèitel

4. a 5. pátek a sobota, 102 minut, èeské titulky
Vstupné 60 Kè, do 12 let nevhodný, premiéra

Podle skuteèné události. Pád sovìtského impéria 
mìl na svìdomí jediný èlovìk, Charlie Wilson. 
Dìvkaø, alkoholik a fe�ák, kongresman, kterému se 
podaøilo vyhnat Rudou armádu z Afghánistánu a tím 
odstartovat rychlý krach komunistické øíše. Režie: 
držitel Oscara Mike Nichols, Hrají: Tom Hanks, Julia 
Roberts, Philip Seymour Hoffman. Produkce: USA. 
Žánr: komedie

11. a 12. pátek a sobota, 117 minut, èeské titulky
Vstupné 70 Kè, do 12 let nevhodný, premiéra

Russell Crowe a Christian Bale v drsném pøíbìhu  
støetu dvou mužù na opaèných stranách zákona... 
Produkce: USA. Žánr: western

18. a 19. pátek a sobota, 96 minut, èeské titulky
Vstupné 60 Kè, mládeži nepøístupný, premiéra

Sydney je koncertní houslistkou, po transplantaci oèí 
se jí zaèínají zjevovat stínové postavy a dìsivé 
pøedstavy. Jsou to následky operace, nebo jsou 
pøízraky pouhým produktem fantazie? Ale co když je 
to vše skuteènost? Nadpøirozený thriller testuje 
hranice reality, bude vás mrazit až do morku kostí. 
Produkce: USA. Žánr: thriller,horor,drama

25. a 26. pátek a sobota, 119 minut, èeské titulky
Vstupné 65 Kè, do 12 let nevhodný, premiéra

Clayton z právnické firmy èelí nejvìtší výzvì své 
kariéry. Produkce: USA. Žánr: drama, thriller.

SOUKROMÁ VÁLKA PANA 
WILSONA

3 : 10 VLAK DO YUMY

OKO

MICHAEL CLAYTON

27. nedìle, 97 minut
Vstupné 65 Kè, mládeži pøístupný, repríza

Ivan Trojan vyvádí jeden prùšvih za druhým. Ve 
strhujícím pøíbìhu na motivy skuteèných událostí 
opìt prokázal režisér Ivo Vejdìlek svou jedineènost, 
smysl pro humor i mistrovství rozesmát i rozplakat 
diváky. Produkce: ÈR. Žánr: tragikomedie

VÁCLAV

INVAZE

POSLEDNÍ PLAVKY

KRÁLOVNA ALŽBÌTA: ZLATÝ VÌK

HLUBOKO V GANGU

GYMPL

KRÁLOVSTVÍ

Nicole Kidman a Daniel Craig na nebezpeèné cestì 
za záchranu lidstva

Èeská rozmarná komedie s Petrem Ètvrtníèkem 
v hlavní roli

Žena. Bojovnice. Královna.

Napínavý a výbušný thriller nabitý vzrušujícími 
akèními scénami

Filmová komedie režiséra Tomáše Vorla o stu- 
dentech, uèitelích a graffiti

Mají pìt dnù na to, aby dostali vraha, který se nebojí 
zemøít.
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KULTURA DUBEN

ZUŠ OSTROV

STARÁ RADNICE OSTROV 

OSTATNÍ AKCE

DÙM KULTURY OSTROV

KLÁŠTER OSTROV

PØIPRAVUJEME

2. dubna 19.00 hod., divadelní sál DK Ostrov

Po dlouhých deseti letech se do skupiny Precedens 
vrací zpìvaèka Bára Basiková. Bára a dvorní skla- 
datel a kapelník Precedentu Martin Nìmec nalezli 
okamžitì spoleènou øeè. V souèasné dobì kapela 
natáèí album, které vyjde na podzim. Precedens 
s Bárou dokazují, že jsou plni invence a energie 
vytváøet nové a zajímavé projekty, kterým neubylo 
nic z originality jejich zaèátkù a navíc pøibyla i veliká 
zkušenost muzikantská.

12.dubna 19.00 hod., spoleèenský sál DK 
Ostrov

Skupina Tuláci zve všechny své pøíznivce a kama- 
rády, kteøí mají rádi country a trampskou písnièku, 
na køest nového CD s názvem Cesta domù. Hostem 
koncertu bude kapela s dlouholetou tradicí Ridig 
Hoppers a country taneèní skupina. 

BÁRA BASIKOVÁ & PRECEDENS,
host Lili Marlene

TULÁCI, 
køest CD, host veèera Riding Hoppers 

4. dubna 18.00 hod., Pùda SR Ostrov 

Souèástí programu vernisáže je køest DVD s nej- 
novìjší verzí filmové pohádky Návrat cínové hole 
(více na str. 9).

25. dubna 18.00 hod., Pùda SR Ostrov 

Beseda s Milanem Jandourkem
Autor cyklu Nejen o bonsajích (OM str. 10) na 
besedì také živì pøedvede pøesazování, øezání, 
zástøih a další úkony kolem bonsají. 

VERNISÁŽ VÝSTAVY
Dalibor Stach: fotografie, Daniel Sandner: 
digitální obrazy, Majka Alobaidová: obrazy, 
Harry Telesfor: poezie, Matu (Martina Tuháè- 
ková): filmové kostýmy. 

O BONSAJÍCH A NEJEN O NICH aneb 
Rady a nápady pro milovníky bonsají

6. dubna 17.00 hod., Kostel Zvìstování Panny 
Marie 

Houslového virtuosa doprovodí Jitka Navrátilová 
na cembalo. Zazní skladby svìtových mistrù (Vivaldi, 
Corelli, Händel, Bach, Tartini, Benda) a kompozice 
Jaroslava Svìceného, který na koncertì pøedstaví 
kolekci slavných èeských, italských, nìmeckých 
a francouzských houslí tøí staletí.

24. dubna 19.00 hod., Kostel Zvìstování Panny 
Marie 

Tomáš Pfeiffer na svém koncertì rozezní Vodnáøský 
zvon, prastarý hudební nástroj, jehož alikvotní tóny 
dle tradice lámù povznášejí ducha a léèí tìlo. 
Levitující vodní hladina umocní hudební zážitek 
zážitkem vizuálním (více ètìte na str. 9). 

4. kvìtna 17.00 hod., Kostel Zvìstování Panny 
Marie

Koncert k svátku sv. Floriána, patrona jedné z kaplí 
Posvátného okrsku zasvìcené obìtem svìtových 
válek a násilí. Soubor se zamìøuje na interpretaci 
gregoriánského chorálu z 10.-11. století a grego- 
riánské zpìvy vlastní èeské tradice. V jejich reper- 
toáru zazní i novì objevené skladby ze 13.-15. 
století a písnì ze soudobé tvorby mladé èeské 
generace, napsané pøímo pro Scholu.

