
Konkurz vyhlásila Dìtská tis- 
ková agentura. Dìtské noviny, 
rádio a televize. To jsou redak- 
èní týmy, které každoroènì 

pracují pøi Dìtském filmovém a televiz- 
ním festivalu Oty Hofmana v Ostrovì. 
Èlenem se mùže stát každý ve vìku 10 - 
18 let. Musí ale projít konkurzem „Zá- 
hada Noratel“ (Noratel je zkratka z: NO- 
viny, RÁdio, TELevize.) V loòském roce 
se konkurzu zúèastnilo pøes 300 dìtí. 

„Zvítìzily tøi dívky, které se pak staly èlenka- 
mi našich dìtských médií,“ øíká øeditel festi- 
valu Marek Poledníèek. „Na FOH to bylo 
vážnì moc supr. Otevøu internet, zadám 
www.zahadanoratel.cz a budu se jen usmí- 
vat a vzpomínat. Na všechno to nejkrásnìjší, 
co mì potkalo na festivalu v Ostrovì. Všech- 
ny zdraví Barèa,“ vzpomíná na své první no- 
vináøské pùsobení jedna z loòských vítìzek. 
Protože první roèník Záhady Noratel byl 
úspìšný, rozhodli se v nìm organizátoøi po- 
kraèovat. Konkurz je zpracován jako interne- 
tová hra, má nìkolik úrovní. Po splnìní jed- 
né postoupí úèastník do další, nároènìjší. 
V prvním kole si dìti formou testu zopakují 
znalosti ze slohu a mediální výchovy a dovì- 
dí se nìco z historie festivalu Oty Hofmana. 
V druhém je èekají menší praktické úkoly,  
napøíklad zpracování zprávy nebo pøíprava 
rozhovoru. Závìreènou èástí je pøíprava ma- 
teriálu pro vybranou redakci novin, rádia ne- 
bo televize. Na to mají dìti celé prázdniny. 

Kapucíni byli ovšem øád žebravý, bez jakékoliv oficiální 
finanèní podpory, od mìsta dostávali jen roèní pøídìl obilí, 
piva a palivového døeva. Bratøi (bylo jich zde støídavì šest až 
osm, pozdìji už jen dva) chodili tedy po okolí a dostávali 
pøíspìvky hlavnì v podobì potravin. Byli v kraji oblíbeni, 
kromì péèe o kostel a bohoslužby v nìm navštìvovali 
nemocné a pomáhali jim, vaøili poutníkùm polévku, založili 
a provozovali zde zdarma také jednotøídní školu (1765 až 
1867) a v dobách hladu se dìlili s postiženými o všechny 
své zásoby a (jak poznamenal autor pamìtí) také o jejich 
hlad. Od poèátku 18. století se tu zaèala objevovat i uzdra- 
vení osob, zasvìcených Matce Boží Starostlivé. Církev sice 
tato uzdravení jako zázraèná nepotvrdila, byly jich nicménì 
pøesnì zaznamenány témìø ètyøi desítky, další vyplnìní 
proseb pak dokládaly èetné dìkovné listy. Mariánská jako 
poutní místo získávala stále vìtší vìhlas, roèní poèet 
poutníkù vystoupal v 19. století až na dvacet tisíc osob.

Nìmeètí kapucíni pùsobili na Mariánské až do prosince 
roku 1945, potom zde zùstali jen dva, zøejmì Èeši, a to až 
do roku 1949. Mariánská byla zaèlenìna do støeženého, 
izolovaného prostoru uranové tìžby, oba zbývající kapu- 
cíni byli obvinìni z ukrývání zbraní a zatèeni. Klášterní 
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Niaviova pøedpovìï se vyplnila, vytìžilo se tady veliké 
množství støíbra a pøes hranice sem pøišli èetní horníci ze 
Saska i se svým dialektem a kulturou. Již na konci 16. století 
se ovšem vyplnila také druhá èást proroctví, že totiž 
blahobyt brzy skonèí. Nechybìl naštìstí ani dodatek: 
blahobyt se èasem zase vrátí. A právì v dobì beznadìjného 
dna životní úrovnì se Jáchymovští rozhodli napomoci 
lepším èasùm pøímluvou u nejvyšší instance. Dali na místì 
Niaviovy poustevny postavit v letech 1692 až 1693 døe- 
vìný kostelík, do nìjž jáchymovská mìš�anka darovala 
starou øezanou mariánskou sošku, nazvanou pozdìji Maria 
Starostlivá a po ní i celé místo, Maria-Sorg. Od roku 1700 
sem už míøila procesí a malý kostelík nestaèil. Byl proto 
postaven kostel vìtší, kamenný, vysvìcený roku 1699 
a urèeny poutní dny. Poutníkù však stále pøibývalo a já- 
chymovský knìz už nestaèil na tak velký úkol, stejnì tak 
nastaly i problémy s ubytováním poutníkù a péèí o kostel. 
Jáchymovští mìš�ané situaci vyøešili pozváním otcù kapu- 
cínù a žádostí o možnost zøídit zde jejich klášter. Roku 1754 
císaøovna Marie Terezie osobním dekretem žádosti vy- 
hovìla a ze sbírek, darù, fondu øádu a z pøíspìvku Jáchy- 
mova byl vybudován areál kláštera i s dalším, øádovým 
kostelem. 

Zapomenutá Mariánská… Dnes tam uvidíme jen louku na kraji lesa a kus staré, pùvodní ohradní zdi. A pøece to 
bylo místo, které již od 16. století prozaøovaly duchovní hodnoty a kam tisíce, ba desetitisíce poutníkù z širokého 
okolí chodilo skládat k nohám Matky Boží Starostlivé (Maria-Sorg) svá trápení a hledat u ní pomoc a pøímluvu. Na 
pøelomu 15. a 16. století tu ve své chýši žil poustevník Johann Niavius, který pomáhal a radil lidem z okolí 
a také prorokoval bohatství a slávu mìstu, které mìlo vzniknout v údolí z pokladù ukrytých v zemi. Tehdy tam byla 
malá osada Konradsgrün, pozdìji zde však vyrostlo jedno z nejbohatších a nejlidnatìjších mìst zemì, Jáchymov. 

Koupalištì v Ostrovì 
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Ostrovský mìsíèník vydává Dùm kultury Ostrov 
v nákladu 7900 kusù mìsíènì.
Distribuce je zdarma do každé ostrovské domácnosti.
Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do pøíštího èísla je 
10. èervna, uzávìrka pro pøíjem reklam 14. èervna. 
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budovy pak osídlili pracovníci ministerstva vnitra, kteøí 
organizovali a obhospodaøovali èetné tábory nuce- 
ných prací s pøevahou politických vìzòù. Byly zde také 
kárné cely a samotky, svìdci nelidských praktik vìzni- 
telù a v blízkosti kláštera døevìné ubikace pro pøibližnì 
700 vìzòù, kteøí pracovali na tìžbì uranové rudy. 
Bøemeno nemoci, bídy a rodinných starostí, po léta 
sem poutníky skládané, se rozrostlo o ztrátu lidské 
dùstojnosti a boj o holý život. Na pobyt v tomto táboøe 
„zlé povìsti“ vzpomínal v rozhlasovém poøadu i poz- 
dìjší univerzitní profesor a arktický ekolog Josef 
Svoboda, který po propuštìní emigroval do Kanady. 
Jeho syn Ondøej, nadaný skladatel, tam zkomponoval 
podle otcova vyprávìní operu Martin Støeda o jed- 
nom z tehdejších vìzòù. Rokem 1960 tìžba v této 
oblasti skonèila a o dva roky pozdìji byl na Marián- 
skou umístìn ústav pro mentálnì postižené dívky 
a ženy, až do roku 1980 vedený øeholními sestrami. 
V chátrajících klášterních budovách bylo uskladnìno 
strojní zaøízení právì budované ostrovské Škodovky. 
Vnitøní vybavení bylo již rozebráno, spáleno a znièeno. 
V letech 1964 až 1965 pak celý komplex jako „neslou- 
žící svému úèelu“ zmizel úplnou demolicí, odstøelem. 

Podaøilo se zachránit jen milostnou sošku, dnes vysta- 
venou v jáchymovském kostele. Jeden z návštìvníkù -  
rodákù nalezl ještì v sutinách kostela kovaný køíž 
z vrcholu vìže. Byl umístìn na prùèelí roku 1966 
vysvìceného kostela Matky Boží Starostlivé v rakou- 
ském Greifensteinu a pøipomíná dnes všem krušno- 
horským místo, které pro nì tolik znamenalo. Tam, 
kde kapucínský klášter skuteènì stál a témìø dvì staletí 
pùsobil, o nìm prozatím nenajdeme ani zmínku. 
Stejnì tak se tam poutník nedozví nic o pøíbìzích 
a osudech, které se zde zcela nedávno odehrávaly. 
Vìøme, že i to se jednou zmìní… 

Zùstane pohnutá minulost Mariánské 
zapomenutá? 

Mgr. Zdenka Èepeláková 

V Èeské republice existuje znaèná potøe- 
ba investic do komplexního øešení svo- 
bodného pohybu všech skupin obyvatel 
ve mìstech, obcích i mimo nì. Kritickým 

místem je pøetrvávající bariérovost budov státních 
i veøejných institucí a služeb, vèetnì chybìjících bez- 
bariérových hygienických zaøízení. Pøi zpøístupòování 
budov je zanedbávána potøeba jejich propojení na 
bezbariérovou pìší trasu a dopravu v rámci mìsta èi 
obce. Proto je potøeba øešit mobilitu pro všechny 
v širším pohledu a v praxi realizovat vzájemným pro- 
pojením. Odhadem 1/3 populace obyvatel ÈR má 
sníženou schopnost pohybu èi orientace, a to jak 
krátkodobì, tak dlouhodobì. Vyhlašovatelem Pro- 
gramu zvyšování bezpeènosti dopravy a jejího zpøí- 
stupòování osobám se sníženou schopností pohybu 
a orientace v roce 2002 je Vládní výbor pro zdravotnì 
postižené obèany a Národní rada osob se zdravotním 
postižením ÈR. Tento program byl usnesením vlády 
doplnìn do „opatøení“ Národního plánu vyrovnávání 
pøíležitostí pro obèany se zdravotním postižením. Vy- 
hlašovatelé programu v koneèné fázi rozhodli o názvu 
programu na Národní rozvojový program mobility 
pro všechny (dále jen Program mobility). Financování 
Programu mobility je zajištìno Vládním plánem dle 
usnesení vlády ÈR ze dne 14. èervence 2004 è. 706 
s platností od roku 2005 s èasovým obdobím realizace 
do roku 2015. Novelizace ve znìní usnesení vlády ze 
dne 26. bøezna 2008 è. 292 stanovuje financování 
projektù mobility z podprogramù vytvoøených pøímo 
k tomuto úèelu v rámci stávajících dotaèních pro- 
gramù. Usnesením vlády byl také aktualizován Pro- 
gram mobility. Cílem Programu mobility je zajistit 
svobodný pohyb pro všechny skupiny obyvatelstva 
prostøednictvím specifických cílù: zvýšení kvality a bez- 
bariérovosti komunikací pro chodce v obcích, bez- 
bariérová dostupnost služeb veøejné a statní správy, 
zdravotních a sociálních služeb, pracovních a vzdì- 
lávacích pøíležitostí a možností kulturního vyžití v rámci 
obce/regionu, zlepšení pøístupu všech obyvatel k do- 
pravì, zavedení signalizaèních a informaèních pro- 
støedkù v dopravì.

Opatøení ke splnìní Programu mobility: zpøístup- 
òování dopravy, odstraòování bariér v budovách. Fi- 
nanèní zajištìní je formou podpory, nevratná pøímá 
pomoc (pøíspìvek, dotace) poskytována na indivi- 
duální projekty prostøednictvím grantových schémat. 
Spolufinancování bude zajištìno z rozpoètù jednot- 
livých institucí dle Vládního plánu. Pøíjemci finanèní 
podpory jsou obce, mìsta, kraje, resp. organizace zøi- 
zované obcemi, mìsty a kraji a hospodáøské orga- 
nizace. Øídícím orgánem a nesoucí odpovìdnost za 
realizaci Programu mobility a za komunikaci mezi 
jednotlivými institucemi dle Vládního plánu je Øídící 
výbor Národního rozvojového programu mobility 
pro všechny.

Triáda, skupina komunitního plánování sociálních slu- 
žeb Ostrov, vás již informovala a vyzvala ke spolupráci 
a diskusi pøi zlepšování služeb pro obèany našeho 
regionu dle vašich potøeb, projektu Euroklíè a bez- 
bariérovosti, vstupu do institucí a bezbariérovosti 
v nich a nutné vybavenosti hygienickými zaøízeními. 
Dìkujeme zúèastnìným obèanùm za spolupráci a je- 
jich pøístup ke svému okolí a k potøebným obèanùm, 
se kterými žijí v regionu. Tento èlánek je další infor- 
mací o plánu a možnostech financování pomoci 
mìstùm (obcím) regionu pøi realizaci a zajištìní mo- 
bility pro všechny naše obèany s dùležitým pro- 
pojením na Mezinárodní projekt Euroklíè. Pøíštì vás 
budeme informovat o financování projektù z roz- 
poètových kapitol odpovìdných institucí. Financování 
je rozdìleno na dva základní okruhy, odstraòování 
bariér v budovách a zpøístupòování dopravy. 

Mìsto Ostrov podalo žádost o dotaci z Programu 
MMR ÈR pro rok 2010 Podpora rozvoje hospo- 
dáøsky slabých a strukturálnì postižených re- 
gionù na realizaci víceúèelové stezky Ostrovské 
Rondo. Ta bude vybudovaná na tìlese bývalé 
vleèky, jež vedla témìø centrem mìsta Ostrov 
z Dolního Žïáru po vlakové nádraží v Ostrovì. 

Realizace stezky obohatí urbanistickou strukturu 
o nový sportovnì-rekreaèní prvek. Stezka bude vy- 
bavena odpoèívadly s mobiliáøem pro cykloturistiku 
a lze ji tak využít i pro in-line bruslaøe ad. Tøi odpo- 
èívadla budou situována u novì budované stezky, 
ètvrté u stávající cyklostezky v Dolním Žïáru. Povrch 
je navržen jako živièný, odpoèívadla dláždìná. Cyklo- 
stezka bude vybavena veøejným osvìtlením a do- 
pravním znaèením. Délka nového úseku je 0,915 km. 
Na stavbu už bylo vydáno stavební povolení. 
V pøípadì pøiznání dotace bude cyklostezka zre- 
alizována ještì letos. Celkové náklady èiní necelé 
3 mil. Kè, zažádáno bylo o dotaci cca 1,7 mil. Kè.

Mìsto dále zažádalo o dotaci na cyklostezku Ostrov-
Borecké rybníky-Kvìtnová pro pìší i cyklisty. Z ulice 
U Nemocnice po hráz Velkého Borku je navržena se 
smíšeným provozem jako obytná zóna, dále vede už 
jako cyklostezka pøes Borecké rybníky, nyní upra- 
vované na lesopark a napojuje se na stávající cyklo- 
stezku do Kvìtnové (celková délka je 1,24 km). 
Náklady na její vybudování èiní cca 7 mil. Kè, 
zažádáno bylo o dotaci cca 4,3 mil. Kè, realizovat by 
se mìla rovnìž v tomto roce. 

Celkové náklady na provoz ostrovského mìstského 
koupalištì se loni vyšplhaly na dva miliony 13 tis. Kè, 
pøíjmy dosáhly 643 tis. Kè. V rozpoètu pro letošní rok 
jsou plánovány výdaje ve výši 2 mil. 229 tis. Kè 
a pøíjmy v obdobné výši jako loni. Na koupališti je 
možné si užívat vodních radovánek na 70 m tobo- 
gánu, v plaveckém a dìtském bazénu a v dìtském 
brouzdališti. 

 dospìlí 45 Kè, dìti 25 Kè 
 dospìlí 30 Kè, dìti 6-10 let 20 Kè 

Dìti mladší šesti let a dìtský domov mají vstupné 
zdarma. 

Ceny pro letošní rok zùstávají beze zmìn.
Celodenní vstupné:
od 16.00 hod.:

Rada mìsta stanovila postup pøi vymáhání po- 
hledávek mìsta a povìøení pracovníci je zaèali 
od 1. prosince 2009 tímto zpùsobem vymáhat. 

Prvním krokem bylo odesílání výzev k zaplacení dlu- 
hu v náhradní lhùtì. Tyto výzvy se odesílají i nadále. 
Do konce dubna bylo na jejich základì zaplaceno 
286 900 Kè. U dlužníkù, kteøí výzvu obdrželi, a pøesto 
dluh nezaplatili, bylo pøistoupeno k exekuci finan- 
èních prostøedkù na bankovních úètech. Do konce 
dubna byl exekuèní pøíkaz vydán na 81 900 Kè. 

Další exekuèní pøíkazy budou následovat. Nadále 
budou provádìny exekuce na mzdách, dùchodech 
a dávkách v nezamìstnanosti. V pøípadech, kdy 
dlužná èástka nebude vymožena exekucí na finanèní 
prostøedky, pøistoupí mìsto v nejbližší dobì k prová- 
dìní exekucí na movité vìci. 

