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Anketa: Cyklistika v Ostrovì
Vážení spoluobèané, jednou z priorit mìsta je 
také aktivní podpora cyklistické dopravy ve 
mìstì i spojení Ostrova s dalšími místy v okolí 
prostøednictvím cyklistických tras. Nìkteré 
trasy již fungují, další se pøipravují. Rádi by- 
chom ve spolupráci s vámi, kteøí tyto stezky 
budete používat, zpracovali i urèitý generel 
cyklodopravy. Jedním z podkladù Generelu 
je anketní prùzkum vašich názorù na do- 
pravní situaci ve mìstì s dùrazem na cykli- 
stickou dopravu a zjištìní dopravních problé- 
mù, s nimiž se potýkáme. Obracím se na Vás 
s prosbou o vyplnìní dotazníku. Vaše odpo- 
vìdi mohou výraznì pøispìt ke zlepšení situa- 
ce cyklistické dopravy v našem mìstì. Vý- 
sledky ankety budou zveøejnìny v nìkterém 
z pøíštích èísel Ostrovského mìsíèníku. Anke- 
ta je anonymní a dobrovolná. Otázky, na kte- 
ré neznáte nebo nechcete sdìlit své odpo- 
vìdi, vyplòovat nemusíte.

Vyplnìný dotazník (str. 10) prosím odevzdejte 
nejpozdìji do 15. 8. 2008 na nìkterém z ná- 
sledujících míst:
MÚ Ostrov, Klínovecká 1204, Podatelna. 
MÚ Ostrov, detašované pracovištì „Tele- 
kom“, Hlavní 795. MÚ Ostrov, detašované 
pracovištì „Brigádník“, Brigádnická 709. In- 
focentrum, DK Ostrov, Mírové námìstí 733. 
Infocentrum, Stará radnice Ostrov, Staré ná- 
mìstí 46. Infocentrum, klášterní areál, Po- 
svátný okrsek, Klášterní 141/D. Jízdní kola Jiøí 
Èechman, Dlouhá 103 (Staré mìsto). Dotaz- 
ník si také mùžete stáhnout z webových 
stránek www.ostrov.cz. Pokud byste chtìli 
zaslat dotazník mailem, uèiòte tak na: 
edip@edip.cz. Dìkuji vám za spolupráci. 

Bc. Jan Bureš, starosta mìsta Ostrova

Borovice limba (Pinus cembra L., 1753) v ostrovském Zámeckém parku je 
svìtlomilná vysokohorská jehliènatá døevina, rostoucí obvykle roztroušenì 
podél horní hranice lesa v pásmu borovice kleèe. Dožívá se vysokého vìku, 
400 až údajnì 1000 let. Je velmi mrazuvzdorná, snáší nízké teploty až minus 
60°C. (Komentáø k fotografii poskytl Martin Chochel, Krajský úøad Karlovy 
Vary.)                                                                                  Foto: Amélie

Léto se pøehouplo do druhého poloèasu, a abychom do podzimu vpluli øádnì nabití, je nutné zásobit se tolik 
potøebnou energií. Jestliže chceme stále se zrychlující životní tempo ubìhnout se ctí alespoò na remízu a necítit se 
pøitom jako nìkdo, kdo právì vykouøil dvì krabièky cigaret, musíme se nejprve zastavit. Naši pøedkové sice 
nemìli ponìtí, jaké trable s sebou nesou úèetní uzávìrky, hypotéka nebo vysoký cholesterol. Nicménì i oni mìli 
svých starostí dost a energii už tehdy èerpali z pøírody. Proè tedy nevyzkoušet jeden jejich staøièký recept na dobití: 
Vrstvu zeminy proložíme trochou písku, pøidáme jedno semínko, nìkolik sluneèních paprskù, deš�ové vody dle 
libosti a to celé necháme uležet nejlépe nìkolik staletí: strom. Souhrn tìch nejslavnìjších stromù v našem okolí 
možná poslouží jako tip ke krásnému výletu. 

Zelený Popov je oáza klidu
Nejlépe „uležené“ stromy se dozajista vyskytují v zaniklé 
osadì Popov. Snad nejzajímavìjšími jsou dvì lípy stojící 
v nadmoøské výšce 720 a 730 metrù. Dolní velkolistá lípa 
(Tilia platyphyllos) podle údajù z r. 1998 mìøí 19,5m 
a honosí se obvodem kmene 807cm. Rostoucí vìtve ji ale 
rozdìlily na dvì poloviny, mezi kterými se dá dokonce 
procházet. Bez odborného zásahu by proto vyhlídky 
tohoto památného stromu nebyly právì rùžové. 

„Aby se nadále její èásti neoddalovaly, byla lípa roku 2002 
odbornì konzervována,“ potvrdil  Martin Chochel z Kraj- 
ského úøadu v Karlových Varech. Horní lípa srdèitá (Tilia 
cordata), jíž se odhaduje pøes 400 let vìku, rozpíná svou 
korunu až do výše 28m (mìøeno roku 1999). Obvod 
jejího kmene je 905cm. Obì staøièké dámy se honosí 
titulem nejvýše položených lip v ÈR a jsou chránìny. 
Popovský jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) má na kontì 
titulù ještì více. Jednak díky obvodu kmene 682cm je 
patrnì nejvìtším stromem svého druhu v Èeské republice 

a navíc v roce 2002 zvítìzil coby Strom roku mezi dalšími 
140 konkurenty. Je s podivem, že s jeho výškou 35m 
a korunou širokou 24m si jeho výjimeènosti všiml až na 
poèátku 90. let karlovarský zubaø Jaroslav Frouz, který na 
nìj veøejnost upozornil. Poslední zdejší raritou je bøíza 
bìlokorá (Betula pendula). I ona je od roku 2003 chrá- 
nìná pro svùj vzrùst 22m, obvod kmene 285cm a este- 
tickou hodnotu, o níž se mùžete pøesvìdèit na vlastní oèi.

Chránìný velikán roste také u Horního Hradu. Jde o jeøáb 
bøek (Sorbus torminalis), který bychom našli v nadmoøské 
výšce 450m. Na okolí shlíží z pøíkrého svahu, sám do- 
sahuje výšky 17m a obvodu kmene 240cm. Památný 
kaštanovník (Castanea sativa) v Damicích už se také zúèast- 
nil soutìže Strom roku. Pøed ètyømi lety se umístil na 
šestém místì. Místo ideálních mìr 60-90-60 ovšem zapù- 
sobil obvodem 489cm kolem kmene a výškou 25m.

Podstatná èást Ostrova je pomìrnì nová, proto i zdejší 
stromy mají spíše botanickou nežli historickou hodnotu. 
Tomáš Èepelák z oddìlení životního prostøedí MÚ Ostrov 
prozradil: 

„I mimo park je pár zajímavostí, o kterých lidi moc nevìdí, 
tøeba liliovník, zmarlièník nebo moruše.“ 
A pøestože nejstarší pùvodní stromy již v parku nena- 
jdeme, atmosféra z dob dávných je zde patrná. Stanislav 
Burachoviè, autor knihy o energeticky zajímavých místech 
na Karlovarsku a historik Krajského muzea v Karlových 
Varech, se k tomuto tématu vyjádøil: 

„V Ostrovì mám velmi rád areál církevních staveb 
v Posvátném okrsku, jsem velmi potìšen jeho nedávnou 
zdaøilou renovací. Taky se mi líbí románský kostel sv. 
Jakuba Vìtšího, prostor Zámeckého parku a Staré ná- 
mìstí. Bohužel ale nejsem expert na stromy v Ostrovì 
a nemohu tedy sdìlit žádnou zajímavou historku o nìkte- 
rém z nich.“ 

Horní Hrad a Damice

Starý Ostrov nabíjí svou atmosférou 

Zde se pøímo nabízí otázka: Máte Vy v Ostrovì  
nìjaké oblíbené místo nebo dokonce strom? Podìlte 
se s námi, kam chodíte èerpat síly a napište nám! 

Amélie

Ohlasy na téma Sorela 

Nový velitel MP Ostrov 

Ostrovští hasièi 

Vyznamenané ženy 

Z kultury 

Ostrovská kina 

Téma: Cyklistika 

Dotazník pro obèany 



Ostrovský mìsíèník
Srpen 20082 Uvítáme diskusní pøíspìvky ètenáøù k otištìným tématùm v OM

V osmém roèníku soutìžní pøehlíd- 
ky Stavby Karlovarského kraje 
získalo naše mìsto II. místo za 
stavbu Historický Ostrov jako 
ocenìní jedné z nejlepších staveb 

vybraných odbornou porotou pøi 17. roèníku 
výstavy stavebnictví For arch Karlovy Vary 2008. 

Projekt Historický Ostrov, který mìl pìt èasovì vy- 
mezených etap, zapoèal v záøí 2005 a skonèil na 
podzim 2007. Jeho cílem bylo: zlepšení image mìsta 
a celkového stavu areálu, který je pøirozenou souèástí 
historického jádra Ostrova, rozvoj služeb cestovního 
ruchu a jejich kvality, zvýhodnìní mìsta v regionu 
bohatou nabídkou historických a architektonických 
památek, využití potenciálu turistického ruchu neda- 
lekých lázní, prohloubení spolupráce s partnerským 
mìstem Rastatt, hospodáøské oživení mìsta novými 
aktivitami a rozvoj místních podnikatelských mož- 
ností, podpora nových pracovních pøíležitostí, zlep- 
šení životního prostøedí ve mìstì a vytvoøení prostor 
pro kulturní a nauèné vyžití obyvatel mìsta i jeho 
návštìvníkù.

Projekt zahrnoval stavební a památkovou obnovu 
komplexu barokních památek, Zámeckého parku 
a drobných staveb nacházejících se na jeho území, 
areálu bývalého piaristického kláštera se souborem 
sakrálních barokních staveb, komplexní úpravu ve- 
øejné infrastruktury a veøejných prostranství a demo- 
lici vojenských objektù, které dosloužily a byly v ne- 
vyhovujícím stavu. Souèasnì byla zøízena informaèní 
kanceláø s bezbariérovým pøístupem pro cestovní 
ruch a vybudováno nové Ekocentrum, jehož náplní 
jsou volnoèasové aktivity dìtí a mládeže a jejich 
výchova k ochranì životního prostøedí.

Provoz obnovených památek zajiš�uje mìsto Ostrov 
a partneøi projektu, dvì pøíspìvkové organizace: 
Dùm kultury Ostrov objekty v areálu kláštera 
a Mìstský dùm dìtí a mládeže Ekocentrum. Projekt 
byl spolufinancován z prostøedkù Evropské unie. 
Doplòující informace na: www.historickyostrov.cz. 

Koneènì se mnou nìkdo souhlasí!

