
Od úterka 7. do pátku 
10. øíjna se uskuteèní již 
40. roèník Dìtského fil- 
mového a televizního 
festivalu Oty Hofmana, 
tradièní svátek dìtí a fil- 

maøù.  Díky kulatému výroèí se snažíme 
pøipravit festival, který bude v mno- 
hém výjimeèný.

Tématické filmy vybraly dìti

 

Pevnou souèástí festivalu je tématická 
pøehlídka starších filmù. Jelikož tématem 
letošního roèníku je „jubileum“, roz- 
hodli jsme se do pøípravy festivalu vý- 
znamnì zapojit dìti. Za tímto úèelem 
bylo vytištìno 4000 anketních lístkù, na 
kterých byly uvedeny veškeré vítìzné filmy 
za posledních 39 let. Dìti mìly možnost 
zakøížkovat pìt titulù, které by chtìly znovu 
vidìt. Tak byla vybrána desítka filmù pro 
malé i vìtší dìti, které budou uvedeny 
v rámci festivalu.
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Cesta tìch, kteøí na záøí nemìli pøi- 
slíbené zamìstnání, vede obvykle 
na pracovní úøad. Co mohou ab- 
solventi škol, ale i bìžní uchazeèi 
èekat, když se v tomto období zare- 
gistrují do jeho evidence? Ovlivòu- 
je nìjak nárùst uchazeèù, kteøí 
právì dokonèili studium, celkovou 
zamìstnanost v Ostrovì a jeho 
okolí? Kolik žadatelù o práci ostrov- 

ská poboèka Úøadu práce Karlovy Vary vlastnì eviduje? 
O jakou skupinu uchazeèù mají zamìstnavatelé nejvìtší 
zájem? Odpovìdi na tyto otázky by mìly pøinést následující 
øádky. 

K datu 8. èervence 2008 bylo na ostrovské poboèce 
evidováno celkem 1310 uchazeèù o zamìstnání. Z tohoto 
množství jich 742 pocházelo pøímo z Ostrova. Ještì pøed 
uzávìrkou našeho záøijového èísla, 30. èervence, evidoval 
Úøad práce 1285 obèanù (715 ostrovských). Míra neza- 
mìstnanosti v Ostrovì se pohybuje na sedmi a pùl 
procentech.  

Situace na trhu práce v Ostrovì

Léto s sebou pozvolna odnáší rytmus rozverné samby a krátící se dny pøinášejí klidnìjší melodii, jež napøíklad 
rodièùm dovolí s grácií proplout obchody a dokoupit pomùcky prvòáèkùm, starším ratolestem vysypat 
z batohù drobky z poslední èervnové svaèiny, dohnat resty v práci a nezapomenout na generální úklid 
zahrádky. Nástup záøí znamená nejen konec letních brigád, ale také øadu neumístìných absolventù z uèiliš� 
a škol, kteøí si ponechali své poslední prázdniny. Ty v souèasné dobì èeká nelehký úkol: najít si práci. 

„Mìsíènì ukonèí evidenci v prùmìru sto žadatelù, na druhé 
stranì se pøibližnì stejné množství lidí zaeviduje,“ vysvìtlila 
Dagmar Benešová, vedoucí odboru zprostøedkování a pod- 
pory v nezamìstnanosti. O tom, že není radno spoléhat se, 
že èlovìk bude z Úøadu práce „nìkam vyslán“, svìdèí opìt 
èísla. Z tìch totiž vyplývá, že více než polovina uchazeèù 
(k 30. èervenci pøesnì 757), je evidována déle než šest 
mìsícù. V samotném Ostrovì je to 415 obèanù. Nejvìtší 
skupinu tvoøí lidé se základním vzdìláním (55%), následují 
žadatelé starší padesáti let (40%). 

„Absolventi škol již nejsou ohroženou skupinou uchazeèù 
o práci. Jako více ohroženou kategorii na trhu práce bych 
hodnotila  matky s malými dìtmi. Nejvíce nabídek volných 
míst je pro vyuèené zájemce v profesi zámeèník, zedník, 
prodavaè, elektrikáø. Pro žadatele s maturitou jsou to volná 
místa zdravotních sester a strážných vìzeòské stráže. Tento 
požadavek na obsazení pracovních míst mají pøíslušné 
ostrovské instituce zadány již dlouhodobì,“ uvedla Dagmar 
Benešová.

Dá se øíci, že v našem mìstì není nárùst absolventù po 
závìreèných zkouškách nijak významný a stávající zájemci 
o zamìstnání se nemusejí bát „mladé konkurence“. Na 
ostatní uchazeèe o zamìstnání nemá tedy pøíliv absolventù 
po zkouškách žádný vliv, jak potvrdil i ostrovský Úøad práce. 
Jako absolventi jsou navíc vedeni všichni, kteøí po ukonèení 
studia nezískají celé dva roky praxe. To znamená, že pokud 
se pùjdou po krátkodobé pracovní zkušenosti znovu zaevi- 
dovat na Úøad práce, ten je zaregistruje opìt jako absol- 
venty. Zaèátkem èervence bylo takových uchazeèù evido- 
váno 47, na konci èervence už úøad evidoval 41 absolventù, 
z nichž 15 se pøihlásilo po 1. èervnu tohoto roku. Ovšem 
pouze šest z nich byli studenti, kteøí ukonèili studium letos.

Bohužel už neplatí, že v pøípadì zamìstnání absolventa je 
zamìstnavateli pøiznán pøíspìvek, dotace. Tento nástroj 
aktivní politiky již neexistuje. O pokles tìchto evidovaných 
zájemcù se postarala novela zákona o zamìstnanosti z roku 
2004, která upravila nárok na pøiznání dávek v neza- 
mìstnanosti.

„Novela stanovila, že samotné ukonèení studia automaticky 
neznamená pøiznání této podpory. Mnoho absolventù pro- 
to zaèalo statutu studenta využívat až do konce prázdnin,“ 
upøesnila Dagmar Benešová. Upøímné zájemce o za- 
mìstnání možná potìší, že Úøad práce Ostrov v souèasné 
dobì zaznamenává poptávku po pracovní síle, a to ve všech 
oblastech pracovního trhu. 

Absolventi mají šanci

Ukonèení studia neznamená podporu

Amélie

Jubilejní festival se blíží

Téma Sorela (ohlasy)

Mìstský úøad informuje

Policie ÈR

Zprávy ze škol

MDDM Ostrov

Rozhovor s Pavlem Èekanem

Z kultury

Ostrovská kina

Kulturní programy v záøí

Foto mìsíce

Trpké záøí 1938 

Ostrovské hud. skupiny

Sportovní zpravodajství 

Dagmar Benešová
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Pohladit alespoò oèimaJubilejní festival se blíží

Zajímavá výstava již v záøí

Park Oty Hofmana

V prùbìhu festivalu se samozøejmì uskuteèní 
také soutìžní filmové a televizní projekce a je 
pøipraveno ještì mnoho dalších doprovodných 
programù. Podrobnosti se dozvíte v pøíštím èísle 
Ostrovského mìsíèníku nebo aktuálnì na: 
www.festivalostrov.cz. 

K doprovodným akcím festivalu tradiènì patøí nej- 
rùznìjší výstavy. Letošní rok se nám podaøilo zajistit 
interaktivní výstavu na téma Jak se tvoøí veèerníèky. 
Návštìvníci si vlastnoruènì mohou vyzkoušet, co 
pøedchází vzniku animovaného filmu a budou mít 
možnost proniknout do tajù televizních studií a zahrát 
si na filmové tvùrce.  Souèástí výstavy je totiž  malé 
studio, které zapùjèila ÈT Brno. Hlavní roli pak budou 
hrát oblíbené postavy z èeských veèerníèkù. Vernisáž 
výstavy se uskuteèní v pátek 12. øíjna a výstava potrvá 
do 16. øíjna 2008.

Nedílnou souèástí každého 
festivalu jsou osobnosti, které 
jej navštìvují a dodávají mu
tím patøiènou vážnost. Jednou 
z nejvýraznìjších osobností 
ostrovského festivalu byl spiso- 
vatel, scenárista a dramaturg 
Ota Hofman. Do Ostrova byl 
poprvé pozván v roce 1967. 
Pravidelnì se sem vracel a po- 
máhal pøipravovat dìtský filmo- 

vý festival. Podílel se nejen na filmové tvorbì, ale i na 
samotné podobì festivalu. U pøíležitosti 40. roèníku 
a nedožitých 80. narozenin tohoto tvùrce bude slav- 
nostnì pojmenován parèík mezi Domem kultury 
a restaurací Družba na Park Oty Hofmana. Dopro- 
støed parku bude umístìna symbolická filmová 
klapka, která bude slavnostnì odhalena v den 
zahájení festivalu.

Stalo se mi pøed nìkolika lety, že jsem si prohlížel 
sochu sv. Jana Nepomuckého a hledal nìkde vro- 
èení, kdy byla socha postavena. Mìl jsem štìstí. 
Zastavil se u mne starší pán, zøejmì starousedlík 
a pamìtník. Pozdravil a hned mì oslovil: 

„ To je socha svatého Jana Nepomuckého.“
„Já vím,“ odpovìdìl jsem, „ale já zde hledám nìjaké 
datum, kdy byla socha postavena.“
„Jó, milej pane, mì už je pøes vosumdesát a co jsem 
živ, tak tu ta socha stojí.“ A pokraèoval ve výkladu:
„A víte proè stojí tady u tý vody?“ Probudil moji 
zvìdavost a pokraèoval:
„To je proto, že ho utopili v Praze ve Vltavì.“ 
„A kdo ho utopil?“ ptal jsem se. 
„ No, pøeci husité. Jó, pane, mne se mùžete zeptat na 
všechno. Já to tady znám široko daleko.“ 

Od poloviny srpna je pro potenciální návštìvníky 
našeho mìsta pøipraven nový propagaèní materiál. 
Jedná se o Pozvánku, jejímž cílem je poukázat na 
nejvýznamnìjší turistické cíle v Ostrovì. Cílovou 
skupinou jsou zejména turisté, kteøí se nacházejí 
v blízkosti Ostrova. Distribuce materiálù se proto 
uskuteèní prostøednictvím informaèních center, pen- 
zionù, ale také benzinových pump na trasách smìrem 
k Ostrovu. Prospekt byl vytištìn v nákladu 40 000 ks 
a mìl by sloužit do poloviny roku 2010. Tento 
projekt, jehož celkové náklady èiní cca 150 000 Kè, 
významnì podpoøil Karlovarský kraj a mìsto Ostrov. 
Autorem projektu je Dùm kultury Ostrov, který se 
vedle provozu informaèních center snaží rozvinout 
také tzv. destinaèní management. V rámci projektu 
bylo také podpoøeno znaèení klášterního areálu, byly 
pøeloženy texty nìkterých klášterních expozic do 
nìmèiny a poøízena barevná laserová tiskárna. V ne- 
poslední øadì byla podpoøena propagace Archi- 
tektury 50. let dvacátého století v Karlovarském kraji 
a Sasku. Rozvoj cestovního ruchu je dlouhá a sou- 
stavná práce. 

Uvítáme jakýkoli podnìt ze strany veøejnosti a zej- 
ména od subjektù, které v Ostrovì v tomto oboru 
podnikají. Své námìty mùžete zasílat na adresu: 
info@dk-ostrov.cz. 

Pes je jedno z nejrozšíøenìjších domácích mazlíèkù 
a v našem mìstì tomu samozøejmì není jinak. 
Ostrovský mìsíèník se v minulých èíslech tématice psù 
vìnoval, což mì jako majitelku psa tìší. Co mì ale 
netìší vùbec, je pøístup našich politikù. Øada pøipra- 
vovaných zákonù v podstatì problémy neøeší, jen 
spoustu vìcí zakazují (napøíklad zákaz volného pohy- 
bu psù nebo pøikázaná délka vodítka max. 1,5m). Ale 
nebylo by milé také pro naše psy nìco udìlat? A tímto 
se znovu ptám: Kam jdou poplatky za psy, které mìstu 
odvádíme? 

Byla mi pøislíbena odpovìï v nìkterém z mìsíèníkù. 
Ještì se tak nestalo, chápu, že pan starosta je zane- 
prázdnìn. Avšak pøedpokládám, že není na Mìstském 
úøadì sám, který by se touto tématikou mohl zabývat.  

Narodila jsem se v Ostrovì a žiji zde již 57 let. První 
barevný dùm byl v našem mìstì za Brigádníkem, nad 
prodejnou nábytku v Lidické ulici. Byl to nápad mìsta, 
páni památkáøi, je dokonce vícebarevný. Pùsobí na 
mì vesele, optimisticky za každého roèního období. 
Byla jsem proto ráda, když jsme se my, majitelé 
domu, mohli svobodnì rozhodnout o barvì fasády. 
Náš dùm pøedtím nikdo jinak nenazval než „šedivý 
barák“. Byla to skuteènì šeï, která patøila a hodila se 
do totalitního režimu jako poklice na hrnec. Nikdo 
a nic nesmìlo vyboèovat, vše v øadì a v uniformì. 
Cožpak to se vám líbilo a líbí?

Mrzí mì, že se na barevnost domù musíte dívat (jak 
ve svém pøíspìvku uvedla Jana Hlatková), ale 
otevøete poøádnì oèi, podívejte se na náš teple 
oranžový dùm è. 667-669. A jestli opravdu nechcete 
nebo nemùžete se na takovouto barevnost dívat, pak 
tedy kouknìte kolem sebe, tøeba na pošlapané 
trávníky pokálené od psích výkalù, pohozené 
plastové láhve èi jinak zneèištìné okolí domù. Je to 
snad lepší podívaná? 

Na první pohled je patrný rozdíl mezi vchodem se sgrafitovou výzdobou a bez ní.                                                               Foto: Jiøí Ciprian

Ostrov patøí k tìm mìstùm, která mají hodnì památek. A� se jedná o románský høbitovní kostel 
svatého Jakuba nebo barokní zámek vèetnì Bílé brány, park s Letohrádkem, komplex piaristického 
kláštera, kostel, radnici a další. Ale Ostrov má i budovy a komplexy budov z poloviny minulého století, 
to znamená stavby socialistického realismu. Pøi náhodné návštìvì Ostrova, ale i pro místní obyvatele 
je zde na co se podívat a seznamovat se. 

Ohlas na téma: 
Sorela a barevnost domù

Helena Novotná, 
pøedsedkynì Spoleèenství vlastníkù BNJ

Co na to øíci? Že by jenom nìco z proticírkevních nálad 
a pùsobení Jana Husa se pøeneslo na biøice krále 
Václava IV., kteøí pøi výslechu umuèili Jana Ne- 
pomuckého? Dál jsem se neptal. I když dostanete od 
místních obyvatel ochotnì informaci, èasto vyèerpá- 
vající, nemusí tato být pøesná a uspokojivá. A tak mì 
napadá, že by bylo vhodné, aby ten, co potøebuje vìdìt 
nìco o místních památkách, nemusel spoléhat na 
náhodné pamìtníky, ale bylo zde k dispozici informaèní 
místo, kde by na svoje otázky dostal fundované 
odpovìdi. Velice vhodná bude pøipravovaná brožura, 
která by byla k dispozici zcela zdarma v informaèním 
centru, na Mìstském úøadu nebo jinde ve mìstì. 
Doufám, že náklady na její poøízení, s ohledem na 
investice do obnovy ostrovských památek, by byly 
pøijatelné.

