
Hvìzdy a hvìzdièky
Vedle filmù a doprovodných akcí k festivalu 
patøí filmové hvìzdy. Letošní rok se k nám 
chystá celá øada osobností z øad tvùrcù 
i hercù. Nìkteøí z nich byli jen dìtskou 
hvìzdièkou, z jiných se staly slavné hereèky 
a herci nebo uznávaní režiséøi. Mnozí z nich 
se k nám každý rok vracejí, ti další pøijedou 
po letech. Nìkteøí zùstali vìrni dìtskému 
filmu, jiní už jen zpovzdálí sledují. Nicménì 
každé setkání s nimi je velice milé. Pokud 
budete mít štìstí, mùžete na procházce po 

Ostrovì nebo na nìkterém po- 
øadu festivalu potkat nìkterého 
z našich milých hostù. Tøeba re- 
žiséra Zdeòka Zelenku, Kryštofa 
Hanzlíka, Miroslava Šmídmaje- 
ra, Vladimíra Drhu nebo režisér- 
ku Jitku Nìmcovou. Z hercù pak 
Matyáše Valentu a jeho sestru 
Annu Marii Valentovou, Kateøi- 
nu Lojdovou, Vladimíra Škulté- 

tyho, Filipa Cíla, Jana Antonína Duchoslava, 
Martina Krause, Báru Štìpánovou, Erika 
Parduse nebo Jirku Mádla; zastavte se s ni- 
mi, pøivítejte je v Ostrovì, popovídejte si 
s nimi, vždy� pøijeli za námi všemi, pøijeli 
k nám. 
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Jedineèností našeho festivalu je skuteènost, že se na jeho 
pøípravì a medializaci podílejí dìti.  Pro ètyøi desítky ostrov- 
ských dìtí zaèal letošní festival již v kvìtnu. To poprvé 
zasedl dìtský festivalový štáb, aby se zapojil do pøípravy 
doprovodných akcí. V dubnu pak byla odstartována 
Záhada NoRaTel jakožto zábavný konkurz na novináøe pro 
jednotlivé redakce dìtských médií, které pùsobí v rámci 
festivalu. Pøivítáme tak mezi sebou ètyøi talentované sleèny, 
které zdolaly úskalí tøí kol soutìže a splnily celou øadu 
složitých úkolù. 

Oficiálnì festival zaèíná 13. øíjna tady v Ostrovì a jeho 
základem jsou soutìžní i nesoutìžní filmové a televizní 
projekce.  V soutìžní èásti festivalu bude letos „bojovat“ 
celkem deset snímkù (z toho dvì úplnì nové premiéry). 
Filmy budou hodnotit celkem tøi poroty: dìtská porota, 
dospìlá porota, ale hlavnì diváci v sále. V nesoutìžní 
a tematické èásti se mùžete tìšit na dalších deset zajíma- 
vých filmù, které s námi vybral dìtský festivalový štáb. Na 
filmovém festivalu se rozhodnì nikdo nebude nudit. Kdo 
bude nasycen filmovou produkcí, mùže si odpoèinout 
u nìkterého z našich doprovodných programù. Souèástí 
filmových produkcí bude i oblíbené „Køeslo pro hosta“, 
kde se budete moci zeptat pøítomných režisérù, hercù 
a tvùrcù na to, co vás na jejich práci zajímá. 

Soutìžní i nesoutìžní filmové 
a televizní projekce

Festivalové hemžení patøí k podzimnímu Ostrovu již skoro jako veverka do mìstského znaku a vzhledem 
k jednaètyøicetileté tradici této akce snad není v Ostrovì nikoho, kdo by nevìdìl, že v øíjnu v Ostrovì sestupují 
hvìzdy z filmového plátna a je možno se s nimi potkávat na rùzných místech našeho mìsta. 

Nejen filmem živ je festival
Jako každý rok, ani letos nebude v den slavnostního 
zahájení chybìt oblíbený ohòostroj a setkání dìtí 
s lampióny na Mírovém námìstí. Ještì pøed tímto 
zakonèením prvního festivalového dne mùžete navštívit 
koncert dívèí skupiny 5Angels, kterou tvoøí pìtice dívek ve 
vìku od devíti do jedenácti let a je v souèasnosti jedním 
z nejvìtších objevù naší populární hudby. Ve druhé èásti 
koncertu se mùžete setkat s rockerem a folkaøem v jedné 
osobì, Petrem Bendem a jeho Bandem. Na støedu, druhý 
den festivalu, jsme pro dìti pøipravili pohádku Divadla Alfa 
z Plznì „Kašpárek a indiáni“. Ve ètvrtek pak mùžete 
navštívit spoleèenský sál a Velkou filmovou diskotéku, 
plnou populárních a filmových písnièek, také s vy- 
stoupeními taneèníkù. Bìhem celého festivalu se budou 
v prostorách Domu kultury hrát pohádky a konat klauniády 
pro mateøské školy, které jsme nazvali Festivalová školka. 
A v odpoledních hodinách pro vás Dùm kultury spoleènì 
s Mateøským centrem pøipravil Festivalovou dílnu, kde se 
dìti budou moci seznámit s rùznými výtvarnými tech- 
nikami jako je lepení, vystøihování, malování aj. Ne- 
nechejte si ujít ani krásnou a zajímavou výstavu pro 
všechny milovníky koèek Koèkohrátky, kterou nabízí 
klášterní areál v Ostrovì. 

Za Festivalový štáb: 
Ing. Marek Poledníèek

Program 41. dìtského filmového a televizního festi- 
valu Oty Hofmana najdete na stranì 10.

Foto: Roman Preis
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O letošních prázdninách probìhla rekonstrukce mani- 
pulaèních lávek v divadelním sále a skladu kulis Domu 
kultury Ostrov. Tato investice byla plnì hrazena z mìst- 
ského rozpoètu. Díky této akci rošt provazištì, manipu- 
laèní lávky a portálové vìže mají vyhovující pochùzko- 
vou plochu, která již není tvoøena døevìnými fošnami 
nebo døevotøískovými deskami, ale ocelovými rošty. 
Nahrazeno bylo také døevìné zábradlí a k portálovým 
vìžím bylo doplnìno ochranné zábradlí a ochranné 
lišty. Upraveny byly také výstupní otvory žebøíkù, které 
spojovaly tato jednotlivá podlaží. V rámci opravy uve- 
deného vybavení jevištì byly také vymìnìny veškeré 
textilie na jevišti. Vyvrcholením díla bude zavìšení nové 
hlavní opony, které se uskuteèní do konce tohoto roku. 
Celková cena díla se vyšplhala na 2,2 milionu korun. 
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Skupina komunitního plánování 
sociálních služeb mìsta Ostrova 
Triáda vás bude v OM prùbìžnì 
informovat o Mezinárodním projek- 
tu Euroklíè. Projekt je v souèasné 

dobì realizován ve vyspìlých evrop- 
ských zemích a zapojila se do nìj i Èeská republika.

Euroklíè umožní osobám se sníženou schopností pohy- 
bu rychlou a dùstojnou dostupnost sociálních a tech- 
nických kompenzaèních zaøízení. Zejména veøejné 
WC, výtahy svislé a schodiš�ové plošiny a ostatní, které 
provozovatel vybavil „eurozámkem“ a nacházejí se ve 
veøejnì pøístupných místech. Nositelem a realizátorem 
projektu Euroklíè je Národní rada osob se zdravotním 
postižením ÈR. Záštitu na tomto projektu poskytla 
Asociace krajù ÈR.

Projekt Euroklíè je systémový dokument, jehož snahou 
je zajistit finanèní prostøedky na nákup a distribuci 
„euroklíèù“, nákup a montáž „eurozámkù“ u provo- 
zovatelù sociálních a technických kompenzaèních zaøí- 
zení ve veøejnì pøístupných místech. Vytvoøení jednot- 
né elektronické databáze a zapojení každého provo- 
zovatele zaøízení pøátelského pro lidi se sníženou 
schopností pohybu. Cílem je podpora rùstu osobnosti 
každého obèana cílové skupiny, odstranìní nejistoty 
a øady psychologických bariér a tím posílení samo- 
statnosti a nezávislosti obèana, napøíklad pro využití 
v cestovním ruchu s výbìrem vyhovující cesty, kterou 
umožní jednotná elektronická databáze a výhledovì 
s využitím satelitního navigaèního systému.

Pøíštì se dozvíte o skuteènostech realizovaných dle 
projektu Euroklíè v Karlovarském kraji, o finanèní 
oblasti, kdo mùže klíè požadovat a jak je zajištìna 
distribuce „euroklíèe“ k obèanovi. Který provozovatel 
uvedených zaøízení má již v souèasné dobì prove- 
denou montáž „eurozámku“.

Dìkujeme za pozornost a pøípadné související infor- 
mace, vyplývající z každého vašeho prožitého dne, kte- 
ré mùžete sdìlit na adresu: kppss.ostrov@seznam.cz. 

Energetické úniky, špatné ovládání i nevábný vzhled 
budovy stojí za další investicí mìsta Ostrov. 
V prázdninových mìsících probìhla výmìna starých 
døevìných oken za nová plastová v ZŠ Májová. 
Zhotovitel akce (karlovarská firma) se smluvnì zavázal 
provést výmìnu oken v termínu od 17. èervna do 
20. srpna. Realizace díla zatížila rozpoèet mìsta èástkou 
3,9 milionu korun. Z dùvodù rozporu skuteèností 
a zpracovanou projektovou dokumentací byl od- 
souhlasený termín dokonèení díla 28. srpna, pøesto 
však došlo k øádnému pøevzetí díla zadavatelem akce, 
tedy mìstem Ostrov i samotným uživatelem (Základní 
školou Májová) a všechny problémy byly odstranìny 
pøed startem nového školního roku 2009/2010. 

V souèasné dobì probíhá I. etapa projektu 
„Modernizace fotbalového høištì v ulici U Ne- 
mocnice a vybudování nového tréninkového 
høištì“. 

Na tréninkovém høišti s umìlým povrchem bylo 
dokonèeno: vlastní høištì s umìlým povrchem vèetnì 
pøilehlých výbìhových ploch s pøírodním trávníkem, 
související èást rozvodù vody a automatický závlahový 
systém, umìlé osvìtlení vèetnì rozvodù silnoproudu 
a oplocení vèetnì ochranných sítí. Stavebním úøadem 
bylo povoleno pøedèasné užívání. 

Na hlavním høišti s travnatým povrchem byly do- 
konèeny tyto práce: odkopy zeminy na úroveò zemní 
plánì, kanalizaèní potrubí vèetnì revizních šachet pro 
odvod vody z drenážního systému, svahování a hutnì- 
ní zemní plánì, drenážní systém a rozvody silnoprou- 
du. V záøí se provádìly tyto práce: oplocení, automa- 
tický závlahový systém, rozvody vody, rozvody pro 
ozvuèení, zemní práce pro èerpací jímku ad. 

Na høišti s umìlým povrchem je již od poloviny srpna 
povoleno pøedèasné užívání. Díky tomu, že mìsto 
Ostrov pøidává necelé ètyøi miliony korun ze svého 
rozpoètu (dotace èiní více než 50,7 milionu korun), se 
zde mohou hrát i soutìžní utkání. Høištì tak splòuje
 i nároky ÈMFS. Práce na I. etapì budou dokonèeny 
k 30. listopadu 2009. Stavební práce na II. etapì 
projektu, Zbudování dìtské letní scény a Sportovištì 
pro netradièní sporty v Ostrovì pøi Mìstském domu 
dìtí a mládeže Ostrov, by mìly být zahájeny v prosinci 
letošního roku. 

Naše jednotka zasahovala u 21 událostí, z nichž 
bylo 10 požárù, ètyøi dopravní nehody a sedm 
technických pomocí.

3. srpna - Závažná dopravní nehoda na køižovatce 
ulic Hlavní a Jáchymovská. Tato nehoda po dobu 
likvidace zkomplikovala provoz v uvedené oblasti.

8. srpna - Dopravní nehoda v Bystøici, kde osobní 
vozidlo narazilo do betonového sloupu elektrického 
vedení. Ten po nárazu praskl a zùstal zaklínìn ve 
voze. Odstranìní následkù muselo být proto odsu- 
nuto až do doby, kdy se na místo dostavil jeøáb 
a technická èeta rozvodných závodù.

15. srpna -  Požár balíkù slámy na poli za ostrovskou 
nemocnicí 

16. srpna - Opakovaný požár balíkù slámy za nemoc- 
nicí, tentokrát ještì ve spojení s požárem lesa asi 600 
metrù od požáru slámy

24. srpna - V ranních hodinách požár osobního 
vozidla na parkovišti v ulici U Nemocnice a veèer 
potom požár elektrického rozvadìèe obytného 
domu v Severní ulici

26. srpna - Naše jednotka byla povolána do Karlo- 
vých Varù, kde hoøelo v objektu bývalých uhelných 
skladù v Chebské ulici.

31. srpna - Zatopení vozovky na Hájek, kde došlo 
k poruše odtokového potrubí výpusti rybníka a ná- 
lednému vylití vody do pole a na vozovku. Silnice 
byla do odèerpání uzavøena. 
Více na: www.hasiciostrov.wz.cz. 
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V srpnu se v Ostrovì narodilo 10 dìtí, zemøelo osm 
obèanù. Manželství uzavøelo v srpnu 10 párù. K trvalé- 
mu pobytu ve mìstì se bìhem srpna pøihlásilo 27 
osob, odstìhovalo se jich 30. Celkovì tedy ve mìstì 
ubyl jeden obèan. Prùmìrný vìk ostrovských obyvatel 
v srpnu 2009 byl 41 let. Celkový poèet obyvatel hlá- 
šených v Ostrovì (vèetnì pøilehlých obcí) k 31. srpnu 
2009 byl 16 990. 

Pøekvapila a zaskoèila nás smutná zpráva, že 
navždy odešla MUDr. Sylva Žáková z ordinace 
ORL v Karlových Varech. 

