
Uprostřed Evropy
Tak nazvali organizátoři mezinárodního kulturního festivalu
letní, letos už třináctý cyklus koncertů, výstav a literárních
pořadů. Se západočeským, bavorským a sasským publikem
se tak setkávají interpreti a autoři nejrůznějších národností.
Sami si pak odnášejí zážitky z těchto regionů, které většinou
poznávají poprvé. Srozumitelná, univerzální řeč hudby a vý-
tvarného umění překračuje hranice států i jazykové překážky
nejsnáze a představuje jednu z řady cest, které vedou k vzá-
jemnému poznávání a přibližování – nepominutelnému před-
pokladu nastávajícího evropského soužití. Ostrov patří mezi
dějiště festivalu „Uprostřed Evropy“ už od roku 1992.
V Letohrádku, ve farním kostele a v obřadním sále historické
radnice zažilo naše publikum už dvanáct mimořádných hu-
debních a tanečních vystoupení. Na vzájemném poznávání
a navazování osobních kontaktů v oblasti kultury – přede-
vším s našimi bezprostředními sousedy - se Ostrov podílí také
aktivně. Už v roce 1990 se v Rastattu, našem pozdějším part-
nerském městě, představily svou tvorbou děti z výtvarného
oboru Základní umělecké školy Ostrov. Později to byl také –
neméně úspěšný – orchestr této školy. Spolu s dalšími tančí-
cími, hrajícími a zpívajícími dětmi z ostrovských škol a Domu
dětí a mládeže Ostrov připravovaly a postupně dotvářely naši
nejmladší podobu partnerských vztahů obou měst. Podpis
partnerské smlouvy Ostrov-Rastatt v dubnu roku 1991 pro-

vázela výstava grafických listů ze sbírek ostrovské pobočky
Galerie Karlovy Vary. V květnu roku 1995 se v Rastattu před-
stavili velkým souborem své tvorby tři ostrovští autoři – umě-
lecký fotograf Bořivoj Hořínek, sochař Pavel Knapek a grafik
František Steker. O rok později s v Letohrádku konala výstava
„Dorozumívání“, uvádějící obrazy šesti rastattských malířů.
Výstavou, nazvanou „Nenávraty“, se na krátký čas
z Mnichova do Ostrova vrátili ostrovský rodák Pavel
Želechovský, spolu s malířem Stanislavem Horváthem
z Karlových Varů a sochařem Wernerem Mally-Králem z Nejd-
ku. V loňském roce to byl také v Německu žijící fotograf
Arnold Umlauf. Systematicky se od roku 1995 rozvíjejí
vztahy mezi trojicí ostrovských autorů a Uměleckým spolkem
Horní Franky v Selbu. Jeho představitel, zaujatý iniciátor a or-
ganizátor česko-německých kulturních styků, Hans-Joachim
Goller připravuje každoročně výstavu z okruhu českého vý-
tvarného umění v prostorách selbského divadla Rosenthal.
Tam se – jako jeden z prvních českých autorů představil v li-
stopadu 1995 velkým souborem tvorby v porcelánu Pavel
Knapek, dnes vedoucí ateliéru keramiky na Vysoké umělec-
koprůmyslové škole v Praze. Manželé Gollerovi dali pro sbli-
žování české a německé kultury k dispozici i vlastní rodinný
dům – domácí „Galerii Goller“. Její činnost zahájila v roce
1996 výstava z tvorby Františka Stekera a postupně se tam
prezentovali i Bořivoj Hořínek a Pavel Knapek, střídavě s au-
tory německými. Všichni tři jsou zastoupení v Gollerově
sbírce českého umění. Zúčastňují se výstav v Selbu, právě tak
jako Gollerovi galerijních vernisáží v Ostrově a Karlových
Varech.Tři ostrovské autory zařadila do svých přeshraničních
projektů také Iniciativní umělecká škola v Plavně, vedená
Klausem Helbigem. Majitelé propůjčili škole svůj obrovský,
zatím jen zčásti upravený objekt někdejší textilní továrny –
Weisbašský dům, v němž naplňují manželé Helbigovi svou
velkorysou koncepci – výstavy, konference k problematice
současného výtvarného umění i tzv. Letní akademie a works-
hopy „Euregio Akademie Vogtland“. Kromě účasti všech tří
ostrovských autorů na společné výstavě v roce 2001 zde le-
tos, v souvislosti se vstupem naší republiky do Evropské unie,
vystavoval své kresby František Steker, spolu se sasským ko-
legou Thomasem Ranftem. Jako pedagog plzeňské Západo-
české university, se kterou Iniciativní umělecká škola v Plav-
ně plodně spolupracuje, vedl s ním František Steker také tý-
denní workshop, určený pro české a německé studenty vý-
tvarných oborů. Vztahy k oběma představitelům těchto akti-
vit – manželům Gollerovým a Helbigovým i k jejich okolí– už
dávno přerostly z odborné úrovně i v neformální a srdečné
přátelství. Poslední z výtvarných setkání po obou stranách
hranice připravil v červenci ostrovský Dům kultury a Kulturní
centrum „Malzhaus“ v Plavně. Třicet malířů-amatérů se na
týden sešlo na Mariánské ke společné tvorbě, zaměřené na
motiv stromu, tak typický pro tuto malebnou krajinu. Kromě
řady akvarelů a kreseb tu společně prožité dny daly vznik-
nout i skutečnému sblížení účastníků. Výsledky setkání byly
vystaveny na „Půdě“ staré radnice. Řada kroků - alespoň na
poli kultury a přes naše blízké hranice- byla tedy učiněna.
Uprostřed Evropy nezůstane snad ani v Ostrově jen názvem
festivalu a geografickým určením. Máme co nabídnout.
Poznávejme a buďme poznáváni.          Z. Čepeláková

SLAVNOSTÍ OTEVŘENÍ
MÍROVÉHO NÁMĚSTÍ
U PŘÍLEŽITOSTI
MICHAELSKÉ POUTI
25. a 26. září 2004
Již tradičně se součástí Michaelské pouti stávají významné
okamžiky našeho města. Ani letos tomu nebude jinak,
a v sobotu o víkendu, který je pravidelně věnován svátku
sv. Michaela, bude slavnostně otevřeno Mírové náměstí po
několikaleté generální rekonstrukci. V neděli se pak jako
v jiných letech uskuteční tradiční pouťový program na
Starém náměstí. 
Na každý den je připraven program tak, aby odpovídal místu
konání a zaujal všechny věkové skupiny. Sobotní program za-
hájí na Mírovém náměstí koncert ZUŠ v Ostrově. Pro - nácti-
leté budou připraveni zatančit stále populárnější tanečníci
Break – dance a moderních tanečních stylů. Malé děti jistě
potěší odpolední vystoupení klaunů. O hlavní program se po-
stará skupina „Žlutý pes“ s populárním Ondřejem Hejmou.
Příjemnou tečkou za celým dnem bude vystoupení skupiny
„Příbuzní“ s Janem Nedvědem ml. Po celý den bude na
Mírovém náměstí zajištěno občerstvení.Tradiční Michaelská
pouť na Starém náměstí již bude probíhat v historickém ji-
ném duchu. V neděli v devět hodin začne slavnostní mší
v kostele sv. Michaela. Na Starém náměstí se představí folk-
lorní soubor „Malenky“. Opět nebudou chybět historické
kostýmy v inscenovaném slavnostním příjezdu Sibyly
Augusty a její družiny. Vystoupí šermířská skupina, která při-
blíží dobu renesance a gotiky. Do programu jsou zařazeny tři
hudební bloky. Zahrají ostrovští Tuláci a skupina Mara Cas,
pro milovníky dechové hudby je připraven koncert
Karlovarské dechové pětky. Připraveny jsou také pořady pro
děti. Těšit se mohou na dvě představení v podání Divadelní
společnosti „Pohádka“, ve kterých hrají členové divadla
v Chebu. Po celý den budou na náměstí pouťové stánky,
ukázky historických řemesel, občerstvení, atrakce a výstava
automobilových veteránů.          Jaroslava Rošková, DK Ostrov
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Podzimní blokové čištění
města
Podzimní blokové čištění chodníků a ulic tento rok proběhne
v termínu od 31. 8. do 27. 10. vždy od 7:00 h do 15:00 h.
V jednotlivých ulicích bude v souladu s harmonogramem blo-
kového čištění v dostatečném předstihu umísťováno pří-
slušné dopravní značení. Žádáme majitele vozidel, aby svá
vozidla po dobu blokového čištění přeparkovali, vyhnou se
tak případným nepříjemnostem. Ihned po provedeném čiš-
tění komunikací a odstranění dopravního značení budou opět
moci na těchto místech parkovat.

