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V období gotiky a renesance stávaly truhly na soklu, který 
byl samostatný a truhly tak mohly být pøenosné. Od 
poloviny 18. století se sokl mìní na nohy ve tvaru stlaèené 
koule a v 19. století ve tvaru komolého jehlanu. Vývojem 
prochází i výzdoba truhly. Nároèné øezby a intarzie na- 
hrazuje v lidovém prostøedí malba, vycházející ze zlido- 
vìlých motivù baroka a klasicismu. Vedle iluzivní archi- 
tektury sloupkù, pilastrù èi výklenkù se uplatòuje pod 
silným vlivem sakrálního umìní i štafírování, malované 
mramorování. V širokém pásmu èesko-nìmeckého po- 
hranièí je nejtypiètìjším podklado- 
vým nátìrem sytá modrozelená 
barva tyrkysového odstínu, výzdo- 
ba se èlení do dvojice ètvercových 
polí s kvìtinovými motivy rùžièek èi 
tulipánù doplnìných vázami, girlan- 
dami, ptáèky, postavami svìtcù 
apod. Zcela unikátní je pak chebský 
malovaný nábytek s figurální výzdo- 
bou a krajinomalbou. Èasto bývala 
malba doplnìna i letopoètem. Ve 
venkovském prostøedí stávaly tako- 
véto truhly v obytných svìtnicích a sloužily k uchovávání 
odìvù, ložního prádla nebo povleèení. V truhle také 
bývala postranní pøihrádka, která sloužila k ukládání šper- 
kù a drobných rodinných cenností èi modlitebních knížek. 
Rovné víko sloužilo rovnìž k sezení.

Truhla z Ostrova je tradièní, dokonale provedená práce 
lidového charakteru, je obdélná s horním odklápìcím 
víkem a spoèívá na soustružených nohách (délka 111 cm, 
šíøka 62 cm, výška 68 cm). Èelní strana i strany boèní jsou 

Zcela nedávno byla muzeální expozice v ostrovském klášteøe obohacena o velmi zajímavý artefakt, malovanou 
truhlu. Truhly, jako jeden z nejstarších a nejdùležitìjších typù nábytku, mívaly nejèastìji obdélný tvar a zhotovo- 
valy je zruèné truhláøské dílny. Bývaly zdobené buï intarziemi, plastickými prvky èi malovanými motivy. Bìhem 
staletí se podoba truhly vyvíjela a èásteènì mìnila. Podle konstrukèního provedení a výzdoby mùžeme poznat 
dobu zhotovení a používání truhly. 

malované. Ústøedním motivem na èelní stranì je malba 
madonky s Jezulátkem v barokních šatech obklopených 
svatozáøí. Motiv madonky je zasazený do stylizovaného 
vìnce, v nìmž jsou vsazeny iniciály S, H. Vlevo i vpravo 
doprovází hlavní motiv kytice ve vázách s rùžemi a tuli- 
pánem. Mezi kyticemi a ústøedním vìncem se nachází 
ještì monogram M, K. Jako podkladová barva vnitøního 
pole je použita èervená rumìlka, pro obvodový rám pak 
barva modrozelená, tmavého tyrkysového tónu. Vnitøní 
èervené pole je rámované svìtlou linkou, která se v rozích 

i ve støedu rozvíjí do stylizovaných 
úponkù. Na krajích èelní strany je 
uveden i letopoèet 1849. Profilova- 
ný rám horního víka i spodní rám 
vèetnì nožièek jsou opatøeny èer- 
veným nátìrem. Na boèních stra- 
nách má truhla uprostøed malo- 
vané mírnì obdélné pole, prove- 
dené v èervené barvì a lemované 
svìtlou linkou s rohovými úponky, 
s vìncem rùží ve støedu plochy. 
Z obou stran jsou navíc osazena 

silná kování s masivními kovanými držadly pro pøenášení 
truhly. 

Truhla mìla pùvodnì polychromované i horní víko, malba 
se zde ale již nedochovala. Dokládají ji nepatrné zbytky 
a stopy tyrkysových barevných nátìrù. Truhla je zabezpe- 
èena zapuštìným zámkem s barokizujícím štítkem. Na 
horní stranì se vedle zámku nacházejí stopy po násilném 
otevírání truhly. Víko je ke korpusu truhly pøipojeno 
pomocí dvou dlouhých pásových závìsù se segmentovým 

rozšíøením na koncích. Závìsy jsou ke døe- 
vìné desce víka pøipevnìny kovanými høe- 
by. Na levé stranì truhly se nachází i ne- 
zbytná vnitøní postranní pøihrádka na cen- 
nosti se samostatným víkem.

Malovaná truhla, objevená v Ostrovì 
v jednom starožitnictví, je z mnoha hledisek 

velmi významná a cenná. Hodnotná je již 
svým provedením a stáøím, nebo� se s ta- 
kovými truhlami dnes setkáváme prakticky 
pouze v národopisných expozicích muzeí. 
Nacházejí se v depozitáøi Krajského muzea 
Cheb, nìkolik jich má ve sbírkách napøíklad 
františkolázeòské muzeum na hradì See- 
berg, další mùžeme obdivovat v Krajském 
muzeu v Karlových Varech èi v poboèce 
muzea v Nejdku. 

Pokraèování na stranì 2
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Mezinárodní projekt 
Euroklíè II.

Truhla s malbami lidového charakteru je dnes 
v èesko-nìmeckém pohranièí již zcela unikátním 
a nadmíru cenným kouskem s vysokou historickou 
a tudíž i sbìratelskou cenou. Naše truhla je ovšem 
pro mìsto Ostrov cenná svou proveniencí. Podle 
všeho pochází zøejmì pøímo z ostrovského kláštera, 
piaristické koleje. Iniciály S, H, které se nacházejí 
u madonky s Jezulátkem, byly nalézány vyražené na 
cihlách použitých pøi stavbì konventu piaristické 
koleje v Ostrovì. Nikde jinde, s výjimkou dru- 
hotného použití na kapli sv. Jana Nepomuckého 
v Zámeckém parku, nebyly cihly s touto ražbou 
objeveny. Nabízí se tedy jako jedna z možností 
oznaèení Posvátného okrsku - Schlackenwerthe 
Heilige èi Sanctus. To však ještì èeká na své vyøešení. 

Pùvodní výrobci lidových pøedmìtù se málokdy 
podepisovali na svoje výrobky, pøesto jsou na truhle 
uvedena ještì další písmena - M, K, která mohla 
patøit buï výrobci, nebo i majiteli pøedmìtné truhly. 
Je tak možné pøedpokládat, že truhla mohla být buï 
pøímo souèástí inventáøe piaristické koleje, nebo byla 
pøipravena pro studujícího na ostrovské koleji. Z hle- 
diska výtvarného projevu malby madonky s Jezu- 
látkem je patrná souvislost s podobou madonky 
z kaple Panny Marie Einsiedelnské, sledovatelné jak 
na sošce z oltáøe, tak na jejím zpodobnìní ze starých 
rytin a pøíležitostných tiskù ostrovské piaristické 
koleje. Tak, jak bylo bìžnì zvykem, že si nevìsta 
pøinášela svoji výbavu do nové domácnosti ve 
skvostné truhle, mohl platit obdobný princip i v pøí- 
padì pøíchodu ke studiu na kolej. Truhla mohla 
sloužit k uchovávání osobních vìcí studentù pia- 
ristické koleje èi chovanek pozdìjšího dívèího pen- 
zionátu Sester køes�anské lásky. Liturgické užití námì- 
tu symbolizuje spolu s motivem madonky s Jezu- 
látkem i ostøe èervená barva hlavního pole. Truhla 
pochází podle datace z roku 1849, tj. z doby tìsnì 
pøed zánikem piaristické koleje v Ostrovì (kolej za- 
nikla v roce 1852, definitivnì odešli piaristé z Ostrova 
roku 1876). Barokní úponky a stylizované kvìty do- 
kládají zlidovìní forem a konzervativnost prostøedí, 
které prodlužovalo prvky pozdního baroka až do 
poloviny 19. století. Nalezená truhla je charakte- 
ristickou ukázkou lidové tvorby èesko-nìmeckého 
pohranièí s uplatnìním malebných malovaných moti- 
vù. S velkou pravdìpodobností se historie truhly váže 
k historii Posvátného okrsku v Ostrovì.

Po zrušení koleje a následnì i dívèího penzionátu 
truhla zùstala v Ostrovì a zøejmì se dìdila z generace 
na generaci. Díky torzu lístku pøilepeného na zadní 
stranì truhly je zøejmé, že se s truhlou cestovalo, a to 
patrnì v období první Èeskoslovenské republiky 
nebo v období po druhé svìtové válce 1945-1948, 
nebo� je zde uvedena cesta ze stanice Malacky do 
Prahy na Masarykovo nádraží. V Ostrovì pak zùstala 
truhla až do dnešních dní. Jak jsme již pøedeslali 
v minulém èísle OM, víme pouze to, že ji do místního 
starožitnictví dala neznámá starší paní, protože od- 
cházela do domova dùchodcù a truhla by se jí tam už 
nevešla. Truhla je ve velmi zachovalém stavu a nepo- 
tøebuje žádný restaurátorský zásah. Zároveò v sobì 
nese zcela jistì zajímavý pøíbìh. Proto opìt prosíme, 
pokud neznámá majitelka truhly ète tyto øádky, aby se 
nám ozvala do Domu kultury nebo ostrovského 
kláštera a pøíbìh truhly nám pomohla objasnit. Za 
pøípadnou pomoc pøedem dìkujeme. 

Malovaná truhla 
z kláštera v Ostrovì

Pokraèování ze strany 1

Mgr. Lubomír Zeman

Nemocnice Ostrov pokraèuje i nadále v rozvoji zdra- 
votnického zaøízení s intenzivním zamìøením na od- 
bornou péèi, uspokojení potøeb a preferencí klientù. 
V øíjnu probìhla komplexní modernizace lùžkového 
rehabilitaèního oddìlení vèetnì ambulantního traktu 
a vodoléèby. Garantem projektu byl fyzioterapeut 
Pavel Koláø, pøednosta kliniky rehabilitace II. lékaøské 
fakulty UK v Praze Motole. Rehabilitaèní oddìlení ON 
je nyní ve výraznì vyšším komfortu. Pokoje jsou zatep- 
leny a je zde vlastní sociální zaøízení. Klient získává díky 
optimálnímu nastavení organizace práce výraznì kva- 
litní služby. Rekonstruován byl také stravovací provoz 
ke zlepšení služeb pro klienty i zamìstnance. Násle- 

Nositelem a realizátorem projektu je 
Národní rada zdravotnì postižených 
ÈR (dále jen NRZP ÈR). Asociace krajù 
ÈR poskytla radì záštitu pro pøípravu 
a realizaci projektu na území všech 

krajù. Tomu odpovídá financování projektu ve dvou 
fázích, pøípravné a realizaèní. Projekt je pøipravován již 
dva roky a v ryze komerèní soutìži PETROLawards mu 
byl udìlen titul Nejvýznamnìjší poèin roku 2007 
v kategorii vybavení èerpacích stanic. Finanèní pro- 
støedky na nákup a distribuci univerzálních euroklíèù 
a na nákup a montáž eurozámkù se snaží zajistit NRZP 
ÈR z evropských strukturálních fondù (ROP a OP LZZ), 
veøejných rozpoètù, nadaèních, sponzorských a jiných 
zdrojù. Cílem je usnadnit realizaci projektu a pomoci 
osobám s trvale sníženou schopností pohybu, doèasnì 
omezenou schopností pohybu a rodièùm s dìtmi do tøí 
let, ale i provozovatelùm veøejnì pøístupných míst 
pøátelských pro tyto lidi. V souèasné dobì lze euroklíè 
poøídit za 357 Kè (vèetnì DPH) na základì objednávky 
na adrese v distribuèním místì: NRZP ÈR, Jiøina 
Štoèková, Krymská 1742/6, 360 01 Karlovy Vary 
(k.vary@nrzp.cz, tel. 736 751 205). Toto distribuèní 
místo nahrazuje doèasnì Sí� mateøských center, ve 
kterých by mìly být výhledovì (a dle projektu) 
euroklíèe rovnìž distribuovány. Dalším kontaktním 
místem je NRZP ÈR, Michaela Kubíèková, asistentka 
pøedsedy NRZP ÈR, Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 
(m.kubickova@nrzp.cz, tel. 266 753 421, fax 266 753 
420), a to osobnì nebo na dobírku poštou vèetnì 
balného a poštovného, nebo dohodou na smluveném 
místì. Pøi prodeji euroklíèe bude s vlastníkem vyplnìn 
Evidenèní list euroklíèe. Euroklíè mohou požadovat 
osoby se zdravotním postižením na základì prùkazu 
ZTP nebo ZTP/P a rodièe s dìtmi do tøí let. Ve veøejnì 
pøístupných budovách se zabudovanými eurozámky 
jsou euroklíèe zapùjèeny na potøebnou dobu u ob- 
sluhy, v recepci, vrátnici apod. zdravotnì postiženým, 
kteøí nevlastní euroklíè, seniorùm a osobám krátkodobì 
indisponovaným. V Karlovarském kraji jsou eurozámky 
zabudovány v množství dvou kusù u provozovatelù 
Obchodního centra Varyáda, Hotelu Monika Svobody 
9, Cheb a stanice ÈD Mariánské Láznì.

Protože se zatím nepodaøilo získat finanèní prostøedky 
z výše uvedených fondù, oslovili zástupci Karlovarské- 
ho kraje potenciální provozovatele zaøízení a vyzvali je 
ke spolupráci na projektu. Triáda pro vás bude vývoj 
projektu sledovat a na základì spolupráce s MÚ 
Ostrov a Karlovarským krajem bude usilovat o realizaci 
projektu v našem regionu. O dalších skuteènostech, 
odezvì a spolupráci s provozovateli zaøízení vás bude- 
me i nadále informovat v OM. Dìkujeme vám za po- 
zornost, spolupráci a pøípadné související informace, 
vyplývající z každého vašeho prožitého dne, které lze 
sdìlit na adresu: kppss.ostrov@seznam.cz. 

Ostrovské základní školy se zapojí do projektu 
vzdìlávání pedagogických pracovníkù. Základní školy 
v Ostrovì (Masarykova, Májová, J. V. Myslbeka a MŠ) 
byly spolu s dalšími 10 školami v Karlovarském kraji 
osloveny Prvním èeským gymnáziem v Karlových Va- 
rech, aby se staly partnery v projektu „Další vzdìlávání 
pedagogických pracovníkù v Karlových Varech“. Tento 
projekt bude financovaný v rámci Operaèního progra- 
mu Vzdìlávání pro konkurenceschopnost a pedago- 
gùm ostrovských základních škol by tak umožnil bez 
jakékoli finanèní spoluúèasti (a� základní školy samotné 
èi zøizovatele) zvyšovat svoji kvalifikaci, napø. v akredi- 
tovaném vzdìlávání jazykovém, pøedmìtovém a obec- 
nì pedagogicko-psychologickém. Zároveò by školy 
mohly spoluprací na projektu získat pro výuku svých 
žákù novou didaktickou techniku. 

Na jaøe 2005 byli Ostrovští osloveni pracovníky 
Odboru školství, mládeže a tìlovýchovy Krajské- 
ho úøadu Karlovarského kraje, aby vytipovali jed- 
nu ostrovskou základní školu, ve které by se pro 
dìti cizincù z èlenských státù Evropské unie ze 
spádového obvodu realizovala bezplatná jazyko- 
vá pøíprava. 