My všichni její nedoslýchaví pacienti ji budeme 
navždy pamatovat jako obìtavou, vlídnou a peèlivou 
lékaøku, která vždy citlivì pomáhala sluchovì po- 
stiženým v jejich zdravotních potížích. Èest její 
památce, stále na ni budeme vzpomínat. Za všechny 
nedoslýchavé ze Základní organizace neslyšících 
v Ostrovì, kteøí s paní doktorkou pøišli do styku: 
Zdenìk Rùžièka, jednatel 

Ostrovští hasièi 
v srpnu

Vzpomínka 
na lékaøku Sylvu Žákovou

Pavel Všelko, JSDH Ostrov

Mezinárodní projekt 
Euroklíè

Zmìna stavu obyvatel 
mìsta Ostrova v srpnu 2009

Matrika MÚ Ostrov 

Jarmila Rubešová, Odbor investic

Nové manipulaèní lávky 
v Domì kultury 

Zdeòka Buèková, Triáda Ostrov 

Ostrov investuje do objektù 
základních škol

Libor Hofmann, Odbor správy majetku mìsta

Rozvoj infrastruktury 
pro kulturu a volný èas

Jarmila Rubešová, Odbor investic
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Upozoròujeme všechny chovatele psù na novì 
vzniklou povinnost èipování psù, která vyplývá 
z Obecnì závazné vyhlášky è. 2/2009 o pravidlech 
pohybu a chovu psù ve mìstì Ostrov. Chovatel 
psa, který doposud nemá psa trvale oznaèeného 
èipem, je povinen nechat psa oznaèit nejpozdìji 
do 31. prosince tohoto roku. 

Podle uvedené vyhlášky je chovatel psa povinen 
každého psa staršího šesti mìsícù, který je chován na 
území mìsta, nechat trvale oznaèit èipem. Èipování psa 
provede na náklady chovatele veterinární lékaø. Èíslo 
èipu je chovatel povinen nahlásit a doložit (oèkovacím 
prùkazem psa s nalepeným èárovým kódem) do 
evidence psù na Mìstský úøad v Ostrovì (kanceláø 
è. 9). Pøi pøedložení dokladu o úhradì nákladù na 
èipování má chovatel nárok na úlevu od místního 
poplatku ze psù, a to až do výše nákladù vynaložených 
na oznaèení psa. Uvedená vyhláška rovnìž upravuje 
pravidla pohybu psù ve mìstì a je možné se s ní 
seznámit nejen na webových stránkách mìsta 
(www.ostrov.cz). 

Pìstební zásahy v Zámeckém parku jsou z dùvodu 
bezpeènosti nezbytné. V poslední dobì je možné si 
všimnout v parku stále více vzrostlých stromù s pro- 
sychající korunou. Navíc se v médiích množí zprávy 
o vichøicích a pádech stromù ve mìstech, leckdy s tra- 
gickými následky. Z dùvodu zajištìní provozní bezpeè- 
nosti stromù v Zámeckém parku zadalo mìsto Ostrov 
zpracování znaleckého posudku s názvem „Revize 
stavu stromù v mìstském parku v Ostrovì se zamìøe- 
ním na posouzení jejich provozní bezpeènosti, fyziolo- 
gické vitality a další perspektivy funkèního setrvání na 
dané lokalitì vèetnì návrhu opatøení u jednotlivých 
stromù“. Bylo posuzováno celkem 459 vzrostlých stro- 
mù. Z posudku vyplynulo, že provozní bezpeènost 
v lokalitì bude zajištìna rozsáhlými opatøeními, jako je 
ošetøení podstatné èásti stromù øezem, pøípadnì jejich 
statickým zajištìním pomocí instalace bezpeènostních 
vazeb. Souèástí opatøení je bohužel i kácení neper- 
spektivních èi silnì poškozených stromù. Takových stro- 
mù má být postupnì odstranìno celkem 69, tj. 15 % 
z celkového poètu vzrostlých stromù v parku. Veškerá 
opatøení mají probìhnout ve tøech etapách v prùbìhu 
dvou až tøí let. Provozní bezpeènost šesti stromù je však 
v kritickém stavu. Jejich setrváním v lokalitì by mohlo 
dojít k ohrožení bezpeènosti a zdraví návštìvníkù parku, 
proto k jejich kácení musí dojít v nejkratším možném 
termínu. Veškeré vykácené stromy budou nahrazeny 
novou výsadbou peèlivì vybraných stromù. Pro mno- 
ho spoluobèanù jsou takové zásahy v historickém parku 
jistì bolestné, ale z dùvodu bezpeènosti, která musí stát 
vždy na prvním místì, jsou nezbytné. 

OS Ostrovský Macík s radostí 
oznamuje všem svým pøíznivcùm 
a pøátelùm, že kravièce Nataše 
„Macíkové“ se ve ètvrtek 3. záøí 
ve 13.00 hodin narodilo telátko, 
býèek. Nataša nerodila poprvé 
a porod sama perfektnì zvládla 
(za asistence pracovníkù Macíka) 

a jak ona, tak telátko jsou v poøádku. Nataša je velice 
oblíbená dìtmi v ekologickém dopoledním programu 
pro školy a školky, který Macík poøádá. 

Nákup a prodej: obleèení a obuv pro dìti a dospìlé, 
obleèení pro -náctileté, obleèení XXL, bytový textil, 
dekoraèní pøedmìty (vázy, kvìtináèe, svíèky, nástìnné 
dekorace), doplòky do kuchyní a koupelen, potøeby 
pro psy, koèky atd., hry, hraèky, sportovní potøeby. Do 
prodeje se nepøijímají letní vìci ani další pøedmìty zde 
neuvedené.

 (èisté, øádnì 
oznaèené) 

 neprodaného zboží 
a penìz z prodeje  

 
(vestibul pøed školní restaurací a autoškolou). Regi- 
straèní poplatek 50 Kè se platí pøi pøíjmu vìcí do prode- 
je, z prodeje nebereme provizi. Osobní registraèní èíslo 
(nutné) napište na cedulky a pøipevnìte k prodávaným 
vìcem, na obleèení a textil je pøišijte nebo nalepte. Na 
každou cedulku napište èervenì cenu a v kroužku 
registraèní èíslo, které obdržíte po nahlášení jména na 
tel. 776 310 312 (v pracovní dny od 11.40 do 16.20 
hod). Nevyzvednuté vìci po ukonèení blešího trhu 
propadají charitì, nevyzvednuté peníze a finanèní 
obnos z vybraných registrací bude pøedán OS Ostrov- 
ský Macík. Poøadatelé a pomocníci nemají nárok na 
finanèní odmìnu za pomoc s akcí. Na shledanou se 
tìší vychovatelky ze školní družiny ZŠ Masarykova. 

15. øíjna 15.00-17.00 hod. Pøíjem vìcí

16. øíjna 15.00-19.00 hod., 17. øíjna 9.00-12.00 
hod. Prodej 
18. øíjna 9.00-10.00 hod. Výdej

Místo pøíjmu a prodeje: ZŠ Masarykova Ostrov

Pìstební zásahy 
v Zámeckém parku  

V rámci programu podpory bytové výstavby 
v Ostrovì bylo letos dosud poskytnuto 14 dotací 
po 150 tisících korun. Finanèní prostøedky pro 
tento rok jsou k dispozici ještì na 19 dotací. Dotace 
je poskytována na koupi pozemku pro výstavbu 
rodinného domu nebo na vybudování rodinného 
domu, popø. na vybudování nové bytové 
jednotky.

V rámci podpory zmìny zpùsobu vytápìní zbývá 
k èerpání pro letošní rok témìø 36 tisíc korun. Pøíspìvek 
je poskytován ve výši 100 Kè na jeden metr ètvereèní 
užitkové (obytné) plochy. Dále mìsto Ostrov poskytuje 
pùjèky na opravy støech a na opravy a modernizaci 
bytových domù. V roce 2009 nebyla zatím v této oblasti 
podána ani jedna žádost. 
Podrobnosti na: www.ostrov.cz (odkaz bydlení). 

Nemocnice Ostrov oslavovala
Soukromá Nemocnice Ostrov oslavila 4. záøí vý-  
znamné jubileum, patnáctileté výroèí své sou- 
kromé existence. Završila je oslavami pro zamìst- 
nance, významné hosty a širokou veøejnost. 
Bohatý program byl zahájen v parku Nemocnice 
vystoupením skupiny Petr&Pavel. Také populární 
zpìvák a „král diskoték“ Michal David sklidil se 
svými hity obrovský úspìch, stejnì jako skupina 
Smokie Revival. 

Davy lidí neodradilo ani deštivé poèasí. Pro dìti bylo 
pøipraveno plno lákavých atrakcí, mohly se také projet 

na koních èi si u ohnì opéct vuøty. Nechybìly ani 
potravinové stánky s nejrùznìjšími specialitami.

Moderátor Petr Èimpera pozval na podium významné 
hosty: ministryni zdravotnictví Danu Juráskovou, 
ministra financí Eduarda Janotu, poslance parlamentu 
ÈR Miloše Pateru, hejtmana Karlovarského kraje 
Josefa Novotného, starostu mìsta Ostrova Jana 
Bureše a øeditele VZP Pavla Horáka.

„Úroveò ostrovské Nemocnice je velmi kvalitní a oce- 
òuji, že neustále zkvalitòuje nabídku své péèe a nebrání 
se sledování nejmodernìjších trendù. Je to nemocnice, 
kterou region velmi potøebuje a využívá ji a která myslí 
na budoucnost,“ uvedla mimo jiné Dana Jurásková. 
Eduard Janota vyslovil potìšení nad tím, že ostrovská 
Nemocnice potvrzuje, že tento typ zaøízení mùže 
dobøe sloužit i v privátní sféøe. 
„Patnáct let svìdèí urèitì o tom, že to lidé zde umí 
a dìlají dobøe a že i ve složitých podmínkách mùže 
takovéto zaøízení fungovat ke spokojenosti všech 
stran,“ dodal. 

Hejtman Josef Novotný se rovnìž vyslovil pochvalnì:
„Nelze si myslet, že systém zdravotnictví Karlovarského 
kraje jsou jenom tøi krajské nemocnice, je to i Ne- 
mocnice Ostrov. Já osobnì mám pocit a dojem, že se 
neustále zlepšuje, že je to nemocnice dobøe øízená, 
lékaøi a sestry spolupracují a obèané tuto nemocnici 
vyhledávají.“ 

Po úvodních proslovech hostù se ještì na podiu 
pøedstavil management Nemocnice Ostrov: øeditel 
David Soukup, námìstek pro léèebnì preventivní péèi 
Jiøí Štefan a personální námìstek Dušan Bìláè. 
Následovalo slavnostní pøedání cen a pamìtních plaket 
vybraným zamìstnancùm Nemocnice Ostrov. 

Mezi ocenìnými byli lékaøi: Michal Vinš, Martin 
Koneèný, Ivana Jarošová, Jarmila Formanová a Marie 
Petrášová, dále to byli Jiøí Purkyt, Františka Öriová, 
Marcela Mužíková, Jiøí Tichý, Martina Lišková, Jindra 
Sušanková, Helena Piškaninová a František Bárta. 
Øeditel Nemocnice David Soukup pak podìkoval 
všem zamìstnancùm, oslavencùm, hostùm i široké 
veøejnosti.

 Andrea Zvolánková, mluvèí NO 

Oblastní charita Ostrov, Výbor dobré vùle - Nadace 
Olgy Havlové a Èeská asociace sester region Karlovy 
Vary poøádají u pøíležitosti Mezinárodního dne seniorù 
odbornou konferenci na téma Životní bilance ve stáøí. 
Konference se uskuteèní pod záštitou Miloslava 
Èermáka, zastupitele Karlovarského kraje a ve spolu- 
práci s mìstem Ostrov a bude urèena konkrétnì pra- 
covníkùm v sociálních službách, všeobecným sestrám 
a zdravotnì-sociálním pracovníkùm celého Karlovar- 
ského kraje. Místo a èas konání: Dùm kultury Ostrov, 
2. øíjna 9.00 hod.

Po celou dobu konference bude otevøeno veøej- 
nosti pøedsálí Domu kultury s nìkolika informaè- 
ními stánky poskytovatelù sociálních služeb v na- 
šem kraji, ale také s prodejci, dodavateli zdravot- 
ních pomùcek, lékù apod. V 16.00 hod. bude pak 
v prostorách Domu kultury zahájena vernisáží 
výstava „Arménie 20 let poté“ s úvodním slovem 
Jana Vyškovského (Archa), pøímého úèastníka 
humanitární pomoci. Výstava v DK Ostrov potrvá 
až do 10. øíjna 2009. 

Konference 
Životní bilance ve stáøí

Finanèní podpora nové 
bytové výstavby

Ing. Jana Urbánková, ved. Odboru MM

Mgr. Tomáš Fexa, øeditel OCH Ostrov

Bleší trh pro Macíka

Èipování psù

Radostná novina 
v Ostrovském Macíku 

Hana Šimková

Ing. Tomáš Èepelák, Odbor životního prostøedí

Ing. Jiøí Bárnet, 
ved. Odboru finanèního

Foto: Arnošt Mrázek



Pøíjemný závìr školního roku 
pøeje všem dìtem Redakèní rada 
Ostrovského mìsíèníku.
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Zprávy ze škol
Také ve druhém prázdninovém mìsíci mìli stráž- 
níci napilno. Pøestože je srpen obdobím dovole- 
ných, zjistili a øešili celkem 280 pøestupkù a uložili 
za nì sankce v èástce 39 150 Kè. Z toho bylo 221 
dopravních pøestupkù a 59 pøestupkù na úseku 
veøejného poøádku. Zabývali se však i jinými 
èinnostmi; pøijali 97 oznámení na linku 156, ve 38 
pøípadech spolupracovali s PÈR, zadrželi jednoho 
pachatele trestného èinu, asistovali u dopravní 
nehody, v 16 pøípadech kontrolovali zahrádkáø- 
ské kolonie, provedli 40 kontrol dìtských høiš� atd.

1. srpna 11.22 hod. V supermarketu dva muži popíjeli 
alkoholické nápoje a chovali se nevhodnì k dalším 
zákazníkùm. Strážníci na místì zjistili totožnost pøe- 
stupcù, jednalo se o 54letého muže ze Sokolova 
a 53letého ze Stráže nad Ohøí. Vìc strážníci vyøešili 
jako pøestupek blokovou pokutou. Týž den 15.42 
hod. bylo oznámeno na linku 156, že mezi Boreckými 
rybníky nìkdo pálí plasty. Na místì zadrželi 22letého 
muže z Ostrova, který zde pálil èásti kabelù a zne- 
èiš�oval veøejné prostranství. Vìc na místì vyøešili 
blokovou pokutou a pachatel musel místo uklidit.

10. srpna 19.18 hod. Oznámení o krádeži v marketu. 
Na místì strážníci zadrželi 26letého muže z Ostrova, 
který odcizil zboží v hodnotì 99 Kè. Za pøestupek proti 
majetku pachateli uložili blokovou pokutu. Zboží bylo 
vráceno do obchodu.

11. srpna 10.17 hod. Pøi obchùzce strážníci zjistili, že 
18letý mladík z Ostrova kouøí na autobusové zastávce 
a dopouští se tak pøestupku. Vìc byla vyøešena 
uložením blokové pokuty.