Vzhledem k velké nekázni majitelů vozidel během blokového
čištění, město Ostrov zajistilo odtahovou službu a přijalo
Nařízení města č. 1/2003 o cenách za nucené odtahy mo-
torových vozidel a vraků. O nařízení odtahu vozidel, zapar-
kovaných v úseku blokového čištění a nerespektujících do-
pravní značení a řešení přestupců na místě, bude rozhodovat
Městská policie Ostrov. 

Postup Městské police v Ostrově při zjištění nerespektování
dopravního značení osazeného u blokového čištění města:
1. uložení blokové pokuty na místě až do výše 1000,- Kč
2. pokud bude řidič nepřítomen:

- stav bude zadokumentován, proběhne nařízení odtahu
strážníkem MP a samotné odtažení vozidla

- přestupce se dostaví na služebnu MP k vyřízení
přestupku, kde mu bude uložena bloková pokuta 
až do výše 1000,- Kč

- přestupce si vyzvedne vozidlo na parkovišti 
pro odtažená vozidla a uhradí poplatek za odtažení 
- viz. Nařízení města č. 1/2003 o cenách za nucené
odtahy motorových vozidel a vraků. 
Děkujeme za pochopení - Lumír Pála, vedoucí odboru SMM

Blokové čištění podzim 2004
týden datum část města vymezená ulicemi
36 31. 8. Kollárova

1. 9. Masarykova (Hlavní - Severní), Severní
2. 9. Májová (Kollárova - Štúrova), Palackého

37 7. 9. Hlavní (Jáchymovská*Štúrova )
8. 9. Jungmannova, Lidická

(Družební*Masarykova)- Šafaříkova
9. 9. Družební, Zahradní

38 14. 9. Seifertova, Lidická 
(Klínovecká - Masarykova)

15. 9. Krušnohorská 
(Jáchymovská - Klínovecká), Hornická

16. 9. Halasova, Lipová, Klínovecká
39 21. 9. Nádražní - Dukkel.hrdinů - Máchova

22. 9. Odborů - Studentská - Dvořákova
23. 9. Krušnohorská (od Klínovecké) 

- horní Klínovecká
40 27. 9. Staré náměstí - Šlikova - Jiráskova

29. 9. Dlouhá - Žižkova - Malé náměstí
30. 9. Klášterní - Školní - Staroměstská

41 5. 10. Hroznětínská - Bezručova
6.10. Sukova - Smetanova - Na kopci
7. 10. Jáchymovská

42 11. 10. horní Lidická - Vančurova
12. 10. Lidická ( od Klínovecké) - Tylova
13. 10. Klicperova - Komenského - Myslbekova
14. 10. Mánesova - S.K. Neumanna

43 19. 10. Štúrova - U nemocnice
20. 10. Luční - Májová ( Štúrova-Borecká)
21. 10. Horská - Borecká

44 25. 10. Hlavní (od Štúrovy) - U koupaliště
26. 10. Mírové náměstí - sever
27. 10. Mírové náměstí - jih

Ulice neuvedené v tomto seznamu (nevyužívané k stálému
parkování) budou čištěny bez celodenních uzavírek

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Plán turistických akcí pro veřejnost v září 2004
04. 09. Toužimský puchejř
11. 09. Den evropských památek
18. 09 Hrady Krakovec a Krašov
25. - 28. 09. Turistická expedice Lužické hory
Bližší informace (doba odjezdu, počet km, org. pokyny) bu-
dou k dispozici vždy od středy pro příslušný sobotní termín
ve vitríně KČT na Mírovém náměstí u autobusové zastávky
na Karlovy Vary. Tyto údaje jsou rovněž na internetové ad-
rese http://turiste.webpark.cz nebo na rozcestníku webo-
vých stránek města Ostrova http://www.ostrov.cz. Všechny
uvedené akce jsou volně přístupny i pro nečleny Klubu čes-
kých turistů.

RNDr. František Wohlmuth, 
předseda odboru KČT při TJ Slovan K. Vary

Městská knihovna – září
Balení knih a sešitů všech formátů. Cena za A3 a větší 6,-Kč,
za A4 a menší 4,- Kč za kus. Zvoňte i mimo výpůjční hodiny.
Besedy o drogách 29. 9. zejména pro školy 8.15 - 
9.15 + 10.15 - 11.15, školy obdržely podrobné informace, 

veřejnost je vítána. Pokračuje literární soutěž ve spolupráci
s DK „Moje dobrodružné prázdniny“. Trvání do 30. 9. 2004.
Pokračuje celostátní anketa „Moje kniha“- hlasujte pro
svoji dosud nejoblíbenější knihu na www.mojekniha.cz.
V knihovně informace a možnost hlasování ZDARMA.
Podrobnosti ke všem akcím najdete na tel. 353 842 528,
osobně v knihovně nebo na www. knihovna.ostrov.cz.
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Palivové dříví 
z městských lesů
Ve čtvrtek 8. července letošního roku se přehnala nad
Ostrovem a okolím silná bouře, spojená s vichřicí a příva-
lovým deštěm. Jejím následkem byla mimo jiné i větrná ka-
lamita, tedy polomy v lesích v majetku města Ostrova. Při
likvidaci takové kalamity je produkováno i zvýšené množ-
ství palivového dříví. Zájemci z Ostrova a okolí mohou
proto levně toto palivové dříví získat, v případě zájmu
i s dopravou. Stačí se obrátit na odborného lesního hospo-
dáře – Ing. Kupilíka (tel. 602 415 187) a dojednat s ním
konkrétní podmínky dodávky.   

Ing. Tomáš Čepelák, vedoucí odboru životního prostředí

Výzva pamětníkům
historie a činnosti Domu
kultury v Ostrově
Jak jsme Vás již dříve informovali, na jaře 2005 uplyne 50
let od otevření Domu kultury v Ostrově. K této příležitosti
připravujeme společně s kronikou města Ostrova sborník,
v němž bychom rádi shromáždili co nejvíce zajímavých in-
formací o jeho činnosti a zejména pak o činnosti zájmo-
vých kroužků a skupin, které při domě kultury působily.
Prosíme tedy všechny pamětníky, aby se s námi o své in-
formace, materiály nebo vzpomínky podělili. Navštívit nás
můžete v kanceláři „Kronika města“, která sídlí v domě
kultury, nebo můžete telefonovat řediteli DK Ostrov na číslo
353 800 512. Děkujeme za spolupráci.