V dubnu se v Ostrovì narodilo 19 dìtí, zemøelo osm 
obèanù. Manželství uzavøelo pìt párù. K trvalému 
pobytu ve mìstì se bìhem dubna pøihlásilo 33 osob, 
odstìhovalo se jich 30. Celkovì tedy ve mìstì pøi- 
bylo 14 obèanù. Prùmìrný vìk ostrovských obyvatel 
v dubnu byl 41,13 let. Celkový poèet obyvatel hláše- 
ných v Ostrovì (vèetnì pøilehlých obcí) k 30. dubnu 
byl 16 961. 

Národní rozvojový program 
mobility pro všechny
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Zdenka Buèková, Triáda Ostrov 

Ing. Jana Punèocháøová, tajemnice MÚ Ostrov

Vymáhání dluhù

Zmìna stavu obyvatel mìsta 
Ostrova v dubnu 2010

Matrika MÚ Ostrov 

Nové 
ostrovské cyklostezky

Ing. Alexandra Fürbachová, ved. Odboru RÚP

Vstupné na koupalištì 
se nezvýší

Karel Ille, Odbor SMM

V záøí odborná komise posoudí zaslané práce a vybere 
vítìze, kteøí zasednou k redakèním poèítaèùm, rozhla- 
sovým mikrofonùm nebo do televizního studia festi- 
valu. 
Konkurz Záhada Noratel odstartoval 1. kvìtna 
2010. Pøihlásit se je možné do konce tohoto 
školního roku na adrese:
 www.zahadanoratel.cz 

Pokraèování ze strany 1

Konkurz na redaktory dìtských médií

Slávek Hrzal, DTA



Mìsto Ostrov je vlastníkem barokní kaplièky (viz OM 
3/2010), která je neudržovaná, podlaha je vzedmutá, 
okolní trávník narušuje zdivo vlhkostí, štukové omítky 
jsou vìtšinou opadané. Zatékání zpùsobuje rozpad 
zdiva. Mìsto Ostrov má možnost (jako èlen Místní 
akèní skupiny Krušné hry západ, o. s.) požádat o dotaci 
ke Státnímu zemìdìlskému intervenènímu fondu do 
Programu rozvoje venkova, osa III., opatøení III.2.2 
Ochrana a rozvoj kulturního dìdictví na opravu 
kaplièky. Sdružení bude realizátorem projektu a mìsto 
Ostrov vlastníkem projektu (ten zabezpeèuje 
financování nejprve z vlastních zdrojù; po dokonèení 
projektu je uhrazeno 85 % nákladù z dotace a 15 % 
z vlastního podílu vlastníka). Celkový rozpoèet opravy 
je cca 715 570 Kè vèetnì DPH, z toho dotace SZIF 
608 235 Kè, podíl mìsta 107 336 Kè. Opravy musí 
provést specializovaná restaurátorská firma s povole- 
ním Ministerstva kultury ÈR. 
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1. Jste spokojeni s hromadnou pøepravou v rámci 
Mìstské hromadné dopravy v Ostrovì, zejména 
s její èetností a èasovým rozložením?

2. Jste spokojeni s hromadnou pøepravou v rámci 
spojení mezi sousedícími obcemi, zejména s její 
èetností a èasovým rozložením?

Pøipomínky a námìty uvítáme písemnì na 
adrese: Mìstský úøad Ostrov, Odbor dopravnì 
správní, Hlavní 795, 363 01 Ostrov nebo elek- 
tronicky na: ljiskra@ostrov.cz

Èestné ocenìní Obèan mìsta roku se propùjèuje 
osobnostem, které vykonaly mimoøádnì vý- 
znamný èin, svou prací významnou mìrou pøi- 
spìly k rozvoji mìsta a zvýšení kvality života jeho 
obèanù. Letos bylo Zastupitelstvem mìsta propùj- 
èeno Františku Jankovskému in memoriam. 

František Jankovský patøil k významným osobnostem 
ostrovského kulturního života. V 70. letech minulého 
století inicioval založení T-klubu. Pod jeho vedením 
získal klub vysoký kredit dramaturgií poøadù pro mlá- 
dež. Mezi nejprestižnìjší poøady patøily Folkové 
Velikonoce. Mezi vystupujícími byla øada umìlcù, 
kteøí mìli zakázáno vystupovat veøejnì. Obèanskou 
stateènost projevil František Jankovský i v listopadu 
1989, kdy se stal jedním z prvních mluvèích Obèan- 
ského fóra. 

Nadace ÈEZ Oranžová uèebna vyhlásila grantové 
øízení na podporu regionálního školství, kde mù- 
že pøidìlit školním projektùm podporu až ve výši 
250 tisíc korun. ZŠ Masarykova Ostrov se pøi- 
hlásila s projektem Zøízení a vybavení uèebny 
zdravého životního stylu. 

Uèebna bude jako modelová moderní domácnost 
s bìžnou moderní technikou (úsporné varné desky, 
horkovzdušné trouby, myèky nádobí, automatické 
praèky). S realizací projektu poèítala škola pro rok 2011 
(jedna z dílèích položek již schváleného investièního 
plánu). Nadaèní prostøedky by se využily pro širší 
a velkorysejší pøestavbu, než byl pøedpoklad. Celkový 
rozpoèet by tak èinil až 350 tisíc korun, z toho 100 tisíc 
by pøedstavovala spoluúèast školy prostøednictvím 
investièního fondu. Zøízení a moderní vybavení uèeb- 
ny je v souladu s naším školním vzdìlávacím progra- 
mem a jistì obohatí výukové metody a zefektivní 
a zatraktivní práci žákùm i pedagogùm. Dle Nadace 
ÈEZ Oranžová uèebna splnila naše škola všechny 
požadavky a je zaøazena do grantového øízení. Jedním 
z kritérií výbìru projektu je i názor veøejnosti, resp. 
budoucích uživatelù Oranžových uèeben. 

MDDM Ostrov chce získat prostøedky na ví- 
ceúèelové sportovní høištì, které by rád vybu- 
doval v ulici U Nemocnice. Sportovní høištì by 
vyøešilo složitou situaci hokejbalového oddílu, 
který má v Ostrovì více než 20letou tradici a mùže 
se pochlubit výbornými výsledky. 

Pùvodní hokejbalové høištì v Ostrovì bylo zrušeno 
a hráèi na tréninky a zápasy dojíždìjí do Karlových 
Varù. Z tohoto dùvodu byla také zastavena èinnost 
mládežnického družstva. V Ostrovì mj. existuje nìko- 
lik florbalových družstev dìtí, mládeže i dospìlých. 
Žádná ostrovská tìlocvièna èi hala nemá pro tento 
sport patøièné rozmìry. Novì vybudované høištì by se 
tak stalo jedinou regulérní plochou pro hraní florbalu. 
Navíc by sportovní høištì mohlo sloužit malé kopané, 
fotbalovým kroužkùm MDDM, fotbalovému klubu, 
pro letní pøípravu místního hokejového týmu, ostrov- 
ské veøejnosti pro rekreaèní sporty a in-line aktivity ad. 
Výhodou je blízkost víceúèelového høištì s fotbalovým 
areálem a možnost využívat šatny a sociální zaøízení. 

O finanèní prostøedky na vybudování víceúèelového 
sportovního høištì bude MDDM Ostrov žádat z Re- 
gionálního operaèního programu NUTS 2 Severo- 
západ, Prioritní osa: 1. Regenerace a rozvoj mìst, 1.2 
Podpora revitalizace a regenerace støedních a malých 
mìst. Celkové náklady by se mìly vyšplhat na sedm 
milionù a 354 032 korun, z toho ROP NUTS 2: 
6 250 927 Kè (85 %), státní rozpoèet 551 552 Kè 
(7,5 %), vlastní podíl 551 552 Kè (7,5 %).

Deklarace o spolupráci mezi Ostrovem a Wunsiede- 
lem bude oficiálnì stvrzena v bavorském Wunsiedelu 
v nedìli 20. èervna. V Deklaraci je mj. zakotveno, že 
obì mìsta budou usilovat o aktivní podporu cílù part- 
nerství, tj. rozšíøení vzájemného porozumìní a spolu- 
práce rozvojem poznání a výmìnou informací mezi 
obèany a zastupitelstvy a o jejich uvádìní do povì- 
domí obyvatelstva obou mìst. Na základì vzájem- 
ného respektu chtìjí pøedstavitelé - politici obou mìst 
tímto aktem otevøít dveøe ke konkrétní spolupráci 
svým spoluobèanùm, spolkùm, školám, sportovcùm, 
umìlcùm, firmám ad.

Slavnostního aktu se mùžete zúèastnit i vy, obèané 
Ostrova; 20. èervna v 9.00 hod. bude z Ostrova 
vypraven autobus, který vás dopraví zdarma do 
Wunsiedelu a zpìt (pozor, kapacita autobusu je 
omezena). Autobus bude odjíždìt z parkovištì pod 
Mìstským úøadem Ostrov, Klínovecká 1204. Návrat 
je plánován až po podepsání Deklarace o spolupráci 
mezi Ostrovem a Wunsiedelem. Vaši úèast nahlaste 
nejpozdìji do pondìlí 14. èervna na tel. 353 801 245 
nebo emailem na adresu: skvasnickova@ostrov.cz

Naše jednotka zasahovala u 22 událostí, z polo- 
viny to byly požáry trávy a lesních porostù, dále 
dvì dopravní nehody a pìt technických pomocí. 

Výbìrem:

2. dubna Požár trávy za zahrádkáøskou kolonií Kruš- 
nohorské ulici. Na místì bylo zjištìno, že se jedná 
o požár dvou chatek, zasahovali také hasièi z Hájku 
a Karlových Varù. Týž den jsme likvidovali následky 
dopravní nehody u Kvìtnové, pøi níž byla jedna osoba 
lehce zranìna.
4. dubna Požár v lese nedaleko silnice na Jáchymov, 
jednalo se o planý poplach.
11. dubna Byl vyhlášen poplach kvùli závadì na 
technologickém zaøízení, v jehož dùsledku došlo ke 
zranìní osob. To byl námìt cvièení, pøipraveného ve 
spolupráci s místní skupinou ÈÈK Ostrov, jejíž èlenové 
se postarali o namaskování zranìných a dohled pøi po- 
skytování první pomoci. Èekalo nás celkem 13 zranì- 
ných, u kterých byla diagnostikována poranìní hlavy 
a krèní páteøe, bederní a krèní páteøe po pádu z výšky, 
masivní krvácení a otevøená zlomenina dolní konèe- 
tiny, bezvìdomí, úraz elektrickým proudem, pneumo- 
torax, cizí tìleso v ránì, poranìní oka, fraktura èelisti 
ad. Na likvidaci události byla nasazena dvì družstva 
(záznam uvedla KT Ostrov, foto na našich stránkách). 
Cílem cvièení byla provìrka znalostí èlenù jednotky, jak 
postupovat v dané situaci, jak poskytnout vìtšímu 
poètu ranìných pomoc pøed pøíjezdem lékaøe. Cvièení 
pøipravili velitel JSDH Ostrov Josef Èerný ml., zdravot- 
ník JSDH Ostrov Martin Cichý ve spolupráci s místní 
skupinou ÈÈK Ostrov pod vedením Drahuše Nováko- 
vé. Všem našim èlenùm dìkuji za úèast na tomto cvi- 
èení a dík patøí i èlenùm ÈÈK Ostrov, kteøí si tuto nedìli 
udìlali èas a pøedstavovali ranìné.

13. dubna Požár sazí v komínì v Radošovì
14. dubna Dopravní nehoda osobních vozidel u Nejdy
16. dubna Na Velkém Rybníku došlo k výbuchu aku- 
mulaèních kamen.
20. dubna Požár stromu a obydlí bezdomovcù u silni- 
ce ke Starému koupališti
27. dubna Otevøení bytu v Lidické ulici

 Oznámení 
prosím nevolejte na hasièskou stanici v Ostrovì. 
Došlo ke zmìnám v ohlašování: každé pálení se 
vyplòuje na formuláø, který naleznete na stránkách 
www.hasiciostrov.wz.cz (nebo www.hzs-kvk.cz) 
hlášení pálení, kde je pøiložena i mapa k oznaèení místa 
pálení. 

Oprava informace o pálení listí, klestí:

Ostrovští se chtìjí pustit do oprav kamenných 
kašen na Starém námìstí. Jedna z nich se nachází 
v dolní èásti námìstí a druhá stojí u Mariánského 
sloupu. Obì kašny jsou zapsány v Ústøedním 
seznamu kulturních památek ÈR. 

Kádì jsou vysekány z hrubozrnné arkózy, dna kašen 
jsou z biotického hrubozrnného granitu. Restaurá- 
torské práce budou spoèívat v zabezpeèení kašen 

proti prùsakùm vody a korozi kovových prvkù. Pøed- 
pokládané opravy se uskuteèní od 1. èervna do 
31. øíjna 2010 a cena této zakázky by se mìla vyšplhat 
k  n e c e l ý m  3 6 0  t i s í c ù m  k o r u n .  

Mìsto Ostrov 
vypisuje anketu

Ladislav Jiskra, ved. Odboru DS 

Nové víceúèelové 
sportovní høištì

Mgr. Helmut Harzer, øed. ZŠ Masarykova

 Mgr. Lucie Mildorfová

Bude v ZŠ Masarykova 
oranžová uèebna?

Obèan mìsta roku 2009 

red

Oprava kaplièky v Maroltovì

Ing. Jitka Samáková

 Jarmila Rubešová, Odbor investic

Oprava ostrovských kašen

Pojeïte do Wunsiedelu

Šárka Kvasnièková, Odbor KSVS

Ostrovští hasièi v dubnu

Milan Kuna, JSDH Ostrov 
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Zprávy ze škol
ZŠ Masarykova

ZŠ J. V. Myslbeka 
a MŠ Ostrov

Dubnové tøídní schùzky a pøijímací øízení na 
støední školy oddìlily další èást školního roku.

Ve vìdomostních soutìžích jmenujme 4. až 6. místo 
Matìje Maška v okresním kole Matematické olym- 
piády èi 6. místo Kristýny Kolaøíkové v kr. kole Ze- 
mìpisné olympiády. I Biologická olympiáda dospìla 
k cíli. Nejúspìšnìjšími v kategorii D se stali: Horká ze 
7. B (64 bodù) 4. místo, Mašek ze 6. B (38,5 bodu), 
Krausová ze 7. B (33 bodù) a Všetièka ze 7. B (30,5 
bodu). V kategorii C se soutìžící seøadili takto: Dušková 
z 8. A (39 bodù), Dryková z 9. B (31 bodù), Barnoky 
z 9. B (29 bodù) a Kubištová z 8. A (25 bodù). Ceníme 
si i úèasti žákù v okr. kole soutìže Angliètina nás baví, 
Kunzmanna (4. A) a Foøta (5. B), který zvítìzil ve své 
kategorii. Gratulujeme! I ve sportovních soutìžích dìti 
uspìly. V kr. kole ve šplhu se družstvo dívek (Vrobe- 
lová, Brédiková, Hlaváèová, Franková) vyšplhalo na 
2. místo. Byli jsme poøadateli ètvrté skupiny okresního 
kola ve vybíjené. Naši chlapci i družstvo dívek vybojo- 
vali druhá místa. Školu reprezentovali žáci 5. tøíd: (Adá- 
mek, Lemák, Choutka, Liška, Horváth, Vyleta, Hála, 
David Nguyen, Hladovec, Rupert, Samák, Märzová, 
Divišová, Savèicová, Žïárská, Iveta Nguyen, Míèková, 
Peštová, Schusterová, Brejšová, Vašáková). Nebývalý 
úspìch jsme zaznamenali na dopravním høišti ve Staré 
Roli v dopravní soutìži pro žáky I. stupnì. Malí cyklisté 
zde museli pøedvést jízdu zruènosti, test z pravidel 
silnièního provozu, praktické dovednosti první pomoci 
a jízdu na kole podle pravidel. Naše ètyøèlenné druž- 
stvo: Pincová, Nekvindová, Pauch a Rupert obsadilo 
koneèné 2. místo. Závodníci postupují do krajského 
kola. Všem gratulujeme! Byli jsme poøadateli okrsko- 
vého kola basketbalu Sportovní olympiády II. st., obì 
naše družstva vybojovala 3. místo. Podìkování za re- 
prezentaci patøí všem soutìžícím: Bratršovská, Šebe- 
stová, Jandáková, Franková, Dáòová, Fialová, Fráòová, 
Tillingerová, Kelemanová, Raus, Belfín, Cozma, Jurèa, 
Novotný, Novák, Štìpán, Kocourek, Kleinhampl. 

V uplynulém období naši studenti prokázali, že 
patøí znalostnì mezi jedny z nejlepších v kraji. 
Škola na svém pracovišti v Karlových Varech 
uspoøádala 16. roèník soutìže Automechanik 
Junior. Krajského kola se vedle ostrovských 
zúèastnili i žáci dalších støedních škol. 