Podle školského zákona je jednou ze zásad bezplatné 
základní a støední vzdìlávání obèanù i z jiného èlenské- 
ho státu EU. Krajský úøad má tímto zákonem stanovenu 
povinnost zajistit ve spolupráci se zøizovatelem školy 
(podle místa pobytu žáka) bezplatnou výuku èeského 
jazyka, pøizpùsobenou potøebám tìchto žákù a umožnit 
tak zaèlenìní žákù - cizincù do základního vzdìlávání. 
Pro tento úèel byla vytipována Základní škola Májová 
Ostrov, které jsou každoroènì poskytovány finanèní 
prostøedky na platy pedagogických pracovníkù a uèeb- 
ní pomùcky z rozpoètu Karlovarského kraje. Projekt 
bezplatné pøípravy dìtí cizincù probíhá vždy pùl roku 
(záøí až únor). Dítì je dopoledne zaøazeno do bìžné 
výuky ve své tøídì, v odpoledních hodinách v rozsahu 
šesti vyuèovacích hodin týdnì navštìvuje pak speciální 
výuku èeského jazyka, výuku vedou tøi pedagogové. 
Od záøí 2007 do února 2008 se zúèastnilo této výuky 
pìt dìtí, od záøí 2008 do února 2009 se projektu v ZŠ 
Májová zúèastnily dvì dìti z první tøídy (Bulhar a Nìm- 
ka). ZŠ Májová se také zapojila do projektu Comenius 
„Národní agentury pro evropské vzdìlávací progra- 
my“. Škole byla poskytnuta dotace ve výši 17 tisíc eur 
na dvouletý projekt v rámci Programu celoživotního 
uèení. Grant je urèen na financování nákladù na akce, 
napø. výjezdy žákù a pedagogù s úèastí dalších 
partnerských škol, nákup potøebné ICT techniky atd. 

Jazyková pøíprava cizincù 
na ZŠ Májová

Vzdìlávání pedagogických 
pracovníkù

Novinky v Nemocnici Ostrov
dovat bude komplexní pøestavba Interního oddìlení 
vèetnì Jednotky intenzivní péèe. Do konce tohoto 
roku bude instalován CT pøístroj. V první polovinì roku 
2010 plánuje nemocnice vybudování nových centrál- 
ních operaèních sálù. Z regulaèních poplatkù za srpen, 
záøí a øíjen byl zakoupen elektrošokovací pøístroj na 
Psychiatrické oddìlení, na Pediatrickém oddìlení byly 
rekonstruovány dva pokoje, do kterých byla dodána 
nová lùžka. Dále zde byla dovybavena sesterna. Na 
oddìlení DIOP byly dovybaveny sesterna, denní míst- 
nost a vyšetøovna. Zakoupena byla moderní a speciální 
lùžka na interní a chirurgické oddìlení JIP. 

Za Triádu Ostrov: Zdenka Buèková Mgr. Dagmar Shánìlová, Odbor KSVS

Andrea Zvolánková, mluvèí NO

Mgr. Dagmar Shánìlová, Odbor KSVS



Upozoròujeme žadatele, že termín pro podávání 
písemných žádostí o grant z rozpoètu mìsta 
Ostrova na rok 2010 je nejpozdìji do 31. prosin- 
ce 2009.

Již od roku 2006 je termín podávání žádostí navržen 
pouze jedenkrát roènì, stejnì jako vyplácení finanèní 
dotace. Ve formuláøi, který najdou žadatelé na webu 
mìsta Ostrova, jsou vymezeny pøesné náležitosti 
projektu, které musí každá žádost o neinvestièní 
dotaci obsahovat. Vyplnìné formuláøe je tøeba doru- 
èit do podatelny Mìstského úøadu Ostrov. 
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Se zaèátkem školního roku zaèali i strážníci MP Ostrov 
spoleènou akcí s policisty ÈR. Již od prvního dne škol- 
ního roku dohlíželi u pøechodù pro chodce na bezpeè- 
né pøecházení dìtí pøes frekventované ulice, zejména 
v blízkosti škol. Akce byla spojena s menším kvízem 
(zejména pro nejmladší dìti). Za prokázání znalosti pra- 
videl silnièního provozu byly dìti odmìnìny drobnými 
dárky. Naplno se rozjelo i blokové èištìní vybraných 
ulic v Ostrovì. Ne každý z øidièù respektoval znaèení 
a v øadì pøípadù museli situaci øešit právì strážníci MP. 

V záøí strážníci øešili celkem 255 pøestupkù a uložili za nì 
sankce v èástce 30 tisíc korun. Z toho bylo 203 pøe- 
stupkù v dopravì a 52 na úseku veøejného poøádku. 
Strážníci napø. pøijali 96 oznámení na linku 156, v 19 pøí- 
padech spolupracovali s PÈR, zadrželi jednoho pacha- 
tele trestného èinu, dvakrát provedli odchyt psù, tøikrát 
øešili pøestupek porušení vyhlášky o volném pohybu 
psù, v 27 pøípadech doruèovali písemnosti, 24krát kon- 
trolovali místa, kde je zakázáno kouøení na veøejnosti, 
provedli 21 kontrol zahrádkáøských kolonií atd.
5. záøí 12.26 hod. Prodavaèka marketu oznámila, že 
dva muži odcizili zboží a pøi zadržení je odmítli vrátit. 
Strážníci se okamžitì dostavili na místo, ale pachatelé 
mezitím utekli. Vytìžením svìdkù se podaøilo zjistit, že 
pachatelé k obchodu pøijeli vozidlem, a tak bylo vozidlo 
uzamèeno botièkou. Téhož dne ve 23.55 hod. se pøi- 
hlásil majitel vozidla, 28letý muž z Mostu a žádal odblo- 
kování vozidla. Pøípad si k dalšímu šetøení pøevzali 
policisté PÈR Ostrov.
15. záøí 23.11 hod. Oznámení, že v Borecké ulici se 
pohybuje vozidlo, které øídí muž bez øidièského opráv- 
nìní. Strážníkùm se podaøilo vozidlo zastavit a zjistili, že 
øidièi, 40letému obèanu Slovenska, byl zadržen øidièský 
prùkaz, navíc z nìj byl cítit alkohol. Podle výsledku 
dechové zkoušky mìl 1,6 promile alkoholu v krvi. 
17. záøí 14.28 hod. Oznámení o krádeži kabelky v ob- 
chodním domì. Od poškozené 26leté obèanky stráž- 
níci zjistili, že si nechala kabelku v nákupním košíku 
a v nestøeženém okamžiku ji nìkdo odcizil. Ostraha 
zjistila na kamerách dvì podezøelé osoby a vzhledem 
k podezøení z trestného èinu krádeže byla vìc pøedána 
PÈR.
23. záøí 13.55 hod. Strážníci zastavili na Jáchymovské 
ulici øidièe malého motocyklu, který pro jízdu na nìm 
nebyl vybaven. Chybìla mu ochranná pøilba a brýle. 
14letý mladík z Ostrova navíc nevlastnil øidièské 
oprávnìní.
24. záøí 7.06 hod. Oznámení ženy z Ostrova o špat- 
ném zdravotním stavu 91letého muže, který z bytu ne- 
odpovídá na klepání. Strážníci za pøítomnosti pøíbuzné 
nemocného, která se marnì pokoušela odemknout 
byt, dveøe vykopli, nebo� byla dùvodná obava, že je 
ohrožen život majitele bytu. Poté byl muž, ležící na 
chodbì bytu, pøevezen do nemocnice. 

Území mezi vleèkou a Jáchymovskou ulicí je v souèas- 
né dobì øešené v podrobnosti schváleného Regulaèní- 
ho plánu Jáchymovská ulice -  vleèka. Toto území je na- 
vrženo k zástavbì pøevážnì bytovými domy, dopravní- 
mi plochami a zelení. V daném území se nachází 123 
staveb garáží, z nichž 25 (jedna garáž je ve vlastnictví 
mìsta Ostrov) stojí na pozemcích ve vlastnictví mìsta 
Ostrov a 98 staveb garáží pak na pozemcích ve 
vlastnictví soukromých osob. Garáže jsou schváleným 
územním plánem urèeny k odstranìní. Zastupitelstvo 
mìsta Ostrov schválilo výkup tìchto staveb garáží za 
cenu ze znaleckého posudku, veškeré náklady spojené 
s prodejem hradí mìsto Ostrov. Pokud má vlastník 
garáže zájem garáž využívat i nadále, bude s ním do 
doby realizace výstavby uzavøena výpùjèní smlouva na 
dobu neurèitou s výpovìdní lhùtou dva mìsíce. Odbor 
majetku mìsta písemnì oslovil vlastníky staveb garáží 
s nabídkou k odkoupení do vlastnictví mìsta Ostrov. 
V souèasné dobì z celkového poètu 122 garáží 
v soukromém vlastnictví Odbor majetku mìsta eviduje 
35 žádostí o prodej garáží, z toho je již 16 garáží ve 
vlastnictví mìsta Ostrov. Ètyøi garáže jsou ve vlastnictví 
investora, který bude území zastavovat. Celkovì byla 
dosud za garáže z rozpoètu mìsta vyplacena èástka 
888 500 Kè. 

Oproti pøedchozím letùm, kdy nepøíznivé klimatické 
podmínky dovolovaly otevøení mìstského koupalištì 
až v prùbìhu èervna, v letošním roce byla zahájena 
plavecká sezóna už 1. èervna, v den oslav Mezinárod- 
ního dne dìtí. V rámci tohoto dne byl pro dìtské 
návštìvníky vstup zdarma. Provoz mìstského koupali- 
štì byl ukonèen v polovinì záøí a stál mìstskou poklad- 
nu 1 426 000 Kè, což pøedstavuje sumu za provozní- 
náklady. Opravy a údržba objektu mìstského koupali- 
štì se vyšplhaly na 310 tisíc a pøíjmy dosáhly 643 tisíc 
korun. Letošní léto patøilo, oproti pøedchozím roèním 
obdobím, k létùm teplotnì studenìjším a srážkovì 
bohatším. Tyto nepøíznivé klimatické podmínky se pak 
odrazily v návštìvnosti mìstského koupalištì, kdy se za 
vodními hrátkami vypravilo necelých 17 tisíc návštìv- 
níkù. 

Nìkolikaletá spolupráce mezi Ostrovem a ba- 
vorským mìstem Wunsiedel byla oficiálnì 
stvrzena 26. záøí 2009 v klášterním kostele 
Zvìstování Panny Marie. 

V Deklaraci o spolupráci je mj. zakotveno, že obì 
mìsta budou usilovat o aktivní podporu rozšíøení 
vzájemného porozumìní a spolupráce rozvojem 
poznání a výmìnou informací mezi obèany a za- 
stupitelstvy a o jejich uvádìní do povìdomí obyva- 
telstva obou mìst. Na základì vzájemného respektu 
chtìjí pøedstavitelé - politici obou mìst tímto aktem 
otevøít dveøe ke konkrétní spolupráci svým spolu- 
obèanùm, spolkùm, školám, sportovcùm, umìlcùm, 
firmám atd. Slavnostního aktu se zúèastnila poèetná 
oficiální delegace z Wunsiedelu v èele s prvním 
starostou Karlem Willi-Beckem; role patrona pøi 
uzavøení nového partnerství se ujalo mìsto Rastatt 
v èele s vrchním starostou Hansem Jürgenem 
Pütschem. 

Ostrovští by se mìli zapojit do projektu zpracování 
digitálního Povodòového plánu Karlovarského kraje. 
Ministerstvo životního prostøedí se chystá v prùbìhu 
listopadu vypsat výzvu z Operaèního programu životní 
prostøedí (OPŽP), podoblast 1.3.1 Zlepšení systému 
povodòové služby a preventivní protipovodòové och- 
rany. V rámci tohoto dotaèního programu pøipravuje 
Krajský úøad Karlovarského kraje podání žádosti o dota- 
ci na zpracování komplexního digitálního Povodòové- 
ho plánu (dPP) Karlovarského kraje a obcí s rozšíøenou 
pùsobností Karlovarského kraje, pøièemž byla mìstu 
Ostrov nabídnuta možnost na tomto projektu spolu- 
pracovat. Zúøadování žádosti a vypracování projektu 
dPP zajistí na vlastní náklady Krajský úøad Karlovarského 
kraje, jednotlivé zúèastnìné obce prostøednictvím pøí- 
slušných odborù mìstských úøadù pouze zajistí bìžnou 
souèinnost pøi realizaci tohoto zámìru (poskytnutí pod- 
kladù, konzultace se zpracovatelskou firmou). Dotace 
z OPŽP bude poskytnuta ve výši 90 % uznatelných 
nákladù; 5 % nákladù na zpracování dPP by hradil 
Karlovarský kraj, dalších 5 % by bylo rozdìleno mezi 
zúèastnìné obce s rozšíøenou pùsobností (pøislíbena 
úèast obcí Cheb, Sokolov, Aš, Mariánské Láznì 
a Ostrov). Náklady pro jednu obec s rozšíøenou pùsob- 
ností by èinily cca 12 000 Kè (pøi celkové sumì za 
projekt dPP  1 200 000 Kè a úèasti pìti obcí s rozšíøenou 
pùsobností).
Od realizace tohoto projektu se oèekává naplnìní 
zákonné povinnosti zpracovat a udržovat aktuální po- 
vodòový plán správního obvodu kraje a obcí s rozší- 
øenou pùsobností. Karlovarský kraj, potažmo obce 
s rozšíøenou pùsobností by mìly náskok pøi poøizování 
digitální verze povodòového plánu pøed platnou le- 
gislativou v dobì, kdy vše ve státní správì spìje k digi- 
talizaci. Digitální podoba tohoto povodòového plánu 
by umožòovala jeho interaktivní ovládání a použití na 
kterémkoli stolním nebo pøenosném poèítaèi v kance- 
láøi nebo terénu. Veøejná èást dPP by mohla být pøí- 
stupna formou interaktivní webové aplikace, rovnìž tak 
by byla snadná aktualizace formou stahování balíku 
aktuálních informací (resp. mapových podkladù) z digi- 
tálního povodòového plánu ÈR vyvìšeného na inter- 
netu (www.dppcr.cz) a serveru Povodòový informaèní 
systém Èeské republiky. 

Snažení ètyø sochaøù, kteøí v rámci I. roèníku Ostrov- 
ského sochaøského sympózia po dobu tøí týdnù 
opracovávali v Zámeckém parku žulové kvádry, bylo 
úspìšnì zakonèeno 27. záøí dopoledne. Úvodního 
slova se pøi slavnostní vernisáži ujal starosta mìsta Jan 
Bureš. Pøivítal laickou i odbornou veøejnost a podì- 
koval všem, kteøí pøiložili ruku k dílu a podíleli se na 
organizaèním a technickém zajištìní sympózia. Poté 
se dostali ke slovu sochaøi a pøedstavili svá díla. 
Celkové náklady na uspoøádání I. roèníku Ostrov- 
ského sochaøského sympózia se vyšplhaly ke 
200 tisícùm korun a velké díky patøí pøedevším 
generálnímu sponzorovi akce, Ostrovské tepláren- 
ské, a. s. Díky pøíznivým ohlasùm možná nezùstane 
jen u prvního roèníku. 

Mìsto Ostrov vykupuje garáže 

Povodòový plán kraje

Ing. Jana Urbánková, ved. Odboru MM

Ladislav Jurek, Odbor KSVS 

Stvrzení spolupráce 
s mìstem Wunsiedel

O sympóziu ètìte také na str. 7 a 11 

Mgr. Lucie Mildorfová, ved. Odboru KSVS

Ostrovské sochaøské 
sympózium 2009 skonèilo

Žádosti 
o granty z rozpoètu mìsta

Šárka Kvasnièková, Odbor KSVS

red

Mìstské koupalištì zavøelo brány

Mìstská policie Ostrov v záøí

Karel Ille, Odbor SMM

Bc. Pavel Èekan

Oficiální stvrzení spolupráce                     Foto: Archiv MÚ Ostrov



V podzimních mìsících se naši žáci øádnì zapotili 
v rámci atletických soutìží, nìkteré tøídy využily 
programové nabídky kulturních zaøízení a agentur; 
1. øíjna se uskuteènilo školní kolo v pøespolním bìhu 
žákù I. stupnì za úèasti 115 bìžcù. V okrskovém kole, 
které se konalo 6. øíjna v Zámeckém parku, nás i za 
nepøíznivého poèasí úspìšnì reprezentovali pøede- 
vším žáci Nöbauer, Zeronik, Žemlièka, Knechtlová, 
Brichcín a Anselm. Den poté se naši plavci zúèastnili 
štafety mìst (uplavat 100 m na èas). Reprezentovalo 
32 dìtí a vynikajícího výsledku dosáhl D. Frisecký 
(7. C), který zaplaval rekordní èas 1 min. 20 vteøin. 
Neztratily se ani E. Friesecká a B. Chalupná. Velmi 
dobøe se umístili i úèastníci záøijového atletického 
ètyøboje v Karlových Varech. V silné konkurenci 
18 škol obsadily dívky 5. místo - Moudrá, Lešková, 
Aghová, Šugárová a Budaiová, která si v bìhu na 
60 m vybojovala bronzovou medaili. 