Jsou památky vzácné, o které se stará mezinárodní 
organizace Unesco. Jsou ménì vzácné, o které se stará 
Národní památkový ústav. A pak jsou památky, o které 
se nestará nikdo, opuštìné. A opuštìnému je vždy 
smutno, a� je to živý tvor nebo opuštìná památka, touží 
po pohlazení. Až nìkdy pùjdete okolo takové opuštìné 
památky, pohlaïte ji. Alespoò oèima. 

Martina Novotná, Ostrov

Kam jdou poplatky za psy?

Ing. Jaroslav Kasl 

Nový projekt: 
Podpora cestovního ruchu 
v Ostrovì

Ing. Marek Poledníèek, øed. DK Ostrov

Ing. Marek Poledníèek, øeditel FOH
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Blokové èištìní se bude provádìt vždy od 
07.00 do 15.00 hod.

Hlavní (Jáchymovská-Štúrova) 
 Jungmannova, Lidická (Družební-Masaryko- 

va), Šafaøíkova 
Družební, Zahradní 
 Seifertova, Lidická (Klínovecká-Masarykova) 
 Krušnohorská (Jáchymovská-Klínovecká), 

Hornická. 
Halasova, Lipová, Klínovecká 
Nádražní, Dukelských Hrdinù, Máchova 
 Odborù, Studentská, Sládkova 
Krušnohorská (od Klínovecké), horní 

Klínovecká 
 Staré námìstí, Šlikova, Jiráskova 
 Dlouhá, Žižkova, Malé námìstí 
Klášterní, Školní, Staromìstská 
Hroznìtínská, Bezruèova

 Sukova, Smetanova, Na Kopci 
 Jáchymovská 
 horní Lidická, Vanèurova, u Zimního 

stadionu 
 Lidická (od Klínovecké), Tylova 
 Klicperova, Komenského, Myslbekova 
 Mánesova, S. K. Neumanna 
 Štúrova, U Nemocnice 
 Luèní, Májová (Štúrova-Borecká) 
 Horská, Borecká 
 Hlavní (od Štúrovy), U Koupalištì 
 Mírové námìstí sever 
 Mírové námìstí jih

Ulice neuvedené v tomto seznamu (nevyužívané 
k stálému parkování) budou èištìny bez celo- 
denních uzavírek.

V jednotlivých ulicích bude v dostateèném pøedstihu 
umístìno pøíslušné dopravní znaèení. Žádáme 
majitele vozidel, aby je po dobu blokového èištìní 
pøeparkovali, vyhnou se tak nepøíjemnostem. Ihned 
po provedení èištìní komunikací a odstranìní znaèení 
budou opìt moci na tìchto místech parkovat. 

Vzhledem k velké nekázni majitelù vozidel bìhem 
blokového èištìní mìsto Ostrov zajistilo odtahovou 
službu. Naøízení odtahu vozidel zaparkovaných v úse- 
ku blokového èištìní a nerespektujících dopravní 
znaèení a zpùsob postihu pøestupcù bude øešit na 
místì Mìstská policie Ostrov. Postup policie pøi zjištì- 
ní nerespektování dopravního znaèení osazeného 
u blokového èištìní mìsta zahrnuje uložení blokové 
pokuty na místì až do výše 2000 Kè. 

2. záøí: 
3. záøí:

4. záøí: 
9. záøí:
10. záøí:

11. záøí: 
16. záøí: 
17. záøí:
18. záøí: 

23. záøí:
24. záøí:
25. záøí: 
30. záøí: 
1. øíjna:
2. øíjna:
6. øíjna:

7. øíjna:
8. øíjna:
9. øíjna:
14. øíjna:
15. øíjna:
16. øíjna:
21. øíjna:
22. øíjna:
23. øíjna:

Upozornìní

V pøípadì nepøítomnosti øidièe bude situace 
zdokumentována a vozidlo bude odtaženo. 
Pøestupce se dostaví na služebnu MP, kde mu 
bude uložena bloková pokuta až do výše 2000 Kè. 
Pøestupce vyzvedne vozidlo na parkovišti pro 
odtažená vozidla a uhradí poplatek za odtažení. 

Blokové èištìní mìsta
Na lince 150
První týden v èervenci jsme poøádali dìtské letní 
soustøedìní, o kterém jsme psali v minulém èísle 
OM. Zásahová jednotka byla v èervenci povolána 
k 22 událostem, z toho bylo pìt požárù, pìt doprav- 
ních nehod, 11 technických pomocí a jeden planý 
poplach.

8. èervence ve 20.25 hod. byla jednotka spolu 
s karlovarskými a chebskými spolupracovníky vyslána 
k vážné dopravní nehodì na železnièním pøejezdu 
v Hroznìtínì, srážce osobního vlaku s nákladním 
vozidlem. Pøi nehodì došlo ke tøem tìžkým a dvìma 
lehkým zranìním. Ve vlaku cestovali ètyøi cestující 
a strojvùdce. Na místo byla vyslána také letecká 
záchranná služba pro pøevoz tìžce zranìného 
strojvedoucího, který však druhý den svým zranìním 
v nemocnici podlehl. Následky nehody byly 
odstraòovány až do ranních hodin.

11. èervence v 19.44 hod. vyjely jednotky Ostrov, 
Hájek a HZS Karlovy Vary k požáru bytu v Kolárovì 
ulici ve tøetím patøe. Došlo k požáru døevìné desky 
v kuchyni a k zakouøení ètyø pater panelového domu. 
Požár desky byl zlikvidován ještì pøed pøíjezdem 
hasièù na místo, ale bylo nutno provést odvìtrání 
zakouøených prostor a bytù. Kouøe se nadýchaly 
dvì osoby, které byly pøedány záchranné službì 
k ošetøení.

20. èervence ve 4.14 hod. vyjela naše jednotka 
k dopravní nehodì osobního vozidla na silnici mezi 
Stráží nad Ohøí a Boèí. Vozovka byla v místì nehody 
velmi zneèištìná ropnými produkty a jednotka k je- 
jich likvidaci použila 160 kg speciálního sorbentu.

23. èervence v 15.50 hod. jsme vyjeli k požáru 
opuštìného drážního domku na železnièní trati 
Hájek-Ostrov. K požáru byla vyslána i karlovarská, 
hájecká a chebská jednotka. Domek byl zcela zasažen 
požárem a k jeho hašení byly nasazeny dva C proudy. 
Více na: www.hasiciostrov.wz.cz. 

Hasièi v èervenci 

Dopravní pøestupky
Na ulici Jáchymovská pøed køižovatkou s Hroznìtín- 
skou ulicí øidièi nákladního vozidla do jízdní dráhy náh- 
le z pravé stany vstoupil chodec, který doléval vodu do 
chladièe svého vozidla. Pøi dopravní nehodì došlo 
k lehkému zranìní chodce, který byl v Nemocnici 
Ostrov ošetøen a poté z nemocnice utekl.

Øidiè osobního vozidla v ulici Krušnohorská na køižo- 
vatce s Družstevní ulicí nedal pøednost pøi odboèování 
vlevo protijedoucímu motocyklu a støetl se s ním. Mo- 
tocykl byl odražen na další vozidlo, které jelo za prv- 
ním vozem. Pøi nehodì byl zranìn øidiè motocyklu 
a byl pøevezen vozidlem do karlovarské nemocnice. 
Dechová zkouška u øidièù obou vozidel byla negativní, 
u øidièe motocyklu byla zkouška pozitivní, byla mu 
namìøena hodnota 0,39 promile alkoholu v dechu. 
Dále se podrobil lékaøskému vyšetøení a odbìru krve. 
Øidièský prùkaz mu nebyl zadržen. Lustrací v evidenci 
motorových vozidel bylo zjištìno, že na motocyklu je 
namontovaná registraèní znaèka z jiného motocyklu 
a že tento motocykl není pøihlášený v evidenci moto- 
rových vozidel. 

Krádež
Muž z Klášterce nad Ohøí odcizil pìtatøicetileté ženì 
mobilní telefon, který mìla odložený na parapetu 
u výlohy prodejny potravin v Ostrovì v Májové ulici, 
pøitom držela v ruce tkanici k mobilu, kterou jí muž 
z ruky i s mobilem vytrhl. 

Výtržnictví
Mladý muž z Vojkovic rozbil kamenem a rukou dvo- 
jitou sklenìnou vakuovanou výplò výlohy u restau- 
race Šenk v Ostrovì na Jáchymovské ulici, do restaura- 
ce nevnikl, ale vešel do vedlejší herny Devítka, kde 
hrubì urážel obsluhu baru a rozházel všechny židle, 
èímž se dopustil na místì veøejnosti pøístupném hrubé 
neslušnosti a výtržnosti. Ve vìci bylo muži sdìleno 
podezøení pro spáchání trestného èinu výtržnictví.

Policisté v Ostrovì šetøili pøípad, kdy se neznámý 
pachatel na cestì ke Starému koupališti v Ostrovì, ve 
Staromìstské ulici na konci zahradní kolonie u želez- 
nièního viaduktu, obnažoval pøed nezletilými dívkami. 
Ke zranìní dívek nedošlo.  Policisté za tøi dny zjistili, že 
pachatel je 28 letý muž z Ostrova. Sdìlili mu podezøení 
ze spáchání trestného èinu výtržnictví. 

Policie ÈR Ostrov

V èervenci se v Ostrovì narodilo osm dìtí, zemøelo 
sedm obèanù. Manželství uzavøelo 12 párù. K trva- 
lému pobytu ve mìstì se bìhem èervence pøihlásilo 
30 osob, odstìhovalo se jich 16. Celkovì tedy ve 
mìstì pøibylo 15 obèanù. Celkový poèet obyvatel 
hlášených v Ostrovì k 31. èervenci 2008 byl 16 996. 

Zmìna stavu obyvatel 
mìsta Ostrova 
v èervenci 2008

Lumír Pála, vedoucí Odboru SMM

Jana Pecková, Soòa Szarková, MÚ Ostrov

Pavel Všelko, JSDH Ostrov

Vrchní inspektor nprap. Pavel Valenta

Od 1. záøí pøejdou všechny ostrovské základní 
školy a Gymnázium na jednotný systém stra- 
vování, který bude mít spoleèného provozova- 
tele (EUREST spol. s. r. o.). Tato spoleènost pùsobí 
na èeském trhu od r. 1991 a zajiš�uje stravování 
na mnoha školách a institucích. Jejím cílem je 
v Ostrovì budovat u žákù škol správné stravo- 
vací návyky v pøíjemném prostøedí a podpo- 
rovat zdravou, nutriènì vyváženou stravu. 

Kuchynì i výdejny budou novì zaøízeny. V nabídce 
budou tøi teplá jídla dennì bezobjednávkovým systé- 
mem, dále napø. saláty a dezerty. Jídelní lístek bude 
pøipraven vždy na týden dopøedu a žáci si mohou 
jídlo vybírat i vizuálnì díky vitrínám s vystavenými 
vzorovými porcemi. Výbìr jídel z plné nabídky je 
zaruèen až do konce výdejní doby. Úhrada jídel se 
provede pomocí èipových karet. (Pro pøídavek není 
karty potøeba.)

Èipová karta bude sloužit po celou dobu školní 
docházky. Její cena je díky novému dodavateli 
snížena na 75 Kè. Zpùsob dobíjení: bankovním 
pøevodem z jakékoli banky, jednorázovým pøíkazem, 
založením trvalého pøíkazu nebo vložením hotovosti 
na úèet  v Komerèní bance (bez poplatku). Základní 
èástka pro první nabití je optimální (ne povinná) 
ve výši 500 Kè. Žák každý den uvidí na monitoru 
pokladny svùj zùstatek na kontì. Podrobný výpis 
konzumace je možné vytisknout (i zpìtnì). Rodièe 
mohou vše kontrolovat z domova a prostøednictvím 

Nový systém 
školního stravování

internetu. Pokud žák zapomene kartu, obìd je vydán 
za hotové. Pøípadnou ztrátu karty je tøeba nahlásit a ta 
bude zablokována. Po zakoupení nové karty je zùsta- 
tek finanèních prostøedkù automaticky pøeveden na 
novou kartu. Za ztrátu karty se neplatí. 

Pøihlášku ke stravování je možné získat v kontaktní 
kanceláøi školní jídelny. Každá pøihláška je originál, 
rodièe ji musí vyplnit pro každé dítì zvláš�. 

Cenová relace
Pro dva stupnì ZŠ platí rozdílné normy pro velikost 
porce a cenu. Denní menu pro I. stupeò stojí 22 Kè, 
pro II. stupeò 24 Kè. Saláty a mouèníky do 10,50 Kè za 
100g salátu èi dezertu. U kasy bude váha, koneèná 
cena bude odpovídat skuteèné hmotnosti jídla. Pro 
orientaci budou k dispozici misky rùzné velikosti: do 
100g, 150g a 200g salátu. V nabídce budou i školní 
svaèiny, platba bude možná jak kartou, tak hotovì 
(platba kartou je rychlejší a pohodlnìjší i pro 
strávníky).

Veškeré informace o novém školním stravo- 
vání jsou dostupné na internetové adrese: 

 nebo na pøihlášce ke 
stravování. Další dotazy zodpoví také vedoucí 
provozu Evženie Thomayerová, tel. 731 438 251 
nebo e-mail: 6050@eurest.cz. (Zpracováno podle  
Ing. Ondøeje Èermáka, obchodního manažera firmy 
Eurest.)

www.skoly.eurest.cz

 jan 



nových školních vzdìlávacích plánù pro všechny 
pøedmìty na vyšším gymnáziu (pro studenty, kteøí 
budou za dva roky v kvintì, resp. v I. roèníku) a pøí- 
prava na novou podobu maturitních zkoušek, podle 
nichž by mìli maturovat již studenti letošních III. roè- 
níkù a sekundy A. Znamená to, že letošní maturitní 
roèníky budou poslední, které odmaturují podle stá- 
vajících pravidel (i když v našem školství èlovìk nikdy 
neví…), také jim pøejeme úspìch. Letos poprvé vydá- 
vá Gymnázium Ostrov bulletin, který v textech a mno- 
ha fotografiích bilancuje minulý školní rok. Lze v nìm 
najít kalendárium nejvýznamnìjších akcí, výèet úspì- 
chù v soutìžích a olympiádách, fotografie tøíd, stati- 
stiky maturitních zkoušek èi ukázky studentských pra- 
cí. Vìøíme, že o bulletin bude zájem a vznikne tím 
nová tradice. I proto nezbývá než si pøát, aby pøíští 
bulletin (který doufáme vyjde za rok) byl znovu plný 
informací o úspìšnì uskuteènìných akcích èi vítìz- 
stvích studentù v soutìžích. Všem vyuèujícím, studen- 
tùm a jejich rodièùm i dalším spøíznìným duším pøeje 
Gymnázium Ostrov úspìšný školní rok 2008-2009.
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Zprávy ze škol

Tìžba rud (støíbra, uranu) formovala po staletí 
ekonomický a kulturní rozvoj krajiny v Krušných 
horách na saské i èeské stranì. Z této spoleèné 
historie vyplývá možnost spoleèného rozvoje 
turistiky a cestovního ruchu. Støíbrná stezka 
(Silberstrasse) je marketingový produkt využíva- 
jící hodnoty dané jeho kulturnì ekonomickým 
vývojem. Turisticky atraktivní jsou dùlní díla, 
stavby a umìní s hornictvím a tìžbou související, 
životy a pùsobení významných osobností.