Po teoretické èásti, která v testu provìøila znalosti 
soutìžících, pøišla na øadu èást praktická: 10 úkonù 
zamìøených na seøizování, diagnostikování závad 

Kdo z nás by rád necestoval? Zvláštì když poèasí pøeje 
a na celý týden je pøipraven pestrý program. Uèitelky 
Zapletalová a Modranzská spoleènì s žáky 1. až 6. roè. 
prožili pøíjemný pobyt ve škole v pøírodì na Bublavì. 
Dopoledne výuka formou „škola hrou“, odpoledne 
a veèer byly dìti pøevážnì venku a podnikaly rùzné 
aktivity jako stavìní mlýnkù, jízdu na koních, plnìní 
bobøíka odvahy, hledání pokladu Bublonoše èi pálení 
èarodìjnice. Na vycházkách pak hrály rùzné hry. 
Po veèeøi mohly pøedvádìt taneèní kreace na disko- 
téce. Výborným odpoèinkem bylo pro nì saunování 
a ochlazování v bazénku. Dìti pøijely spokojené a plné 
zážitkù. Nyní máme pøed sebou závìreèné písemné 
práce a poslední doladìní známek na vysvìdèení.

Ti, kteøí postoupili ve školním kole atletiky, budou jistì 
dál podávat maximální výkony i v kole okresním 
a krajském. Naši školu budou mezi chlapci reprezen- 
tovat Horváth, Oláh a Tokár, za dìvèata Mášová, 
Dinková a Gojdová. V soutìži Kytièka pro maminku 
získala 1. místo kolektivní práce Duhové kvìty, kterou 
vytvoøila 8. tøída, 2. místo si odnesla kolektivní práce 
Mandaly žákù 7. tøídy. V recitaèní soutìži na naší škole 
byl nejlepším Kája Hoang Ming Nguyen (5. tø.), na 
2. místì Opluštil (6. tø.) a na 3. místì Kováè (5. tø.). 
V soutìži Velikonoèní dekorace naše dívky získaly 
1. místo (Gašparová 9. tø.) a 2. místo (Höslová 8. tø.). 
Všem blahopøejeme k úspìchùm. Blížící se závìr 
školního roku pøinese ještì školní akademii a roz- 
louèení s vycházejícími žáky. Pøejeme všem pohodové 
prázdniny. 

Projekt Oranžová uèebna je soutìž vyhlášená nadací 
ÈEZ, která pøispìje finanèní èástkou 250 tisíc korun na 
rekonstrukci odborné školní uèebny (u nás ve škole 
na uèebnu zdravého životního stylu). Rozhoduje se 
na základì podpory veøejnosti v internetovém hlaso- 
vání. Protože neúnavnì hlasujeme, existuje velká 
nadìje na koneèné vítìzství. Jediným vážným konku- 
rentem v regionu zùstává Masarykovo gymnázium 
v Plzni. Bìhem dubna si starší žáci a žaèky „odskoèili“ 
od internetového hlasování na okresní kolo ve 
volejbalu. V konkurenci ostrovských škol chlapci 
i dívky zvítìzili, postupují do okr. finále z 1. místa. 
Vylepšit si nìmecký jazyk se pokusila skupina žákù 
II. st., vydala se opìt na týdenní pobyt do nìmeckého 
Bothelu. 

Po dlouhé cestì na nás ve škole èekalo obèerstvení 
a seznámení s nìmeckými organizátory výmìny. Po 
prohlídce školy jsme se shledali s našimi „souro- 
zenci“. Já se s Maditou a její rodinou setkala už 
potøetí (dvakrát v Nìmecku, jednou u nás). Nedìli 
jsem trávila na rodinném výletì v Hamburgu, v pon- 
dìlí jsme navštívili pøístav v Brémách a Klimahaus, 

byly v nìm znázornìny klimatické podmínky po ce- 
lém poledníku osmého stupnì. V úterý jsme se 
úèastnili vyuèování. Já jsem mìla angliètinu a nìm- 
èinu. Pak jsme se sešli na školním dvoøe a na radnici 
nás èekal starosta. Odpoledne jsem jela s „mou“ 
rodinou do Brém na nákupy, ve støedu na celodenní 
výlet do Lunenburgu, kde se døíve tìžila a do celé 
Evropy rozvážela sùl. Ve ètvrtek jsme si vyjeli do 
Serengetiparku. Èekala nás tam spousta atrakcí a zají- 
mavých zvíøat. Veèer jsme mìli závìreènou grilovací 
párty, kterou si všichni skvìle užili. 

Pobyt v nìmecké partnerské škole

V den, kdy byl psán tento pøíspìvek, se žákynì 
Brandová (9. C) vracela z Prahy z republikového kola 
konverzaèní soutìže v Aj. Snad to byla, Terezko, dobrá 
zkušenost. Jmenovaná je i spoluautorkou pøíspìvku 
na našich webových stránkách o dubnové exkurzi do 
Terezína. Loni jsme s kolegou Hájkem navštívili Lidice, 
i tentokrát byly dìti zasaženy poznáním, kam až lidská 
krutost mùže zajít. Snad takové sáhnutí si na historii 
národa jim dá víc než kliknutí na klávesnici poèítaèe. 
Naši nejmenší fotbalisté se zúèastnili turnaje 
McDonald's Cup. Dìti z mateøinky navštívily hasièskou 
zbrojnici v Ostrovì. Obìtaví hasièi jim pøipravili pøí- 
jemné a pouèné dopoledne a zvláštì kluci zjistili, že 
pohled z koòského sedla na svìt je srovnatelný s vý- 
hledem z kabiny hasièského auta. Dìti 2. a 4. A si 
pøipomnìly svátek nadcházejícího jara. Skládaly èaro- 

dìjnické zkoušky, tìšily se na ochutnávku èervù (že- 
latinových) a ti nejúspìšnìjší si odnesli v žákovské 
knížce i ètyøi pìtky. Své znalosti obyèejù a zvykù svátkù 
jara si dìti doplnily besedou v knihovnì. Tøídy 0. A, 
2. A a 4. A navštívily zábavní park Beckiland v Praze. Po 
pìtihodinovém øádìní na atrakcích nerady odjíždìly 
domù. Závìrem bychom rádi upozornili rodièe, že 
v období 21. až 25. èervna se koná na škole soutìž tøíd 
ve sbìru papíru. Bližší informace na našich www 
stránkách. 

a následné odstraòování. Naši žáci se neztratili, zvítìzil 
Šimora, na místì druhém skonèil Bálek, oba žáci 
3. roèníku. Nezbývá než prvnímu jmenovanému držet 
palce, aby své znalosti prodal rovnìž ve finále. Na 
konci dubna se v Chebu uskuteènilo krajské kolo 
Støedoškolské odborné èinnosti, do nìhož postoupilo 
ze SPŠ pìt prací. 32. roèník SOÈ nám pøinesl nìkoli- 
kerý úspìch; jako nejlepší v kraji byly ocenìny tøi prá- 
ce, v oblasti Ochrany životního prostøedí si 1. místo 
odnesla trojice studentù 2. roè. Technického lycea Be- 
hina, Pazdera a Škarda, kteøí se zamìøili na to, jak je 
bìhem své cesty Karlovarským krajem zneèiš�ována 
øeka Ohøe, v sekci Informatika zabojoval student obo- 
ru Informaèní technologie Karimi, ten zaujal napro- 
gramováním hry do mobilu a mezi strojaøi si prvenství 
pøipsal student 2. roè. oboru Strojírenství Möckl, který 
vyøešil støižný nástroj plechu do automobilového prù- 
myslu. Všichni uvedení se pokusí zaujmout komise 
v celorepublikovém kole a pøispìt k dobrému jménu 
školy i mìsta Ostrova. SPŠ Ostrov uspoøádala také 
exkurzi do prùmyslových a kulturních center Nìmecka 
a Francie. Bìhem pìtidenního putování zavítali žáci do 
Štrasburku a Paøíže, prohlédli si i muzeum techniky 
v Sinsheimu s nepøebernou expozicí starobylých i mo- 
derních aut, vrtulníkù a letadel i muzeum automobilky 
Peugeot v Sochaux. Všichni zúèastnìní po návratu do 
školy konstatovali, že podobné exkurze rozšiøují jejich 
obzory, zvláš� mohou-li se podívat tam, kam není 
bìžný pøístup. 

ZŠ Májová

Veronika Vyletová, žákynì 9. B

Hana Poláková

Mgr. Vladimír Vízdal  

ZŠ praktická a ZŠ speciální

Daniela Brodcová

SPŠ Ostrov na soutìžích 
i cestách

Mgr. Libor Háèek 

Mgr. Michaela Hanakovièová

Foto: Archiv ZŠ Masarykova

Èekání pøed Louvrem                            Foto: Mgr. Alena Zavorová
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Zprávy ze škol

Ekocentrum MDDM Ostrov

MDDM Ostrov

ZUŠ Ostrov

Pøíjemný závìr školního roku 
pøeje všem dìtem Redakèní rada 
Ostrovského mìsíèníku.

Rodièe, využijte možnost pøedbìžného zápisu 
dìtí do výuky pro školní rok 2010-11, v záøí již 
mùže být obsazeno!

Hudební obor: Masarykova 717, uèebna HN, 
Štìpánka Hamar, tel. 353 300 541
22. a 23. èervna 14.00-17.00 hod.

Výtvarný obor: Masarykova 715, uèebna VO, 
Mgr. Zuzana Motlíková, tel. 353 300 557 (558)
Každé pondìlí 14.00-17.00 hod. (po celý èerven)

Taneèní obor: Masarykova 1195 (školka), uèebna 
TO, Olga Ratajová, tel. 353 822 063
Pondìlí-støeda 14.00-17.00 hod. (po celý èerven)

Literárnì dramatický obor: Masarykova 1195 
(školka), uèebna LDO, Mgr. Irena Konývková, tel. 
353 842 813, 353 300 550
31. kvìtna 14.00-18.00 hod., 7. a 14. èervna 14.00-
18.00 hod.

Program

Dveøe. Projekt souboru Na poslední chvíli Lucie 
Velièkové

Prezentace rozhlasové tvorby LDO (ESF)

Prezentace hudebních výukových programù (ESF) 

 
Koncert kytarového orchestru Patrika Sošky

Absolventský koncert žákù ZUŠ 

Prezentace projektu Technika@umìní s promítáním 

 
Koncert komorních souborù ZUŠ

Letní hrátky (žáci J. Chmelíka, Š. Hamar a J. Novotného)

Akce mimo Ostrov
3. - 5. 6. Uherské Hradištì, Celostátní soutìž LDO 
(žáci Ireny Konývkové a Lucie Velièkové)
10. - 13. 6. Graz Rakousko, Mezinárodní divadelní 
festival (Na poslední chvíli Lucie Velièkové)
11. - 13. 6. Trutnov, Dìtská scéna. Pøehlídka v recitaci 
(žáci Ireny Konývkové a Lucie Velièkové)
12. - 17. 6. Trutnov, Dìtská scéna, pøehlídka divadel- 
ních souborù (Hop-Hop Ireny Konývkové)
15. - 19. 6. Wolkerùv Prostìjov, pøehlídka divadel 
poezie (žáci Lucie Velièkové)
17. - 26. 6. Lingen Nìmecko, Svìtový festival dìt- 
ského divadla (Hop-Hop Ireny Konývkové)

1. èervna 17.00 hod., Minidivadélko ZUŠ 

2. èervna v 17.00 hod., kinokavárna DK Ostrov 

3. èervna 17.00 hod., kinokavárna DK Ostrov 

6. èervna 15.00 hod., klášterní kostel

8. èervna 17.00 hod., Stará radnice 

9. èervna 17.00 hod., kinokavárna DK Ostrov 

15. èervna 17.00 hod., klášterní kostel

22. èervna 17.00 hod., ZUŠ uèebna 31

Výlet do Prahy 
  

Pro nejlepší sbìraèe Dne Zemì, vylosované úèastníky 
Jarní stezky a výherce Sletu èarodìjnic celodenní výlet 
do Prahy s návštìvou zoo, rozhledny a bludištì na 
Petøínì
Olympiáda ostrovských škol
Pohár mìstské rady 
Èlunkové závody 1. tøíd

Èlunkové závody prvòákù všech ostrovských škol 
budou pøedposlední soutìží Olympiády ostrovských 
škol - Poháru mìstské rady. 
Olympiáda mateøských škol

Ostrovské MŠ soutìží v prostorách klášterního dvora 
a Ekocentra na téma znaèky a doprava. Vítìzná MŠ 
získá Pohár MDDM Ostrov. Vítìzství obhajuje MŠ 
JVM Ostrov.
Memoriál Milana Cimického

Turnaj v nohejbalu trojic. Informace na plakátech. 
Sportovní høištì, minigolf
Tenis, basketbal, volejbal, nohejbal si mùžete za pøízni- 
vého poèasí zahrát na víceúèelovém høišti, fotbal na 
minihøišti s umìlým trávníkem po-pá do 19.00 hod., so, 
ne 10.00-19.00 hod. Stejnì je otevøen i minigolf.
Letní èinnost
2. èervence odjíždìjí dìti na první turnus letního tábora 
v Manìtínì. Autobusy do Manìtína odjíždìjí vždy 
v 16.00 hod. od MDDM, pøijíždìjí po 18.30 hod. 
rovnìž k Domu dìtí.
Letní tábor Manìtín
Termíny: I. turnus: 2.-15.7., II. turnus: 15.-28.7., III. 
turnus: 28.7.-10.8., IV. turnus: 10.-23.8.
Pøímìstský sportovní tábor
Termíny: I. turnus: 26.-30.7., II. turnus: 9.-13.8. Volná 
místa jsou ve II. turnusu.
Informace: MDDM po-pá 9.00-18.00 hod. 
tel. 353 613 248
Provoz MDDM o prázdninách
Pracovní dny 9.00-17.00 hod. Høištì budou pøístupná 
v pøípadì pøíznivého poèasí po celý den (vèetnì sobot 
a nedìlí). 

1. èervna 

7. èervna 10.00 hod., høištì MDDM

8. èervna 9.00 hod., areál Ekocentra

19. èervna 9.00 hod., høištì MDDM

Žádný jiný mìsíc není tak barevný jako máj. Pøi 
zpìtném pohledu na množství aktivit v kvìtnu se dá 
o gymnáziu øíci totéž. V krajském kole Støedoškolské 
odborné èinnosti reprezentovali letos naši školu Boris 
Moskoviè ze 4. A a Filip Harzer ze 4. B. Oba soutìžili 
v oboru è. 17 - Filosofie, politologie a ostatní huma- 
nitní a spoleèenskovìdní obory. Filip Harzer získal 
druhé místo za práci Turecká okupace Kypru a Boris 
Moskoviè vyhrál krajské kolo s postupem do celostát- 
ního kola s prací Krize a rozpad Titovy Jugoslávie. 
Obìma studentùm gratulujeme! Ivanovi Machkovi 
dìkujeme za odborné vedení obou studentù.

Spolupráce s partnerskými školami má mnoho podob. 
Jednou z nich je každoroèní muzikantské setkání, Jarní 
zpívání (letos již pošesté). Spoleèný koncert Kytaro- 
vého souboru gymnázia z Hofu, pìveckých sborù 
gymnázia z Wunsiedelu a našeho sboru hostil klášter- 
ní kostel. Podle reakce publika se koncerty vydaøily. Za 
finanèní podporu dìkujeme mìstu Ostrov. Pro týden- 
ní studijní pobyt našich studentù ve Velké Británii se 
centrem dìní stalo mìsto Bath poblíž Walesu na jihu 
Anglie. Naši studenti „ochutnali“ životní styl Britù 
v rodinách, otestovali své konverzaèní dovednosti pøi 
výuce ve škole a poznali pøírodu i pamìtihodnosti 
regionu. Anglický týden vyvrcholil i letos celodenním 
pobytem v Londýnì. Hektické kvìtnové dìní uzavøely 
ústní maturitní zkoušky. Studenti tøí tøíd maturovali 
zøejmì naposledy podle stávajících pravidel, protože 
v pøíštím roce vstoupí v platnost nový model státních 
maturitních zkoušek. Aèkoliv, pøesnì pøed rokem jsme 
psali totéž… 

Den s Lesy ÈR - výstup na horu Dyleò

Krom krásné procházky lesními cestami soutìže o ce- 
ny, støelba z luku, lakros a vìdomostní testy o zvíøatech. 
Start v obci Vysoká u Staré Vody.
Louèení se školním rokem

Vyjádøete radost z prázdnin na naší poslední akci ve 
školním roce. Nebudou chybìt hry a opékání pøinese- 
ných pochutin. Není urèeno jen èlenùm našich krouž- 
kù, ale i široké veøejnosti.
Povídání o…
…O nebezpeèích a nástrahách, která vás mohou potkat 
v letní pøírodì. Info a rezervace telefonicky.
Vìdomostní test pro veøejnost
Každý týden zveøejòujeme na nástìnce otázku, týkající 
se zvíøat chovaných v Ekocentru. Všichni návštìvníci se 
mohou do soutìže zapojit vyplnìním a odevzdáním 
odpovìdní kartièky se jménem a pøíjmením, adresou 
a tel. èíslem. Na konci mìsíce budou z úspìšných 
øešitelù vylosováni tøi, jejichž jména budou zveøejnìna 
v OM. Výherci za duben: Andrea Budinská, Kristýna 
Jiøíková, Zuzana Gondová.
Prohlídky pro veøejnost: so, ne 9.00-12.00 hod. 
a 13.00-17.00 hod., všední dny 13.00-17.00 hod. 
O letních prázdninách: Všední dny a víkendy 9.00-
17.00 hod., pondìlí zavøeno. Bezplatná prohlídka 
venkovní èásti a chovatelských pracoven. Mimo tuto 
dobu možno domluvit prohlídky telefonicky.
Informace: po-èt 9.00-18.00 hod., pá 9.00-17.00 
hod., tel. 353 842 389, 731 615 658, e-mail: 
eko@eko.mddmostrov.cz 

5. èervna 11.00-16.00 hod.