Ing. Marek Poledníček, ředitel DK Ostrov

Změna stavu obyvatel
města za červen 2004
narodilo se 9 dětí, zemřelo 5 občanů, přistěhovalo 
se 23 občanů, odstěhovalo se 41 občanů, sňatek 
uzavřelo 19 manželských párů.
Celkový počet obyvatel města 
Ostrov k 30. 6. 2004 byl 17 101. 

červenec 2004
narodilo se 14 dětí, zemřelo 9 občanů, přistěhovalo
se 23 občanů, odstěhovalo se 14 občanů, sňatek 
uzavřelo 7 manželských párů. 
Celkový počet obyvatel města 
Ostrov k 30. 7. 2004 byl 17 108. 



Májový trojlístek
informuje
Dny plné slunce, pohody a letních výletů dnes již patří minu-
losti a před námi se otevírá nový školní rok. I když by to
možná mnozí nepřiznali, řada z nás se na něj určitě těší.
Jaký bude, co vše přinese? Doufejme, že toho dobrého a pří-
jemného bude více. Přejeme všem našim žákům, učitelům,
ale i rodičům, aby do školního roku 2004 – 2005 vykročili
tou správnou nohou, správně naladěni a aby dokázali
správně využít energii načerpanou během letních prázdnin.
Mgr. Simona Hnátová

Základní škola
Masarykova Ostrov
Dva měsíce prázdnin utekly jako voda a už se jistě všichni
teší na nový školní rok. Dříve než začne, několik informací
o tom, jak se žákům naší školy dařilo v tom minulém při
sportovních soutěžích. Naši žáci se účastnili více než 40 růz-
ných sportovních soutěží,do kterých se zapojila téměř polo-
vina žáků školy. Soutěže byly organizovány od školní úrovně
až po úroveň krajského finále. Nejvýraznějších úspěchů do-
sáhly děti 4.-5. tříd v plavecké štafetě, když v krajském kole
v Karlových Varech doplavaly pro pohár za 1. místo, stejného
úspěchu dosáhla děvčata ve florbalu, která se probojovala až
do krajského finále a obsadila 1. místo. Dalších hodnotných
úspěchů dosáhli naši atleti, kteří v okresním finále atletic-
kého čtyřboje obsadili 3. místo a v Poháru rozhlasu - starší
žáci - také 3. místo. Během školního roku jsme se zapojili
i do soutěží vyhlášených časopisem Školní sport. Soutěž s ná-
zvem Zentova cup (smíšená plavecká štafeta 24 žáků + uči-
tel) a Zátopkova štafeta (štafetový běh na 10 000m) vyne-
sly naší škole, v celkovém součtu, krásné 2. místo v rámci
celé ČR. Všem žákům, kteří se do soutěží zapojili, děkujeme
za příkladnopu reprezentaci školy a v novém školním roce
přejeme všem dosažení stejných úspěchů jak ve sportu, tak
také při studiu.

Učitel TV Karel Daníček

Studenti ostrovského
gymnázia reprezentovali
Českou republiku 
na mezinárodních olympiádách.
Eva Pluhařová z letošní oktávy A získala 1. místo v republi-
kovém kole chemické olympiády ČR a byla o prázdninách
soutěžit s dalšími studenty z Číny, Indie, Brazílie, Kanady,
USA, Ruska … v německém Kielu. V obrovské konkurenci
260 studentů z celého světa se umístila v první desítce, za
což jí celosvětová porota odměnila zlatou medailí. Jaroslav
Nunvář, náš maturant, postoupil z 2. místa celostátní biolo-
gické olympiády do mezinárodního kola, které se také
o prázdninách konalo v Austrálii. Studentům k mimořádným
úspěchům blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezen-
taci školy i města Ostrov ve světě. Dále děkujeme Dr. Vítovi
za jejich dlouhodobé vedení.
V okresních olympiádách a vědomostních soutěžích se dále
na 1. – 3. místě skončilo osm našich studentů a v krajských
kolech se v těchto soutěžích umístilo na 1. – 5. místě celkem
15 studentů. Jednalo se o soutěže v českém jazyce,

angličtině, němčině, matematice, fyzice, biologii, chemii, ze-
měpisu, informatice. Škola se díky těmto výsledkům dostává
na přední místa v průběžném hodnocení středních škol
Karlovarského kraje v soutěžích vyhlášených MŠMT.
Blahopřejeme a děkujeme všem talentovaným a pracovitým
studentům i jejich profesorům, kteří je v soutěžích vedli a při-
pravovali. Radost nám udělali i naši sportovci, kteří v celo-
roční sportovní soutěži vyhlášené MŠMT obsadili 1. místo
mezi 45 středními školami kraje. Významně se o tento ús-
pěch zasloužili prof. Chromec a Vrba. Děkujeme.V tomto škol-
ním roce 2004–2005 bude vedení školy pracovat ve složení
ředitel Mgr. Milan Martinek, zástupci Ing. Pavel Žemlička
a Mgr. Libor Velička. Bývalá zástupkyně ředitele Mgr. Jitka
Zapletalová učila na naší škole 28 let a tuto náročnou funkci
vykonávala 12 let. Vzhledem ke svému odchodu do důchodu
bude v novém školním roce pokračovat ve výuce na škole na
snížený pracovní úvazek. Každý, kdo se pracovně i lidsky
s prof. Zapletalovou setkal, jistě ocenil její obrovskou praco-
vitost, odbornost, nadhled při řešení problémů i smysl pro
humor. Děkujeme jí za vše, co pro školu a studenty za ta léta
vykonala, a přejeme pokračování jejího entuziasmu a elánu
v naší škole i v soukromém životě. 
Za pedagogický sbor Mgr. Milan Martinek

MDDM
Zápis do kroužků
V době od středy 1. do soboty 18. září (v pracovní dny od 8
do 18 hod.) se uskuteční v domě dětí zápis do téměř stovky
zájmových kroužků sportovního, estetického, technického či
společensko-vědního zaměření. Zápis do přírodovědných
kroužků proběhne ve stanici mladých přírodovědců ve stej-
ném termínu od 9 do 17 hod. Přihlášku s přehledem kroužků
obdrží ostrovské i mimoostrovské děti v prvních zářijových
dnech ve školách. Pokud se nebudete moci dostavit k zápisu
v uvedených termínech, vyžádejte si informace o Vámi vy-
braném kroužku telefonicky. Své dítě však můžete přihlásit
do kteréhokoli z kroužků i po tomto datu. Informace - v Do-
mě dětí Ostrov tel. 353 613248, nebo v SMPř 736761913.

OSTROVSKÁ MÍLE 2004 a nesoutěžní masový běh 
Út 14. 9. od 18.00 hod.
Jubilejní desátý ročník Ostrovské míle je jedním z pěti zá-
vodů RUN REEBOK TROPHY 2004. I letos přivítáme pod zá-
štitou starosty města Jana Bureše nejlepší české atlety a at-
letky i zahraniční mílaře. Pořadatelé z atletického oddílu TJ
MDDM a domu dětí zvou od 18.00 hod. ostrovské děti, mlá-
dež a dospělé k masovému běhu za zdravím - opět se soutěží
pro školy. 
Start závodu žen je v 18.30 hod., mužů v 18.45 hod. 
Přijďte si zaběhat i zafandit.