 

JAROSLAV SVÌCENÝ 
SLAVNÉ EVROPSKÉ HOUSLE
18.-20. století

SPOLEÈNÁ VÌC 2008 

SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS 

10. dubna 17.00 hod., sál ZUŠ
 zahrají žáci Hudebního oboru. 

10. dubna 17.00 hod., MINIDIVadélko
 Pøedstaví se žáci 

Lucie Velièkové.  
17. dubna 18.00 hod., Stará radnice Ostrov 

 zahrají žáci ZUŠ se svými rodièi.
18. dubna, DK Ostrov 

 pøedstaví nejlepší 
recitátory Karlovarska.
23. dubna 17.00 hod., MINIDIVadélko

 pøedstavení 
souboru Na poslední chvíli Lucie Velièkové
24. dubna 17.00 hod., Stará radnice Ostrov

 zahrají žáci Štìpánky Hamar a Ivety 
Müllerové. 
29. dubna 17.00 hod., sál ZUŠ 

zahrají žáci Hudebního oboru. 

Interní koncert,

Trocha poezie nikoho nezabije.

Rodinný koncert,

Krajské kolo v pøednesu

Za krabí mlhovinou doprava,

Jarní koncert,

Interní koncert, 

3. dubna 14.30-19.30 hod., spoleèenský sál DK 
Ostrov 
OS Zájmová skupina dùchodcù
Velikonoèní beseda s hudbou a tancem

6. kvìtna 19.30 hod., divadelní sál DK Ostrov
Francis Joffo

Komedie plná rafinovanosti, vtipu, pøekvapení, ale
i velké lidskosti.
Hrají: 
Ivana Andrlová/Olga Želenská, Vladislav 
Beneš/Marcel Vašinka, Ernesto Èekan/Michal 
Jagelka, Vladimír Èech/Petr Pospíchal/Zbyšek 
Pantùèek, Lucie Zedníèková/Jana Zenáhlíková, 
Hana Talpová/Jana Šulcová ad.
Režie: Antonín Procházka

PRÁZDNINY SNÙ

20. dubna 19.30 hod. divadelní sál DK Ostrov
William Douglas Home 

Tato hra nepatøí k bláznivým komediím o manželské 
nevìøe, ale s humorem øeší i vážnou situaci, ve které 
se mùže ocitnout kdokoli z nás. Liz a Hugh se 
mohou chlubit patnácti lety spoleèného života bez 
jediného mráèku a viditelných problémù. Mùže 
toto harmonické soužití (kterému se èasto 
ukvapenì øíká „štìstí“) vyvolat po èase jistou únavu 
a chu� na zmìnu? 

Hrají: Martin Stropnický, Veronika Žilková, 
Jan Š�astný/Michal Pešek, 
Klára Jandová/Agáta Hanychová.
Režie: Martin Stropnický

KACHNA NA POMERANÈÍCH

22.dubna 19.30 hod., divadelní sál DK Ostrov
Jaroslav Kolodìj

Premiéra Divadelní scény DK Ostrov
Pohroma! Dìdeèka vylouèili z domova dùchodcù, 
protože se spustil! Tím ovšem nastanou rodinì 
tìžkosti, ale i kolotoè vtipných situací. Dìdeèek je 
vystìhován, okraden, otráven, je pøevážen na støeše 
auta, ztratí se, zamiluje se, najde novou rodinu a od- 
halí zlodìje. Vše konèí samozøejmì š�astnì. 

DÌDEÈEK aneb MUSÍME TAM
VŠICHNI 

14. kvìtna v 19.30 hod., divadelní sál DK Ostrov 

- vypráví Miroslav Donutil 
CESTOU NECESTOU 

PRÁZDNINY SNÙ

26. dubna 19.30 hod., divadelní sál DK Ostrov

Pøedprodej vstupenek v IC v DK Ostrov

LA DIVA TRAVESTI SHOW
Známá pražská travesti skupina La Diva v èele 
s moderátorem Liborem Baselidesem a ex-
VyVoleným Pitym.

29. dubna 17.00 hod., T klub v DK Ostrov

K tanci a poslechu hraje Taneèní orchestr DK 
Ostrov. Vstup volný

TANEÈNÍ PODVEÈER



Natáèení pokraèování „cínové hole“ nazvaného 
Pomsta mosazného draka se uskuteèní letos v èervnu 
a èervenci s dotáèkami v záøí a dokonèovacími 
pracemi v lednu pøíštího roku. K filmování byla vy- 
brána romantická místa: Horní hrad u Ostrova, Vodní 
hrad u Èeské Lípy a zámek Chyše. Podle sdìlení 
režiséra a producenta filmu Stacha bude tentokrát 
pohádka doplnìna vìtším podílem taneèní choreo- 
grafie ve spolupráci se souborem Mirákl, zazní 
rovnìž nové písnièky. Na filmu Mosazný drak chystá 
pomstu bude spolupracovat také výtvarník Daniel 
Sandner, jehož digitální obrazy mohou zhlédnout 
návštìvníci Staré radnice právì na dubnové výstavì. 
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Velký úspìch mìl koncert akordeonového 
virtuosa Nikolaje Dorogovceva a jeho hostù, 
kteøí zahráli v rychlém sledu skladby starých 
mistrù poslední únorovou nedìli na Staré radnici 
v Ostrovì. 

Zatímco houslistka Julia Formáèková a klavíristka Irina 
Širokaja obèas odešly do zákulisí, Nikolaj Doro- 
govcev hrál na svùj akordeon bajan nepøetržitì více 
než hodinu. Výkon celého tria ocenili lidé v hledišti 
mohutným potleskem, jenž se prodlužoval a sílil po 
každém dalším èísle. Nìkteré skladby (napø. Piazzo- 
llùv Oblivion èi Gridinova Rassypucha) vyvolaly 
v hledišti svým romantickým ladìním, ale i mistrným 
podáním hudebníkù dojetí až k slzám. Nadšení po- 
sluchaèù pak vyvrcholilo pøi závìreèném Radeckého 
pochodu Johanna Strausse staršího. Rázná melodie, 
pøi níž se k triu pøipojili také uèitel ZUŠ František 
Zeman a žák Petr Tyr na bicí, dokonce vyprovokovala 
posluchaèe ke skandování do rytmu po celou dobu 
hry, což je u takzvané vážné hudby jev velmi oje- 
dinìlý. Koncertu byli pøítomni také nìmeètí hosté 
z Annabergu, které v hledišti pøívítala v jejich rodném 
jazyce moderátorka programu Jana Dvoøáková.

Multižánrový umìlecký aktivista Dalibor Stach 
(pùvodem z Ostrova) pøipravuje pokraèování fil- 
mové pohádky Návrat cínové hole, jejíž nej- 
novìjší verze bude pokøtìna na vernisáži jeho 
další výstavy (podrobnosti o výstavì viz str. 8). 