29. èervna 15.00 hod.

Bc. Šárka Märzová, ved. odd. MDDM

Václav Hraba, vedoucí EC

Gymnázium Ostrov: 
Pestrobarevný kaleidoskop 

Mgr. Libor Velièka

Ekocentrum MDDM Ostrov je pøipraveno pro všechny návštìvníky.

Jaroslav Chmelík, zást. øed.

Zápis do ZUŠ Ostrov

Jarní zpívání 2010                             Foto: Archiv Gymnázia Ostrov



rozboøených zdí a já nevìdìl, jak mám o takovém 
místì vytvoøit dvacetiminutový film. Sedl jsem si a jen 
se rozhlížel. Najednou jsem slyšel hudbu, kterou 
použiji, pak pøišly obrazy… Když inspirace pøijde sama, 
je to tak správnì a lidé se s filmem mohou ztotožnit. 

Moc èasu mi nezbývá, pøesto se vìnuji ve spolupráci 
s muzeem i letecké archeologii. Pøi pátrání po 
letadlech a pilotech zažíváme silné emoce. Nedávno 
jsme objevili trosky amerického stíhacího letadla s pi- 
lotem, který od rodiny odešel do války a v roce 1944 
byl sestøelen. Jeho dcera se rozhodla najít místo, kam 

letadlo spadlo. Díky spolupráci mnoha lidí se opravdu 
povedlo nalézt a dcera mohla po šedesáti letech 
pohøbít ostatky svého otce doma v USA. Stále se 
vìnuji i modelùm a historii letadel, pøedevším 
II. svìtové války. Dostal jsem nabídku napsat do 
propagaèních materiálù svìtoznámého výrobce 
plastikových modelù.

Nedávno jsme s ženou koupili historický domek 
v Jáchymovì, kam jsme se pøestìhovali. Snažím se 
mu vrátit jeho duši, která byla pøeražena necitlivou 
rekonstrukcí. S dìtmi chodíme na procházky do okolí, 
hlavnì na Klobouk, odkud je krásný výhled na 
Ostrov. To, že jsem se odstìhoval do Jáchymova, mi 
otevøelo nový náhled a vnímání Ostrova. Mám 
Ostrov rád a tím, že jsem se odstìhoval, jsem získal 
nový pohled na vìci, které se tu dìjí. Navíc tato dvì 
mìsta jsou propojená, personálnì i historicky. 

Stále zvládáte i své další zájmy?
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Stanislav Hrubý toèí dokumenty o Ostrovì

Odkud pramení Vaše dva hlavní zájmy?

Jak jste se dostal do kabelové televize?

Kdy Vás napadlo toèit filmy o historii?

Mùžete øíct nìco víc o svých filmech?

Jako dítì jsem byl spíš pecivál, asi v deseti letech jsem 
zaèal stavìt modely letadel, nejdøív létající, ale u toho 
se muselo bìhat a já nikdy nebyl pøíliš pohybovì 
nadaný. Zùstal jsem tedy u plastikových modelù. 
Mým velkým zájmem byly také knihy o letectvu ve 
II. svìtové válce. Po nìjakém èase jsem se zamìøil na 
Nìmecko, vzhled jejich letadel, pøedevším barev- 
nost, znaky apod. K práci s kamerou mì pøivedl mùj 
otec, který toèil klasické rodinné záznamy, a protože
v té dobì byla ozvuèovací technika nedostupná nebo 
velmi drahá, zkoušel proniknout i do umìní nìmého 
filmu. Mé první pokusy s kamerou se odehrály už 
v mých osmi letech.

Ostrovská kabelovka hledala grafika, chtìl jsem to 
zkusit, aèkoli zkušenosti s grafikou jsem nemìl. 
Pøinesl jsem nìkolik svých zábìrù a uspìl. Uplatnil 
jsem pak zkušenosti s kamerou, získané od svého 
tatínka, i teoretické základy z knih. Zùstával jsem 
v práci do noci a uèil se zacházet s novým technickým 
vybavením. Velmi mì to bavilo, mìl jsem volnost 
a mohl se rozvíjet, realizovat své nápady. Kabelová 
televize tehdy získávala rùzná ocenìní, což myslím 
Ostrovu pomohlo dostat se do povìdomí veøejnosti. 
Já sám natáèel hlavnì dokumenty zamìøené na 
Ostrov. 

Zvláštní atmosférou Sudet si zde lidé své koøeny moc 
neuvìdomují a nehledají je. Také já se tu cítil jako cizí. 
Proto jsem chtìl zdejší historii pøiblížit lidem a sám k ní 
získat vztah. Tak vznikl napøíklad dokument o zaniklé 
osadì Borek. Byla to moje prvotina. Filmy o Ostrovì 
vznikaly více než pøed deseti lety, ale dodnes 
Ostrovští zastavují mé rodièe a ptají se, jestli ten film 
na kabelovce jsem toèil já. A když pøipojí, že o tom 
místì ani nevìdìli, ale zaujalo je, mám velkou radost. 
Znamená to, že díky mým filmùm získávají k Ostrovu 
vztah, tak jak jsem pùvodnì chtìl.

Po odchodu z kabelové televize jsem nastoupil jako 
kameraman a støihaè do televize Vøídlo. Jeden z mých 
reklamních filmù Region Ostrovsko získal zvláštní 
cenu poroty v soutìži Tour film. Nejvýznamnìjší je 
pro mì ale jiný dokument - Mariastock, pøíbìh 
poutníkù, který vypráví o poutním místì Skoky 
u Žlutic. Osud této vesnice je velmi pohnutý. Jediné, 
co se zachovalo, je starý kostel, zarostlý uprostøed 
lesa. Dalším mým filmem je Ve znamení kruhu - 
zvláštní, pocitový dokument, jakési volné rozvinutí 
knihy Stanislava Burachovièe Záhady a mystéria 
Karlovarska. 

Jeho reportáže znají diváci pøedevším z kabelové televize, ale také napøíklad z poøadu Toulavá kamera v Èeské televizi a nìkolika dokumentárních filmù 
o historii Ostrova a jeho okolí. Ti, které zajímá historie letectví, zase znají jeho èlánky z odborných èasopisù. Stanislav Hrubý se v Ostrovì narodil a žil zde 
ètyøicet let, zøejmì i proto k nìmu má dobrý vztah. 

„Mám pocit, že všechno, co jsem v živo- 
tì dìlal, se v urèitý okamžik spojilo jako 
ozubená kola a zaèalo fungovat.“ 

Rozhovor pøipravila Dominika Planková, 
zpracovala Irena Janeèková

Špitální kostel považuje Stanislav Hrubý za jednu z nejkrásnìjších staveb v Jáchymovì.                                                 Foto: Stanislav Hrubý

„Nikdy jsem se nebránil novým vìcem 
a nikdy jsem se nikam netlaèil.“

Jak vznikly reportáže pro Toulavou 
kameru?

Jaká je práce dokumentaristy?

Nabídku pracovat pro Toulavou kameru jsem dostal 
v roce 2005. Po nástupu jsem zjistil, že všechno, co 
jsem se dosud nauèil, mùžu zapomenout. Byl kladen 
veliký dùraz na profesionalitu reportáží po obrazové 
i jazykové stránce. První reportáže byly samozøejmì 
kritizovány. Vždy mi øekli, abych to zkusil jinak, víc nic. 
Snažil jsem se, ale nakonec jsem už byl zoufalý a chtìl 
odejít. Jednoho dne se to pak prolomilo, když jsem 
na natáèení v Radošovì vzal svou ženu. Díky jejímu 
(ženskému) postøehu jsem si uvìdomil, že se zamì- 
øuji hlavnì na technický charakter a uniká mi další 
náhled. Pøepracovanou reportáž jsem pøedložil a ko- 
neènì to bylo ono. Moje první (osudová) „toulav- 
ková“ reportáž vyprávìla o Jáchymovì. Zamìøuji se 
hlavnì na místa svého regionu. V souèasné dobì 
pracuji na reportáži o architektuøe Sorely v Ostrovì, 
která by se mìla v dohledné dobì také objevit ve 
vysílání Toulavé kamery. Nyní pracuji jako produkèní 
v krajské redakci ÈT, starám se o chod celé redakce, 
øídím práci kameramanù atd. Do Prahy jezdím 
služebnì pravidelnì, absolvoval jsem tam také nìko- 
lik stáží a školení.

Pøinesu kameru, tiše si tam sednu a to místo na sebe 
nechám promlouvat. Kdybych vložil do dokumentu 
nìco svého, sám vytvoøil scénáø, film by nemìl duši 

a divák by to okamžitì poznal. Zrovna tak nevytváøím 
závìry, ty si musí divák udìlat sám. Tohle vše jsem cítil 
už pøi práci na zaniklé osadì Borek. Les skrýval zbytky 
rozboøených zdí a já nevìdìl, jak mám o takovém 
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Èeští panovníci zavítají do Ostrova

Zajímavá textilní technika, užívaná tradiènì pøe- 
devším v anglosaských zemích a USA, dorazila do 
Kadanì. Kadaòský Patchwork klub vznikl v roce 
2004, kdy Marcela Vassová uspoøádala první 
kurz. Klubovou spoleènost ale pravidelnì na- 
vštìvují i patchworkáøky všech generací a po- 
volání z Chomutova, Litvínova, Bíliny, Karlových 
Varù i vesnièek západních a severních Èech. 
Vìtšinu inspirace pøíznivkynì patchworku èerpají 
ze zahranièních výstav. 

Ostrovská výstava patchworku na Staré radnici, 
která bude zahájena 4. èervna v 17 hodin, bude již 
desátou v poøadí. Zájemci ji mohou navštívit do 
30. èervna.

Obliba patchworku však stoupá i u nás, a tak za- 
jímavých veøejných prezentací hotových dìl zde pøi- 
bývá. Nejnovìjším projektem, který dorazil z Austrálie 
a nyní se prezentuje i v Ostrovì, je Round Robin 
(èesky Pešek) neboli „Chodí Pešek okolo“. Do této 

celorepublikové 
akce se pøihlá- 
silo 18 úèastnic 
z Èech, Moravy 
i Slezska. Tvùr- 
kynì byly rozlo- 
sovány do tøech 
skupin. Na vý- 
sledném guiltu 
každého pra- 
covního týmu se 
podílelo šest 
osob, pøièemž 

každá úèastnice svùj guilt naposledy spatøila 30. záøí, 
kdy odeslala pouze výchozí èást (30 x 30 cm). Další 
èlenky poté k její práci pøipojily dle vlastního návrhu 
svého „peška“. Na konci projektu si úèastnice na- 
vzájem pøedaly 18 guiltù o rozmìrech 170 x 170 cm. 

Èlenové Divadelní scény pøi DK Ostrov nikterak 
nezahálejí. Po velmi úspìšné komedii 1 + 1 = 3 
a pohádce O prasátkách pøipravují další hry. Nejprve 
je to pohádka o Šípkové Rùžence, kde je zase vše 
trochu jinak, než jsme zvyklí a na èerven je již pøi- 
pravena hra pro dospìlé. Èlenové ochotnického di- 
vadelního spolku se pøedevším øídí heslem: Rozesmát 
a pobavit, proto nastudovali líbeznou duchaøskou 
komedii s názvem Rozmarný duch. Mohl by to být 
také rozverný nebo zamilovaný duch, to už záleží na 
úhlu pohledu diváka, v každém pøípadì jde však o to, 

Od 25. èervna si mohou návštìvníci kostela Zvìsto- 
vání Panny Marie prohlédnout krásnou i pouènou 
výstavu Døevoøezby èeských panovníkù. Autorka 
Jarmila Haldová se 
narodila v Praze, kde 
vystudovala Gymná- 
zium Jana Nerudy 
a tvoøila zde do roku 
1975. Oba rodièe byli 
významnými výtvar- 
níky. Manžel Josef 
Halda (úspìšný bota- 
nik, autor nìkolika 
odborných publikací) 
v poslední dobì pøe- 
kvapil také tvorbou 
betlémù a rovnìž 
jeden ze ètyø synù 
vyøezává betlémy. 
Výtvarné dílo Jarmily 
Haldové je obsahovì 
rozsáhlé a mnoho- 
stranné. Lze je rozdìlit 
stejným dílem na prá- 
ce ve døevì, figurální 
a reliéfní, a na práce 
malíøské, grafické 
a pøedevším ilustrá- 
torské: stovky bota- 
nických ilustrací ve 
ètyøech obsáhlých 
monografiích prvo- 
senek, hoøcù, pivonìk 
a lýkovcù, které zpra- 
coval její manžel. Dvì 
z nich vyšly v USA, 
zbývající vydali autoøi 
vlastním nákladem. Ty autorku proslavily pøedevším 
za hranicemi. Ilustrovala také mnoho knih pohádek 
a povìstí (Pohádky z Orlických hor, Babièka vypra- 
vuje, Kniha povìstí z Orlických hor a Podorlicka).

„Chtìla jsem své postavy poznat jako živé lidi, ne jako vznešené bytosti v obøadních rouchách. 
Pochopit pohnutky k jejich èinùm a neposuzovat jen dùsledky. Hledání toho všeho se mi tak stalo 
zajímavou detektivkou a získala jsem sympatie nebo aspoò pochopení i pro postavy, ke kterým naše 
èeská historická pamì� chová pøedsudky… Pøála bych si, aby to, co jsem na všech tìch postavách našla 
zajímavého pro sebe, pobavilo a zaujalo i vás,“ øíká Jarmila Haldová.

Její paleta barev je pestrá a teplá. Má skvìlé troj- 
rozmìrné vidìní a mistrnì zvládá øezbáøské øemeslo. 
Souborné dílo vzniklo usilovnou a houževnatou 

prací na profesionální 
úrovni. Je to dílo s vy- 
tøíbeným rukopisem, 
filozofující, vycháze- 
jící z hlubokých zna- 
lostí obecné i regio- 
nální historie a etno- 
grafie, má znaènou 
vypovídající schop- 
nost, je srozumitelné 
a názorné, pøesto ne- 
snižuje úroveò umì- 
leckého ztvárnìní. 
Vyniká barevností, 
jemností, živostí, hra- 
vostí, vtipem a nápa- 
ditostí.

Mimoøádné místo 
v její tvorbì zaujímají 
deskové reliéfní obra- 
zy, které jsou suges- 
tivní a opravdové, 
dokládající dobu pù- 
sobnosti i existenci 
èeských panovníkù. 
Vycházejí z prastarých 
legend, z jejich života. 
Jejich poèet v sou- 
èasné dobì pøesáhl 
160 kusù. Jsou v nich 
uloženy dávné pøí- 
bìhy z dìjin èeské 

státnosti. Jsou pojaty historicky zcela vìrnì, re- 
spektují dobové obleèení, úèesy i atributy, které se 
k tìmto panovníkùm vážou. 

Výstava v klášterním kostele potrvá do 5. záøí.

Ostrovští divadelníci stále aktivní
že není radno si zahrávat s okultními vìdami, zvláš� 
když je hlavní médium ponìkud potrhlé povahy. Pak 
se klidnì mùže stát, že i seriozní muž zažívá rodinné 
propletence, s nimiž si neví rady. Žádný z divákù se 
nemusí obávat hororových scén, na které jsme zvyklí 
pøevážnì z filmové produkce, leè ani náš duch není 
tak zcela bez poskvrnky a dobromyslný. Zápletka je 
pøekvapivá, a vìøím, že všichni, kdo pøedstavení 
zhlédnou, budou odcházet spokojeni. K návštìvì 
divadla vás všechny zvou herci i pøidružený personál.

rep

Mgr. Petr Pokorný

Patchwork uvidíme
i v Ostrovì

Patchwork (sešívání malých kouskù látek) a guilt 
(prošívání nìkolika vrstev látek) jsou textilní techniky. 
První patchworky pochází ze starovìkého Egypta 
a technika guiltu má své koøeny v Orientu. red

rep
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Pøipravujeme v kinì 
na èervenec

Pùjèovna DVD - novinky

Kultura

2BOBULE
Volné pokraèování úspìšné komedie Bobule

ZROZENÍ ŠAMPIONA
Natoèené podle skuteèné události. Sandra 
Bullock v novém dramatu

NÌJAK SE TO KOMPLIKUJE
Vtipný pohled na manželství, rozvod a vše mezi 
tím

KAWASAKIHO RÙŽE
Kdo mùže posuzovat minulé viny? Kdo je mùže 
odpouštìt?