14. srpna 19.50 hod. V rámci spolupráce s PÈR vyjeli 
strážníci MP na oznámení o krádeži v ostrovském 
marketu. Na místì zadrželi 18letého mladíka z Klášter- 
ce nad Ohøí, který odcizil zboží v hodnotì 339 Kè. Vìc 
vyøešili jako pøestupek proti majetku uložením blokové 
pokuty. Zboží bylo vráceno do obchodu.

26. srpna 18.10 hod. Na základì místní a osobní 
znalosti zadrželi strážníci 28letého muže z Ostrova, po 
kterém bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Muž byl 
pøedán do rukou policistù PÈR. 

Evropské fondy financují nejen stavbu 
školy, ale i tvorbu nových výukových 
materiálù.

Zdá se, že se koneènì blýská na dobré èasy: 
Aèkoliv se ještì v létì zdálo, že dlouho chystaný 
projekt Centra technické vzdìlanosti Ostrov 
bude realizován pouze v úsporné variantì a tedy 
bez avízovaného propojení obou souèasných 
pracoviš�, po intervenci øady stran a úèinné 
pomoci mìsta Ostrova v èele s jeho starostou 
Janem Burešem zaèala rekonstrukce budovy 
bývalé základní školy na jednu z nejmodernìj- 
ších škol v regionu. Už zaèátkem záøí se usku- 
teènilo pøedání budovy stavbaøùm, kteøí mají 
deset mìsícù na to, aby promìnili stavbu 
podle plánù architektù a mìli tak nárok na pro- 
støedky z evropských fondù. Budeme jim držet 
palce, aby vše jelo podle plánu a nevyskytly se 
žádné potíže.

Èást uèitelù prùmyslovky se aktivnì zapojí do 
operaèního programu Vzdìlávání pro konkuren- 
ceschopnost, jenž je financován z prostøedkù evrop- 
ských fondù. Projekt s názvem Tvorba výukových 
materiálù a jejich zanesení do výuky pøi tvorbì 
nových školních vzdìlávacích programù je naplá- 
nována na období dvou let (od ledna 2010 do pro- 
since 2011); umožòuje uèitelùm vytvoøit nové vý- 
ukové materiály s pomocí moderních informaèních 
a komunikaèních technologií. Na projektu se budou 
podílet vyuèující nejen ze zámecké budovy, ale také 
z Dolního Žïáru, nové materiály do výuky vypracuje 
25 pedagogù; pøevahu mezi nimi mají uèitelé od- 
borných pøedmìtù, jelikož kvalitních uèebnic, které 
by studentùm pøi studiu odborných pøedmìtù po- 
mohly, je jako šafránu. Výsledná podoba nových 
pomùcek se bude testovat nejen na prùmyslovce 
v Ostrovì, ale také na Integrované støední škole 
v Sokolovì, která se pro potøeby tohoto projektu 
stala naším partnerem. 

Jednou z vìcí, která odlišuje ostrovské 
Gymnázium od jiných støedních škol, je vysoce 
nadprùmìrné množství zájezdù, exkurzí, besed 
èi kulturních poøadù, které pro své studenty 
organizují kreativní vyuèující. Velmi si vážíme 
faktu, že Gymnázium Ostrov takové kantory má. 

Bìhem posledních 15 let se staly naprostým 
standardem studijní pobyty, dlouhodobé projekty 
nebo týdenní semináøe v zahranièí. Studentùm tyto 
aktivity umožòují rychlý rozvoj komunikaèních 
dovedností v cizím jazyce a poznávání historie 
i souèasného života našich zahranièních partnerù 
v Nìmecku èi Velké Británii. Není proto žádným 
pøekvapením, že je souèasná generace studentù 
vybavena jazykovì nesrovnatelnì lépe než generace 
jejich rodièù. Dùležitou souèástí studia jsou také 
èetné vícedenní exkurze po Èeské republice 
i v zahranièí. Bìhem posledních let mìli naši studenti 
možnost navštívit Itálii, Polsko, Paøíž, Bavorsko, 
Sasko, naposledy Pobaltí a Rusko. Zájezdù do 
nejvìtších èeských mìst (Praha, Brno, Plzeò) se 
každoroènì podaøí pøipravit pøibližnì deset. 

Ani v letošním školním roce nebudou ostrovští 
gymnazisté o podobné výjezdy ochuzeni. Už v záøí 
zamíøil autobus s našimi studenty na pìtidenní zájezd 
do západní Evropy. Hlavními lákadly byla významná 
mìsta: Brusel (návštìva Evropského parlamentu), 
Lucemburk (hrobka Jana Lucemburského), Gent 
a Aachen (historické stavební památky). Významné 
historické váleèné události si studenti pøipomnìli 
u památníku Watterloo a u hrobu generála Pattona. 
A že podobná exkurze svým dosahem pøedèí mnoho 
hodin dìjepisu, zemìpisu nebo politologie, o tom 
není tøeba pochybovat! Za pøípravu nejen této 
exkurze se sluší podìkovat našemu vyuèujícímu 
Ivanu Machkovi. 

V øíjnu se pøipojujeme k celonárodní akci Týden 
knihoven. Akce budou probíhat po celý mìsíc. Na toto 
období vyhlašujeme Amnestii (možnost beztrestnì 
odevzdat zapomenuté knihy). Den otevøených dveøí 
s prohlídkou všech prostor knihovny nabídneme všem 
zájemcùm 7. øíjna od 10.00 do 16.00 hod. Ve spo- 
lupráci s Nemocnicí Ostrov se budou ve studovnì od 
1. do 30. øíjna konat oblíbené kurzy internetu a práce 
s poèítaèem pro seniory. Podle kapacity školitelù bude 
mít možnost úèastnit se tìchto školení i ostatní veøej- 
nost. Pøihlásit se je možné pøímo ve studovnì MK 
Ostrov. 

12. øíjna od 9.00 hod. se bude v DK Ostrov konat velké 
finále doprovodné soutìže k Dìtskému filmovému 
a televiznímu festivalu Oty Hofmana „Pohádkové 
malování a zpívání“. Soutìž má dvì kategorie: výtvar- 
nou pro pøedškoláky MŠ a hudebnì-dramatickou pro 
žáky 3. roèníkù ZŠ. Na toto finále srdeènì zveme 
i rodièe soutìžících. 

„Trabantem po Albánii“ se mùžete vydat na cestopisné 
pøednášce s Ilonou Fuzekovou 20. øíjna v 16.30 hodin.

Od øíjna je plnì funkèní další novinka našeho automa- 
tizovaného knihovnického systému, možnost on-line 
registrace ètenáøù. Umožní napø. rezervaci knihy i do- 
sud neregistrovaným ètenáøùm. Podrobné informace 
najdete na našem webu: www.mkostrov.cz. 

Gymnázium Ostrov 
Se studenty znovu do svìta

Mgr. Libor Velièka

SPŠ Ostrov

Mgr. Libor Háèek

Mìstská policie Ostrov v srpnu 

Mìstská knihovna 
Ostrov 

Bc. Pavel Èekan 

Mgr. Irena Leitnerová Ivan Machek se studenty v Petrohradu pøed Aurorou                                                                                     Foto: Archiv Gymnázia Ostrov                  



Hvìzdou našeho oddílu v letošní cyklistické se- 
zónì se stal Zdenìk Plášil, který je vítìzem èeské- 
ho Poháru MTB v disciplinì 4X! V této disciplinì 
letos Èeská republika získala bronzovou medaili 
na Mistrovství svìta v záøí v Austrálii prostøednic- 
tvím Jakuba Øíhy. Pøitom tohoto závodníka Zde- 
nìk bìžnì poráží (bohužel na Mistrovství ÈR mìl 
náš borec pád a to rozhodlo i o nominaci). Pøíští 
rok se od nìj ale mùžeme doèkat velkých vìcí…

V kategorii silnièní cyklistika jezdil Èeský pohár kadet 
Jiøí Èechman a jeho výsledky jsou také pøíslibem do 
budoucnosti, v prùbìhu sezóny jezdil velmi vyrovnanì 
okolo 10. místa a na Mistrovství ÈR obsadil 11. a 12. 
místo, stal se krajským pøeborníkem v silnièním závodì. 
Pohár severoèeské amatérské ligy v žácích vede suve- 
rénnì Vojtìch Koèí, hned pøed svou sestrou Simonou. 
Elitní kategorií jsou pak naši mladší žáci David Zadák, 

Martin Èechman, Vojtìch Koèí, Vojtìch Klauko a To- 
máš Pavlík. Tito borci opanovali prvních pìt míst v kar- 
lovarském Poháru MTB. Mladší žákynì Aneta Klau- 
ková s nejvìtší pravdìpodobností také obhájí loòské 
1. místo v poháru KvSC (schází ještì dva závody). 
V tomto roce naše závodníky èeká ještì pár závodù na 
silnici i v terénu, potom zaène zimní pøíprava, ve které 
bude zaøazen trénink v tìlocviènì i na velodromu 
v Praze. Letošní rok byl pro nás úspìšný, i když jsme 
nemohli absolvovat nìkteré již tradièní akce z dùvodù 
krize, která se dotkla i našich sponzorù. Tìm, kteøí nás
i pøesto letos podpoøili, o to více dìkujeme! 
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Zprávy ze škol MDDM Ostrov
Ukliïme Horní hrad

Akce pro dìti od sedmi let, víkendová pomoc pøi úklidu 
areálu a okolí hradu s pøespáním v objektu. Ve volném 
èase si dìti zasoutìží, veèer zpestøí posezení u ohnì 
a noèní hra. 

Výtvarná soutìž 
Výtvarná soutìž pro dìti MŠ a ZŠ Vánoèní kapr ve 
tøech kategoriích: I. pøedškoláci, II. školáci do 10 let, 
III. školáci nad 10 let. Pracovat lze libovolnou techni- 
kou (keramika, perník, vizovické tìsto, papír, sláma, 
barvy na sklo ad.). V každé kategorii budou vyhlášeni 
tøi vítìzové. Výkresy èi výrobky oznaète jménem, 
vìkem a školou a osobnì doruète do MDDM nej- 
pozdìji do 23. øíjna. Nejlepší práce budou vystaveny 
v MDDM od 30. øíjna. Výsledky budou vyhlášeny 
a ceny pøedány pøi Mikulášské besídce 4.12.

Podzimní víkendová stezka 

Vypravte se s námi na pravidelnou podzimní stezku, 
poøádanou k 41. festivalu Oty Hofmana, tentokrát 
z Ostrova po cyklistické stezce do Kvìtnové, polními 
a lesními cestami pøes Borek zpìt do Ostrova. Start 
z parkovištì u Tesca (smìr na Jáchymov) je od 13.00 
do 13.30 hod. Samotné dìti od osmi let pùjdou s do- 
spìlým prùvodcem v 13.30 hod. Trasa mìøí cca 6 km. 
V bøízkách u nemocnice si za odmìnu opeèete buøty. 
Úèastnické karty budou opìt slosovány o zajímavé 
ceny (dárkové pøedmìty, poukaz na pøenocování se 
zvíøátky, vstupenka na Mikulášskou besídku v MDDM, 
permanentka do herny ad.) Nezapomeòte na pití, 
èepici, pøimìøené sportovní obleèení a obuv, nejlépe 
nepromokavé.

Noc se zvíøátky - pøenocování     

Pro dìti od šesti do 10 let pøenocování v Domì dìtí se 
zajímavým programem, soutìžemi a veèerní návštì- 
vou Ekocentra. Pøihlášky k vyzvednutí v MDDM, 
uzavírka pøihlášek 12. øíjna.

XVIII. Ostrovská kolejnice

Dùm dìtí a Klub železnièních modeláøù Ostrov poøá- 
dají veøejnou soutìž železnièních modeláøù. Propozice 
k dispozici v MDDM nebo www.volny.cz/kzm.ostrov.

Podzimní prázdniny
Otevøená høištì

 
Venkovní stolní tenis, minigolf, na høištích MDDM 
i fotbal, tenis, nohejbal a basketbal.

Nová herna: stepmánie, konzolové a deskové hry 

Oblíbené soutìže na taneèní desce, hry na PSX 3, 
Nintendu WII, X-BOX 360, Stiga hokeji ad.

Výtvarná dílna 

Vyzkoušejte si práci s papírem, pøírodními materiály, 
barvou na sklo, modelovací hmotou, mùžete kreslit, 
vystøihovat… Nezapomeòte si vzít pøezùvky.

Fotbalový turnaj

 
Turnaj v rámci projektu Aktivní víkendy pro neorga- 
nizované dìti a mládež pro pìtièlenná družstva kamará- 
dù nebo spolužákù (ètyøi hráèi v poli a brankáø) ve vìku 
9-15 let. Pøihlášky odevzdejte do 26.10. v MDDM.

Sportovní víkendy
Víceúèelové høištì, fotbalové minihøištì, minigolf 
a stolní tenis otevøeny dennì do 19.00 hod., so a ne 
10.00-18.00 hod. 

Informace: po-pá 8.00-18.00 hod. v MDDM, tel. 353 
613 248. 

3. až 4. øíjna, Horní hrad

10. øíjna, start v 13.00 hod. od Tesca Ostrov

16. až 17. øíjna  

30. a 31. øíjna 10.00-17.00 hod.

29. a 30. øíjna 10.00-17.00 hod. 

29. øíjna 9.00-12.00 hod., MDDM

29. øíjna 9.00-12.00 hod., MDDM

30. øíjna 9.00 hod., høištì MDDM s umìlým tráv- 
níkem

Tábornický klub Tuláci poøádá 24. øíjna v Domì 
kultury v Ostrovì již 17. roèník pìvecko-instru- 
mentální soutìže, Ostrovskou Veverku. Soutìž je 
urèena pro dìti a mládež od šesti do 18 let, zájemci 
o Dìtskou Portu do 24 let. 

Soutìžící doporuèení porotou se zúèastní celostátního 
finále Brána Brno, Zlatá Struna Plzeò, Dìtská Porta 
Praha a výbìrového kola Folkový Kvítek na Konopišti, 
který je urèen pro zaèínající autory. Prezence pro úèast- 
níky v Ostrovì je od 12.00 hod. a vlastní soutìž zaène 
ve 13.00 hod. Zájemci si mohou vyzvednout pøihlášku 
v Infocentru v Domì kultury, kde najdou potøebné 
informace.

V minulosti na Veverce zaèínali napøíklad zpìváci 
Zdenìk Drda, Lenka Dusilová, mnozí z bývalých soutì- 
žících studují na konzervatoøi, dokonce i hrají ve filmu.
Tuláci zahrají tradiènì na závìr a pøedstaví svého hosta. 

