
získá nejen text a notový záznam unikátní 
písnì vìnované našemu mìstu, ale automa- 
ticky také pøispìje ètyømi korunami do fondu 
na výstavbu rozhledny. Fotografie je k do- 
stání v ostrovských infocentrech.

Že je výstavba rozhledny v Ostrovì už více- 
ménì skuteèností, dokládá i pøíprava polo- 
žení symbolického základního kamene, kte- 
ré by se mìlo už brzy uskuteènit pøímo na 
Vìtrném vrchu.
„Protože celý zámìr zaèíná dostávat kon- 
krétní obrysy, èlenové sdružení a majitelka 
penzionu Vìtrný vrch Jana Klimešová se 
rozhodli zorganizovat symbolické položení 
základního kamene rozhledny, a to v nedìli 
1. srpna v rámci zábavného odpoledne pro 
dìti i dospìlé. Tato akce je koncipována jako 
výlet na Vìtrný vrch, vhodný i pro rodiny 
s dìtmi, a to pìšky nebo na kole. V cíli pak 
bude pøipraven od 13 hodin hudební pro- 
gram, obèerstvení ve výletní kavárnì a zají- 
mavé soutìže pro dìti,“ informoval øeditel 
DK Ostrov (a rovnìž èlen sdružení) Marek 
Poledníèek. 

Samotné odhalení základního kamene na 
Vìtrném vrchu se uskuteèní v 15 hodin. 
Podrobný program a další informace o polo- 
žení základního kamene rozhledny Hrabìn- 
ka je možno najít na internetové adrese: 
www.rozhlednahrabenka.cz a na facebooku 
pod heslem „Rozhledna Vìtrný vrch 
Ostrov“. 

Použité materiály autorù: 
Ing. arch. Marcela Plachá, RNDr. František 
Wohlmuth, Ing. Marek Poledníèek 

Položení základního kamene

Proè název Hrabìnka?

Nutná je spolupráce

Rozhledna dostala pracovní název Hrabìnka, a ten jí už 
zùstal natrvalo. Projekt rozhledny mìl od zaèátku respek- 
tovat krajinu, aby stavba pøilnula k danému místu a vytvoøila 
novodobou dominantu mìsta, pøitom byla unikátní a citlivì 
esteticky øešená a také aby propojila nové moderní pojetí 
s historickými fakty mìsta. 
„Tvar konstrukce navazuje na pojmenování rozhledny. Lad- 
né linie nastiòují tvar ženského tìla a elegance, s jakou se 
rozhledna prezentuje, pøipomíná šlechtiènu,“ vysvìtlila 
autorka návrhu Marcela Plachá. Pro základní konstrukci 
rozhledny byla zvolena materiálová kombinace kov - døe- 
vo. Ocelová konstrukce s døevìnými doplòkovými prvky je 
na první pohled velmi atraktivní a v øešení rozhleden 
pomìrnì originální.

Èlenové Obèanského sdružení pro výstavbu rozhledny na 
Vìtrném vrchu v Ostrovì spolupracují nejen s Místní akèní 
skupinou Krušné hory Západ, ale stále ještì vìøí také v po- 
chopení a podporu pøedstavitelù mìsta Ostrova. Obèanské 
sdružení se obrací s prosbou èi výzvou na obèany mìsta 
a firmy z širokého okolí, kteøí by se chtìli v rámci spon- 
zorského daru finanènì podílet na realizaci projektu. Další 
informace a odpovìdi mohou získat na e-mailové adrese: 
rozhlednahrabenka@seznam.cz. Dílèí pomocí, pøístupnou 
snad každému obèanovi mìsta, mùže být zakoupení barev- 
né fotografie s novou písní Ostrovský valèík autorù Jiøího 
Navary a J. V. Neèase. Stojí 10 Kè a každý, kdo si ji koupí, 
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Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do 
pøíštího èísla je 9. èervence!

Od snu k realitì
Na poèátku byl jen sen nìkolika jednotlivcù a archi- 
tektonická studie Marcely Plaché (tehdy ještì studentky 
architektury). Ubìhl však rok a rozhledna se stala z pouhé 
pøedstavy reálným cílem. Pøíprava její výstavby oficiálnì od- 
startovala letos v kvìtnu. Vzniklo Obèanské sdružení pro 
výstavbu rozhledny na Vìtrném vrchu v Ostrovì.
„Navštívili jsme kolegy z podobného obèanského sdružení 
v Horšovském Týnì, kterým se podaøilo koncem dubna 
slavnostnì otevøít novou rozhlednu a snažili se od nich 
získat co nejvíce zkušeností a praktických informací,“ uvedl 
místopøedseda pøípravného výboru ostrovského sdružení 
František Wohlmuth. Další dùležité jednání se konalo 
21. kvìtna s Marií Krajcovou (project manager MAS 
Krušné hory západ), na kterém se hovoøilo o možnostech 
a zpùsobu zajištìní finanèních prostøedkù. Nejbližším úko- 
lem sdružení bude pøíprava podkladù pro podání žádosti 
o územní rozhodnutí. Podklady budou pøipraveny ve spo- 
lupráci s Janem Procházkou z firmy Pontika, který poskytuje 
k projektu odborné technické informace.
„V souèasné dobì se vedou jednání o zajištìní projektu. 
Zpracování projektu pøíjezdové komunikace a osazení roz- 
hledny do terénu již pøislíbil Martin Kohout z IMK Projekt - 
jako sponzorský dar. Pro další postup zde bude klíèovým 
výsledek jednání s majitelem pozemku, který pøedbìžnì 
souhlasí s jeho dlouhodobým pronájmem,“ dodal místo- 
pøedseda František Wohlmuth. Podle jeho další informace 
bude rozhledna také zahrnuta do projektu nauèné turistické 
stezky kolem Ostrova. 