„Ti, kdo vidìli pùvodní verzi Cínové hole v karlo- 
varském kinì Panasonic v záøí minulého roku, budou 
hodnì pøekvapeni,“ øíká o nové verzi filmu jeho 
autor.

Vodnáøský zvon je jedineèný hudební nástroj, jehož 
pùvod údajnì sahá do doby pøed 3500 lety (vodní 
zvon). Je vyrobený ze sedmi kovù jako symbolù Slunce 
a šesti planet naší sluneèní soustavy. Souèástí Vod- 
náøského zvonu je voda, která bìhem hry reaguje na 
tóny a vlivem rezonance vytváøí na hladinì odpoví- 
dající obrazce. Pøi fortissimu dochází dokonce k vzed- 
mutí vodní hladiny (levitaci) do výšky dvanácti a více 
centimetrù, která se pak ve formì drobných fontánek 
vrací zpìt do zvonu. Podle tradièního uèení tibetských 
lámù mají vznikající alikvotní tóny léèebné úèinky na 
lidské tìlo, ale na své si pøijdou i ti, kteøí hledají 
meditativní zklidnìní a duchovní zážitek. Zvuk zvonu 

Srdeènì vás zveme na slav- 
nostní zahájení výstavní sezó- 
ny  24. dubna v 17 hodin.

Termín výstav:
Otevøeno:

 

Mùžete se tìšit na dvì výstavy 
a hudební zážitek v podání 
Jaroslava Uhlíøe. V prvním patøe 
naleznete porcelánové plastiky, 

reliéfy a instalace tachovské keramièky Aleny Burešo- 
vé (výstava Mé druhé já), které se dotýkají lidské 
komunikace, emocí a fascinace pøírodou.

Eduard Milka Návraty do krajiny
Druhé patro zabydlí svými díly karlovarský grafik 
a kreslíø Eduard Milka (nar. 1947), známý pøedevším 
ztvárnìním mìstských zákoutí Karlových Varù. Svými 
bravurnì zvládnutými grafickými technikami za- 
chycuje duch místa, propojení lázeòské architektury 
s pøírodou okolních parkù a lesù. V posledních letech 
se autor stále více noøí do krajiny kolem nás a svými 
komorními realistickými díly ukazuje pøírodu jako 
místo klidu a harmonie. Díky pøípravì ostrovské vý- 
stavy se Eduardu Milkovi otevøela barokní „krajina“ 
našeho mìsta. Možná se v galerii setkáte s pøíjem- 
ným pøekvapením v podobì vám blízce známých 
motivù. 

Grafická dílna Ostrov v suché jehle
Výstavu doplní grafická dílna pro ZŠ a støední školy. 
Úèastníci si vyzkoušejí techniku suché jehly a in- 
spirováni grafikami Eduarda Milky ztvární motivy 
z blízkého okolí. 

Letohrádek Ostrov
poboèka Galerie umìní Karlovy Vary

 24. 4.-8. 6. 2008
 stø-ne: 13.00-17.00 hod., hromadné 

návštìvy po tel. domluvì: po-pá 8.00-15.00 hod. 
Vstupné: 20 Kè, snížené 10,-Kè, první støeda v mìsíci 
vstup zdarma
tel.: 353 842 883, 737 072 522, 
e-mail: pobockagukv@volny.cz, 
www.galeriekvary.cz

5. dubna 17.00 hod., Královská mincovna
Francouzská Polynésie, Tahiti. Pøednáška cestovatele 
a fotografa Stanislava Hoøínka bude doplnìna 
promítáním diapozitivù a pøenese nás do vzdálené 
exotické zemì. 
26. dubna 18.00 hod., Divadlo Ve sklepì 
Anna Franková: Nechte na hlavì. Monodrama 
napsala Anna Franková pùvodnì pro Divadlo Dagmar, 
jmenovitì pro Dagmar Hubièkovou. Výpovìï hrdinky 
Oldøišky Koptové, už zmoudøelé donkichotky, je 
výpovìdí èlovìka k èlovìku ve snaze obohatit i život 
tìch druhých o radost, lásku, vtip a snad i porozumìní. 
Stálá expozice
Stálá expozice geologie a mineralogie Krušných hor, 
mincovnictví a lázeòství mìsta Jáchymov, otevøeno St-
Ne  9.00-12.00 a 13.00-17.00 hod. (tel. 353 811 695, 
736 754 831). Prùvodcování i v nìmeckém jazyce. 

Vodnáøský zvon rozezvuèí 
klášterní kostel

Pùsobivého prostøedí zrekonstruovaného kostela Zvìstování Panny 
Marie využívá nejen k prohlídce, ale i kulturnímu vyžití èím dál více 
návštìvníkù. Také na novou sezónu v Posvátném okrsku pøipravil 
Klášter Ostrov mnoho lákavých poøadù.

Muzeum Jáchymov 
Královská mincovna 

rep

Po Cínové holi Mosazný drak

jan

Letohrádek Ostrov se otevírá

Kateøina Rejchrtová

Posluchaèi 
skandovali do rytmu

red

jan

bude na koncertì doprovázen projekcí zábìrù z Hub- 
bleova teleskopu a dalšími snímky, které rozšíøí slucho- 
vé vjemy posluchaèù o vizuální efekty. Interpret Tomáš 
Pfeiffer, který vystoupí 24. dubna od 19 hodin v kláš- 
terním kostele v Ostrovì, sklízí se svou hrou na Vod- 
náøský zvon velké úspìchy po celé Èeské republice, 
mimo jiné v Kongresovém centru Praha, Grandhotelu 
Pupp v Karlových Varech, olomoucké Redutì a mnoha 
dalších místech. (Další podrobnosti na str. 8) 

Pøestože venku lákalo sluneèné poèasí k odpolední procházce, 
hledištì Pùdy Staré radnice bylo zcela plné. Houslistka Julie 
Formáèková spolu se èleny Tria Musica svou hrou nìkteré 
posluchaèe nejen nadchla, ale i dojala.             Foto: Irena Janeèková  
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Nejen o bonsajích - èást IV. EKOCENTRUM - MDDM OSTROV

První bowlingový turnaj jednotlivcù navazuje 
na 9. roèník Memoriálu Martina Duchonì, který 
se konal v sálové kopané. Do turnaje se pøihlásili 
policisté z obvodního oddìlení Ostrov, Beèov 
a Karlovy Vary mìsto, Dopravního inspektorátu, 
Služby kriminální policie a vyšetøování a In- 
spektorátu pro zbranì, støelivo a drogy.  Turnaje 
se celkem zúèastnilo 14 policistù.