Naše dìti se v záøí zúèastnily i hudebnì zábavního 
programu Jupiáda, pøedstavení cirkusu Tornádo 
a žáci 2. B navštívili kostel Zvìstování Panny Marie pøi 
pøíležitosti výstavy Koèkohrátky. 

Nezahálely ani dìti ze školní družiny. V letošním 
školním roce jsme otevøeli již páté oddìlení a mohli 
jsme tak vyhovìt všem rodièùm, jejichž dìti se už 
bìhem záøí mimo jiné zúèastnily tradièních èlun- 
kových závodù a Leteckého dne s vlaštovkou. 
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Zprávy ze škol

První týdny školního roku jsou za námi. Žáci 
nezaháleli a kromì výuky v novì vybavených tøídách 
(lavice, židle, plazmové televizory) se zapojovali do 
mimoškolních akcí. 

Ostrovská míle tradiènì patøí k nejpopulárnìjším 
sportovním akcím v našem mìstì. Tìší nás, že naši 
žáci, kteøí se zúèastnili masového bìhu v nejvìtším 
poètu ze všech základních škol, vyhráli a získali 
nádherný pohár a v hodu raketkami získali sadu míèù. 
V záøí se tým 5. tøíd (Køížová, Marzová, Nekvindová, 
Pincová, Divišová, Vyleta, Adámek, Pavlík, Klas, 
Oláh) zúèastnil finále okresního kola bìžeckých šta- 
fet. V konkurenci sedmi škol sportovci obsadili skvìlé 
druhé místo a postoupili do krajského kola, kde se 
umístili na tøetím místì. Blahopøejeme! V záøí také 
zahájili svoji Sportovní olympiádu i žáci II. stupnì. 
Naši atleti (Tillingerová, Bratršovská, Hlaváèová, 
Brédiková, Kelemanová, Surmaj, Hájek, Havránek, 
Goldmann, Kolovratník) bojovali v Karlových Varech 
v atletickém ètyøboji. Dívky se umístily na 3. místì, 
chlapci na místì osmém. Všem našim reprezen- 
tantùm dìkujeme za šíøení dobrého jména školy. Za 
pøipomenutí jistì stojí i zahájení nové bruslaøské 
sezóny žákù I. stupnì. 

Ani letos nezapomínáme na charitu. Ve spolupráci 
s nadací Život dìtem jsme nabízeli k prodeji magne- 
tické obrázky pejskù a koèièek, abychom pomohli 
zdravotnì postiženým dìtem. Žáci, rodièe a uèitelé 
pøispìli na konto nadace èástkou 1300 Kè. Dìkujeme. 
Žáci 1.-7. tøíd navštívili pìknì pøipravený hudební 
program Jupiáda. Dìti si spoleènì zazpívaly a zatan- 
èily (i s uèitelkami) v rytmu rokenrolu, samby a hip-
hopu. Bìhem vystoupení si také žáci zasoutìžili 
a odnesli si nejen krásné zážitky, ale i pìkné výhry. 
Každý žák dostal rovnìž CD Jupiáda se zpìvníèkem. 
Více na: www.3zsostrov.cz. 

ZŠ J. V. Myslbeka 
a MŠ Ostrov

Májový trojlístek

Mistrovství Evropy mažoretek NBTA se konalo 
ve dnech 1. až 3. øíjna v Chorvatské Kastelle. 
V juniorské kategorii Duo s rekvizitou se umístily 
Jana Žikavská a Martina Menclová z Ostrova na 
pátém medailovém místì. 

Patøí to k velkým úspìchùm ostrovských dìvèat. Bez 
medailí, ale pøesto na velmi pìkném 10. místì se 
umístila mezi preteen Tereza Provazníková, juniorka 
Lucie Matoušková v sólu na 11. místì a duo Tereza 
Provazníková a Eva Kunzmannová na 10. místì. 

Závodníci z kategorie talentù našeho oddílu Pavlína 
Mezzeiová, David Braný a Ruda Kolitsch se 27. záøí 
zúèastnili semináøe v Bílinì. Tento semináø vedl mezi- 
národní instruktor pro výuku karate Kyoshi-Viktor v.d. 
Wijngaarden, 7. Dan Karate-Do. Ten, kdo mìl nìkdy 
odvahu si zacvièit pod taktovkou pana Wijngaardena 
mi dá urèitì za pravdu, že to není žádný med, ale 
hodnì tvrdý oøíšek. Cvièí se dle tradice starých japon- 
ských mistrù karate. To pro normálního Evropana není 
nic jednoduchého. Po celou dobu semináøe našeho 
spoleèného cvièení i s dalšími cvièenci z rùzných oddílù 
z celé naší republiky se nikomu z nás nedostalo slùvko 
uznání. O to vìtším pøekvapením ale bylo, když nám 
byl zaslán z Nìmecka pochvalný email od pana 
Wijngaardena! Email byl zaslán mému uèiteli, Karlu 
Jedlièkovi, 4. Dan. Ten nám jej pøedal a uvedl i na 
stránkách Kamikaze, kde je možné jej vyhledat v sekci 
Pøíspìvky. Proto mi dovolte, Pavlo, Davide a Rudo, 
abych vám moc podìkoval za váš výkon, protože si to 
zasloužíte. Je to bezvadná reprezentace našeho oddílu. 

V záøí se v Ostrovì narodilo devìt dìtí, zemøelo 
10 obèanù. Manželství uzavøelo v záøí osm párù. 
K trvalému pobytu ve mìstì se bìhem záøí pøihlásilo 
29 osob, odstìhovalo se jich 32. Celkovì tedy ve 
mìstì ubyli ètyøi obèané. Prùmìrný vìk ostrovských 
obyvatel v záøí 2009 byl 41,06 let. Celkový poèet 
obyvatel hlášených v Ostrovì (vèetnì pøilehlých 
obcí) k 30. záøí 2009 byl 16 993. 

Plavecké závody s názvem Plavecká soutìž mìst 
se konaly koncem øíjna ve školním bazénu ZŠ 
Masarykova. Do již 18. roèníku této plavecké 
soutìže se základní škola (a tedy i mìsto Ostrov) 
zapojilo podruhé. V roce 2008 se úèastnilo 
celkem 191 ostrovských plavcù a mìsto se 
umístilo na sedmém místì mezi mìsty do 20 tisíc 
obyvatel. 

Pøáním poøadatelù bylo tento výsledek vylepšit. 
A skuteènì se to podaøilo. Stanovenou vzdálenost 
100 m tentokrát uplavalo 222 plavcù, za svùj výkon 
získali celkem 2924 bodù (o 659 více než loni) 
a mìsto Ostrov se umístilo na ètvrtém místì. Nejpo- 
èetnìjší skupinou úèastníkù byli žáci ZŠ Masarykova 
a také skupina žákù ZŠ J. V. Myslbeka. Bohužel jen 
malou mìrou se podílela ostatní ostrovská veøejnost. 
Všem, kteøí pøispìli k velmi hezkému umístìní, poøa- 
datelé dìkují a již nyní si pro 19. roèník stanovili 
jednoznaèný cíl: zkvalitnit propagaci tìchto veøejných 
závodù a vybojovat spoleènì s obèany pro Ostrov 
pohár, který se udìluje za umístìní na pomyslných 
stupních vítìzù. 

Plavecká soutìž mìst

Poèátek nového školního roku znamenal pro SPŠ 
Ostrov také pøedstavení nových internetových strá- 
nek, které se snaží v dynamiètìjší podobì pøibližovat 
široké veøejnosti aktuality a informace ze života školy. 
S krátkými zprávami se lze seznámit už na titulní stranì, 
další rubriky nabízejí základní informace o všech obo- 
rech, které se v souèasné dobì na škole vyuèují. Pro 
budoucí uchazeèe o studium a jejich rodièe je jistì 
zajímavá sekce Dokumenty, v níž se mohou seznámit 
s èástmi školních vzdìlávacích programù, kde je roz- 
pracován profil absolventa a uèební plány jednotlivých 
oborù i podrobné materiální a personální podmínky 
pro výuku oborù. Zájemce si tak mùže s pøedstihem 
udìlat pøedstavu, co vše jej v prùbìhu studia oboru 
èeká a nemine. Nechybìjí stránky vìnované úspì- 
chùm školy, fotografie z akcí, které se bìhem školního 
roku poøádají, rozvrhy jednotlivých tøíd, uèitelù i uèe- 
ben na obou pracovištích školy a je zde i systém, který 
umožòuje rodièùm našich žákù zjistit aktuální pøítom- 
nost svých dìtí ve výuce i jejich studijní výsledky.

Jednou z oblastí, kde se studenti školy neztrácejí, jsou 
sportovní disciplíny. Bìhem dvou mìsícù nového 
školního roku dokázali potvrdit, že mezi støedními 
školami v kraji mají své místo na èele. V tradièním 
atletickém poháru Corny obsadili v okresním kole 
mezi chlapci II. místo a v krajském kole je neuvìøitelná 
smùla pøipravila o postup do celorepublikového 
finále. V tradièní silné disciplínì prùmyslovky, pøespol- 
ním bìhu, který se bìžel poèátkem øíjna v prostorách 
Zámeckého parku, naši borci v sestavì Vik, Rádl, 
Hájek, Danyo a Ptáèek kralovali a zvítìzili. Je velká 
šance, že jim postup do republikového finále, které se 
koná letos ve Žïáru nad Sázavou, neunikne. 

I když se to zdá laickým okem pøedèasné, v souèasné 
dobì se zaèíná pøipravovat podoba pøíštího školního 
roku; první významnìjší akcí v tomto smìru je výstava 
Škola 2010, která se poèátkem listopadu uskuteèní 
v prostorách karlovarského sanatoria Thermal. O Dnu 
otevøených dveøí, naplánovaném na 3. prosince, 
pojednáme v pøíštím èísle OM. 

SPŠ: Zprávy 
ze zámeckých konèin

Ing. Karel Daníèek, uèitel Tv

Mgr. Libor Háèek

Mgr. Michaela Hanakovièová

Mgr. Vladimír Vízdal 

Mažoretky 
byly opìt úspìšné

Eva Žiláková, vedoucí mažoretek 

Matrika MÚ Ostrov 

Zmìna stavu obyvatel 
mìsta Ostrova v záøí 2009

Karate MDDM Ostrov

Ivo Hodík, 2. Dan, trenér a vedoucí odd.

Úspìšné zástupkynì ostrovských mažoretek
Foto: Archiv Eva Žiláková

Foto: Archiv karate MDDM Ostrov



Program
 

„Ó, fretná chrochtobuznosti“. Poøad absurdních 
textù souboru Na poslední chvíli

Interní koncert. Vystupují žáci hudebního oboru.

 
Interní koncert. Vystupují žáci hudebního oboru.

Akce mimo Ostrov

Ruby a Garnet. Pøedstavení souboru Hop-Hop pod 
vedením Ireny Konývkové

7. listopadu 19.00 hod., MINIDIVadélko ZUŠ

10. listopadu 17.00 hod., sál ZUŠ 

26. listopadu 17.00 hod., sál ZUŠ

6. listopadu 19.30 hod., lázeòské sanatorium Bì- 
hounek, Jáchymov 

Sbìrová soutìž
Vyhlašujeme soutìž ve sbìru podzimních plodù. Na- 
sbírané kaštany, žaludy a bukvice mùžete odevzdávat 
v EC ve všední dny od 9.00 do 17.00 hod. až do konce 
listopadu. Plody budou pøedány lesníkùm k zimnímu 
pøikrmování divoké zvìøe. Nejlepší sbìraèi budou 
odmìnìni.

Halloween se zvíøátky
 

Halloween mùže být nejen strašení a laskominy, ale
i pøíjemná romantika. Akce je urèena pro rodièe 
s dìtmi i pro samotné dìti. Halloweenské masky 
vítány.

Výlet do obory v Hájku 

Sobotní výlet do obory v Hájku. Pojedeme vlakem na 
Velký rybník, odtud pìšky do obory za muflony 
a daòky. Bližší informace v Ekocentru. Pøihlášky do 
4. listopadu v EC. 

Veèerní prohlídka Ekocentra

Zveme dìti a dospìlé do Ekocentra po zavírací dobì. 
Poznáte jeho noèní atmosféru. Za doprovodu pra- 
covníkù EC se blíže seznámíte s chovanými zvíøaty, 
dozvíte se spoustu zajímavých informací o jejich 
životì. Jedinou podmínkou pro zajištìní úèasti na 
prohlídce s prùvodcem je dostavit se vèas k hlavnímu 
vchodu do budovy EC, odkud budou prohlídky 
zaèínat. První prohlídka s prùvodcem odstartuje 
v 18.30, poslední v 19.30 hod.

Povídání o:
„Chcete poznat naše hady?“ Pøi povídání o naší 
herpetofaunì se seznámíte se základními informace- 
mi o biologii, životních nárocích, ohrožení a ochranì 
našich plazù. Pøijïte se zbavit pøedsudkù o hadech 
a poznejte jedineènost tìchto nádherných tvorù. Pøed- 
náší Karel Janoušek a Radka Musilová z OS Zamenis. 
Informace a rezervaci si vyžádejte telefonicky.

Prohlídky pro veøejnost
Bezplatná prohlídka venkovní èásti a chovatelských 
pracoven. Pøijïte pøivítat nové obyvatele, burunduky 
páskované (veverky pocházející z Francie) každou so- 
botu a ne 9.00-12.00 hod. a 13.00-17.00 hod. Mimo 
tuto dobu možno domluvit prohlídky telefonicky.

Kroužky pro dìti
Ekocentrum stále ještì nabízí tyto kroužky: akvaristika 
(od 2. tøídy), poznávání krajiny (od 5. tøídy), prùvodce 
po fantastice (od 6. tøídy), tábornický (od 3. tøídy), 
žonglování (od 3. tøídy), svišti (od 1. tøídy), exotic- 
ké ptactvo (od 2. tøídy), Klub mýval pro maminky 
s dìtmi.

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

2. listopadu 17.30 hod.

7. listopadu

13. listopadu od 18.30, 19.00 a 19.30 hod.
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Zprávy ze škol MDDM Ostrov

Šárka Märzová, ved. odd. nepravidelné èinnosti

ZUŠ Ostrov

Ekocentrum

32. roèník Bìhu 17. listopadu        

Prezence od 8.30 hod. v MDDM, starty jednotlivých 
disciplin od 9.30 do 12.10 hod.  

Rodièe s dìtmi do 6 let, 150 m  
Nejmladší žáci I. (2000-2003), 550 m
Nejmladší žáci II. (1998-1999), 870 m  
Mladší žáci (1996-1997), 1200 m
Starší žáci (1994-1995), 2630 m
Dorostenci (1992-1993), 4380 m
Junioøi (1990-1991), 6500 m
Muži (1989 a starší), 8700 m
Veteráni (1969 a starší), 8700 m
Nejmladší žákynì I. (2000-2003), 550 m
Nejmladší žákynì II. (1998-1999) 870 m
Mladší žákynì (1996-1997), 1200 m
Starší žákynì (1994-1995), 1800 m
Dorostenky (1992-1993), 2940 m
Juniorky (1990-1991), 5200 m
Ženy (1989 a starší), 5200 m
Veteránky (1974 a starší), 5200 m
Závod je otevøen všem, kteøí si chtìjí zabìhat a zmìøit 
své síly s nejlepšími v regionu. 