Už odjakživa snad každého cestujícího, sjíždìjícího z Vìtrného vrchu po silnici smìrem od Karlových Varù do 
Ostrova, pøekvapovala krása scenérie, otevírající se jakoby znenadání v údolí. Mìsto Ostrov tu poskytuje 
natolik pùsobivý pohled, že mnohé pøitom napadne známý výrok z èeské historie, který údajnì pronesla knìžna 
Libuše: „Vidím mìsto veliké…“ Tito okouzlení cestující jistì nechtìjí doslovnì pøirovnávat naše mìsto k vìhlasné 
Praze, jen se nemohou ubránit silnému dojmu, jaký pohled na Ostrov v tìchto místech vyvolává. Pohled z výšky 
na Ostrov pøekvapí svou malebností nejen návštìvníky pøijíždìjící zdaleka, ale i rodilé Ostrovany, pokaždé 
znovu. Bìhem let se výhled trochu zmìnil díky nové zástavbì a rozvržení komunikací, a tak pohled na Ostrov 
trvá mnohem kratší dobu, než tomu bylo døív. Nová rozhledna na Vìtrném vrchu to však mùže zmìnit 
a každému nabídnout nejen libovolnì dlouhý zážitek a pøehledný obrázek mìsta Ostrova, ale i jeho malebného 
okolí. Z kopce Vìtrný vrch je kromì našeho mìsta možné vidìt panorama Krušných hor s vysílaèem Klínovec, 
pøírodnì chránìnou lokalitu Ostrovské rybníky, ale i vzdálenìjší Doupovské hory.

Irena Janeèková 

Zprávy z MÚ 

Mìstská policie 

Rozhovor s Hanou Šimkovou 

Letní program kláštera 

Kino v èervenci 

Informaèní centrum 

Tipy na výlet 

Sportovní okénko 

Foto: Boøivoj Hoøínek
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V Nemocnici Ostrov byla v letošním roce 
zmodernizována mimo jiné i dvì akutní oddìlení, 
interní a chirurgické. I na tìchto nejfrekven- 
tovanìjších oddìleních mohou naši klienti nyní 
najít pøíjemné rodinné prostøedí. Všechny po- 
koje, vyšetøovny a pøilehlé prostory jsou novì 
vybaveny, barevnì sladìny a vkusnì vyzdobeny 
originálními fotografiemi. Došlo také k význam- 
nému prostorovému zvìtšení. 

Na Jednotce intenzivní péèe (JIP) interního oddìlení 
je nyní celkem sedm lùžek, z toho jedno je na 
oddìleném zákrokovém sálku a jedno lùžko mùže být 

uzavøeno v mo- 
derním izolaèním 
boxu s vlastní kli- 
matizací. Na JIP 
chirurgického od- 
dìlení jsou ètyøi 
speciální  lùžka.  
Obì oddìlení jsou 
novì vybavena 
monitorovacím sys- 
témem špièkové 
kvality a u každého 
lùžka nejmoder- 
nìjším technickým 
zázemím. Lùžkové 
interní oddìlení má 
nyní 10 pokojù. 
Každý pokoj dispo- 

nuje vlastním sociálním zázemím (umyvadlem, WC 
a sprchovým koutem). Na každém pokoji mají klienti 
k dispozici vestavìné skøínì, lednièku a televizi. 
Všechny pokoje jsou vybaveny novými elektricky 
polohovatelnými lùžky, která nemocnice získala z daru 
mìsta Ostrova. Standardní pokoje jsou nyní 
uspoøádány vždy pro tøi lùžka. Interní oddìlení nyní 
nabízí také pokoje nadstandardní, jednolùžkový 
a dvoulùžkové, umožòující i pobyt rodinného pøísluš- 
níka. Klienti oddìlení mohou s návštìvami strávit 
pøíjemné chvíle i v hale s balkonem a výhledem do 
nemocnièního parku. Lùžkové chirurgické oddìlení 
má nyní dvì nové moderní stanice A a B. Stanice A má 
tøi standardní pokoje a jeden nadstandardní jed- 
nolùžkový pokoj. Stanice B má šest standardních 
pokojù, z nichž dva jsou ètyølùžkové, ètyøi tøílùžkové 
a dva nadstandardní jednolùžkové. Vybavení u všech 
pokojù je stejné jako u interního oddìlení. Na 
chirurgickém oddìlení vznikl také zákrokový sál. 
Soubìžnì s rekonstrukcemi se podaøilo posílit a sta- 
bilizovat personál obou oddìlení, což jistì také 
pøispìje k vyšší kvalitì poskytovaných služeb. Tým 
interního oddìlení posílili v letošním roce dva lékaøi, 
Peter Šandor a Amir Sibai, a dvì zdravotní sestry. Další 
posílení se pøipravuje ještì v tomto roce. Tým 
chirurgického oddìlení po nástupu nového primáøe 
Stanislava Kubína posílily i dvì zdravotní sestry. 
Vìøíme, že díky tìmto pozitivním zmìnám se klienti 
budou cítit v nemocnici lépe a jejich pobyt zde bude 
opìt o nìco pøíjemnìjší. Všem hospitalizovaným 
klientùm pøejeme hodnì zdraví, klidné a pøíjemné 
chvíle strávené v naší nemocnici a brzké uzdravení. 

V Nemocnici Ostrov nyní vládne atmosféra svì- 
žesti a rozkvìtu. Tedy já osobnì to tak vnímám. 
Pøispívá k ní zejména dokonèení všech zásadních 
stavebních oprav, které v prùbìhu celého první- 
ho ètvrtletí v nemocnici probíhaly a výraznì za- 
tìžovaly chod zaøízení, zamìstnance i klienty. Vše 
se však v rekordních termínech a ve velmi vysoké 
kvalitì podaøilo zvládnout. 