SLEÈNA ZAMILOVANÁ
Potrhlá komedie o jedné schùzce naslepo

3. a 4. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 70 Kè, 92 minut, èeská verze 

Premiéra
Akèní komedie, ve které agent CIA zjistí, že být 
špiónem je jen legrace v porovnání s úkolem pohlídat 
tøi dìti. Zasloužilý tajný agent s tváøí hvìzdy kung-fu 
filmù Jackie Chana má pøed sebou další z øady životu 
nebezpeèných misí, pøi níž musí využít všech svých 
schopností tvrdého výcviku. 
Produkce: USA. Žánr: komedie

4. a 5. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 70 Kè, 101 minut, èeské titulky (*15)

Premiéra
Obyvatelé poklidného mìsteèka se zaènou chovat 
podivnì a ze dne na den se zmìní ve vraždící mon- 
stra! Dìsuplná podívaná na motivy hororové klasiky 
George Romera. Šanci uniknout nemají ani ti, kteøí 
zùstávají normální! Mìsto obklíèila armáda a ozbro- 
jenci ve skafandrech nekompromisnì èekají, až se 
obyvatelé navzájem zlikvidují. 
Produkce: USA, SAE. Žánr: horor, sci-fi thriller

5. a 6. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 75 Kè, 108 minut, èeská verze 

Premiéra
Alenku Kingsleyovou èeká zážitek, na který hned tak 
nezapomene. Vydá se za Bílým králíkem a ocitne se 
v ohromující fantastické Øíši divù, které její obyvatelé 
øíkají Podzemní øíše. Tam se setká s celou škálou po- 
zoruhodných postav. 
Produkce: USA. Žánr: animovaný, rodinný, dobro- 
družný

10. a 11. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 75 Kè, 100 minut, èeské titulky (*12) 

Premiéra
Zaprášená restaurace v poušti Majove se stává dì- 
jištìm poslední pozemské bitvy. Majitel odlehlého 
motorestu, jeho tìhotná servírka a pár hostù ztratili 
veškerý kontakt s okolním svìtem po výpadku tele- 
vize a telefonù. Do motorestu vstoupí pøíjemná stará 
žena… 
Produkce: USA. Žánr: fantasy, horor

11. a 12. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 70 Kè, 105 minut, èeské titulky (*12) 

Premiéra
Mladý voják potká dívku a pro oba je z toho osudová 
láska. Místo happy endu však pøichází život, voják 
musí zpìt k jednotce. Svùj životní vztah žijí oba 
milenci hlavnì prostøednictvím dopisù. Je vojenský 
život dostateèný dùvod k životu? Kdy bude „Milý 
Johne“ napsáno naposledy? 
Produkce: USA. Žánr: romantické drama

12. a 13. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 101 minut, èeské titulky (*12)        

Premiéra
Píše se rok 1961 a atraktivní, chytrá, 16letá studentka 
Jenny poslouchá desky Juliette Greco, ochutnává 
poèátky ženství a sní o výjimeèných zážitcích v životì 
zahaleném do cigaretového dýmu „gaulousek“. Ví- 
tejte v pováleèném, pøedbeatlovském Londýnì v do- 
bì, kdy upjaté malomìstské pomìry dávají jen tušit, 
že zlatá 60. léta už klepou na dveøe.  
Produkce: VB. Žánr: drama

CHÙVA V AKCI 

PODIVNÍ 

ALENKA V ØÍŠI DIVÙ 

LEGIE 

MILÝ JOHNE 

ŠKOLA ŽIVOTA 

9. èervna støeda 19.30 hod., divadelní sál DK 
Ostrov 
Noel Coward

Premiéra
Duchaøská komedie, kterou pro nás pøipravili herci 
Ostrovské divadelní scény pøi DK Ostrov

Hrají: Radek Volf, Lenka Novotná, Lena Pinterová, 
Martina Novotná, Marie Pavlù, Václav Novotný, 
Monika Novotná
Režie: Petr Pokorný

Zápis do kurzù

Zahájení 20. záøí 18.00 hod., dále každé pondìlí, 
termíny: 27. záøí, 4., 11., 18., 25. øíjna, 1., 8., 15., 
22. listopadu

Prodloužená 22. øíjna, Vìneèek 26. listopadu

Zahájení 20. záøí 20.00 hod., dále každé pondìlí 
až do 22. listopadu, celkem 10krát

ROZMARNÝ DUCH 

KLASICKÉ TANEÈNÍ KURZY 
PRO MLÁDEŽ

TANEÈNÍ PRO DOSPÌLÉ

Pøedprodej zahájen od 1. èervna v IC v DK 
Ostrov.

PÙDA STARÉ RADNICE

3. èervna ètvrtek 18.00 hod. 
*)nepoøádá DK Ostrov

Spoleèné zamyšlení nad otázkami života. Pøednášející 
odpovídá na dotazy posluchaèù. Na závìr biotro- 
nické pùsobení formou rozlouèení. 
Vstupné dobrovolné

4. èervna pátek 17.00 hod. 

Vernisáž výstavy

Zajímavá textilní technika, užíva- 
ná tradiènì pøedevším v anglo- 
saských zemích a USA, dorazila 
i k nám (více na str. 7). 

Výstava potrvá do 30. èervna.

20. èervna nedìle 15.00 hod.
Stanislav Tomek

Premiéru pohádky v režii Jana Mareše uvádí Diva- 
delní scéna pøi Domu kultury Ostrov.

Setkání s biotronikem 
TOMÁŠEM PFEIFFEREM

PATCHWORK POPRVÉ V OSTROVÌ

JAK TO BYLO S RÙŽENKOU

17. a 18. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 147 minut, èeská verze

Repríza
Zaèátky již v 17.00 hodin! Mimozemští roboti mìnící 
se v pozemská auta jsou zpátky. Druzí Transformers 
mají být akènìjší, napínavìjší a zábavnìjší. Ve filmu se 
objeví kolem 60 rùzných robotù. 
Produkce: USA. Žánr: akèní sci-fi

18. a 19. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 94 minut, èeské titulky (*15) 

 Premiéra
Žádné kozy, žádná sláva… Nejbizarnìjší komedie 
roku. Reportér Bob (George Clooney) se vydává na 
pátrací misi zakladatele speciální jednotky. Aby pøežil 
tuto dobrodružnou výpravu, musí Bob èelit 
nepøátelùm, o kterých se mu ani nezdálo. 
Produkce: VB, USA. Žánr: komedie

19. a 20. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 88 minut, èeská verze 

Repríza
Tentokrát Alvin, Simon a Teodor potkají nové kama- 
rády, vlastnì kamarádky, ze kterých se možná stane 
i nìco víc. Mùžete se tìšit na dívèí trio Chipettky. 
Produkce: USA. Žánr: rodinná komedie

24. a 25. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
25. pátek 20.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 99 minut 

Repríza
Kdo mùže posuzovat minulé viny? Kdo je mùže 
odpouštìt? Mùže jim èas obrousit hrany? Nebo 
pokání, jímž se viníci posléze pokusí spasit? Drama 
Jana Høebejka podle scénáøe Petra Jarchovského 
Produkce: ÈR. Žánr: drama

26. a 27. sobota a nedìle 17.30 hod.
26. sobota 20.00 hod.
Vstupné: 75 Kè, 116 minut    

Repríza
Troška nepraktické švandy. V lehké komediální 
nadsázce sledujeme pøíbìh slušného, hodného, ale 
do dnešního života se skoro nehodícího doktora 
Èeòka Dobeška.  
Produkce: ÈR. Žánr: komedie

TRANSFORMERS: 
POMSTA PORAŽENÝCH 

MUŽI, CO ZÍRAJÍ NA KOZY

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2 

KAWASAKIHO RÙŽE 

DOKTOR OD JEZERA HROCHÙ 

SEX VE MÌSTÌ 2, IRON MAN 2 
ROBIN HOOD, KUKY SE VRACÍ 
SOUBOJ TITÁNÙ

STARÁ RADNICE OSTROV 



26. èervna sobota 19.00 hod.

Houslový koncert

Program: Martinù, Schubert, Volf, Schumann

Hudební tìleso úèinkuje na svìtových festivalech 
v Evropì i zámoøí, vydává mnoho nahrávek pro Èeský 

rozhlas a televizi, nahrává pro zahranièní spoleènosti. 
Celkem má v repertoáru více než 100 skladeb. Kritika 
oceòuje dokonalou souhru, vnitøní prožitek, schop- 
nost vystižení interpretovaných dìl a je zcela ve 
znamení èeské hudební tradice, obdivované na ce- 
lém svìtì.

V Karlovarském kraji mají posluchaèi ojedinìlou 
možnost poslechu tohoto souboru.

KVARTETO MÌSTA BRNA 
22. èervna úterý 18.00 hod., kaple sv. Floriána

Žákynì Evy Henychové, Michaela Zajícová a Kate- 
øina Rybáøová, vítìzky krajského kola soutìže ZUŠ 
(komorní hra). Zazní skladby pro sólovou kytaru 
Milana Tesaøe a nìkolik španìlských písní. Jako hosté 
úèinkují žáci J. Chaloupkové (pìvecké odd. ZUŠ 
Ostrov). 

25. èervna pátek 17.30 hod., kostel Zvìstování 
Panny Marie

Vernisáž výstavy
Autorka Jarmila HALDOVÁ, rodem Pražaèka, žije 
a tvoøí v Sedloòovì v Orlických horách. Je malíøkou, 

ilustrátorkou a øez- 
báøkou, mnoho 
z nás ji zná jako 
autorku betlémù. 
Výstava pøedsta- 
vuje cyklus panov- 
nických reliéfù. 
Premiéru mìla vý- 
stava v senátu ÈR 
v roce 2008. Na 
výstavì je možné 
zakoupit katalog 
s obrázky a charak- 
teristikou postav 
vladaøù èeského 
trùnu. 

Výstava potrvá 
do 5. záøí.

KONCERT KYTAROVÉHO DUA 
ZUŠ Ostrov

DØEVOØEZBY ÈESKÝCH PANOVNÍKÙ
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Pøipravujeme

KLÁŠTER OSTROV

Provoz kláštera út-ne: 9.30-12.30 hod. a 13.00-
18.00 hod. 

Bìhem doby konání koncertù provoz omezen 
pouze na prohlídky kaplí.

KOSTEL ZVÌSTOVÁNÍ PANNY MARIE 

Pokraèuje výstava

Na této výstavì se pøedstaví práce dìtí 2. roèníku 
výtvarného oboru ZUŠ v rámci nové výuky 
poèítaèové grafiky, která je souèástí projektu 
„Technika@umìní“, podporovaného Evropským so- 
ciálním fondem. Jedná se o práce tvoøené poèí- 
taèovou grafikou (plakáty, programy ke koncertùm 
ZUŠ, kalendáøíky apod.) ve školním roce 2009-10.
Výstava potrvá do 16. èervna.

Souèástí této výstavy jsou koncerty:

6. èervna nedìle 15.00 hod. 

15. èervna úterý 17.00 hod. 

TECHNIKA A UMÌNÍ
nové formy výuky v umìní

KONCERT KYTAROVÉHO ORCHESTRU ZUŠ 

KONCERT KOMORNÍCH SOUBORÙ ZUŠ

Od 13. do 18. èervence, Nejdek

Èesko-nìmecké setkání výtvarníkù se uskuteèní již 
ètvrtým rokem. Je to setkání neprofesionálních vý- 
tvarníkù, kteøí budou spoleènì tvoøit na téma PRO- 
POJENÍ HISTORIE A SOUÈASNOSTI NEJDECKA. 
Odborným lektorem bude Vlastimila Wasyluková. 
Setkání poøádá DK Ostrov ve spolupráci Kultur-
Kommunikations-zentrum Malzhause.V. Podrobné 
propozice vèetnì pøihlášky naleznete na našich 
webových stránkách: www.dk-ostrov.cz 

ÈESKO-NÌMECKÉ 
SETKÁNÍ VÝTVARNÍKÙ

Vyplní Dùm kultury Ostrov

ev. èíslo:

kurzovné:

pozn.:

pøíjmení, jméno:

bydlištì:

datum:

e-mail:

tel.:

podpis.:

ZÁVAZNÁ PØIHLÁŠKA
DO KLASICKÝCH TANEÈNÍCH KURZÙ PRO MLÁDEŽ 2010

ZAPIŠTE SE V INFOCENTRU V DOMU KULTURY OSTROV

13. èervence úterý 19.00 hod., kostel Zvìstování 
Panny Marie

koncert

Dennì od 19. do 23. èervence, spoleèenský sál 
DK Ostrov

Lektorka Vlastimila Wasyluková
Letní výtvarná škola podporuje v jednotlivci jeho 
schopnosti sebevyjádøení. Program zahrnuje 
výtvarnou práci v DK i v plenéru (v pøípadì vhodného 

FESTIVAL MITTE EUROPA 

LETNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA 
PRO DÌTI A DOSPÌLÉ 

poèasí). Výtvarné techniky: kresba, olejový pastel, 
tempera, akvarel, kombinovaná technika, grafika. 
Techniky budou obohaceny o nové zajímavé a ne- 
tradièní výtvarné postupy.
Dìti: 9.30 - 11.30 hod.
Dospìlí: 16.30 - 19.30 hod.

ÈERVENEC - kostel Zvìstování Panny Marie 

300 let evropského porcelánu 
Malá ukázka z putovní jubilejní výstavy v Porzella- 
nikon Selb v BRD 

KRÁLOVSKÝ SEN 



Výtìžek ze vstupného na hudebnì-literární pásmo 
Popelka Nazaretská, které se uskuteènilo 8. kvìtna 
2010 v Ostrovì, èinil 10 317 Kè. Nadace Divoké husy 
tuto èástku zdvojnásobila na 20 634 Kè a celý tento 
obnos bude použit pro Oblastní charitu Ostrov na 
dokonèení vybavení Domova pokojného stáøí 
v Hroznìtínì.

poboèka GU Karlovy Vary
støeda-nedìle 13.00-17.00 hod. 
(hromadnì po tel. domluvì: po-pá 
8.00-15.00 hod.)

Èerven 201010 Ostrovský mìsíèník
kulturní pøíloha 6/2010

Letohrádek Ostrov Informaèní centrum Ostrov

Horní hrad

24. èervna 17.00 hod.

10. èervna16.00 hod.

16. èervna 17.00 hod.

18. až 20. èervna

25. a 28. èervna

 
Vernisáž výstavy Viktor Munk - Skrytá tváø 
Originální figurální a portrétní dílo malíøe a kreslíøe 
židovského pùvodu (1928-1997), pùsobícího v Cho- 
dovì, který pøežil koncentraèní tábory, a jehož auto- 
didaktická tvorba i osud zùstaly veøejnosti utajeny. 
Potrvá do 1. srpna. 

Jan Vièar: Lino a lžíce
Velkoformátové grafiky, potrvá do 20. èervna. 

Joint - Jiøí Hanek, Viktor Chalepa
Joint propojuje design porcelánu s grafickým de- 
signem a rovnìž èlovìka s tématy, která jej obklopují. 
Autoøi naplòují vizi sociálního designu, kterou pro- 
sazuje OS Protebe live. Potrvá do 16. èervna.

Vary(i)ace / Kresby 1 
Podoby souèasné kresby v dílech 11 výtvarníkù z Kar- 
lovarska. Potrvá do 1. srpna.

Doprovodné akce
 

Pøátelské setkání pracovníkù kulturních institucí 
v Ostrovì

 
Dernisáž výstavy Joint za úèasti autorù

 
Výtvarné grafické dílny za úèasti autora Jana Vièara
 Vysvìtlení základních technik tisku, ukázky rùzných 
technik tisku a vlastní vyzkoušení techniky. Do dílen 
se mohou pøihlásit školní skupiny i dospìlí (v jedné 
skupinì asi 10 až 15 zájemcù). 

 
Komentované prohlídky a výtvarné dílny k výstavì 
Viktora Munka

Po pøedchozí domluvì je možné zajistit komento- 
vané prohlídky interiéru i expozice i pøipravit pro 
skupiny výtvarné dílny a workshopy.

12. a13. èervna vždy od 10.00 hod. 

24. èervna odpoledne a podveèer

26. èervna odpoledne

Víkend sokolnictví a lovectví 
Sokolníci ze Záchranné stanice dravcù a sov Merlin. 
Letové ukázky, možnost podržet si dravce na ruce, 
hry a soutìže pro dìti i dospìlé, lukostøelba, loveètí 
psi, kuna ad., herec Viktor Braunreiter 

 
Pochod s ovcemi: Trunpa - paseme po biodiverzitì 
Prezentace problému nízké ochrany biodiverzity 
a probuzení zájmu o zdravý životní styl. Úèastníci po- 
chodu Karlovarskem pøespí na hradì. V programu 
beseda s horolezcem a filmová projekce.

Plavby po Jadranu, vernisáž výstavy Fotografie 
z paluby lodí nebo pøi cyklovýletech. Autory jsou 
organizátoøi a úèastníci plaveb tradièními jachtami po 
Jaderském moøi. 

nám. Krále Jiøího z Podìbrad 493/4,

Otevøeno dennì mimo pondìlí 9.00-12.30 a 13.00-
17.00 hod.

Zbranì orientu 
Unikátní sbírka chladných i palných orientálních 
zbraní a vojenské výzbroje. Potrvá do 21. listopadu. 