Ekoorientaèní bìh 

Orientaèní bìh pro dìti školní družiny ZŠ Májová, pøi 
nìmž budou muset pøesvìdèit o tom, jak umí chránit 
pøírodu.

Pøehazovaná

Pro dívky 6. a 7. tøíd. Souèást 14. roèníku Olympiády 
ostrovských škol, Poháru starosty mìsta. Družstvo 
tvoøí šest hráèek v poli a max. ètyøi náhradnice. 
Podmínkou úèasti je vhodný sportovní odìv a obuv.

Zimní florbal 

Vítìzství obhajují hoši ZŠ J. V. Myslbeka. Turnaj je 
urèen i mimoostrovským. Družstvo tvoøí pìt hráèù 
bez brankáøe. Pøihlášky v MDDM do 26. 11. Pre- 
zence od 8.30 hod. v tìlocviènì ZŠ Masarykova. 
Propozice jsou na školách. Výsledky všech turnajù se 
zapoèítávají do Olympiády ostrovských škol.
Další termíny: 12. 12. Hoši 6.-7. tø., 9.1. Hoši 4.-5. tø., 
16. 1. Dívky 6.-7. tø.

Mikulášská besídka

Vzhledem k velkému zájmu doporuèujeme zakoupit 
si vstupenky v pøedprodeji v MDDM (od 26. 
listopadu).

Pøihlaste se do kroužkù
Pokud si vaše dítì dosud nevybralo, nabízíme tyto 
kroužky: automodeláøi (od 9 let), dìtská televize (od 
12 let), hra na flétnu a šachy (od 1. tøídy), výtvarné 
techniky (od 9 let), plastikový modeláø (od 10 let), 
elektrokroužek (od 3. tøídy), gamemaker (od 11 let), 
kaligrafie (od 12 let a pro dospìlé), klub konzolových 
her a letecký modeláø (od 8 let), webdesign (od 13 
let), florbal pro dívky (od 10 let), country tance pro 
dìti i dospìlé, vaøení pro dìti (od 2. tø.), železnièní 
modeláøi pro všechny vìkové kategorie.

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

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

14. listopadu, Zámecký park

Kategorie a èasový program:

4. listopadu 13.45  hod., Borecké rybníky

12. listopadu 12.00 hod., tìlocvièna ZŠ Masa- 
rykova

28. listopadu 9.00 hod., Hoši 2.-3. tø., tìlocvièna 
ZŠ Masarykova

4. prosince 16.30 hod., MDDM

Úspìchy našich pøírodovìdcù v soutìžích i na celo- 
svìtové úrovni jsou nejen radostnou bilancí, ale také 
jistým závazkem pro budoucnost. Vyuèující pøírodo- 
vìdných pøedmìtù to dobøe vìdí, proto vyhledávají 
stále nové metody výuky s použitím nejmodernìjší 
techniky. K té patøí multifunkèní mìøicí pøístroj Xplorer 
GLX s mnoha sadami senzorù, který pracuje ve spojení 
s poèítaèem nebo i samostatnì, protože sám o sobì je 
malým poèítaèem, k nìmuž lze pøipojit i myš a tiskárnu. 
Nový pøístroj bude sloužit zejména chemikùm, bio- 
logùm a fyzikùm. Lze k nìmu pøipojit najednou ètyøi 
senzory, což znamená, že mùže souèasnì mìøit až ètyøi 
rùzné velièiny. Chemici napøíklad zmìøí ve vzduchu 
obsah všech dùležitých plynù nebo pøítomnost rùz- 
ných látek ve vodì, dejme tomu obsah solí. Biologové 
mohou komukoli zmìøit okamžitou srdeèní frekvenci 
a dokonce i kompletní EKG, nebo v rámci botaniky 
kolísání koncentrace kyslièníku uhlièitého pøi fotosyn- 
téze a dýchání rostlin. Fyzici mohou mj. mìøit hodnotu 
magnetického pole, zjiš�ovat hodnotu smykového 
nebo klidového tøení a v praxi tak potvrzovat platnost 
mnoha fyzikálních zákonù. Mnohá mìøení však svým 
charakterem pøesahují i do dalších pøedmìtù a oborù, 
jakými jsou tøeba zemìpis a ekologie. Pøedstavme si 
praktické laboratorní cvièení: studenti budou jímat 
vzduch v rùzných místech našeho regionu a poté 
analyzovat jeho pøesné složení a také druh a míru 
zneèištìní. Pøístroj je totiž schopen nahradit malou 
meteorologickou stanici. Výsledkem mùže být mapa 
regionu, zobrazující kvalitu ovzduší. Nabízí se témìø 
nekoneèné množství variant laboratorních cvièení, 
a tak vyuèující chemie uvažují dokonce o novém ne- 
povinném pøedmìtu èi kroužku z analytické chemie. 
Z nové pomùcky by mìl pro svou názornost a vše- 
strannost jistì radost i J. A. Komenský! Dùležitý je však 
ohromný pøínos pro naše kantory a zejména studenty. 

V rámci environmentální výchovy naše škola využila 
nabídku Krajského úøadu v Karlových Varech a kon- 
cem záøí se tak byli naši žáci s tøídními uèitelkami 
podívat v Ekodeponu Èernošín. Exkurze byla pro žáky 
nesmírnì zajímavá a pouèná. Ve školicím støedisku 
zhlédli krátký film o dlouhé cestì odpadu ze sbìru pøes 
vytøídìní a úpravu až po využití èi koneèné odstranìní. 
Také si prohlédli zaøízení tøídící linky odpadù, kom- 
postárnu, skládku odpadù a postup její rekultivace.

V øíjnu se všechny roèníky zapojily do výtvarné sou- 
tìže, kterou Krajský úøad vyhlásil pod názvem „ My 
tøídit umíme, taky o tom kreslíme“. Velmi rádi bychom 
v soutìži zopakovali úspìch z loòského roku, kdy naši 
žáci získali první místo v kategorii kolektivních prací.

Pøíjemného podzimního poèasí využily 8. a 9. tøída 
k výletu do Merklína a vycházce po nauèné stezce.

Vedeme naše žáky i k rozvíjení vztahu ke kultuøe, proto 
rádi navštìvujeme rùzné výstavy. V záøí jsme byli na 
výstavì Koèkohrátky v klášterním areálu, v øíjnu pak na 
výstavì Živnosti, øemesla a další v I. pol. 20. stol. 
Zúèastòujeme se pravidelnì i filmových pøedstavení 
v rámci Dìtského filmového a televizního festivalu Oty 
Hofmana. Pøínosné jsou také pravidelné návštìvy 
místní knihovny. Ze sportovních událostí stojí za 
uvedení Schodobìh v Karlových Varech. O výsledku 
tohoto tradièního zápolení mezi základními speciálními 
a praktickými školami pøineseme informace pøíštì. 

Václav Hraba, ved. EC

Gymnázium 
a nejmodernìjší technika 

ZŠ praktická a ZŠ speciální

Daniela Brodcová

Mgr. Libor Velièka 



Jak jste se 
dostala k roli 
Arkany?

Bylo snadné se identifikovat s postavou 
èertice?

Pøijala byste nìjakou další roli?

Máte své oblíbené pohádky?

Máte kromì herectví i další koníèky?

Kdysi jsem úspìšnì 
prošla castingem na 
film Bestiáø. Pøi pre- 
miéøe tohoto filmu 
mì uvidìla na plát- 
nì produkce filmu 
Svatba na bitevním 
poli a obsadila mì 
v nìm do role Clai- 
re. Stejný produ- 

cent a režisér mì pak obsadil i do pohádky Peklo 
s princeznou, èili roli Arkany jsem získala na základì 
pøedchozí spokojené spolupráce. 

Maskéøi mì pøipravovali na roli Arkany témìø dvì 
hodiny, takže jsem mìla dost èasu se s kostýmem 
a rolí ztotožnit. Poøádnì se na mnì vyøádili.

Herectví mì baví, je to urèité zpestøení modelingové 
práce. Pøed fotoaparátem totiž musíte èasto také 

vyjadøovat emoce. Tyto obory jsou si v tomto smìru 
podobné. Pokud by mi tedy èas dovolil a zaujal mì 
scénáø i vybraná role, pak by pro mì ani nebylo 
dùležité, zda by šlo o pohádku, komedii, povídku, 
dokument nebo jiný žánr. 

 
V dìtství byly mými oblíbenými pohádkami Pyšná 
princezna a Princezna se zlatou hvìzdou na èele, 
znám je nazpamì�. Líbí se mi pøedevším kreslené 
postavièky, mám jich spousty oblíbených, napøíklad: 
Bob a Bobek, Krteèek, Maxipes Fík a další. Jsou 
roztomilé, pøinášejí vždy pozitivní náladu a radost. 
Zahranièní filmové pohádky moc neznám, ale pokud 
jde o ty animované, mám ráda Shreka, Dobu ledo- 
vou, Hledá se Nemo a další. Jsou nápadité, nabité 
vtipem a hravostí. Z èeských se mi líbí pøedevším 
filmová pohádka Andìl pánì, protože je pouèná. 
A samozøejmì také Peklo s princeznou.

V dìtství jsem navštìvovala nìkolik let kroužek 
Mladý zdravotník, se kterým jsem se úèastnila dìt- 
ských olympiád a zdravotnické zamìøení (farmacii) 
jsem pak i vystudovala. Jako dítì jsem chovala 
kanárka, køeèky, rybièky. V souèasné dobì neustále 
cestuji za prací, takže si zvíøátko nemohu dovolit, ale 
budu-li mít jednou rodinu, ráda bych si poøídila psa. 
Cestování je v souèasné dobì mým nejvìtším ko- 
níèkem. Poznávání jiných kultur, architektury, pøírody 

a národù rozšiøuje obzory. Také ráda a èasto hraji na 
klavír a s oblibou sportuji, napøíklad lyžuji, hraji golf, 
jezdím na kole.

V Ostrovì se nám dostalo milého pøivítání. Byla to 
moje první návštìva tady a mìla jsem na ni pouhý 
jeden den. Musela jsem se s kolegy vìnovat pøe- 
devším programu festivalu a našim úlohám z pozice 
filmové delegace, takže na prohlídku mìsta, napøí- 

klad ostrovských památek, nedošlo. Bohužel nás také 
zastihla nepøízeò poèasí, v den našeho pøíjezdu snad 
právì pøišla letošní zima, takže jsme se schovali do 

Co øíkáte Ostrovu jako mìstu?
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Jana Doleželová navštívila Ostrov

„Dìtské publikum je vøelé, 
spontánní a pøirozené. Platí to 
tak všude na svìtì.“ 

„Nejdùležitìjší v životì èlovìka 
je zdraví, takže bych nejen naší 
rodinì, pøátelùm a blízkým, ale 
také všem ostatním lidem pøála 
pøedevším právì zdraví.“ 

Modelka, moderátorka a hereèka Jana Doleželová je vítìzkou soutìže Miss ÈR pro rok 2004, na Miss World se dostala mezi 15 nejkrásnìjších dívek svìta 
a v rùzných soutìžích krásy získala ještì nìkolik dalších titulù, ona sama si prý ale nejvíc cení své obhajoby rigorózní práce na Farmaceutické fakultì UK, na 
které promovala v Hradci Králové pøed pìti lety. Televizní diváci mohli ocenit její pohybové nadání v soutìži Star Dance, které se zúèastnila spolu 
s Michalem Necpálem. Zahrála si s Miroslavem Donutilem v povídkách 3 + 1, ve vedlejších rolích se ukázala ve filmech Bestiáø nebo Svatba na bitevním 
poli. Ostrovským divákùm se na letošním Festivalu Oty Hofmana pøedstavila jako Arkana v nové pohádkové komedii Peklo s princeznou režiséra 
Miloslava Šmídmajera.

tepla Domu kultury a hotelu. Mnoho jsem z mìsta 
tedy nepoznala, ale doufám, že tak uèiním pøíštì.

 
Dìtské publikum je vøelé, spontánní a pøirozené. Platí 
to tak všude na svìtì. Zažila jsem dìtské publikum 
v Jihoafrické republice, atmosféra byla obdobná. 
Také jsem se zúèastnila dìtského festivalu ve Zlínì, 
kde byla podobná veselá nálada mezi dìtmi a do- 
spìlými.

 
Nejdùležitìjší v životì èlovìka je zdraví, takže bych 
nejen naší rodinì, pøátelùm a blízkým, ale také všem 
ostatním lidem pøála pøedevším právì zdraví. 

Jak na Vás pùsobí dìtské publikum?

Kdybyste mìla kouzelný prsten, 
co byste si pøála?

Vypracovaly Dominika Planková a Irena Janeèková.

Ve filmu Svatba na bitevním poli ztvárnila Jana postavu Claire.                                                                          Foto: Archiv Jany Doleželové
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Obrazy Emmy a Báry Srncových v klášteøe

Emma Srncová, 
malíøka naivních 
obrázkù, døíve 
hereèka Èerné- 
ho divadla, ještì 
døíve manekýn- 
ka, maluje obráz- 
ky, na kterých 
rozkvétají nesku- 

teèné louky v dalekých krajích, vznášejí se kola vezoucí 

První sochaøské sympózium v Ostrovì
Sochaøská díla, která ètyøi sochaøi vytvoøili ze žulových 
balvanù, budou tento úsek èasu v životì našeho mìsta 
prezentovat po dobu takøka neomezenou. A souèasnì 
ovšem své autory. Jak oni vidí své zadání a jeho 
výsledky? Existovala nìjaká souvislost, vztah k místu, 
pro které svá díla tvoøili? Èi, v širším smyslu, pøedávají 
do souèasnosti zámecké zahrady souèasná výtvarná 
díla, kterými - právì tak jako jejich dávní pøedchùdci - 
vyjadøují myšlenky a pøedstavy souèasného èlovìka 
a jeho vztah k svìtu? A jak pøistupovali po stránce 
obsahové, formální 
i technické k danému 
materiálu?

Akademický sochaø 
Josef Andrle (1953, 
Karlovy Vary), ab- 
solvent Akademie 
výtvarného umìní 
v Mnichovì ve tøídì 
Leo Kornbrusta, žije 
v Jindøichovì Hradci. 
Pro Ostrov vytvoøil 
žulový objekt na- 
zvaný Modlitební 
mlýnky (èi Mantrové 
mlýnky). Jde o téma 
inspirované nábo- 
ženstvím buddhismu. 
Texty mantry: „Óm - 
mani - padmé - húm“ 
znamenají: „Tìlo - 
øeè - mysl - soucit“. 
Toèení válcù s texty, 
opakování mantry, 
její vysílání do celého 
svìta vede èlovìka 
ve spojení s Buddhovou moudrostí k sebevýchovì 
osobnosti. 

„Z úcty ke stáøí a historii místa i k tematice jeho 
pùvodního sochaøského vybavení jsem chtìl do toho- 
to pøírodního prostøedí zakomponovat i duchovní fe- 
nomén,“ upøesnil autor. Podobnì jako oslovovaly nì- 
kdejšího návštìvníka zahrady mytologické a nábožen- 
ské námìty, není vìtšinou ani tato vzdálená tematika 
dnešnímu èlovìku, zahrnutému množstvím nejrùznìj- 
ších informací, cizí. Stejnì jako potøeba obèasného za- 
stavení a soustøedìní. Josef Andrle tvoøí svá sochaøská 

díla výhradnì ze žuly, kterou si zamiloval pro její stru- 
kturu a barvu, pro množství výrazových možností v je- 
jím opracování. Výsledný úèinek je dotváøen èástí ob- 
jektu, ponechanou v pøírodním stavu. Kámen ve své 
pùvodní podobì, tato vyvøelá hornina, výsledek dáv- 
ných, mocných tektonických procesù tak kontrastuje 
se zásahy lidské tvùrèí síly a s duchovním obsahem díla. 
Od roku 1991, kdy se vrátil do Èech, se autor zúèastnil 
øady sochaøských, žulových sympózií, pøedevším v již- 
ních Èechách, v oblasti žuly. Vytvoøil pøi nich více než 

ètyøi desítky sochaø- 
ských dìl.