Kromì klidu a èistoty máme k dispozici nové moderní 
centrální operaèní sály komplexnì vybavené novou 
pøístrojovou technikou, nová lùžková oddìlení interny 
a chirurgie, nové tepelné rozvody a zrekonstruované 
energocentrum, další novì opravené šatny pro 
zamìstnance. V dubnu se nám povedlo uklidit park 
nemocnice, kdy na brigádu dorazilo pøes 60 do- 
brovolníkù z øad èlenù partnerských a podporovaných 
sportovních oddílù LK Slovan Karlovy Vary a TJ 
MDDM Ostrov (oddíl florbalu). Všem zaintereso- 
vaným (zejména zamìstnancùm nemocnice, doda- 
vatelùm, partnerùm i klientùm) patøí velký dík za úèast 
a spolupráci. I když stavební akce a opravy v uply- 
nulém období dominovaly rozvoji našeho zaøízení, 
nebyly to jediné úspìšné projekty, které se podaøilo 
realizovat nebo aspoò nastartovat. Velkou radost mnì 
i mým spolupracovníkùm udìlalo zahájení èinnosti 
nadaèní komise, 
v rámci které se sna- 
žíme realizovat pod- 
poru kulturních, 
vzdìlávacích a spor- 
tovních aktivit v re- 
gionu. Pilotnì byla 
v parku nemocnice 
s velmi pozitivními 
výsledky odzkou- 
šena hipoterapie. 
V souèasné dobì se 
pøipravuje její druhá 
pilotní fáze, která 
zaèíná v èervenci 
a bude se konat 
dvakrát do týdne 
v parku Nemocnice 
Ostrov. Za podpory nemocnice se konal 29. kvìtna 
v parku nemocnice (s velmi pozitivním ohlasem) závod 
v orientaèním bìhu „Park sprint“, kterého se zúèastnilo 
asi 120 závodníkù. Dále pokraèujeme v intenzivních 
pøípravách na získání akreditaèního certifikátu SAK 
a udržujeme politiku øízení jakosti dle normy ISO, 
jejíhož certifikátu jsme držitelem. V uplynulých mìsí- 
cích se opìt podaøilo zásadním zpùsobem rozšíøit 
a zkvalitnit odborné týmy v nemocnici, zejména díky 
nástupùm nových lékaøù do naší nemocnice. Rovnìž 
rozvíjíme komunikaci se zamìstnanci a mezi za- 
mìstnanci. Nemìli bychom zapomenout ani na revizi 
mezd k 1. dubnu a na aktualizaci katalogu benefitù pro 
letošní letní období. V rámci zajištìní péèe o vrcholové 
sportovce a sportovní kluby jsme rozšíøili stávající 
spolupráci s hokejovým klubem HC Energie Karlovy 
Vary i o spolupráci se zajištìním péèe pro hráèe a èleny 
hokejového prvoligového týmu KLH Chomutov. Je 
patrné, že nemocnice si nadále dokázala uchovat 
schopnost realizovat naplánované cíle, projekty 
a pøedstavy. To je spolu s ekonomickými výsledky 
spoleènosti základním pøedpokladem k tomu, 
abychom se mohli pustit do realizace dalších projektù. 
V kvìtnu bylo tedy zahájeno budování nového 
pavilonu pro 25 nových lùžek následné péèe, která 
budou zasazena do moderního a pøíjemného pro- 
støedí. Pøipravujeme komplexní rekonstrukci hlavního 
vstupu, jehož souèástí bude kromì estetických zmìn 
i zlepšení funkènosti vèetnì zajištìní podmínek pro 
bezbariérový vstup. Rozhodli jsme také o obmìnì 
všech výtahù (realizace II. pololetí roku). Pokud to 
èasové a finanèní kapacity dovolí, rádi bychom usku- 
teènili základní architektonické úpravy v areálu parku. 

Zachování Sorely 
v Klínovecké ulici

Kromì již zmínìných projektù je pro II. pol. roku 
prioritou pøíprava a realizace rekonstrukce lùžkové 
èásti gynekologicko-porodnického oddìlení vèetnì 
oddìlení novorozeneckého a pøíprava projektu re- 
konstrukce psychiatrického oddìlení. Vìøíme, že nám 
i v nadcházejícím období zachováte pøízeò a dùvìru. 
A pokud již budete nuceni èerpat naše služby, setkáte 
se pøitom s vysokou odbornou kvalitou, s pøíjemným 
prostøedím a vlídným a pøátelským personálem. 

Nemocnice Ostrov informuje

Nemocnice Ostrov 
modernizuje svá oddìlení

Mgr. David Soukup, øeditel NO

Andrea Zvolánková, tisková mluvèí

Iniciativa zachovat i po rekonstrukci fasád vzhled 
domù v Klínovecké ulici v pùvodním architekto- 
nickém stylu Sorela vznikla již pøed dvìma lety.

Více informací i odpovìdi na pøípadné dotazy na 
e-mailu: sorela.ostrov@seznam.cz. 

 

Osloveni byli zástupci bytových domù è. 978-979, 
964-965, 966-967, 968-969, 970-975, 947-948, 949-
950, 950-951, 953-954. Tyto domy jednotného archi- 
tektonického rázu obklopují oboustrannì Klínoveckou 
ulici a žádný z nich zatím neprošel obnovou fasád. 
Naším zájmem je zanechat odkaz této (pro svou dobu 
specifické) architektury pro další generace. Pøi pohledu 
na architekturu socialistického realismu je tøeba opustit 
pøedsudky vùèi dobì, ve které vznikla. Bez pochyb se 
jedná o koncepèní zástavbu s pøimìøenou podlažností, 
nadèasovým urbanistickým pojetím a vhodnì navrže- 
nými dispozicemi bytù. Po témìø šedesáti letech jsou 
tyto bytové domy stále upøednostòovány pøed novìjší 
panelovou výstavbou. Tváø domù dokreslují vcelku 
dobøe zachované bøízolitové omítky, které stateènì 
vzdorují nepøízni poèasí od doby výstavby. Barevnost již 
døíve popsal historik Lubomír Zeman: „Klasické schéma 
svìtlé pískové a okrové v kombinaci s èervenou tera- 
kotou a režnou šedobílou jako inspirace a návrat 
k barevnosti lidové architektury.“ Právì na tyto tradièní 
hodnoty bychom chtìli pøi obnovì fasád navázat.