Sdružení Silberstrasse je na nìmecké stranì velmi 
aktivní a s propagací i vytváøením turistických pro- 
duktù a služeb na téma hornictví má bohaté zku- 
šenosti. Koncept Ferienroute (Prázdninové trasy)- 
Silberstrasse je již v Sasku rozvinutý a má tradici. 
Pokraèováním v Èechách pøedstavuje základ pro 
rozvoj mezinárodní turistické atrakce evropských 
rozmìrù. Zastupitelstvo mìsta Ostrov schválilo zámìr 
vstoupit do èesko-nìmeckého sdružení právnických 
osob Silberstrasse pøipravujících projekt Støíbrné stez- 
ky. Cíli projektu je rozvoj pøeshranièních nabídek 
služeb v oblasti turistiky a jejich uplatnìní na trhu 
podél prázdninové trasy Sasko-Èeské Støíbrné stezky 
(Silberstrasse), zvýšení národního a mezinárodního 
vnímání a popularity Støíbrné stezky (Silberstrasse) 
a tím i celého regionu, realizace marketinkových akcí 
(prùvodce, DVD, prezentace na internetu a veletrzích, 
cesty novináøù, putovní výstavy, hra on-line), posílení 
hospodáøského a kulturního rozvoje v pøíhranièním 
prostoru a zvýšení identifikace obyvatelstva v èesko-
nìmeckém pøíhranièním prostoru se spoleènou 
historií.

Trvání projektu se vztahuje na dobu od 1. ledna 2009 
do 31. prosince 2011. Vedoucím partnerem je saské 
mìsto Bad Schlema, pøímými partnery projektu jsou 
Boží Dar, Jáchymov, Ostrov, Aue, Oelsnitz/Erzge- 
birge, Freiberg, Institut für Strukturpolitik-und Wirt- 
schaftsförderung gemeinnützige GmbH (ISW Halle). 
Zároveò se pøedpokládá zapojení nepøímých partnerù 
bez finanèní úèasti a dalších obcí a organizací. 

Celkové náklady projektu èiní 1,725 miliónu euro. 
Z toho 15 % je vlastní podíl partnerù, z nìj podíl pro 
Ostrov èiní 24 375 euro. 

Sasko-èeská Støíbrná stezka 
ve Støední Evropì 

Ostrovské gymnázium se rozlouèilo se dvìma 
tøídami úspìšných maturantù. Naprostá vìtšina 
z nich pokraèuje ve studiu na vysokých školách. 
Pøejeme jim mnoho štìstí a tìšíme se na setkání, 
pøi nichž se s námi bývalí studenti podìlí o nové 
úspìchy. Vìøíme, že se vždy budou rádi vracet do 
Ostrova a za èas, tøeba i s vysokoškolským diplo- 
mem v kapse, podpoøí další rozvoj našeho mìsta 
èi regionu. 

Naopak v roli nováèkù jsou letos dvì tøídy osmi- 
letého a jedna tøída ètyøletého studijního oboru. 
Novinkou nadcházejícího školního roku je pøíprava 

Nový školní rok 
na Gymnáziu Ostrov

V minulém školním roce dosáhli žáci naší školy vy- 
nikajících úspìchù ve sportovních soutìžích a vzhle- 
dem k tomu, že vyhodnocení dlouhodobých celo- 
roèních sportovních soutìží se uskuteènilo až v sa- 
motném závìru školního roku a mnozí žáci nevìdí, 
jak úspìšní byli, tady jsou výsledky: Žáci I. st. obsadili 
1. místo v soutìži  o Pohár Rady mìsta Ostrova 
a stejnì úspìšní byli i žáci II. st. v soutìži o Pohár 
starosty mìsta. Obì soutìže každý rok vyhlašuje 
a poøádá MDDM Ostrov. V rámci soutìží ZŠ okresu 
Karlovy Vary byli naši žáci také nejlepší. V Malé 
sportovní olympiádì okresních škol žáci I. st. pøe- 
svìdèivì zvítìzili a žáci II. st. zvítìzili ve Sportovní 
olympiádì škol. Celkovì byla naše škola vyhlášená 
jako nejúspìšnìjší ZŠ ve sportovních soutìžích 
okresu K. Vary. Žáci I. st. byli opakovanì také nej- 
spìšnìjší v celém Karlovarském kraji, tedy i ve 
srovnání se školami okresù Sokolov a Cheb. (Dílèí 
úspìchy a medailová umístìní v jednotlivých sport. 
odvìtvích na: www.1zsostrov.cz.)

Navázat na tyto výrazné úspìchy nebude jedno- 
duché a zøejmì pár let potrvá, než se nìco podob- 
ného podaøí zopakovat. Vedle žákù, kterým nechybí 
nadšení reprezentovat svou školu, patøí podìkování 
za práci i všem, kteøí se na sportovní pøípravì žákù 
podílejí: na I. stupni jsou to všechny uèitelky, které 
s dìtmi v rámci hodin Tv pracují, na II. st. pak všichni 
tìlocvikáøi. Škola nad bìžný rámec také zorganizo- 
vala Hry První olympiády dìtí a mládeže mìsta 
Ostrova, které se zúèastnili sportovci všech ostrov- 
ských škol. Olympiáda byla nejprve pøijímána s roz- 
paky, ale nakonec byla vyhodnocena jako velice 
zdaøilá a úspìšná. (Kompletní výsledky a foto na: 
www.1zsostrov.cz.) K podobným úspìchùm je 
potøeba vytvoøit i dobré podmínky ke sportování, a ty 
se letos opìt zlepší. O prázdninách byla zrekon- 
struovaná jedna tìlocvièna, vybudovány nové šatny, 
toalety a sprchy. 

ZŠ Masarykova

Letošní záøí má pro naši školu zvláštní pøíchu�, je 
totiž jubilejní. Oslavy 50. výroèí založení ZŠ 
Májová (bývalé III. ZŠ) vyvrcholí v prosinci. 
Program oslav na: www.3zsostrov.cz nebo 
v pøíštích èíslech OM. 

Všechny naše žáky èekají ve škole novinky: kromì 
nového typu stravování i zmìny v šatnách. Dosavadní 
šatny budou nahrazeny uzamykatelnými skøíòkami. 
Navíc se škola rozroste o žáky a uèitele ze zrušené ZŠ 
Klínovecká. Všem proto pøejeme dostatek trpìlivosti, 
tolerance a porozumìní ke sžití se s novými podmín- 
kami. Vìøíme, že i letos bude dobré jméno školy 
úspìšnì reprezentováno v rùzných vìdomostních 
i sportovních soutìžích s tak dobrými výsledky jako 
loni. Vždy� koneèné 2. místo v Malé sportovní olym- 
piádì (I. st.), 3. místo ve Sportovní olympiádì (II. st.) 
a celkové 2. místo v konkurenci jedenaètyøiceti škol 
jistì mluví za vše. Právem byli odmìnìni naši loòští 
nejlepší sportovci: Markéta Lubinová, Jan Šuták, 
Karel Vanèura, Šárka Tillingerová, David Koutský, 
Daniela Kováøová, Pavel Hariš, Dominik Tran, Václav 
Vyleta, Petr Filák, Karin Zichová, Vladimíra Náglová, 
Kateøina Hluchá, Zuzka Dongová, David Istrate, 
Daniel Markoviè a Miroslav Lisièan. 

Tak tedy: úspìšný start do nového školního roku, 
pevné nervy rodièùm a uèitelùm, dìtem hodnì stu- 
dijních úspìchù a pohodu pøi školních i mimoškolních 
aktivitách! 

Májový trojlístek

Hodina malování na Letní výtvarné dílnì v DK Ostrov.
Foto: Ing. Marek Poledníèek

Mgr. Libor Velièka, zást. øed. 

Mgr. Naïa Èechmanová

Ing. Karel Daníèek, uèitel TV (red. kráceno)

Ing. Alexandra Fürbachová, 
MÚ Ostrov (red. kráceno)

Mateøské centrum letos zahajuje šestý rok své 
èinnosti. Den otevøených dveøí se koná se 1. záøí 
od 9.30 do 10.30 hod.

Pravidelné dopolední programy:

 

Maminky na mateøské dovolené s dìtmi si mohou 
prohlédnout prostory MC a získat informace o pøi- 
pravovaných akcích. 

 pondìlí Hrátky 
s batolátky, úterý Keramická dílna, støeda Mini- 
školièka, ètvrtek Hrátky s miminky, pátek Masáže 
dìtí a Orientální tance maminek s miminky.
Odpoledne a veèer: Cvièení na velkých balónech, 
Jóga pro každého, Orientální tance pro ženy a dívky 
(novì také pro školaèky a školandy) a tradièní 
meditaèní cvièení Reiki. 
Každý pátek od 12. záøí do 31. øíjna se koná 
Tìhotenský kurz (osm lekcí), pøihlášky a informace: 
tel. 608 914 469. 

První Vítání miminek v novém školním roce se 
uskuteèní v nedìli 21. záøí od 14.00 hod.. Rodièe by 
mìli svá miminka pøihlásit nejpozdìji do 14. záøí na 
tel. 608 914 469 

Další informace na: www.mc-ostruvek.estranky.cz.  

Mateøské centrum Ostrùvek 

Dana Kolovratníková
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Zprávy ze škol MDDM Ostrov
Zápis do kroužkù

Exhibice mistrù, Karlovarská rùže

Slavnostní prùvod mìstem: Láznì I., Zítkova 
kolonáda, 19.00 hod. Zahájení exhibice. Galaveèer 
Grandhotel Pupp, Exhibice mistrù, vystoupení 
pozvaných hostù.

Promenáda pøed lázeòským sanatoriem Thermal. Na 
exhibici mistrù mažoretkových skupin se sejdou 
nejlepší kolektivy Mistrovství ÈR. Zastoupeny budou 
i úspìšné mažoretky MDDM Ostrov.

Den otevøených dveøí MDDM 

Zveme do Domu dìtí malé i velké, kluky i holky, 
maminky a tatínky, kamarády a pøátele. Pøijïte si 
prohlédnout prostory, v nichž tráví volný èas témìø 
1500 dìtí ve stovce zájmových kroužkù.  

XVI. Ostrovská kolejnice

Veøejná výstava prací železnièních modeláøù. Soutìž 
modelù SDV se tentokrát uskuteèní ve dnech 24.-25. 
øíjna, opìt v MDDM. Bližší informace na plakátech, 
ve vysílání KT a v tisku. 

Sportovní víkendy
V záøí je víceúèelové høištì i minihøištì MDDM 
otevøeno dennì do 20.00 hod., so a ne: 10.00-19.00 
hod. Myslete i vy na své zdraví a pøijïte si zasportovat 
na høištì, zahrát si stolní tenis èi minigolf. Informace: 
MDDM po-pá 8.00-18.00 hod., tel. 353 613 248.

Prázdninová setkání

Pøi první poprázdninové akci máte možnost pøijít 
výtvarnì vyjádøit své prázdninové zážitky, a to nejen 
se zvíøátky. Pøipraveny budou rozlièné výtvarné 
pomùcky vèetnì modelovací hmoty. Práce budou 
použity na výzdobu Ekocentra, nejlepší tøi výtvory 
budou ocenìny.    

Týden škol
    

Prohlídka pøírodovìdných expozic s odborným 
výkladem pro žáky ostrovských ZŠ. Zvláštì uvítáme 
návštìvu prvòáèkù. Pro velký zájem nutno nahlásit 
návštìvu dopøedu.

Povídání o…
Výukové poøady a besedy na pøírodovìdná, 
ekologická a etnografická témata. Interaktivní poøady 
za použití reálií a zvukových kulis. V nabídce je pøes 
dvacet rùzných témat, další každým rokem pøibývají. 
Bližší informace a rezervaci vyžádejte telefonicky 
nebo e-mailem.

Prohlídky pro veøejnost
Každou sobotu a nedìli 9.00-12.00 a 13.00-17.00 
hod. Bezplatná prohlídka venkovní èásti a chova- 
telských pracoven. Mimo tuto dobu možno domluvit 
prohlídky telefonicky. 

Informace 

Od pondìlí 1. záøí do pátku 12. záøí (pracovní dny 
8.00-18.00 hod.) se uskuteèní v MDDM a Eko- 
centru zápis do témìø stovky zájmových kroužkù 
sportovního, estetického, technického, spole- 
èenskovìdního èi pøírodovìdného zamìøení. 
Informace: v Domì dìtí tel. 353 613 248, v Eko- 
centru  353 842 389.

30. srpna 15.00-17.00 hod. 

31. srpna 10.00 hod. 

28. záøí 9.00-17.00 hod.

26. až 27. záøí 10.00-18.00 hod., 28. záøí 10.00-
17.00 hod.

Ekocentrum MDDM Ostrov

11. záøí 14.30 hod.

22.-26. záøí 10.00-13.00 hod.  

k akcím i k èinnosti kroužkù Eko- 
centra: po-èt 10.00-18.00 hod., pá 10.00-17.00 
hod., tel. 353 842 389. 

Skupina Mirákl, která pùsobí již 14. rokem v Sokolovì 
pøi Mìstském domì kultury, zahájí od záøí svou èin- 
nost také v Ostrovì, a to pro vìkovou skupinu nej- 
mladších taneèníkù. Mirákl patøí mezi špièku v Èeské 
republice v disciplínách show dance a modern dance 
formace. Jen za poslední rok se mùže skupina chlubit 
tituly mistrù Èech, vicemistrù ÈR, získává také nomina- 
ce pro reprezentaci ÈR na mezinárodní mistrovství. Na 
MS v nìmecké Riese se dìtské kategorii Miráklu 
podaøilo vedle profesionálních souborù z celého svìta 
dotanèit až do semifinále. Vynikajícího úspìchu do- 
sáhly juniorky skupiny v srpnu na Mistrovství svìta 
v modern a jazz dance v norském Oslu, když ve finále 
formací modern dance v konkurenci nejlepších ta- 
neèníkù obsadily 4. místo.
Co je to showdance
Co si mùžeme pøedstavit pod kategorií show dance, 
která je stìžejní náplní skupiny? Je to taneèní zpra- 
cování urèitého dìje nebo myšlenky. Hodnocena je 
originalita, spojení myšlenky s hudbou a odpovídající 
taneèní technikou, image vystoupení pak dotváøí kos- 
týmy a rekvizity. Taneèníci, kteøí se tomuto oboru vì- 
nují, by mìli být univerzálnì pøipraveni jak po stránce 
baletní i gymnastické (v juniorské kategorii jsou èasto 
zaøazovány akrobatické figury), svou taneèní roli ale 
musí umìt i zahrát, dùležitá je tedy i herecká prùprava. 
Navíc ve velké formaci, kde tanèí až 24 taneèníkù, se 
musí dìti nauèit koordinaci s ostatními a také zod- 
povìdnosti vùèi kolektivu. V Sokolovì má naše sku- 
pina tøi pøípravné tøídy, také ty již vyjíždìjí na soutìže 
ve svých kategoriích mini (do osmi let). Hlavní skupina 
dìtí je ve vìkovém  rozmezí 8-12 let, dále  pak dìti 
pøecházejí do juniorské kategorie. 