Jiøí Èerný (1959) 
z Chebu prošel sou- 
kromým studiem v so- 
chaøském ateliéru 
Josefa Andrleho.  
Vytvoøil øadu sochaø- 
ských dìl z rùzných 
materiálù, hlavnì však 
ze žuly, a to pøede- 
vším pro mìsta zá- 
padních Èech. V rámci 
ostrovského sym- 
pózia vytvoøil sousoší 
„Dialog“. Robustnìj- 
ší objekt pøedstavuje 
prvek muže, druhý, 
menší a vláènì èlenì- 
ný, je analogií prvku 
ženského. 

„Ostrovský park se mi 
jeví jako místo setká- 
vání, rozhovorù, vzá- 
jemných vztahù. Mís- 

to, které jsem zvolil, odpovídá jak obsahu, tak pro- 
porcím tohoto díla. Použitá žula z Horní Rozmyšle na 
Sokolovsku je materiál velmi tvrdý, dovoluje oproš- 
tìný tvar bez vìtších podrobností. A jen s použitím 
mechaniky je její opracování možné v tak krátkém 
termínu. I moderní nástroje se pøitom velmi rychle 
opotøebovávají. Povrchová impregnace chrání kámen 
pøed vnikáním vody, použití speciálních prostøedkù 
umožòuje odstranìní pøípadných zneèištìní i pro- 
hloubení odstínù. Tvorba v žule je velmi nároèná, jak 
na síly, tak na náklady,“ uvedl Jiøí Èerný.

Christian Ruckdeschel (1970, Weidenberg/Fichtel- 
gebirge SRN) z Weidenbergu získal vzdìlání v oboru 
umìlecký kameník, pokraèoval studiem geologie a pa- 
leontologie na universitì v Erlangenu a na Akademii 
výtvarných umìní v Norimberku u Tima Scotta, ná-
slednì u Clause Buryho. Má tedy ty nejlepší pøed- 
poklady pro sochaøskou práci v kameni. V Ostrovì se 
prezentuje dílem nazvaným „Innen und aussen“ 
(Zevnitø a zvenku). O své práci zde øekl:

„Sochy, stejnì jako jiná umìlecká díla, jsou dìtmi své 
doby. Nelze tvoøit jinak. I tato souèasná tvorba má 
vztah k minulosti, jde vždy o ideu, jen novì interpreto- 
vanou. Ostrovský park je pro sochy ideálním místem, 
je zde dostatek svìtla, které moje sochy reflektují, do- 
statek prostoru, pøírodní prostøedí, stromy.“ Christian 
Ruckdeschel má k materiálu svých soch, kameni, velmi 
hluboký vztah, respekt k jeho stáøí, k jeho mocnosti, 
struktuøe. Geometrické èlenìní èásti mohutného žulo- 
vého balvanu navazuje na obdobné útvary v jeho 
struktuøe, patrné v lesklých plochách, pøipomíná také 
tvary krystalù. V dialogu s kamenem odkrývá autor 
jeho vlastní podstatu, skrytou sílu, strukturu. Nevnímá 
kámen jako neživou hmotu, ale jako organismus, který 
prochází dlouhodobým vývojem, promìòuje se vnitø- 
ním rùstem i pùsobením zvenku, pøijímá a vydává tep- 
lo. Je výsledkem mocných geologických pohybù, tek- 
tonických sil. Idea autorova díla i výstavba jeho tvarù 
vyplynula ze všech tìchto vlastností kamene, které 
tvùrèím zpùsobem zdùraznil. „Realitou, vytvoøenou 
vlastníma rukama bojuje umìlec vždycky o svobodu 
a krásu.“

Miroslav Žáèok (1976, Stará Lubovòa Slovensko) ab- 
solvoval Školu užitkového výtvarnictva v Kremnici, Vy- 
sokou školu výtvarného umenia v Bratislavì, katedru 
sochaøství u Juraje Bartusze a Ateliér slobodnej kreati- 
vity u Jozefa Jankovièe. V letech 1999-2002 studoval 
na Akademii výtvarných umìní v Praze u Jana Hendry- 
cha. Skulpturu, kterou vytvoøil z mimoøádnì tvrdého 
materiálu, žuly z Vítkova, nazval „Tìlo“. 

„Pøijal jsem rád možnost realizovat v Ostrovì vlastní 
dílo. Jde o univerzální, organický tvar, tìlo živého tvora 
v pøirozeném, plavném pohybu, jeho celistvost je však 
do jisté míry narušená, èást tìla chybí - pøipomíná 
souèasný, èasto bezohledný, destruktivní vztah k pøíro- 
dì. Vycházel jsem z daného tvaru kamene s dùrazem 
na strukturu materiálu, kterou je tu možno poznávat 
i dotekem. V popøedí mé tvorby je vždycky v první 
øadì zájem o tvar,“ vysvìtlil Miroslav Žáèok. Žula, 
obzvláštì ta z Vítkova, umožòuje pøedevším tvar 
souhrnný, bez detailù, nicménì je i v nìm plnì 
zachycen (také vzhledem k jeho pøirozenému umístì- 
ní) charakter živého organizmu. Zámìrem autora bylo 
doplnit zároveò svìtlou horizontálou svého díla 
pøevažující vertikály okolních stromù a vytvoøit 
prostøedí estetické hodnoty i hlubší obsažnosti, vybí- 
zející k zamyšlení. 

Všichni ètyøi sochaøi pøistupovali, jak patrno, ke svému 
úkolu nanejvýš odpovìdnì, s pochopením pro genia 
loci - ducha daného místa i s maximálním respektem 
k použitému materiálu. Do výsledkù Prvního ostrov- 
ského sochaøského sympózia se natrvalo otiskla naše 
souèasnost, ve své výtvarné i duchovní podobì i jako 
svìdectví o úrovni mìsta, které tento poèin iniciovalo 
a umožnilo. 

Dny se pomalu krátí, obèas na nás doléhá smutek a podzimní nostalgie. Chmury ale rychle zaženete na 
výstavì obrazù Emmy a Báry Srncových v kostele Zvìstování Panny Marie v Ostrovì. Jejich obrázky 
mají zvláštní moc „pozvednout èlovìku koutky úst smìrem vzhùru“, jak napsal Jiøí Suchý.

veselé klauny nebo nevšímavé milence, nebo se z nich 
usmívají dívky a ženy s dlouhými a rozevlátými vlasy. 
Její dcera Barbora vystudovala Státní konzervatoø 
Praha, jako hereèka našla uplatnìní na scénách Divadla 
Vítìzslava Nezvala v Karlových Varech, Èerného di- 
vadla v Praze, divadel Panoptikum i Ta Fantastika. Svou 
fantazii a obrazy svého vnitøního svìta pøenáší na 
plátna jako její maminka. Vystavená díla jsou prodejná, 
což by mohla být vítaná inspirace pro vánoèní dárek. 
Výstava potrvá do 29. listopadu. Vìra Èarná

Mgr. Zdenka Èepeláková 

Sousoší Dialog sochaøe Jiøího Èerného                         Foto: Archiv MÚ Ostrov
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Pøipravujeme v kinì 
na prosinec

Pùjèovna DVD - novinky

LÍBÁŠ JAKO BÙH
JMÉNEM KRÁLE
NOC V MUZEU 2
NA ODSTØEL

1. listopadu 15.00 hod., vstupné 25 Kè, 93 minut

Za normálních okolností by krásní, mladí a zelení man- 
želé Shrekovi po odstranìní zákeøné Kmotøièky víly a je- 
jího nemožného syna Krasonì ve druhém pokraèování 
animované komedie Shrek žili nerušenì a hlavnì š�ast- 
nì až do smrti. Vzhledem k tomu, že se stali protago- 
nisty nejúspìšnìjšího animovaného filmu všech dob, 
nemají na pohodu nárok. Dobrodružství, která si pro nì 
kreativní scenáristé vymysleli tentokrát, jsou ještì vype- 
èenìjší než ta, která oba zlobøíci prožili doposud.

8. listopadu 15.00 hod., vstupné 25 Kè, 90 minut

K natoèení animované komedie Madagaskar 2 mìli její 
tvùrci dva dobré dùvody. Prvním bezpochyby byly trž- 
by, které film vynesly na první místo žebøíèku úspìšnosti 
rodinných snímkù roku 2005. Druhým dùvodem se stal 
fakt, že hlavní hrdinové, hýèkané hvìzdy newyorské 
zoo, tragicky zakysli na titulním ostrovì u afrických bøe- 
hù a takový osud jim žádný divák urèitì nepøál. Jenže 
pokraèování jim pøipravilo taková dobrodružství, že ve 
srovnání s nimi by byl doživotní pobyt na Madagaskaru 
tou pøíjemnìjší variantou.

15. listopadu 15.00 hod., vstupné 25 Kè, 80 minut

Rodinná komedie Kozí pøíbìh - Povìsti staré Prahy se 
odehrává v èeské støedovìké metropoli, která je ještì 
plná strašidel, rodících se legend a teprve zaèíná dostá- 
vat svou majestátní tváø. Hlavní hrdinové filmu, ves- 
nický mládenec Kuba a jeho prostoøeká Koza, se pøiple- 
tou ke stavbì Karlova mostu, vzniku Orloje, pøíbìhu 
Faustova domu, jejich kroky zkøíží kat Mydláø a spát jim 
nedá ani povìstný chlupatý duch. Originální výtvarnou 
stylizaci, která navazuje na tradici èeské školy animova- 
ného filmu, doplòuje nejmodernìjší technologie pro 
tvorbu 3D poèítaèovì animovaných filmù a skvìlé 
hlasové obsazení postav. Kozímu pøíbìhu propùjèili své 
hlasy Matìj Hádek, Mahulena Boèanová, Viktor Preiss, 
Michal Dlouhý, Miroslav Táborský, Petr Nárožný 
a zejména Jiøí Lábus v roli hlavní kozí hrdinky.

22. listopadu 15.00 hod., vstupné 25 Kè, 117 minut

Druhé pokraèování pøíbìhù dvou klukù Jáji a Páji, 
13dílný seriál animovaných veèerníèkových pøíbìhù 
dvou klukù, jejich pøítele, vysloužilého námoøníka dìdy 
Lebedy a závistivého souseda Krkovièky. Každý díl je 
samostatným pøíbìhem, ve kterém dìtská hravost po- 
ráží lakotu a chamtivost. 

29. listopadu 15.00 hod., vstupné 25 Kè, 65 minut

Bob je sice velmi chytrý a pøièinlivý, ale zdaleka není tak 
šikovný a nápaditý jako menší Bobek. Oba se každé 
ráno vydávají z kouzelníkova klobouku prožít komická 
dobrodružství a veselé pøíhody. 

SHREK TØETÍ

MADAGASKAR 2

KOZÍ PØÍBÌH -  Povìsti staré Prahy

JÁJA A PÁJA 2

BOB A BOBEK 7  Na cestách

1. nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 75 Kè, 102 minut, èeská verze

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

5. a 6. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 80 minut, èeské titulky (*12)

Premiéra
Remake populární hororové klasiky z roku 1968 ve 3D 
technologii (speciální brýle dostanete ke každé zakou- 
pené vstupence v kinì). Barbara a její bratr Johnny 
pøijíždìjí se zpoždìním na pohøeb své milované tety 
a ocitnou se pøímo v noèní mùøe. Smuteèní rodinný 
obøad je hned po zaèátku pøerušen, když z nìkolika 
okolních hrobù zaènou vylézat oživlé masožravé 
mrtvoly… Produkce: USA. Žánr: horor

6. a 7. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 90 minut (*18)

Repríza
Každý se nìèeho bojí… Film vypráví pøíbìh umìlce 
Marka, který se rozhodl opustit kariéru hudebníka a na 
èas se usadit v opuštìném rodinném domì na samotì 
a vìnovat se malování obrazù. Dùm má však tajemnou 
minulost. Nadchází èas, aby dùm prozradil utajované 
pravdy… Režie Juraj Herz. Produkce: ÈR. Žánr: horor

7. a 8. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 75 Kè, 108 minut, èeské titulky

Premiéra
Knižní vydavatelce Margaret (Sandra Bullock) hrozí 
deportace do rodné Kanady, proto hbitì prohlásí své- 
ho nic netušícího asistenta Andrewa za svého snouben- 
ce. Ten nakonec souhlasí a tak se pár vydává na Aljašku, 
aby se setkal s Andrewovou neobvyklou rodinou. Tady 
se žena zvyklá na to, že má vše pod kontrolou, ocitá 
v jedné bláznivé situaci za druhou. Produkce: USA. 
Žánr: romantická komedie

12. a 13. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 75 Kè, 88 minut, èeské titulky (*12)

Premiéra
Mít svého dokonalého náhradníka. Co by se mohlo 
stát? Lidé žijí své životy v ústraní, v bezpeèí svých 
domovù, prostøednictvím robotických náhradníkù. Jde 
o ideální svìt, v nìmž neexistují zloèin, bolest, strach 
a následky. Když je poklidný život rozbouøen první 
vraždou za mnoho let, objevuje Greer (Bruce Willis) 
obrovské spiknutí. Musí se vzdát svého vlastního 
náhradníka a riskovat život, aby pøišel celé záhadì na 
kloub. Produkce: USA. Žánr: akèní, sci-fi, thriller

13. a 14. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 86 minut (*15)

Premiéra
Au pair Alžbìta (23) se zoufale snaží vytvoøit si svùj 
nový domov v Irsku tím, že si chce najít chlapa za 
každou cenu. Èásteènì proto, že její skuteèný domov 
na Slovensku bude brzy srovnán se zemí kvùli nové 
dálnici, ale hlavnì má své osobní dùvody. Její starší 
sestra Tina (27) zasnoubená s Irem Stevem (30) jí chce 
pomoct, cítí, že jí to dluží. Produkce: ÈR. Žánr: drama

VZHÙRU DO OBLAK 
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14. a 15. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 118 minut, èeská verze

Premiéra
Za „svìtového policajta“ jsou sice považovány Spojené 
státy, ve skuteènosti je jím organizace zvaná G. I. Joe, 
která používá nejvyspìlejší technologie a nejprovìøe- 
nìjší lidské zdroje k tomu, aby bojovala se zlem, do- 
slova od pólu k pólu. V kulisách pražského Starého mì- 
sta se odehrává jedna z klíèových scén filmu, opulentní 
automobilová honièka. Produkce: USA. Žánr: akèní

19. a 20. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 75 Kè, 96 minut, èeské titulky (*12)

 Premiéra
Sexy komedie o mužích, ženách a obrovské propasti, 
která oddìluje to, jak o sobì navzájem smýšlejí, sní 
a snaží se opaèné pohlaví svádìt. Katheirne Heigl 
a Gerard Butlet v ní ztváròují dva kolegy z donucení, 
kteøí se bytostnì nesnášejí. Ona se snaží najít kvalitního 
ideálního partnera. On radí ženám, aby nevìøily 
mužùm. Produkce: USA. Žánr: romantická komedie

20. a 21. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 70 Kè, 95 minut, èeské titulky (*15)

Premiéra
Blízká budoucnost pøináší nové zdroje zábavy. Lidé 
z celé zemìkoule se na síti vìnují simulaèním hrám. 
Revoluèní hra Spoleènost nás nechá žít život skrz jiné, 
Vrazi nás nechají skrz jiné zemøít. Souboj na smrt, 
v nìmž bohatí hráèi ovládají mozky odsouzených… 
Produkce: USA. Žánr: akèní, thriller

21. a 22. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 99 minut, èeské titulky