Na zaèátku tohoto roku bylo založeno a registrováno 
Sdružení pro zachování Sorely v Klínovecké ulici 
v Ostrovì, do nìhož mohou jako èlenové vstoupit SVJ 
zastoupená vybraným zástupcem, pøípadnì jednotliví 
majitelé bytových jednotek dotèených domù, kteøí 
dùm poté zastupují. Náplní sdružení je spoleèný postup 
pøi opravách a rekonstrukci fasád bytových domù, pøi 
získávání dotací a pøíspìvkù, urèení kvalitních a odpo- 
vídajících materiálù, spolupráce a vzájemné pøedávání 
zkušeností, poradenská èinnost, jednání se státní sprá- 
vou a dodavateli služeb, výbìr kvalitního dodavatele 
pro stavební èinnost (s dùrazem na snížení nákladù pøi 
opakování stejné èinnosti) apod. Sdružení má pouze 
poradní a doporuèující charakter, vlastníci bytových 
jednotek musí o rekonstrukci jako takové rozhodnout 
sami v rámci svého SVJ. Jeho cílem není rozhodovat 
o zpùsobu zateplení èi nepoužití tepelnì-izolaèního 
materiálu, ale snaha zachovat fasádu v pùvodní ba- 
revnosti a se všemi pùvodními zdobnými prvky.

Doufáme, že naše èinnost bude inspirací pro ostatní 
vlastníky bytù v domech, jejichž fasády ještì nebyly 
znehodnoceny necitlivou rekonstrukcí. 

Ing. arch. Marcela Plachá 

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 
9. èervence, uzávìrka pro pøíjem reklam 14. èerven- 
ce. 

Grafická úprava, zlom: Anna Bílková
Tisk: František Beran, Tiskárna BMT, Varšavská 2, Karlovy 
Vary
Šéfredaktor: Ing. Aneta Hoffmeisterová, editor: Irena 
Janeèková
Redakèní rada: Ing. Jan Bureš, Milan Matìjka, Vojtìch 
Písaèka, Ing. Marek Poledníèek, Ing. Jitka Samáková
Redakèní rada neodpovídá za text inzerce.
Pøíspìvky, dotazy, pøipomínky:
hoffmeisterova@dk-ostrov.cz, Infocentrum v DK 
Ostrov (tel. 353 800 526),
i

Registraèní znaèka: MK ÈR E 16035

Pøíspìvky došlé po tìchto termínech nemusejí 
být otištìny!

nzerce: bilkova@dk-ostrov.cz (tel. 353 800 525) 



Odchytovou službu volnì žijících živoèichù fi- 
nanènì podporuje mìsto Ostrov a Karlovarský 
kraj. Ten nedávno pøispìl Obèanskému sdružení 
Ostrovský Macík èástkou 100 tisíc korun. 

Více na: www.macik.websnadno.cz 

„Velmi si toho vážíme, není to rozhodnì bìžné, aby 
zvíøecí azyl dostal tak velkou dotaci. Kraji jsme za tuto 

finanèní podporu vdìèní a vidí- 
me v tom mimo jiné i ocenìní 
naší práce,“ uvedla Hana Šim- 
ková. Z této dotace pracovníci 
Macíka dovybaví vùz pro svou 
odchytovou službu, která pra- 
cuje nepøetržitì ètyøiadvacet 
hodin dennì, bez ohledu na to, 
zda je všední den nebo svátek. 

Odchytovou službu lze zavolat 
na tel. 774 669 084. Pokud ale 
v pøípadì nutnosti zavolají lidé 

napøíklad Mìstskou policii, Polici ÈR nebo hasièe, 
nebude to chyba (policie napøíklad øeší situace, kdy by 
zranìná zvíøata mohla zapøíèinit dopravní nehodu). 
Tyto instituce mají své pokyny a v takovém pøípadì 
budou samy kontaktovat odchytovou službu, která 
rozhodne o tom, zda je nutné zasáhnout èi nikoli. 
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Projekt na úpravu Zámeckého parku v Ostrovì bude 
finanènì podpoøen v rámci ètrnácté výzvy Operaèního 
programu životní prostøedí, Prioritní osa 6  Zlepšování 
stavu pøírody a krajiny, Oblast podpory 6.5 Podpora 
regenerace urbanizované krajiny. Zámecký park, jehož 
historie sahá do 17. století, se v nedávné dobì doèkal 
nových formálních úprav, ale pùvodní porosty vyžadují 
také odborné pìstební zásahy. Cílem projektu, podpo- 
øeného z fondù Evropské unie, je ošetøení stávajících 
vzrostlých stromù zdravotními a redukèními øezy pro 
jejich optimální vývoj, pøípadnì jejich statické zajištìní 
pomocí bezpeènostních vazeb. Vazby (na 19 stro- 
mech) zabrání rozlamování korun, které by strom ne- 
návratnì poškodilo. Souèástí projektu je i kácení ne- 
perspektivních a silnì poškozených stromù v pøedpo- 
kládaném poètu 63 ks, z nichž nìkteré jsou v havarij- 
ním stavu. Souèástí projektu jsou i nové výsadby 100 ks 
stromù, které nezasahují do základní kompozice a no- 
vých obdivovaných formálních úprav, doplòujících ba- 
rokní architekturu staveb. Výsadba nebude provádìna 
ani mezi ochrannými valy øíèky Bystøice, kde by mohla 
ovlivnit prùtoky velkých vod, pøed jejichž vlivy mají 
protipovodòové hrázky park chránit. Novými dosad- 
bami budou doplnìny stávající aleje a porosty pøi 
okraji parku ve Staromìstské ulici, které park odcloní 
od komunikace a vytvoøí intimnìjší prostøedí a pøíjem- 
né mikroklima pro návštìvníky. Nové døeviny tyto 
zdánlivì fádní èásti parku zpestøí a zatraktivní. K vý- 
sadbì byly vybrány pøevážnì domácí druhy, respek- 
tující lokální i regionální pøírodní podmínky. Pøi pøí- 
pravì projektu byl brán ohled i na zájmy památkové 
péèe, nebo� Zámecký park je evidován jako nemovitá 
kulturní památka. Pøedpokládané zahájení projektu je 
v lednu 2011, ukonèení v listopadu 2012. Celkové 
pøedpokládané náklady èiní 5,6 mil. Kè, získaná dotace 
pøedstavuje až 90 % celkových nákladù, 85 % bude 
poskytnuto z Fondu soudržnosti a Evropského fondu 
pro regionální rozvoj, 5 % ze Státního fondu životního 
prostøedí. Minimální spoluúèast na financování pro- 
jektu mìstem Ostrov je 10 %. 