Výsledky

 

Své svìøence pøijel povzbudit i vedoucí OOP Beèov. 
Na spravedlivý prùbìh kontrolovaný poèítaèi 
dohlížel i hlavní rozhodèí Petr Síleš. Turnaj mìl pìt 
základních kol. Ètyøi nejlepší se zúèastnili finále, po 
kterém jim pøedal ceny vedoucí obvodní PÈR Ostrov 
Martin Filip.

Základní kola: 
I. Vladimír Moudrý (OOP Ostrov), II. Lukáš Beneš 
(SKPV), III. Ivan Závora (OOP Karlovy Vary mìsto), 
IV. a V. Vladimír Moudrý (OOP Ostrov). Po 
celkovém souètu ze všech kol se do finále dostali: 
Vladimír Moudrý, Aleš Držík, Milan Zamazal, 
Vladimír Fišer. 

Finále:
I. Vladimír Fišer (166 sražených kuželek), II. Aleš 
Držík (165 kuželek), III. Vladimír Moudrý (153 
kuželek), IV. Milan Zamazal (104 kuželek).
Na dalších místech se umístili (podle poøadí): Pavel 
Høíbal, Ivan Závora, Karel Svoboda, Lukáš Beneš, 
Pavel Daniel, Martin Barkóci, Roman Rùžièka, Martin 
Filip, Martin Hlinka, Ota Zoubek. 

Obraz pøírody v misce
Podnos nebo miska je rámem obrazu, který tvoøíme. 
Mùžeme zvolit rùzné techniky a materiály. Existují dva 
základní smìry, kterými se mùžeme vydat. Jednak 
zrcadlit výseè krajiny s jedinou dominantní rostlinou, 
pak tvoøíme urèitý druh bonsaje. Nebo zrcadlit vìtší 
plochu za použití rozlièných materiálù, pak tvoøíme 
krajinu na míse.

Klasickými rostlinami sázenými do misek jsou stromky, 
keøe a liány, což jsou èasto jediní pøedstavitelé, které 
veøejnost považuje za materiál urèený pro hodnotnou 
bonsaj. Což je omyl! Faktem je, že døeviny jsou 
typickým, leè ne jediným materiálem využívaným 
v bonsajistice. Dalšími jsou sukulentní rostliny rozliè- 
ných druhù a rùstových charakteristik, ale také rozlièné 
vytrvalé byliny. Ba mùžeme využít i vhodné druhy 
letnièek. Sukulenty a byliny mají mnohdy výraznì nižší 
životnost než døeviny, o letnièkách netøeba mluvit. 
(Dovolím si pøipomínku: sukulent s životností 50 let mì 
potìší stejnì jako strom s životností 500 let, stejnì se 
jeho konce, když ho nezpùsobí špatná péèe èi zásah 
vyšší moci, nedožiji.) Zajímavé bonsaje jsou tvoøené 
také z palem vhodných druhù. Klasický strom v misce 
má nejèastìji pøipomínat urèitý vzor spatøený v pøírodì. 
Svými proporcemi má evokovat pocity klidu, nebo 
naopak dramatiènosti. Dát naslechnout šumìní tanèí- 
cího, padajícího listí ve slunci zalitém podzimu. Na jaøe 
dát pocítit vùni milované bytosti na procházce sadem 
v podobì drobných kvìtù a v létì skrýt unaveného 
poutníka ve stínu pod korunou z vìtví. Pokroucený 
jehliènan má pøipomínat tìžké životní podmínky, ve 
kterých se díky své vytrvalosti nejen udrží na strmé 
skále pøi životì, ale dokonce prosperuje a stane se 
útoèištìm pro uhnízdìní drobných zpìváèkù. Strom 
symbolizuje vytrvalost. Výhodou pro pìstitele je, že 
pøíroda pøipravila široký sortiment stromù pìstovatel- 
ných jak doma, tak i ve venkovním prostøedí. Strom, na 
rozdíl od jiných druhù, spojuje zemi a vesmír už vlastní  
symbolickou podstatou.

Sukulenty mají naprosto jinou charakteristiku rùstu. 
Pocházejí ze zcela odlišného prostøedí, mají tedy jiné 
požadavky na pìstování. Stále platí jedno základní 
pravidlo pro pìstování èehokoli: chceme-li rostlinu 
pìstovat mimo její pøirozené místo pùvodu, musíme jí 
dát co nejpodobnìjší prostøedí. Sukulenty jsou sucho- 
milné rostliny pocházející vìtšinou z velmi teplého, 
èasto tropického prostøedí. Symbolizují extrémní vytr- 
valost a pøizpùsobivost. Bonsaje tvoøené ze sukulentù 
nás mají zavést na plánì polopouští, vyschlá úboèí skal- 
natých hor, savan a prérií. Zjednodušenì øeèeno, mají 
vyvolat pøedstavu horkého letního dne, kdy si vykra- 
èujete soutìskou a ze stínu kaktusu na vás vyskoèí 
indián. Byliny a letnièky jsou symbolem urèité svìžesti, 
ale jsou pomíjivé. Rùzné druhy trav pøipomínají na- 
pøíklad zákoutí u vodních ploch. Jejich úkolem je po- 
tìšit nás pestrostí. Jsou útoèištìm  hmyzu. Proto se 
u nich musíme vždy s velkou péèí  zamìøit na detail.

Co dìlat pøi úrazech dìtí?

Sraz hráèských klubù

Den otevøených dveøí 

Povídání o…

Pøímìstský pøírodovìdný tábor, termíny:

Prohlídky pro veøejnost

2. dubna 16.00 hod.
Nejen pro èleny Klubu mýval je pøipravena 
pøednáška pediatra MUDr. Jany Vyhlídkové, která 
poskytne cenné rady na dané téma. Také se mùžete 
zeptat na to, naè v ordinaci nezbývá èas.

11. až 13. dubna
Ètvrtý roèník ostrovského srazu pøíznivcù her RPG ve 
stylu Draèího doupìte s úèastí hráèù z celé ÈR. Noví 
zájemci se mohou informovat v Ekocentru. 

22. dubna od 9.30 do 13 hod.
V rámci Dne Zemì zvou pracovníci EC dìti 
ostrovských MŠ a ZŠ na Den otevøených dveøí.

V rámci Dne Zemì nabízíme pøednášku o pøíèinách 
stále pokraèujícího vymírání pøírodních a rostlinných 
druhù a možnostech omezení tohoto procesu. Další 
informace a rezervaci žádejte telefonicky v EC.

I. 30.6.-4.7., II. 25.8.-29.8.
Náplní tábora bude nejen seznámení se zvíøaty 
chovanými v Ekocentru, ale také turistické výlety po 
historických a pøírodních pamìtihodnostech našeho 
regionu a výlet do Podkrušnohorského zooparku 
v Chomutovì.

Každou sobotu a nedìli 9-12 a 13-17 hod.
Bezplatná prohlídka venkovní èásti a chovatelských 
pracoven Ekocentra. Mimo tuto dobu je možné 
domluvit prohlídky telefonicky.