Premiéra
Èesko-americký koprodukèní snímek o legendární 
knìžnì. Za dávných èasù vládl zemi èeský kníže Krok, 
který mìl tøi dcery obdaøené nadpøirozenými schop- 
nostmi. Nejstarší Kazi mìla schopnosti léèitelky, Teta 
dokázala promlouvat s duchy a nejmladší Libuše vidìla 
do budoucnosti. Po smrti otce pøevzala vládu na jeho 
pøání právì nejmladší dcera Libuše. Produkce: USA, 
ÈR. Žánr: historický, fantasy

26. a 27. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 85 minut, èeská verze

Premiéra
Rok 60: apoštol Pavel získal jako dùkaz vdìènosti od 
obyvatel Malty vzácnou Hadí korunu. Souèasnost: 
Christian, Velmistr øádu templáøských rytíøù, jede se 
svou dcerou a jejími pøáteli na Maltu, aby zde vrátil 
Hadí korunu právoplatným majitelùm, Maltézským 
rytíøùm… Produkce: Dánsko. Žánr: dobrodružný

27. a 28. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 80 Kè, 92 minut, èeské titulky

Rok 2012 je posledním rokem mayského kalendáøe 
a podle mnoha lidí tedy i rokem konce svìta. A zdá se, 
jako by na temných pøedpovìdích nìco bylo, pøicházejí 
náhlá zemìtøesení, hurikány, výbuchy sopek. Na Zemi 
vypuká panika a hlavní hrdinové musí zjistit, co svìt do- 
opravdy èeká. Ètveøice lidí putuje do džungle v Mexi- 
ku, do historické svatynì Mayù, aby toto tajemství vy- 
øešili… Produkce: USA.  Žánr: katastrofický

28. a 29. sobota a nedìle 17.00 hod.
Vstupné: 70 Kè, 154 minut, èeská verze (*12)

Zaèátky již v 17.00 hodin. Voldemort upevòuje v lid- 
ském a èarodìjném svìtì svou moc. Bradavice postup- 
nì pøestávají být spolehlivým pøístavem bezpeèí. Tem- 
ná tajemství se zjevují… Harry se pøipravuje na poslední 
bitvu, která se kvapem blíží. Produkce: USA. Žánr: 
rodinný

G. I. JOE 

CHCEŠ MÌ, CHCI TÌ

GAMER 

KNÌŽNA LIBUŠE 

ZTRACENÝ POKLAD TEMPLÁØSKÝCH 
RYTÍØÙ III: ZÁHADA HADÍ KORUNY 

2012

HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE

DVD kino a kino dìtí
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Pøipravujeme

STARÁ RADNICE OSTROV 

KLÁŠTER OSTROV

DOBRÝ VEÈER QUINTET

Kultura

13. listopadu pátek 19.30 hod., divadelní sál DK 
Ostrov

Uvádí Divadlo Palace Praha.
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…
Hrají: Martina Hudeèková, David Prachaø, Linda 
Rybová, Saša Rašilov, Vanda Hübnerová.
Režie: Zdenìk Tyc

27. listopadu pátek 19.00 hod., spoleèenský sál 
DK Ostrov 

Závìreèný ples taneèních kurzù je urèen všem 
absolventùm, jejich rodièùm i kamarádùm.

28. a 29. listopadu od 9.00 hod., klubovny è. 8 
a 15 DK Ostrov 

V letošním roce se již popáté sejdeme ve dnech 
prvního adventu, abychom vám pøedvedli výrobky 
starých øemesel, jako je drátování, palièkování, 
malování na sklo, výrobky z korálkù a šustí. Souèástí 
bude i malá výstava nových obrázkù Vítìzslava 
Macháèka.

29. listopadu 17.00 hod., Mírové námìstí Ostrov

Tradiènì na první adventní nedìli na Mírovém 
námìstí rozsvítíme Vánoèní strom. Pro dopisy a pøá- 
níèka pro Ježíška si osobnì pøijede Nebeský poš�ák. 
V programu nám zahrají a zazpívají žáci ZUŠ a dìti ze 
ZŠ Májová. Nezapomeneme ani na dospìlé, pro 
které bude pøipraveno „nìco pro zahøátí“.

Marc Camoletti  MILÁÈEK ANNA  

ZÁVÌREÈNÝ VÌNEÈEK

VÁNOÈNÍ INSPIRACE 

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ 
VÁNOÈNÍHO STROMU

Pokraèuje výstava, Pùda Staré radnice

Výstava potrvá do 14. listopadu.

5. listopadu ètvrtek 18.00 hod., Pùda Staré 
radnice 

Tomáš Pfeiffer, žák a pokraèovatel Josefa Zezulky, 
odpovídá na dotazy posluchaèù.
Vstupné dobrovolné

OSTROVSKÝ FOTOKLUB

Pøednáška SPOLEÈNÁ VÌC *)

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

 
Matka Emma i dcera Bára Srncovy jsou vlastní profesí 
hereèky, ale ve výtvarném umìní nalezly další uplat- 

nìní i vyjádøení svých niterných svìtù. Emma zaèala 
malovat již na zájezdech s Èerným divadlem Jiøího 

OBRAZY EMMY A BÁRY SRNCOVÝCH

4. prosince pátek 17.30 hod., kostel Zvìstování 
Panny Marie

Bìhem výstavy bude možné odevzdávat poštu pro 
Ježíška, pro dopisy s pøáníèky si pøijede Ježíšek 
z Božího Daru.

4. prosince pátek 16.00 hod., Pùda Staré radnice

6. prosince nedìle 17.00 hod., Pùda Staré radnice

Adventní koncert vokálního kvintetu DAD

13. prosince nedìle 17.00 hod., Pùda Staré 
radnice

20. prosinec nedìle 17.00 hod., kostel Zvìsto- 
vání Panny Marie

Na poslední adventní koncert pøijali pozvání: Jarmila 
Žilková (soprán), Petr Frýbert, sólista ND Praha 
(tenor), Julie Frýbertová (flétna), Lenka Navrátilová 
(klávesy) a žák ostrovské ZUŠ (housle doprovod). 
Program: Jakub Jan Ryba, Antonín Dvoøák, Leoš 
Janáèek, italské cansonetty, barokní koledy

BETLÉMY vernisáž výstavy 

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA

DEN PØESLAVNÝ JEST NÁM PRIŠEL

ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ OSTROV

ADVENTNÍ KONCERT 

Vernisáž výstavy
15. listopadu nedìle 17.00 hod., Pùda Staré 
radnice

Akvarely a malba na sklo Evy Mikschikové z Abertam
Výstava potrvá do 31. prosince. 

22. listopadu nedìle 15.00 hod., Pùda Staré 
radnice

Uvádí Docela velké divadlo Litvínov.
Oslava narozenin, kam nepøijdou gratulanti, ale 
nakonec si nikdo nestìžuje, protože díky fantazii 
oživnou neživé pøedmìty, a tak dìti uvidí pohádku
O Karkulce, O tøech medvìdech a O Budulínkovi. 
Pohádka ukazuje, že hrát si lze úplnì všude a úplnì se 
vším, ožívají pøedmìty denní potøeby a loutky vznikají 
pøímo pøed oèima dìtí.

ÚDOLÍ DLOUHÝCH TRAV

BABIÈÈINY POHÁDKY 

Srnce, vystavovala 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 ma- 
minkou žije již 38 let. Televizní diváci ji znají z mnoha 
filmù, nezapomenutelná je její Rampepurda ze seriá- 
lu Bylo nás pìt.

Vystavená díla jsou prodejná.
Výstava potrvá do 29. listopadu.

*) nepoøádá DK Ostrov
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Oslava Mezinárodního dne seniorù se v Ostrovì 
konala 2. øíjna. Bylo hned nìkolik pøíležitostí, jak se jí 
zúèastnit, a to na konferenci pro odbornou veøejnost, 
kterou poøádala Oblastní charita Ostrov,Výbor dobré 
vùle - Nadace Olgy Havlové a Èeská asociace sester 
region Karlovy Vary pod záštitou Miloslava Èermáka, 
námìstka hejtmana Karlovarského kraje a ve spolu- 
práci s mìstem Ostrov. Téma konference - Životní 
bilance ve stáøí - se pøi dennodenní práci dotýká všech 
více než sta úèastníkù z øad pracovníkù v sociálních 
službách, všeobecných sester a zdravotnì-sociálních 
pracovníkù celého Karlovarského kraje.  

Po celou dobu konference bylo též otevøeno veøejno- 
sti pøedsálí Domu kultury s nìkolika informaèními 
„stánky“ poskytovatelù sociálních služeb v našem kraji, 
ale také s prodejci, dodavateli zdravotních pomùcek, 
lékù, knih s psychologickým zamìøením èi zamìøením 
blízkým práci v sociálních službách. V odpoledních ho- 
dinách byla pak zahájena, též v prostorách Domu 
kultury, unikátní putovní výstava „Arménie 20 let po- 
té“, a to vernisáží s úvodním zahájením dechového tria 
ze ZUŠ Ostrov a prùvodním slovem Jana Vyškovského 
z humanitárního sdružení Archa, pøímého úèastníka 
humanitární pomoci, který se podìlil o své zážitky. 
Výstava byla otevøena veøejnosti do 9. øíjna. Za poøada- 
tele dìkuji všem sponzorùm, podporovatelùm i samot- 
ným úèastníkùm Oslavy mezinárodního dne seniorù. 

Stodola Ostrovských tuèòákù se koná 28. listo- 
padu od 20.00 hodin v Domì kultury Ostrov. 

V prùbìhu veèera návštìvníky èeká bohatý dopro- 
vodný program s tombolou, skvìlá kapela Las Pegas 
a hlavní hosté veèera, kapely Abba Star a BeeGees 
revival. Vstupenky možno zakoupit pouze v baru 
Atlantis.

Již potøetí se bude v Domì kultury Ostrov konat 
výstava obrazù odsouzených z Vìznice Ostrov, 
a to ve dnech 8. až 14. listopadu, tentokrát 
v zastoupení neobyèejnì nadaného Sergeje 
Moreva. Tento autor zde pøedstaví kolekci 46 
obrazù. 

Pøevážnì se jedná o figurativní malbu, mnohdy 
transformovanou do neobyèejnì sugestivních sty- 
lizaèních zkratek, které autorovi umožòují originální 
výpovìï, a� už se jedná o cyklus parafrází na noto- 
ricky známé obrazy Bosche (Poslední soud èi Metro- 
politní raut), nebo jeho postavy-stroje, kouøící torza èi 
jen lehce zabarvená Maòásková pøedstavení, taková 
prstová maòásková „preludia“ sarkasmu a ironie. 
Sergey Morev projevuje velký talent, pokud pøihléd- 
neme ke skuteènosti, že se zabývá tvorbou teprve 
tøetím rokem. Kolekce je sestavena také z obrazù 
z jeho poèáteèního období, kdy ho zaujaly námìty 
masek, balónkù atp. Ale již tehdy zapracovala jeho 
fantazie a pøirozená schopnost zvládat techniku
i kompozici. Domnívám se, že výstava obrazù zaujme 
svou originalitou a bude mít urèitì velký ohlas. Každý, 
kdo výstavu navštíví, mi dá jistì za pravdu. 

Již sedmý Reprezentaèní ples se uskuteèní v so- 
botu 14. listopadu od 19.30 hodin v prostorách 
Domu kultury Ostrov ve spoleèenském sále 
a kavárnì. 

Návštìvníky èeká bohatá tombola, pestrý kulturní 
program s pøedtanèením, vystoupení zrakovì posti- 
žené zpìvaèky Lenky Èermákové, kadeønická show, 
o pùlnoci slosování hlavní tomboly. K tanci a posle- 
chu v kavárnì hraje Duo Invence, v sále skupina 
Sonet. Ozvuèení obou prostor zajistí mediální partner 
Studio 060 Štefana Škulavíka, dalšími mediálními 
partnery jsou Kabel Ostrov, s. r. o. a Dùm kultury 
Ostrov. Záštitu nad plesem pøevzal Karlovarský kraj 
a mìsto Ostrov. 

Vstupenky na ples je možno zakoupit v TyfloCentru 
v Ostrovì na adrese: Hlavní tøída 1365, v po, st a pá. 
Další informace: tel. 353 674 103. 

Nám. Republiky 37, Jáchymov
Otevøeno: út-ne 9.00-12.00 a 13.00-17.00 hod.

 Významná jáchymovská 
architektura
Pøednáší pracovník památkového úøadu Lubomír 
Zeman. 

Adventní koncert
Úèinkuje vokální kvintet DAD z Karlových Varù.

14. listopadu 17.00 hod.,

29. listopadu 14.00 hod., 

Reprezentaèní ples 
nevidomých a slabozrakých

Pavel Rogaczewski, øeditel

Muzeum Královská mincovna

Muzeum Nejdek

5. listopadu 17.00 hod., 
Nám. Karla IV. 238, Nejdek

Vernisáž výstavy 
Pohromy a neštìstí v Karlových Varech a Nejdku

Stodola 
Ostrovských tuèòákù

III. výstava obrazù 
Vìznice Ostrov

Josef Øízek, spec. pedagog Vìznice Ostrov

Infocentrum v Domì kultury novì nabízí skládaèku vìnovanou historii ostrovského 
porcelánu, novou širokoúhlou pohlednici Klášterního areálu a také nejaktuálnìjší letecký 
plakát mìsta Ostrova. Pøijïte si k nám doplnit svou sbírku materiálù o našem mìstì. 

Mezinárodní den seniorù 
v Ostrovì

Dne 10. øíjna jsme se s dìtmi zúèastnili již deváté stezky 
do okolí Ostrova a stejnì jako na všech osmi pøedcho- 
zích jsme byli pøíjemnì potìšeni tím, jak byla pøipravena 
a zorganizována. Dìkujeme tímto pracovníkùm MDDM 
Ostrov za práci, kterou s pøípravou a organizací tìchto 
akcí mají. Je dobøe, že se v Ostrovì najdou lidé, kteøí 
toho pro dìti v našem mìstì tolik pøipravují i nad rámec 
své bìžné práce. 

Podìkování

Manželé Krejèovi

Hledáme všechny žáky osmé tøídy, kteøí ukonèili 
základní školní docházku v roce 1984 na II. základní 
škole v Ostrovì (tehdy Moskevská, dnes Studentská 
ulice 1205) s tøídní uèitelkou Jaroslavou Dohnalovou.
Sraz se uskuteèní 7. listopadu v 18.00 hodin v Ka- 
várnì Družba Ostrov. Prosíme všechny kluky a holky, 
aby se dostavili v co nejhojnìjším poètu a vzali s se- 
bou dobrou náladu. 

Sraz osmých tøíd po 25 letech

Olga Hinkel

Mgr. Tomáš Fexa, øed. OCH Ostrov Novinky v Informaèním centru Ostrov

Dana Kolovratníková, ved. IC 
Dovolujeme si vás pozvat na již ètrnácté Pøed- 
vánoèní setkání seniorù aneb Setkání tøí genera- 
cí, které se koná 1. prosince od 16.00 hodin 
v Domì kultury Ostrov. 

Setkání pro vás mùžeme takto pravidelnì poøádat jen 
díky pravidelné podpoøe mìsta Ostrov a nìkolika na- 
šich sponzorù a pøíznivcù. Opìt na všechny pøítomné 
èeká nejen bohatý kulturní program, ale i dáreèky pro 
radost. Na setkání s vámi se tìší øeditel Oblastní charity 
Ostrov, Mgr. Tomáš Fexa se svými charitními spolu- 
pracovnicemi a spolupracovníky.