Karlovarský kraj se uchází o poøadatelství Her 
V. zimní olympiády dìtí a mládeže ÈR 2012 
(22. až 27. ledna a 29. ledna až 3. února 2012). 

Sportovní soutìže budou rozdìleny na povinné 
a volitelné olympijské sporty. Mezi povinné sporty 
bude zaøazeno alpské lyžování, bìh na lyžích, skoky 
na lyžích, severská kombinace, snowbording a lední 
hokej. Ve volitelných bude mít zastoupení kraso- 
bruslení, rychlobruslení a biatlon. Ke spolupráci 
a organizaènímu zajištìní pøizval Karlovarský kraj 
i mìsto Ostrov. 

V Ostrovì na zimním stadionu jsou plánovány 
soutìže ve volitelných olympijských sportech, kra- 
sobruslení a rychlobruslení. Dalšími oslovenými 
mìsty jsou napø. statutární mìsto Karlovy Vary, 
mìsto Boží Dar, mìsto Sokolov, ale také mìsto 
Oberwiesenthal ve Spolkové republice Nìmecko. 

Kostel sv. Jakuba Vìtšího patøí mezi pozdnì ro- 
mánské kostely z první poloviny 13. stol. Vysvì- 
cen byl pravdìpodobnì roku 1226 jako farní 
kostel trhové osady Ostrov, v jejímž støedu stál. 

V prùbìhu 17. stol. byla provedena „barokizace“ 
kostela, která spoèívala v prolomení vìtších otvorù pro 
okna, vybudování nového hlavního oltáøe, vestavbì 
døevìné kruchty a výmalbì interiéru kostela. Další 
zásadní oprava probìhla až r. 1912, kdy vnìjší podobì 
kostela byl vtisknut „romantický“ ráz spárového zdiva. 
Kostel se nachází v centru souèasného areálu mìst- 
ského høbitova v Ostrovì a je zapsaný v Ústøedním 
seznamu kulturních památek ÈR. Prostor kostela bude 
sloužit nìkolika úèelùm: pro obøady liturgické (mše, 
zádušní mše), obøady civilní (rozlouèení se zesnulými), 
ale i pro pøíležitostné kulturní akce. Celková kapacita 
návštìvníkù je stanovena na cca 40 míst k sezení. 
Vlastní mobiliáø je navržen tak, aby doplnil prostor 
o prvky související s pùvodní sakrální funkcí kostela. 
Další práce v interiéru budou spoèívat v demontáži, 
oèištìní a penetraci stávající dlažby a dodávky 10 % 
nové dlažby, zajištìní tìsnosti stávajících vstupních 
dveøí a zhotovení mobiliáøe: lavic, oltáøního stolu, øeè- 
nického pultu a nosné konstrukce pro závìs (vè. zá- 
vìsu). Práce na obnovì interiéru by mìly být skonèeny 
letos v øíjnu, mìstskou pokladnu bude obnova stát 
496 712 tis. Kè (vè. DPH).

Mìsto Ostrov vypsalo výbìrové øízení na prodej 
pozemkù v Ostrovì pro výstavbu domù pro bydlení 
v území Ostrov východ. Vhodné pro developerské 
firmy. Podrobné podmínky viz www.ostrov.cz, úøední 
deska oznámení è. 326/10 nebo na tel. 353 808 600. 

V polovinì kvìtna si pøi návratu z procházky všimly dvì 
kolemjdoucí ženy mladé labutì sedící na silnici poblíž 
nádraží ve Vojkovicích. Labu� sice nejevila známky váž- 
nìjšího úrazu, ale o jejím nenormálním chování vypo- 
vídalo už to, že kromì výstražného chrèení nerea- 
govala, ani když se k ní pøiblížily na vzdálenost jednoho 
metru. Navíc se nacházela na neobvyklém místì po- 
mìrnì daleko od øeky. Labu� si na pøítomnost žen 
rychle zvykla a uklidnila se, ale když pak pøicházel muž 
se psem, zøejmì strach ze psa ji donutil z místa odejít, 
chùze však pro ni byla viditelnì obtížná. Došla na ne- 
dalekou travnatou plochu, kde zùstala až do pøíjezdu 
pracovníka azylu. Pøitom si ženy všimly, že labu� má 
poranìné nohy.
„Nejvíc nás pøekvapilo, že skupinka mladých lidí, kteøí 
šli stejnou cestou pøed námi, si labutì vùbec nevší- 
mala, prostì ji obešla a pokraèovala dál,“ uvedla jedna 
z žen, která zavolala odchytovou službu Macíka. Když 
pak do mobilu popsala chování a vzhled labutì, roz- 
hodla Hana Šimková o nutnosti odchycení. Labu� bylo 
tøeba pohlídat do pøíjezdu služby, aby ji dále nezranilo 
projíždìjící auto nebo zatoulaný pes, ale také aby ne- 
odešla zpìt na øeku, kde by jí už nebylo možné 
pomoci. Pracovník odchytové služby Marek Šinkoviè 
potvrdil, že labu� má zranìné obì nohy, odbornì ji 
odchytil a odvezl. Následující den Hana Šimková 
sdìlila, že labu� byla ošetøena veterináøem, její zranìní 
bylo už pomìrnì staršího data, proto byla vyhublá 
a oslabená. V azylu tedy zùstane asi mìsíc a poté bude 
znovu vypuštìna na vodu.  

Na všech katastrálních územích ve správní pù- 
sobnosti mìsta Ostrov s výjimkou katastrálního 
území Boè, Korunní, Malý Hrzín, Odviniv, 
Peklo, Smilov nad Ohøí, Srní u Boèe a Stráž nad 
Ohøí konèí dnem 31. prosince 2011 platnost 
lesních hospodáøských osnov. 

Z tohoto dùvodu se Rada mìsta Ostrov usnesla vydat 
(dle zákona o lesích) naøízení o zámìru zadat zpra- 
cování nových lesních hospodáøských osnov pro 
zaøizovací obvod Plešivec - Ostrov s platností od 
1. ledna 2012 do 31. prosince 2021. Lesní hospodáø- 
ské osnovy budou vypracovány bezplatnì pro všech- 
ny právnické a fyzické osoby, které jsou vlastníky lesù 
o výmìøe do 50 ha, s výjimkou tìch, kteøí si podle 
lesního zákona zadali zpracování lesního hospo- 
dáøského plánu. 