Akce mimo Ostrov
10. øíjna

15. až 18. øíjna

 Celostátní dílna dramatické 
výchovy Jièín. Pøednášejí: Nazareno Klug 
(žák Ireny Konývkové) a Jakub Velièka (žák 
Lucie Velièkové).

 Celostátní pøehlídka støedoškolských 
divadel Nahlížení Bechynì. Úèastní se soubor Na 
poslední chvíli s pøedstavením Nikdo nemùže ven.

Školní rok jsme zahájili již tradiènì setkáním 
žákù, rodièù a vyuèujících pøed budovou školy. 
Po úvodním pøivítání øeditelem školy Martinem 
Fousem a zástupkyní Mìstského úøadu Ostrov 
Jitkou Samákovou se prvòáèci za potlesku star- 
ších spolužákù vydali na svoji první velkou vzdì- 
lávací cestu. Snad jim dárky od rodièù i ty, které 
byly pøipraveny ve tøídách, zpøíjemnily „den, na 
který se nezapomíná“. 

Do nového školního roku jsme vstoupili s celkovým 
poètem žákù 452, máme 21 tøíd (z toho dvì pøípravky 
a dvì tøídy speciální). Pedagogický sbor je kompaktní 
a pøivítali jsme i nové vyuèující: D. Kintšnerovou, 
M. Kuncovou, I. Potùèkovou a A. Krcha. Vzhledem 
k odchodu H. Veselé byl zvolen èlenem Školské rady 
V. Hruška. Na prvních tøídních schùzkách byli rodièe 
seznámeni s dílèími úpravami školního øádu, pøevzali 
informace o nové podobì webu školy, instrukce 
k možnostem internetové komunikace se školou 
a byli též informováni o pøevedení tøídních knih do 
on-line systému a zámìru provést totéž s žákovskými 
knížkami. S pøedstihem oznamujeme, že na pondìlí 
16. listopadu pøipadne øeditelské volno. 

Soutìž se uskuteèní 7. øíjna v dobì od 8.00 do 
18.00 hod. ve školním plaveckém bazénu 
Základní školy Ostrov, Masarykova. 

Soutìž je plavecká štafeta a je urèena dìtem, mládeži, 
rodièùm, sportovcùm, nesportovcùm, zkrátka všem, 
kteøí rádi plavou. Podrobnosti o možnostech úèasti 
na: www.1zsostrov.cz. 

Lukostøelba

Jedineèná možnost vyzkoušet si v soutìži zruènost pøi 
støelbì z ruènì dìlaných lukù na pevný i pohyblivý 
terè. Nejlepší støelci budou odmìnìni. Vlastní luky 
a šípy vítány.

Den stromù

Vypravte se s námi obdivovat památné stromy: 
Popovský jasan, strom roku 2002, Horní a Dolní Po- 
povskou lípu a Popovskou bøízu. Pøihlášky si vyzved- 
nìte v Ekocentru a odevzdejte do pátku 16.10.

Povídání o…
K Mezinárodnímu dni zvíøat (4. 10.) pøipravujeme pro 
žáky ostrovských škol i besedu o Pùsobení èlovìka na 
volnì žijící živoèišné druhy. Informace a rezervace 
v Ekocentru telefonicky nebo emailem.

Prohlídky pro veøejnost
So a ne 9.00-12.00 a 13.00-17.00 hod. Bezplatná 
prohlídka venkovní èásti a chovatelských pracoven. 
Mimo tuto dobu možno domluvit prohlídky telefo- 
nicky. 

Informace: Ekocentrum po-èt 10.00-18.00 hod., pá 
10.00-17.00 hod., tel. 353 842 389, 731 615 658. 

5. øíjna 15.00 hod.

20. øíjna 14.30 hod.

Šárka Märzová, ved. odd. nepravidelné èinnosti

ZUŠ Ostrov

ZŠ J. V. Myslbeka 
a MŠ Ostrov

Plavecká soutìž mìst

17. roèník 
Ostrovské Veverky

Karel Pýcha

Mgr. Vladimír Vízdal    

Úspìšná sezóna 
Cykloteamu Ostrov

Ekocentrum

Václav Hraba, ved. Ekocentra

Jiøí Èechman, jednatel CO
O Zdeòkovi Plášilovi ètìte také na str 13.



Co Vás vedlo 
k pøihlášení 
do konkurzu 
na øeditele?

Jak zaèal Váš první rok nové èinnosti?

Byla to šance na 
zmìnu. Když se zaèa- 
lo mluvit o tom, že 
øeditelka Ladislava 
Hlušková ze své 
funkce odchází, øekl 
jsem si, že se pøihlá- 

sím. Ve funkci zástupce øeditele jsem pracoval tøináct 
let, takže jsem dobøe vìdìl, co místo øeditele obnáší. 
Zpoèátku jsem mìl trochu smíšené pocity, protože 
jsem nevìdìl, jak mì noví kolegové pøijmou. Vše ale 
dopadlo nad moje oèekávání dobøe. Zatím svého 
rozhodnutí ani trochu nelituji.

Tento rok je pro mne spíš seznamovací. Potøebuji 
zjistit, co a jak ve škole funguje. Na koncepci školy se 
zatím nic nemìní. Pøes prázdniny jsem pøedìlal 
webové stránky školy a zprovoznil do té doby nepøíliš 

fungující internetové stránky systému Bakaláøi. Na 
tomto webu, kterému øíkáme školní matrika, najdou 
žáci a jejich rodièe informace o prospìchu, docházce 
èi plánovaných akcích. V rozvrhu hodin se zobrazuje 
probrané uèivo, což urèitì ocení rodièe chybìjících 
žákù. Od záøí jsme zrušili klasické papírové kata- 
logové listy žákù a nahradili je jejich elektronickou 
podobou. To umožòuje rychlou orientaci a snadné 
zpracování dat jednotlivých žákù. V elektronické 
podobì jsou i tøídní knihy. Do budoucna bych chtìl 
zrušit tradièní papírové žákovské knížky, které by 
nahradily už nyní zveøejòované informace o prù- 
bìžné klasifikaci na webu školní matriky. Odpadly by 
tak situace, kdy se dìti snaží klasickou žákovskou 
knížku zneužít. Na zaèátku školního roku probìhlo 
šetøení, kolik rodièù má doma èi v zamìstnání pøístup 
na internet. Pokud jich bude dostateèné množství, 
uvažuji o zrušení tradièních žákovských knížek 
v pátých až devátých tøídách od II. pololetí tohoto 

Plánujete nìjaké nové projekty 
do budoucna?

Jak trávíte volný èas?

Plánù mám spoustu, problém je ale s financováním. 
Budova i vybavení školy mají své roky. V nejbližších 
letech chci postupnì vymìnit nábytek v uèebnách, 
dovybavit poèítaèovou uèebnu a jazykovou laboratoø 
novými poèítaèi. V pøíštím školním roce budeme 
kupovat další interaktivní tabule. V mateøské škole se 
bude na jaøe mìnit vybavení zahrady. Poøízeny 
budou nové herní prvky jako prolézaèky, houpaèky 
atd. Vìtší investièní akce jako výmìna stavebních 
výplní, rekonstrukce sociálních zaøízení, topné 
soustavy a dalších prvkù plánuje zøizovatel (Mìstský 
úøad Ostrov) na následující roky. Ve škole máme 
problémy s prostory a s nedostatkem uèeben. 
Øešením by byla realizace projektu Centrum 
komplexních služeb pro potøeby základního vzdìlání 
na Ostrovsku, který byl zpracován v roce 2007 
a poèítá s pøístavbou budovy v prostoru asfaltového 
høištì, které je u školy. Rád bych, aby se ze školy stalo 
moderní vzdìlávací zaøízení, ve kterém žáci získají 
kvalitní základní vzdìlání. Pøispìt by k tomu mìlo 
postupné vybavení školy moderními pomùckami, 
kvalitním výukovým softwarem a dále sebevzdìlá- 
vání pedagogù, aby byli schopni využívat moderní 
pomùcky a pøizpùsobovat styl výuky žákùm, aby byly 
jejich hodiny zábavné a výuka souèasnì maximálnì 
úèinná. Moje pøedstava ideální školy je taková, že 

sem dìti budou chodit rády proto, aby se nìco no- 
vého a zajímavého nauèily.

Dokud mi sloužilo zdraví, tak jsem hodnì sportoval 
(volejbal, basketbal, cyklistika, plavání). Mám rád 
takzvané moderní technologie, pøedevším poèítaèe 
a vše, co s nimi souvisí. Vìtšinu volného èasu pak 
vìnuji rodinì. 

školního roku. Sám uèím pìt hodin týdnì vìtšinu tøíd 
na druhém stupni, které mají povinný pøedmìt 
Informatika a informaèní technologie.

Je na samotných uèitelích, jak svoji výuku pøiblíží 
dìtem. V posledních letech se základní školství 
hodnì zmìnilo. Žák je více vnímán jako partner 
uèitele, vzájemná komunikace uèitele a dìtí je 
otevøenìjší. Uèitelé by nemìli budovat svou autoritu 

na strachu dìtí ze své osoby. Pokud dítì svému uèiteli 
vìøí, je pro nìj snazší svìøit se mu se svými problémy 
a èasto se tak dá vèas odhalit i šikana. Jako nový 
prostøedek výuky u nás využíváme interaktivní 
tabule. Ty umožòují aktivní úèast dìtí pøi výuce 
a velké zpestøení probírané látky. Dìti se uèí formou 
hry a to je baví mnohem více než tradièní výuka. 
Moderní uèitelé se nesnaží do žákù vtlouci co nejvíce 
letopoètù a vzorcù, ale snaží se, aby mìli o dané 
problematice nìjaké povìdomí a umìli si konkrétní 
informace najít, napøíklad na internetu. V naší 
základní i mateøské škole se mnohem více než jinde 
vìnujeme žákùm se speciálními potøebami. Uèitelùm 
pomáhají pøi práci asistenti pedagogù. Ve škole jsou 

dvì speciální a dvì pøípravné tøídy. Další dìti, které 
mají nìjaké znevýhodnìní, jsou integrovány do bìž- 
ných tøíd.

Využíváte pøi výuce nové metody 
a prostøedky?
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Pøedstavujeme Martina Fouse 

„Rád bych, aby se ze školy stalo 
moderní vzdìlávací zaøízení, 
ve kterém žáci získají kvalitní 
základní vzdìlání. “ 

Martin Fous se narodil v roce 1969 v Ostrovì. Zde také absolvoval základní a poté Støední prùmyslovou školu. Když se ke konci studia rozhodoval, jaké práci 
se bude vìnovat, zvítìzila profese pedagoga. Po maturitì zaèal studovat na Pedagogické fakultì Západoèeské univerzity v Plzni aprobaci matematika 
a základy techniky. Od roku 1992 pracoval jako uèitel na ZŠ Masarykova v Ostrovì, o ètyøi roky pozdìji byl tamtéž jmenován zástupcem øeditele. Tuto 
funkci vykonával až do konce školního roku 2008-2009, kdy se pøihlásil do konkurzu na øeditele ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ Ostrov, z nìhož vyšel jako vítìz. Od 
letošního školního roku tedy na této škole zastává funkci øeditele.

S Mgr. Martinem Fousem 
hovoøila Dominika Planková 

„Uèitelé by nemìli budovat 
svou autoritu na strachu dìtí ze 
své osoby. “ 

Foto: Dominika Planková

Škola po dostavbì                                                       Foto: Archiv

Souèasný pohled na školu                                                                                                                                                         Foto: Archiv



Nám. Karla IV. 238, Nejdek
8. øíjna 17.00 hod. Pøednáška Tváøe Krušnohoøí
Pøednáší Petr Mikšíèek. 
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kulturní pøíloha 10/2009

Uplynulou kulturní sezónu následuje nová
O prázdninách jsme se mohli tìšit z výstav na Staré 
radnici, kde nás mile pøekvapily døevìné loutky pánù 
Zajáèka a Brože a druhá neménì úspìšná výprava za 
„Kamzíkem na pohlednicích“. Klášterní areál na nás 
dýchnul smutnou, leè zajímavou tematikou v podobì 
výstavy Znièené kostely, kterou jsme mìli možnost vidìt 
pøes dva mìsíce. S koncem výstavy pøišli do kláštera 
èlenové DaD kvintetu, kteøí ukonèili prázdninový mum- 
raj hudbou a zpìvem. Jako bonus byl v klášterním 
areálu uveden již druhý roèník veèerní prohlídky, který 
bude vždy lákat svou krásou zejména za vlahých letních 
veèerù. Dùm kultury se pochlubil promítáním v kinoka- 
várnì (Doba ledová 3, Harry Potter a princ dvojí krve 
a jiné), kreslit nás nauèila Letní škola kresby a malby díky 
zkušené lektorce Wasylukové. Na své jsme si mohli 
pøijít také v Ekocentru, MDDM, Letohrádku atd. Teèkou 
za létem bývá už tradiènì Michaelská pou�, kde èasto 
s bøichem plným sladkostí sledujeme bohatý program. 
Na konci záøí diváci zhlédli divadelní pøedstavení 
tragické frašky Play Strindberg od F. Dürrenmatta, které 

Prosíme obyvatele a pøátele mìsta Ostrova, kteøí by 
mìli zájem o vystavení betlému na prosincové vý- 
stavì v klášterním kostele, aby se nejpozdìji do 
15. listopadu ozvali na tel. 724 509 195, nebo na: 
carna@dk-ostrov.cz.

Veselé, kreativní a rozhodnì pùsobivé výstavì plné 
koèièích pøedmìtù nejen na hraní nechybí vtip ani 
hlubší smysl. Koneènì doputovala i do kostela Zvìsto- 
vání Panny Marie v Ostrovì, který je jejím 11. výstav- 
ním prostorem. Oskar Brùža, koordinátor Unie èeské- 
ho svazu výtvarných umìlcù, se o tomto prostoru zmínil 
jako o inspirativním a zajímavém, zkrátka o místì, kde 
se instalace výstavy opravdu povedla. Za pravdu mu 
jistì daly dìti, které se po pøíchodu do kostela cítily na- 
prosto uvolnìnì a bez jakékoli nápovìdy velmi dobøe 
vìdìly, co si s exponáty poèít.

„Já jsem v tuto chvíli na rozpacích, protože mám otvírat 
výstavu, ale jak je vidìt, dìti ji otevøely samy, takže 
máme správný úhel pohledu. Dìti, které se tu s rodièi 
zastaví bìhem trvání výstavy klidnì i nìkolikrát, se po- 
baví a pohrají si,“ zareagoval hned v úvodu na tuto 
situaci Oskar Brùža. 