Informace k akcím i k èinnosti kroužkù EC: Po-Èt 
10-18 hod., Pá 10-17 hod., tel. 353 842 389.

Akce pro veøejnost
Jarní setkání turistù na Dianì,

Èeské støedohoøí,

Z Jáchymova do Ostrova pøes Klínovec
Mariánské Láznì,

Böhmerwald,

5. dubna  Memoriál 
Venduly Surové
12. dubna  Z Opárenského údolí 
na Lovoš
19. dubna 
26. dubna  Jarní setkání turistù 
v Karlovarské oblasti
29. dubna  okolí Rozvadova a Pley- 
steinu

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. 

Zájmový kroužek Kokos je zaregistrovaný u Svazu 
èeských hádankáøù a køížovkáøù více než padesát let. 
Letos zaznamenali jeho èlenové nebývalý úspìch. 
Zvítìzili v konkurenci pìtatøiceti kroužkù z Èeska 
a Slovenska v celoroèní korespondenèní mezikrouž- 
kové soutìži, která probíhala od ledna do prosince 
2007. Kroužek se schází pravidelnì každých ètrnáct 
dní. Pøípadní zájemci o tuto zábavnou èinnost se mo- 
hou informovat na tel. 353 616 283. Tìšíme se na Vás. 
Upozornìní pøispìvatelùm

Pokud nedostanete na svùj e-mail s pøiloženým 
pøíspìvkem odpovìï, znamená to, že do redakce 
nedošel a musíte zkusit jinou cestu. Elektronická 
pošta prostì nìkdy selže, jak tomu bylo i v pøípa- 
dì tohoto pøíspìvku. Uveøejòujeme dodateènì 
a omlouváme se za zpoždìní. 

Pøipravujeme celou øadu nových akcí urèených 
nejen maminkám na mateøské dovolené a jejich 
dìtem, ale také široké veøejnosti. 

Od bøezna opìt cvièíme na velkých míèích každé 
pondìlí 17.00 až 18.00 hod., kdo by se chtìl nauèit 
hrát na africké bubny, didžeridu nebo tibetské misky, 
mùže se zúèastnit Muzicírování vždy ve ètvrtek od 
17.00 do 18.00 hod. Od 18. dubna budeme každý 
pátek od 17 do 19 hod. poøádat Tìhotenský kurz, do 
kterého se mohou tìhotné maminky zapojit i v jeho 
prùbìhu. Celkem pøipravujeme osm lekcí zamì- 
øených na rùzná témata (tìhotenství, porod, šestine- 
dìlí, kojení, partner u porodu, muzikoterapie, orien- 
tální tance v tìhotenství a alternativní nošení dìtí 
v šátcích). Pøihlášky a bližší informace o kurzu na tel. 
608 914 469. V nedìli 20. dubna od 14.00 hod. se 
koná další Vítání miminek (pøihlaste svá miminka do 
12. dubna na tel. 608 914 469). Na ètvrtek 15. kvìtna 
pøipravujeme velice zajímavý minisemináø pro rodièe 
s názvem První pomoc pro nejmenší. Vzhledem 
k omezené kapacitì MC prosíme o pøedbìžné pøi- 
hlášky na tel. 608 211 363. Také pøipravujeme 
pokraèování kurzu Masáže dìtí a kojencù (od 
16. kvìtna do 20. èervna). Od záøí pak budou pokra- 
èovat kurzy: Masáže pro pøedškoláky, Masáže pro 
mladší školní vìk a Partnerská masáž. Mateøské 
centrum dìkuje za sponzorský dar zamìstnancùm 
firmy Amphenol v Ostrovì. Informace o všech akcích 
MC najdete na letáècích v IC v DK nebo ve vysílání 
kabelové televize, novì také na webových stránkách: 
www.mc-ostruvek.estranky.cz. 

Mateøském centrum Ostrùvek

Dana Kolovratníková, MC Ostrùvek

Kokos proslavil Ostrov 

Mgr. Marie Èerveòáková, vedoucí kroužku 

red

Klub èeských turistù

RNDr. František Wohlmuth

 Milan Jandourek (Pokraèování pøíštì)

Bowlingový turnaj 
pro policisty

PV
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Cesta jednoho potoka, èást V. Kabel Ostrov, s.r.o. OSTROVOSTROV

3. dubna moderuje Jana Pavlíková
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.25 Kulturní mìšec 
18.40 Pod lupou, anketa
18.45 Cestujeme: Ostrov a okolí (dokument)
19.00 Zdravíèko: Jednotka chronické intenzivní péèe 
19.05 Informaèní servis

10. dubna moderuje Jaroslava Tomáòová
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.25 Pod lupou, anketa
18.30 S-mix
18.50 Vaøíme s vámi
19.05 Informaèní servis

17. dubna moderuje Jana Pavlíková 
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.25 Pod lupou, anketa
18.30 Jungle
18.50 Školní støípky: MDDM Ostrov
19.10 Informaèní servis

24. dubna moderuje Jaroslava Tomáòová
18.00 Zahájení, soutìž, zprávy
18.25 Pod lupou, závìreèná diskuse
18.40 Promìny
18.55 Videotip
19.10 Informaèní servis

: ètvrtek 18.00 (v pøípadì pøenosu 
ze Zastupitelstva od 15.00 hod.).

 ètvrtek 19.00-24.00 hod., 
sobota 9.00-12.00 hod. V ostatní dny dle schematu 
vysíláme Informaèní smyèku.

Jakékoli návrhy, pøipomínky a dotazy (i pro naše 
hosty) volejte na 353 613 694, pište na: studio@tv-
ostrov.cz nebo pošlete sms na: 776 696 133. 
Podrobný celotýdenní program je k dispozici také 
v IC v DK Ostrov, na Staré radnici Ostrov, v Domì 
peèovatelské péèe (Penzion) a v kanceláøi poplatkù 
Elektro-S. Zmìna programu vyhrazena! Všechny 
zaèátky poøadù jsou pouze informativní! 

Upozornìní pøedplatitelùm

Prùzkum sledovanosti TV Ostrov
V prùbìhu dubna obdrží nìkteøí pøedplatitelé do 
poštovní schránky dotazník s otázkami týkajícími se 
vysílání ostrovské TV. Po vyhodnocení dotazníkù by 
mìly výsledky ukázat míru sledovanosti a míru 
spokojenosti s obsahem vysílání. Zajímá nás váš názor 
na kvalitu zpravodajství i jednotlivých poøadù, 
poznatky využijeme pro zkvalitnìní a rozvoj vysílání. 
Žádáme vás o spolupráci a vrácení vyplnìných 
dotazníkù na uvedená místa. Øádnì vyplnìné 
dotazníky budou slosovány, 30 vylosovaných obdrží 
od Kabel Ostrov dárek. 