V záøí Mirákl otevírá svou poboèku pøi MDDM 
v Ostrovì, a to pro vìkovou kategorii 4-8 let. Všem 
dìtem, které se pøihlásí, bude nabídnuta rytmická 
a pohybová prùprava. Bìhem mìsíce by pak vybraní 
talentovaní taneèníci vytvoøili skupinu, se kterou by se 
pracovalo intenzívnìji. Dìti bude trénovat vedoucí 
skupiny Andrea Burešová se svým osvìdèeným tre- 
nérským týmem, ve kterém je napø. i budoucí taneèník 
dalšího dílu Stardance Jan Onder nebo vicemistrynì 
republiky v show dance jednotlivcù Markéta Jandová. 
Zbývá dodat, že Mirákl se nehoní pouze za medailemi, 
ale vystupuje na nejrùznìjších kulturních akcích; 
ostrovští diváci jej mohou v nejbližší dobì vidìt na 

Mirákl dá šanci i ostrovským dìtem

Taneèní skupina Mirákl 
novì v MDDM Ostrov

Zápis se týká všech oborù pro školní rok 
2008/2009. Pøijímací øízení se koná v pondìlí 
1. záøí 8.30-12.00 hod. a 13.00-17.30 hod., v úterý 
2. záøí 13.00-17.30 hod.

Masarykova 717, uèebna HN, Štìpánka Hamar, tel. 
353 300 541, zást. øed. Jaroslav Chmelík, tel. 353 300 
540. Pøijetí možné na tyto nástroje: smyèce (housle, 
violoncello, kontrabas), klávesy (klavír, akordeon, key- 
board), dechové døevìné (zobcová a pøíèná flétna, kla- 
rinet, saxofon, hoboj), dechové žes�ové (trubka, lesní 
roh, pozoun, tuba), kytara (klasická, elektrická, basky- 
tara), bicí, zpìv (sólový, sborový). Možnost zaèlenìní 
nových hráèù do stávajících souborù a orchestrù 
(Swing Band, Písk-Písk, Smíšený orchestr, soubor Ema, 
Pìvecký sbor) i do novì vzniklých (Kytarový orchestr, 
Rockeøi z druhého patra, Party band, Chyba strojku, 
No-Yo). 
Novì otevøený pøedmìt: hra na kontrabas.

Masarykova 715, uèebna VO, Mgr. Zuzana 
Motlíková, tel. 353 300 557-8
Taneèní obor
Masarykova 1195 (školka), uèebna TO, Mgr. Mirka 
Ferencová, Olga Ratajová, tel. 353 822 063

Masarykova 1195 (školka),uèebna LDO, Mgr. Irena 
Konývková, tel. školka: 353 842 813, øeditelna ZUŠ: 
353 300 550
Ve školním roce 2008/2009 bude novì otevøen 
pøípravný roèník pro mimoøádnì nadané dìti, které 
budou moci dva roky studovat všechny ètyøi obory. 
Rodièe již pøijatých žákù do tohoto roèníku také pøijdou 
k zápisu 1. a 2. záøí (Helena Š�astná, tel. 353 300 538).
Upozornìní: zápis se týká též všech žákù již 
pøihlášených na ZUŠ Ostrov, ti se však zapisují u svých 
tøídních uèitelù. 

Hudební obor

Výtvarný obor

Literárnì dramatický obor

Zápis do ZUŠ Ostrov

zahájení a galaveèeru 40. roèníku Dìtského filmové- 
ho a televizního festivalu Oty Hofmana, úèastní se 
charitativních projektù, sám pak tyto akce poøádá. 
Odmìnou za døinu na parketì je pro dìti nejen 
potlesk divákù, ale i kamarádské vztahy, které èasto 
hranice parketu pøekraèují.
Dùležitá informace: zápis v MDDM Ostrov je pro 
zájemce v úterý 16. záøí od 15.30 hod. 

Jaroslav Chmelík, zást. øed.

Vlasta Schartová, MDDM

Mgr. Andrea Burešová
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Velitel Mìstské policie Ostrov plánuje zmìny 

Kde jste 
po maturitì 
pracoval?

Kdy jste se vrátil do Ostrova?

Co od této práce oèekáváte?

V roce 1983 jsem na- 
stoupil na nové pùso- 
bištì do Jáchymova 
jako inspektor poøád- 
kové služby s územní 
odpovìdností. Každý  
policista tam mìl svùj 
rajón, kde pravidelnì 
vykonával službu.

Výhodou tohoto systému bylo, že jsem dokonale 
znal lidi na svém území, v policejní terminologii se 
tomu øíká místní a osobní znalost. V Jáchymovì jsme 
s manželkou dostali i byt. V roce 1988 jsme se pøe- 
stìhovali do Ostrova. Na podzim roku 1993 jsem na 
vlastní žádost odešel na Operaèní støedisko Okres- 
ního øeditelství PÈR Karlovy Vary a pracoval tam jako 
operátor. Mìl jsem na starosti øízení, organizování 
a koordinování práce policie v okrese Karlovy Vary, 
laicky øeèeno: pokud byl nìkde v okrese spáchán 
trestný èin a místní Obvodní oddìlení PÈR požádalo 
o vyslání napøíklad policejního psovoda, kriminalisty 
atd., operaèní støedisko vyhodnotilo situaci, rozdìlení 
sil a prostøedkù v okrese a na místo èinu vyslalo tým, 
tedy potøebný poèet lidí k ohledání místa èinu, 
pøípadnì k pátrání po pachateli „po horké stopì“. Po 
dvou letech jsem nastoupil bakaláøské studium na 
Policejní akademii ÈR v Praze a v roce 1999 jej 
úspìšnì ukonèil. Poté jsem zaèal pracovat jako 
vedoucí Operaèního støediska OØ PÈR Karlovy Vary. 

V roce 2004 jsem na krátkou dobu pøešel na obvodní 
oddìlení Policie ÈR Ostrov, kde jsem pracoval jako 
zpracovatel a v èervnu 2006 jsem využil nabídky 
a opìt odešel pracovat na Operaèní støedisko Policej- 
ního prezídia ÈR v Praze, kde jsem krátce po nástupu 
vykonával funkci vedoucího smìny v hodnosti majo- 
ra. Toto støedisko metodicky øídí všechna okresní 
a krajská operaèní støediska, je servisem pro Policej- 
ního prezidenta, jeho námìstky a pro další policejní 
služby. Zde jsem pracoval do konce roku 2007, kdy 
jsem po více než 27 letech odešel ze služeb policie. 
Tìsnì pøed odchodem ze služby, v prosinci téhož 
roku, mi byla ministrem vnitra udìlena medaile 
Policie Èeské republiky Za vìrnost II. stupnì. V le- 
tošním roce jsem se v dubnu pøihlásil do výbìrového 
øízení na velitele Mìstské policie Ostrov a poté, co 
jsem úspìšnì prošel výbìrovým øízením, jsem od 
1. èervence nastoupil do funkce.

Práci u Mìstské policie beru jako zúroèení letitých 
zkušeností u PÈR a samozøejmì získání dalších no- 
vých zkušeností z práce na komunální úrovni. S ná- 
stupem k Mìstské policii jsem poznal, že nejde jen 
o klasickou policejní práci, ale také o hospodaøení 
s finanèními prostøedky pøidìlenými Mìstské policii, 
což je odlišné od práce u PÈR. Mìstská policie je 
financována z mìsta a má svùj rozpoèet, který je 
každoroènì projednáván a schvalován na Zastupi- 
telstvu mìsta v rámci celého mìstského rozpoètu. 

Sedmaètyøicetiletý velitel mìstské policie Pavel Èekan se narodil v Ostrovì. S manželkou Janou, dìtmi Pavlem, Martinem a Michaelou bydlí v rodinném 
domku u Kfel. Po ukonèení základní školní docházky (na III. ZŠ v Ostrovì) nastoupil do ZMA Ostrov do uèebního oboru stavební zámeèník. Poté prošel 
náhradní vojenskou službou ve Frýdku - Místku a následnì zaèal studovat Støední policejní školu v Praze, kterou úspìšnì završil maturitní zkouškou. 
Absolvoval povinný rok služby v Praze u tehdejší 5. správy SNB FMV ÈSSR, kde pracoval na ostraze vládních budov. Volný èas tráví s rodinou, jezdí na kole, 
bìhá, pøípadnì si zahraje hokej. Je dobrovolným dárcem krve a držitelem zlaté plakety MUDr. Janského. Není jediný z rodiny, kdo se rozhodl pro práci 
v policejním sektoru. Nejstarší syn pracuje jako policista PÈR a studuje Policejní akademii ÈR.

Rozhovor s  Bc. Pavlem Èekanem pøipravila 
Aneta Hoffmeisterová.

Co všechno má Mìstská policie na 
starosti?
Pokud se týká samotné èinnosti Mìstské policie, je 
dána zákonem. Jakýmsi hlavním mottem pro stráž- 
níka Mìstské policie je (cituji z § 1 zákona o obecní 
policii): 
Každý má právo obracet se na strážníky s žádostí 
o pomoc; strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolù 
požadovanou pomoc poskytnout. Pøál bych si, aby 
služba strážníka Mìstské policie byla pøedevším služ- 
bou pro obèany mìsta. Mìstská policie pøi zabez- 
peèování místních záležitostí veøejného poøádku na- 
pøíklad odhaluje pøestupky a jiné správní delikty, dále 
pøispívá v rozsahu stanoveném zákonem k bezpeè- 
nosti a plynulosti provozu na pozemních komunika- 
cích, upozoròuje fyzické a právnické osoby na poru- 
šování obecnì závazných právních pøedpisù a èiní 
opatøení k nápravì. To je jen krátký výèet úkolù 

strážníkù. Mìstská policie mùže øešit øadu pøestupkù 
v blokovém øízení a ty, které nemùže vyøešit blokovì, 
pøedává správnímu orgánu k projednání. Co se týèe 
trestných èinù, všechny spadají do kompetence 
Policie ÈR, to však neznamená, že Mìstská policie 
nemùže napøíklad zadržet pachatele trestného èinu 
nebo že nemùže pøijmout oznámení o trestném èinu. 
Po zadržení pachatele nebo pøijetí oznámení o trest- 
ném èinu zpracuje strážník úøední záznam a vše pøedá 
Policii ÈR.

Ostrovská Mìstská policie se v souèasné dobì potý- 
ká zejména s nedostatkem strážníkù, proto bych 
i touto cestou chtìl oslovit všechny zájemce o práci 
u Mìstské policie, aby se pøihlásili. Pokud splní 
všechny požadavky potøebné k pøijetí, mohou se stát 
strážníky Mìstské policie a podílet se s námi na plnìní 
právì zmínìných úkolù. Mým cílem je tedy stabili- 
zovat poèetní stavy, obmìnit výstroj a výzbroj strážní- 
kù, èeká nás nákup nového služebního vozidla. Rád 
bych ukázal blíže èinnost strážníkù MP zejména 
mladým lidem, napøíklad studentùm zdejších støed- 
ních škol. Chtìl bych rozšíøit informace o práci Mìst- 
ské policie i na našich internetových stránkách, kde 
bychom chtìli více informovat o tom, co se nám vše 
podaøilo, pøípadnì nepodaøilo.

Budete v Mìstské policii nìco mìnit?

Budu rád za každý námìt i názory obèanù na 
zlepšení práce Mìstské policie Ostrov. 

Ètenáøi (a nejen oni) mì mohou oslovit písemnì 
na adresu: Mìstská policie Ostrov, Dùm kultury 
733, 363 01 Ostrov) 
nebo na e-mailové adrese: 
velitelmp@ostrov.cz. 

Spolubydlící z pokoje v Policejní škole 1980-1982 v Praze-
Hrdloøezích                                                  Foto: Soukromý archiv

Brannì bezpeènostní závod 1981                                                                                                                                Foto: Soukromý archiv
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Pøednáška Tomáše Lindnera doplnìná besedou 
se koná na Staré radnici Ostrov 12. záøí od 19.00 
hodin.

Bílí farmáøi bydlící v prostorných koloniálních do- 
mech a jejich nevzdìlaní rolníci žijící v malých 
boudách. Dìti, které vyrùstaly na ulici, ale dnes hrají 
své vlastní divadelní hry. Úhledné ètvrti a hluèné 
chaotické trhy miliónového hlavního mìsta Lusaka. 
Pøeplnìné korby nákladních aut, na nichž cestující 
vyzpìvují rytmické náboženské písnì. Náèelník vy- 
chvalující demokracii a zároveò soudící èarodìjnictví. 
Moudrý staøec žijící v chýši v zapadlé vesnici, kterého 
se svìtem spojuje èínské solární rádio. Východ slunce 
pøi èekání na ponton pøes øeku Zambezi. V Zambii, 
jedné ze dvou prioritních afrických zemí Èeské roz- 
vojové pomoci, narazí Evropan na barvy, které mu 
pøipadají temné i na barvy pestré a záøivé, po kterých 
se mu doma bude marnì stýskat. 

Nìkteré z nich na fotografiích ukáže Tomáš Lindner, 
bývalý student Gymnázia v Ostrovì, redaktor týde- 
níku Respekt a autor reportážní knihy Èekání na 
období deš�ù. Ve svém vyprávìní o pùlroèním 
pobytu na jihu Afriky pøiblíží posluchaèùm všední 
život rodiny a mladých lidí na jihu Afriky i to, jak 
v jedné z nejchudších zemí svìta probíhají volby. 
Bude vyprávìt o afrických bohoslužbách i pøíèinách 
a dùsledcích epidemie AIDS v zemi, kde byl smrtící vir 
poprvé objeven v tìle Afrièana.  

V rámci 40. dìtského filmového a televizního 
festivalu Oty Hofmana pøipravuje ostrovský zví- 
øecí azyl Macík výstavu fotografií dokumentující 
jeho èinnost. Výstava bude umístìna ve 
vestibulu Domu kultury Ostrov. V tomto roce 
mají možnost se výstavy zúèastnit jako autoøi 
také ètenáøi OM, pøátelé, sponzoøi, spolupra- 
covníci a vùbec všichni obèané Ostrova.

Chcete-li se zúèastnit, zašlete fotografii dokumen- 
tující èinnost azylu nebo jiné foto vyjadøující váš vztah 
k o.s. Ostrovský Macík. Fotografie by mìly mít 
alespoò 3 MPix. K fotografii pøipojte text (popisku) 
a zašlete e-mailem na: macik.simkova@seznam.cz do 
15. záøí 2008. Dvacet nejlepších fotografií bude 
umístìno v Domì kultury Ostrov. 