Výstava je autorskou tvorbou patnácti výtvarníkù z Aso- 
ciace Hraèka a èlenské organizace Unie výtvarných 
umìlcù ÈR. Všichni tito umìlci mají svùj osobitý styl 

otevøelo pomyslné dveøe divadelní sezóny 
v DK Ostrov. 

Záøí, které nám odstartovalo dlouhou øadu každoden- 
ních povinností, máme tedy za sebou a je na místì za- 
uvažovat o nìjakém dalším pohlazení v podobì kultur- 
ního vyžití. V našem mìstì máme nabídku pomìrnì 
širokou… Že se máme na co tìšit, napovídá chystaná 
nejúspìšnìjší hra britského dramatika a režiséra Davida 
Farra - Brýle Eltona Johna. Pøestože se jedná o komedii, 
ve které hrají velkou roli skuteèná fakta z watfordského 
fotbalového klubu, je hra vhodná nejen pro muže. 
V listopadu by nás mohla potìšit svìtovì proslulá ko- 
medie Miláèek Anna o tom, že není šikovné pøivést si 
domù milence, právì když má náš manžel v ložnici svou 
pøítelkyni. Stará Radnice znovu otevøela náruè malým 
návštìvníkùm pohádkou: Jak si Kuba Marjánku zaslou- 
žil aneb Putování za štìstím; pohádka bude dìti vítat 
každý mìsíc. V øíjnu to bude napøíklad pohádkové pøed- 
stavení Z košíku v provedení Divadelního sdružení Podi- 
vidla ažažAš. Pøednáška Antarktida navázala na pásmo 

cestovatelských pøednášek, první byla vyloženì zimní, 
v øíjnu se nám výraznì oteplí pøednáškou Thajsko a Bar- 
ma - Zemì úsmìvù a v dalších mìsících na nás tedy èeká 
pøekvapení, která zemì a její podnebí se na nás pøi- 
chystá. Urèitì mùžeme z pøednášek èerpat také tipy na 
dovolenou. 

Kromì výstav, divadel a koncertù si jako každoroènì 
užijeme s festivalem Oty Hofmana, který potìší nás 
všechny, kdo se rádi pohybujeme v dìtském svìtì. 
Letošní motto je: Dìti v akci. Také my, kteøí rádi tanèíme, 
si pøijdeme na své v záplavì plesových radovánek. Ti, 
kteøí tanèit neumí nebo si nevìøí, mají šanci pilovat své 
taneèní kreace každé pondìlí ve spoleèenském sále DK 
v rámci právì zahájených taneèních kurzù. 

Zkrátka, abych vše shrnula: Vítejte v nové kulturní se- 
zónì a pøeji vám opravdu hodnì milých zážitkù, a� už se 
potkáme na koncertì v klášterním areálu, na výstavì na 
Staré radnici nebo v DK na divadle. Jakékoli místo, kde 
vás potìší, má svùj smysl a vìzte, že i když na Ostrov 
obèas tøeba nadáváme, je to mìsto, kde si každý mùže 
pøijít na své. 

a k výrobì používají široké spektrum materiálù. Na své si 
pøijdou milovníci skládaèek, døevìných jednoduchých 
hraèek, hedvábí, loutek nebo i ti, kteøí mají radìji užit- 
kový nábytek èi dekoraci. Také nesmím zapomenout na 
ty, kteøí prostì fandí koèkám jako takovým. Výstava je 
milá, ale pøesto bychom nemìli vynechat její hlubší myš- 
lenku, pokusme se na vystavené exponáty dívat jako na 
hraèky z trochu z jiného soudku. Na vernisáži nám 
k tomu hodnì zajímavého povìdìl dlouholetý peda- 
gog, výtvarník a pøedseda Asociace Hraèka Václav Kubát.

„Hraèka je pøedmìt sloužící k spontánní høe dítìte. 
Mìla by odpovídat jeho vìku, mít velikost pøimìøenou 

ruce a být zhotovena z materiálù pøíjemných a pøitom 
trvanlivých a odpovídajících požadavkùm hygieny i bez- 
peènosti. Tvarovì by nemìla kazit vkus, obsahovì by 
naopak mìla být sice srozumitelná, ale zároveò nechá- 
vat prostor fantazii. Její tvùrce se musí opírat o poznatky 
odborníkù a navíc se vžít do role dítìte.“

Všechna vystavená díla nebo jim podobná mùžete 
získat dohodou s autory formou ateliérového prodeje. 
Výstavu Koèkohrátky, která je k vidìní v klášterním 
kostele do 23. øíjna, mohu doporuèit všem vìkovým 
kategoriím, protože jak jistì všichni víme, hraèka mùže 
jenom potìšit. 

Výstava pro malé i velké
Martina Novotná

Martina Novotná

Hledáme další betlémy

Muzeum Nejdek

Muzeum Královská mincovna
Nám. Republiky 37, Jáchymov
17. øíjna 17.00 hod. Pøednáška Goethovské 
památky v severozápadních Èechách  
Pøednáší Stanislav Burachoviè a Stanislav Wieser. Spontánnost dìtí dokreslila atmosféru vernisáže.                                                                                                       Foto: Martina Novotná



15. a 16. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
16. pátek 20.00 hod
Vstupné: 65 Kè, 105 minut (*12)

Premiéra
Romantická komedie z golfu. O prázdninách pøed 
vysokou školou odjíždí Honza na brigádu do luxus- 
ního hotelu v Karlových Varech, kde pracuje jeho 
prastrýc, aby pomohl své matce z tíživé finanèní si- 
tuace po tragické smrti otce. Hrají: Filip Tomsa, Jitka 
Kocurová, Sandra Nováková, Bob Klepl, Václav 
Postránecký, Iveta Dušková, Jaromír Nosek, Marek 
Vašut a další. 
Produkce: ÈR. Žánr: romantická komedie

17. a 18 sobota a nedìle 17.30 hod.
17. sobota 20.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 119 minut

 Premiéra
Mouøínov je malá moravská díra. I silnice tam konèí. 
A protože Mouøíòováci chtìjí být „prùjezdní“, musí 
vymyslet plán, jak sehnat vìtší než malé množství 
asfaltu na její pokraèování. V nové èeské komedii 
hrají: Jaroslav Plesl, Eva Vrbková, Martin Táborský, 
Jaromír Hanzlík, Marta Vanèurová, Pavel Zedníèek, 
Jiøí Lábus ad. 
Produkce: ÈR. Žánr: komedie

22. a 23. ètvrtek a pátek 17.00 hod.
Vstupné: 70 Kè, 140 minut (*15)

 
Premiéra
Zaèátky již v 17.00 hodin. Pøíbìh nejslavnìjšího 
zbojníka, který bohatým bral a chudým dával. Stal se 
symbolem lidového odporu proti panskému útlaku. 
Lidová fantazie ho obdaøila pøímo pohádkovými 
vlastnostmi. Zázraènou silou, neobyèejnou chytrostí 
a odvážnými èiny. 
Produkce: Polsko, Slovensko, ÈR. Žánr: historický

24. a 25. sobota a nedìle 17.00 hod. 
23. a 24. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 149 minut, èeské titulky (*15)

 Premiéra
Zaèátky již v 17.00 hodin. Hanebnì zparchantìlá jízda 
plná krve, potu, slz a touhy po pomstì. Bylo, nebylo 
v nacisty okupované Francii… Vítejte v II. svìtové vál- 

VENI, VIDI, VICI 

MUŽI V ØÍJI

JÁNOŠÍK. PRAVDIVÁ HISTORIE

HANEBNÝ PANCHARTI
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Pøipravujeme v kinì 
na listopad

Pùjèovna DVD - novinky

PEKLO S PRINCEZNOU
Co se stane, když královské dìti odmítnou sòatek 
z donucení?

DVOJÍ HRA
Špionážní thriller s Julií Roberts a Clivem 
Owenem

SEDM ŽIVOTÙ
Will Smith má schopnost zmìnit osudy sedmi 
cizích lidí, kteøí si zaslouží druhou šanci.

KDOPAK BY SE VLKA BÁL
Rodinný film, dìtský horor, dospìlá romance 
a pohádka O Èervené Karkulce

ANDÌLÉ A DÉMONI
Tom Hanks opìt v roli harvardského odborníka
na religionistiku.

X-MEN ORIGINS: WOLVERINE
Film je zasazen na samý poèátek o známých 
mutantech X- Menech.

NESNESITELNÁ KRUTOST
Romantická komedie, která vás má na háku. 
V hlavní roli George Clooney a Catherine Zeta-
Jones.

1. a 2. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 70 Kè, 92 minut, èeské titulky (*12)

Premiéra
Jedno úžasné pøátelství. Dvì rozdílné povahy, dva 
rozdílné osudy a pùlka svìta spojuje tento animo- 
vaný film, který vypráví o pøátelství dvou osamìlých 
duší, malé holèièky Mary a osamìlého Maxe. Mary 
žije v Austrálii, je jí osm let, miluje sladké mléko 
a èokoládu. Ze všeho nejvíc ale touží po opravdovém 
kamarádovi… Max žije v New Yorku a je mu 44 let. 
Trpí druhem autismu a má problémy s komunikací. Je 
nesmìlý a opuštìný. Nade vše miluje èokoládu, svou 
akvarijní rybièku, papouška a koèku… 
Produkce: Austrálie. Žánr: animovaný

2. a 3. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 134 minut, èeské titulky (*12)

 Premiéra
Vyplouváme. Vysíláme. A vy si trhnìte! Jeden z nej- 
úspìšnìjších a nejzábavnìjších scenáristù Richard 
Curtis umístil svou režijní „druhotinu“ na moøe a ob- 
sadil do ní ty nejlepší britské komiky souèasnosti 
a nejlepší hudební kousky z 60. let minulého století. 
Vznikla rebelsky drzá komedie o skupince excen- 
trických dýdžejù, s nimiž by každý rád prožil aspoò 
kousek života. 
Produkce: Velká Británie, Nìmecko. Žánr: komedie

3. a 4. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 70 Kè, 95 minut (*12)

 Premiéra
Ne tak docela fiktivní pøíbìh èlovìka, který ve 
skuteènosti dostal oznaèení „heparinový vrah“. Co 
nutí nadìjného inteligentního adepta medicíny se 
zmìnit a páchat na lidech zlo? Je hrozná pøedstava, že 
vraždí èlovìk, kterého dobøe znáte, dennì vídáte, 
máte ho rádi, který je všem nápomocný, ochotný 
a obìtavý i na úkor vlastního pohodlí. 
Produkce: ÈR, SR. Žánr: drama

8. a 9. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
9. a 10. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 75 Kè, 105 minut, èeské titulky (*12)

Premiéra
Ve snímku Únos vlaku 1 2 3 si Denzel Washington 
zahrál dispeèera newyorského metra, jehož rutinní 
pracovní den je neoèekávanì narušen únosem jed- 
noho z vlakù. Ten má na svìdomí John Travolta coby 
Ryder, zloèinec, který hrozí popravováním cestují- 
cích, pokud nedojde do hodiny k zaplacení vysokého 
výkupného. 
Produkce: USA. Žánr: drama, krimi

10. a 11. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 81 minut, èeské titulky (*15)

Premiéra
Vèera vás dostal Borat, dnes pøichází Bruno. Èauves, 
ich bin Bruno, holub míru! Nerad mluvím sám o sobì 
und stejnì už asi všichni znáte, že ich bin nejvìtší 
rakouská gay celebrita od Arnolda Schwarzeneggera. 
Bruno byl vždy super cool und trendy. Ich bin první 
Rakušan s bulimií v roku 1987, tøi léta pøed Dianou. 
Toužím po životì, jaký mají všichni normální Raku- 
šani: postavit dùm, pod ním sklep a v nìm vychovat 
rodinu.  
Produkce: USA. Žánr: komedie

MARY A MAX 

PIRÁTI NA VLNÁCH

HODINU NEVÍŠ

ÚNOS VLAKU 1 2 3 

BRUNO 

ce podle Quentina Tarantina. V Paøíži se formuje 
neobvyklá vojenská jednotka. Úkolem jejích èlenù je 
pøežít na území plném nacistù a zároveò likvidovat 
jejich elity tak efektnì, že tím mezi nimi budou šíøit 
strach a paniku. Øíká se jim Pancharti a právì je èeká 
ta nejtìžší mise, která mùže zcela zmìnit prùbìh 
války. Hrají: Brad Pitt, Eli Roth, Diane Kruger ad. 
Produkce: USA. Žánr: akèní, váleèný

29. a 30. ètvrtek a pátek 17.00 hod.
30. a 31. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 75 Kè, 140 minut, èeské titulky (*12)

 Premiéra
Zaèátky pøedstavení již v 17.00 hodin. Od autora Šifry 
mistra Leonarda. Když Langdon (Tom Hanks) odhalí 
dùkazy o znovuoživení dávného tajného bratrstva, 
známého jako Ilumináti (nejmocnìjší tajné organi- 
zace v dìjinách), je nucen èelit také smrtelné hrozbì 
pro nejvíc nenávidìného nepøítele: katolickou církev. 
Produkce: USA. Žánr: drama, thriller, krimi

31. 10. a 1. 11. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 75 Kè, 102 minut, èeská verze

Premiéra
Pøíbìh o 78letém prodejci balónkù Carlovi Fred- 
ricksenovi, který si koneènì splní celoživotní sen 
o dobrodružství, když na svùj domek pøiváže tisíce 
balónkù a odletí s ním do divoèiny Jižní Ameriky. Na 
cestì ho nedobrovolnì doprovází osmiletý Russell. 
Jejich spoleèná pou� do ztraceného svìta je plná 
humoru, emocí a obrovsky nápaditých pøíhod. 
Produkce: USA. Žánr: animovaný, rodinný, komedie

ANDÌLÉ A DÉMONI

VZHÙRU DO OBLAK 

NOC OŽIVLÝCH MRTVOL  
G. I. JOE 
KNÌŽNA LIBUŠE 
LIŠTIÈKY 
GAMER

       



6. øíjna úterý 19.30 hod., divadelní sál DK Ostrov

David Farr  
Uvádí Švandovo divadlo na Smíchovì Praha.

Souèasná britská komedie, která je k prasknutí pøe- 
plnìná komickými situacemi a absurdními náhodami 
jako z toho nejèernìjšího snu, v sobì spojuje typické 
ostrovní fenomény: fotbal a rock.

Hrají: Kamil Halbich, Tomáš Pavelka, Martin 
Sitta, Matìj Hádek, Renata Víznerová j.h. 
a Barbora Hrzánová j.h.