Nová barevnost domù je neharmonická

Moc ráda bych podìkovala Lubomíru Zemanovi, 
autorovi èlánku Sorela v Ostrovì odchází, kde se 
mimo jiné vyjadøuje k barevnosti renovovaných domù 
ve stylu Sorely v Ostrovì (OM 07/2008, pozn. red.). 

Už pøed lety, kdy se zaèínalo v Ostrovì s renovací 
obytných domù, mì pobouøila barevnost domu u bý- 
valého obchodního domu Brigádník v Lidické ulici. 
Vìtšinì lidí z mého okruhu známých se to však líbilo, 
takže jsem si myslela, že chyba je spíš na mé stranì. 
Pozdìji podobnì vybarvených domù, nìkdy v na- 
prosto nesluèitelných odstínech, pøibývalo a spolu 
s tím rostlo i mé znechucení a beznadìj. Je sice pravda, 
že nájemníci domu mají právo si nabarvit svùj dùm, jak 
se to líbí jim, jenže barevnost domù ve mìstì se 
zdaleka netýká jen jejich obyvatel, ale také ostatních 
obèanù, kteøí se pak na tyto neladící barevné plochy 
musí denodennì dívat. 

Èlánek Lubomíra Zemana na mne pùsobil jako 
pohlazení. Po jeho pøeètení jsem si øekla: „Koneènì se 
mnou nìkdo souhlasí, a dokonce z øad odborníkù!“ 
Velmi oceòuji i nabídku bezplatné porady s odborníky 
památkáøi (kontakt v Infocentru v DK Ostrov), to je 
skuteèná konstruktivní pomoc! Díky tomu snad je 
nadìje, že alespoò nìkteøí nájemníci, které oprava 
fasád teprve èeká, využijí znalostí fundovaných znalcù 
a nespolehnou se pouze na vlastní laický úsudek. 
Vždy� málokdo mùže mít tak dobrý odhad, aby vìdìl, 
jak která barva z ukázky ve vzorníku nakonec na domì 
v tak velké ploše vyzní. 

Chtìla bych podìkovat památkáøi Lubomíru Zema- 
novi za formulování myšlenek, které mì napadají pøi 
každé procházce mezi domy nové èásti mìsta Ostro- 
va. „Papouškovì“ barevná smìsice fasád dává sku- 
teènì mìstu nový neharmonický ráz a historická 
cennost ostrovského komplexu se ztrácí. Lítost nad 
tímto faktem paradoxnì zvýšila kvalitní oprava domu 
èp. 734-736 na Hlavní tøídì. Podìkování patøí Sta- 
nislavu Peèinkovi (zástupci majitelù uvedeného do- 
mu), který neúnavnì trval na precizním provedení 
pùvodního vzhledu fasády. Doufejme, že citlivì opra- 
vených zateplených domù pøibude. 

Projekt Rozvoj infrastruktury pro kulturu a vol- 
ný èas Ostrov je jako celek zamìøen na zvýšení 
kvality života obyvatel ve mìstì a zlepšení 
kulturních a volnoèasových aktivit. Je integro- 
vaným projektem, který zahrnuje: Zbudování 
dìtské letní scény, Sportovištì pro netradièní 
sporty v Ostrovì pøi MDDM, Modernizaci fot- 
balového høištì U Nemocnice a vybudování 
nového tréninkového høištì. 

Rozvoj východní èásti mìsta

Na pozemku MDDM by mìlo být zbudováno 
víceúèelové høištì, lanová pyramida, lezecká vìž 
a kolotoè. V této èásti je také navrženo zázemí, na 
nìmž bude umístìna lezecká stìna. Jihozápadní èást 
pozemku bude využita pro dvì venkovní kužel- 
káøské dráhy. Jelikož ve mìstì neexistuje vybave- 
nost podobného typu a o atraktivity tohoto typu je 
mezi dìtmi a mládeží velký zájem, jsou tato sporto- 
vištì situována z provozních dùvodù do areálu 
MDDM Ostrov, kde pøispìjí ke znovuoživení ne- 
využívané èásti zahrady. Prostranství, kde bude vy- 
budována dìtská letní scéna, je dnes nevyužívaný 
pozemek mezi MDDM a øekou Bystøicí, který sloužil 
kdysi jako školní zahrada. V nejnižší rovinaté èásti 
bude umístìno jevištì, do svahu vsazeny jednotlivé 
stupnì hledištì a na nejvýše položené terénní lavici 
je navržen objekt zázemí. Projekt umožní poøádání 
kulturních akcí a bude využíván nejen MDDM, ale 
i dalšími zájmovými sdruženími èi širokou veøejností. 
Modernizace fotbalového høištì U Nemocnice 
a vybudování nového tréninkového høištì zahrnuje 
také vybudování nového høištì s umìlou trávou 
III. generace vèetnì automatického zavlažování 
obou høiš� a umìlého osvìtlení. Celkové náklady 
projektu jsou 52,5 milionu korun. Zahájení fyzické 
realizace: bøezen 2009, ukonèení záøí 2010. 

Projekt je rozdìlen na dvì etapy. Partnery jsou výše 
zmiòovaný Mìstský dùm dìtí a mládeže Ostrov 
a Fotbalový klub Ostrov. 

Ostrov bude podávat žádost o dotaci na projekt 
Regenerace, zatraktivnìní a rozvoj východní èásti 
mìsta Ostrov (doplnìní zbývající infrastruktury 
z Regionálního operaèního programu NUTS 2 Seve- 
rozápad). Projekt øeší zbudování páteøní komunika- 
ce lokality, která bude napojena na základní a nej- 
frekventovanìjší komunikace ve mìstì. Dojde tedy 
k propojení ulic Krušnohorská, Hlavní, Lesní (U Ne- 
mocnice), èímž bude dokonèen mìstský dopravní 
okruh, zajištìna kvalitní dopravní obslužnost ve vý- 
chodní èásti mìsta a zároveò se zlepší dopravní si- 
tuace v celém mìstì. Spolu s komunikací bude také 
vytvoøen nový chodník a cyklostezka. 

Projekt zahrnuje i doplnìní páteøní technické in- 
frastruktury: položení datových kabelù, vodovod, 
kanalizace, plynovod a zbudování veøejného 
osvìtlení. 

V èervnu se v Ostrovì narodilo 13 dìtí, zemøelo devìt 
obèanù. Manželství uzavøelo deset párù. K trvalému 
pobytu ve mìstì se bìhem èervna pøihlásilo 19 osob, 
odstìhovalo se jich 32. Celkovì tedy ve mìstì ubylo 
devìt obèanù. Celkový poèet obyvatel hlášených 
v Ostrovì k 30. èervnu 2008 byl 16 973. 

Historický Ostrov 
získal významné ocenìní 

Ohlasy na téma: 
Sorela v Ostrovì odchází 

Jana Hlatková, Ostrov 

Kateøina Rejchrtová 
(Autorka je kurátorkou v Letohrádku Ostrov)

Zmìna stavu obyvatel 
mìsta Ostrova v èervnu 2008

Jana Pecková, Soòa Szarková, MÚ Ostrov

Nový projekt zlepší podmínky i dìtem

Na místo dosavadního velitele 
Mìstské police Ostrov Evžena 
Potopalského, který odstoupil ze své 
funkce z osobních dùvodù, nastoupil 
od 1. èervence Pavel Èekan. 

Jako bývalý pracovník operaèního støediska Policejního 
prezidia v Praze (v hodnosti majora) má s policejní 
problematikou bohaté zkušenosti. V ostrovské strážnici 
by rád provedl nìkteré zmìny k lepšímu. V první øadì 
chce doplnit a ustálit poèet strážníkù a také dosavadní 
zastaralý typ uniforem a výzbroje vymìnit za moder- 
nìjší a úèelnìjší. Jeho cílem je rovnìž zmìna pøístupu 
k samotným obèanùm.

„Pøeji si do budoucna citlivìji øešit problémy obyvatel, 
tedy neprovádìt jen sankce, ale snažit se øešit každý 
pøípad s osobním pøístupem k tomu, kdo se prohøešku 
dopustil,“ potvrdil Pavel Èekan. Ve funkci velitele také 
rozvine spolupráci se základními i støedními školami. 
Zájemcùm z øad studentù napøíklad umožní vyzkoušet 
si práci na pøechodech, aby vidìli situaci také z pozice 
strážníkù. 

Více o novém veliteli a práci Mìstské policie 
Ostrov pøineseme v pøíštím èísle OM. 

O prázdninách se každý ètvrtek scházejí maminky od 
18.00 do 19.00 hod. pøi Orientálních tancích (tel. 608 
211 363), jinak je MC Ostrùvek uzavøeno. 

Mùžete také využít prostor MC k narozeninovým 
oslavám vašich dìtí (kontakt 608 914 469). V pondìlí 
1. záøí od 9.00 do 11.00 hod. zveme všechny 
maminky na MD s dìtmi na Den otevøených dveøí. 
Pøijïte se k nám podívat a pohrát si v naší prostorné, 
vybavené hernì.  

Mateøské centrum Ostrùvek

Dana Kolovratníková 

Mìstská policie Ostrov 
má nového velitele

red

Komise pro propagaci a historickou pamì� mìsta 
ocenila snahu Josefa V. Neèase o pøiblížení a ucho- 
vání informace o krušnohorském lidovém zpì- 
vákovi, božídarském rodákovi Antonu Güntherovi  
(1876-1937)  a souhlasila s nákupem souboru CD 
s dvaceti nazpívanými písnìmi a zpìvníkù s èeským
i nìmeckým textem tìchto písní pro základní školy, 
Základní umìleckou školu, Kroniku a Mìstskou 
knihovnu v Ostrovì. 

Písnièky Antona Günthera

red

red

Vybráno z MÚ Ostrov
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Èerven a obzvláštì jeho zaèátek patøí dìtem. I my 
jsme se aktivnì podíleli na pøípravách a provo- 
zování akcí u pøíležitosti Dne dìtí. Kromì oslav 
v Kvìtnové a Ostrovì jsme pomohli kolegùm 
v Hájku, kde bylo 1. èervna pro dìti pøipraveno 
krásné odpoledne plné her a soutìží, 14. èervna 
jsme pak pøedvedli své vybavení na Andìlské 
Hoøe.

Dìtský hasièský tábor mìl pestrý program

Výjezdová jednotka našeho sboru provedla 
v èervnu 29 výjezdù, z toho bylo osm požárù, 
10 dopravních nehod, osm technických pomocí, 
dva úniky látek a jedno provìøovací cvièení.