Smíšený komorní pìvecký sbor Orbis pictus 
Ostrov vznikl v roce 1998. Jeho repertoár tvoøí zej- 
ména skladby gotické, renesanèní a barokní. Sbor 
pùsobí aktivnì pøedevším v Karlovarském regionu, 
poøádá pravidelnì vánoèní a charitativní koncerty.  
K úspìchùm sboru patøí velmi dobré ocenìní na 
Festa musicale Olomouc v letech 2000 a 2001. Od 
roku 2002 je sbor èlenem Unie èeských pìveckých 
sborù. Od jeho založení jej umìlecky øídí Lenka 
Kozohorská. 

Pìvecký sbor PALETA je smíšený komorní sbor, 
který pùsobí v Karlových Varech od r. 1994. Zabývá 
se pøedevším starou duchovní hudbou. V jeho 
repertoáru jsou však také skladby souèasných autorù, 
spirituály a lidové písnì z celého svìta. Koncerty, 
které sbor poøádá, jsou vìtšinou benefièní (obnovy 
kostelù v regionu, dobroèinné sbírky), podílí se na 
kulturním životì mìsta. Jako èlen Unie èeských 
pìveckých sborù se sbor pravidelnì zúèastòuje setká- 
ní sborù západoèeské oblasti a festivalu duchovní 
hudby v Mostì. Vedoucí sboru je Drahomíra 
Hámová.

KARLOVARSKÝ DÍVÈÍ SBOR je èinný pøi Støední 
odborné škole pedagogické a gymnáziu od r. 1965. 
Jeho repertoár zahrnuje díla mistrù 15.-20. století 
i úpravy lidových písní rùzných národù. Sbor usku- 
teèní každoroènì 20-30 vystoupení pro lázeòské 
pacienty, žáky a studenty škol, Kruhy pøátel hudby, Domov pro zdravotnì postižené na Mariánské 

zve letos již posedmé milovníky umìní a øez- 
báøského øemesla na tradièní Øezbáøské sympo- 
zium, které se uskuteèní pøímo v Domovì ve 
dnech od 31. srpna do 4. záøí v rámci projektu 
Doteky svìtù. 

Hlavním zámìrem projektu je zaèlenìní mentálnì 
postižených klientù do spoleènosti a stírání rozdílù 
mezi svìtem postižených a nepostižených lidí. V za- 
øízení se setkávají klienti s umìlci, terapeuty, studenty 
a ostatní veøejností, která na Mariánskou zavítá. 
Poøadatelé se snaží vytvoøit prostor pro sebe- 
vyjádøení obyvatel Domova i jeho zamìstnancù. 
Chtìjí posílit osobní vztahy mezi lidmi v rùzných rolích 
a rùzné životní situaci a oslabit ústavní kulturu, 
vyzdvihnout jedineènost jednotlivce, který se ocitl 
v ústavní instituci. Témata a techniky se mìní, cíle 
zùstávají. Letošní téma sympozia je: Hudba v nás 
s mottem: „Nechme naplno rozeznít zvuky a tóny, 
které v sobì všichni bez rozdílu nosíme a ukrýváme!“

V doprovodném programu se pøedstaví perku- 
sionista, zpìvák a taneèník Petr Šušor, vynikající muzi- 
kant Jan Ponocný se svým projektem Cirkus Ponor-
ka a další. 

Den otevøených dveøí v Domovì pro osoby se 
zdravotním postižením Mariánská se koná 3. záøí 
od 9.00 hodin.

Michaelskou pou� zahájí velký pìvecký koncert
Letošní Michaelská pou� se uskuteèní ve dnech 27. a 28. záøí. Zatímco hlavní pou�ový program se bude 
tradiènì konat v nedìli na Starém námìstí, první pøedstavení zaène již v sobotu v 17.00 hod. 
v klášterním kostele Zvìstování Panny Marie v Ostrovì. Touto akcí bude velký koncert tøí pìveckých 
sborù. V programu koncertu vystoupí ostrovský Orbis Pictus, karlovarská Paleta a Karlovarský dívèí 
sbor.

Ostrovský Macík vyzývá 
fotografy

èasté jsou i koncerty v chrámech. Bìhem let se sbor 
s úspìchem zúèastnil øady soutìží a festivalù doma 
i v zahranièí, vystoupil ve 14 zemích Evropy, v r. 1993 
navštívil i USA. V souèasné dobì vystupuje spíš 
v komorním obsazení, pestrost repertoáru zùstala za- 
chována. Umìleckým vedoucím sboru je Jiøí Štrunc.

Jak podmanivì zní sborový zpìv v prostoru 
kostela se mohou pøijít návštìvníci pøesvìdèit 
právì v sobotu 27. záøí. 

Ing. Marek Poledníèek, øed. DK Ostrov

Hana Šimková

Rytmus Afriky

Øezbáøské sympozium: 
Hudba v nás

red

Ilustraèní foto: Jaroslava Rošková



Rozšíøená stálá expozice nabízí další tøi sály s výstavou 
krušnohorského národopisu (ukázky zemìdìlsko-
øemeslnických strojù, fotografie z pracovního života 
lidu ad.), v pøízemí je výstava k dìjinám mincování 
s figurínou støedovìkého mincíøe. Samostatná míst- 
nost ukazuje dobovou lékaøskou lázeòskou ordinaci. 
Pozornost zaslouží i novì instalovaná barokní socha 
sv. Prokopa, patrona horníkù (døevoøezbu restau- 
roval Pavel Blatný). Geologie a mineralogie Krušných 
hor, numismatika a mincovnictví, koncentraèní 
tábory po roce 1948, historie lázeòství, krušnohorská 
jizba, latinská knihovna, lapidárium ad. 

Otevøeno: út-ne 9.00-12.00, 13.00-17.00 hod., tel. 
353 811 695, 736 754 831. 

18. záøí až 2. listopadu 2008, Letohrádek Ostrov

Je obvyklé mít svoji vizitku. Firma nebo spoleènost, ve 
které pracujeme, má svoji znaèku (logotyp) a tis- 
kopisy v jednotném vizuálním stylu. Pohybujeme se 
ve svìtì, ve kterém nás oslovují plakáty, letáky, 
reklamy, televizní spoty, hudební klipy, rùzné kam- 
panì kulturních i obchodních spoleèností a firem. 
Komunikujeme pøes internet. Veškeré dorozumívání 
mezi námi se uskuteèòuje prostøednictvím grafického 
designu (propagaèní grafiky) a vizuální komunikace 
(øeèi obrazem, fotografií, znakem apod.). Tyto pro- 
jevy mají svá výtvarná pravidla a celou strukturu 
odpovídajících vyjadøovacích prostøedkù. Ovládá je 
grafický designér, odborník, který získává støedo- 
školské vzdìlání. O tom, k jakým promìnám došlo na 
poli propagaèního výtvarnictví a grafického designu, 
bude vypovídat výstava pøipravená na závìr výstavní 
sezóny v Letohrádku Ostrov. 

Ještì v 80. letech minulého století museli grafici 
maketu plakátu, která se pøedávala do tisku, vyrobit 
ruènì. Dnes staèí vytvoøit návrh plakátu na poèítaèi
a odeslat ho do tiskárny e-mailem. Návštìvník se doví 
mnoho dalších zajímavostí a pøedevším se setká 
s plakáty a knižními úpravami renomovaných ostrov- 
ských výtvarníkù Jana Pelce a Františka Stekera. 
Pronikne však také do soudobých, nekonvenèních 
a energií nabitých projektù nejmladších osobností 
grafického designu Karlovarska, které vytváøejí webo- 
vé stránky, spoty, buklety CD. Bude mít možnost 
navštívit novì otevøené centrum grafického designu - 
Galerii Supermarketwc v Karlových Varech. K výsta- 
vì je pøipravena tvùrèí dílna pro studenty støedních 
škol, pøednáška o osobnostech svìtového designu 
a pøed jejím ukonèením ještì pøátelské setkání 
s vystavujícími autory. 

Mezi námi 
Grafický design, zdroj dorozumìní
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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:

Pøipravujeme na øíjen:

HORTON

HVÌRZDNÁ BRÁNA: ARCHA PRAVDY

MICHAEL CLAYTON

O ŽIVOT

JUMPER

SVATBA PODLE MARGOT

NEŽ SI PRO NÁS PØIJDE

4. až 7. ètvrtek až nedìle 17.00 hod.
5. a 6. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 140 minut (*12)  

 Premiéra
Zaèátky pøedstavení již v 17.00 hodin. Vzkøíšení èach- 
tické legendy. Historický velkofilm Juraje Jakubiska 
a souèasnì nejdražší filmový projekt støední Evropy 
pøivádí k životu krvavou legendu o Èachtické paní. Ta 
se podle povìstí koupala v krvi panen a na svých 
panstvích po léta vraždila a muèila své poddané. Kruté 
skutky dovedly hrabìnku Erzsébet Báthory (1560-
1614) až do Guinnesovy knihy rekordù, v níž je ve- 
dena jako nejvìtší vražedkynì všech dob.  
Produkce: SR, ÈR, UK, HU. Žánr: historický thriller

11. a 12. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 99 minut, èeské titulky (*12)  

 Premiéra
Romantická komedie o dvou mladých lidech, jejichž 
osudy se neèekanì støetnou v jednom z nejdivoèejších 
mìst svìta. Krásná Cameron Diaz a idol dívèích srdcí 
Ashton Kutcher na sebe narazí pøi divoké pitce a jak už 
to tak ve Vegas bývá, nakonec se i vezmou. Poránu se 
chtìjí nechat okamžitì rozvést, ale ètvr�ák jim vynesl 
pohádkový jackpot, tøi milióny dolarù. Novomanželé 
nejsou schopni se dohodnout, jak s penìzi naloží. 
Soud jim naøídí pùl roku spoleèného soužití a výhru 
„zmrazí“. Jenže jak žít s èlovìkem, kterého sotva znáte 
a který vás maximálnì rozèiluje? 
Produkce: USA. Žánr: komedie

12. a 13. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 70 Kè, 110 minut  

 Premiéra
Je horké léto na zaèátku 60. let minulého století 
a právì se zaèíná neuvìøitelné, ale pravdivé dobro- 
družství tøí mladých studentù FAMU, kteøí odjíždìjí 
z velkomìsta do Èeského Šternberku, aby natoèili svùj 
absolventský film. Hrají: Nik Xhelilaj, Anna Geisle- 
rová, Michele Placido, Bára Štìpánová, Tomáš Töpfer 
a další. Produkce: ÈR. Žánr: romantický pøíbìh

13. a 14. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 109 minut, èeské titulky (*12)  

 Premiéra
Wanted je jedním z nejvìtších amerických filmù, který 
se toèil v ÈR. Wesley Gibson (James McAvoy) je 
mladík, jehož život se ocitnul v bludném kruhu formo- 
vaném každodenní rutinní a nudnou prací. Krásná Fox 
(Angelina Jolie) všechno zmìní... Jeho otec byl hlavou 
tajné organizace nájemných vrahù, která odnepamìti 
udržuje na svìtì klasickou rovnováhu podle pravidla: 
Zabij jednoho, zachráníš tisíce. Wesley si mùže vybrat, 
zda pøevezme rodinnou firmu. 
Produkce: USA. Žánr: akèní

18. a 19. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
19. pátek 20.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 110 minut, èeské titulky (*15)  

 Premiéra
Peter Bretter dostal kopaèky. Recept na zlomené 
srdce dostal od kamaráda: má jím být naprostá zmìna 
prostøedí. Peter si vybere Havajské ostrovy, které by 
na léèbu žalu byly opravdu ideální, kdyby si je pro 
nezávazné randìní pod palmami nevybrala i jeho 

BATHORY

MEJDAN V LAS VEGAS

SMUTEK PANÍ ŠNAJDEROVÉ

WANTED

KOPAÈKY

MAMMA MIA, ROLLING STONES, 
TOBRUK, MÁJ, JAK UKRÁST NEVÌSTU, 
VALL - I

bejvalka s novým milencem. Peter sebere poslední 
zbytky své hrdosti a rozhodne se pochlapit a bojovat. 
Produkce: USA. Žánr: komedie

20. a 21. sobota a nedìle 17.30 hod. 
20. sobota 20.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 112 minut, èeské titulky (*12)   

 Premiéra
Když se naštve, nebudete ho mít rádi. V obèanském 
životì je Bruce Banner (Edward Norton) sympatický 
vìdec s køehkou duší, ve stavu zuøivosti šílené mon- 
strum, které bezmyšlenkovitì nièí vše kolem sebe. 
Komiksový svìt ho zná pod pøezdívkou Hulk. Po pìti 
letech se vrací na filmové plátno a fakt, že pùjde 
o mimoøádný zážitek, potvrzuje jeho pøívlastek ne- 
uvìøitelný. Produkce: USA. Žánr: akèní
 
25. a 26. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 75 Kè, 92 minut, èeská verze (*12)  

 Premiéra
Existují hrdinové. Existují superhrdinové. A pak je tu 
Hancock (Will Smith). Znechucený, rozhádaný, sar- 
kastický a nepochopený. Hancockovy dobøe zamýš- 
lené hrdinské èiny možná konèí úspìchem a za- 
chraòují bezpoèet životù, ale zdá se, že po nich vždy 
zùstane neuvìøitelná spouš�. 
Produkce: USA. Žánr: akèní komedie

26. a 27. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 105 minut, èeské titulky (*12)    

 Premiéra
Agenti FBI Mulder a Scullyová vyrážejí za dalším 
pøípadem, jehož vyšetøování nás zavede do svìta pa- 
ranormálních jevù. Na pøíbìh je zatím uvaleno infor- 
maèní embargo a ani z prvních zveøejnìných zábìrù 
není pøíliš jasné, èemu budou agenti na stopì ten- 
tokrát. Produkce: USA. Žánr: sci-fi thriller

27. a 28. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 114 minut, èeská verze   

 

Premiéra
Zlo se právì probudilo. Mumie se vrací. Tentokrát ale 
opustila vyhøáté píseèné duny a spoleènì s olympio- 
niky se vynoøila v Èínì. O to strašlivìjší by mìla být. 
Pokraèování úspìšných snímkù Mumie a Mumie se 
vrací. Roš�ácký dobrodruh Rick O´Connell (Brendan 
Fraser) bude zase chránit svìt pøed zlem, které pøe- 
stalo respektovat nápis na vlastním náhrobku, kde stojí 
klasické: Odpoèívej v pokoji. 
Produkce: USA. Žánr: dobrodružný

NEUVÌØITELNÝ HULK

HANCOCK

AKTA X: CHCI UVÌØIT

MUMIE: HROB DRAÈÍHO CÍSAØE

Letohrádek Ostrov

Muzeum Královská mincovna 
Jáchymov

poboèka Gaerie 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.

Mgr. Božena Vachudová (red. kráceno)
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KLASICKÉ 
TANEÈNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ 

TANEÈNÍ PRO DOSPÌLÉ 

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. listopadu 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!