V Domì kultury, na Staré radnici 
a v Klášteøe nabízí IC novì v prodeji tzv. 
turistické vizitky (samolepky) s nej- 
významnìjšími památkami Ostrova, 
které si návštìvníci v infocentrech mo- 

hou zakoupit a vlepit do turistického deníku, který 
také nabízíme. Od kvìtna si u nás mùžete zakoupit 
on-line vstupenky na Loketské kulturní léto, letos na 
operu Rusalka, Carmina Burana a Nabucco. Pro ná- 

vštìvníky vìtšího poètu kulturních, sportovních a ji- 
ných zajímavých míst v našem regionu nabízíme tzv. 
3K kartu, která je souhrnnou vstupenkou s bonusem 
rùzných slev. Využít ji mùže jednotlivec i celá rodina 
a zaèít mohou u nás v Ostrovì v klášterním areálu, 
kde s touto vstupenkou budou mít vstup zdarma. 
Bližší informace o 3K kartì získáte v Informaèním 
centru v Domì kultury nebo pøímo v Klášteøe Ostrov. 
Tìšíme se na vaši návštìvu. 

Z jiných regionù

 Muzeum Cheb

Dana Kolovratníková

Fotografie mìsíce Fotoklubu Ostrov. Autor: Ing. Vladimír Toman

Popelka Nazaretská 
pomohla potøebným

 Ing. Marek Poledníèek



listin. Navíc byly pøiloženy dokumenty ze souèasnosti 
(místní noviny, pohlednice, souèasné mince a také 
digitální podoba Dìjin Ostrova, nech� si potomci 
poètou). Od høbitova už je jen kousek cesty ke 
klášternímu areálu, kde se to vìžièkami jen ježí. Jako 
jedna z prvních zde byla postavena pohøební kaple 
vévodù sasko-lauenburských. Slavnostnì byla vysvì- 
cena r. 1663. Ještì nedávno, na snímcích z roku 1999, 
je ovšem stavba v dezolátním stavu, bez omítek, pro- 
vizornì zastøešená. Naštìstí se hodnì zmìnilo a vì- 
žièka je opìt na svém místì. Nejvyšší stavbou areálu je 
hranolová vìž, zvonice, která pøísluší kostelu Zvìsto- 
vání Panny Marie. Ten byl vysvìcen r. 1674, ale též si 
prožil èasy slávy i úplného úpadku. Zde byly ještì 
kolem r. 1920 dvì vìžièky navíc. Jedna na støeše 
kostela, na zadní èásti, smìrem k velké vìži a jedna 
uprostøed støechy kláštera, kde byly osazeny i hodiny. 
Poslední vìžièku vidíme na kapli sv. Floriana z r. 1693. 
Pùvodnì snad byly i dvì menší vìžièky po stranách 
vstupního prùèelí. 
Úplnì jinou kategorií jsou vìžièky rodinných vilek, 
roztroušených po celém mìstì. Domeèky byly vìtši- 
nou vystavìny na zaèátku minulého století, ale doko- 
nalou práci jejich stavitelù mùžeme naštìstí obdivovat 
i dnes. Napøíklad bývalá pošta na Starém námìstí 
z r. 1891, vilky u Jáchymovské ul. z let 1910 a 1933, 
tzv. domeèek (1913-14), pøekrásný rohový dùm 
v Nádražní z r. 1902, vilky v Máchovì ulici. Urèitì jsem 
nìco pøehlédl. Spoustu dalšího pìkného najdete na 
svých procházkách zcela jistì sami. 
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Wunsiedel je novým partnerským mìstem Ostrova

Naše procházka se dnes zcela urèitì omezí jen na 
Staré mìsto a blízké okolí. Nejvyšší vìží ve mìstì se 
mùže pochlubit kostel sv. Michaela a Panny Marie 
Vìrné. Ètyøboká základna s osmibokou nástavbou 
byla dokonèena po požáru r. 1617. Další úpravy byly 
provedeny po r. 1878, vìž byla zvýšena, opatøena 
bøidlicovou krytinou a osazena r. 1878 køížem namísto 
plechového kohouta. Mìl jsem tu možnost a povedlo 
se mi vystoupat až ke zvonùm. Staletími vyšlapané 
schody, zbytky holubù, kteøí se sem, nedopatøením, 
zatoulali. A nahoøe zvony, odlité v Praze r. 1803, dva 
slavnostní a jeden umíráèek. Unikly váleènému osudu 
a nezmizely v tavících pecích. Pouze jeden byl snesen, 
ale i ten mìl štìstí a dnes stojí v kostelních prostorách. 
Souvislost se zvony má i motto: „Živé volám, mrtvé 
oplakávám, blesky lámu.“ 
0

Podobný osud jako vìž kostela má i mìstská radnice. 
Patrová, hranolová vìž s hodinami byla postavena též 
po velkém požáru r. 1567. Ani to nebyla ale úprava 
poslední, nebo� další požár r. 1866 si vyžádal novou 
støechu, hodiny a gongy. Vìž je ozdobena mìstským 
znakem a kamennými reliéfy. 
Poslední vìží na Starém námìstí je zámecká Dolní 
brána, též opatøená hodinami. Pùvodnì byla souèástí 
opevnìní, pozdìji se stala èástí zámeckého areálu. Na 
opaèném konci námìstí existovala samozøejmì i brána 
Horní, ve své dobì nejtìžší vìzení ve mìstì. Po té ale 
zùstal jen viditelný obrys v zámkové dlažbì. Projdete 
parkem a cestou si prohlédnete rohové vìže Paláce 
princù, udìlejte si na památku pár snímkù, protože za 
pár týdnù po rekonstrukci budou mít støechy úplnì 

Poprvé je uvedeno k roku 1163, v souvislosti s maji- 
telem, Albertem de Wunsidil. Roku 1326 mu bylo císa- 
øem Ludvíkem Bavorským propùjèeno mìstské právo. 
V té dobì už zde vzkvétala tìžba železné a cínové rudy, 
údajnì i støíbra a zlata. Svùj poèátek tu mìla výroba 
„bílého“ plechu, pøevládalo zde hornictví, kováøství 
a cínaøství, a ovšem, jako ostatnì tehdy všude, se zde 
také daøilo zemìdìl- 
ství a obchodu. Nej- 
starší kostel sv. Kate- 
øiny Alexandrijské (ko- 
lem 1350), ve 14. sto- 
letí poutní místo, vzal 
za své v prùbìhu hu- 
sitských válek. Roku 
1462 jej poboøila èes- 
ká vojska, a i když byl 
brzy obnoven, v dù- 
sledku reformace poz- 
dìji chátral až do sto- 
letí devatenáctého, 
kdy byl opìt zrestau- 
rován. Kolem nìj pak 
byl postupnì zøízen 
pøírodní park s oborou, vzdìlávacím centrem a areá- 
lem pro chov a cvièení dravých ptákù, Katharinenberg 
(Hora sv. Kateøiny).

Roku 1613 se Wunsiedel stal hlavním mìstem tzv. 
„zemì šesti úøadù“ a v letech 1792-1806 spadal jako 
souèást knížectví Bayreuthského pod pruskou správu. 
S tímto obdobím souvisí zøejmì i nedaleké místo 
Luisenburg s velikým romantickým skalním labyrintem, 
vodopádem, pavilony a prvním nìmeckým pøírodním 
jevištìm, nazvané po pruské královnì Luise. Wun- 
siedel byl tehdy „mìstem úøedníkù a studentù“.

Vzhledem k mineralogickým pokladùm v mìstì a okolí 
je navštívil dvakrát Johann Wolfgang von Goethe 
a pùsobil zde po øadu let jako báòský inženýr také vý- 
znamný nìmecký pøírodovìdec, cestovatel a zaklada- 
tel moderní meteorologie Alexander von Humboldt 
(1769-1859). K významným a ctìným osobnostem 
Wunsiedelu patøí také jeho rodák, nìmecký spisovatel 

a básník Jean Paul 
(1763-1825), autor 
øady idylických romá- 
nù, které ovlivnily 
tehdejší nìmeckou 
literaturu.
Vzkvétající mìsto znièil 
témìø úplnì požár 
v roce 1834. Spolu 
s novým budováním 
mìstského jádra se za- 
èala rozvíjet i industria- 
lizace Wunsiedelu: že- 
leznice, porcelánka, 
vápenka, tkalcovna. 
Stejnì bohatl ovšem 
i život kulturní. Již ro- 

kem 1914 se datuje Luisenburgský divadelní festival, 
první divadlo v pøírodì s obrovskou návštìvností. Sled 
festivalù pøerušila válka, ale již od r. 1951 pokraèují až 
dodnes. V domì historického špitálu a v dalších dvou 
pøilehlých domech bylo roku 1908 založeno rozsáhlé 
mìstské Muzeum Smrèin, jehož sbírky prezentují 
všechny úhly pohledu na historii i život ve Wunsiedelu 
i celém regionu. Ne nadarmo je jedním z pøízvisek 
Wunsiedelu „mìsto v srdci Smrèin“. 

Do 19. století a pravdìpodobnì i ještì dále sahají 
poèátky krásné a podnes živoucí tradice, Slavnosti ka- 

šen. Vycházejí z povìsti o jednom mimoøádnì parném 
létì, kdy ve mìstì vyschly všechny studny a prameny, 
což znamenalo veliké trápení pro lidi, zvíøata i všechnu 
vegetaci. Když se koneènì voda opìt objevila, mìš�a- 
né jako dík za ni ozdobili všechny kašny ve mìstì kvì- 
tinovými vìnci a zelenými girlandami a slavili. Je ovšem 
také možné, že tento zvyk pocházel z pohanského 
uctívání pramenù; vzpomeòme i našeho Otvírání stu- 
dánek s kvìtinami, zpìvem a øadou podobných rituálù. 
V nìkterých obdobích byl tento zvyk ve Wunsiedelu 
potlaèován, ale mìš�ané se jej nevzdali. Každoroènì 
pøed magickým svátkem sv. Jana Køtitele (20. až 
21. èervna) je všech tøiatøicet mìstských kašen ozdo- 
beno záplavou kvìtin a zelenì a hudba a zpìv pozdraví 
každou z nich. Pùsobí zde dokonce bratrstva jednot- 
livých kašen, která každoroèní oslavu pøipravují. Ale to 
už jsme, po velice povšechném pohledu do dìjin mìs- 
ta, v souèasnosti. 

Wunsiedel je nejen „mìstem festivalù“ a „mìstem ka- 
šen“, ale také „pøívìtivým rodinným mìstem Horních 
Frank“ (název získané ceny), a také „mìstem, které 
rozkvétá“. Ve velké nìmecké soutìži, nazvané Naše 
mìsto rozkvétá, získal již Wunsiedel støíbrnou a dvì 
zlaté medaile. V okolí mìsta lze projít øadu nauèných 
stezek, monumentální skalní labyrint s pøírodním jeviš- 
tìm, Horu sv. Kateøiny s areálem dravých ptákù a s do- 
my mládeže. Od roku 1990 pùsobí zde Evropské 
vzdìlávací centrum kamenické a kamenosochaøské, 
z èehož vyplývá i množství zdejších kamenných soch. 
K základnímu kulturnímu vybavení mìsta patøí ovšem 
množství divadelních pøedstavení, èinohra, balet, ope- 
ra, také koncerty a výstavy. Není to všechno dosta- 
teèným dùvodem k návštìvì Wunsiedelu? A také 
k dalšímu poznávání našeho nového partnera i k po- 
rovnávání a inspiraci, kterou nabízí? 

jiný tvar. Došli jste až na mìstský høbitov a nad sebou 
máte malou, ale nejstarší vìžièku ve mìstì, která zdobí 
románský kostelík sv. Jakuba. V r. 2005, pøi výmìnì 
krytiny, byla nalezena v báni schránka, obsahující 
listiny a mince, uložené sem v roce 1912. V øíjnu 2005 
byla schránka uložena zpìt, vèetnì kopií pùvodních  

Rozhlédni se, èlovìèe - èást XI.

Pøi loòské pouti k sv. Michaelu a Pannì Marii Vìrné podepsali v Ostrovì starostové mìst Ostrova a Wunsiedelu první èást partnerské smlouvy. Ale co vlastnì 
víme o našem novém partnerovi? Okresní mìsto Wunsiedel leží blízko, asi 20 km od Chebu v Horních Francích, v centru pohoøí Smrèin, které pøesahuje hranice 
obou státù a je prameništìm nìkolika øek, i naší Ohøe. Mìsto má dnes necelých 10 tisíc obyvatel.

Vìže a vìžièky. Stojíš dole, hlavu zaklonìnou, nad tebou èní mohutná stavba se špièkou v oblacích. Kladívko, majzlík a jako vrchol techniky, kladka. To bylo 
vybavení stavitelù, jejichž díla obdivujeme dodnes. Vystoupáš po nekoneèném schodišti na vìž, jsi už tak blizouèko k nebi, to dole je malinké, titìrné, jen to 
uchopit do dlaní. Urèitì víte, že ve znaku našeho mìsta je vìží sedm. Ale kolik je jich nyní skuteènì? Pojïme hledat spolu.

Mgr. Zdenka Èepeláková

Text a foto: Lubomír Mayer 



1. èervna od 15.00 hod. Den dìtí na zahradì MC: hry 
a cesta za pokladem, pohádka v podání ostrovských 
ochotníkù, poníci Prima Horsenland a opékání buøtù. 
Pøihláška pøedem v MC nutná, pøednost mají 
pravidelní návštìvníci MC. Tìhotenský kurz, do 
kterého se mohou nastávající maminky zapojit kdy- 
koli v jeho prùbìhu, je každý pátek 17.00-19.00 hod. 
pravidelnì až do 11. èervna. Muzikoterapie s Pavlem 
Kottkem je v pátek 18. èervna od 18.00 hod.
O prázdninách je provoz MC omezen, ale již teï 
mùžete pøihlásit své 6-10leté dìti na Letní 
výtvarnou dílnu (19. až 21. èervence) pod vedením 
lektorky ze ZUŠ Bechynì. Bližší informace o akcích 
na: www.mc-ostruvek.estranky.cz. Na závìr bych 
ráda podìkovala za sponzorský dar zamìstnancùm 
Ostrovské teplárenské, mìstu Ostrov za úpravu 
a vyèištìní zahrady a Vìznici Ostrov za pomoc s jar- 

(høížit). Ze starších vìtévek po nìkolika letech listy 
èásteènì v zimì opadávají, ale z jara se opìt zazele- 
nají. Nìkdy urèité partije mají sklon k prosýchání, 
nìkdy mohou i namrzat. Suché staèí vystøíhat. Loni- 
cera nitida dorùstá výšky asi pùl metru. Jedná se 
o naprosto nenároèné rostliny, dobøe snášející slunné 
stanovištì i stín. Dokonce i zavlhèenou pùdu. Potøe- 
bují minimální péèi. V této dobì je na trhu zhruba 
osm druhù, rùznì panašovaných a s odlišnými rùsto- 
vými vlastnostmi. Pùvodem jsou z Èíny. 

ním úklidem v prostorách MC a pøi obnovì 
pískovištì. Dìkuji také všem lektorkám za vedení 
jednotlivých akcí v prùbìhu celého letošního škol- 
ního roku a všem pøíznivcùm Mateøského centra pøeji 
krásné léto. 

S postupným rozvojem mìsta bylo zapotøebí zajistit 
bezpeènost všem Ostrovákùm. Byly vybudovány 
hradby. Úplnì na zaèátku to urèitì nebyly hradby 
kamenné, ale nìco menšího a nižšího. Tøeba nìco 

Ostrovský mìsíèník
Èerven 201012

Veverèin Ostrov Kabel Ostrov, s.r.o. OSTROVOSTROV

Mateøské centrum Ostrùvek 

Rady pro zahrádkáøe

Milan Jandourek, DiS

Klub èeských turistù

Dana Kolovratníková

Bližší informace: www.mc-ostruvek.estranky.cz 

Text a kresba: Martina Novotná

Zimolez lesklý (Lonicera nitida)

Ach, ta záda - bolavá záda! Povzdechne si èlovìk, 
který už po xté pleje svou zaruèenì bezúdržbovou 
okrasnou zahradu. Bezúdržbová zahrada neexistuje. 
Chcete-li mít nìco pìkného, tak se zkrátka musíte 
starat. I když si zahradu vylijete betonem, tak alespoò 
obèas budete muset zametat. Jinak se plocha èasem 
zanese prachem, zeminou, popadaným listím a vy- 
tvoøí se ideální podmínky pro život mnoha zajíma- 
vých rostlin. Tak už možná po patnácti letech ne- 
projdete k domu, aniž byste se prodírali nálety bøízy. 
Kdo si myslí, že na záhony mezi výsadbu nasype štìp- 
ku a tím to vadne, tak se mýlí také. I ta se zanese 
prachem a zaène rùst plevel. Jedna z možností, jak 
udržet plochu s minimálním množstvím plevele 
a údržby, je vyskládat ji placáky a do patøiènì širokých 
„spár“ nasázet rostliny. Pak sice plejete, ale jen spáry. 
Jsou ale i další možnosti. Jedna z nich je posázet 
plochu rychle rostoucími pùdopokryvnými rostlina- 
mi. Ale ne každá taková rostlina pod sebou umí udusit 
plevel. Jednou z tìch vhodnìjších je právì zimolez 
lesklý, Lonicera nitida. Jedná se o stálezelený polé- 
havý keøík s drobnými, zhruba jeden centimetr vel- 
kými, na líci svìže zelenými lístky, z rubu støíbøitými. 
Listy rostou vstøícnì na dlouhých šlahounovitých 
vìtévkách, které mají tendenci se dále zakoøeòovat 

3. èervna

10. èervna

17. èervna

24. èervna

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.  