Vybráno z akcí
11. èervna byla nahlášena dopravní nehoda náklad- 
ního vozidla nad Jáchymovem. Souprava vyjela ze sil- 
nice a zùstala zaklínìna nad obytnými domy, které byly 
okamžitì policií evakuovány. Došlo ke zranìní øidièe 
a dvì jednotky hasièù ve spolupráci s odtahovou služ- 
bou provedly zajištìní soupravy proti požáru a pádu ze 
svahu. Následnì bylo provedeno její vyproštìní.
12. èervna spustila signalizace v objektu ostrovské 
sauny a koupalištì alarm na únik chlóru z technologie 
úpravy vody. K této závažné události byly vyslány jed- 
notky Ostrov, Hájek a Karlovy Vary. Karlovarští hasièi 
v ochranných oblecích provedli kontrolní mìøení, ale 
únik se nepotvrdil.
13. èervna byl vyhlášen poplach s urèením záchrany 
tonoucích v jezu v Radošovì. Na místo okamžitì vyjela 
technika JSDH Ostrov, Kyselka a HZS Karlovy Vary, 
v technickém vybavení samozøejmì nechybìly èluny. 
Tento výjezd byl provìøovacím cvièením jednotek.
24. èervna vyjely jednotky Ostrov a HZS Karlovy Vary 
k závažné dopravní nehodì u Jáchymova, kde se støetla 
dvì osobní vozidla, z nichž jedno skonèilo na støeše 
v potoce. V tomto vozidle cestovalo pìt žen, dvì utrpì- 
ly velmi vážná poranìní páteøe a po vyproštìní byly 
obì transportovány do nemocnice. 
Více na: www.hasiciostrov.wz.cz. 

Hasièský tábor se uskuteènil v dobì od 1. do 6. èerven- 
ce na Tøetím rybníku u Nejdy. Ihned po pøíchodu do 
táboøištì se dìti ubytovaly ve vojenských stanech a po 
pøevleèení do plavek jsme se všichni okamžitì vydali 
k rybníku. Veèer jsme zapálili táborák a opékali vuøty. 
Druhý den nás hned ráno navštívili psovodi vìzeòské 
služby z Vykmanova, kteøí pøedvedli vyhledávání drog 
a poslušnost psù. Jelikož náš tábor provázelo opravdu 
sluneèné poèasí, tak po jejich odjezdu náledovalo opìt 
koupání v rybníce. Ve ètvrtek jsme se vydali autobusem 
do Karlových Varù, kde pro nás kolegové hasièi z HZS 
pøipravili exkurzi na stanici v Rybáøích. Zde jsme si pro- 
hlédli techniku, s níž zasahují, a dokonce nás trochu i po- 
vozili na žebøíku. Po návratu se náhle zhoršilo poèasí 
a celý tábor se pøipravil k pøípadné evakuaci, která byla 
dohodnuta s operaèním støediskem hasièù v Karlových 
Varech pro pøípad, že by se pøedpovìï meteorologù 
splnila. K tomu naštìstí nedošlo a v pátek nás probudilo 
opìt sluníèko. Program dopoledne vyplnili pøíslušníci 
Policie ÈR, kteøí pøijeli ukázat policejní vybavení, a také 
psovodi pøedvedli, jak se pomocí psa zadržuje pachatel 
trestné èinnosti. V rámci tìchto ukázek se dìti mohly 
svézt na ètyøkolce, což se stalo hitem dne. Po obìdì se 
ještì povozily na koòském høbetì, pak následovaly 
míèové a spoleèenské hry. V sobotu pøedvedli své vy- 
bavení hasièi z Ostrova a všechny dìti se svezly na 
èlunu. Veèer se dìti vydaly na stezku odvahy ke splnìní 
„bobøíka“, na to se všechny velice tìšily. Poslední den se 
dopoledne dvùr pokryl pìnou, kterou pøijeli vytvoøit 
kolegové z Hájku. I ta se stala oblíbenou atrakcí pro 
dìti. Když se všichni opláchli od pìnového zábalu, došlo 
na balení vìcí a složení stanù. Prùvod dìtí se vydal 
k hasièské zbrojnici, kde je již oèekávali jejich rodièe. 

Využitelné složky odpadu: papír, plast, sklo a nápo- 
jové kartony patøí do kontejnerù na tøídìný odpad. 
Železo, barevné kovy, papír èi akumulátorové baterie 
odevzdávejte do sbìren surovin: Papos v.o.s., Moøí- 
èovská 251, Ostrov, tel. 353 439 162 a Sbìrný dvùr: 
Tima-CS, Krušnohorská 792, Ostrov, tel. 353 670 228. 
Nebezpeèný odpad: zbytky rozpouštìdel, kyseliny, 
foto-chemikálie, pesticidy, chemicky zneèištìné obaly, 
záøivky a odpad obsahující rtu� (výbojky, teplomìry 
ad.), upotøebené motorové a pøevodové oleje, tuky, 
zbytky barev, lepidel, léky, monoèlánky, olovìné aku- 
mulátory, použitý potravináøský olej po smažení a fri- 
tování apod. Nebezpeèné odpady neházejte do po- 
pelnic, ale odevzdejte ve Sbìrném dvoøe nebo pøi 
mobilním svozu nebezpeèného odpadu. Sbìrný dvùr 
nebezpeèných a vytøídìných složek komunálního 
odpadu: Tima-CS, Krušnohorská 792, Ostrov, tel. 
353 670 228. Prošlé léky a obaly od lékù odebírají 
bezplatnì všechny lékárny. Autovraky: Každý, kdo se 
zbavuje autovraku, je povinen jej pøedat pouze pro- 
vozovateli schválených zaøízení k využívání, odstra- 
òování, sbìru nebo výkupu autovrakù. Ke schváleným 
výkupnám autovrakù patøí: Papos v.o.s., Moøíèovská 
251, Ostrov, tel. 353 439 112, 777 614 062. Objem- 
ný odpad: vyøazené kusy nábytku, matrace, umý- 
vadla, pneumatiky, obaly vìtších rozmìrù, koberce, 
tabulové sklo, vany atd. odevzdávejte do Sbìrného 
dvora nebo pøi mobilním svozu objemného odpadu. 
Stavební odpad: beton, cihly, tašky a keramické vý- 
robky, asfaltové smìsi, zemina a kamení, izolaèní ma- 
teriál vznikající pøi zøizování, údržbì, rekonstrukcích 
a odstraòování staveb. Možnosti likvidace: skládka 
Èinov, tel. 353 901 064. Rostlinný odpad: odpad ze 
zahrádek lze kompostovat na vlastním pozemku (za- 
hrádce), odkládat do kontejnerù (Sbìrný dvùr), spalo- 
vat jen suchý rostlinný materiál s maximální ohledu- 
plností s pøihlédnutím k povìtrnostním podmínkám 
(kouø nesmí obtìžovat sousedy). Spalování rostlin- 
ného materiálu, který není suchý, je zakázáno. Pou- 
žité výrobky ke zpìtnému odbìru: použité domácí 
elektrospotøebièe (televize, praèky, lednièky, mixéry, 
rádia, akumulátory, galvanické èlánky a baterie, výboj- 
ky a záøivky, pneumatiky nebo motorové oleje) lze 
bezplatnì odevzdat u pøíslušného prodejce èi ve 
Sbìrném dvoøe. Elektrospotøebièe odevzdávejte vždy 
kompletní, nedemontované! 

Kontejner si lze objednat
Kontejner pro objemný odpad, stavební su�, odpad 
zelenì je možné objednat u Tima-CS, Krušnohorská 
792, Ostrov, tel. 353 670 228 nebo Resur s.r.o., 
Mostecká 187, Otovice u K. Varù, tel. 353 228 737.

Hlaste èerné skládky
Objevili jste nìkde èernou skládku? Ohlaste ji na 
Mìstskou policii, tel. 353 615 880, 777 766 074 nebo 
Mìstský úøad, tel. 353 808 618. Vidíte nìkoho ukládat 
odpad mimo øízenou skládku nebo nádobu na odpad? 
Pro okamžitý zásah volejte rovnìž Mìstskou policii, 
jinak ohlaste na MÚ Ostrov, Odbor životního 
prostøedí, tel. 353 801 271 nebo odbor SMM, 
odpadové hospodáøství, tel. 353 808 618 nebo Èeské 
inspekci životního prostøedí, oddìlení odpadového 
hospodáøství, tel. 266 793 340. Zapište si SPZ, barvu 
a typ vozidla, èas a datum, druh odpadu, popøípadì 
poøiïte fotodokumentaci.

Provozní doba Sbìrného dvora: po-pá 7.30-11.30 
hod. a 12.00-16.00 hod., so 8.00-14.00 hod.
Informace o Sbìrném dvoøe obdržíte na tel. 353 670 
228, informace o systému nakládání s komunálním 
odpadem na tel. 353 808 618.

Pro obèany mìsta je odkládání odpadù 
ve sbìrném dvoøe bezplatné!

Proè tøídíme odpady? Protože máme rádi pøírodu, 
nechceme, aby pøibývaly skládky, kvùli recyklaci, že je 
to móda, slyšeli jsme, že se to má… Všechny tyto 
odpovìdi jsou dobré, zkusíme je utøídit podle poøadí.
Už pøi nákupu rozhodujeme, kolik odpadù vypro- 
dukujeme. Pokud se odpad smíchá, není možné ho již 
dále tøídit a zpracovat, proto je nutné tøídit již doma. 
Odpady, které nemùžeme dále využít, se zneškodní 
(napø. skládkováním). Pøi recyklaci jsou zpracovány 
odpady na nové materiály. Znaèky na obalech jsou pøi 
tøídìní našimi rádci, nìkdy je velmi obtížné poznat, 
z èeho je obal vyroben. Šipky s èíslem nebo zkratkou 
nás informují o materiálu, z nìhož je obal vyroben 
a do kterého kontejneru máme obal pozdìji vyhodit. 
V tabulce jsou nejèastìjší kódy: papír PAP 22, vlnitá 
lepenka PAP 20, hladká lepenka PAP 21, bílé sklo GL 
70, zelené sklo GL 71, hnìdé sklo GL 72, ocel FE 40, 
hliník ALU 41, døevo FOR 50, polyethylentereftalát 
PET 1, polypropylén PP 5, polystyrén PS 6, polyetylén 
(rozvìtvený) LDPE 4, polyetylén (lineární) HDPE 2. 
Kombinovaný obal C/ je vyroben z více materiálù 
a ten za lomítkem pøevládá. Nápojový karton C/PAP 
81 a 84 kombinovaný obal, kde pøevládá papír. 
Panáèek s košem znamená, že použitý obal máme 
hodit do pøíslušné nádoby na odpad. Pokud je paná- 
èek pøeškrtnutý, obal do popelnice nepatøí, protože 
obsahuje nìjaké nebezpeèné látky. Takové odpady se 
odnáší do sbìrny nebezpeèných odpadù nebo na 
sbìrné dvory. Bližší informace se dozvíte na každém 
obecním èi mìstském úøadu. Zelený bod znamená, 
že je za obal zaplaceno do systému Eko-Kom, jenž 
zajiš�uje sbìr a využití obalových odpadù (že výrobce 
zaplatil za jeho recyklaci). Takže: až vypijete limonádu 
nebo dojíte sušenky, odhoïte jejich obaly do barev- 
ného kontejneru! 