Mìsto Ostrov každoroènì pøidìluje dotace na 
podporu bydlení obèanùm mìsta. Celková èástka 
vynaložená mìstem na podporu bydlení od roku 
1999 èiní 30 mil. 34 tis. Kè. 

Odbor majetku mìsta za dobu trvání programu (1999-
2009) zaznamenal 291 žádostí o podmínìnì návrat- 
nou dotaci. Z celkového poètu bylo vyhovìno celkovì 
èi èásteènì 283 žádostem, 10 žádostí bylo zamítnuto. 
Mìsto vyhovìlo 118 žádostem, podaným na koupi 
a dovedení inženýrských sítí k pozemku, na výstavbu 
nového rodinného domu vyhovìlo 116 žádostem 
a dále 49 žádostem o dotaci na vytvoøení nové bytové 
jednotky. Celkem bylo z dùvodu nedodržení smluvních 
podmínek pìt dotací vráceno a tøi dotace jsou mìstem 
vymáhány. Ve sledování zùstává za uplynulé období 
dosud 166 pøidìlených dotací. U zbývajících 117 
dotací byly splnìny všechny podmínky a termíny, proto 
byly ze sledování vyøazeny. Letos bylo již podáno šest 
žádostí, z toho bylo pìt vyplaceno a jedna žádost byla 
zamítnuta. 

Obnova interiéru 
kostela sv. Jakuba Vìtšího

Jarmila Rubešová, odbor investic

Zranìná labu� skonèila v Macíku

Poznámka redakce: Dle sdìlení Hany Šimkové se 
labu� již natolik zotavila, že se jí po nìkolika pokusech 
podaøilo z azylu odletìt. 

Odchytovou službu Macíka podpoøil kraj

Labu� sedící na silnici by nemìli kolemjdoucí pøehlížet.
Foto: Martina Králová

 jan

Irena Janeèková

Labu� nejprve zklidníme tím, 
že jí znemožníme vidìní, 
vysvìtluje Marek Šinkoviè.

Nové lesní hospodáøské 
osnovy 

Hry V. zimní olympiády 
dìtí a mládeže

Ing. Ralph Erlebach, Odbor ŽP

Mgr. Lucie Mildorfová, ved. odboru KSVS

Ostrov dostal dotaci 
na Zámecký park

Prodej pozemkù v Ostrovì

Ing. Jana Urbánková, ved. Odboru MM

Revize dotací 
na podporu bydlení 

Ing. Alexandra Fürbachová, ved. Odboru RÚP

Ing. Jana Urbánková, ved. Odboru MM



Za uplynulým školním rokem se ohlížíme s uspo- 
kojením. Jaký tedy byl? Do pøedmìtových sou- 
tìží a olympiád vyslaly své reprezentanty všech- 
ny pøedmìtové komise. Na celostátní úroveò se 
probojovalo osm studentù (v soutìžích støedo- 
školské odborné èinnosti, chemie, biologie, fyzi- 
ky a èeského jazyka) a jeden kolektiv v rámci 
informatiky. Na celostátní úrovni zazáøil také 
další kolektiv v nesoutìžním Pražském student- 
ském summitu. V krajských kolech soutìží uspì- 
lo celkem 24 (!) studentù a pìt družstev; na této 
úrovni byly úspìšné již témìø všechny pøed- 
mìty. Naše škola poøádala okresní a krajská 
kola olympiád v biologii, chemii, matematice 
a nìkolika sportovních soutìžích. Všichni stu- 
denti, kteøí vzornì reprezentovali Gymnázium 
i mìsto Ostrov, byli ocenìni také pøi slavnostním 
zakonèení školního roku na Gymnaziáles. 

Tradiènì košatá byla nabídka studijních pobytù 
a poznávacích zájezdù. Své obzory rozšiøovali a kon- 
verzaèní dovednosti testovali studenti ve Velké 
Británii, Øímì, Berlínì, Osvìtimi, v Normandii èi 
zemích Beneluxu. Již nyní jsou pøipravovány další 
zahranièní zájezdy na pøíští školní rok. Další možnosti 
nabídl našim studentùm mezinárodní celoroèní 
projekt, který pøipravila a realizuje pøedmìtová 
komise nìmeckého jazyka. Projekt seznamuje naše 
a nìmecké studenty se svátky, zvyky a tradicemi 
v Krušnohoøí. 

Dalším doplòkem studia byly desítky exkurzí, kul- 
turních poøadù, besed s mnoha významnými osob- 
nostmi pøímo na gymnáziu èi v jiných mìstech naší 
republiky. Naši studenti stanuli tváøí v tváø napøíklad 
Václavu Havlovi, Jiøinì Šiklové, Cyrilu Svobodovi 
nebo herci Pavlu Liškovi. Výèet všech nabídek a akti- 
vit by byl velmi dlouhý; dùležité je, že se jich studenti 
zúèastòují s velkým zájmem a podle slov jejich i ro-
dièovské veøejnosti je tato nabídka právì tím, co 
odlišuje naši školu od ostatních støedních škol. Všem 
aktivním pedagogùm za to patøí uznání a dík! 

Gymnázium Ostrov pøeje všem ètenáøùm OM, 
vyuèujícím, studentùm, provozním zamìstnancùm 
i pøíznivcùm naší školy krásné prázdniny. 
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Zprávy ze škol
Gymnázium Ostrov

Unikátní metoda výuky angliètiny Wattsenglish 
nabízí možnost, jak vstøebávat a uèit se jazyk pøiro- 
zenou formou již v dìtství. Jedineènou výhodou 
tohoto uèení je pøítomnost pedagogicky vzdìlané- 
ho rodilého mluvèí, který zábavnou formou mo- 
tivuje dìti od tøí do 15 let plnì rozumìt anglic- 
kému slovu a melodii jazyka. 