Premiéry vysílání

Opakování vysílání:

Èíslo úètu pro placení poplatkù za kabelovou 
televizi bylo zmìnìno. Nové èíslo úètu je 
220013882/0300. Pùvodní èíslo úètu u KB bude 
platné ještì do 30. dubna 2008. 

Pøedsálí Domu kultury Ostrov, I. patro
Vše pro dìti od 0 do 12 let

Pøijímáme pouze vìci èisté a kompletní, pevnì 
a viditelnì oznaèené cenou a osobním èíslem 
(pøišpendlit nestaèí). Osobní èíslo prodávajícího je 
tøeba domluvit pøedem na tel. 777 910 921 (veèer). 
Nejvyšší poèet pøijímaných odìvù je 50 kusù, nejvyšší 
poèet bot pìt párù. 
Nutno pøedložit seznam prodávaného zboží!

Vstupné 5 Kè

Pátek 4. dubna 18.00-20.00 hod. Pøíjem vìcí do 
prodeje 

Sobota 5. dubna 10.00-16.00 hod. Prodej
Nedìle 6. dubna 10.00-12.00 hod. Výdej

Pùjdeme opìt proti proudu a zaèneme kousek za 
mìstem, kde se do Bystøice vlévá Borecký potok 
(OM 8/2007, str. 6). Øeka se v tìchto místech láme 
do pravého úhlu a mizí smìrem k Velichovu, ale my 
odcházíme na opaènou stranu. Toto místo je pøe- 
krásné obzvláštì zjara: všechny barvy malíøské palety, 
zelená tráva a kvítky všech odstínù, petrklíèe, sasanky, 
devìtsily, podléšky, fialky. Když na to všechno ještì 
svítí sluníèko, je to malý ráj na zemi, kde se dají 
zapomenout všechny starosti... Kousek proti proudu 
projdeme pod železnièním mostem na trati Cheb-
Chomutov. Øeka je v tìchto místech prudká, rychlá 
a tvoøí zde mnoho hlubokých tùní. Za viaduktem 
míøíme opìt v pravém úhlu doprava smìrem k mìstu. 
Na dosah máme stále železnièní tra�, které se bude- 
me držet témìø po celé trase tohoto putování. Øíèní 
proud protéká klasickým lužním lesem pravidelnì 
zaplavovaným, pravidelnì vysychajícím a opìt zarùs- 
tajícím v neproniknutelnou zelenou stìnu, kam ne- 
mohou sluneèní paprsky. 

Blíží se mìsto. Po levé stranì máme prostor bývalé 
støelnice a pøímo pøed sebou mìstskou èistièku od- 
padù. Rovnì to nejde, takže šup pøesnì devadesát 
stupòù doleva a pøímo pod most na silnici smìrem na 
Moøíèov. Za mostem na nás doráží hafani ze psího 
útulku a my míøíme hlavním vchodem do prùmy- 
slového objektu. Proplouváme papírnou, která kdysi 
mìnila øeku ve stoku, ale èasy se naštìstí mìní. Tak 
jako papírna, která byla pùvodnì postavena jako hu� 
(1806) s pøíjemným názvem Eleonora. Zde také konèí 
svou pou� bývalý vodní náhon, který teï bude øeku 
provázet nalevo a také o nìkolik metrù výše nad 
hladinou øeky. Náhon se již nevyužívá, je èásteènì 
zasypaný a zarostlý. 

Opouštíme papírnu a postupujeme nìkolik desítek 
metrù lužním lesem, velice tìžko prostupným. Na- 

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

Dìtská burza 

Hana Ševèíková, Kabel Ostrov, s.r.o.

Pøestože kdysi naše mìsto bylo známé jako Ostrov nad Ohøí, kdeže Ohøe teèe! Zbyla nám už pouze 
øeka Bystøice, nejmohutnìjší vodní tok protékající mìstem. Pramení severovýchodnì od Høebeèné 
a u Velichova ústí do Ohøe. Délka toku Bystøice je témìø 28 kilometrù, my se ale seznámíme jen s tou 
èástí, která je v dosahu pìších procházek v okolí Ostrova.

pravo máme možnost zahlédnout ostrovské nádraží, 
míjíme velkou skládku døeva, nad sebou zahlédneme 
ocelovou lávku. Øeka se tu zaøezává dost hluboko do 
terénu, voda tu je po vìtšinu roku èistá, mìlká 
a mihnou se i rybky. Po pravé ruce je nyní bývalá por- 
celánka Pfeiffer a Lowenstein (založena 1873). 
Daleko pozdìji zde byly produkovány vìci rùzné 
a podivné, ne už tak køehké a krásné jako porce- 
lánové šálky (napø. mìøièe radioaktivity, pozn. red.). 
Po levé stranì se tyèí strmá stráò s tajemnými úkryty 
uzavøenými ocelovými deskami. Ve stìnách nad hla- 
dinou náhonu lze najít vcelku pìkné zkamenìliny 
èástí listnatých stromù.

Konèí prùmyslový areál, jehož souèástí je i ostrovská 
teplárna. Do cesty se staví nevysoký jez. V tìchto 
místech zaèíná cestu zmínìný již nevyužívaný vodní 
náhon do papírny, zleva se vlévá do Bystøice nìkolik 
drobných bezejmenných pøítokù z okolních lesù, 
v houbaøské sezónì plných høíbkù, kozákù, lišek 
a ostatních dobrot do smaženice èi bramboraèky. 
Pokraèujme dál proti proudu. Jedna zákruta doprava 
pod železnièní viadukt. Pod ním zleva obohacuje øeku 
pøítok Ostrovského potoka (OM 5/2007). Další zá- 
kruta doleva a po pár metrech jsme na hranici mìsta. 
Nad námi je nyní most, dnes díky obchvatu již ne tak 
frekventované silnice na Karlovy Vary.

Jsme u Zámeckého parku. Nalevo malá vodní elek- 
trárna s náhonem, pøed námi nevysoký jez. Proplou- 
váme parkem pod prvním mostem, napravo zámek, 
obytné domy Starého mìsta a kostel sv. Michaela se 
zbytky hradeb. Ocelová lávka a další pùvodní kamen- 
ný most, nalevo za ním pak dlouhá klášterní zeï. Za ní 
Bystøice opouští mìsto, zprava ji ještì posílí Jáchy- 
movský potok (OM 11/2007). Bystøice míøí do 
Hroznìtína a dál do hor ke svému prameni... 