Vzhledem k dalšímu zvýšení poplatku za uložení 
odpadù na skládce podle zákona budeme nuceni 
pøizpùsobit výši úhrad za provoz systému shro- 
mažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání 
a odstraòování komunálních odpadù pro uživate- 
le na rok 2009. 

Abychom zdražení pocítili co nejménì, je zapotøebí 
zapojit do tøídìní odpadu co nejvìtší poèet obèanù 
a tím snížit náklady spojené na jeho likvidaci, které ob- 
èané platí. Umístìním dalších barevných kontejnerù 
na tøídìný odpad zkrátíme obyvatelùm docházkovou 
vzdálenost. Dále pøipravujeme informace a praktické 
rady se zamìøením na odpady, které budou otištìny 
v OM a vloženy na internetové stránky mìsta. Vyzý- 
váme pøedsedy a jednatele SVBJ, kteøí mají zájem tøídit 
odpad, aby nás kontaktovali na tel. 353 808 618 nebo 
pøímo na Odboru správy majetku mìsta (Odpadové 
hospodáøství, ul. Brigádnická 709) kvùli možnému 
øešení umístìní nádob na tøídìný odpad. Upozoròu- 
jeme na neuspokojivý stav ve mìstì a dùraznì žádá- 
me obèany, aby dodržovali všechny povinnosti stano- 
vené vyhláškou, zejména v otázce odhazování a od- 
kládání odpadù na stanovištích mimo nádoby, odklá- 
dání odpadù do kontejnerù, které do nich nepatøí, ale 
ani vedle nich. Plnì v souladu s uzavøenými smlouva- 
mi za odvoz komunálního odpadu i v souladu s Obec- 
nì závaznou vyhláškou je požadována finanèní úhra- 
da za mimoøádný úklid tìch stanoviš�, kde jsou volnì 
odloženy odpady. Zároveò dìkujeme všem, kteøí se 
podílejí na tøídìní a tím minimalizují množství komu- 
nálního odpadu vyváženého na skládku. 

Praktické rady: Kam s odpadem? Tøídìní a recyklace odpadù 
(seriál) 

Pøi tøídìní odpadù 
je nutná spolupráce obèanù

Lumír Pála, Odbor SMM Ostrov

Ostrovští hasièi v èervnu

Pavel Všelko, JSDH Ostrov

Alena Tvrdá, ved. tábora



Pochází ze Staré Role, poz- 
dìji žila v Kraslicích a od 
roku 1971 v Ostrovì. Za tu 
dobu se stala patriotkou 
mìsta. Pracovala jako refe- 
rentka zájmové umìlecké 
èinnosti pøi DK Ostrov, 
pozdìji byla programovou 

vedoucí, øeditelkou Domu kultury a léta byla 
i øeditelkou Dìtského filmového festivalu Oty 
Hofmana. 

Pøed sedmi lety pøijala práci mìstské kronikáøky. 
Kromì samotné práce v kronice ještì poøádá besedy 
o vedení kroniky a historii Ostrova pro žáky a stu- 
denty ostrovských škol, pomáhá pøipravovat výstavy.

Je rodaèkou z Rokycan. 
Medicínu vystudovala na 
fakultì v Plzni. Po promoci 
v roce 1969 pøijala místo na 
interním oddìlení ostrov- 
ské nemocnice, kde setrvala 
po celý svùj pracovní život. 
Od roku 1990 pracovala 

jako pøednosta interního oddìlení. 

Nemocnice Ostrov používá díky jejímu pøièinìní na 
interním oddìlení moderní vyšetøovací a léèebné 
postupy, které se do té doby v Ostrovì neprovádìly, 
napøíklad ergometrii (zátìžové vyšetøení srdce), 
echokardiologické vyšetøení (ultrazvukové vyšetøení 
srdce), dále dlouhodobé monitorování èinnosti srdce 
(EKG) a krevního tlaku, testy na naklonìné rovinì ad. 
Podaøilo se jí vybudovat pracovištì pro endoskopické 
vyšetøení žaludku a tlustého støeva, na interním od- 
dìlení byla otevøena první jednotka intenzivní péèe. 

„Uspokojení mi pøináší také skuteènost, že jsem 
dokázala vychovat øadu kvalitních sester a lékaøù. Ti 
všichni se uplatòují jako výborní internisté. V roce 
2005 jsem na vlastní žádost opustila funkci primáøky 
interního oddìlení a nyní pracuji jako samostatný
kardiolog,“ uvedla úspìšná lékaøka, která ve svém 
zamìstnání zdaleka neplní jen své základní povin- 
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Konec každého školního roku na všech školách 
voní už tak trochu prázdninami, navzdory snaze 
všech pedagogù. Nyní, v dobì prázdnin a do- 
volených, se proto tím spíše nabízí ohlédnutí za 
úplným závìrem uplynulého školního roku. Ke 
konci èervna se na ostrovském Gymnáziu poprvé 
konaly „Oborové dny“. Jejich smysl spoèíval 
v tom, že si všichni studenti místo klasického 
vyuèování mohli vybrat dle svého zájmu 
z pestré nabídky, kterou pøipravili všichni 
vyuèující bez ohledu na školní osnovy. 

Studenti mohli napøíklad absolvovat minikurz bojového 
umìní Aikido, vyzkoušet si nahrávání v hudebním 
studiu nebo nahlédnout v souvislosti s digitální fo- 
tografií do provozu profesionální tiskárny. Pøipome- 
nout si zaslouží i astronomická bádání èi øada exkurzí, 
napøíklad do jáchymovských šachet nebo elektrárny 
v Prunéøovì. Zatímco se hudebníci utkali ve školní verzi 
soutìže X faktor, výtvarnice tvoøily náhrdelníky z vlast- 
noruènì vyrobených korálkù.

Jestliže Oborové dny byly novinkou, Gymnaziáles 
(slavnostní zakonèení školního roku) je již více než ètvrt 
století dlouhou tradicí. Studenti i kantoøi s velkou 
dávkou recese vaøí na pódiu Domu kultury takový „Ein 
Kessel buntes“ (vìøím, že pamìtníci svým netušícím 
ratolestem pojem vysvìtlí). I letos to byla èísla hudební, 
taneèní a takøka dramatická, která støídala pøedávání 
cen nejlepším sportovcùm, vítìzùm olympiád a soutìží 
i tøídám s nejlepším prospìchem. Doplòme, že tento- 
krát to byly tøídy kvarta B na nižším a sexta A na vyšším 
gymnáziu. 

Gymnázium: 
finále školního roku 
novì i tradiènì

Oborové dny na Gymnáziu Ostrov nabídly mimo jiné kurz Aikido.
Foto: Mgr. Libor Velièka

Soubor Na poslední chvíli 
jede do Hronova 

Letošní èestný titul Obèan roku získaly dvì ženy

MUDr. Marie Petrášová 
Foto: Soukromý archiv

nosti, ale èasto vìnuje svému povolání energii i ve 
svém volném èase.  Udìlení èestného titulu považuje 
dle vlast ních slov za výraz ocenìní své práce pro toto 
mìsto

MUDr. Marie Petrášová

Walburga Mikešová

Walburga Mikešová pøebírá Osvìdèení o absolutoriu studia na Univerzitì tøetího vìku.                                            Foto: Soukromý archiv 

„Práce v kronice se stala mým koníèkem, mimo jiné 
také zásluhou lidí, kteøí za mnou docházejí a spo- 
lupracují se mnou,“ øekla Walburga Mikešová. Oce- 
nìní si velmi váží a má z nìj velkou radost, ale nebyl 
to letos její jediný úspìch. Nedávno se totiž jako 
absolventka zúèastnila slavnostní promoce na Vysoké 
škole v Karlových Varech, kde získala osvìdèení 
o absolvování studia na Univerzitì tøetího vìku 
v oboru právo.

„Nebyla jsem z Ostrova zdaleka jediná, kdo letos toto 
studium úspìšnì zakonèil. Pro nás starší je velkou 
radostí, když mùžeme ještì i v dùchodovém vìku 
nìco dokázat, mít úspìch,“ svìøila se Walburga 
Mikešová. 

Mgr. Libor Velièka

Divadelní soubor ZUŠ Ostrov Na poslední chvíli, 
který vede Lucie Velièková, získal v národním 
kole soutìže Wolkrùv Prostìjov Cenu diváka 
i Hlavní cenu poroty s nominací na letošní 
Jiráskùv Hronov, a to s autorským pøedstavením 
Lesson three My Day.

V úspìšném pøedstavení, které režíruje Lucie 
Velièková, úèinkují herci: Eliška Jakubèíková, Ká�a 
Rybáøová, Alfréd Hlušek, Jan Pavelka, Irena 
Èervenáková, Jakub Krejèa, Šárka Bìlohlávková, 
Jarka Trnková, Martina Holèáková, Olga Tomanová 
a Petr Šulc. 

Na Jiráskovì Hronovì bude soubor vystupovat 
7. srpna. 

Jan



Marthy s kvìtinovými ornamenty, zároveò jako sym- 
boly pøíbìhù a situací odehrávajících se v jakémsi sno- 
vém bezèasí. Název výstavy Sen a skuteènost nevypo- 
vídá ovšem jen o umìlecké stránce Vogelerova rané- 
ho díla, ale také o nemožnosti realizovat tyto ideály 
o všeobecné harmonii, svìdèí o tragickém støetávání 
snu s tvrdou skuteèností, jak ukázaly další autorovy 
osudy a èetná zklamání. Rozpadlo se jeho manželství 
i vztahy v umìlecké kolonii a krize vyvrcholila vy- 
puknutím první svìtové války. Vystavený soubor uza- 
vírá Vogelerùv list z roku 1918 „Zjevení Janovo, Sedm 
misek hnìvu“, který svým námìtem i zcela novým, 
expresívním pojetím svìdèí o krutých zkušenostech 
z fronty v Karpatech a pøedznamenává další etapu 
jeho tvorby i životních osudù. S plným nasazením se 
pokoušel uskuteèòovat druhý svùj sen, a to o sociální 
spravedlnosti pro všechny. Postupnì dal své umìní 
(èasto i k jeho škodì) a také všechen svùj majetek zcela 
do služeb socialistického hnutí. Jeho bezmezné od- 
hodlání ho postavilo v pováleèném Nìmecku na okraj 
zákona a vyvrcholilo pøesídlením do SSSR v roce 1931. 
Po zaèátku druhé svìtové války byl Heinrich Vogeler 
evakuován z Moskvy do kazachstánské vesnice, kde 
zcela vysílen a bez prostøedkù 14. èervna 1942 zemøel. 
Tento autor nemìl sice k naší zemi žádný vztah, jeho 
grafické listy prvního období však pøipomínají tvorbu 
našeho Jana Preislera, Vojtìcha Preissiga èi raného 
Maxe Švabinského, jejich zasnìné, poetické kompo- 
zice z pøelomu století a doplòují akord evropské 
secesní tvorby o nový, u nás dosud málo známý tón. 