18.00 Zahájení, zprávy 
18.20 Pod lupou 
18.25 Otázky pro starostu

18.00 Zahájení, zprávy 
18.20 Pod lupou 
18.25 Škola hrou 

18.00 Zahájení, zprávy 
18.20 Pod lupou 
18.25 DVDèko

18.00 Zahájení, zprávy 
18.20 Pod lupou (závìreèná diskuse)

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. 

Provozní doba kontaktního místa ve Sbìrnì 
Sazky v Domì kultury: po-pá 9.00-17.00 hod.

Spoleènost Kabel Ostrov, s. r. o., provozovatel kabe- 
lové televize v Ostrovì, upozoròuje všechny své 
pøedplatitele, že je oprávnìna pøerušit poskytování 
všech objednaných služeb, pokud je odbìratel 
v prodlení s úhradou èástky za jejich poskytování. 
Doporuèujeme proto všem, aby pøekontrolovali své 
platby a vyrovnali své pøípadné dluhy. 
Prostøednictvím našich internetových stránek se 
mùžete zaregistrovat pod svou e-mailovou adresou 
a získávat tak informace, týkající se zmìn a provozu 
kabelové televize. 

Akce pro veøejnost

 
Cyklus Èeské støedohoøí, výstup na Kleteènou

Nauèné stezky v okolí Abertam

 
Tradièní Karlovarská nejen padesátka 39. roèník

 
Èeský les VI. Všerubský prùsmyk

 
Turistika v povodí Labe mezi soutokem s Cidlinou 
a Jizerou

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

5. èervna

12. èervna 

19. èervna

26. èervna

3. až 10. èervence

Hana Ševèíková, produkce

RNDr. František Wohlmuth, pøedseda KÈT

Foto: Martina Kosová

jako dnešní plot. Veverky kamennou zeï zazna- 
menaly v první pùlce 14. století. A mám tu další zají- 
mavý archeologický prùzkum. Pod pozdìjší barokní 
tzv. Pohledovou zdí zámeckého areálu se našly 
zachované èásti pùvodních gotických hradeb z lomo- 
vého kamene, který byl omítnut. Pùvodní terén 
u hradby byl oproti dnešku o 320 cm níže. Vstup do 
mìsta chránily obrovské, mohutné vìžové brány. 
Ulice smìøovaly od bran na námìstí. Jak vypadalo 
støedovìké námìstí? No jasnì, že bylo rušné. 
Pøedstavte si ho jako hlavní tepnu mìsta. Námìstí, 
kde je tržištì, které muselo polknout velké množství 
kupcù v dobì týdenních èi výroèních trhù. Velkou 
a dùležitou dominantou byla radnice. 

Cykloteam Ostrov poøádá 27. èervna krajské 
pøebory v crosscountry (MTB),

Start v 10.00 hod. za nemocnicí. 

 závod je souèástí 
Poháru KvSC, vložený závod malých dìtí (roèník 2000 
a mladší). 

Nechcete-li závo- 
dit, pøijïte aspoò povzbudit naše závodníky! 

O Pohár mìsta Ostrova

Jiøí Èechman, Cykloteam Ostrov 



Dìti si pøímo na místì vyzkoušely povely jako: lehni, 
sedni, dej pac, štìkej. Za odmìnu pak dávaly psùm 
pamlsky pøímo z ruky. Dojemnì na pøítomné dospìlé 

zapùsobilo, když se v závìru kolem feny Xaary vytvoøil 
hlouèek dìtí, které se zajímaly o budoucí štìòátka 
a projevily fence svou úèast tím, že jí nìžnì hladily 
bøíško.  
„Nejhorší je, když nìkteøí rodièe své dìti psem straší, 
øíkají jim tøeba, že budou-li zlobit, pøijde velký zlý pes 
a sežere je. Tím nevìdomky pøispívají k možnému ma- 
léru, protože cizí pes obavy a nepøirozené chování 
takového ustrašeného dítìte vycítí a mùže zareagovat 
zmatenì,“ upozornila cvièitelka Hoffmeisterová a do- 
dala: „Základní výcvik by mìl absolvovat každý pes, ale 
pouèeny by mìly být už od útlého vìku právì i dìti.“

Jak potvrdil vedoucí Ekocentra Václav Hraba, tato 
první akce svého druhu, urèená dìtem ze školních 
družin, rozhodnì nebyla poslední. Èlenové ZKO 
Ostrov-Veseøice rádi pøipraví další. 

Ostrovský mìsíèník
Èerven 2010 13Redakce nezodpovídá za vìcnou správnost obsahu ètenáøských pøíspìvkù.

Sport

Sezóna je sice teprve v nejistých zaèátcích, ale 
malí závodníci z Ostrova již sklízejí první 
úspìchy. Pøedžáci se v Chebu zúèastnili Soutìže 
družstev v Karlovarském kraji, které bylo 
zároveò 3. roèníkem Malé ceny mìsta Chebu. 

Na 60metrové trati v kategorii starších pøedžaèek 
(1999-2000) se vyznamenala Simona Tichá, která 
obsadila 3. místo výkonem 9,2 s. Sice pouze „bram- 
borovou“ medaili, ale i tak skvìlý úspìch, vybojovala 
Markéta Pincová. Na páté pøíèce se umístila Eliška 
Brožková (pod 10 s). Markéta Pincová se pøedstavila 
i ve skoku do dálky, bronzová medaile jí unikla 
o 6 cm, pøesto bylo 3,27 m výborným výkonem. 
V kvalitní konkurenci v bìhu na 60 m pøekážek se 
Simona Tichá prosadila na 1. místo a pøipsala týmu 
11 bodù. Ani Jana Divišová se nemusela stydìt, 
umístila se na páté pøíèce. Mladší pøedžaèky (2001 
a ml.) soutìžily stejnì bojovnì, obsazovaly pøevážnì 
5. a 6. místa. Stejnì i chlapci v obou kategoriích. Starší 
pøedžaèky pojedou do dalšího kola s jasným vede- 
ním. Oddílové Zahajovací závody pro nejmenší se 
konaly na høišti u ZŠ Májová. Všechny kategorie 
soutìžily ve tøech disciplínách: v bìhu na 50 m, skoku 
z místa a na trati 200 m. Starší dìvèata a chlapci (1999-
2001) bojovali v trojboji, výsledky se seèetly a vyhod- 
notily dohromady. První místa obsadili Viktorie 
Knechtová a Marek Liška. Pro dívky mladší (2002 
a ménì) byly pøichystány medaile ze všech tøí dis- 
ciplín, proto se nìkterá dìvèata objevila na stupních 
vítìzù víckrát. První v bìhu na 50 m byla Natálie 
Koptová, v bìhu na 200 m zvítìzila Valerie Pelcová 
a skok z místa vyhrála Kateøina Dušková. Dìkujeme 
všem zúèastnìným i trenérùm Ivetì Wohlmuthové, 
Kateøinì Jatiové a Petru Pavelkovi. Mnoho úspìchù 
pøi další reprezentaci! 

Plný sál zvìdavých dìtských oblièejíèkù, z nichž 
nìkteré byly zprvu trochu nedùvìøivé až bojácné, 
ale nakonec všechny nadšením rozzáøené, sem 
tam výskot a smích a pøedevším pak všechny ruce 
nahoøe, jak se dìti dychtivì hlásily, to byla 
atmosféra první pøednášky s praktickou ukázkou 
výcviku psa, kterou v bøeznu uspoøádala Základní 
kynologická organizace Ostrov-Veseøice ve spo- 
lupráci s Ekocentrem pøi Mìstském domì dìtí 
a mládeže. 

Pøednášející Aneta Hoffmeisterová pøedstavila dìtem 
èistokrevnou fenu nìmeckého ovèáka s pøímo šlech- 
tickým jménem Xaara De Grass, která v té dobì byla 
bøezí. Ukázky výcviku psa pøedvedla i další èlenka 
ostrovské organizace Markéta Kosová se štìnìtem 
nìmeckého ovèáka Axelem. Dìti se ochotnì svìøo- 
valy se svými „psími“ zážitky a zkušenostmi, zajímaly se 
o podrobnosti výcviku, jak se psem správnì jednat 
nebo co dìlat, když se psa bojí. 
„Je velmi dùležité, aby už odmala umìly dìti správnì 
reagovat na psa, když ho tøeba potkají ve mìstì, ale 
také aby se umìly chovat k vlastnímu zvíøeti. Psovi by 
napøíklad nemìly nikdy dovolit, aby se v domácím 
postavení dostal nad nì, musí to být vždy naopak, a to
i u tìch nejmenších dìtí. Na druhé stranì je nutné 
vìdìt, že i pes potøebuje prostor, nemá rád pøílišné 
maèkání, násilné držení a podobnì. Pes tedy mùže být 
kamarádem, ale ne hraèkou. Jsem pøesvìdèena o tom, 
že správným pouèením v dìtském vìku mùžeme 
pøedejít možným nehodám pøi støetu s cizími psy, ale
i zabránit tomu, aby se v dospìlosti chovali lidé ke 
svým psùm krutì. Vyvážený vzájemný vztah èlovìka 
a psa má svá pøesná pravidla, která se dají nauèit,“ 
øekla Aneta Hoffmeisterová.

16. roèník turnaje se konal v dubnu. Prezentovali 
se 32 hráèi z 10 oddílù Karlovarského kraje. Za TJ 
Ostrov to byli: Jiøí Provazník, Jan Provazník st., 
Jan Provazník ml., Jakub Provazník, Pavel Koláø, 
Radek Novák, Ivan Vysocký, Václav Babor, Anto- 
nín Vaculík, Petr Koláø. 

Výsledky
Dvouhra mužù, I. st. skupinový, dva hráèi postupují do 
II. st., A 1: Klepáèek, Jan Provazník st., Galek, Jan 
Provazník ml. B 1: Jiøí Provazník, Èáp, Hlisník, Seve- 
rová. C 1: Kovaèiè, Vysocký, Egermayer, Zima. D 1: Hu- 
leš, Novák, Pokorný, Gajdoš. E 1: Surma, Babor, Med- 
vecký, Procházka. F 1: Hrèka, Volf, Hurban, Vaculík. 
G 1: Jakub Provazník, Painz, Gerba, Petr Koláø. H 1: Pa- 
vel Koláø, Dospíšil, Gabriel, Øezáè.
Dvouhra mužù II. st. vyøazovací: 1. kolo: Klepáèek - 
Babor, Kovaèiè - Jan Provazník st., Jakub Provazník - 
Èáp, Hrèka - Dospíšil, Volf - Pavel Koláø, Surma - 
Novák, Huleš - Vysocký, Jiøí Provazník - Painz. 2. kolo: 
Klepáèek - Jakub Provazník, Kovaèiè - Hrèka, Huleš - 
Volf, Surma - Jiøí Provazník. Semifinále: Klepáèek - Hu- 
leš, Kovaèiè - Surma, finále: Klepáèek - Pavel Kovaèiè 
Poøadí ve dvouhøe: 1. Klepáèek, Egermayer, Gajdoš. 
2. Kovaèiè, Gabriel, Petr Koláø. 3. Huleš, Galek, Jan 
Provazník ml.
Ètyøhra mužù vyøazovací: 1. kolo: Klepáèek, Hrèka - 
Øezáè, Severová. Surma, Èáp - Gerba, Gajdoš. Dospíšil, 
Painz - Babor, Petr Koláø. Jan Provazník st., Huleš - 
Zima, Procházka. Novák, Vysocký - Vaculík, Provazník 
ml., Volf, Medvecký - Hurban, Gabriel. Kovaèiè, Koláø 
- Egermayer, Galek. Jiøí a Jakub Provazníkovi - Hlisník, 
Pokorný. 2. kolo: Klepáèek, Hrèka - Dospíšil, Painz. 
Surma, Èáp - Jan Provazník, Huleš. Kovaèiè, Koláø - 
Novák, Vysocký. Volf, Medvecký - Jiøí a Jakub Pro- 
vazníkovi. Semifinále: Klepáèek, Hrèka - Kovaèiè, 
Koláø. Surma, Èáp - Volf, Medvecký. Finále: Klepáèek, 
Hrèka - Surma, Èáp.

Nedávno se nám ztratil papoušek - korela. Uletìl. 
Hledali jsme ho nìkolik dní okolo domu i v širším 
okolí, ale marnì. Už jsem se (tìžko) smiøovala s tím, 
že už ho neuvidíme. Stalo se však nìco témìø ne- 
uvìøitelného: papouška prý nakonec odchytili mìstští 
strážníci na Hlavní tøídì po upozornìní obèanù. 
Jedna ze strážnic, Michaela Moisesová, si papouška 
vzala domù, peèovala o nìj a dál pátrala po majiteli. 
Š�astnou shodou náhod se to podaøilo a tato usmì- 
vavá strážnice donesla v zapùjèené kleci našeho 
„tuláka“ k nám domù. Protože si myslím, že tohle je 
vysoko nad rámec služebních povinností, chci tímto 
podìkovat milé, ochotné strážnici: Moc vám dìkuji, 
sleèno Moisesová. Je pøíjemné mít ve mìstì strážní- 
ky, jako jste vy. 

Strážníci zjistili celkem 419 pøestupkù a uložili 
sankce v celkové výši 37 250 Kè, z toho bylo 327 
pøestupkù v dopravì a 92 pøestupkù na úseku 
veøejného poøádku (z toho 22 pøestupkù pro po- 
rušení vyhlášky o volném pohybu a chovu psù). 
Mimo to øešili 193 oznámení, doruèili 44 písem- 
ností a zadrželi dva pachatele podezøelé z trest- 
ných èinù.

1. dubna Oznámení, že u Boreckých rybníkù je parta 
opilých. Strážníci pøistihli dva mladíky, kteøí dosud 
nedovršili zletilost. Jeden z mladíkù byl v tìžké opi- 
losti, proto bylo pøivoláno vozidlo RZS. Pøi nakládání 
podnapilého mladíka do sanity se tento ohánìl pìstí, 
takže musel být zpacifikován za použití donucovacích 
prostøedkù. Na podnìt pøítomného lékaøe pak byl 
mladík pøevezen do nemocnice. U druhého mladíka 
dechovou zkouškou zjistili 1,089 promile alkoholu 
v krvi. Mladík odmítl sdìlit, kde si opatøili alkohol. 
Pøípad byl postoupen MÚ Ostrov. 

5. dubna Obèan oznámil podezøení, že v jeho za- 
hradním domku nìkdo pøespává, zda by mohli stráž- 
níci provést kontrolu. Strážníkùm se podaøilo zadržet 
23letého muže z Ostrova, který neoprávnìnì vnikl 
do chatky, v níž chtìl pøespat. Byl pøedán PÈR Ostrov. 
Týž den kontrolou 20letého øidièe ze Slovinska 
strážníci pøi dechové zkoušce zjistili, že je pod vlivem 
alkoholu (1,175 promile). I v tomto pøípadì byla vìc 
pøedána PÈR Ostrov.

6. dubna 26letá žena z Ostrova byla podezøelá z po- 
rušení vyhlášky k zabezpeèení místních záležitostí 
veøejného poøádku pøi nabízení a poskytování sexuál- 
ních služeb na veøejných prostranstvích. Strážníci jí 
uložili blokovou pokutu a vykázali z místa.

11. dubna V marketu byl zadržen 46letý muž z Krno- 
va, který odcizil zboží v hodnotì 47 Kè. Strážníci mu 
uložili blokovou pokutu.

16. dubna Žena kouøila v prostoru autobusové za- 
stávky, byla jí uložena bloková pokuta.

18. dubna Oznámení, že mladíci trhají kvìtiny na 
mìstském záhonu v Klínovecké ulici. Strážníci zadrželi 
ètyøi mladíky ve vìku 17 a 18 let. Vìc byla na místì 
vyøízena domluvou.

19. dubna 14leté dìvèe jevilo známky požití alko- 
holických nápojù. Pøi dechové zkoušce namìøeno 
1,167 promile alkoholu v krvi. Byl pøivolán pracovník 
MÚ Ostrov, dìvèe bylo pøedáno rodièùm. Alkohol 
nezletilé podali tøi 16letí mladíci z Ostrova. 

23. dubna Muž venèil v Luèní ulici psa bez vodítka, 
v rozporu s pøíslušnou vyhláškou. Týž den se stejného 
pøestupku dopustila i žena z Ostrova, strážníci oba 
pøestupky øešili domluvou.

30. dubna 42letý muž odcizil v marketu zboží za 
205 Kè. Týž den jiný muž odcizil zboží za 83 Kè. 
Obìma byla uložena bloková pokuta. 