BRÝLE ELTONA JOHNA 
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Pøipravujeme

STARÁ RADNICE OSTROV KLÁŠTER OSTROV

DOBRÝ VEÈER QUINTET

2. øíjna pátek 19.00 hod., Pùda Staré radnice

Malé posezení u kávy spojené s autorským ètením, 
besedou a autogramiádou knihy Láskyplné trapasy 
Ireny Janeèkové. Kromì odpovìdí na dotazy, týkající 
se její nové knihy, autorka slíbila také pøeètení dvou 
povídek, které nakonec do knihy nezaøadila. Všichni, 
kdo si chtìjí popovídat s ostrovskou pamìtnicí, 
známou také z pravidelné rubriky Pod èarou v Ostrov- 
ském mìsíèníku, jsou srdeènì vítáni.

Pokraèuje výstava

Nostalgické poohlédnutí do Ostrova pøed II. svì- 
tovou válkou. Rùzné pøedmìty již zaniklých øemesel, 
živností a ukázky inzerátù vás zavedou do dob mi- 
nulých. Výstava potrvá do 20. øíjna.

9. øíjna pátek 19.00 hodin., Pùda Staré radnice 

Pøednáší Juraj Kaman.
Cestovatelská pøednáška a promítání diapozitivù ze 
Zemì milionù pagod a Zemì úsmìvù. Chcete-li 
poznat buddhistickou kulturu, jedineèné památky 
a exotickou pøírodu obou jihoasijských republik, ne- 
nechte si toto audiovizuální putování ujít.

23. øíjna pátek 17.00 hod., Pùda Staré radnice
Vernisáž výstavy

Výstava potrvá do 14. listopadu.

25. øíjna nedìle 15.00 hod., Pùda Staré radnice

Uvádí divadelní sdružení Podividlo ažažAš.
Michalovi se líbí Vrá�ùv košík, a tak se o nìj vsadí. 
Vrá�a z nìho vytáhne nejdøív jednu pohádku, pak 
jinou, potom další…, ale ne všechny skonèí dobøe. 
A komu ten košík nakonec pøipadne? A uvidíte 
princeznu, nebo prince? Budete se bát èertù nebo 
strašidýlka nebo jelena? Chvíle pobavení i napìtí pro 
malé i velké diváky od 3 do 103 let

BESEDA S IRENOU JANEÈKOVOU

ŽIVNOSTI, ØEMESLA  A  DALŠÍ 
v 1. pol. 20. století

BARMA A THAJSKO  

OSTROVSKÝ FOTOKLUB

POHÁDKA Z KOŠÍKU 

13. listopadu 19.30 hod., divadelní sál DK Ostrov
Marc Camoletti

Uvádí Divadlo Palace Praha.
Hrají: Martina Hudeèková, David Prachaø, Linda 
Rybová, Saša Rašilov, Vanda Hübnerová.
Režie: Zdenìk Tyc
Svìtovì proslulá komedie o tom, že není šikovné 
pøivést si domù milence, právì když má náš manžel 
v ložnici svou pøítelkyni. Ještìže je tu služka Anna…

MILÁÈEK  ANNA 

Provoz kláštera út-ne: 9.30-12.30 hod. a 13.00-
18.00 hod. 
Bìhem doby konání koncertù je provoz omezen 
pouze na prohlídky kaplí.

KOSTEL ZVÌSTOVÁNÍ PANNY MARIE

Pokraèuje výstava

Chcete se sklouznout na klouzaèce-koèce nebo se 
rádi potìšíte pohledem na døevìné èi textilní hraèky-
koèky? Základem výstavy je èást vyhrazená dìtem 
k manipulaci a ke høe. Další hraèky, loutky, herní nebo 
dekorativní pøedmìty, spojené zvoleným tématem 
„koèka“, zhotovené vesmìs z pøírodních materiálù, 
mohou být rodièùm i dìtem inspirací k vlastní tvorbì. 
Výstava je doprovázena výtvarnou soutìží dìtí 
z mateøských škol a žákù I. stupnì základních škol 
„Koèka - hraèka, jakou bych si pøál“. 
Exponáty je také možno zakoupit nebo objednat.
Výstava potrvá do 23. øíjna.

25. øíjna nedìle 17.00 hod.

Koncert ke státnímu svátku Dne vzniku samostat- 
ného èeskoslovenského státu
Program: W. A. Mozart: Malá noèní hudba, 
Symfonie è. 39 Es dur, F. J. Haydn: Koncert pro 
violoncello D dur
Sólista: Šimon Kaòka
Dirigent: Martin Peschík

KOÈKOHRÁTKY  

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ 
ORCHESTR

Kultura

30. øíjna pátek 17.30 hod.
Vernisáž výstavy 

Matka Ema i dcera Bára Srncovy jsou vlastní profesí 
hereèky, ale ve výtvarném umìní nalezly nejen další 
uplatnìní, ale i vyjádøení svých niterných svìtù. Ema 
zaèala malovat již na zájezdech s Èerným divadlem 
Jiøího Srnce, vystavovala už na mnoha místech svìta, 
napø. v SRN, Velké Británii, Španìlsku, Monaku, 
Švýcarsku, Portugalsku…
Bára se srovnání s tvorbou své matky nebojí. Pøizná- 
vá, že styl má podobný, což je dáno tím, že s mamin- 
kou žije již 38 let. Televizní diváci ji znají z mnoha 
filmù, nezapomenutelná je její Rampepurda ze se- 
riálu Bylo nás pìt. 
Výstava potrvá do 29. listopadu.

OBRAZY EMY A BÁRY SRNCOVÝCH 

29. øíjna 17.00 hod., T klub DK Ostrov

Spoleèenský veèer pro milovníky starších známých 
melodií. K tanci a poslechu hraje Taneèní orchestr DK 
Ostrov.

TANEÈNÍ PODVEÈER

41. DÌTSKÝ FILMOVÝ 
A TELEVIZNÍ FESTIVAL
OTY HOFMANA

13. øíjna 18.00 hod., spoleèenský sál DK Ostrov

Koncert

14. øíjna v 17.30 hod., divadelní sál DK Ostrov

Uvádí Divadlo Alfa Plzeò.

15. øíjna 18.00 hod., spoleèenský sál DK Ostrov

16. øíjna 9.30 hod., spoleèenský sál DK Ostrov

 

16. øíjna 14.00 hod., spoleèenský sál DK Ostrov

SKUPINA 5ANGELS 
A PETR BENDE BAND

KAŠPÁREK A INDIÁNI

VELKÁ FILMOVÁ DISKOTÉKA

KARNEVAL PRO MŠ

KARNEVAL PRO DRUŽINY 

13. - 16. øíjna 2009 
Ostrov

Program festivalu najdete na stranì 10.





Zcela nedávno byla 
muzeální expozice 
v ostrovském klášte- 
øe obohacena o vel- 
mi zajímavý artefakt, 
který se s velkou 
pravdìpodobností 
váže k historii Posvát- 

ného okrsku. Jedná se o malovanou truhlu z roku 
1849. Truhla s malbami lidového charakteru je dnes 
v èesko-nìmeckém pohranièí již zcela unikátním 
a nadmíru cenným kouskem. Nìkolik jich má ve sbír- 
kách napøíklad františkolázeòské muzeum na hradì 
Seeberg. Naše truhla pochází zøejmì pøímo z ostrov- 
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Ostrovem za sochami - èást V. Rozhlédni se, èlovìèe - èást VII.
Èáp bílý, latinsky Ciconia ciconia, veleznámý bìlostný 
krasavec s èernými letkami a oranžovým, dlouhým zo- 
banem. Myslím, že i v dobì internetu ho pozná každé 
malé dítì. Vždy� vlastnì také díky èápùm je nás na 
zemìkouli již témìø pøes šest miliard. Ale to jsem trošku 
odboèil. Mìl jsem zaèít vìtou, že èáp a naše mìsto 
k sobì neoddìlitelnì patøí už nìkolik století. Pokud jste 
majiteli knihy Dìjiny mìsta Ostrova a nalistujete strán- 
ku 121, zjistíte (dle vyobrazené rytiny), že èáp hnízdil na 
Letohrádku v parku již v roce 1715. Sice na jiném komí- 
nì než v dnešní dobì, ale byl tu. 

Popus�me uzdu fantazii a zkusme si trošku pøimyslet. 
Velikost hnízda na obrázku nám napovídá, že zde jeho 
obyvatel není prvním rokem. Takže je skoro jisté, že již 
témìø tøi staletí k nám generace tìchto krasavcù pøilétá, 
hnízdí a zase odlétá. Pod jejich hnízdy se procházely ge- 
nerace rùzných vévodù, velkovévodù, markrabat, také 
zahradních umìlcù a v pozdìjších dobách pak horníkù 
a jiných obyèejných lidièek. Ti všichni asi zaklánìli své 
moudré hlavy k výškám a pozorovali po staletí se opa- 
kující div pøírody. Lidé pøicházeli a odcházeli, ale i èapí 
hnízdo asi èasto mìnilo své pùsobištì, dle potøebných 
oprav støech a komínù. Poslední stìhování se událo 
v roce 2002, kdy èápi dostali na komín Letohrádku 
novou podložku a po šesti letech na støechách kláštera 
se vrátili domù. Nikdy na nás nezanevøeli a vždy si své 
hnízdeèko z nebeské výše našli. 

Letos bylo na komínì hodnì živo. Ètvero nových, hla- 
dových krkù. Až èlovìk litoval dospìláky, létající od 
rybníka k rybníku stále dokola. Zmìnám poèasí se také 
bránit nemohou, takže pøívalové deštì, horka k nedý- 
chání, žádná støecha nad hlavou, ani klimatizace v obý- 
váku. Nechtìl bych tam nahoøe trávit víkend. Stejnì to 
nemají tito tvorové ve svém životì, trvajícím osm až 10 
let, lehké. Na rozmezí léta a podzimu odlétají. Ti z vý- 
chodní Evropy se pøidají k západnímu proudu a pøes 
Pyrenejský poloostrov a Saharu pokraèují až na jih èer- 
ného kontinentu, kam dorazí v listopadu a prosinci. Ani 
se moc neohøejí, oslaví Vánoce a už v únoru je to táhne 
zpìt, tak abychom je zahlédli v bøeznu èi dubnu opìt 
kroužit nad naším mìstem. Samice pøilétá málokdy ve 

stejný den jako pan èáp, a co víc, nemusí to být zákonitì 
loòská družka, ale tøeba úplnì cizí ženská. Na jaøe pro- 
bìhnou všechny dùležité rituály vedoucí ke zrození 
a výchovì nové generace. Ta již po šedesáti dnech létá 
a jen o nìco pozdìji se osamostatní. 

Jen porovnejme s èlovìkem. Vìtšina mladých ptákù se 
po nìkolik let nevrací, poté si hledá nové lokality nebo 
obsazuje rodná hnízda, která se tak dìdí z generace na 
generaci. Doufejme tedy, že naše èapí hnízdo nezùsta- 
ne nikdy prázdné a každé jaro bude slyšet hlasité 
klapání dlouhých zobákù, které spolu se zaklonìnými 
hlavami patøí k uvítacímu rituálu partnerù. Docela by se 
mi líbila jedna nainstalovaná kamera nahoøe u hnízda, 
obrazovka dole v galerii a spousty malých i velkých 
zvìdavcù, nakukujících do bytu a života našich tulákù. 
Takže jim popøejme š�astnou cestu bez leteckých nehod 
a bez pytlákù a tìšme se na jaro a na jejich každoroèní, 
triumfální návrat. Èápi patøí k Ostrovu stejnì jako my. 

Výstavba ostrovského sídlištì, urèeného pro velký 
poèet pracovníkù Jáchymovských dolù, zaèala již v roce 
1947, a to øadami døevìných, dnes již takøka likvi- 
dovaných èi pøestavìných „finských domkù“ a dvoj- 
domkù. Následovaly zdìné stavby, tzv. svobodárny 
(1951) a ubytovny pro brigádníky a domy, zvané 
dvouletkové. Od roku 1953 bylo pak již systematicky 
a po etapách budováno sídlištì, ve kterém mìlo nalézt 
ubytování na 16 tisíc obyvatel. V letech 1954-1955 byl 
postaven Dùm kultury, vrcholící sousoším Jaroslava 
Šlezingera, prvním sochaøským dílem 
na novém sídlišti. Postupnì následo- 
vala stavba škol, mateøských školek 
a jeslí s typickými zdobnými prvky 
50. let: plastickými sluníèky, dìtskými 
výjevy, zvíøátky a také èinžovních do- 
mù se sgrafity, tzv. psaníèkovým 
dekorem a domovními znameními 
s motivy z øíše rostlinné, živoèišné, 
také z oblasti hudebních nástrojù. 
V dlouhých øadách stejných domù 
mohly tak dìti (a nìkdy i dospìlí èi 
návštìvy) nalézt snadno ten svùj. 
Charakteristická byla barevnost fasád, 
režná barva omítky a tmavì èervená 
barva cihly, základních prvkù každé 
stavby.

Jedním z dalších skuteènì sochaø- 
ských dìl byl rozmìrný reliéf Matka 
s dítìtem z roku 1960, urèený pù- 
vodnì pro jesle v ulici U Nemocnice. 
Autorem byl akademický sochaø Václav Bejèek (nar. 
1922), absolvent pražské Akademie výtvarných umìní, 
žák Karla Pokorného. Dílo zcela odpovídalo požadav- 
kùm své doby. Zajímavý je však jeho osud. Není mi 
zatím známo, byl-li reliéf skuteènì osazen na budovì 
jeslí, ani co se s ním dìlo potom.  Vím jen, že jeden 
z jeho dvou dílù byl nalezen v blízké louce, celek pak 
oèištìn a v 70. letech osazen u postranního vchodu do 
budovy Mìstského úøadu, urèeného pro pøístup 
k obøadní svatební síni. V posledním èase utrpìl 
nesmyslnými, svévolnými akcemi vandalù, je však již 
opìt v dobrém stavu.