V prostorách 
klášterního kostela 
Zvìstování Panny Marie 
v Ostrovì se 4. èervence 
uskuteènila vernisáž, 
kterou byla zahájena 
výstava vìnovaná 
historii lázní Kyselka. 
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Smutný pohled 
Heinricha Mattoniho

Návštìvnost by Mattoniho, jednu z našich vý- 
znamných historických osobností Karlovarska, 
jistì potìšila, souèasná tváø jeho lázní však nikoli. 

Honosné stavby a lázeòský život v dobì nejvìtšího 
rozkvìtu dnes upadají v zapomnìní. Dávno se vytratil 
lesk lázní, jimiž se pyšnil a které ho proslavily nejen 
u nás, ale i ve svìtì. Smutný by byl jeho pohled na 
dílo, které vybudoval i pøes nedùvìru druhých 
a k nìmuž upínal své síly a víru v budoucnost. 
Samotná vernisáž byla provázena nevìøícnými po- 
hledy zúèastnìných, podivujících se nad pùvaby lázní 
v letech minulých. 

V den otevøení výstavy byla pøítomna témìø stovka 
návštìvníkù, a to nejen z Ostrova, ale také z jiných 
krajù i ze zahranièí. Úvodní slovo patøilo øediteli 
poøádajícího Domu kultury Ostrov Markovi 
Poledníèkovi, poté promluvil památkáø Lubomír 
Zeman, který hovoøil nejen o pùvodní podobì lázní, 
ale také o momentálním upadajícím stavu. 

„Láznì pøi dosavadním postupu chátrání èeká neod- 
vratný zánik,“ øekl mimo jiné památkáø Zeman. 
Celkovou atmosféru vernisáže umocnil hudební 
soubor Velmi malý orchestr Barbary Divišové pod 
vedením Pavla Žemlièky.

K nejvzácnìjším vystaveným exempláøùm patøí kniha 
lázeòských hostù s podpisem øeckého krále Otty 
Bavorského z roku 1840, po nìmž byl pojmenován 
Ottùv pramen, dále certifikáty bulharského cara 
a Apoštolské stolice, stavební výkres hrobky 
Heinricha Mattoniho a mnoho dalších zajímavostí, 
které návštìvníky zaujmou a umožní alespoò trochu 
nahlédnout do historie Kyselky. Vystaveným 
exponátùm dominuje bronzová socha Heinricha 
Mattoniho v životní velikosti, jejíž vážný pohled 
symbolicky pøedznamenává smutný osud lázní. 

Aneta Hoffmeisterová

Grafická tvorba Heinricha Vogelera ve sbírkách 
galerie

Výstavu uspoøádala ostrovská galerie v rámci prezen- 
tace vlastních sbírek a zároveò v souvislosti s letošním 
kulturním festivalem Uprostøed Evropy. Soubor gra- 
fických listù nìmeckého autora Heinricha Vogelera 
(1872-1942) je souèástí velkého rùznorodého grafic- 
kého fondu, který vznikl po roce 1945 shromáždìním 
nejrùznìjších karlovarských veøejných i soukromých 
sbírek. Dvaatøicet listù pøedstavuje tohoto autora jako 
typickou osobnost nìmeckého jugendstilu, obdoby 
naší secese, a charakterizuje zároveò první tvùrèí ob- 
dobí jeho velmi dramatické životní pouti. Heinrich 
Vogeler se narodil v Brémách a po studiu na akademii 
výtvarných umìní v Düsseldorfu se roku 1894 pøipojil 
ke známé severonìmecké umìlecké kolonii ve Worp- 

Letohrádek Ostrov
poboèka Galerie umìní Karlovy Vary
tel.: 353 842 883, 737 072 522
e-mail: pobockagukv@volny.cz
www. galeriekvary.cz
Otevøeno: støeda až nedìle 13.00-17.00 hod.

Sen a skuteènost

swede.  Zakoupil a upravil tam podle vlastních návrhù 
sídlo pro svou rodinu i ostatní umìlce, malíøe-krajináøe 
a nazval je „Barkenhoff“ podle bøíz, rostoucích hojnì 
v této pøímoøské ploché krajinì slatin a rašeliniš�. Zde 
se také oženil s mladièkou Marthou Schröder, která 
splòovala jeho vysnìnou pøedstavu ženy a po celé 
první období byla jeho èastou inspirací. Barkenhoff ve 
Worpswede se po druhé svìtové válce stal Vogele- 
rovým muzeem.
Heinrich Vogeler se v první etapì své tvorby zamìøil 
pøedevším na grafiku, a to pøevážnì v technice leptu. 
V letech 1894-1922 vznikla tak øada devìtapadesáti 
poetických, èasto pohádkovì motivovaných kompozic, 
do nichž autor vkládal svùj sen o harmonickém soužití 
èlovìka s pøírodou v trvalém ovzduší lásky a pøátelství. 
Spojoval v nich konkrétní prvky worpswedské kra-
jiny, hlavnì v pøedjarním a jarním období, i podobu 

Výstava v Letohrádku Ostrov potrvá do 7. záøí. 
Mgr. Zdeòka Èepeláková

Heinrich Vogeler: Èarodìjnice se sovou (1895), lept



21. a 22. ètvrtek a pátek 18.30 hod. 
Vstupné: 70 Kè, 75 minut 

Premiéra
Kulièky jsou povídkový film o tom, jak ženy manipu- 
lují s muži. O drobných vydíráních, pláèi, slzách, 
o schopnostech obìtovat se pro vysnìný cíl, o sexu 
ve službách, o tom, jak využít empatie. Povídky o že- 
nách rùzného vìku a životního stylu dohromady složí 
pøíbìh celého lidského života. Produkce: ÈR. Žánr: 
komedie

22. a 23. pátek a sobota 21.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 86 minut, èeské titulky (*12)  

Repríza
Film Once sice vypráví jednoduchý pøíbìh o lásce 
a porozumìní mezi dvìma mladými lidmi, na druhou 
stranu však pøináší i pøesný pohled na èeskou 
komunitu v zahranièí a vypovídá o dobì, kdy se 
k úspìchu mùže dopracovat každý. Produkce: ÈR. 
Žánr: hudební melodrama

23. a 24. sobota a nedìle 18.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 80 minut, èeská verze   

Premiéra
Pøipravte se na prùzkum ostrovù, kde nebezpeèí èíhá 
za každým rohem a na nejrychlejší bìh svého života, 
až se na vás pohrnou draci ze všech stran. Mohou být 
vìtší než ostrov nebo malinkatí jako kvìták, chrlí 
nebo prskají oheò, lítají nebo se plazí, jsou však všude 
a mají neskuteènou chu� na vás! Držte se proto Zoe 
a jejích spoleèníkù... Produkce: Francie, Nìmecko, 
Lucembursko. Žánr: animace, dobrodružný

28. a 29. ètvrtek a pátek 18.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 89 minut, èeská verze   

Premiéra
Pøed šestnácti lety se nemocnìjší bojoví mágové 
Magické dimenze obìtovali, aby porazili Zlo. Nyní je 
osud království v rukou mladé dívky Bloom, víly 
Draèího plamene. Doprovázena svými kamarádkami 
z Winx Clubu, musí Bloom èelit té nejvìtší výzvì: 
vstoupit do hlubin temné dimenze a bojovat proti zlu, 
aby pøivedla své rodièe zpìt k životu a odhalila 
záhadu spojenou s jejím pùvodem. Osud celé 
Magické dimenze je v rukou šesti stateèných dívek. 
Produkce: Itálie. Žánr: animovaný

29. a 30. pátek a sobota 21.00 hod.
Vstupné: 70 Kè, 110 minut  

Premiéra
Originální adaptace Dostojevského, v níž nechybí 
typický Zelenkùv humor, nadsázka a mystifikace. 
Pøíbìh se odehrává v souèasném Polsku. Do Krakova 
pøijíždí skupina pražských hercù v èele s režisérem 
hry, aby na alternativním festivalu v netradièním 
prostoru oceláren uvedla jevištní adaptaci Dostojev- 
ského hry Bratøi Karamazovi, jejímž základem je 
vyšetøování otcovraždy. Produkce: ÈR. Žánr: drama

30. a 31. sobota a nedìle 18.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 85 minut, èeské titulky (*12)  

Premiéra
Rick Riker je školní outsider. Jednoho dne ho však 
kousne geneticky upravená vážka a Rick získá 
nadlidské schopnosti jako neuvìøitelnou sílu a pan- 
céøovou kùži. Rozhodne se, že využije novì nabitých 
sil pro konání dobra a stane se maskovaným bojov- 
níkem proti zlu známým jako „Vážka“. Parodie na 
filmy o superhrdinech, od Spidermana, Batmana až 
po Fantastickou ètyøku, vás dostane. Produkce: USA. 
Žánr: komedie

KULIÈKY 

ONCE 

LOVCI DRAKÙ 

WINX CLUB: VÝPRAVA DO ZTRACE- 
NÉHO KRÁLOVSTVÍ 

KARAMAZOVI 

SUPERHRDINA 
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Pøipravujeme na záøí:
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Každá desátá výpùjèka zdarma

Pùjèovna 
DVD

DOMU KULTURY OSTROV

SOBOTNÍ VÝPÙJÈKY SE VRACÍ AŽ V PONDÌLÍ - 
ZA CENU JEDNOHO DNE

NA DVD U NÁS NAJDETE 
TYTO NOVINKY:

JUMPER
27 ŠATÙ
URÈITÌ, MOŽNÁ
VLASTNÍ PRAVIDLA
SVATBA PODLE MARGOT
NEŽ SI PRO NÁS PØIJDE

1. pátek 18.30 hod.
1. a 2. pátek a sobota 21.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 122 minut, èeské titulky (*12)  

Repríza
Devatenáct let èekání skonèilo. Jedna z nejslavnìjších 
postav filmové historie se vrací na støíbrné plátno. 
V charakteristickém klobouku a s bièem coby nepo- 
stradatelnou zbraní. Indiana Jones. V novém dobro- 
družství bude pátrat po další slavné relikvii: záhadné 
Køiš�álové lebce. Produkce: USA. Žánr: dobrodružný