Veřejná sbírka Světluška
Po 15. 9., 9.00 - 17.00 hod. 
Ostrov je jedním z dvou set měst naší země, jejichž obyva-
telé se mohou v pondělí 15. září zapojit do celonárodní ve-
řejné sbírky „Světluška“ na pomoc nevidomým a těžce sla-
bozrakým. Dobrovolníci budou po celý den na veřejných pro-
stranstvích nabízet „světlušku“ jako symbol pomoci nevido-
mým za 25 korun a více. Budou oblečeni do speciálních
kostýmů (tričko se Světluškou, zapečetěná pokladnička ve
tvaru lucerny). Věříme, že „Světluška“ posvítí i nám
v Ostrově, abychom viděli ty, kteří naši pomoc potřebují. 
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Den se Světluškou
St 15. 9., 14 - 16 hod., hřiště MDDM
Malí i velcí občané našeho města se mo-
hou v průběhu odpoledne jednotlivě či ve

skupině zapojit do akce „Jak se žije ve tmě“. Vyzkoušet si
běžné úkony, smyslové hry a činnosti bez použití zraku,
např. oblékání, přelévání vody, psaní, dokreslování, určování
hodin, odemčení zámku – vše samozřejmě poslepu.

Den otevřených dveří MDDM a SMPř
So 18. 9., 14 - 17 hod.
Se zahájením nového školního roku a probíhajícím zápisem
do zájmových kroužků zveme do Domu dětí, Ostrov malé
i velké, kluky i holky, maminky a tatínky, kamarády a přá-
tele. Přijďte si prohlédnout prostory, v nichž tráví volný čas
téměř 1500 dětí ve stovce zájmových kroužků. Ve stejnou
dobu můžete navštívit i zoologickou expozici stanice mla-
dých přírodovědců a vybrat si kroužek, který by se vám nej-
více zamlouval. Jako odměnu za vaše okukování zvířátka
ráda přijmou vhodná vylepšení běžné stravy. 

Prohlídky SMPř…
je možné uskutečnit mimo oficiální Dny otevřených dveří po
individuální domluvě.

XIII. Ostrovská kolejnice - Pá 24 - Ne 26. 9., Dům dětí
Dům dětí spolu s občanským sdružením Benjamin a KŽM
Ostrov pořádají v pátek 24.9. veřejnou soutěž železničních
modelářů a soutěž modelů SDV. Na soutěž navazuje ve
dnech 25. a 26.září výstava všech soutěžních modelů,
která bude součástí celoměstské akce - Michaelské pouti.
Výstava bude otevřena v sobotu 25.září od 9.30 do 18.00
hod., v neděli 26.září od 9.30 do 16.00 hod. V rámci
Kolejnice se budete moci pravděpodobně znovu svézt histo-
rickou mašinkou. Bližší informace zejména o doprovodných
akcích najdete na plakátech, ve vysílání KT a v tisku.

Podzimní putování - Ne 26. 9., u SMPř 10 h
Půldenní výlet do podzimní krajiny v okolí Ostrova. Vycházka
je zaměřena na poznávání stromů.

Sportovní víkendy
V září je víceúčelové hřiště domu dětí otevřeno denně do 20
hodin, v sobotu od 9 do 18 hod., v neděli od 10 do 18 hod.
Myslete i vy na své zdraví a přijďte si zasportovat na hřiště,
zahrát si ricochet, stolní tenis či minigolf. 

Informace ke všem akcím i k činnosti kroužků: v Domě
dětí Ostrov Po - Pá 8 - 20 hod. - tel. 353 613 248, ve stanici mla-
dých přírodovědců Po-Pá 9.30 - 17 hod. - tel. 353 842 389,
736 761 913. 

Základní umělecká škola
1. září – středa 9 - 11.30, 13 - 17.00 h
Zápis žáků, kteří ZUŠ již navštěvují
Zápis nových žáků a den otevřených dveří
2. a 3. září – čtvrtek, pátek vždy 13 - 17.00 h
v budovách ZUŠ Masarykova 715, 717, 1195
Bude možno nahlédnout do výuky oboru hudebního, výtvar-
ného, tanečního a literárně dramatického. Představí se také
orchestry Písk-Písk, Swing Band, Smyčcový orchestr, soubor
Lidových tanců, ale i soubory taneční a divadelní. Těšíme se
na Vaši návštěvu, přijďte se podívat, přijďte si zahrát,
přijďte si zatancovat.



1. 7. 2004 9:46 hod. Oznámení, která nám chrání zdraví
i život. Občané obce Kfely oznámili strážníkům, že přímo za
mostem přes říčku Bystřici je velmi nevhodně odstaveno vo-
zidlo a dochází zde k nebezpečným situacím. Hlídka na
místě zjistila poškozené vozidlo po nehodě, zjevně v nepo-
jízdném stavu, které zde tvořilo překážku silničnímu pro-
vozu. Nařízený odtah nebezpečné místo ihned vyřešil. Je
s podivem, že takto nereagoval již majitel vozidla.

5. 7. 2004 15:16 hod. Krádež
v Albertu. Asi každý již zažil,
že se spustil elektronický za-
bezpečovací systém při odcho-
du z marketů. Většinou dojde
k chybě stroje, který pak spustí
ohlušující hluk. I když se celá
věc vysvětlí, velmi nepříjemný
pocit v každém zůstane. Ale ne
vždy stroj chybuje. V supermar-
ketu Albert spustil elektronický

zabezpečovací systém alarm. Reakce muže, který právě de-
tektorem procházel, byla pro ochranku supermarketu roz-
hodně překvapivá. Muž ochranku napadl, zranil a při přeta-
hování ulomil detekční rám. Strážníci společně s PČR muže
vyhledali a po ošetření převezli na obvodní oddělení PČR
k dalším opatřením. 

8. 7. 2004 05:32 hod. Smutný život. Na linku 156 bylo
oznámeno ochrankou jedné z místních firem, že u vrátnice
obtěžuje zaměstnance bezdomovec, který žebrá a jako
údajný jasnovidec vnucuje předpověď počasí. Hlídka MP na
místě zjistila, že se jedná o místní, vcelku známou osobu. Po
vyslyšení té nejpřesnější předpovědi počasí byl strážníky
z uvedeného místa vykázán. 

9. 7. 2004 17:45 hod. Mějte se rádi. Na linku zavolal muž
ze Severní ulice a oznámil, že přistihl souseda jak mu plive
před dveře bytu. Strážníci tuto podivnou praktiku v navazo-
vání dobrých sousedských vztahů ocenili vcelku vysokou blo-
kovou pokutou, a to za narušování občanského soužití.

15. 7. 2004 22:06 hod. Při teplých večerech méně piva. Na
linku 156 oznámila obsluha místní restaurace, že zde mají
mladíka, který se tak opil, že už nemůže chodit. Na místě
strážníci zjistili, že se jedná o muže kolem dvaceti let z ne-
daleké obce. Mladík vcelku artikuloval, reagoval na vše, jen
chodit mu už jaksi nešlo. Po vyloučení účelového jednání,
byl převezen a předán do péče překvapené matky. I mistr te-
sař se někdy utne.