Koncem roku 1961 byl otevøen areál nemocnice, který 
doplnila hned tøi sochaøská díla. U vchodu je to øada 
pìti vysokých reliéfù, pøedstavujících s množstvím de- 

Pøíznivou dobu pro uplatnìní sochaøských dìl ve veøejném prostoru a ve spojení s veøejnými 
budovami znamenal v Ostrovì poèátek 60. let, a to v souvislosti s výstavbou velikého sídlištì, nového 
Ostrova. Vìtší množství zakázek zajiš�oval totiž sochaøùm také zákon, podle kterého mìlo být 
z rozpoètu na každou státní, veøejnou stavbu a její okolí vyèlenìno jedno až ètyøi procenta na výzdobu, 
pøedevším sochaøskou. Samozøejmì šlo o díla, která schvalovaly ideologicky závazné komise, tedy 
díla všeobecnì srozumitelná, realistická, pøedevším na téma práce, rodina, sport, pøípadnì pomníky 
tehdy uznávaných významných osobností. 

tailù, názornì a popisnì, význaèné lékaøské osobnosti: 
Aeskulapa, Jana Jesenia (?), Jana Evangelistu Purkynì, 
Louise Pasteura (?) a Ivana Petrovièe Pavlova. Autorem 
je pražský akademický sochaø Ludvík Kodym (nar. 
1922), rovnìž absolvent pražské AVU a žák Karla 
Pokorného. V nemocnièní zahradì, na okraji bazénu, je 
umístìn ležící ženský akt, dílo akademické sochaøky 
Ireny Kodymové-Sedlecké (nar. 1928), manželky Lud- 
víka Kodyma (zøejmì jeho spolužaèky z ateliéru Karla 
Pokorného). Volnìjší, citlivé pojednání této, do jisté mí- 

ry již oproštìné, sochy i použitý ma- 
teriál, kámen, vytváøejí z tohoto díla 
pøirozenou, harmonickou souèást 
celé zahrady.

O Václavu Bejèkovi, stejnì jako 
o Ludvíku Kodymovi a Irenì Kody- 
mové-Sedlecké a jejich dalších osu- 
dech se, kromì struèných slovníko- 
vých údajù, nepodaøilo zatím zjistit 
nic podrobnìjšího. Jejich realistická 
tvorba patøí do širokého okruhu dìl, 
vznikajících v 50. a 60. letech v sou- 
vislosti s citovaným zákonem a s teh- 
dejšími spoleèenskými tendencemi. 
Rokem 1960 je datováno také tøetí 
ze sochaøských dìl nemocnièního 
areálu - Rodina, pískovcová socha 
karlovarského sochaøe Karla Kuneše 
(1920-1997). Akademický sochaø 
Karel Kuneš, absolvent zlínské Školy 
umìní (profesor Vincenc Makovský) 

a pražské AVU (profesor Karel Pokorný) pocházel 
z Domažlic, na Karlovarsku pùsobil od roku 1949. Patøí 
do prvního sledu výtvarných umìlcù, kteøí zde v po- 
váleèném období zaèali formovat nové, èeské umì- 
lecké prostøedí. Je autorem více než pìti desítek so- 
chaøských portrétù, mezi nimi i všech karlovarských 
malíøù a grafikù, tvùrcem øady pomníkù, ženských aktù 
a medailí. Byl také výraznou osobností a organizátorem 
výtvarného dìní na Karlovarsku. Jeho sochu Rodina 
pøedstavuje souvislý blok, jednota ètyø postav rodièù 
a dìtí, a to v uvolnìném pojetí, bez popisných detailù. 
Škoda jen, že okolní stromy zpùsobují èernání materiálu 
a sochaøská faktura díla se tak nemùže patøiènì uplatnit. 
Bohatou tvorbu Karla Kuneše shrnul a zhodnotil 
pražský teoretik výtvarného umìní Václav Formánek 
v publikaci z roku 1979. Mgr. Zdeòka Èepeláková

Mgr. Lubomír Zeman 

Pøíbìh truhly
ského kláštera, piaristické koleje a nese malbu ma- 
donky s Jezulátkem v barokních šatech obklopených 
svatozáøí. Po zrušení koleje a následnì i dívèího pen- 
zionátu se zøejmì dìdila z generace na generaci. 
V Ostrovì zùstala až do dnešních dní. Víme jen, že ji 
nedávno neznámá starší paní dala do místního staro- 
žitnictví, protože odcházela do domova dùchodcù 
a truhla by se jí tam už nevešla. Truhla v sobì nese ale 
zcela jistì zajímavý pøíbìh. Proto prosíme, pokud 
neznámá majitelka truhly ète tyto øádky, aby se nám 
ozvala do Domu kultury nebo ostrovského kláštera 
a pøíbìh truhly nám pomohla objasnit. Pøedem 
dìkujeme. Více informací naleznete v pøíštím èísle 
Ostrovského mìsíèníku. Text a foto: Lubomír Mayer



Maminkám na MD a jejich dìtem nabízíme od 
pondìlí do ètvrtka bohatý dopolední program. Novì 
mohou maminky navštívit každou sudou støedu od 
16.00 hod. Konverzaci v nìmeckém jazyce a pøi- 
rozeným zpùsobem si procvièit svoji slovní zásobu 
(hlídání dìtí zajištìno). Každou støedu od 18.00 hod. si 
všichni mohou pøijít pøíjemnì protáhnout tìlo 
a zklidnit svoji mysl pøi cvièení Jóga pro radost. Každý 
pátek od 17.00 hod. pokraèuje Tìhotenský kurz, 
jehož (i jednotlivých) lekcí se až do 6. listopadu 
mohou zúèastnit nastávající maminky. Novì také 
pøipravujeme na každou první sobotu v mìsíci 
(poèínaje sobotou 3. øíjna) od 9.00 do 11.00 hod. 
Blešáèek v MC s prodejem pøedevším hraèek a spor- 
tovních potøeb pro nejmenší, a to formou pøímého 
osobního prodeje za rozumné ceny (po vzoru našich 
nìmeckých sousedù). Vítání miminek pøipravuje- 
me na nedìli 18. øíjna od 14.00 hod., miminka je 
možno pøihlásit do 11. øíjna na tel. 608 914 469. 
Rozpis týdenního programu MC a bližší informace 
k jednotlivým akcím jsou k mání na letáècích v IC 
v DK Ostrov nebo na: www.mc-ostruvek.estranky.cz. 

Vloni jsem se na polích u nemocnice vážnì moc 
nasmála. Lítaly tam rùzné typy dráèkù, kdybyste je-  
nom vidìly ty namalované oblièeje! Nádherní jsou 
taky draci, kteøí vypadají jako motýli, vážky nebo 
prostì jako duha. Nìkdy se fakt divím, co všechno 
dokážete vyrobit. Mùj dráèek je obvykle z javorové- 
ho nebo lipového listí. Ty nejlépe lítají. Nejkrásnìjší je 
ale dráèek z takového malého keøe u koupalištì. Víte 
proè? Je kouzelnì barevný a nìkdy má dokonce 
èervenofialové pruhy. No, paráda! My šneci si totiž 
neumíme namalovat tak krásné dráèky jako vy, dìti. 

Nakonec jsem si pro vás pøipravila lidovou øíkanku, to 
abych z toho nebyla smutná.

Ruce
Ruce, ruce, ruèièky,
máme pìkné prstíèky.
Máme pìkné dlanì,
zatleskáme na nì.
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Dìtské okénkoKabel Ostrov, s.r.o. OSTROVOSTROV

Mateøské centrum Ostrùvek 

Text a kresba: 
Martina Novotná

Rady pro zahrádkáøe

Klub èeských turistù

Milan Jandourek, DiS

Moc si pøeji, aby celý podzim foukal vítr. Listí ve vìtru 
tanèí a jejich piruety by jim mohla každá taneènice 
závidìt. Podzimní vítr pøináší takový lepší vzduch 
a hlavnì s sebou pøináší pøíležitost k pouštìní draka. 
Vy si, dì�átka, vyrábíte draky z papíru, ale už jsem je 
taky vidìla vyrobené z igelitu. No, taky si draka mùže- 
te koupit, ale to jste pak ochuzené o pocit vítìzství, 
když vám váš vlastnoruènì vyrobený dráèek vzlétne. 

V Evropì se pìstuje již od 15. století, èasto jako 
hrnková rostlina (doporuèuji radìji do kbelíku než do 
hrnku). Pùvodem je z jihovýchodní Evropy, od Èerné- 
ho moøe, z Malé Asie, Persie. Dnes už je kromì nej- 
severnìjších státù skoro všude.

Pozor! Nìkteøí lidé si ji pletou s vavøínem èili bobkem 
(Laurus nobilis), který bìžnì používáme jako koøení 
a jsou jím zdobeni císaøi a vítìzové závodù. Tento 
omyl mùže být však fatální. Bobkovišeò je totiž celá 
jedovatá! Obsahuje a po jakémkoli porušení uvolòuje 
kyanovodík. Zamezte zvíøatùm a dìtem v pojídání 
jakýchkoli èástí tìchto rostlin vèetnì lákavých plodù 
nebo olizování výtoku z ran na rostlinì.

Tento krásný, stále zelený keø s kožovitými kopinatými 
listy o velikosti pìt až 15 cm je pøíjemnou zahradní 
dekorací. Literatura dokonce uvádí velikost listù do 
25 cm. Tento rozsah velikostí je dán místem pùvodu 

øíjen

18.00 Zahájení, zprávy 
18.20 Pod lupou 
18.25 Rozhovor na téma (S øeditelem FOH)
18.40 Dokument

18.00 Zahájení, zprávy 
18.20 Pod lupou 
18.25 Škola hrou
18.45 Dokument

18.00 Zahájení, zprávy
18.20 Pod lupou
18.25 DVDèko  

18.00 Zahájení, zprávy
18.20 Pod lupou  
18.25 Rozhovor na téma (Otázky pro starostu)

18.00 Zahájení, zprávy
18.20 Pod lupou, závìreèná diskuse
18.35 Dokument  

Premiéra vysílání: ètvrtek 18.00 hodin (v pøípadì 
Zastupitelstva od 15.00 hod.). 

Opakování vysílání: po-ne každou sudou hodinu 
od 10.00 do 22.00 hod. Mezi reprízami vysíláme 
Informaèní smyèku. 

Informujeme o provozní dobì kontaktního 
místa ve Sbìrnì Sazky v Domì kultury. Od 
1. èervna 2009 je zde provozní doba po-pá 9.00-
17.00 hod.

Spoleènost Kabel Ostrov, s. r. o., provozovatel 
kabelové televize v Ostrovì, upozoròuje všechny své 
pøedplatitele, že je oprávnìna pøerušit poskytování 
všech objednaných služeb, pokud je odbìratel 
v prodlení s úhradou èástky za jejich poskytování. 
Doporuèujeme proto všem, aby pøekontrolovali své 
platby a vyrovnali své pøípadné dluhy.

Prostøednictvím našich internetových stránek se mù- 
žete zaregistrovat pod svou e-mailovou adresou 
a získávat tak informace, týkající se zmìn a provozu 
kabelové televize. 

1. øíjna

8. øíjna

15. øíjna

22. øíjna

29. øíjna

Zmìna poøadù vyhrazena! Jakékoli návrhy, 
pøipomínky nebo dotazy (i pro naše hosty) 
telefonujte na 353 800 515 nebo pište na: 
marketing@tv-ostrov.cz, nebo mùžete zaslat 
textovou zprávu na tel. 608 066 600.  

Akce pro veøejnost

Rotavský permoník

 Podél Blatenského 
pøíkopu

 Do zámku i kolem nìj

 (4 dny)

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

3. øíjna Rotava. 

10. øíjna Jáchymovský tolar.

17. øíjna Duchcov.

24. øíjna Ašským výbìžkem na Trojmezí

28. øíjna Pìší turistika mezi sklípky na jižní Mora- 
vì

Šneèice Rùža 
dìtem

Bobkovišeò lékaøská
(Prunus laurocerasus L.)

rostliny. Kavkazští jedinci mají listy veliké, balkánské je 
mají malé. Když není vychováván øezem, tak umí 
dorùst prùmìru až tøi metry a výšky úžasných šest 
metrù. A tak jej mùžete tvarovat jako keøík nebo strom 
(v ostrovském Zámeckém parku je vysazen z pravé 
i levé strany schodištì vedoucího k malé fontánce 
u Paláce princù). Øez snáší velmi dobøe a dá se velmi 
razantnì omlazovat. Nìkdy to po zimì dokonce 
potøebuje, když konce vìtví namrznou. V našich 
podmínkách jsem tento zásah za 15 let dosud dìlat 
nemusel. Zhruba v kvìtnu pøekvapí vzpøímenými asi 
pìt až 15 cm dlouhými hrozny bílých kvìtù, které, 
když je neostøiháte (lépe je ostøíhat), se pozdìji 
promìní v naèervenalé a pozdìji èerné bobule. Na 
pùdu je nenároèný, i když má radìji trošku kyselejší. 
Lépe se mu daøí na vlhèích místech. Snáší vcelku dobøe 
i zastínìní. 

Miniškolièka v MC Ostrùvek                                        Foto: Janan

RNDr. František Wohlmuth, pøedseda KÈT

Hana Ševèíková, produkce

Dana Kolovratníková



oranžového (Laetiporus sulphureus), který rostl na dubu 
èerveném u kláštera - mohutný žlutý choroš, vyrùstající 
na kmenech stromù. Jedlý a velmi chutný je, dokud 
plodnice nezaène vyzrávat a tuhnout. Pro kuchyòské vy- 
užití musí být tkánì mìkké a š�avnaté.

Jarní vycházky do mìsta mohou zpestøit nálezy èirùvky 
májovky (Calocybe gambosa), na kterou chodím ke 
školce v Halasovì ulici, ale i pod lípy v Lipové, kde jsou 
však plodnice, díky pejskaøùm a jejich miláèkùm, ponì- 
kud „nebratelné“. Zahrada školky mi na jaøe také po- 
skytla zajímavý nález èirùvky støíbrošedé (Tricholoma 
argyraceum) ve velkém množství. V trávì na kraji cesty 
za MÚ jsem nalezl vynikající závojenku podtrnku 
(Entoloma clypeatum), tu je však tøeba opravdu znát, 
zámìna za její pøíbuznou závojenku olovnatou by byla 
velmi nebezpeèná. Smrž pražský (Morchella pragensis), 
rovnìž vynikající jarní houba, rostl loni na jaøe velmi 
hojnì kolem kláštera, tuto houbu však lze èasto najít 
také na zahrádkách na mulèovací kùøe. Jedlé jsou i pol- 
nièky (Agrocybe sp.), jarní houby rostoucí na plochách 
s mulèovací kùrou, ve vìtším množství však bývají hoø- 
ké. U topolu nedaleko Gymnázia byl zjara velký trs 
køehutky Candolleovy (Psathyrella candolleana). Ta je 
sice jedlá, ale velmi køehká, takže se dá špatnì èistit 
a zpracovávat.
(Pokraèování pøíštì) 
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Ètenáøské pøíspìvky

Vášnivých houbaøù je v èeském národì mnoho, 
zpravidla však jde o sbìraèe hub s „mechem“ 
(tedy rourkami) vespod klobouku, zatímco houby 
s „chladièem“, tedy lupeny, bývají v lepším pøípadì 
pøehlíženy, v tom horším pak rozmetány po celém 
lese. Pøesto je však jednoznaènì výhodné mít tak- 
øíkajíc v oku vìtší spektrum druhù. Za prvé je díky 
vìdomostem snadnìjší pøedcházení nepøíjemným 
otravám, za druhé, èlovìk si mùže zahoubaøit tak- 
øka na zahrádce. Mnoho ètenáøù zøejmì udiví, co 
jedlých hub lze nalézt jen v zastavìné èásti mìsta 
Ostrova. Mekkou mìstských houbaøù by mohl být 
tøeba park, ale tomu bych se rád v následujícím 
textu co nejvíce vyhnul, jelikož to není typické 
mìstské prostøedí. 