Setkání tøí generací 

Dìti si 41. roèník Festivalu Oty Hofmana i tentokrát opravdu užily.                                                                                   Foto: Roman Preis



Zemìdìlská obec Velichov vznikla u tvrze patøící klášte- 
ru v Doksanech. Na místì støedovìkého dvora znièe- 
ného v r. 1621 vystavìl v letech 1747-1755 císaøský 
rada J. F. Hessler barokní zámeèek, pozdìji nìkolikrát 
pøestavovaný. V devadesátých letech minulého století 
v nìm byl dìtský domov, po jeho pøestìhování do 
Ostrova je nevyužitý a chátrá. Blízko nìho leží novogo- 
tický kostel Nanebevzetí Panny Marie z let 1892-1897. 
Na høbitovì u kostela je hrobka lékaøe Josefa Löschne- 
ra, který se mimoøádnì zasloužil o propagaci léèivých 
úèinkù minerálních pramenù v Kyselce. Obec Velichov 
letos pøipomnìla 200. výroèí jeho narozenin i na vyda- 
né pohlednici. Nejstarší náhrobek na høbitovì patøí 
rodu Wallisù; na kamenném køíži je zøetelný letopoèet 
1668. Spoleèný hrob tu mají i Marie Dolejší a Bohuslav 
Machek, autoøi zajímavé knížky Dravec Mattoni, 
popisující osudy zakladatele slávy stejnojmenné mine- 
rálky. Do Velichova jezdí z Ostrova nìkolikrát dennì 
autobus. 

sobily v letech 1674-1756 tøi desítky sochaøù, kame- 
níkù a grotýrerù (a to jde jen o ty v úètech jmeno- 
vané), nelze dnes již urèit autorství u naprosté vìtšiny 
zobrazených dìl, vytvoøených s nejvìtší pravdìpo- 
dobností ze snadnìji opracovatelného pískovce.

Dnes chce mìsto Ostrov na tento dávný a nená- 
vratnì ztracený vìhlas zámecké zahrady manýri- 
stických a barokních tvùrcù navázat. Ovšem s odstu- 
pem více než tøí staletí. A po spirále èasu se nelze 
vracet. Lze však na ní nalézat styèná èi spíše blízká 
místa cílù, které sleduje umìlecká tvorba všech ob- 
dobí: vyjádøit vlastním tvùrèím zpùsobem svùj vztah 
ke svìtu a životu, vložit do svého díla to, co zaujímá 
souèasného èlovìka. To vše s respektem k použitému 
materiálu, jeho charakteru a výrazovým možnostem. 

Významným krokem v tomto smìru se stalo usku- 
teènìní Prvního sochaøského sympózia v Zámeckém 
parku v Ostrovì.

Ostrovský mìsíèník
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Ostrovem za sochami - èást VI.

Obec Velichov zve k návštìvám

Hrobka Dr. J. Löschnera                                        Foto: Jiøí Ciprian Jiøí Ciprian

Kdysi hezká, rodinná procházka kousek za 
mìsto. Pøíjemná, romantická lesní cesta s alejí 
u staré vodárny, konèící u bývalého loveckého 
zámeèku. Ale vra�me se o hodný kus zpìt do 
historie. Mezi Ostrovem a Moøíèovem existo- 
vala lovecká obora, Tiergarten. Majitelé panství, 
Lauenburští, ji zvìtšili a souèástí tìchto zmìn 
byla roku 1738 stavba loveckého zámeèku v cen- 
tru obory. O této stavbì možná každý neví a bu- 
dova asi také èasem úplnì zanikne, vše tomu 
v souèasnosti nasvìdèuje. 

Kdysi dvoupatrová stavba, pùdorysu nepravidelného 
jedenáctiúhelníku. V pøízemí kuchyò, v patøe obytná 
místnost s krbem, nahoøe místnost bez pøíèek s výhle- 
dy do všech stran obory. Pìkná pøedstava. Lov byl v té 
dobì „in“, nároèné hony trvaly i nìkolik dní a zamìst- 
návaly pravdìpodobnì spousty lidí. Hlahol honcù, 
troubení loveckých fanfár a støelba už dávno utichly. 
Zámeèek chátral, zdivo a krovy se bortily. Ještì na 
fotografii z roku 1911 je stavba témìø celá, vèetnì 

komína. Porovnejte sami s dnešním stavem. Na místo 
máte možnost dojet na kole, stoupáním pøes Moøí- 
èov, z druhé strany pøes prùmyslovou zónu, nebo jít 
pìšky a souèasnou cestu si pìknì vychutnat. 

Takže vyrážíme. Za ,,mechanizací“ lávka pøes Bystøici 
a hned doprava. Pod námi øeka, vlevo napùl zasypaný 
náhon, dnes již samozøejmì bez vody. Blátivá pìšina. 
Je to teï vlastnì taková cesta necesta. Kdysi funkèní 
náhon s tekoucí vodou a zeleným porostem okolo je 
minulostí. Zùstaly poøezané stromy, hromady kamení 
a znovu ožívající pøíroda v podobì kopøiv a maliní. 
I pìšina, která odboèovala nahoru k zámeèku, již dáv- 
no není. Zmizela v dobì, kdy se zde pokládalo nové 
potrubí od vodáren smìrem k mìstu. Pùvodní stav 
terénu se už asi nevyžadoval, pøímá cesta zanikla 
a zarostla, vyšlapaly se nové okliky. Pokud nás tedy 
tento zaèátek výpravy neodradil, došlapeme až k vr- 
cholku kopce. Nemùžeme pøehlédnout starou vodár- 
nu a tím jsme i u cíle. Zarostlé torzo bývalého lovecké- 
ho zámeèku máme na dohled. Sami vidíme, že se za- 
chovalo opravdu málo. Sutí a zeminou zavezené pøíze- 
mí, obvodové zdivo, propadající se oblouky oken. Na 
nìkolika málo místech je zachovalá omítka, lze roze- 
znat vstup na schodištì do patra. Vstup na vlastní ne- 
bezpeèí. Škoda, v pøípadì této památky se už asi nedá 
dìlat témìø nic. Snad jen úprava pùvodních pøístu- 
pových cest, cyklistická stezka, osazení tabulky s historií 
tohoto místa, které si urèitì zaslouží, aby nebylo úplnì 
zapomenuto. 

Je to již 20 let, kdy v listopadu roku 1989 lidé vyšli do 
ulic, na námìstích cinkaly klíèe a diktatuøe jedné strany 
tak snad bylo u nás navždy odzvonìno. Dnes si tento 
den, 17. listopad, pøipomínáme jako Den boje za svo- 
bodu a demokracii, døíve Den studentstva. (Nezapomí- 
nejme však, že studenti bojovali za svobodu nejen 

v roce 1989, ale i v roce 1939.) Vra�me se zpátky do 
období „sametové revoluce“, dnù plných nadšení a eu- 

Ve své pùvodní podobì z druhé poloviny 17. a po- 
èátku 18. století byla ostrovská zámecká zahrada, 
onen „osmý div svìta“, doslova sochaøským rájem. 
V rámci daných podmínek i dobových tendencí ovliv- 
nil její vybavení pøedevším jeden ze ètyø základních 
živlù - tehdy jako motiv v umìleckých dílech hojnì 
uplatòovaný - voda. Vznikly tak èetné kašny, vodo- 
trysky, bazény a vodní høíèky s množstvím sochaø- 
ských dìl. Tedy spojení pevné hmoty Zemì s ne- 
stálým, promìnlivým živlem Vody. Sochaøská díla tu 
mìla reprezentovat vysokou nejen spoleèenskou, ale 
i kulturní úroveò majitele. Šlo o složitou tematiku 
mytologických i biblických postav a pøíbìhù, také 
o motivy pozemské, z øíše živoèišné a o výsledky 
lidského poznání (vodní hodiny, zvìrokruh). Tedy 
o souhrn všeho, co vytváøelo pøístup tehdejšího 
èlovìka z vyšších spoleèenských kruhù k Universu, 
o reálné pojímání svìta i jeho duchovní reflexe. Celé 
toto sochaøské bohatství se, bohužel (až na nìkolik 
fragmentù) zachovalo již jen ve svìdectví dobových 
rytin. Vzhledem k tomu, že u ostrovského dvora pù- O Prvním ostrovském sochaøském sympóziu 

ètìte na stranì 7

Setkání s ostrovskými sochami vyšlo tentokrát mimo èasové poøadí. A to vzhledem k tomu, že 
v Ostrovì 27. záøí skonèilo první sochaøské sympózium. Jeho výsledkem je soubor sochaøských dìl, 
osazených v západní èásti Zámeckého parku. Sympózia se zúèastnili ètyøi autoøi: Josef Andrle, Jiøí 
Èerný, Christian Ruskdeschel z Nìmecka a slovenský autor Miroslav Žáèok, který momentálnì žije 
v Èechách. Jako místo pro díla tìchto autorù byl urèen Zámecký park, jako materiál kámen, a to jeden 
z nejtvrdších a nejtíže opracovatelných, ale zároveò nejodolnìjších, žula z okolí Sokolova.

Nejen skautské výroèí
forie. Již v prosinci roku 1989 se ke slovu opìt pøihlásili 
skauti, kteøí byli vždy diktátorským režimùm, nacismu 
i komunismu, trnem v oku a nejeden skaut tak skonèil 
za své pøesvìdèení v lágru, ba dokonce zaplatil i cenu 
nejvyšší. Dne 2. prosince 1989 se v Praze konala 
ustavující schùze Junáka a 28. prosince byla Minister- 
stvem vnitra registrována organizace Junák svaz skautù 
a skautek.   

U pøíležitosti 20. výroèí znovuobnovení skautské orga- 
nizace pøipravil 7. skautský oddíl Bystøina z Hroznìtína 
malou expozici historie a souèasnosti svého skautského 
oddílu. Do otevøené klubovny se na nás mùžete pøijít 
podívat v sobotu 14. listopadu od 9.00 do 16.00 hod. 
a v nedìli 15. listopadu od 9.00 do 12.00 hod. Klubov- 
na se nachází v Hroznìtínì v budovì školní družiny (je 
to dùm vedle obecní knihovny - za domem Charity do- 
prava a pøejít mostek pøes Bystøici). Budeme si hrát 
a zpívat, nakoukneme do starých kronik a fotografií. 
Srdeènì zveme nejen skauty, pøíznivce pøírody a tram- 
py, ale všechny lidi dobré vùle. Bližší informace o pro- 
gramu otevøené klubovny na tel. 774 631 129. 

Rozhlédni se, èlovìèe - èást VIII.

Text a foto: Lubomír Mayer

Mgr. Zdenka Èepeláková 

Ing. Josef Macke

Skauti z Hroznìtína v roce 1948 - rádcovský kurz „Vlèinec“



Proto sladkosti nebaštím každý den a hodnì bìhám 
a plazím se. Když je vám smutno, má naopak sladkost 
kouzelnou moc vás uklidnit, rozlít ve vašem tìlíèku 
pocit štìstí a spokojenosti. A když vás ještì v listo- 
padovém odpoledni pøijde navštívit nìjaký oblíbený 
kamarád, je vám krásnì. Proto bychom i my, šneci, 
stejnì tak jako vy, dì�átka, mìli myslet tak, abychom se 
cítili vždy spokojenì. Proto jsem si pro vás pøipravila 
lidovou øíkanku, která nám pomùže cítit se hezky.

Medvíïátko
Proèpak malé medvíïátko 
spí tak sladko, ach, tak sladko? 
Ono se mu v noci zdá, 
jak to bývá u medvìdù, 
o velikém hrnci medu. 
Proto malé medvíïátko
spí tak sladko, ach, tak sladko. 

Miluju sladkosti. 
Všechny! Jeden 
z nejkrásnìjších po- 
citù, které znám, je 
pøevalování sladké- 
ho krému s kousky 

jahod v mojí malé tlamièce. Naše sladkosti jsou sice 
trochu jiné než vaše, ale požitek z chuti nás spojuje. 
Vím, že se nemùžu sladkým vyloženì cpát dnes 
a dennì, ale jen když mi to maminka dovolí. Ona øíká, 
že sladkosti mají ještì jinou moc, než je bájeèná chu�. 
Víte jakou? Když si nekontrolujete množství, mùže se 
vám stát, že ztloustnete tak, že si nevlezete zpátky do 
ulity! Pøedstavte si, že byste nemohli domù jenom 
proto, že jste mlsní a dveøe by vám byly úzké. Hrùza! 
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Dìtské okénkoKabel Ostrov, s.r.o. OSTROVOSTROV

Mateøské centrum Ostrùvek 

Text a kresba: 
Martina Novotná

Rady pro zahrádkáøe

Milan Jandourek, DiS

Šneèice 
Rùža 
dìtem

Hlohynì èervená
Pyracantha coccinea L.

Hlohynì èervená (také šarlatová) je dalším dùkazem 
úžasné pestrosti pøírody, kde se snoubí pùvab s mno- 
hostrannou využitelností. Hlohynì je hustý, vìtšinou 
stálezelený keø dorùstající zhruba do dvou metrù 
výšky a pøibližnì stejné šíøky. Jeho mladé vìtévky 
jsou øídce ochlupené, starší jsou již lysé. Krátké 
výhony jsou pøedìleny ostrými, až 1,5 cm dlouhými 
trny. Listy jsou drobné, asi dva centimetry velké, 
vejèité až vejèitì kopinaté, na líci z poèátku svìže 
zelené, pozdìji tmavší. Rubová strana je svìtlejší. 
Kvete zjara až do èervna v hustých chocholiènatých 
hroznech asi pìt centimetrù dlouhých. Jednotlivá 
kvítka jsou drobná, bìlavá. Po odkvìtu se vytvoøí 
malvice, v dobì zralosti o prùmìru zhruba pùl cen- 
timetru. Tyto jsou vybarveny v paletì teplých tónù, 

listopad

18.00 Zahájení, zprávy 
18.20 Pod lupou 
18.25 DVDèko
18.35 Dokument

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

18.00 Zahájení, zprávy
18.20 Pod lupou (závìreèná diskuse)
18.35 T.T.T.  

15.00 Pøímý pøenos jednání Zastupitelstva mìsta 
Ostrov

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 pøedplati- 
tele, že je oprávnìna pøerušit poskytování všech objed- 
naných 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 mùžete 
zaregistrovat pod svou e-mailovou adresou a získávat 
tak informace, týkající se zmìn a provozu kabelové 
televize. 

5. listopadu

12. listopadu

19. listopadu

26. listopadu

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.  

Kromì dopoledního programu pro maminky na MD 
nabízíme i øadu dalších akcí. Každou sudou støedu od 
16.00 do 17.00 hod. mohou maminky navštìvovat 
Konverzaci v nìmeckém jazyce i se svými dìtmi, pro 
které je hlídání v MC zajištìno. V pátek 6. listopadu 
od 17.00 hod. zve k úèasti poslední pøednáška 
tìhotenského kurzu na téma Nošení dìtí v šátku. 
Další Blešáèek pøipravujeme na sobotu 7. listopadu 

Územní organizace Svazu diabetikù Ostrov zve 
všechny èleny a ostrovskou veøejnost k úèasti na 
listopadových akcích.

2. listopadu 16.00 hod.

7. listopadu 10.00 hod.

12. listopadu 16.00 hod

 Pravidelná dietní poradna 
na Svazu, Masarykova 715, II. patro

 Èlenská schùze v Domì 
kultury Ostrov

. Zdravotní pøednáška v Do- 
mì kultury Ostrov

dle kultivaru od nìkolika druhù žlutých, oranžových 
po rùznì èervené. Plody jsou úžasnou dekorací, která 
vydrží na rostlinì do dalšího jara, takže záøí jak rubíny 
na snìhu. Rostlina je vhodná i do suchých vazeb. 
Tento keø se èasto využívá jako dekorace ke zdi, kdy 
roste na opoøe, ale rostlina sama se pnout neumí. 
Dále se dá využít jako elegantní živý plot, a to jak 
pøírodní, tak pøísnì øezaný. Hlohynì je zajímavou 
solitérou a stejnì dobøe se hodí i do skupinových 
výsadeb. Na pùdu je nenároèná. Dobøe snáší i sušší 
sluneèná stanovištì. Zajímavostí je, že v døívìjších 
dobách se z plodù vyrábìla marmeláda a ze semen 
náhražka kávy. Bohužel, když si plody sníte, tak zimní 
pùvab tìžko oceníte. 

od 9.00 do 11.00 hod., s nabídkou pøedevším hraèek 
a sportovních potøeb pro nejmenší (formou pøímého 
osobního prodeje za rozumné ceny). Další Vítání 
miminek je v nedìli 29. listopadu od 14.00 hod., 
miminka je možno pøihlásit nejpozdìji do 22. listo- 
padu na tel. 608 914 469. Bližší informace k jed- 
notlivým akcím na letáècích v IC v DK Ostrov nebo 
na: www.mc-ostruvek.estranky.cz. 