Potøeba jazykové gramotnosti v souèasnosti stoupá, je 
nedílnou souèástí vzdìlání a nezbytností i samo- 
zøejmostí pøi získávání pracovních pøíležitostí. V Ostrovì 
se ve školním roce 2009-10 do tohoto projektu zapojily 
tøi školy. V MŠ Masarykova to byl kroužek Zaèínáme 
s angliètinou (15 dìtí), v MŠ Palackého Learn & Play 
(sedm dìtí). Jako první ze základních škol navázala spo- 
lupráci ZŠ Májová, kde se do kroužku Learn & Play 
pøihlásilo 20 dìtí z prvních a druhých tøíd. Velký dík patøí 
všem øeditelùm i pedagogickým pracovníkùm, kteøí 
tuto výuku umožnili. Ty dìti, které nemìly možnost 
absolvovat výuku v rámci školky èi družiny, využily od- 
poledních kurzù v jazykovém centru (25 dìtí ve tøech 
rùzných kurzech). V pøíštím školním roce bude kroužek 
opìt nabídnut i na jiných mateøských a základních 
školách. 

Jsem potìšena reakcemi rodièù, kteøí ocenili naši práci 
s dìtmi i nadšení americké lektorky Alex a o metodì 
výuky se vyjádøili takto: „Mockrát dìkuji za to, že i v na- 
šem mìstì koneènì vznikla možnost rozvíjet jazykové 
schopnosti v angliètinì u dìtí od pøedškolního vìku, 
a co se mi líbí nejvíce, s možností další návaznosti i po 
nástupu do základní školy. S obìma dcerami jsme byly 
nadšené z možnosti procvièovat si slovní zásobu a po- 
rozumìní prostøednictvím internetových stránek, kde 
jsou výborným zpùsobem zpracovaná jednotlivá téma- 
ta. Hanièka se na hodiny velmi tìšila a doma se chlu- 
bila, jak si hráli, zpívali a tancovali. Jsme plni oèekávání, 
v jakém duchu bude probíhat prázdninový pøímìstský 
tábor v Karlových Varech.“ (Martina Opichalová). 
„K metodì WE bych (aè neodborník) chtìla dodat, že 
je výborná. Takhle nìjak jsem si vždycky výuku angliè- 
tiny pøedstavovala, a nejen pro dìti.“ (Dáša Machko- 
vá). Ráda bych podìkovala všem rodièùm za výbornou 
spolupráci, popøála jim i jejich dìtem krásné prázdniny 
a v záøí se tìšíme na shledanou. 

V období prázdnin od 1. èervence do 31. srpna 
dochází ke zmìnì otevírací doby. 

Ekocentrum bude otevøeno od úterý do nedìle 
od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hod. 
V pondìlí je pro veøejnost zavøeno.

Na jaøe uspoøádala firma Witte Nejdek pro 
dvouèlenná družstva studentù 1. až 3. roèníkù 
SPŠ Ostrov znalostní soutìž „18 Witte klíèù 
k dospìlosti“, jež mìla prokázat povìdomí sou- 
èasných studentù technických oborù o jednom 
z nejvìtších zamìstnavatelù našeho regionu. 
Ti, kteøí se umístili na prvních tøech místech, 
obdrželi vedle vìcných pøedmìtù i lákavý bonus, 
èervnový tøídenní výlet do mateøské firmy této 
spoleènosti v nìmeckém Velbertu. 

Zde jsou postøehy studentù Pospíšila, Jetmara, 
Èervinky, Vyhnánka, Hladíka a Filipa. 

„Cesta z Ostrova do Velbertu trvala pøes šest hodin. 
Ubytovali jsme se v podnikových ubytovnách vzdá- 
lených jen 200 m od budovy firmy Witte. Pøekvapilo 

nás, že každý z nás mìl svùj vlastní pokoj. Návštìvu 
podniku jsme zahájili v kantýnì, potom nás nìmecká 
prùvodkynì, sleèna Amling, seznámila s historií 
podniku, výrobní náplní a spolupracujícími firmami 
v okolí i ve svìtì. Pak jsme si prohlédli místní 
galvanovnu. Po obìdì nás èekal Essen a exkurze po 
jeho prùmyslových pamìtihodnostech, pøedevším 
èernouhelný hlubinný dùl s muzeem. Detailní tøí- 
hodinová prohlídka nadchla každého z nás, i pana 
Svobodu, který nás za školu doprovázel. Následující 
den zaèal prohlídkou lisovny plastù, v níž jsme se 
seznámili s výrobky, které se tu lisují. Nesložitìjší úkol 
jsme mìli teprve pøed sebou: v tøíèlenné sestavì 
vytvoøit dvì koláže na téma našeho pobytu ve Witte. 
Po prohlídce výrobního závodu ve Velbertu jsme 
zamíøili domù. Bìhem pobytu bylo o nás skvìle 
postaráno, a pøestože se jednalo pouze o tøídenní 
exkurzi, dozvìdìli jsme se øadu zajímavých informací 
z technických oborù, mohli se na vlastní oèi pøe- 
svìdèit, jaké podmínky mají zamìstnanci v zemi 
západních sousedù. Také jsme vidìli, jak dùležitá je 
pro mladého èlovìka znalost cizích jazykù.“ 

Tolik názory studentù. Bylo by skvìlé, kdyby se 
v podobném duchu podaøilo zorganizovat co nejvíce 
exkurzí i s dalšími podniky našeho regionu. Už naši 
pøedkové tvrdili, že sebelepší teorie by mìla být 
vedena ruku v ruce s praxí. 

SPŠ Ostrov

Mgr. Libor Háèek  

Otevírací doba Ekocentra

Podìkování
Dìkujeme všem malým i velkým obèanùm našeho 
mìsta, kteøí v prùbìhu školního roku pøinášeli 
zvíøátkùm v Ekocentru dobrùtky k pøilepšení jejich 
jídelníèku. Václav Hraba, ved. EC

Wattsenglish je angliètina 
pro dìti 

Dominika Bílková, koordinátora kurzù
Mgr. Libor Velièka

Muzeum v Essenu                                      Foto: Václav Vyhnánek

Studenti gymnázia v Øímì                                                                                                                              Foto: Archiv Gymnázia Ostrov
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Zprávy ze škol

Strážníci zjistili celkem 336 pøestupkù a uložili za 
nì sankce v celkové výši 26 400 Kè, z toho 232 
pøestupkù v dopravì a 104 na úseku veøejného 
poøádku. Mimo to øešili napøíklad 187 rùzných 
oznámení vèetnì linky 156, doruèili 83 písem- 
ností vèetnì výzev o nezaplacení dluhu nebo 
pohledávky, zadrželi dva pachatele podezøelé 
z trestných èinù a provedli 25 kontrol zahrádkáø- 
ských kolonií.