Z jedlých druhù zaènu høibovitými, které jsou mezi 
houbaøi nejoblíbenìjší. Nedaleko Mìstského úøadu 
(a nejen tam), za Komerèní bankou je v trávníku zasazen 
dub a støíbrný smrk, tato kombinace vytváøí velmi vhod- 
né prostøedí pro høib žlutomasý (Xerocomus chrysente- 
ron) neboli babku, který zde roste opravdu hojnì. 
V polovinì èervence tam byla dokonce skupinka 15 
kouskù. Podobných míst jsou v Ostrovì desítky. U bý- 
valé školky v Palackého ulici roste pod lipami høib èer- 
vený (Xerocomus rubellus), který je vzácnìjší. Zøídka se v 
trávnících pod lipami objevuje i høib kolodìj (Boletus 
luridus) a pod osamocenými modøíny klouzek modøíno- 
vý nebo také slièný (Suillus flavus). Skupinu uzavírá 
dosud ojedinìlý nález kozáku bøezového (Leccinum 
scabrum), který jsem našel pod bøízou na stráni pod 
Mìstským úøadem.

Z jedlých muchomùrek ve mìstì je to muchomùrka 
rùžovka - masák (Amanita rubescens), ojedinìle se ob- 
jevuje pod stromy prakticky v celé zónì Sorely. Dalšími 
jsou zvláštní muchomùrky, kterým se øíká pošvatky: mu- 
chomùrka pochvatá (Amanita vaginata) a plavá (Ama- 
nita fulva), obì pùsobí na pohled velmi podezøelým doj- 
mem, ale pro znalce pøedstavují chu�ovì jemné zpestøe- 
ní houbových pokrmù. Hlavním poznávacím znakem je 
v mládí konický, pozdìji rozložitý klobouk se støedovým 
hrbolkem a paprsèitým rýhováním od okraje, pøibližnì 
do tøetiny polomìru klobouku. Pošvatky nemají prsten 
a vyrùstají z výrazné pochvy. Výše zmínìným se velmi 
podobá kukmák okázalý (Volvariella gloiocephala), kte- 
rý obèas vyrùstá od léta do podzimu z trávníku pod 
sídlištními paneláky. Houba je celá šedobílá, s rùžovými 
lupeny a øedkvovitým pachem, je jedlá, ale podøadnìjší 
kvality.

Velkým pøekvapením byl nález ryzce smrkového (Lacta- 
rius deterrimus) pod støíbrnými smrky za „Gambrinu- 
sem“. Rostlo zde hned nìkolik plodnic této vynikající 
houby. Ryzec smrkový se pozná velice snadno, jde 
o oranžovou houbu se zelenavými kruhy na klobouku. 
Hlavním znakem však je, že po poranìní roní oranžové 
mléko. Podmínìnì jedlý je také bílý ryzec peprný (Lacta- 
rius piperatus) na svahu pod MÚ. Plodnice je celá bílá, 
hladká, tuhá a po poranìní roní bílé mléko. Jeho chu� je 
velmi palèivá. Houbu však lze grilovat spoleènì se sla- 
ninou, po této úpravì získá pikantní nahoøklou chu�. 
Podobný je také ryzec plstnatý (Lactarius vellereus), 
rostoucí pod bøízami a ve škarpách. Povrch klobouku je 
však plstnatý až šupinatý a bývá èasto zneèištìn. V Rusku 
se tato houba upravuje kvašením podobnì jako okurky.
Celou škálu jedlých druhù ve mìstì najdeme na starých 
paøezech. V zimì na nich roztroušenì nalézám penízov- 
ku sametonohou (Flammulina velutipes), velké množ- 
ství bylo napø. za garážemi pod poliklinikou. Jde o hou- 
bu s oranžovým kloboukem, svìtlými lupeny a sameto- 
vì hnìdoèerným tøenìm (nohou). Na paøezu v Halaso- 
vì ulici jsem zjara nalezl jedlý choroš šupinatý (Poly- 
porus squamosus). V parku jsou velmi hojné václavky 
(Armillaria sp.), ve mìstì už bývají jen zøídka. V jednom 
z blokù, který je souèástí Halasovy ulice, sleduji již od 
února trsy hlívy plicní (Pleurotus pulmonarius), která vy- 
rùstá na mrtvém jeøábu. A nelze nezmínit sírovce žluto- 

Stáj Prima Horseland se nachází ve Vykmanovì, vlastní 
celkem pìt poníkù, kteøí dìlají radost již celkem poèetné 
dìtské par�ì „Primahorslenïaèek“. Hlavním mottem 
v naší stáji je být prima, chovat se prima a žít si prima 
spolu s poníky, dvìma pejsky a dvìma koèièkami. Zde 
uèíme dìtièky již od útlého vìku (asi od ètyø let) nejen 
lásce ke zvíøatùm, správnému pøístupu k nim a zodpo- 
vìdnosti, ale též spoleènému soužití dìtí rùzných vìko- 
vých kategorií, vzájemné podpoøe a porozumìní i mezi 
sebou. Prostì nabízíme dìtem aktivnì strávený volný 
èas spojený se zvíøátky a pøírodou. Nìkolika dìtièkám 
jsme pomohli odbourat tzv. bariéru mìstských dìtí, kte- 
rá vzniká v dnešní dobì proto, že dìti pøicházejí do kon- 
taktu se zvíøaty jen velmi ojedinìle a tím v jejich tìsné 
blízkosti obèas poci�ují strach. Po získání dùvìry se ale 
vše obrátí a dìti se ke zvíøátkùm rády opìt vracejí, a� už 
se jen pomazlit, èi se aktivnì vìnovat ježdìní a péèi o nì. 

Tento pøístup nám pøinesl letos poprvé i ovoce, v kvìtnu 
jsme úspìšnì reprezentovali mìsto Ostrov na Jarní me- 
dailové výstavì pony ve Valèi, kde se dvì naše odcho- 
vankynì, sedmiletá Deniska Paèanová (ZŠ Májová) 
a 12letá Andrejka Fousová (ZŠ Masarykova) s našimi 
poníky úspìšnì umístily. Ve výstavních soutìžích získaly 
jedno druhé a jedno páté místo, ve sportovních soutì- 
žích pro pony jedno první, jedno tøetí a dvì pátá místa. 
Po celkem úspìšném zaèátku jsme se pøipravovali na 
dvoudenní Národní výstavu a pony soutìž v Plasech, 
která se konala poèátkem èervence, na tu jsme ale 
bohužel nakonec neodjeli z dùvodu selhání dopravy 
pro naše poníky, což nás všechny velice mrzelo. 
Vynahradili jsme si to 15. srpna, kdy jsme se zúèastnili 
historicky první pøehlídky Shetland Pony Show v Pod- 
krušnohorském zooparku Chomutov. Byl to slunný den 
plný dìtí, poníkù a soutìží. Úèast byla hojná, konkuren- 
ce veliká, my jsme se zúèastnili tentokrát s jedním po- 
níkem, ale i tak jsme celkem pìknì reprezentovali: 
druhé místo ve výstavní soutìži Lead rein, druhé místo 
v soutìži Jízda zruènosti (z celkem 19 startujících pøeváž- 
nì ve vìku 10 až 15 let) a tøetí místo v Dostihu pro pony 
do 110 cm, kde byla naše sedmiletá èlenka Deniska 
Paèanová nejmladší úèastnicí. 

Do budoucna máme zájem o spolupráci s mìstem 
Ostrov, s Ekocentrem v rámci kroužku Chovatelství, 
s ostrovskými základními i mateøskými školami. Více na: 
www.primahorseland.snadno.eu.  

Borecké rybníky 
se (zásluhou ry- 
báøù i mìsta) pro- 
mìòují v pøírodní 
park.

Zmizely plechové 
garáže za pekár- 
nou, po lavièkách 
pøibyl i altánek atd. 
Obèas se „nìkdo 
silný“ pokouší uto- 
pit lavièku v rybní- 

ce, stopy tu zanechávají pejsci, u lavièek nìkdy zùstává 
pìkný nepoøádek… Snad se to èasem zlepší.

To u starého koupalištì byla prý v ostrovském dávno- 
vìku i restaurace. Dnes její zbytky privatizovali nezná- 
mí táborníci. Je to úchvatné místo. 

Ostrovské kontrasty II.

Text a foto: Jiøí Ciprian

Ostrov získal další body, tentokrát v oblasti 
sportu, a to v disciplinì, nad kterou hlavnì 
starším roèníkùm naskakuje husí kùže… Jde 
o Fourcross, závody ètyø cyklistù v nerovném 
horském terénu s øadou umìlých pøekážek na 
dráze dlouhé 300 až 500 metrù. 

Vítìzí dva ze závodníkù, kteøí dosáhli nejvìtší rychlosti 
a postupují do dalších kol, až po závìreèný závod ètyø 
nejlepších. Mezi nimi se v nejvyšší soutìži, Èeském 
poháru, která se konala letošního 22. srpna v Tošo- 
vicích u Ostravy, probojoval na první místo èlen 
ostrovského Cykloteamu, osmnáctiletý Zdenìk Plášil. 
Stal se tak letošním absolutním vítìzem Èeského po- 
háru, závodu se zahranièní úèastí a zajistil si tak i úèast 
v kategorii Elita pro pøíští sezónu. A to i pøesto, že ho 
èeká ještì závìreèný závod 4. øíjna v Litomìøicích a že 
v závodì, soubìžném s Èeským pohárem (Mistrov- 
ství Èeské republiky 23. srpna v Tošovicích) obsadil 
tøetí místo. Další pohár pøibyl ještì v Plzni 29. srpna.

Cyklistiku si Zdenìk Plášil zvolil za své prvoøadé uplat- 
nìní velmi èasnì. Už v mateøské škole jako tøíletý 
vítìzil nad všemi, i staršími spolužáky a pod otcovým 
dohledem pak systematicky a s chutí trénoval. Hrál 
kromì toho také hokej a florbal, lyžoval. Zúèastnil se 
rùzných menších závodù, ale již ve svých ètrnácti le- 
tech mohl jet svùj skuteèný velký závod s mezinárod- 
ním obsazením - Seat Fourcross Masters. Od té doby 
pravidelnì trénuje na fourcrossové dráze v Kraslicích 
a absolvuje roènì na ètyøicet rùzných soutìží, vèetnì 
Západoèeské ligy, v níž získal vedoucí místo a ligy 
Moravské i Nìmecké, ve které se ostatnì letos 
umístil jako tøetí v kategorii Elita.

Závody Fourcrossu se u nás konají mimo jiné v Kras- 
licích, Praze, Šumperku, Tošovicích u Ostravy, Pøero- 
vì. O úspìších Zdeòka Plášila za poslední ètyøi roky 
jeho závodìní svìdèí šestnáct blýskavých pohárù 
a celý veliký svazek nejrùznìjších medailí. A jeho další 
perspektiva a veliké pøání? Zúèastnit se Svìtového 
poháru v horských kolech, který se koná v rùzných 
zemích: Rakousku, Kanadì, USA, Nìmecku. Jako 
vrchol, kterého by chtìl dosáhnout, je pak bicrossová 
disciplina na Olympiádì. Obojí je ovšem snem, jehož 
realizace naráží na finanèní možnosti. I tak znamená 
totiž dráha závodníka na horském kole veliké náklady, 
jak na speciální vybavení, tak na dopravu a startovné. 
Co však Zdeòku Plášilovi nechybí (ba pøebývá), je 
radost z pøekonávání obtížných situací, chu� vítìzit 
a dùsledná pøíprava pro každý závod. A také obìtavá 
podpora rodiny. Vìtšinu pøedpokladù pro dosažení 
své nejvyšší mety tedy má a nezbývá, než mu pøát, aby 
k ní (a bez úhony) jednou dospìl a dodal tak i dalšího 
lesku reprezentaci svého mìsta. 

Mykologická zastavení v našem mìstì - èást I.

Ostrovští poníci jsou úspìšní

Denisa Paèanová, Vykmanov

Sportovní body pro Ostrov 

Mgr. Zdeòka Èepeláková

Martin Chochel 
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Knedlíkový projekt je v plném proudu. Odborným 
garantem akce je Asociace kuchaøù a cukráøù ÈR. 
Výstavu do pùli záøí navštívilo již 300 návštìvníkù, 
uskuteènila se soutìž o nejlepší houskový, karlovarský 
a ovocný knedlík. 

Další II. knedlíkový den se koná 14. listopadu 
v kategorii „bramborový knedlík“. 

Uvítáme všechny, kdo rádi vaøí, jedí knedlíky nebo se 
chtìjí jen pobavit èi ochutnat vhodná piva ke 
knedlíkùm. Kdo nemùže do Chebu pøijet, a� nám 
napíše recept nebo knedlíkový pøíbìh na: 
www.muzeumcheb.cz/knedlik.

Hledáme také lidi, kteøí se jmenují Knedlík nebo 
nìkoho takového znají. 

Pro dìti byly vyhlášeny knedlíkové soutìže, o nejlepší 
scénáø ke Knedlíkové pohádce a celá øada dalších 
knedlíkových programù. Muzeum pro dìti vydalo 
Knedlíkový sešit. 

Výstava a doprovodné akce potrvají do 10. ledna 2010. 

Nová nabídka Informaèního centra
Infocentrum v Domì kultury Ostrov novì nabízí letecký plakát Ostrova a také možnost objednání aktuálního leteckého snímku 
opatøeného laminovaným povrchem. K pøíležitosti poøádání 41. roèníku Dìtského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana si 
mùžete v Infocentru zakoupit tradièní festivalové triko z bavlny a také døevìné jo-jo, které je symbolem letošního festivalu s tématem Dìti 
v akci. 

Muzeum Cheb 
Knedlíkové zpravodajství 

Dana Kolovratníková, ved. IC 

Lišajové - fotografie mìsíce Fotoklubu Ostrov, autor Jan Doležal  

Z jiných regionù
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