29. 7. 2004. 1:44 hod. Oheň je živel. Strážníci přijali
oznámení, že v ulici Komenského hoří plastová nádoba na
tříděný odpad. Následovalo vyrozumění hasičů a kontrola
nejbližšího okolí se zaměřením na možný pohyb žháře. Před
příjezdem hasičů hlídka zajistila odtažení druhé odpadní ná-
doby na tříděný odpad a tím její nepoškození. Vzhledem
k tomu, že v měsíci srpen již rukou žháře shořel plastový od-
padkový koš, žádáme občany v případě zjištění požáru nebo
osoby žháře, aby  neprodleně vyrozuměli strážníky na lince
156.

31. 7. 2004 00:00 hod. Půlnoční překvapení? Na slu-
žebnu MP telefonicky oznámil anonym, že v ul. Májová
u domu čp. 942 hoří uprostřed pozemní komunikace ne-
známý předmět. Na místo ihned vyslána hlídka MP, která zji-
stila, že zde hoří malá propanbutanová láhev. Na místo po-
voláni Hasiči K.Vary, celá událost byla předána PČR k dal-
šímu opatření.

Pavel Bokůvka, velitel MP Ostrov
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Prevence MP
Máte u svých dětí pochybnost z užití drog?
Městská policie Ostrov připravila pro zkvalitnění služeb ob-
čanům města nový servis v podobě nabídky prostředků pro
detekci a identifikaci omamných a psychotropních látek.
Jedná se o aerosolovou soupravu s označením „G1 mini“
izraelsko-americké firmy MISTRAL detection, určenou k de-
tekci drog z prostředí, nikoliv tedy z lidského těla nebo po-
mocí krve a moči. Jedná se o vynikající doprovodnou po-
můcku preventistů MP při besedách a přednáškách pro
mládež, ale také pomoc rodičům, kteří si chtějí ověřit po-
chybnosti o pravosti tvrzení svých nezletilých potomků
o neužití drog např. při taneční zábavě apod. Jinými slovy,
bude pro zákonného zástupce možné si ověřit, zdali syn
nebo dcera v horizontu několika týdnů nebyl v kontaktu
s některou z níže uvedených drog. Rodič má tedy možnost
v případě pochybností kontaktovat velitele MP Ostrov na
telefonním čísle 353 844 131 a požádat o provedení této
zkoušky, která identifikuje marihuanu, hašiš, amfetamin
(často užívaná tzv. taneční droga Extáze), metamfetamin
(Pervitin), heroin a kokain. Pozitivní nález neumožňuje ob-
viňovat konkrétní osoby např. z distribuce drog, nicméně
výrazně napomohou v orientaci, zda se v daném prostředí
určité osoby drogy vyskytují. Je přitom plně na rozhodnutí
zákonného zástupce nezletilé osoby, jaké závěry z nálezu
vyvodí.     

zástupce velitele MP Ostrov SKOTÁK Jaroslav

Pohled „lázeňáka“
Zcela náhodou jsem se setkala s Ostrovským měsíčníkem při
mém pobytu v lázních v Jáchymov. Příjemně mne překvapilo,
jak je doslova našlapaný informacemi a zajímavostmi nejen
ze života města a okolí – proto se možná na mých pár slov
nenajde místečko…, přesto bych se ráda svěřila se svými po-
střehy a pocity ze setkání mnou znovunalezeného, příjemně
konejšivého města Ostrov, ale i ze setkání s kdysi bohatým
a nejen lázeňskými domy malebným Jáchymovem.
Jáchymov. Jáchymov? Jako úžasné lázně jsem jej poznala
teprve letos, jako město jej znám z dřívějších let. Byla jsem
nadšená z péče, z úrovně služeb bez obtíží, které mně donu-
tily léčbu absolvovat. Ale první procházka mimo lázeňskou
zónu byla pro mne doslova šokem z vybydlených, poloroz-
padlých a polovypálených domů, z nichž mnohé stále ještě
nesou stopy historického významu. Došla jsem poctivě až
k Radničnímu sklípku. „Dám si tam čaj, je celkem chladno“,
říkám si, ale ouha! Jediná možnost se občerstvit byla v právě
otevřené hospodě, naproti bývalému, již zmíněnému sklípku.
Vstoupila jsem, zhodnotila situaci a rychle vycouvala ven…
Nevydržela jsem to a musela jsem se někoho zeptat. Co se
vlastně v tom Jáchymově stalo? Ukázalo se, že jsem si vyti-
povala správně „starousedlíka“, paní, která jak mi pak řekla,
do Jáchymova přišla jako děvče. Nebudu rozepisovat, co
všechno jsem od ní slyšela, většina z toho jsou skutečnosti,
známé z medií, zbytek byla slova, ze kterých ukapávala hoř-
kost a zklamání nad osudem (?) města, které té paní

evidentně přirostlo k srdci. Snad o to více jsem pak byla pře-
kvapena při návštěvě Ostrova, kam jsem si vyjela na výlet.
Přiznávám, byla za tím také trocha nostalgie, vždyť jsem
tady prožila mou první lásku, taneční… ten den jsem začala
znovu objevovat toto město po mnoha letech. Zkrátím to, na-
konec výletů bylo několik a já využila z širokého spektra na-
bídek Informačního centra DK Ostrov, jeho služeb, využila
příznivých cen v obchodech a nakoupila dárečky domů, zašla
do prodejny s knihami, kde jsem si před lety koupila I. vydání
Kunderových Směšných lásek, prošla „starákem“, kde se
snoubí udržovaná renesance s gotikou, do parku kolem ba-
rokního zámku a letohrádku až na hřbitov a zpět kolem mé
„základky“ přes náměstí do staronové ojedinělé zástavby, je-
jíž architektura, některými zatracovaná, působí velice uce-
leně a uspořádaně. A jaksi uklidňuje. Ano, to je to pravé
slovo, celé město působí tímto dojmem nejen pro všude pří-
tomnou zeleň, květiny, pro bezbarierové komunikace ale pře-
devším proto, že je na každém kroku vidět „neviditelná
ruka“ dobrého hospodáře, která dělá vše pro své obyvatele.
Alespoň tak to vidím já, dříve obyvatel tohoto města, nyní lá-
zeňák a věřím, že až se opět s Vaším městem setkám, bude
na mne působit naprosto stejným dojmem a já zatratím
otázku, zda jsem dnes jen nepodlehla emocím. 
PS: Dnes, s malým odstupem času od napsání mého příspěvku,
jsem se z tisku dozvěděla, že Jáchymovu se blýská na lepší
časy, vláda odpouští městu dluh a snad je tu i vidina dotace
z Evropských fondů …otazník za osudem města byl na místě.   

Alena Vokáčová 

Ze záznamů MP OstrovTJ Ostrov
Asociace sportu pro všechny vás zve do tělocvičny.
Přijďte si protáhnout tělo a upevnit zdraví. 
Přihlaste své děti do cvičení, ve kterém se naučí základům mí-
čových her, gymnastiky a orientace v přírodě. 
Přijďte i s předškoláky, dětmi od tří let, které se pod odborným
i Vaším dohledem naučí lásce k pohybu a získají nové kama-
rády.

Zápis do žákovských oddílů je 2. 9. a 6. 9., příp. následující cvi-
čební hodiny, rodiče a děti 7. 9. a každou další cvičební hodinu.
Dospělí zájemci mohou přijít rovnou na cvičební hodinu. 

Rozpis cvičebních hodin.