Lubomír Mayer (red. kráceno)

Z hauenštejnského podhradí. Autor: Alois Matula

V dubnu tomu bude rok, co se zaèal v Ostrovì 
scházet Klub pøátel fotografie. Schùzky klubu se 
odehrávají vždy první ètvrtek v mìsíci a útoèištìm se 
mu stala Stará radnice v Ostrovì. Cílem schùzek je 
vzájemnì se informovat o probìhlých i oèekávaných 
akcích a zejména debaty nad vlastními fotografiemi. 
Zábìr tvorby jednotlivých èlenù je vskutku široký. 
Ústøedním tématem je však pochopitelnì Ostrov, 
jeho památky i obyvatelé. Jistì jste si všimli tzv. 
fotografie mìsíce, kterou vybírají èlenové klubu na 
závìr každé schùzky. Tato fotografie je vždy otištìna 
v Ostrovském mìsíèníku. Všechny dosavadní 
fotografie mìsíce spolu s dalšími informacemi 
naleznete na webových stránkách klubu: 

 Dveøe fotoklubu jsou stále 
otevøené i pro další zájemce o pøátelské a neformální 
setkávání nad fotografiemi.
 

U pøíležitosti prvního výroèí èlenové pøipravují 
spoleènou výstavu v klášterním kostele Zvìsto- 
vání Panny Marie v Ostrovì.  Výstava, kterou 
zahájí vernisáž v pátek 11. dubna, potrvá do 
11. kvìtna 2008. 

www.dk-
ostrov.cz/fotoklub.

Ostrovský fotoklub 
oslaví výroèí výstavou

 MP
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Ostrovské hudební skupiny - èást XIII. 
Dnes se ještì jednou ohlédneme za kapelami, 
které v Ostrovì kdysi hrály country a folkovou 
hudbu. Pøehled tìchto ostrovských skupin nám 
poskytl manažer kapely Tuláci (OM 2/2008) 
Karel Pýcha. Nìkteré z uvedených skupin existo- 
valy jen krátce, jiné trvají dodnes, všechny ale 
vystupovaly veøejnì a mnohé z nich se zúèastnily 
i hudebních pøehlídek a soutìží. V Ostrovì se 
kdysi konalo také pravididelné finále Porty, 
první roèník poøádal Tábornický klub Tuláci 
v roce 1988. Po nìkolika letech se Porta pøe- 
sunula do obcí v okolí Ostrova, v souèasnosti se 
pravidelnì koná v Bøezové u Sokolova.

Ostrovský folk a country

„Zájem ostrovských posluchaèù nebyl dostateèný, 
takže jsme se rozhodli pøemístit tyto hudební 
pøehlídky do menších obcí, kde byla úèast fanouškù 
tohoto žánru mnohem vìtší,“ vysvìtluje Karel Pýcha.  

Nevým (1994, úèast na Portì v Merklínì), Drc (hraje 
dosud), Kursy šití, Leizr (Gymnázium Ostrov), Duo 
Endrštová Nováková (úèast na Portì v Hájku 1995), 
Duo Ber-dej, Draèice (vítìz soutìže Brána 1995, 
úèast na Sokolovském dostavníku 1996), Støípky 
(Gymnázium Ostrov), Louko�, Jitrocel (Gymnázium 
Ostrov), Nitky, Defekt, Fénix (1986), Tom a Džery 
(úèast na Portì 1989), Trója (1989), Tymián (hrál 
v ostrovském T-klubu), Patník, Hary Phil Band (1989, 
hraje do souèasnosti, jeho èlenem byl napø. známý 
hudebník a houslaøský mistr František Kùs). 

Pìvecká soutìž Ostrovská veverka jako západo- 
èeské finále celostátní soutìže Brána už po 
mnoho let poskytuje dìtem možnost pøedvést se 
na veøejnosti a zkusit štìstí v dalším pìveckém 
klání. 

Jedním z dìtí, které na Ostrovské veverce zaèínaly, je 
Zbynìk Drda. Pozdìji zvítìzil ve tøetím roèníku èeské 
televizní soutìže Superstar a natoèil své první album 
Pohled do oèí, které se stalo nejprodávanìjším 
debutovým albem roku (Deska roku 2007). V této 
souvislosti obdržel i cenu Skokan roku na soutìži 
Èeský Slavík 2007 a v anketì TýTý Objev roku 2007. 
Je také vítìzným zpìvákem ankety Jetix Kids Awards 
2007. Dle sdìlení mediální zástupkynì Johany 
Køížové pøipravuje nyní Zbynìk Drda své druhé 
album, které by mìlo vyjít na podzim. 

Zbynìk Drda zaèínal 
na soutìži Ostrovská veverka

Na snímku z minulosti je Zbynìk Drda na soutìži Ostrovská veverka.
Foto: Soukromý archiv 

Zbynìk Drda jako vítìz soutìže Superstar
Foto: Veronika Šimkovájan

Duo Ber-dej                                                Foto: Soukromý archiv

Patník                                                                                                                                                                       Foto: Soukromý archiv

Kursy šití                                                                                                                                                                                                      Foto: Soukromý archiv



video. A potom jsem byla jako ve snu, když jsem 
otevøela v poèítaèi fotku a ta se mi pøed oèima zaèala 
pohybovat. Portrét najednou ožil, vstal ze židle 
a zaèal se procházet po kanceláøi. Pozdìji mi nìkdo 
vysvìtlil, že jsem zøejmì na fo�áku nechtì pohnula 
nìjakou páèkou, ale mnì to stejnì pøipadalo jako 
zázrak století, a to tím spíš, že rozhovor byl na téma 
film a filmování. 

Pøed technikou smekám a pøed lidmi, kteøí si s ní 
rozumí, rovnìž. Jsem vdìèná za své jiné dovednosti 
a techniku beru jako oblast života, ve které mohu 
donekoneèna žasnout, zažívat dobrodružství a samo- 
zøejmì se stále uèit. 
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Život nenadìlí každému stejnì, to snad je jasné. Já 
dostala do vínku pár schopností, které jsou na hony 
vzdálené technickému myšlení. Kdo mì zná, už se 
nediví, když neumím otevøít láhev vody s prapo- 
divným vynálezem v místì uzávìru, který má usnad- 
nit pití (nìco jako dudlík pro mimina) a posléze zaøí- 
dit, aby se voda z láhve v tašce nevylila. Tak dlouho 
jsem s ním zápasila, až jsem ze zoufalství uøízla celou 
horní èást hrdla a pak vodu pøelila do hrnku. Když 
pak kamarádka jedním rychlým pohybem pøedvedla, 
jak uzávìr funguje, mìla jsem z toho mindrák. Po- 
dobnì bezmocná bývám nad nìkterými dùmyslnými 
uzávìry rùzných tekutých èistièù. Ale že jsem svého 
prvního pejska vodila na vodítku, které mìl upev- 

Neukáznìnost øidièù ve mìstì je možná na 
pohled pomìrnì nenápadný problém, kterého 
si všimnou spíš pracovníci policie než bìžný 
obèan. Proto nás pøekvapilo množství ohlasù, 
které jsme na toto téma do redakce dostali. 
Zøejmì je to tedy pro obyvatele našeho mìsta 
palèivìjší téma, než by se mohlo zdát. Èasto si 
stìžují na parkující autobus pøed vstupem na 
chodník, osobní automobil zaparkovaný pøed 
popelnicemi nebo napøíklad nákladní auto 
blokující pøístup ke kontejnerùm na tøídìný 
odpad.