2. a 3. sobota a nedìle 18.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 92 minut, èeská verze 

Premiéra
Ve studiu DreamWorks se zrodil nový hrdina, který 
dokáže skvìle konkurovat jeho dosavadnímu tahou- 
novi Shrekovi. Na scénu nastupuje mladý, neklidný, 
roztomilý a totálnì nešikovný pandí chlapík jménem 
Po. Ten musí v pøíbìhu nabitém akcí a vtipem ujít 
neuvìøitelnou cestu, než se z u�ápnutého prodavaèe 
nudlových polévek stane legendární Draèí bojovník. 
Produkce: USA. Žánr: komedie

7. až 10. ètvrtek až nedìle 18.30 hod.
8. a 9. pátek a sobota 21.00 hod.
Vstupné: 75 Kè, 95 minut (*12) 

Premiéra
Pøíbìh Františka Soukenického (Josef Polášek) je ve 
své podstatì velmi jednoduchý. František je muž 
v produktivním vìku. Ve své profesi dosáhl jistého 
kreditu, má manželku, nový dùm, splácí hypotéku, 
má se dobøe. Až jednoho dne šlápne vedle a spustí 
tím lavinu událostí: ztrácí práci, žena ho vystøídá za 
nìkoho jiného a støecha nad hlavou mu odlétá do 
teplých krajin… Produkce: ÈR. Žánr: komedie

14. a 15. ètvrtek a pátek 18.30 hod.
15. pátek 21.00 hod.
Vstupné: 70 Kè, 110 minut, èeské titulky (*12)  

 Premiéra
Agenti jsou všelijací. Chytøí, drsní. Psychotiètí, sexi- 
stiètí nebo taky úplnì blbí. Maxwell Smart je ta po- 
slední kategorie. Je to èlovìk, kterého by James Bond 
nenechal ani zaparkovat svého Aston Martina. Je to 
nekompetentní hòup, který jen náhodou pøežívá 
mezi špionážní elitou. Maxwell Smart a jeho kole- 
gynì s krycím jménem Agent 99 musí opìt do akce… 
Produkce: USA. Žánr: komedie

16. a 17. sobota a nedìle 18.00 hod.
16. sobota 21.00 hod.
Vstupné: 70 Kè, 152 minut (*12)  

Premiéra
Zaèátky pøedstavení již v 18.00 hodin. Film Temný 
rytíø je pokraèováním úspìšného snímku Batman. 
Batmanùv boj se zloèinem je èím dál riskantnìjší. 
Temný hrdina se proto spojí s poruèíkem Jimem 
Gordonem a právníkem Harvey Dentem, aby s jejich 
pomocí zbavil ulice mìsta nìkolika nebezpeèných 
zloèineckých organizací. Produkce: USA. Žánr: drama

INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ 
KØIŠ�ÁLOVÉ LEBKY 

KUNG FU PANDA 

FRANTIŠEK JE DÌVKAØ 

DOSTAÒTE AGENTA SMARTA

TEMNÝ RYTÍØ 

V srpnu promítáme od 18.30 a od 21.00 hodin, 
není-li uvedeno jinak.

BATHORY, MEJDAN V LAS VEGAS, 
KOPAÈKY, NEUVÌØITELNÝ HULK, 
MUMIE: HROB DRAÈÍHO CÍSAØE

1. srpna 19.00 hod. a 2. srpna 15.00 hod. 

2. srpna 19.30 hod. 
Dávné pøíbìhy v neob- 

vyklém podání Viktora Braunreitera, spolek šermíøù 
Savioli, ohnivé divadlo Ignis. Bude-li nìkdo zlobit, 
pøijde na nìj drak! Osvìtlení zajiš�ují zahradní louèe, 
vlastní pochodnì vítány (není podmínkou). 

30. a 31. srpna 
 Skupiny Strašlivá podívaná, Hradní 

Duo, Hop trop a mnohé další. Bohatý doprovodný 
program, obèerstvení. 

Potulné divadlo poutníka Hrocha

Noèní prohlídka hradu. 

Folková Ohøe.

9. srpna 19.30 hod., Špitální kostelík

15. srpna 19.30 hod., kostel sv. Jáchyma

30. srpna

Koncert Musica á tré

Varhanní koncert 

Hornická pou�

Malíøku Jiøinu Romovou znají Ostrovští už z nì- 
kolika výstav na Staré radnici, kde bude opìt 
letos v záøí vystavovat. 

Ve své tvorbì se pøedevším zamìøuje na krajinu 
Krušnohoøí na Ostrovsku a v okolí Vejprt. Její obrazy 
mohou zájemci také vidìt ve stálé expozici galerie 
Ja.Ro ve Vejprtech. Na své nedávné výstavì v kavárnì 
Krajské knihovny v Karlových Varech Dvorech pøe- 
kvapila Jiøina Romová zcela novými obrazy. Výstava 
pøíhodnì nazvaná Otazníky nechávala na vlastní fan- 
tazii diváka, jak si abstraktní vyobrazení vysvìtlí a ne- 
chá na sebe pùsobit. 

Co ze své nejnovìjší tvorby pøedstaví malíøka na Staré 
radnici v záøí, o tom se mohou pøesvìdèit všichni, kdo 
navštíví její výstavu nazvanou Doma. 

Horní hrad

Jáchymovské kulturní léto

Jiøina Romová pøipravuje 
výstavu na radnici

 jan

OCENÌNÝ
FILM

OCENÌNÝ
FILM
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STARÁ RADNICE OSTROV 
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Zápis do kurzu

Zahájení: 
22. záøí 17.30 hod. 
(nutné je spoleèenské 
obleèení), dále každé 
pondìlí, termíny: 
29. záøí, 6., 13., 20., 27. 
øíjna, 3., 10., 17., 24. listopadu, celkem 10 lekcí. 
V cenì kurzovného je 30 vyuèovacích hodin, 
Prodloužená 24. øíjna, Závìreèný vìneèek 28. listo- 
padu a vstupenka na Ples DK Ostrov v lednu 2009. 
Kurzy povede taneèní mistr s tøicetiletou praxí Josef 
Zelenka, øeditel taneèní školy Stardance v Cho- 
mutovì. Døíve aktivní taneèník mezinárodní tøídy. 

Zaèátek 22. záøí 20.00 hod., dále každé pondìlí až 
do 24. listopadu, 10 lekcí (20 vyuèovacích hodin). 
Tanec jako souèást moderního životního stylu pro 
každou vìkovou kategorii!

KLASICKÉ 
TANEÈNÍ KURZY 
PRO MLÁDEŽ 

Zápis a pøedprodej  v Informaèním centru v DK 
Ostrov

TANEÈNÍ PRO DOSPÌLÉ 

Zápis a pøedprodej v Informaèním centru v DK 
Ostrov

Vyplní taneèní škola

ev. èíslo:

kurzovné:

pozn.:

pøíjmení, jméno:

bydlištì:

datum:

e-mail:

tel.:

podpis.:

pøíjmení, jméno:

bydlištì:

datum:

e-mail:

tel.:

podpis.:

ZÁVAZNÁ PØIHLÁŠKA
DO KLASICKÝCH TANEÈNÍCH KURZÙ PRO MLÁDEŽ 2008

ZAPIŠTE SE V INFOCENTRU V DOMU KULTURY OSTROV

Od 4. do 8. srpna, pondìlí až pátek, spoleèenský 
sál DK Ostrov

Lektorka Vlastimila Wasyluková
Zájemci se seznámí s technikami: kresba, malba, 
grafika.

Dìti si vezmou do kuføíèkù na kreslení vodovky, 
tempery, pastelky a vše, èím rády tvoøí (køídy, klacíky, 
tuš, perka, nùžky, lepidlo, rùzné papíry), starší oble- 
èení na sebe, urèitì se trošku umažou jako praví 
malíøi…  Cena kurzu 190 Kè

Program kresby a malby je pøipraven pro tvorbu na 
sále i v plenéru. Pokud bude mít úèastník kurzu zájem 
zdokonalit se v nìkteré výtvarné technice, domluví se 
pøímo s lektorkou. S sebou si na první  hodinu vezmì- 
te ètvrtku A3, balící papír A2, tvrdou podložku A2, 
(napø. z kartónové krabice), ètyøi kolíèky na prádlo, 
uhel, rudku, plastickou gumu, hadøík. Ostatní si do- 
mluvíte pøímo v hodinì. Výtvarný materiál je možné 
si zakoupit u lektorky. Cena kurzu 290 Kè
Informace a pøihlášky v IC v Domu kultury 
Ostrov
Tento projekt se uskuteèní za finanèní podpory 
Ministerstva kultury ÈR.

LETNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA 
pro dìti i dospìlé

Dìti: 9.30-11.45 hod.

Dospìlí: 16.30-19.30 hod.

3. srpna nedìle 15.00 hod., Pùda SR Ostrov

Vernisáž výstavy
Výstava prací ze setkání neprofesionálních výtvar- 
níkù, které se konalo ve dnech 29. 7. až 2. 8. ve 
spolupráci Domu kultury s Kultur+Kommunikations-
zentrum Malzhaus z Plavna. Tématem tvorby byl 
Klášterní areál v Ostrovì a ostatní kulturní památky 
mìsta Ostrova.

ÈESKO-NÌMECKÉ SETKÁNÍ 
VÝTVARNÍKÙ

KOSTEL ZVÌSTOVÁNÍ PANNY MARIE

Výstava potrvá do 7. záøí 2008.  

24. srpna nedìle 19.30  hod.

Úèinkuje: DaD kvintet a hosté
Program: Vokální renesanèní hudba, keltská hudba, 
sefardské písnì.
Konec pøibližnì ve 21 hod.

Provoz Posvátného okrsku v Ostrovì: út-ne 
9.00-12.00 hod. a 13.00-17.00 hod. 

Výstava MATTONIHO KYSELKA 
aneb Henrich Mattoni už není

KONCERT S VEÈERNÍ PROHLÍDKOU 
KLÁŠTERA

17. záøí støeda v 19.30, divadelní sál DK Ostrov 
Eugéne Labiche

Režie: Vladimír Strnisko
Hrají: 
Ivan Øezáè, Simona Postlerová, Kamil 
Halbich/Jan Hájek, Michal Dlouhý/Tomáš 
Pavelka, Kateøina Hrachovcová/Veronika 
Pospíšilová ad.

NEŠ�ASTNÌJŠÍ ZE TØÍ 

Pøedprodej vstupenek od 15. srpna v IC v DK 
Ostrov

Výstava Mattoniho kyselka láká velký poèet návštìvníkù.

21. srpna ètvrtek 17.00 hod., Pùda SR Ostrov
Vernisáž výstavy

v letopoètech mìsta Ostrova
Výstava potrvá do 12. záøí.