3 ZŠ v Májové ulici.
Pondělí: 17.00 - 18.00 hod. - mladší žactvo (cvič. A. Lavorová,

D. Čurdová, P. Poddaná) 17.00 - 18.00 hod. - starší
žactvo (cvič. J. Hnilička, A. Oriabincová, I. Kadlecová) 
20.00 - 21.00 hod. - ženy (cvič. Dr. L. Starková)

Úterý: 17.00 - 18.00 hod. - rodiče a děti 
(cvič. H. Patočková, N. Kempfová, V. Mrázová) 
20.00 - 21.00 hod. - ženy (cvič. Mgr. I. Kovářová)

Čtvrtek: 16.00 - 18.00 hod. - ml. žactvo 17.00 - 18.00 hod. -
st. žactvo 19.00 – 20.00 hod. – dětský aerobik
(cvič. A. Lavorová) 20.00 – 21.00 hod. – aerobik
ženy (cvič. Mgr. I. Kovářová, Dr. L. Starková)

Pátek: 19.00 – 20.00 hod. – volejbal ženy a muži 
– (cvič. Ing. K. Daníček)

5. ZŠ v Myslbekově ulici
Pondělí: 19.00 – 20.00 hod. – ženy (cvič. M. Smolová)
Středa: 19.00 – 20.00 hod. – ženy (cvič. M. Smolová)

Plavání v bazénu I. ZŠ
každou středu od 17.00 – 18.00 hod. 
(cvič. A. Lavorová, A. Oriabincová)

Za ASPV TJ Ostrov N. Kempfová



Výstava Jiří Šigut –
Záznamy /Records/
Pořadatel GU K. Vary – pobočka Letohrádek v Ostrově
Termín konání 15. 7. - 19. 9. 2004
Otevírací doba středa – neděle 13 – 17 hodin
Neobvyklé, ale poutavé zachycení přírody
Krajina a příroda byla odpradávna zpodobňována umělci jako ur-
čitý výsek světa kolem, a to nejčastěji jako krajinomalba na kla-
sickém závěsném obrazu. S každou generací tvůrců však vždy
nově rostla a vyvíjela se touha po poznání přírody; touha po za-
chycení hluboce individuálních duchovních a estetických prožitků
v co nejčistší a nejsugestivnější podobě. Nejinak je tomu v pří-
padě výtvarníka Jiřího Šiguta. Autor se narodil 14. 5. 1960
v Ostravě – Vítkovicích, absolvoval střední školu technického za-
měření a od roku 1985 se datují jeho práce s kamerou. Od de-
vadesátých let začaly vznikat záznamy přírody na fotografickém
papíře, aniž by k nim potřeboval fotoaparát. Papíry ponechává
v přírodě řadu dní - delší čas, aby svými světelnými proměnami
ve škále hnědavých odstínů zaznamenaly průběh přírodních
dějů, i stopy travin, stvolů, hlíny či tůně, lesa nebo pole a jeho
oblíbených vod - posléze je konzervuje v ustalovači. V jeho tvorbě
je však vždy velmi důležitý i moment vlastní, byť osamocené,
o to však soustředěnější, přítomnosti v přírodě. Děje se tak za
jeho nočního putování a zejména při setrvávání na místě, kam
pokládá fotografické papíry. Celou svou bytostí, tělem, myslí,
emocemi, vnímá jak nejjemnější, třebaže často nepatrné zá-
chvěvy přírodního bytí, tak i jeho nadzemskou velikost. Proto ne-
dílnou součástí vizuálních záznamů na fotopapírech jsou auten-
tické, často poetické a meditativní, texty. V obecných souvislos-
tech českého výtvarného dění nalézáme obdobné tendence k to-
muto ”jinému a neklasickému” postižení přírodních fenoménů
v tvorbě např. Milana Maura, Miloše Šejna či Mariana Pally.
Galerie umění Karlovy Vary připravila výstavu Jiřího Šiguta, za-
hrnující jeho směřování od roku 1999 do současnosti, ve své po-
bočce, v Letohrádku Ostrov. Autor vystavuje soubor téměř 60 děl,
obohacený ještě o dvě nejnovější díla z přelomu května a června
2004. K výstavě je vydán katalog.                Božena Vachudová

Housle Františka Kůse
cenou pro vítěze
V první polovině srpna proběhl v Luhačovicích mistrovský kus
houslové hry, vedený a iniciovaný naším předním houslovým
interpretem Václavem Hudečkem. Byl určen tentokrát mladým
houslistům, u nichž – jak Václav Hudeček řekl – lze ještě nej-
snáze zlepšit techniku hry a ovlivnit další cestu jejich umělec-
kého vývoje. Jako cenu pro nejúspěšnějšího interpreta objed-
nal Václav Hudeček housle u ostrovského mistra houslaře
Františka Kůse, který je v Luhačovicích osobně předal a zú-
častnil se také závěrečných koncertů. Po stříbrné medaili, kte-
rou ostrovský mistr houslař získal v roce 2002 v americké
Mezinárodní soutěži za kvalitu zvuku svého nástroje, znamená
tato objednávka stejně jako kontakt s naším vrcholným hou-
slovým interpretem pro Františka Kůse velké ocenění. A také
další hvězdičku pro naše město.                       Z. Čepeláková

Zájmová skupina důchodců
Vás zve na společenskou besedu, která se bude konat dne 17. září
2004 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury v Ostrově.
K tanci a poslechu zahraje DUO - HO - PE. Předprodej lístků v kan-
celáři OS ZSD 25. 8., 1. 9. a 8. 9. 04 od 10.00 – 11.30 hod.

Výstava
Městská knihovna, Dům kultury a Spolek přátel města Ostrova
si Vás dovolují pozvat na výstavu:
Jak se žilo v Ostrově v I. polovině 20. století ( výstava doku-
mentů, předmětů, tiskovin, zajímavostí a kuriozit…) Vernisáž
výstavy se koná dne 13. září v 17.00 hodin v klubovně č. 8
v Domě kultury (přízemí).Výstava potrvá do 1. října 2004.
Otevřeno denně 14 - 18 hod., dopoledne pro školy.

Srdečně Vás zveme na přednášku

„TVORE LIDSKÉHO 
STUPNĚ, STAŇ SE ČLOVĚKEM“ 

23. září 2004 v 18:00 hod. 
Ostrov, Dům kultury, Mírové nám. 733

Právě v tomto roce uplynulo deset let od doby, kdy jste se mohli
setkávat pravidelně na televizní obrazovce s biotronikou v po-
řadu Seance. Biotronika je vedle léčby i lidským hledáním nejen
životní filosofie, ale i zcela prozaických otázek běžného života. 
Univerzita BYTÍ od svého založení v roce 1993 pořádá s velkým
úspěchem cykly přednášek pro veřejnost v řadě našich měst.
Pro mnohé je to příležitost setkat se s poznatky, které provází
každého v normálním přirozeném životě a přesto nás škola
často pro tyto oblasti nepřipravila. Zakladatelem biotroniky je
pan Josef Zezulka. Přednášky pořádá jeho pokračovatel a žák
pan Tomáš Pfeiffer. 

Informace o přednáškách tel. 222 318 726, www.dub.cz.