Pøed léty bylo vzácné vidìt u domu jedno-dvì auta. 
Chodci høešili tím, že si krátili cestu pøes trávníky. 
Mìsto to vyøešilo tak, že vyšlapané cesty vyasfal- 
tovalo nebo vydláždilo. Vzhledem k tomu, že aut 
rapidnì pøibylo, hledá se øešení, jak zabránit jízdì 
motoristù do míst, kde se èasto pohybují chodci a na 
trávníky: objevily se tam sloupky. Protože mnozí 
øidièi jsou vynalézaví, vyjezdili si cesty pøes trávníky 
vedle sloupkù. V poslední dobì mùžeme vidìt vedle 
sloupkù balvany. Ve vìtšinì pøípadù je vedle dost 
místa, aby si øidièi krátili cestu a nemuseli dodržovat 
pøedpisy. A tak se jezdí vedle balvanù. Vìdìla bych 
o øešení, jak jim zabránit, aby jezdili pøes trávníky. 
Taková brigádièka neukáznìných øidièù na úpravì 
trávníkù by nebyla marná. Myslím si, že by se mohla 
angažovat také kabelová televize a tyto pracanty pøi 
úpravì trávníkù by mohla ukázat. 

Ètenáøský pøíspìvek I

C    

S technikou si netykám
Pod èarou

Irena Janeèková, šéfredaktorka OM

nìné koženou smyèkou øemínku kolem krku, zatím- 
co já svírala v ruce karabinku, nebyla moje vina, pøe- 
ce mi mìl prodavaè vysvìtlit, že k vodítku potøebuji 
ještì obojek, na který karabinku uchytím! Celou tu 
dobu (než jsem si náhodou všimla, jak jsou uvázaní 
jiní psi) jsem uvažovala, na co asi ta karabina je: tøeba 
zapnout ji k pásku od hodinek, nebo k popruhu ka- 
bely pøes rameno, aby se mi pejsek z ruky nevyškubl?

Nìkdy je mi ale ta technická nezpùsobilost i pøíjem- 
ná, protože si díky ní pøipadám jako v pohádce. 
Pøipravovala jsem rozhovor se støedoškolským pro- 
fesorem, kterého jsem musela nìkolikrát vyfotit. 
Nìjakou pro mì nepochopitelnou shodou okolnos-
tí jsem místo jednoho portrétu nevìdomky zhotovila   

Ètenáøský pøíspìvek II
Pravidelnì se mi stává, že pøi dnech tzv. blokového 
èištìní urèité èásti mìsta Ostrova, kam dojíždím do 
práce a parkuji, mi odtáhnou auto. Nechtìla bych 
slyšet, co si asi o mnì na policii povídají, když zjistí, že 
jsem to zase já. Problém je ale v tom, že znaèení je 
umístìno pøímo v køižovatce, kde musím dávat pozor 
napøíklad na pøijíždìjící auta, kterým dávám pøednost, 
pøípadnì na chodce. V takové situaci prostì znaèení 
pøehlédnu, tím spíš, že je umístìno ve výši hrudníku, 
nemám je tedy pøímo v zorném poli, ve kterém 
sleduji ostatní znaèky. Za odtažení auta pak musím 
zaplatit 500 Kè a k tomu ještì pokutu za nesprávné 
parkování ve výši 1000 Kè. Z toho jistì vyplývá, že 
když se mi to pøíštì stane znovu, nedìlám to 
policistùm natruc. 

Ètenáøský pøíspìvek III
Vadí mi, když jdu ráno do zamìstnání a na úzkém 
chodníku se nevejdu s chodcem, který jde proti mnì. 
Parkující auta totiž zajíždìjí až tìsnì k obrubníku, 
takže jejich pøedek zasahuje hluboko pøes okraj 
chodníku a tím jeho šíøku znaènì zužuje. Mohlo by se 
to zdát jako prkotina, ale mnì pokaždé rozèílí, když 
musím tøeba šlápnout do vysokého snìhu (letos ho 
bylo ménì) nebo do trávy, abych se vyhnula chod- 
cùm proti sobì (vìtšinou jsou to školáci, kteøí mi 
rozhodnì neuhnou). Že to není jen mùj problém, 
o tom svìdèí trvale vyšlapaný pruh na trávníku vedle 
chodníku. Pøitom auta mají dostatek místa na svém 
vyznaèeném místì k parkování, za nimi zùstává 

Emilie Mašková, Ostrov

zbyteènì velký volný prostor. Z dvaceti aut parkují 
správnì asi dvì až tøi, vìtšinou stále stejní øidièi. Jsou 
pro mì dùkazem, že když se chce, tak to jde. 

Pøestupky øidièù motorových vozidel øeší 
Mìstská policie (linka 156 nebo 777 766 074, 
pøípadnì Obvodní Policie ÈR (linka 158). 

O blokovém èištìní mìsta informuje veøejnost 
kabelová televize a OM. Pøípadné dotazy 
k blokovému èištìní zodpoví Odbor správy 
majetku mìsta na MÚ Ostrov, Jana Tesaøová, 
tel. 353 808 606.

Kde hledat pomoc

Výzva ètenáøùm
Uvítáme ètenáøské pøíspìvky o tom, co vám ve 
mìstì vadí, co vás trápí nebo rozèiluje. Mùžete 
nám sdìlit také svùj názor formou ohlasu na 
uveøejnìné texty na této stranì. Pokud jste nám 
svùj pøíspìvek do této rubriky už poslali a ne- 
našli jste jej dosud na této stránce otištìný, 
prosíme o trpìlivost. Vaše pøíspìvky otiskneme, 
jakmile pøijde na øadu téma, kterým se v nich 
zabýváte. V pøíštím èísle OM to bude: 
Nepoøádek ve mìstì.
Své námìty pøineste do Infocentra v Domì 
kultury nebo napište e-mail na adresu: 
sefredaktor@dk-ostrov.cz. Mùžete také poslat 
dopis na adresu: Redakce Ostrovského mìsíè- 
níku, Dùm kultury Ostrov, Mírové nám. 733, 
363 01 Ostrov. 

J. R., Karlovy Vary

Trvale nepoužitelná cesta                                                                              Foto: Archiv redakce OM Ohleduplnì a neohleduplnì parkující vozidla                                                 Foto: Archiv redakce OM

A. J., Ostrov (red. kráceno)

 red

nás ve mìstì sužuje, èást III.
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