OSUDOVÉ OSMIÈKY
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Kontakt: tel. 353 800 523, 
                   724 509 195
                   carna@dk-ostrov.cz

SVATBY 
V KLÁŠTERNÍM AREÁLU 
V OSTROVÌ

Fotoklub Ostrov. Název fotografie mìsíce: Snesitelná lehkost bytí, ohnisková vzdálenost 30 mm, clona 3.5, èas 1/1000s, ISO 100, pomìrové 
mìøení expozice, kompenzace expozice -2/3. Autor David Papánek

Na IV. roèník dne soutìží a dovádìní s pejsky 
nazvaný i tentokrát Ostrovský Voøíšek vás již 
tradiènì zvou: II. ZKO è. 124 Ostrov, správce 
psího útulku Bety a mìsto Ostrov. Soutìžní 
pøehlídka se koná v sobotu 20. záøí v ostrovském 
psím útulku Bety. 

Pozor! Letos novì vyhlašujeme soutìž o nejhezèí 
kostým páníèka se psem, který budou vybírat 
sami diváci a bude odmìnìn nádherným 
pohárem. 

Registrace úèastníkù: 9.30-10.00 hod., zaèátek 
soutìží: 10.15 hod. Rádi uvídíme jak pejsky, kteøí 
prošli naším útulkem, tak i ty ostatní bez prùkazu 
pùvodu.

Jistì i poèasí si pøeète naši pozvánku a bude tak skvìlé 
jako zatím každý rok. Tìšíme se na vás! 

Akce pro veøejnost

 
Pøírodní park Rýžovna, lom Høebeèná

Plzeòsko: Bolevecké arboretum, Dolní Bìlá, 
zámek Malesice 

 
Cyklus Èeské støedohoøí: Louny, Èervený vrch, 
Oblík

 
Brdy: do hvozdù po novì otevøených stezkách

 
Èeský les IV: Èerchov, Haltrava, St. Herštýn, 
Pivoò, Pobìžovice

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

2. srpna

 9. srpna 

16. srpna

23. srpna

30. srpna Hlasování veøejnosti o vítìzné projekty v rámci 
Programu podpory regionù ÈSOB a Poštovní 
Spoøitelny bylo ukonèeno koncem èervna. S ra- 
dostí jsme zaznamenali, že náš projekt byl 
v hlasování Ceny veøejnosti zvolen jako vítìzný 
a získali jsme tak navíc 50 tisíc korun. 

Dìkujeme všem, kteøí nám zaslali své hlasy. Cena 
veøejnosti je pro OS Ostrovský Macík již druhým 
významným ocenìním. Podpory široké veøejnosti si 
obzvláš� vážíme, nebo� je pro nás známkou toho, že 
tato práce má smysl, že se o nás ví a zároveò i hnací 
silou do dalších aktivit našeho sdružení. 

30. srpna 15.00 hod., areál Atlantis

ve spolupráci s Ostrovskými Tuèòáky. V prùbìhu od- 
poledne vystoupí skvìlé country kapely a bude opìt 
i kelímková šance, kde si sami diváci zvolí nejlepší 
kapelu tohoto dne. Srdeènì jsou zváni všichni pøí- 
znivci dobré hudby. 

Ostrovský Kodrcák 

Bylo, nebylo … Nejdøív bylo, a pak už nebylo. Malé 
ko�átko, èerný chlupatý uzlíèek sotva do dlanì, na 
svìtì ani ne dva dny. Narodilo se, a pak zásahem nelí- 
tostné lidské ruky putovalo do krabice, aby v 15 stup- 
ních celsia èekalo pøede dveømi psího útulku na svùj 
osud. Rvalo se o život, i když jeho sestøièka už prohrála. 
Stále chtìlo žít. Když jsme je našli, už se témìø nehý- 
balo. Ale v teple dlanì se jiskøièka života zase vzkøísila. 
Jeho malièký èumáèek hltal doušky dìtského sunaru, 
pak se schoulilo do dlanì a klidnì oddechovalo. I když 
se staráme hlavnì o pejsky, ten malý tvoreèek si nás 
získal. Krmili jsme jej po dvou hodinách ve dne v noci, 
neustále zahøívali v dlani, otírali houbièkou místo ma- 
minèina jazýèku, v noci mu ustlali pod peøinou na 
teplém hrudníku. Bylo to zvláštní: pár chlupù, ètyøi 
cancourky jako nožièky, miniaturní ocásek, neuvìøitel- 
nì malá tlamièka, ještì zalepené oèi… Takové malé nic, 
a tak to chtìlo žít. Ale prohrálo, svìt bez mámy byl pro 
nì ještì pøíliš krutý. 

A já jsem na tom malém tìlíèku až hmatatelnì cítila 
život. To, èemu my øíkáme duše. V jedné chvíli živoucí 
duše, plná toho nehmatatelného tepla a energie. 
O okamžik pozdìji jen studený shluk bunìk. Dotkla se 
mì posvátnost života. Toho života, který jednou je 
a o chvíli pozdìji být nemusí: když odejde, už nejde 
pøivolat zpátky, nièím nahradit. A staèilo tak málo: 
dovolit matce koèce, aby se o svá mláïata starala 
alespoò o pár dní déle. Nic to nestojí a nikoho to 
neobtìžuje. A nebo snad ano? A tak se obracím na 
toho, kdo tentokrát „rozhodl“: 

Tím, že jste èerstvì narozená ko�ata pøinesl k útulku, 
jste své svìdomí nezachránil! 

Mìjme úctu k životu Ostrovský Voøíšek 2008

V srpnu z technických dùvodù kabelová televize 
nevysílá.

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

Opakování vysílání: 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: 608 066 600. 
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! 

Starý úèet pro placení poplatkù za kabelovou 
televizi (vedený u komerèní banky)  byl ke 
30. èervnu 2008 zrušen. Ve vlastním zájmu dbej- 
te prosím na to, aby vaše platby došly na správné 
èíslo. Nové èíslo úètu je 220013882/0300.

Od 1. èervence 2008 je do základní programové 
nabídky kabelové televize Ostrov zaøazen nový 
program: zpravodajsko-publicistická televize Z1. 
Program je zaøazen na pozici S17 (bývalý 
program TOP TV).

Upozornìní pøedplatitelùm

Klub èeských turistù

Kabel Ostrov s.r.o. 
informuje

Macík dìkuje

OSTROVOSTROV

Fotografka Jitka Rjašková vystavuje v mezipatøe 
ostrovské Staré radnice své fotografické postøehy 
z cesty do USA. Poutavé zábìry, bezchybná kompo- 
zice i technická kvalita fotek stojí za vidìnou.

Mgr. Blanka Davídková

Karel Kunz

Americká pøíroda na Staré radnici

RNDr. František Wohlmuth, pøedseda KÈT Hana Šimková, OS Macík

Hana Ševèíková, Kabel Ostrov, s.r.o.

Mgr. Blanka Davídková, útulek Bety Ostrov

red



„Do Cykloteamu Ostrov se mùže pøihlásit každý, ne- 
musí hned mít špièkový výkon nebo výsledky. Proto 
bychom uvítali, kdyby se pøihlásili ti rodièe, jejichž dìti 
mají o cyklistiku zájem, a pomohli provázet dìtské 
èleny Cykloteamu pøi trénincích. Vyjíždí se dvakrát 
týdnì za doprovodu dvou dospìlých a doprovázející 
se samozøejmì støídají,“ uvedl Jan Škarpa. 
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Ani sváteèní cyklisté by nemìli zapomínat na 
povinné vybavení svých kol. Vìtšina z nich jistì 
své povinnosti zná a pro ty, kteøí s cyklistikou 
teprve zaèínají nebo se jí vìnují jen nepra- 
videlnì, pøinášíme nìkolik rad pøímo od 
odborníka. 

„Každé jízdní kolo musí být vybaveno dle platné 
vyhlášky, která stanovuje pravidla jízdy na pozemních 
komunikacích,“ uvádí Jiøí Èechman, který je znalcem 
cyklistiky i kol a s obojím má dlouholeté zkušenosti. 
Podle jeho doporuèení musí být každé kolo vyba- 
veno dvìma na sobì nezávislými brzdami, pøedním 
a zadním svìtlem, odrazovými skly (vzadu èerveným 
a vpøedu bílým), na pedálech by mìla být odrazová 
skla oranžová. Rovnìž ve výpletech kol musí být po 
dvou odrazových sklech. K výbavì samozøejmì patøí 
i zvonek. Dìti do patnácti let si pøi jízdì na kole musí 
chránit hlavu plnou ochrannou pøílbou. Dospìlí cy- 
klisté zatím tuto povinnost nemají, je ovšem v zájmu 
jejich bezpeènosti chránit se pøed možným úrazem. 
Vedle pøílby je nezanedbatelným bezpeènostním 
prvkem také pestrobarevné obleèení opatøené ref- 
lexními nášivkami.

„Také samotné kolo musí být v bezvadném tech- 
nickém stavu. Kdo si není jistý, a� radìji zajede do 
servisu. Povinná výbava se ale týká i horských kol, 
zvláštì když se ocitnou na silnici. Nedokonale 
vybavená kola tam nemají co dìlat,“ upozornil Jiøí 
Èechman.

Již IV. roèník pøeboru základních škol se konal 
v druhé polovinì èervna v Ostrovì za nemocnicí. 

Poøadatelé museli nejdøíve posekat vysokou trávu, aby 
se vùbec závod mohl uskuteènit. Poèasí se k závod- 
níkùm tentokrát neobrátilo zády, koneènì nepršelo 
jako v pøedešlých roènících. Hned po startu závodníkù 
I. kategorie provìøilo první stoupání výkonnost kaž- 
dého jednotlivce. V kategorii mladších žákù zvítìzil 
Martin Èechman pøed Davidem Zadákem a Vojtou 
Koèím, všichni tøi ze ZŠ Masrykova. V závodì mladších 
žákyò se radovala z vítìzství Kateøina Nová, druhá 
dojela Aneta Klauková a tøetí Pavla Lišková, všechny tøi 
též ze ZŠ Masarykova. Závod starších žákù vyhrál Petr 
Šulc (ZŠ Masarykova) pøed Jiøím Èechmanem (ZŠ 
Májová) a Martinem Kubíkem, který pøijel až z Cho- 
dova. V kategorii starších žákyò závodila pouze jedna 
dívka: Simona Koèová (ZŠ Masarykova), ale medaile 
ani cena ji neminula. Všichni úèastníci závodu byli 
odmìnìni losovanou vìcnou cenou a vìcnou cenu 
dostali také ti, kteøí stáli na stupních vítìzù. Po skonèení 
závodu si mohli závodníci ještì opékat špekáèky.