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat těm občanům Ostrova,
kteří ve spolupráci Městské a Policie ČR pomohly dopadnout
a usvědčit pachatele krádeže. Ke krádeži došlo dne 8. 7.
2004 kolem 11:00 hod. dopoledne, kdy jsem šla nakupovat
do hypermarketu. V úseku cesty od sklenářství přes koleje mi
pachatel zezadu vytrhl z ruky příruční kabelu, která obsaho-
vala všechny mé osobní doklady, mobilní telefon, finanční
hotovost a další osobní věci. Na mé zoufalé volání o pomoc
okamžitě zareagovala skupina 3 osob, které se v tu chvíli po-
hybovaly u nedalekých garáží, a pachatele s „úlovkem“ pro-
následovali ke Krušnohorské ulici a dále ke starému městu,
kde byl dopaden. Stejné poděkování patří také mladé ženě,
která poskytla policii popis pachatele a mně následně na-
bídla ochotně svůj mobil. Slova díků si také zaslouží mladé
příslušnice a příslušníci Policie ČR, kteří v tomto případě za-
sahovali. Jejich jednání bylo vedeno citlivě a ohleduplně, což
lidé v mém věku zvlášť ocení. Je-li ještě někdo, o kom zde
není zmínka, ať mi promine, další podrobnosti neznám.
Protože ani neznám jména osob, o nichž zde píši, chci jim vy-
jádřit svoji vděčnost a obdiv, že nezůstali lhostejní a jejich
jednání mi ušetřilo mnoho dalších nepříjemností. Proto
znovu: díky, díky!  

M. Husáková

Spolek přátel města
Ostrova
zve opět obyvatele Ostrova - pamětníky (do roku 1950) na se-
dmé Setkání pamětníků, které se koná ve čtvrtek, 30. září v jí-
delně Základní školy v Masarykově ulici. Přijďte si zavzpomínat,
i my si rádi Vaše zážitky poslechneme a zaznamenáme.
Budeme vděční i za zapůjčení dobových fotografií k reprodukci.
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PLÁN VYSÍLÁNÍ NA ZÁŘÍ
Datum: 2. září (čtvrtek), 
moderuje: 
Program: 15.00 hod. Přímý přenos z řádného 
zasedání Zastupitelstva města Ostrov

Datum: 9. září (čtvrtek), 
moderuje: Helena Kyselá
Program: Zprávy, Host ve studiu: Ing. Pavel Beran, 
obchodně technický poradce pro projekt 
„Dům jedním tahem“, Lias Vintířov, téma: 
montované rodinné domky, Pořad: S-MIX, 
Dokument: Nový Ostrov, Informační servis.

Datum: 16. září (čtvrtek), 
moderuje: Jana Pavlíková
Program: Zprávy, Host ve studiu: Radim Rulík, 
trenér A týmu HC Energie Karlovy Vary a Jiří Ryžuk, 
vedoucí trenér žákovských tříd, 
téma: nábor žáků - hokejistů do HC Energie, 
Pořad: Kulturní měšec, 
Dokument: Svět miniatur, Informační servis. 

Datum: 23. září (čtvrtek), 
moderuje: Helena Kyselá 
Program: Zprávy, Host ve studiu: MUDr. Jaroslav Valnoha,
zvěrolékař, téma: očkování, pasy a čipy pro zvířata, 
Pořad: Školní střípky (ZŠ Májová), 
Pořad: Zdravíčko - Atopický exem, Informační servis.

Datum: 30. září (čtvrtek), 
moderuje: Jana Pavlíková 
Program: Zprávy, Host ve studiu: Ing. Jan Zborník, 
první náměstek hejtmana pro oblast dopravy, 
silničního hospodářství a regionálního rozvoje
Pořad: Videotip, Pořad: ZŠ J.V. Myslbeka, 
Informační servis.

Upozornění:
Změna pořadů bude vyhrazena! 
Do vysílání budeme průběžně zařazovat pořad 
„Týden v regionu“, kde budou na aktuální téma 
hovořit zástupci Karlovarského kraje. Informace 
jsou uvedeny v Informační smyčce. 
Jakékoli návrhy, připomínky, nebo dotazy 
(i pro naše hosty) telefonujte na 353 613 694 
nebo pište na: studio@tv-ostrov.cz, 
nebo můžete zaslat textovou zprávu na tel.: 776 696 133
Premiéra vysílání : čtvrtek 18.00 hodin 
(v případě Zastupitelstva od 15.00 hod.), opakování 
vysílání: čtvrtek 19:00 hodin až pátek 10:00 hodin 
dopoledne, v ostatní dny vysíláme Informační smyčku.



Děti jako ústřední téma
seminářů na dětském
festivalu v Ostrově
Novinkou 36. ročníku Dětského filmového a televizního festi-
valu Oty Hofmana, který proběhne v Ostrově letos od 12. do
15. října, jsou semináře určené pro odbornou veřejnost od uči-
telů, přes vychovatele, vedoucí zájmových kroužků a pro
ostatní zájemce. Účast na seminářích je bezplatná, a proto do-
poručujeme všem zájemcům nahlásit svou účast na e-mailové
adrese moravcova@dk-ostrov.cz. 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA (úterý 12. 10. a středa 13. 10. od 9.00,
klubovna č.8) Tento rámcový program bude zanedlouho zařa-
zen do osnov pro žáky 2. stupně základní školy a pro střední
školy. O tom, jak sebou nenechat manipulovat, ale naopak jak
využít média a o všem, co pojem mediální výchova zahrnuje,
budou přednášet Doc. Jan Jirák, Doc. Jan Gogola a další. V pro-
gramu festivalu bude obdobný seminář připraven nejen pro do-
spělé, ale také pro děti. 
BUDOUCNOST FILMOVÉ TVORBY PRO DĚTI A MLÁDEŽ (úterý
14.30 klubovna č. 8) – seminář přinese aktuální informace
o stavu v dětské filmové a televizní tvorbě, přinese názory od-
borníků na úlohu dětského filmu v životě dítěte a poskytne
prostor pro konfrontaci představ filmařů s názory politiků. 
PŘEDCHÁZENÍ KRIZOVÝM SITUACÍM (čtvrtek 14. 10., od 8.30,
klubovna č. 8) seminář z cyklu „Hledáme lék na dětskou kri-
minalitu“, který připravuje Dům kultury Ostrov ve spolupráci
s odborem sociálně právní ochrany ostrovského městského
úřadu. Tato přednáška se zaměří na jednání a chování v krizo-
vých situacích, laické rozpoznání osobnosti a komunikaci v pro-
fesionální psychické zátěži. Tato akce volně navazuje na semi-
nář Současná drogová scéna v ČR, který se konal v Ostrově
v květnu letošního roku. Více informací o festivalu naleznete na
adrese www.festivalostrov.cz.   Markéta Moravcová, DK Ostrov

Pozvánka 
Umělecká agentura RONDO 
a Galerie umění - Letohrádek Ostrov Vás srdečně zvou na pod-
večerní koncert souboru PIKAP QUARTET v Letohrádku ve
středu 8. září 2004 od 18.30 hodin. Na programu jsou vr-
cholná díla české národní hudby - Kvartet F-dur Antonína
Dvořáka „Americký“ a kvartet e-moll Bedřicha Smetany
„Z mého života“.                                        Mgr. Petr Pitra