Vyplní taneèní škola

ev. èíslo:

kurzovné:

pozn.:

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

19. záøí støeda 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.
Pan Marjavel žije navenek ve spokojené domácnosti 
se svou druhou ženou Hermance. Rodinného pøítele 
Ernesta využívá k potupným pracím v domì i na zahra- 
dì, ale netuší, že Hermance s ním udržuje tajný po- 
mìr, stejnì jako udržovala jeho první žena s druhým 
rodinným pøítelem Jobelinem. On sám pak jednou za 
èas tajnì navštìvuje místní nevìstinec. Shodou okol- 
ností vznikne situace, kdy jsou všichni muži podezíráni 
z nevìry. A jak to dopadne? Nechte se pøekvapit! Hra 
hýøí vtipem a nenadálými zvraty.

25. záøí ètvrtek 18.00 hod., spoleèenský sál DK 
Ostrov

Tomáš Pfeiffer odpovídá na písemné i ústní dotazy 
posluchaèù.

NEŠ�ASTNÌJŠÍ ZE TØÍ 

SPOLEÈNÁ VÌC 

7. záøí nedìle 15.00 hod., Pùda SR Ostrov

Pohádka plná lidových písnièek vypráví o putování 
Zápecníèka za štìstím.
Pro dìti od 2 do 7 let
Autor scénáøe, scéna a režie: Vlastimil Fischer, hudba: 
Libor Balák, kostýmy: Šárka Kleèková 
Hrají: Šárka Kleèková/Martina Valachová, Vlastimil 
Fischer

12. záøí 19.00 hod., Pùda SR Ostrov
Pøednáška s besedou

Vyprávìní a beseda a neznámé Zambii
Pøednáší Tomáš Lindner, bývalý student Gymnázia 
v Ostrovì, redaktor týdeníku Respekt, autor knihy 
Èekání na období deš�ù.

14. záøí nedìle 17.00 hod., Pùda SR Ostrov

Vernisáž výstavy obrazù z Krušných hor Jiøiny 
Romové
Na vernisáži vystoupí Poulièní divadlo Viktora 
Braunreitera z Karlových Varù.
Malíøku Jiøinu Romovou znají návštìvníci Staré 
radnice už z jedné samostatné a nìkolika spoleèných 
výstav. Ve své tvorbì se pøedevším zamìøuje na 
krajinu Krušnohoøí na Ostrovsku a v okolí Vejprt. 
Tentokrát autorka pøedstaví na své další obrazy, ve 
kterých zachytila dùvìrnì známou krajinu 
Krušnohoøí.

NEŠ�ASTNÝ ŠAFÁØÙV DVOREÈEK

RYTMUS AFRIKY

DOMA

KOSTEL ZVÌSTOVÁNÍ PANNY MARIE

Vedle historie lázeòských staveb, fotografií a vzác- 
ných listin je k vidìní také øada pøedmìtù jako pùvod- 
ní hlinìné a sklenìné láhve, etikety, kniha lázeòských 
hostù s podpisem øeckého krále Otty a další vzác- 
nosti. Jedním ze zlatých høebù expozice je bronzová 
plastika Heinricha Mattoniho, kterou zapùjèil nový 
majitel Lázní Kyselka. Její pùvodní místo bylo 
v Kyselce v parku na nábøeží. Vìtšinu exponátù do 
výstavy zapùjèili soukromí sbìratelé.
Výstava potrvá již jen do 7. záøí!

12. záøí pátek 17.30  hod.

Vernisáž výstavy
Zajímá vás, co pøedchází 
vzniku animovaného filmu? 
Máte rádi postavy z èeských 
veèerníèkù? Chcete si zkusit 
vlastní animaci? To všechno 
a ještì mnohem víc mùžete 
vidìt na této výstavì. Máte 

možnost proniknout do tajù televizních studií a zahrát 
si na filmové tvùrce. Souèástí výstavy je i malé studio, 
které zapùjèila ÈT Brno.
Výstava potrvá do 16. øíjna.

27. záøí sobota 17.00 hod.
Koncert

zazpívají k oslavì svátku sv. Václava. Koncert se koná 
v rámci Michaelské pouti.

VÝSTAVA MATTONIHO KYSELKA 
aneb Henrich Mattoni už není

JAK SE RODÍ VEÈERNÍÈKY

ORBIS PICTUS, pìvecký sbor PALETA 
a další sbory z Karlových Varù

28. záøí nedìle, Staré námìstí Ostrov

MICHAELSKÁ POU�

Na pøání mnoha návštìvníkù byla upravena 
provozní doba Posvátného okrsku v Ostrovì! 
út-ne: 9.30-12.30 hod. a 13.00-18.00 hod. 

Vystoupení ZUŠ a ZŠ Ostrov
Mažoretky 
Staré pohádky èeské. Bílkovo Kratochvílné 
divadlo
Swing band ZUŠ Ostrov
Skákací boty sedmimílové
O Bajajovi. Bílkovo Kratochvílné divadlo
Koncert skupiny Kamelot
Pøehlídka zachránìných koní Ostrovského 
Macíka, na konci s pøekvapením

10.30 
11.00 
11.30 

13.00 
13. 30 
14.30 
15.30 
17.00 

POZOR ZMÌNA!
Upozoròujeme diváky, že divadelní pøedstave- 
ní, pùvodnì plánované na 17. záøí, se pøesouvá 
na 19. záøí v 19.30 hod. Již zakoupené vstupen- 
ky a rezervace zùstávají v platnosti na 19. záøí.
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Dne 13. záøí 1938 

došlo k napadení 

èetnické stanice 

Habersbirk (dneš- 

ní Habartov) da- 

vem henleinov-

ských vzbouøencù. 

Tento incident pøi- 

nesl obìti z øad ob- 

ráncù demokracie. 

Venku je sychravo, léto skonèilo, na kolo se nám už 

nechce. Co teï? Uchopme dlaò svého nejbližšího 

a vydejme se do mìsta. Že už ho znáte nazpamì�? 

Myslím, že se mýlíte. Bydlím zde již padesát let 

a mnohokrát objevím nìco, co mì pøekvapí, nìco, 

o èem jsem nemìl do té doby ani zdání. Dnes vás zvu 

na procházku za mìstskou pøírodou, ale pozor, tou 

neživou, v podobì reliéfù, figurek, soch a sošek. 

Nežijeme sice ve Staré Praze, kde je témìø každý dùm 

U Lva, Pštrosa èi Zlatého slunce. Ale i v našem okolí se 

dá sem tam nìco podobného objevit, pokud už se to 

ovšem nenávratnì neukrylo pod vrstvu polystyrenu 

a nové omítky.

Zaèneme samozøejmì u našich veverek. Najdeme je 

v první øadì na reliéfu se znakem mìsta na prùèelí 

Staré radnice. Další jsou na støeše Domu kultury, kde 

zdobí oba boèní vchody do budovy. Pìkná malùvka 

nás láká i do stejnojmenné cukrárny na Hlavní tøídì. 

Na Starém námìstí se v kašnách vzhlížejí figurky 

žabièek, už pìknì oblýskaných od èastých dotykù, 

hlavnì dìtských rukou. Pøekrásné glazované kera- 

Fotoklub Ostrov. Fotografie mìsíce: médium CCD, 1/1000 sec, f 6,3, ISO 200.  Autor: Petr Liška

Rozhlédni se, èlovìèe 

Fotoklub Ostrov nabízí pøíležitost všem obèanùm 
Ostrova i okolí, kteøí rádi fotografují. Na pra- 
videlných schùzkách klubu se mohou nejen pochlubit 
svými fotografiemi, ale i porovnat své umìní 
s ostatními fotografy, pøípadnì se nìco nového 
pøiuèit od tìch, kteøí již mají s tímto koníèkem letité 
zkušenosti. 

Schùzky Fotoklubu se konají každý první ètvrtek 
v mìsíci na Staré radnici v Ostrovì od 17.00 
hodin. 

Foto: Ing. Marek Poledníèek

mické reliéfy zvíøat najdeme na dvou mateøských ško- 

lách u Krušnohorské ulice. Spousta ptákù, motýlù, 

zajíc a žabka, ježek, sova a šnek. Vše trojrozmìrné, 

pìknì barevné a zachovalé. Motýly jako dekorativní 

plastiku objevíme též v atriu ZŠ Masarykova. A pøe- 

suneme-li se na opaèný konec mìsta, zastavíme se

u vchodu do nemocnice. Pøímo proti nám se tyèí 

nìkolik postav s lékaøskou tématikou vèetnì jedné se 

psím pacientem, ovšem rasy neznámé.

Na úplný konec jsem si nechal sgrafitová znamení 

nad vstupy do domù na XIII. etapì. Klasická domovní 

znamení. Kde bydlíš? Ale… u raka, motýla, labutì, 

ještìrky, sovy, vèely a tak dále. Krásné zvíøecí i rost- 

linné motivy v ulicích Mánesovì, Lidické, S. K. Neu- 

manna, Krásné, ale jak dlouho ještì? Památkáøi všech 

zemí, spojte se! Spousta novì zateplených objektù 

své specifické ozdoby zachovala, ale velká èást na- 

opak nikoliv. Snad nìkdo vèas zmapoval pro budoucí 

generace to, co dnes skrývá vrstva nové fasády.

Objevili jste nìco, na co jsem zapomnìl, co jsem 

minul? Snad ještì barevní draci, kteøí vítají hosty 

u vchodu do jedné restaurace naproti Zámku. Pokud 

ani to není vše, jste všímaví, a to je moc dobøe. 
Lubomír Mayer

Fotoklub Ostrov zve další zájemce

red

Hlášení èetnické stanice

Ing. Josef Macke, strážmistr èetnictva 

V den výroèí 13. záøí 2008, tedy pøesnì po 

sedmdesáti letech, pøipomenou tyto tragické 

události v Habartovì kluby vojenské historie na 

akci „Habersbirk 1938, Den s IZS“. 

Pro širokou veøejnost je pøipravena nejen rekon- 

strukce událostí z roku 1938, ale také bojová scéna 

z roku 1945. Kromì bojových ukázek bude k vidìní 

vystoupení integrovaného záchranného systému, 

pøedstaví se i paintball, airsoft, offroad a mnoho 

dalšího. V podveèer ještì zahrají kapely a na závìr 

bude ohòostroj.

Památku padlých v záøijovém henleinovském puèi 

uctíme téhož dne odhalením novì zrekonstruo- 

vaného pomníku habartovského incidentu v Habar- 

tovì. 

Pietu padlým obráncùm demokracie ze záøí 1938 

uctíme také v nedìli 14. záøí, kdy se za naší úèasti 

uskuteèní pietní akty v Krajkové a na Bublavì. 

Podrobnosti na: http://www.habartov.cz/ a na 

plakátech. 

Èetnická stanice Habersbirk srdeènì zve všechny 

obèany. 
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Kabel Ostrov, s.r.o. OSTROVOSTROVTrpké záøí roku 1938

MK Ostrov dìkuje všem svým ètenáøùm za pøízeò, 
kterou jí bìhem prázdnin a èásteèného omezení 
provozní doby vìnovali. 

Od záøí má knihovna opìt otevøeno v plném 
rozsahu, tedy i v sobotu dopoledne. 

Na ètvrté ètvrtletí jsme pro širokou veøejnost pøipravili 
celou øadu akcí. Ve spolupráci s DK Ostrov zaèínáme 
v záøí doprovodným programem ke 40. výroèí Dìts- 
kého filmového a televizního festivalu, 3. roèníkem 
soutìže Pohádkové malování a zpívání pro všechny 
pøedškolní dìti z MŠ a žáky 3. tøíd ZŠ. Téma soutìže je 
totožné s oslavou výroèí festivalu: Gratulujeme ky- 
tièkou, dortem. Slavnostního finále soutìže, které se 
uskuteèní 6. øíjna v divadelním sále DK, se jako host 
zúèastní ilustrátor Adolf Dudek. Pro dìti ze školních 
družin vyhlašuje MK Ostrov soutìž Malovaná pohád- 
ka. Od poèátku záøí se mohou všechny dìti zapojit do 
celostátní soutìže Kamarádka knihovna a napsat své 
knihovnì vysvìdèení. 

Dìtem i rodièùm pøipomínáme, že je možné si nechat 
v knihovnì zabalit uèebnice. 

Pro dospìlé ètenáøe je pøichystána na 8. øíjna beseda 
se známou spisovatelkou Ivankou Devátou a na 
21. øíjna pøednáška astrologa Milana Gelnara. 

Podrobnosti k soutìžím a propozice najdete 
v knihovnì nebo na: www.mkostrov.cz. 

Mìstská knihovna 
Ostrov

Mgr. Irena Leitnerová

Až do projevu Adolfa Hitlera v Norimberku 12. záøí 
1938 byl v našem okolí pomìrnì klid. (Za zmínku snad 
jedinì stojí událost z 10. záøí, kdy po incidentu s ord- 
nerem Alfredem Hahnem na strážnici v Rybáøích zapo- 
èal dav shluklých lidí , asi 200, házet kamení na strážnici. 
Následnì dav zranil 15 osob: osm strážníkù, šest èes- 
kých soukromníkù a jednoho nìmeckého sociálního 
demokrata.) Ve svém projevu Adolf Hitler prohlásil, že 
bere pod ochranu tøi milióny sudetských Nìmcù. 
Projev se stal signálem pro vypuknutí nepokojù v èes- 
ko-nìmeckém pohranièí. Nepokoje mìly vyhrotit si-
tuaci a donutit tak ÈSR postoupit pohranièí Nìmecku. 
Pøíslušníci Henleinovy strany na mnoha místech vyra- 
zili do ulic. Již po deváté veèer v obci Pernštejn (tehdy 
Pürstein) napadl dav henleinovcù železnièní stanici. 
V èekárnì inscenovali polní soud s èeskými železnièáøi. 
Celou situaci zachránilo až èetnictvo a pøíslušníci SOS 
(Stráž obrany státu). Také v Karlových Varech došlo 
k velké demonstraci. Henleinovci se po projevu kraj- 
ského vedoucího SdP (Sudetendeutsche Partei) Geor- 
ga Wollnera vydali za provolávání protistátních hesel 
na pochod ulicemi mìsta. Pøitom nièili výkladní skøínì 
èeských a židovských obchodù, èeské nápisy, malovali 
hákové køíže. K dalším násilnostem došlo ve Stráži nad 
Ohøí (tehdy Warta). Za zvukù kapely procházeli hen- 
leinovci obcí. Rozbíjeli okna èeských obyvatel. Poøádek 
zajistila až policie z Kadanì, ne však nadlouho. Hned 
druhý den došlo opìt ke shluku osob. Ordneøi SdP 
násilím dovlekli ètyøi Èechy na nádraží a donutili je 
odjet vlakem. Následující den byly v okolí Karlových 
Varù násilnì pøerušeny èetné telefonní spoje. V Pern- 
štejnì opìt došlo ke shluku lidí (asi 1500). Proti vojen- 
skému asistenènímu oddílu bylo vystøeleno z kostelní 
vìže. Výstøelem byl zasažen a usmrcen jeden vojín. 
Jiný vojín zastøelil jednoho pøíslušníka SdP.