Dana Kolovratníková

Informace pro diabetiky

14. listopadu je Mezinárodní den diabetu.

19. listopadu 14.00 hod

 Zveme 
všechny obèany na Pochod proti diabetu, který v ten- 
to den zaèíná ve 13.00 hod. z Mírového námìstí 
(autobusová zastávka na KV).

. Hudební odpoledne
v T-klubu DK Ostrov. Vstupenky možno koupit v kan- 
celáøi Svazu (Masarykova 715, II. patro) a na èlenské 
schùzi. Úøední hodiny kanceláøe: každý ètvrtek 15.00-
17.00 hod. 

Staòte se èleny Èeského rybáøského svazu. Místní orga- 
nizace ÈRS v Ostrovì, sdružující pøes 700 rybáøù z Ostro- 
va a širokého okolí, uvítá zájemce o sportovní rybolov 
do svých øad. Pøihlásit se mohou v sekretariátu organi- 
zace („U Kulaté báby“ u zimního stadionu) každé úterý 
od 17.00 do 18.00 hodin nebo na tel. 607 263 090 
(p. Vlaèihovský), 604 386 713 (p. Pála). Vstupní školení 
nových èlenù probìhne již v prosinci. 
Poštovní adresa místní organizace ÈRS Ostrov: P. S. 95, 
363 01 Ostrov; e-mail: pavelfritsche@seznam.cz. 

Hana Ševèíková, produkce

Zdenìk Habáò, jednatel

Zajímá vás rybolov?

Josef Horák, pøedseda

Klub èeských turistù

RNDr. František Wohlmuth, pøedseda KÈT

Akce pro veøejnost
 Z Mariánských Lázní pøes Vlkovice 

a Pístov do Milhostova
Z Kraslic pøes Bublavu zase do Kraslic
 Hrady støedního Pojizeøí v okolí Mladé 

Boleslavi
 Slavkovský les. Dlouhá stoka II, Pra- 

meny Krásno
 Z Otroèína k prameni kyselky a dále do 

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

7. listopadu

14. listopadu 
17. listopadu

21. listopadu

28. listopadu



místo svého vycestování. A kdo byl tehdy jejím 
odesílatelem? Nikdo jiný než dopisovatel Ostrov- 
ského mìsíèníku, spoluobyvatel, šachista Jiøí Ciprian. 
(Více o pohlednicích na: www.ostrov.webgarden.cz.)   
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Ètenáøské pøíspìvky
Okružní cesta jedné ostrovské pohlednice

Sbìratelství pohlednic 
(nebo také filokartie) je 
zajímavý obor, jímž se za- 
bývá øada sbìratelù z pøí- 
èin nejrùznìjších. Sám se 
za nìjak významného sbì- 
ratele nepovažuji, mám 
velmi úzký zábìr zájmu 
a má sbírka pohlednic 
Ostrova není nijak zá- 
vratná. K napsání tohoto 

èlánku mì však pøivedla nenápadná náhoda… 

Posuïte sami.
Pøed nìkolika málo dny jsem obdržel další pøíjemný 
pøírùstek do sbírky. Jedná se o pohlednici Ostrova, 
vydanou nakladatelstvím Orbis Praha. Pohlednice je 
èernobílá a ve své dobì stála 20 haléøù. (Poštovní 
známky na ní mají celkovou hodnotu 30 haléøù). Jde 
o pohled na Staré námìstí, radnièní vìž, v popøedí 
stojí auta a procházejí se lidé. Pohlednice byla na- 
psána 20. záøí 1975 a odeslána z Ostrova 22. záøí 
téhož roku (tedy zhruba pøed 34 lety) panu Miro- 
slavu Kodytkovi, šachistovi, do Kunvaldu v okrese 
Ústí nad Orlicí. Kromì podìkování za dopis obsahuje 
informace, týkající se šachového zápolení, podrob- 
nosti však nejsou v tomto pøípadì pøíliš dùležité. 
Pohlednice v blíže nezjištìném období vycestovala 
jako nepotøebná do Sbìrných surovin v Lanškrounì, 
odkud ji zachránil pøed likvidací strýc jiného sbìratele 
pohlednic, pana Uhlíøe z Lanškrouna. U nìj øadu let 
odpoèívala s jinými v krabici, aby se v letošním roce, 
kdy ji vyøadil ze sbírky a nabídnul pøes internetový 
aukèní server k prodeji, vydala neporušená zpìt na 

Už se vám nìkdy stalo, že si jako profesionální lyžaø jdete 
koupit lyže a prodavaè vám sdìlí, že on rozhoduje, ko- 
mu je prodá a komu ne? Mám podobnou zkušenost 
z ostrovského útulku Bety. Dostal jsem doporuèení na 
jednu fenku nìmeckého ovèáka. Znal jsem její osud, tak 
jsem útulek navštívil. „Nezvoòte, netrubte, psi nám již 
dali vìdìt,“ hlásala tabulka u vchodu, ale dlouho se nic 
nedìlo. Pak se objevil správce útulku s dotazem, co chci. 
Sdìlil jsem mu, že bych chtìl fenu, a kterou. Co se dìlo 
dál, nebudu vypisovat, nebo� tento mìsíèník ète i mlá- 
dež. Jsem kynolog dvacet let, ale to, co mi ten muž sdìlil, 
není publikovatelné a neshoduje se to ani s „celostátními 
pravidly pro útulky“ (v jednom útulku jsem pracoval). 

Závìr mé návštìvy? Já tam psa prý nikdy nedostanu, 
a on - Ludìk Eliáš - o tom rozhoduje. Dokonce mi vy- 
hrožoval fyzickým násilím! Protože se nejedná o jedinou 
stížnost v mém okolí na zmínìný útulek, rozhodl jsem se 
pro zveøejnìní. 

Mùže mi nìkdo sdìlit, kdo tam toho èlovìka trpí? 
Navrhl bych vymìnit obsluhu tohoto útulku. Øešení? 
Petice nebo vyšší úøad. 

Také na trávnících panelového sídlištì lze s úspìchem 
nìco nalézt. Rostou zde zejména špièky travní (Maras- 
mius graminum), døíve oblíbené tržní houby. Velké kru- 
hové formace špièek jsou pravidelnì na cirkusové louce 
za Penny. Dalším druhem na trávnících jsou peèárky èili 
žampióny. Kolem panelákù roztroušenì vyrùstá peèár- 
ka ovèí (Agaricus arvensis), bíle nebo žlutavì zbarvená 
houba s prstenem na tøeni a v mládí rùžovými, pozdìji 
až èernými lupeny. Kromì sídlištì je velmi èastá i na dì- 
lícím travnatém pruhu uprostøed Hlavní ulice, nedávno 
jsem ji zaznamenal proti poštì. Velmi hojné jsou na 
tìchto biotopech (sídlištních trávnících) hnojníky obec- 
né (Coprinus comatus). Tato houba se vyznaèuje rych- 
lým rùstem a zráním, plodnice na stanovišti je zpravidla 
do druhého dne nepoužitelná. Hnojník se v mládí po- 
dobá bedle, ale jeho klobouk je velmi protáhlý. Barva je 
bílá, pokožka mìkce plstnatá, drolivá, barvy bílé s bé- 
žovými šupinami na vrcholu. Plodnice je jedlá pouze do 
okamžiku, než zaène odspodu lupenù èernat, posléze 
se totiž úplnì roztéká. Má oblíbená úprava je vykroutit 
tøeò, naplnit klobouk hranolkem sýra nebo slaniny, ová- 
zat nití (houba je køehká), osolit a obalené v trojobalu 
osmažit. Ponìkud opatrnìjší bychom mìli být u hnoj- 
níku inkoustového (Coprinopsis atramentaria), který je 
hojný v parku (spoleènì s pøedchozím). Ten je na po- 
vrchu hladký a šedý. Je sice jedlý, ale nesmí se po jeho 
konzumaci 48 hodin pít alkohol, obsahuje totiž látky, 
které se alkoholem rozkládají a zpùsobují silné zažívací 
potíže. 
Výèet sídlištních hub uzavírá pýchavka prášivka obecná 
(Bovista graveolens), kulovitá, drobná houba, v mládí 
(pokud je vnitøek plodnice bílý a tuhý) velmi chutná. 
Zamìnit se dá pouze s pestrcem obecným (1. pád 
pestøec, Scleroderma citrinum), který je mírnì jedovatý, 
ale v malém množství jej lze používat jako koøení. Po- 
kožka pestrce je hrubá, hnìdavá, bradaviènatá, dužnina 
po rozkrojení zpravidla makovì šedá. Pestøec obèas 
vyrùstá pod bøízou a dubem naproti tepelnému vý- 
mìníku u køižovatky Lidické a Družební. 
Když jsem zmiòoval žampióny, musím nutnì uvést ještì 

dva, a to peèárku Bohusovu (Agaricus bohusii) a velko- 
výtrusou (Agaricus macrosporus). První je vzácná a byla 
nalezena v malém trsu pod douglaskou u Lidické ulice. 
Jedná se o pomìrnì robustní houbu s naoranžovìlým 
tøenìm a hnìdì šupinatým kloboukem. Peèárka velko- 
výtrusá byla nalezena u plotu MŠ Halasova v Krušno- 
horské ulici. Je to pomìrnì velký žampión s nažloutlou, 
jemnì plstnatou pokožkou. Krom uvedených hub roste 
v Ostrovì øada holubinek, bohužel však vìtšinou ne- 
jedlých, palèivých. Z jedlých zmíním jen holubinku hlí- 
nožlutou (Russula ochroleuca), rostoucí (nebo spíše rù- 
stávající) pod pokácenou bøízou u Mìstského úøadu. Je 
svìtle hnìdožlutá, mírnì palèivá. Lze ji však pøidat do 
smìsi, kde se pak palèivost ztrácí. Poslední houbou, 
kterou uvedu, je š�avnatka modøínová (Hygrophorus 
lucorum), osobnì jsem ji sbíral v areálu MŠ Halasova 
pod modøínem. Jde o žlutou houbu menšího vzrùstu, 
podobnou liškám. Zajímavostí je, že ji lze sbírat od listo- 
padu do prosince, nìkdy ještì i v lednu. Výše uvedené 
jedlé druhy jsou v mìstském prostøedí relativnì hojné 
a rostou èasto ve velkém množství. Vùbec by nebyl 
problém nasbírat košík, ale bohužel, z hygienických 
dùvodù by to nebylo moc vhodné. Již zmínìné psí 
exkrementy a také prach, to jsou faktory, které sbìr hub 
ve mìstì znaènì znepøíjemòují. Pokud zde budeme 
houby sbírat pro úèely konzumace, je tøeba velmi 
peèlivì volit lokalitu. 
Nejedlých nebo dokonce jedovatých hub je v Ostrovì 
relativnì málo. V Lipové ulici na starých lipách plstna- 
tých roste v korunì lesklokorka ploská (Ganoderma 
applanatum), chorošovitá houba s èervenou svrchní 
pokožkou. Lze z ní pøipravovat vodný výluh nebo 
alkoholový macerát, který pøíznivì ovlivòuje imunitu. 
Na nìkolika paøezech ve mìstì, napø. v Palackého ulici 
v areálu školky, roste další druh choroše, outkovka 
pestrá (Trametes versicolor). Její drobné kožovité plod- 
nice jsou hnìdobíloèernì proužkované a je také léèivá, 
tøeba jako podpùrný prostøedek pøi únavovém syndro- 
mu. Nejedlé kloboukaté houby zastupují hnojník nase- 
tý (Coprinellus disseminatus), drobná rezavì zbarvená 

houba, jejíž plodnice rostou èasto v „tisícihlavém stádu“ 
na tlejících paøezech, dále výše uvedené holubinky, 
napø. holubinka parková (Russula exalbicans) s mast- 
ným, barevnì nevýrazným kloboukem, zato s výrazným 
slaneèkovým pachem. Nejedlých drobných hub je ve 
mìstì ještì celá øada, zpravidla jde o pøíbuzenstvo špi- 
èek, helmovek a hnojníkù. 

Skuteènì nebezpeèná houba ve mìstì roste jen jedna, 
a to èechratka podvinutá (Paxillus involutus). Døíve byla 
èasto sbírána a konzumována. Její nakyslá chu� ji pøed- 
urèovala do gulášù nebo octa. Velmi hojný, tedy dobøe 
sbíratelný druh, navíc nebývá èervavý. Problémem jsou 
ale mutagenní látky a nìkteré bílkoviny, hlavnì jejich 
metabolity, které se ukládají v organismu, pøípadnì roz- 
kládají èervené krvinky a jaterní buòky. Výsledkem pak 
mùže být smrtelná otrava, která se projeví tøeba až 
20 let po pravidelné konzumaci této houby. Plodnice 
èechratek jsou rezavohnìdé (vèetnì hustých lupenù). 
Do jisté míry pøipomínají ryzce, ale neroní mléko. Okraj 
klobouku je podvinutý, pokožka èasto lesklá, jakoby 
nalakovaná. Na stráni pod Mìstským úøadem roste 
ještì ryzec šeredný (Lactarius turpis), plstnatý, tmavì 
hnìdozelenošedì zbarvený a po poranìní roní bílé 
palèivé mléko. Jeho nebezpeènost spoèívá v obsaže- 
ných mutagenních látkách. Pro palèivost je sice nejedlý, 
lze jej však upravovat kvašením a grilováním jako ryzec 
peprný, ale nebezpeèné látky se vyšší teplotou neroz- 
kládají! Jeho konzumace je tradièní pøedevším v Rusku, 
poznatky o mutagenních látkách jsou až výsledkem 
moderního výzkumu.

Tento text je urèen zejména zájemcùm o mykologii. 
Mým úmyslem bylo rozšíøit povìdomí o nabídce, 
kterou nám pøíroda poskytuje i v mìstském prostøedí. 
Ostrovský mìsíèník, bohužel, neumožní otisknout ba- 
revné fotografie, èímž je determinace uvedených druhù 
znesnadnìna a je tøeba si je najít v atlasech. Za houbami 
a jejich sbìrem doporuèuji vyrazit do nìkterého z okol- 
ních lesù, které jsou druhovì velmi bohaté. 

Mykologická zastavení v našem mìstì - èást II.

Marcel Šolc  

Útulek není útulný

Radek Termer

Martin Chochel

Vyjádøení starosty mìsta 

Ing. Jan Bureš, starosta mìsta Ostrova 

Bohužel, nemohu okomentovat, co se stalo nebo 
dìlo mezi Luïkem Eliášem a uvedeným pisatelem 
dopisu, když jsem u uvedené situace nebyl pøítomen. 
A proto uvedu pouze fakta. 

Útulek Bety spravuje II. základní kynologická orga- 
nizace è. 124, zastoupená L. Eliášem na základì 
mandátní smlouvy. Na základì této smlouvy je 
II. ZKO povìøena správou útulku do 31. prosince 
2011. 

Prostory mìstského útulku roènì projde 200 až 250 

psù. O svìøení psa novému majiteli rozhoduje pro- 
vozovatel útulku dle vlastního uvážení s ohledem na 
zájmy psa. 

Pøi svém rozhodování je povinen øídit se usta- 
novením mandátní smlouvy, pøedevším pak bodu 
V.2: „Mandatáø je pøi plnìní správy a provozu po- 
vinen øídit se obecnì platnými právními pøedpisy 
(napø. zákonem è.167/1993 Sb. na ochranu zvíøat 
proti týrání a zákonem è. 87/1987 Sb. o veterinární 
péèi, ve znìní platných pøedpisù)“.  
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