První úspìchy 
nejmenších atletù

Velká cena Ostrova 
ve stolním tenisu

Dìti se psù nebály
Josef Klátil, vrchní rozhodèí

Irena Janeèková

Mìstská policie Ostrov 
v dubnu 

Anna Pšajtová

Bc. Pavel Èekan, velitel MP

Podìkování 

Eva Pavelková, MDDM Ostrov 



Podle dostupných dat o hospodaøení kompetentních 
státních úøedníkù a námi volených zástupcù (èlenù 
parlamentních stran) je ÈR zadlužená èástkou 1,2 bil. 
Kè a jen úroky z této dlužné èástky èiní cca 50 mi- 
liard/rok; co stojí další správa tohoto dluhu a poplatky, 
nevíme (a kdo ví?). Na rok 2010 byl po velké bouøi ve 
sklenici vody odsouhlasen deficit státního rozpoètu ve 
výši 163 miliard Kè, tøebaže výbìr daní u nás nefun- 
guje a jejich navýšením, jak potvrzuje historie, se jejich 
výbìr sníží. Se ztrátou trhu a zpevòováním mìny bude 
deficit zaruèenì vyšší. Tedy žádná velká sláva. 

O to více mì udivuje názor spoluobèanù, kteøí se 
spokojenì usmívají nad vyrovnaným rozpoètem na- 
šeho mìsteèka. Tedy vážení, dluh státu, ve kterém 
žijeme, je souèástí i našeho života a obnáší v pøepoètu 
na poèet obyvatel pro Ostrov bezmála dvì miliardy 
korun. Pøipoèteme-li letošní odsouhlasený státní defi- 
cit ve výši 163 miliard Kè, navýší se dluh mìsta 
o dalších minimálnì 260 mil. Kè (bez úrokù). Shodou 
okolností v rozpoètu mìsta na rok 2010 se poèítá 
s pøíjmem od státu ve výši, která odpovídá deficitu 
státního rozpoètu pro tento rok pøepoètenému na 
poèet obyvatel mìsta. Takže vyrovnané rozpoèty 
mìsta Ostrov stojí na dalším navýšení èásti státního 
dluhu. Je úplnì jedno, z jakých „kapitol“ pochází, dluh 
je dluh. Je tøeba si také uvìdomit, že rozpoèty jsou 
stavìny na imaginárních penìzích, tedy penìzích, kte- 
ré když trh dá, se teprve vyberou v podobì daní 
a poplatkù. Souèasná finanèní krize (a je jedno, zda 
pouze importovaná nebo „naše“) posílá èísla rozpoètù 
na tenký led a øešení nedostatku penìz zvyšováním 
daní v zemi, kde šedá ekonomika a šedá zamìstnanost 
láme rekordy, je bohužel sebeznièující. Takže pro 
letošní rok se vy, optimisticky ladìní Hellénové, pøi- 
pravte na velice deficitní rozpoèty i u „kladných“ 
rozpoètù mìst a mìsteèek v této zemi. A strašení ze 
zadlužení našich dìtí je zcela pokrytecké, protože i tak 
jsou již zadluženi i naši pra, pra, prapravnuci. Smutnou 
skuteèností je, že se pouze rádoby øeší snížení zadlu- 
žování, ale o snížení rostoucího dluhu nepadlo ani 
slovo. Pokud nejsme schopni splatit úroky, dluh stále 
roste. Albert Einstein øekl: „Složený úrok je osmým 
divem svìta a nejmocnìjší vìcí, s jakou jsem se kdy 
setkal“. Cílem snahy musí tedy být v co nejkratším èase 
splácení dluhu. Bohužel není síly a ani upøímné vùle, 
která by zadlužování zabránila. Snad jen velký zblou- 
dilý meteorit (pokud ovšem nebude Bruce Willis 
zaneprázdnìn v Mexickém zálivu). 
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Ètenáøské pøíspìvky

5. èervna 13.00 hod. Dìtský den.

12. èervna 13.00 hod. Nejsilnìjší muž Ostrova.

19. èervna od 10.00 hod. Ostrovská 100. 

 Pro dìti jízda na 
koni, ètyøkolkách, hasièská technika, diskotéka, 
sladkosti, hry a zábava.

 
Soutìž v tìžkých silových disciplinách, napø. Kruh 
Barbara Conana, Harišákova pekelná klec, Magnus- 
sova silová dráha ad. Sportovním odpolednem pro- 
vází kapela Andílci. Všichni jste srdeènì zváni, vstup je 
volný. 

Tradièní 
cyklistický závod má dvì trasy v délce 43 a 93 km. 
Startuje se za plného silnièního provozu. Na závod- 
níky èeká horská a rychlostní prémie. 
Více na: www.fitnessatlantis.cz

Stává se již pomalu pravidlem, že odsouzení, umístìní 
ve specializovaném oddìlení Vìznice Ostrov, se jen 
nepovalují na lùžkách a nesledují televizi, jak je ve 
veøejnosti mínìno, ale vykonávají rùzné pomocné prá- 
ce i mimo vìznici. Dìje se tak díky pochopení vedení 
vìznice v èele s jejím øeditelem a díky snaze pracovníkù 
oddìlení - specialistù. Vybraní vìzni témìø každou so- 
botu docházejí do zvíøecího azylu Macík, kde vykoná- 
vají práce kolem hospodáøských zvíøat. Jejich èinnost 
však byla rozšíøena i na další místa. V nedávné dobì 
vìzni uklízeli a pomáhali v klášterním areálu Ostrov. 
A protože je tento areál pomìrnì rozsáhlý, bude se 
v této èinnosti pokraèovat. Nelze opominout ani pro- 
story Mateøského centra Ostrùvek, kde vìzni obnovili 
velice zarostlé a tìžko použivatelné pískovištì a uklidili 
i v prostorách, kam se ruka uklizeèky jen obtížnì dostá- 
vá. V plánu na letní mìsíce jsou ještì pomocné práce 
na Horním hradu a èinnosti v prostorách mìsta. Pøipo- 
mínám, že vìzni na tyto práce jsou peèlivì vybíráni 
a musí sami projevit znaènou snahu i úsilí, aby si pobyt 
mimo vìznici zasloužili. Je to znaènì motivující prvek, 
nehledì na to, že se mnozí z nich dostanou k pracím, 
které v životì nevykonávali, ale které zajisté budou 
potøebovat i v dalším civilním životì mimo zdi vìznice. 

Výroèní èlenská schùze územní organizace Svazu 
diabetikù Ostrov se konala v bøeznu v Domì kultury. 
Celkem se sešlo 86 registrovaných èlenù. V Ostrovì je 
pøes 1700 diabetikù a roènì jich pøibývá pøibližnì 86. 
Na této výroèní schùzi vyslechli pøítomní zprávu o èin- 
nosti za rok 2009, zprávu o hospodaøení, revizní zprávu 
a návrh na èinnost v roce 2010. O dùležitosti dodržo- 
vání vhodné diety pro diabetiky poutavì pohovoøila 
dietáøka Mrázová. Kladnì byla hodnocena prospìšná 
aktivita pro diabetiky jako rehabilitaèní plavání, reha- 
bilitaèní cvièení (obojí pod odborným cvièitelem) 
a jeden turnus rekondièního pobytu, jehož úèelem 
bylo zlepšit návyky životního režimu pøi zdravotním 
postižení, k nìmuž jsou všichni diabetici tak neš�astnì 
odsouzeni. Dále výbor zajistil øadu vzdìlávacích pøed- 
nášek od našich lékaøù, ale i kulturních akcí a podle 
zájmu i poznávací zájezdy. V letošním plánu výbor 
uvažuje i s dalšími podobnì prospìšnými akcemi. Letos 
zùstává i nadále pøedsedou územní organizace Josef 
Horák, místopøedsedou Miloslav Vodehnal, hospo- 
dáøkou Jindøiška Reiserová, zapisovatelkou Judita 
Ilková a èlenkami výboru jsou Marie Boklohanièová 
a Marcela Galásková. 

Chtìla bych vøele podìkovat za velmi milé setkání 
koncem bøezna, které nám pøipravilo Informaèní cen- 
trum Ostrov. Program byl bohatý: seznámení s kláš- 
terním areálem, prohlídka kostela a kaplí, promítání 
filmu o rekonstrukci kláštera. Dále diskuse a poté 
ukonèení pøíjemným obèerstvením. Cílem setkání 
byla diskuse o vzájemné spolupráci, týkající se ubyto- 
vání a restaurací. Jsem ráda, že Dùm kultury Ostrov 
nezapomíná na své spolupracovníky, kterými jsou 
majitelé penzionù a restaurací. Zvláš� bych chtìla 
podìkovat za aktivní pùsobení Vìry Èarné a jejích 
spolupracovníkù na setkání a vìøím, že stejného ná- 
zoru byli všichni zúèastnìní. 

Vìtrací šachty kdysi ukázkového protileteckého krytu, 
do nìhož se vodívaly povinné exkurze v rámci civilní 
obrany (pod vchody è. 877 a 888). Když nestojí za 
opravu, nestály by za zboøení?
Více než tøicet zachovalých betonových sloupkù 
dávného oplocení pozemku gymnázia je už desítiletí 
(nejménì!) bez drátìného pletiva. Sloupky lemují èást 
ulice Na Pøíkopì, menší zbytek je pak u haly TJ Ostrov. 
Nového pletiva se asi sotva doèkají. 

Den zemì jsme oslavili s mírným zpoždìním úklidem 
okolí našich pastvin. Úklid trval celé dopoledne, kdy 
jsme nashromáždili velké množství odpadu, který naši 
spoluobèané místo na sbìrný dvùr odváží do lesù a luk. 
Bohužel i pøes naše úsilí se nepodaøilo odklidit veškerý 
navezený odpad, takže s úklidovými brigádami po- 
èítáme i do budoucna. Podìkování také patøí Vìznici 
Ostrov, díky které se podaøilo akci zorganizovat. 

Zapomenutí strašáci III.

Macík uklízel v pøírodì

Vìzni nezahálejí 

Èlánek inženýra Železného je hrou s èísly, která se 
z poètáøského hlediska tváøí jako bezchybná. Státní 
dluh se vydìlí poètem obyvatel republiky a vypoètený 
podíl se vynásobí poètem obyvatel „našeho mìsteèka“ 
a máme výsledek. Tato hra však v interpretaci svého 
výsledku nerespektuje žádná pravidla, kterými se 
soustava veøejných rozpoètù øídí a vyvozené závìry 
hranièí s pøekrucováním skuteènosti. Problém deficitu 
státních rozpoètù a státního dluhu je dle mínìní autora 
problémem pouze pøíjmové stránky státního rozpoètu 
a o výdajích se zde nehovoøí. Lze se tedy domnívat, že 
jsou v poøádku? A v závìreèném volání po rychlém 
splacení dluhu autor neøíká, kde by na to chtìl vzít 
zdroje. Soustava veøejných rozpoètù, kam patøí jak stát- 
ní rozpoèet, tak rozpoèet mìsta, však má svá pravidla: 
„Základním pravidlem je, že státní rozpoèet neruèí 
a neodpovídá za dluhy mìst a obcí, stejnì tak mìsta 
a obce neruèí a neodpovídají za dluhy státu“. Zpochyb- 
òovat vyrovnaný rozpoèet mìsta ze strany deficitu 
státního rozpoètu je velmi matoucí! Je pravdou, že stát 
dlouhodobì hospodaøí se schodkovým rozpoètem. 
Mìsto však každoroènì sestavuje a schvaluje vyrovna- 
ný rozpoèet, kde pøíjmy a výdaje jsou ve stejné výši. 
Hospodaøení mìsta každoroènì konèí pøevahou pøíj- 
mù nad výdaji. Tento pøebytek rozpoètu mìsto nemusí 
odvádìt na oltáø vlasti, ale pøevádí jej do svých fondù 
a následnì v dalších letech tyto prostøedky používá na 
krytí svých rozpoètových výdajù, a to výdajù na reali- 
zaci investièních akcí, velkých oprav a údržby svého 
majetku. Stejnì matoucí je tvrzení: „Vyrovnané roz- 
poèty mìsta Ostrov stojí na dalším navýšení èásti 
státního dluhu“. Je pravdou, že mezi významné polož- 
ky v pøíjmech rozpoètu mìsta patøí daòové pøíjmy 
a dotace. Podívejme se nejdøíve na daòové pøíjmy, 
které ve schváleném rozpoètu mìsta èiní 155 mil. Kè. 
Danì vybírá stát a zákon o rozpoètovém urèení daní 
øíká, jaký podíl z vybraných daní patøí státnímu roz- 
poètu, jaký rozpoètùm krajù a jaký rozpoètùm mìst 
a obcí. Daòové pøíjmy mìsta tudíž nemají souvislost 
s deficitem státního rozpoètu. A nyní nìkolik slov 
k dotacím, které ve schválném rozpoètu mìsta èiní 184 
mil. Kè. Dotace je tøeba rozdìlit na dvì základní 
skupiny: neinvestièní a investièní. Dotace neinvestièní 
jsou dotace na sociální dávky a pøíspìvky na péèi, na 
výkon státní správy a na školství, tedy dotace na èin- 
nosti, které mìsto z povìøení zajiš�uje pro stát, a ve 
schváleném rozpoètu mìsta pøedstavují èástku 100 mil. 
Kè. Mìsto tímto pøíjmem nenavyšuje státní dluh. 
U dotací investièních ve výši 84 mil. Kè jde z 90 % 
o pøíjem prostøedkù z fondù EU. 

Z uvedených skuteèností je zøejmé, že „argumentace“ 
použitá inženýrem Železným je pouhým matením 
pojmù a dojmù. Mìsto hospodaøí s vyrovnaným roz- 
poètem a ani letošní hospodaøení neskonèí schodkem. 
Ono ani nesmí skonèit schodkem, protože by tím 
porušilo zákon o rozpoètových pravidlech územnì 
samosprávných celkù. 

Vyrovnaný rozpoèet? Vyjádøení mìsta k èlánku 
Vyrovnaný rozpoèet

Informace pro diabetiky

Podìkování Infocentru
Letní akce 
v areálu Fitness Atlantis

aneb Sám voják v poli

Text a foto: Jiøí Ciprian

Hana Šimková

Mgr. Petr Pokorný 

Ing. Josef Železný

Ing. Jiøí Bárnet

Dana Souèková, Penzion DanaJiøí März, revizor SD Ostrov Karel Kunz
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Vážení pøispìvatelé Ostrovského mìsíèníku, 
respektujte prosím následující pravidla.
Forma
Posílejte jednoduchý text v jednom druhu a velikosti 
písma (napø. Times New Roman vel. 12) bez grafic- 
kých úprav. Nepoužívejte odrážky, rámeèky, ozdoby, 
nevytváøejte odstavce ani textová pole. Mìsíèník má 
pøesnì dané grafické parametry; pøedchozími úprava- 
mi pøidìláváte zbyteènou práci sobì i redakci. Pokud 
stahujete pasáže z internetu, musíte je do pøíspìvku 
pøepsat (nìkteré internetové formy nelze v našem 
grafickém programu upravit). Do textu nevkládejte 
fotografie, pošlete je samostatnì, nejlépe v jpg, 
rozlišení minimálnì 300.
Rozsah
Oproti minulosti (pøed r. 2005) neurèujeme možný 
rozsah textu, protože kapacita mìsíèníku je promìnlivá 

v závislosti na množství inzerce. Redakce si však vy- 
mezuje právo pøíspìvky krátit v rozsahu, jaký je nutný 
pro konkrétní èíslo OM. Redakce nemá povinnost 
krácené texty posílat pisateli ke schválení (na roz- 
sáhlejší krácení upozoròuje za textem).
Pøesnost vìcných údajù
Žádáme vás o peèlivé ovìøování vìcných údajù, které 
uvádíte v pøíspìvku, pøedevším názvù organizací, 
osobních jmen, letopoètù atd. Nepøesné nebo chybné 
údaje nemáme èas ovìøovat, proto je nìkdy musíme 
z textu vypustit. 
Tituly 
Tituly u osobních jmen jsme povinni z textu odstranit. 
Pøipomínáme, že dle pravopisných pravidel titul není 
souèástí jména (na rozdíl od jména jej lze odebrat). 
Tituly uvádíme dle rozhodnutí redakèní rady pouze
v podpisu autora textu. 

Podpis
Pøíspìvky prosím vždy podepište celým (i køestním) 
jménem, uveïte svùj titul (pøípadnì funkci), a to i v pøí- 
padì, že jste pravidelný pøispìvatel a pøedpokládáte, 
že si vaše jméno pamatujeme.
Názvy firem
Názvy podnikatelských firem, znaèky výrobkù apod. 
jsme povinni posuzovat jako nedovolenou reklamu 
a z textu je odstraòujeme. Výjimku lze dohodnout, ale 
vždy ji musí posoudit a schválit redakèní rada.
Tiskové zprávy
Tiskové zprávy slouží pouze jako informace pro bu- 
doucí èlánek. Chcete-li, abychom váš text otiskli beze 
zmìn, upozornìte nás, že se jedná o autorský text, 
který jste neposlali souèasnì i jiným novinám. 

Upozornìní pøispìvatelùm

Irena Janeèková, editorka OM 



Èerven 2010 OM dostávají obce a infocentra v regionu Ostrovsko.