Reakce èeskoslovenské vlády nenechala na sebe dlou- 
o èekat: 13. záøí bylo vyhlášeno stanné právo v nejpo- 
stiženìjších okresech, tedy i okrese Karlovy Vary. Dík 
rozhodnosti Ès. armády, èetnictva, policie a Stráže ob- 
rany státu byla henleinovská vzpoura bìhem 24 hodin 
potlaèena, doznívala jen v jednotlivých incidentech. 
Na mnoha místech v pohranièí vyjely do ulic tanky. 
Sudetští Nìmci reagovali na stanné právo vyhlášením 
generální stávky na 15. záøí. Zúèastnily se jí všechny 
ostrovské prùmyslové podniky, dìlníci vyšli pod vede- 
ním svých nacionalistických vùdcù do ulic. Od 16. záøí 
byla Sudetonìmecká strana zakázána a prohlášena za 
nepøátelskou státu. Vedení, èlenové a pøívrženci SdP 
hromadnì prchali pøes hranice do Nìmecka. Z Ostro- 
va uteklo asi 40 pøíslušníkù strany. Èeskoslovenští 
Nìmci vstupovali do novì vzniklých sudetonìmec- 
kých legií (SdF: Sudetendeutsche Freikorps), které mì- 
ly za úkol pøepadávat hranièní jednotky SOS, celnice, 
èetnické stanice, zakládat požáry, brát rukojmí a tím 
vyvolávat zmatky na státní hranici. Již 17. záøí byl 
u Jáchymova na silnici k Božímu Daru postøelen do 

záøí

18.00 Zahájení, zprávy
18.30 Pod lupou, anketa
18.35 Starosta mìsta Jan Bureš odpovídá obèanùm
18.50 Vaøíme s vámi

18.00 Zahájení, zprávy
18.30 Pod lupou, anketa
18.35 Videotip
18.50 Jungle 

18.00 Zahájení, zprávy
18.30 Pod lupou, závìreèná diskuse
18.45 Promìny

15.00 Pøímý pøenos jednání Zastupitelstva mìsta 
Ostrov 

Zmìna programu vyhrazena!
ètvrtek 18.00 (v pøípadì pøenosu 

ze Zastupitelstva od 15.00 hod.). 

 pondìlí až pátek každou 
sudou hodinu od 10.00 do 22.00 hod., v sobotu 
a nedìli v 10.00 a v 18..00 hod. 9.00-12.00 hod. Mezi 
reprízami vysíláme Informaèní smyèku.

Jakékoli návrhy, pøipomínky a dotazy (i pro naše 
hosty) telefonujte na 353 613 694, pište na: 
marketing@tv-ostrov.cz nebo pošlete sms na: 
608 066 600. Hana Ševèíková, Kabel Ostrov, s.r.o.

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

4. záøí

11. záøí 

18. záøí

 

25. záøí

Premiéry vysílání: 

Opakování vysílání:

Upozornìní pøedplatitelùm

V okolí Ostrova je v pøírodì mnoho krásných míst, kte- 
rá využívají místní obèané i návštìvníci k procházkám, 
sportu, chvílím odpoèinku i poznání. Jedním z takových 
je i zaniklá obec Borek. Podél starobylé cesty v Borku, 
pamatující støedovìk, byl zaregistrován významný kra- 
jinný prvek s názvem Borecká alej, tvoøený více než 
padesáti vìkovitými duby a nádherným jasanem mi- 
moøádných rozmìrù se studánkou pod koøeny. Cesta 
je zároveò pøístupem do lesù ve správì Lesù Èeské 
republiky s.p. mezi Kvìtnovou a Ostrovem. Na této 
cestì je však nutné pod ostrovskou nemocnicí pøeko- 
nat Borecký potok, což však z dùvodu havarijního stavu 
mostku nebylo v posledních dvou letech témìø mož- 
né, množily se obavy návštìvníkù o bezpeènost. Proto 
mìsto Ostrov a Lesy Èeské republiky s.p., Lesní správa 
Horní Blatná sdružily prostøedky na ochranu pøírody 
a spoleènými silami byla zajištìna pomìrnì rozsáhlá 
oprava mostku pøes Borecký potok. Pro pìší návštìv- 
níky a cyklisty je cesta do Borku a dále tøeba do 
Kvìtnové nebo Vojkovic èi „jen“ za krásami pøírody 
opìt pøístupná a bezpeèná. 

Smutné výroèí si pøipomeneme 29. záøí, kdy se v roce 1938 konala konference v Mnichovì „o nás bez 
nás“. Zástupci ètyø mocností Chamberlain (Velká Británie), Daladier (Francie), Hitler (Nìmecko) 
a Mussolini (Itálie) se dohodli, že Èeskoslovensko musí do 10. øíjna Nìmecku postoupit pohranièní 
území Sudety. Èeskoslovenská vláda 30. záøí na nátlak Mnichovský diktát pøijala. Co však pøedcházelo 
Mnichovu? Podívejme se, jak to v záøí vypadalo v Ostrovì a jeho nejbližším okolí. 

krku dozorce finanèní stráže Oldøich Janda. Vèasný lé- 
kaøský zákrok mu zachránil život. Støílelo se i 21. záøí na 
celnici v Èeském Wiesenthalu (dnes Louèná). Útoèníci 
vystøelili asi 30 ran z pušek a vhodili dovnitø granát. 
Finanèní stráž celnici opustila a ustoupila. Následující 
den ozbrojenci lstí obsadili celnici a po její kapitulaci 
odvlekli tøináct pøíslušníkù finanèní stráže a pìt vojen- 
ských posil do Nìmecka. Pouze dozorci FS Ervínu Kle- 
mentovi se pomocí pistole a ruèních granátù podaøilo 
uniknout k Jáchymovu. Nìmeètí ordneøi zaútoèili 
23. záøí ráno na oddìlení finanèní stráže v Jáchymovì. 
Jen o pár kilometrù dále bojovali pøíslušníci posádky 
z Ostrova. 

Odpovìdí vlády na útoky proti ÈSR bylo 23. záøí vy- 
hlášení všeobecné mobilizace Ès. armády. Bylo naøíze- 
no odvedení koní, motorových vozidel, odevzdání 
všech zbraní pro vojenské úèely. Odevzdané zbranì 
z Ostrova a okolí byly pøedány Okresnímu úøadu 
v Karlových Varech. Jedním z posledních incidentù 
(pøed mnichovským diktátem), u kterého zasahovala 
posádka z Ostrova, bylo napadení jednotky SOS v Èes- 
kém Wiesenthalu 27. záøí.  Dne 2. øíjna pøichází rozkaz 
o vyklizení a ustoupení do II. pásma. Èetnickou stanici 
pøevzala strana SdP a rovnìž tak veškerou moc veøej- 
nou v Ostrovì a okolí. Pøíslušníci SdP, hlavnì složky SD 
a ordneøi, týrali nìmecké sociální demokraty a komu- 
nisty. Rovnìž byl ztýrán a zbit Èech, poštovní zamìst- 
nanec z Ostrova. 4. øíjna pøišlo do Ostrova nìmecké 
vojsko, které bylo vítáno slavobránami a slavnostní 
vlajkovou výzdobou. Ostrov se tak na dlouhou dobu 
dostal do podruèí hákového køíže. 

Ing. Josef Macke (red. kráceno)

Cesta do Borku je opìt pøístupná

Ing. Tomáš Èepelák



Ostrovský mìsíèník
Záøí 200812

Ostrovské hudební skupiny - èást XVII. 

„Bylo to díky úžasnému prostøedí, ale hlavnì se tam 
scházeli studenti prùmyslovky i gymnázia, kteøí umìli 
ten bigbeatový rambajs náležitì ocenit,“ vypráví 
Marek Poledníèek. Dalším podobným místem byl 
Karlovarský K-klub, kam se propracovali o nìkolik let 
pozdìji.

Se zaèátkem nového školního roku se mi vždycky vy- 
baví i vzpomínky na moje vlastní dìti a dobu, kdy jsme 
spoleènì zápolili s povinnou školní docházkou. 
Koncem letošních prázdnin mi téma „dìti“ pøipomnìla 
náhoda, když jsem v jednom autobusu nechtì vy- 
slechla rozhovor dvou elegantních dam dùchodového 
vìku.

„Je to hrùza, tahají to i do obchodu, vozí to v tìch 
nákupních koších a nechají to tam øvát, že si jeden ani 
v klidu nenakoupí,“ stìžovala si paní s mìdìným 
pøelivem v krajkové halence a rùžovém kostýmku. 

„No, to máte pravdu, já byla tuhle v cukrárnì a tam to 
jedna dokonce kojila, proè to musí tahat všude s se- 
bou, pøece to má nejdøív nìkam uklidit a pak se mùže 

Pod èarou
Pøísnost na nì?

jít bavit,“ odpovídala jí sousedka s modravým náde- 
chem ve støíbrných vlasech a upravila si pìstìnou 
rukou klopu sáèka.
„Já bych jim nedala nic, žádnou mateøskou, øekla bych 
jim: Nadìlali jste si haranty, tak se o nì starejte sami!“ 
rozohòovala se dál ta mìdìná. 

„Ano, a za dva mìsíce po porodu do práce a makat, 
jako jsme musely my,“ doplnila ji støíbrná.
V úžasu jsem poslouchala dál.

„Nechají tomu volnost a pak se diví, co z toho vyroste. 
To jeden uèitel tøískal dìti svazkem klíèù pøes prsty, 
a nikdo si pak nedovolil pøi vyuèování vyrušovat,“ 
zaèala melancholicky vzpomínat Mìdìnka.

„Tak tak, rákosku a biè na nì, a byl by klid,“ pøitakávala 

Støíbøenka. „Jo jo, pøísnost na nì, to chce pøísnost,“ 
vyštìkávaly se zlobou v hlase ty dámy jedna pøes 
druhou a k mému údivu padla i dost sprostá slova.

Pravda, taky nejsem svatá a jako matka tøí dìtí jsem 
nebyla vždycky ideální vychovatelkou, ale nikdy jsem 
nebila své dìti programovì, a pokud už na fyzické 
tresty došlo, bolelo mì to za nì. Pevnì vìøím, že tak to 
cítí i ostatní mámy. 

Ještì než jsem vystoupila, hlavou se mi honilo ledacos, 
tøeba: Co to takhle otoèit a dát nejen slovo, ale i pra- 
vomoc dìtem a studentùm? Jak by to asi dopadlo? 
Možná by také volali: „Pøísnost na nì!“ Vždy� stále 
platí: Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. 

Irena Janeèková 

Od Tyrkysu k Eleganci
Skupina Tyrkys vznikla v roce 1981. K zakládajícím èlenùm patøil  Pavel Poledníèek (sólová kytara), Marek Poledníèek (basová kytara), Jaroslav Fráòa (bicí) 
a Martina Fráòová (kytara, zpìv). Prvním útoèištìm se staly kanceláøe Státního statku v Dolním Žïáru. Repertoár tvoøily pøevážnì pøevzaté skladby 
èeských a zahranièních interpretù. K nejoblíbenìjším vzorùm patøili: Olympic, Katapult, Elán, Miro Žbirka, Smokie, Def Lepard, Journay nebo BonyeM. Cizí 
skladby byly èasto opatøeny èeskými texty a již od poèátku se v programu objevovaly také vlastní skladby.

a nevyhnuli se ani nìkolika angažmá v kavárnách 
a klubech. Úèastnili se také pøehlídek, napøíklad Mlá- 
dí únoru v Ostrovì nebo základního kola Politické 
písnì v Nové roli. Pamìtníci vìdí, že bylo jen pár 
možností, jak se potkat s ostatními kapelami na 
spoleèném pódiu a porovnat pøed diváky i porotou 
své schopnosti.

Postupnì se mìnili èlenové skupiny i repertoár. 
Kapelou prošlo nìkolik kytaristù, z nichž nejdéle 
pùsobili Milan Mamrák, Pavel Kalous a Leoš Lippert. 
Za bicí soupravou se vystøídali Alexander Š�astný a Jan 
Dolanský. Zmìny v obsazení skupiny s sebou pøinesly 
zmìnu stylu a vìtší dùraz na vlastní tvorbu. Nakonec 
došlo ke zmìnì názvu z Tyrkysu na Eleganci. Pro její 
zvuk bylo charakteristické výrazné prosazení 
syntezátoru.

„V tomto trendu jsme pokraèovali i po roce 1989, kdy 
došlo k ukonèení èinnosti skupiny jako hudebního 
tìlesa. Hudební tvorba Elegance se pøenesla do 
studia, kde vznikla celá øada skladeb, které dodnes 

Èas zmìnil složení i název kapely

Hudba Elegance zní nadále

Aneta Hoffmeisterová

slouží napøíklad jako hudební doprovody dokumentù 
a vysílání ostrovské kabelové televize,“ uvádí Marek 
Poledníèek. V tomto studiu také bratøi Poledníèkovi 
zkomponovali a nahráli slavnostní fanfáry mìsta 
Ostrova. Zatím poslední oblastí èinnosti byla moderní 
duchovní hudba (napøíklad køes�anský big beat), se 
kterou Elegance vystoupila v rùzných místech na 
Plzeòsku a ve støedních Èechách. 

Skupina mìla trable s aparaturou
Celou dobu existence skupiny ji provázely potíže 
s kvalitou hudebních nástrojù a zvukové aparatury. 

„Bohužel jsme se nacházeli v období reálného 
socialismu, což se projevovalo tak, že v obchodech 
nebylo takøka nic. A to, co se koupit dalo, bylo 
nekvalitní a cenovì nedostupné. Aparaturu jsme 
vyrábìli po domácku a nástroje vydávaly zvuky, které 
se jen vzdálenì podobaly nástrojùm našich vzorù,“ 
vzpomíná Marek Poledníèek. Pøes všechny problémy 
se dostali pod køídla Domu kultury, získali zkušebnu 
v dnešních prostorách studia kabelové televize 
a dosáhli tøetí kvalifikaèní tøídy, což byl pomyslný 
vrchol amatérské hudební cesty. Vystupovali na 
rùzných zábavách v okolí Ostrova, na plesech 

Nejradìji hráli na 
prùmyslovce
První vystoupení se konalo 
pøímo v jídelnì Státního stat- 
ku. Po složení tehdy nutných 
pøehrávek se skupina rozjela 
do okolních hostincù. K mís- 
tùm, kde hráli nejèastìji a nej- 
radìji, patøil S-klub ostrovské 
prùmyslovky. 
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Ostrovem už podruhé jela Xterra
Již II. roèník závodu Xterra Koruna Pralines se 
konal v sobotu 26. èervence v Ostrovì a jeho 
blízkém okolí. Kdo neví, co si pod tímto názvem 
pøedstavit, možná také slyšel název Off-road 
triatlon nebo èesky: Terénní triatlon. 