Poøadatele mrzelo, že aè vyvinuli velké úsilí pøi pøí- 
pravì závodu a nabídli tak ostrovským dìtem možnost
strávit pøíjemné sportovní odpoledne, pøišla jich nako- 
nec jen hrstka. Další informace o Cykloteamu Ostrov 
na: www.cykloteam.eu.  

Nádherný letní den, více lidí pod sluneèníky 
u piva a páreèkù, než jich je ve vodì, zkrátka 
pohoda... Tak vypadají fotografie starého 
koupalištì za Ostrovem z let dávno minulých. 
Sedl jsem na kolo a zajel kousek za mìsto 
„pokochat se“ dnešním neutìšeným stavem 
bývalé Mìstské plovárny. 

Rybník si mìsto pronajalo od státu 30. øíjna 1929 
a v letech 1929-1931 zde bylo zøízeno koupalištì 
vèetnì nové cesty a výletní restaurace. Provoz plovár- 
ny upravoval plavecký øád. Vstup byl pouze s lístkem, 
který se pøi odchodu vracel, bylo zakázáno chytat ryby 
a raky, støíkat vodu na jiné osoby a házet lidi do vody. 
Jídla se smìla konzumovat pouze v restauraci. Fungo- 
vala zde pùjèovna lodí a neplavci mìli oddìlený 
prostor. Vše mìlo svùj øád. Po válce (až do roku 1950) 
spravovalo koupalištì s plovárnou sokolské družstvo 
Vzlet. Ještì v letech 1956-57 byla dle pamìtníkù 
(v tomto pøípadì mých rodièù) v provozu restaurace 
s taneèním parketem. Ten je ještì dnes znatelný jako 
betonová plocha pod starobylou smuteèní vrbou. V té 
dobì ještì byly v provozu pøevlékací kabinky a pùj- 
èovna lodièek. 

Já sám jako roèník 1959 už nepamatuji z tohoto 
bájeèného místa témìø nic. Pouze zbytky zdiva z vý- 
letní restaurace a trosky toalet v kopci nad nimi. 
Funkèní byla pouze novodobìjší skluzavka, èást pláže 
u vody, travnatá plocha na opalování a k zakládání 
množství ohníèkù, kde se asi opeklo nespoèet 
špekáèkù. V zimì byla plocha plná nadìjných kra- 
sobruslaøù a hokejistù. Ještì v roce 1960, dle dobo- 
vých vzletných plánù, mìlo být koupalištì opraveno 
a mìla být vysázena alej na pøíjezdové cestì, ale tyto 
sny již nebyly nikdy uskuteènìny. V roce 1969 bylo 
otevøeno nové mìstské koupalištì pod kopcem 
Køížek, a to byl poslední høebíèek do rakve nìkdejší 
mìstské plovárny. 

Poznámka redakce:
Na Starém koupališti byl docela živý provoz ještì v osmdesátých letech. Scházela se zde ta èást ostrovských obyvatel, která dávala pøednost 
osvìžení v pøírodním prostøedí pøed pøeplnìnou betonovou nádrží. Každopádnì toto místo dodnes upoutá pøírodními zákoutími s malebnou 
vodní plochou a je vhodným místem jak k procházkám, tak i vyjížïkám na kole. Na fotografii: Mìstská plovárna v Ostrovì ve 40. letech 20. stol.

Dobøe vybavené kolo 
je zárukou bezpeèné jízdy

Staré koupalištì 
láká už jen k procházkám

Lubomír Mayer

jan 

Pøebor základních škol 
v horské cyklistice

Foto: Janan

Cyklistické závody dìtí mají v Ostrovì už svou 
tradici doplnìnou dobrou povìstí. Cykloteam 
Ostrov, jehož jednatelem je Jiøí Èechman, má 
zatím kolem tøiceti èlenù, od sedmiletých až po 
takzvané masters. Úèastní se závodù po celé 
Èeské republice a témìø vždy se vrací s vítìznými 
trofejemi, a to platí jak pro chlapce, tak pro 
dìvèata. Organizovat dìtské závody a zajiš�ovat 
dostatek tréninkových hodin pro dìti ale rozhod- 
nì není snadnou záležitostí.

Cykloteam 
hledá rodièe cyklisty 
pro trénink dìtí

redAlice Èechmanová, korespondentka CO Ostrov

„Dìti nemohou trénovat samy, potøebují 
doprovod dospìlých, jenže trenérù je stále 
nedostatek,“ potvrdil mechanik Jan Škarpa, 
který zastupuje Jiøího Èechmana v dobì jeho 
nepøítomnosti. 

Redakce nezodpovídá za správnost obsahu ètenáøských pøíspìvkù.
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ANKETA
PRÙZKUM NÁZORÙ NA CYKLISTICKOU DOPRAVU V OSTROVÌ
U každé otázky ZAKROUŽKUJTE, prosím, vždy èíslo zvolené odpovìdi.
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Úspìšnou akci Dìtský pìtiboj uspoøádal v kvìt- 
nu oddíl ASPV (Sport pro všechny) pøi TJ Ostrov. 
Na høištì ZŠ Májová pøišlo závodit 39 dìtí ve stáøí 
od tøí do osmi let. 

Nejlepší skokan mezi pìtiletými i šestiletými dìtmi 
byl Miroslav Luncar. Svými skoky do dálky (2m) 
nasbíral mnoho bodù. Ètyøleté dìti byly zaøazeny 
mezi pìtileté, a tak bohužel nevynikly krásné vý- 
sledky Valérie Pelcové, která ztratila jen jeden bod 
v hodu na cíl. Sedmiletému Robertu Abrahámovi se 
podaøilo skoèit pøes 2m a bodovì ho dohánìla 
Terezka Èermáková. Pokazila jen hod na cíl a je 
velkou výzvou pro ostrovské dìtské atlety. Osmiletý 
Jakub Michálek je zøejmì již ostøílený závodník. 
Nasvìdèuje tomu 27 celkovì získaných bodù. Hle- 
dání obrázkù v terénu zvládly dìti skvìle, vìtšina se 
v pohodì udržela i 25 vteøin na tyèi. A dobìhnout 
30m pro lízátko? Žádný problém! I takto možná kdysi 
zaèínali budoucí olympionici. 

Celá problematika by se dala shrnout do jedné 
vìty: Nebudeš-li ovládat svého psa, bude ovládat 
on tebe.

Je to velmi smutné, když se zaèínáme starat o výchovu 
psa teprve poté, co se pes stane pøíèinou konfliktu 
s tragickými následky. Podobná pøíhoda, jakou popi- 
suje Martina Kováøíková (OM 07/2008, str. 13), je ty- 
pickou ukázkou, kdy majitel své zvíøe nezvládá. Zodpo- 
vìdnost majitele psa je prvotním pøedpokladem pro 
jeho správnou výchovu. Nevhodný nebo zanedbaný 
postup v dobì, kdy si pes utváøí vztah ke svému okolí, 
se zaruèenì odrazí v jeho budoucím životì ve vztahu 
k lidem, k jiným zvíøatùm, zvukùm, dopravním pro- 
støedkùm a dalším podnìtùm. Vztah k èlovìku si štì- 
òátka zaèínají utváøet již od ètvrtého týdne vìku. Pokud 
pes nemá dostateènou možnost kontaktu s lidmi, 
mùže být bázlivý, nedùvìøivý a bojácný. Neménì dù- 
ležité je postupné seznamování s cizími psy. Velkým 
pøínosem jsou v tomto ohledu návštìvy kynologické 
organizace. Pes má možnost pravidelnì se setkávat 
s pøíslušníky svého druhu, s novými lidmi a tím se 
pozitivnì rozvíjí jeho povaha. Pod vedením zkušeného 
výcvikáøe, který je znalý problematiky, je možno pro- 
vést nápravu v chování i u dospìlých psù. Zejména 
z øad nepejskaøù èasto zaznívá názor, že se psi pøi ná- 
cviku obrany, kdy pes znemožòuje figurantovi únik 
zákusem do ochranného odìvu, uèí agresi a napadání 
vùèi èlovìku. Opak je pravdou. Vhodnì vedený pes se 
pøi takovém výcviku uèí správnì reagovat na situaci, 
kdy by byl jeho psovod napaden. Pozorovateli by jistì 
neuniklo, že psovi nejde o osobu figuranta, ale o vý- 
cvikovou pomùcku, do které se zakusuje (pešek, kùže, 
rukáv apod.) a po získání této koøisti pøestane mít 

Jaký pes, takový pán
Prosím, dìlejte s tím nìco (ohlas) 

o figuranta zájem. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, 
že pokud došlo v mé pøítomnosti k pokousání èlovìka 
nebo psa jiným psem, nikdy se nejednalo o psa, u nì- 
hož byla výchova vedena vhodnou cestou nebo který 
prošel výcvikem obrany. Souèasným trendem v kyno- 
logii je snaha vychovat socializovaného jedince, zdra- 
vì sebevìdomého, s živým temperamentem, který 
plnì respektuje èlovìka jako alfa jedince ve smeèce. 

Pokud bych chtìla posoudit vliv plemene na napadení, 
je samozøejmé, že útok jezevèíka nebude zøejmì vypa- 
dat tak dramaticky jako tøeba útok amerického pitbul- 
teriéra. Ovšem i tady platí, že nevychovaný pudlík je Aneta Hoffmeisterová, jednatelka 
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nebezpeènìjší než nìmecký ovèák, který prošel 
alespoò základním výcvikem. Samotný náhubek nic 
nevyøeší. I pøesto, že je pes opatøen náhubkem, mùže 
zpùsobit poranìní, nemluvì o situaci, kdy by mìl ná- 
hubek pes, který nenapadá, ale je napaden. Já sama se 
ve své chovné stanici nìkolik let vìnuji nìmeckým 
ovèákùm a jsem také majitelkou anglického bulteriéra. 
Za celý svùj život byl mùj bulteriér nesèetnìkrát napa- 
den rùznými plemeny, a to bezdùvodnì. On jakožto 
„bojové plemeno“ šarvátku nikdy nevyvolal. Málokdy 
chodím na procházky jen s jedním psem, ve vìtšinì 

pøípadù jsou dva a více. Nìkolikrát jsem zažila útok na 
mé nìmecké ovèáky vzornì kráèející u levé nohy. 
Útoèící nebyli pitbulteriéøi, stafordširové ani bulteriéøi, 
ale pøevážnì zástupci menších plemen, jejichž majitelé 
se ani neobtìžovali mít je na vodítku. Nesnažím se ob- 
hajovat služební plemena nebo plemena typu „bul“, 
jen chci vyzdvihnout zodpovìdné majitele, kteøí doká- 
zali ze svého psa vychovat spoleèníka schopného žít 
v lidské spoleènosti a neomezujícího ostatní a vìnují 
jeho výchovì alespoò èást svého volného èasu pod 
odborným dohledem. 
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