Mateřské centrum
Ostrůvek zahajuje 
2. rok své činnosti
Zveme všechny maminky na mateřské dovolené se svými
dětmi, babičky a všechny přátele MC do našeho příjemného
prostředí v bývalé MŠ v ul.U nemocnice 1202. Navštívit nás
můžete již od 30.8.2004 v „Týdnu otevřených dveří“, a to
vždy od 9.00 – 12.00 a 14.30 – 17.00 hod.. Vaše děti si mo-
hou u nás pohrát s novými hračkami, seznámit se s kama-
rády a objevovat mnoho svých schopností a dovedností.
Budeme si s dětmi hrát, cvičit i zpívat, ale také pokračovat
ve tvořivých dílnách pro maminky i děti a divadélku pro nej-
menší. Speciální část programu bude věnována těhotným

a maminkám s kojenci. Každý měsíc nás opět čeká již tradiční
„Vítání miminek“ ( v neděli 26.září od 14.00 hod. – nutno při-
hlásit se včas v MC nebo na tel. 602 747 447). Podrobný
program akcí MC najdete na www.sweb.cz/mcostruvek nebo
na letáčcích v Infocentru v DK. Děkujeme sponzorům a všem
šikovným žákům a žákyním z ostrovských škol , kteří nám již
v loňském školním roce pomáhali a těšíme se na další spolu-
práci. Rádi bychom rozšířili své řady o aktivní maminky nebo
babičky , které by se chtěly podílet na organizování akcí v MC,
a také přijímáme vhodné hračky a jakýkoliv tvořivý materiál.

Za Občanské sdružení Ostrůvek Vás zdraví Lenka Kottková.

Zamyšlení nad 
zahrádkářskou osadou
v Ostrově
Zahrádkářská osada č. 1 (pod koupalištěm) vznikla v r. 1958.
Je největší a nejstarší osadou v Ostrově. Pozemek má Český
svaz zahrádkářů pronajat od Městského úřadu. Na osadě je
350 zahrádek a také tolik členů. K těmto členům je nutno
přičíst jejich rodinné příslušníky, a to mnohdy až do třetí ge-
nerace. Další nezanedbatelný počet ostrovských občanů pra-
videlně, nebo jen občas se rádo prochází naší osadou.
Ovšem ten největší přínos zahrádkářské činnosti nutno vidět
v tom, že značnému počtu především starších občanů
splňuje představy užitečného vyplnění volného času. Ve
velké většině se jedná o méně majetné občany. (Zámožnější
jezdí na chaty a chalupy.) Ti mladší občané, včetně těch nej-
menších, přivoní k manuelní práci, proniknou blíže k přírodě
a jistě si jí budou více vážit. Je nádherný pohled na osadu,
ať kvetou stromy, růže, nebo dávají úrodu. Zmínil jsem se,
že zahrady jsou převážně doménou starších, většinou dů-
chodců, ta sociálně nejslabší skupina občanů. Máme mezi
sebou i osmdesátileté zahrádkáře a mnozí jsou členy od za-
ložení osady. Finanční efekt, i z těch nejintenzivněji obdělá-
vaných zahrádek, je minimální. Dá-li se o efektu mluvit, je
to radost z rozkvetlých kytiček, stromů, vybarvených jablí-
ček, z radosti vnoučat nad prvními jahodami, radost z daro-
vaného košíčku třešní sousedům v domě, což jistě upevňuje
dobré sousedské i mezilidské vztahy. Že není vše v organi-
zaci ideální, se dá docela dobře pochopit. Jedná se o po-
četný a různorodý kolektiv a mnozí jedinci se neradi podro-
bují řádu osady a někteří ho i porušují. Doufám si tvrdit, že
orgánům města nekomplikujeme život a do městské po-
kladny přinášíme každým rokem 355.000,- Kč z nájmu po-
zemků. V poslední době se hodně mezi zahrádkáři mluví
o dalším osudu zahrádek, zda osada nedopadne časem jako
zrušená osada nad nemocnicí. Na náš dotaz nám odbor roz-
voje a investic MěÚ odpověděl, že dle územního plánu
města Ostrova je zahrádkářská osada č. 1 navržena k ji-
nému funkčnímu využití. Z větší části je počítáno z výstav-
bou bytovou. Předpokládaná doba výstavby má být rozlo-
žena do dvou etap, a to do r. 2010 a od r. 2010. Pokud se
tak v budoucnu stane, bude to pro všechny členy osady, ale
hlavně pro ty starší, vesměs důchodce, velice bolestivé.
Přijdou o jedinou radost a potěšení ze své zahrádky a budou
přinuceni trávit dlouhé dny za okny svých bytů. Chci věřit
spolu s ostatními členy osady, že připravovaná studie využití
těchto parcel nepotvrdí nutnost tak velké výstavby a většina
zahrádek zůstane a dál bude dělat radost jejich uživatelům.   

P. Pečený, předseda osady č. 1

Zamyšlení nad rozvojem
města
Ostrov býval ve své době označován jako město mladých. 
Po roce 1945 bylo budováno město, které mělo splňovat po-
žadavky na hezký a příjemný, nicméně stále kolektivní život
jeho obyvatel. Postupem výstavby se stále více kladl důraz
na množství bytů, než na urbanistickou kvalitu bydlení. Do
Ostrova tak přišla spousta mladých ze všech koutů tehdejšího
Československa a velká část ze zemědělských krajů. Nejen
v nich byla zakořeněná touha člověka po obdělávání půdy,
a tak když nemohli hospodařit u svých domů, začaly vznikat
kolem města zahrádkářské kolonie. Z počátku byla většina
z nich od města tak vzdálena, že v rozvoji nevadila, ale když
se dnes podíváte na mapu, nebo ještě lépe na letecký sní-
mek, zjistíte, že jsou už v těsném kontaktu. Doba, kdy Ostrov
byl městem s převahou průmyslové výroby, postupně odchází
a s ní odchází i obyvatelé města. Šance, jak tomuto trvalému
snižování počtu obyvatel zabránit, je v postupné přeměně na
standardní rezidenční české město s evropskými parametry.
K tomu, abychom zabránili stále rychlejšímu stárnutí všech
obyvatel, musíme mít mladým, které bychom rádi přilákali,
co nabídnout. Dnešní zvyšující se koupěschopnost obyvatel-
stva a stále dostupnější hypotéční úvěry dávají šanci většímu
počtu lidí pořídit si své bydlení.A stále více lidí se této šance
snaží chopit. Město má v tomto směru tu možnost, že na-
bídne pozemky, které by pro výstavbu rodinných domů byly
vhodné. A Ostrov rozhodně není jediným městem, nebo ves-
nicí, které pozemky má, i zde existuje konkurence a v ní zví-
tězí ten, kdo nabídne to nejlepší. Bohužel zrovna ty neja-
traktivnější pozemky Ostrova jsou pod dnešními zahrádkář-
skými osadami. Neznamená to však, že by musely být oka-
mžitě vyklizeny a začalo se na nich stavět. Zatím není žádný
vážný zájemce a pro likvidaci zahrádek, aniž by hned nená-
sledoval krok výstavby, není důvod. Chápu, že velká spousta
zahrádkářů nechala na své zahrádce spoustu peněz, ale pře-
devším času a energie, kdy odměnou jim byla radost z dobře
vykonané práce, ale zastavíme-li se v rozvoji, pak budeme
brzy stát opodál.                                   Jan Bureš, starosta
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Distribuce
Distribuci Ostrovského měsíčníku do každé domácnosti

ve městě zajišťuje Česká pošta, s. p. 
Pokud do 9. dne v měsíci OM nebudete mít ve své

schránce, obracejte se prosím přímo na Českou poštu, 
tel.: 353 612 794 nebo 353 612 750
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