Tento nesmírnì nároèný sport je složen z plavání 
(pøibližnì 1,5km), jízdy na horském kole v terénu 
(20-35km) a pøespolního bìhu (5-12km). Hlavní 
mistrovský závod letošního roèníku byl vypsán na 
tratích 1200m plavání ve Velkém rybníku, 34km na 
horském kole v místy nároèném terénu a na závìr 
10km bìhu v Zámeckém parku. Každý úèastník 
startoval na vlastní nebezpeèí a za plného silnièního 
provozu. Cyklistická tra� byla už minulý rok všemi 
závodníky vychválena jako jedna z nejkrásnìjších 
v celé sérii Xterra Czech Tour. 

Centrem závodu se (stejnì jako loni) stalo Staré 
námìstí, kde se soustøedila veškerá zábava pro diváky 
a rodiny závodníkù. Dìti si mohly zazávodit v duat- 
lonu a speciálním ostrovském ètyøboji. Dále byl 
pøipraven doprovodný program se skákacím hradem, 
soutìžemi, biketrialovou show a živými koncerty 
kapel Maxim Turbulenc a T4. Na námìstí se také 
slavnostnì vyhlásily a pøedaly ceny ve všech 
kategoriích, kde v té hlavní obsadil tøetí místo Lukáš 
Bauer, druhé Jan Kubíèek a na pøíèce nejvyšší se 
umístil Karel Zadák. Záštitu nad tímto závodem 
pøevzal starosta mìsta Ostrova Jan Bureš. 

Více na: www.xterra.cz nebo www.xteambano.com. 

Mladí ostrovští fotbalisté dosáhli významného 
úspìchu a po patnáctileté pøestávce postoupili 
do Èeské divize starších a mladších žákù. Cesta 
k postupu byla dlouhá, ale ukázalo se, že 
dlouhodobá práce s mládeží zaèíná pøinášet 
ovoce.

Našim hráèùm pøejeme dobré výsledky a ètenáøe 
co nejsrdeènìji zveme na zápasy. 

 

Vše zaèalo již v sezónì 2005-2006, kdy mladší žáci 
vyhráli krajský pøebor. V následující sezónì se 
mužstvo rozdìlilo na dvì èásti. První èást vyhrála 
okresní pøebor, druhá skupina skonèila na krajském 
pøeboru na ètvrtém místì. Pro sezónu 2007-2008 se 
opìt obì mužstva spojila a hrála krajský pøebor, jehož 
výsledkem je postup do Èeské divize starších a ml. 
žákù. Pøestože se ostrovský klub potýká s odchodem 
nejlepších hráèù do „silnìjších“ klubù v Sokolovì, 
Teplicích a Karlových Varech, dokázali mladí fot- 
balisté, že fotbal hrát umìjí a svému mìstu dìlají èest. 
Budou hrát svoje domácí utkání vždy v nedìli od 
10.00  hod. na høišti FK Ostrov (u pekárny) a diváci se 
mohou tìšit i na tak zvuèná fotbalová jména, jako je 
Sparta Praha nebo Dukla Praha. Bude to jistì 
zajímavá konfrontace. 

Akce pro veøejnost

Evropské dny památek v Brnì (dva dny)

Mílovými stezkami pøes pìt potokù z Dalovic do 
Nejdku

 
Auvergne. Francouzský centrální masiv (11 dnù)

 
Plesné do Vojtanova pøes Brambach a Kapellenberg

 
Potùèky, nauèná stezka

Bližší informace (doba odjezdu, délka trasy, orga- 
nizaèní 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. Všechny 
uvedené akce jsou volnì pøístupny i pro neèleny Klubu 
èeských turistù. 

6. záøí 

13. záøí 

19. záøí

20. záøí

27. záøí

Patøí mezi zakladatele TJ Ostrov. V 60. letech minulého 
století pod hlavièkou Baník Ostrov se hrála II. liga 
stolního tenisu. V 70.-90. letech pod hlavièkou TJ 
Škoda Ostrov mìl oddíl až 60 èlenù. V souèasnosti je 
jedním z osmi oddílù TJ Ostrov a má 24 èlenù, 19 
dospìlých a pìt dìtí. V sezónì 2007-2008 se dvì 
družstva dospìlých pøedstavila s velmi dobrými vý- 
sledky v divizní soutìži, kde A družstvo obsadilo 5. mís- 
to a B družstvo 1. místo (B družstvo vybojovalo pøímý 
postup do III. ligy ÈR). Vzhledem k personální a pøe- 
devším ekonomické situaci oddílu se však oddíl úèasti 
v této soutìži s tìžkým srdcem vzdal. Družstvo mužù C 
se zúèastnilo krajského pøeboru, v kterém vybojovalo 
3. místo a zajistilo si úèast v novì vzniklém krajském 
pøeboru I. tøídy. Družstvo žákù v okresním pøeboru ob- 
sadilo 2. místo. Naši dospìlí hráèi se s úspìchem 
zúèastòovali i soutìží jednotlivcù, napø. Okresního pøe- 
boru jednotlivcù: 2. místo Jiøí Provazník, 3. místo Radek 
Novák, 4. místo Jakub Provazník. Podobných výsledkù 
dosahovali naši hráèi i v bodovacích turnajích, což je 
zaøadilo na pøední místa krajského žebøíèku mužù: Jiøí 
Provazník 7. místo, další tøi hráèi 11.-20. místo a dva 
hráèi 21.-25. místo (ze 130 hráèù). Žáci se zúèastnili 20 
turnajù jednotlivcù v kraji. Michal Kopta získal titul 
okresního pøeborníka ve ètyøhøe st. žákù, 4. místo v jed- 
notlivcích OP st. žákù, 1. místo Top 12 Karlovarského 
kraje ml. žákù, v krajském žebøíèku ml. žákù se umístil 
na 4. místì. Ondøej Vik získal 3. místo ve ètyøhøe OP 
a 7. místo v krajském žebøíèku ml. žákù. Karolína Vy- 
ocká získala titul pøebornice okresu ve všech tìchto 
disciplínách: dvouhra st. žákyò, smíšená ètyøhra st. žákù, 
dvouhra ml. žákyò, ètyøhra ml. žákyò, smíšená ètyøhra 
ml. žákù. V krajském žebøíèku jí patøí 2. místo. Náš oddíl 
trénuje od záøí do èervna každé úterý od 19.00 do 
20.30 hod., v pátek od 19.00 do 21.00 hod. v tìlo- 
cviènì ZŠ J. V. Myslbeka. Rádi pøivítáme zájemce o ten- 
o krásný sport. 

Kontakty: dospìlí zájemci: Jaroslav Jandák, tel. 605 221 
736, mládež: Ivan Vysocký, tel. 723 773 833. 

TJ Ostrov je nezisková zájmová sportovní organizace 
sdružující celkem osm sportovních oddílù. Nìkteré 
vykazují pouze rekreaèní sportovní èinnost, jiné se také 
úèastní pravidelných soutìží. Rádi bychom ve svých 
øadách uvítali nové èleny, pøedevším dìti a mládež. 
Oddíly jsou však také pøipraveny nabídnout sportovní 
aktivity i dospìlým ze široké ostrovské veøejnosti. 

 Asociace Sport pro 
všechny (ASPV), Sportovní gymnastika dívky: Alena 
Javorová, tel. 604 277 699, Cvièení rodièù s dìtmi 
(zpravidla dìti pøedškol. vìku): Hana Patoèková, tel. 
605 501 309, Všeobecná tìlesná výchova (školáci): 
Zdena Braunová, tel. 737 600 082. Aerobic ZŠ Májová: 
Iva Kováøová, tel. 604 507 271. Aerobic ZŠ Myslbeka: 
Milena  Smolová, tel. 353 616 133. Badminton: Jiøí 
Mácha, tel.  353 614 956. Karate: Zuzana Tothová, tel. 
604 580 641. Bìžecké lyžování: Ladislav Palivec, tel. 
603 536 898. Stolní tenis: Ivan Vysocký, tel. 723 773 
833, Jaroslav Jandák, tel. 605 221 736. Tenis: Alfréd 
Hlušek ml., tel. 731 449 312. Volejbal: Hana 
Kameníková, tel. 353 223 212. Šachy: David Papánek, 
tel. 353 801 209.

Další informace je možno získat na sekretariátu 
TJ Ostrov, tel. 353 843 885 nebo na: (e-mail) 
tjostrov@seznam.cz. Více o TJ Ostrov na: 
www.estranky.tjostrov.cz. Jmenovaní zástupci oddílù 
rádi poskytnou informace o svých aktivitách a mož- 
nostech zasportovat si spoleènì. Zvýšená aktivita 
vìtšiny sportovních oddílù bude opìt zahájena po 
prázdninách. Oddíly se tìší na nové zájemce a rozšíøení 
své èlenské základny. 

Kontakty na jednotlivé oddíly:

Ve skonèeném roèníku divize smíšených 
tenisových družstev obsadil tým Ostrova první 
místo a postoupil tak do druhé ligy. Tenisová liga 
se v Ostrovì ještì nikdy nehrála, a tak pøíští rok 
èeká klub, hrající své domácí zápasy v atraktivním 
prostøedí Zámeckého parku, premiéra. 

Postup, který završil nìkolikaleté úsilí, se nezrodil 
lehce. V pátém kole utrpìli ostrovští neèekanou po- 
rážku 4:5 na pùdì zachraòujícího se Sokolova, a tak 
bylo bezpodmíneènì nutné v dalším utkání nejvìtšího 
konkurenta v boji o postup (TCF Purum Mariánské 
Láznì B) porazit, což se po dobrém výkonu povedlo 
výsledkem 6:3. Po tomto zápase mìla obì družstva na 
svém kontì jednu porážku a bylo jasné, že pokud v zá- 
vìreèném kole uspìjí, bude o postupu rozhodovat 
skóre, pøièemž výhodnìjší výchozí pozici mìli hráèi 
Ostrova. Ti také nenechali nic náhodì a po vítìzství 9:0 
v Karlových Varech proti „béèku“ Gejzírparku mohli 
zaèít slavit zasloužený postup. V pøíští sezónì se tak 
ostrovští tenisoví pøíznivci mohou tìšit na kvalitní 
ligové zápasy, oèekávané bude zejména derby proti 
„áèku“ TCG Karlovy Vary.

Úspìšný tým Ostrova tvoøí odchovanci a hráèi, kteøí do 
Ostrova pøišli z Karlových Varù a Rotavy. Kádr se 
bìhem posledních let prakticky nezmìnil. Na prvních 
dvou pozicích nastupovali ostrovští Pavel Petrièko 
a Petr Janisch. Za nimi byli oporami Marek Koláø 
a Pavel Troják, kteøí pravidelnì bodovali. Tuto ètveøici 
velmi úspìšnì doplòoval Antonín Leitner a ve ètyøhøe 
též Václav Koláø. Do vìtšiny ženské èásti zápasù na- 
stupovaly Markéta Suchopárová a stabilní výkony 
podávající Daniela Badejová. Rozhodující poslední dvì 
kola pak s pøehledem odehrály Andrea Nápravová 
a Kim Vogt, kterou se podaøilo získat z nìmeckého 
Oberkotzau. 

V koneèné tabulce výsledkù se Ostrov umístil (po šesti 
vítìzstvích a jedné porážce) se skóre 46:17 a 13 body 
na prvním místì. 

Na stupni vítìzù v hlavní kategorii stojí zleva: Jan Kubíèek, Karel Zadák 
a Lukáš Bauer.                                                  Foto: Aleš Nádvorník

Jiøí Mikeš, pøedseda FK Ostrov 

Fotbalisté FK Ostrov hrají divizi

Aleš Nádvorník

Oddíl stolního tenisu TJ Ostrov 
se pøedstavuje

Jaroslav Jandák, pøedseda oddílu 

Ing. Karel Daníèek, pøedseda TJ Ostrov

Tìlovýchovná jednota Ostrov

Klub èeských turistù

RNDr. František Wohlmuth, pøedseda KÈT

Ostrovský tenisový tým 
jde do II. ligy

 Václav Koláø, kapitán družstva

Úspìšné tenisové družstvo z Ostrova          Foto: Soukromý archiv
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Díky nadaci Robin spisovatelky Zdeny Frýbové se 
podaøilo zachránit roèní kobylku Pomádu. 

Máša, jak jsme jí zaèali øíkat, je plemeno norik a po 
úrazu špatnì chodí na zadní nohy. V souèasné dobì je 
v péèi veterináøe Víta Zatloukala. Prognózy na zlepšení 
jejího zdravotního stavu jsou dobré. 

Dìkujeme nadaci Robin za pøístup pøi záchranì 
hendikepovaných zvíøat. Máša totiž není prvním 
zvíøetem, na jehož záchranì se nadace Robin podílela. 
I její zásluhou se podaøilo zachránit v loòském roce 
13 opuštìných psù z Odeøe. Pøispìla finanènì také na 
nákup koòského pøepravníku. 

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

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.

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

SVATBY 
V KLÁŠTERNÍM AREÁLU 
V OSTROVÌ

UPOZORÒUJEME 

PLACENOU INZERCI

politické strany, že v souladu 
se zákonem o reklamì mohou 
využít  
v Ostrovském mìsíèníku ke 
své volební propagaci. 

S posledním zazvonìním na konci školního roku zaèaly 
v èervnu vyklízecí práce v budovì ZŠ Klínovecká. 
Všechny ostrovské pøíspìvkové organizace mìsta (ma- 
teøské a základní školy, MDDM ad.) si vybraly nábytek, 
uèební pomùcky a vybavení pro doplnìní svého zaøí- 
zení. Èinnost pøíspìvkové organizace ZŠ skonèila 
31. èervence, budova bude pøedána do majetku Karlo- 
varského kraje a do správy SPŠ Ostrov. Do poèátku 
stavebních prací pøi pøestavbì na Centrum technického 
vzdìlávání Ostrov bude budova chránìna zabezpeèo- 
vacím zaøízením monitorovaným policií.

Slouèením se ostrovská prùmyslová škola stala nejvìtší 
technickou školou okresu Karlovy Vary s rozmanitým 
výbìrem vzdìlávacích oborù zakonèených maturitou, 
pøípadnì zkouškou pro získání výuèního listu. Pøi rea- 
lizaci stavby se pøedpokládá finanèní spoluúèast struk- 
tuálních fondù EU. Nositelem projektu a žadatelem 
o dotaci je Støední prùmyslová škola Ostrov, která za- 
jiš�uje kompletní projektovou pøípravu. Centrum bude 
vybaveno pro 750 studentù a 90 pracovníkù školy (70 
pedagogù, 20 technicko-hospodáøských pracovníkù). 
Centrum technického vzdìlávání bude disponovat 
témìø 60 uèebnami vèetnì odborných (napø. PC, CNC, 
pøírodní vìdy, elektrolaboratoøe) a praktických (dílny, 
truhlárna, elektro ad.). 

Vyklízecí práce 
na ZŠ Klínovecká zaèaly

red

Podìkování
Dìkuji chirurgickému oddìlení Nemocnice Ostrov 
za provedení nároèné operace a obìtavý pøístup 
k pacientùm. František Haškovec, Ostrov

Azyl Macík zachránil roèní kobylu

Hana Šimková, OS Macík

Ostrovský Voøíšek 2008

Mgr. Blanka Davídková, útulek Bety Ostrov

red
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