1. kvìtna 19.33 hod. Oznámení, že v marketu za- 
drželi pachatele krádeže. Na místì strážníci zjistili, že 
se jedná o 23letého muže z Karlových Varù Doubí, 
který odcizil zboží v hodnotì 901 Kè. Zboží bylo 
vráceno a pachateli byla uložena bloková pokuta.

8. kvìtna 3.50 hod. Oznámení, že na Jáchymovské 
ulici v domì 1377 poškodil pachatel dveøe jednoho 
z bytù. Strážníci na místì zjistili, že se jedná o 36letého 
muže z Ostrova. Vìc byla pøedána Obvodnímu 
oddìlení PÈR Ostrov.

10. kvìtna 6.50 hod. V zahrádkáøské kolonii nad 
nádražím se pohybovaly podezøelé osoby, které na 
kárce pøevážely železo. Strážníci zadrželi dva 20leté 
muže z Ostrova, kteøí vezli železný šrot. Pro pode- 
zøení z trestného èinu krádeže byla na místo pøivolána 
PÈR Ostrov, která vìc pøevzala.

12. kvìtna 18.00 hod. Krádež v marketu, kde 28letý 
muž z Karlových Varù odcizil zboží v hodnotì 316 Kè. 
Odcizené zboží bylo vráceno a pachateli byla uložena 
bloková pokuta.

17. kvìtna 11.00 hod. Strážníci zjistili v ulici U Ne- 
mocnice volnì pobíhajícího psa a vzápìtí i jeho ma- 
jitele, 61letého muže z Ostrova. Porušení vyhlášky 
vyøešili domluvou s tím, že si musel pejska uvázat na 
vodítko.

19. kvìtna 8.55 hod. Strážníci pøi obchùzce zjistili, že 
20letý muž z Merklína kouøí v prostoru autobusové 
zastávky. Porušení ustanovení o pøestupku s ním bylo 
vyøešeno domluvou.
Týž den po 22. hodinì strážníci provedli kontrolu tøí 
provozoven ve mìstì, kde jsou provozovány výherní 
hrací automaty. Ve všech tøech bylo zjištìno, že jsou 
automaty ještì v provozu, v rozporu s pøíslušnou 
vyhláškou. S pracovníky provozoven byly pøestupky 
projednány a byly jim uloženy blokové pokuty.

21. kvìtna 0.15 hod. Oznámení o rušení noèního 
klidu v Masarykovì ulici. Na místì strážníci zjistili, že 
se zde hlasitì baví a pouštìjí hudbu tøi muži z Ostrova 
ve vìku od 20 do 21 let. Strážníci vìc vyøešili domlu- 
vou a doporuèili jim, aby si našli jiné místo, kde 
nebudou rušit ostatní obèany.

25. kvìtna 23.20 hod. V rámci spolupráce s PÈR 
vyjeli strážníci do Severní ulice, kde mìlo dojít 
k drobné dopravní nehodì. Na místì zjistili, že 31letý 
muž z Ostrova nacouval do jiného vozidla a poté se 
snažil z místa nehody utéct, byl však zadržen. Vyzvali 
øidièe, aby jim pøedložil doklady a poté zjistili, že øidiè 
má zadržený øidièský prùkaz. Dle detekèního pøístroje 
navíc pøed jízdou požil alkohol (mìøení ukázalo 2,71 
promile alkoholu v krvi). Vzhledem k tomu, že se 
jednalo o podezøení ze spáchání dvou trestných èinù, 
byla pøivolána PÈR Ostrov, která pøípad pøevzala.

30. kvìtna 3.50 hod. Strážníci pøi kontrole zjistili, že 
vozidlo zaparkované v ulici Odborù neprochází evi- 
dencí pojištìných vozidel. Byl zjištìn majitel vozidla, 
a protože se jedná o jiný správní delikt, pøestupek byl 
pøedán správnímu orgánu v místì jeho bydlištì. 

Mìstský dùm dìtí a mládeže ve spolupráci s Eko- 
centrem uspoøádal 30. kvìtna oslavy ke Dni dìtí, jež se 
konaly v areálu ostrovského kláštera. Dìtského dne se 
zúèastnili i strážníci Mìstské policie Ostrov. Strážníci 
dìtem i jejich rodièùm pøedvedli své vybavení, které 
používají k bìžné èinnosti ve službì v MP Ostrov. Dìti 
mìly možnost vyzkoušet si radiostanice a pøi sezení ve 
služebním vozidle si mohly zapnout majáky a výstraž- 
né zvukové zaøízení, o což byl nejvìtší zájem. Dìti se 
zajímaly také o další vybavení, napøíklad minikamery, 
odchytové zaøízení pro pejsky apod. Pøi ukázce 
výstroje a výzbroje strážníkù si dìti užily i zábavu pøi 
zkoušení nìkterých výstrojních souèástek strážníkù. 
Dìti také prokazovaly vìdomosti napø. z pravidel sil- 
nièního provozu a za svoji aktivitu a znalosti byly 
strážníky odmìòovány drobnými dárky. Zájem dìtí 
o ukázku Mìstské policie Ostrov byl opravdu veliký 
a strážníci mìli co dìlat, aby stihli odpovídat na 
všechny možné i všeteèné otázky a pøedvést jim 
veškerou svoji výbavu. O dva dny pozdìji, 1. èervna 
v odpoledních hodinách se konal Dìtský den také 
u ZŠ J. V. Myslbeka a také zde, pøestože nebylo nijak 
vlídné poèasí, byl zájem dìtí o ukázku vybavení 
strážníkù velký. 

Mìstská policie Ostrov by chtìla tímto podì- 
kovat všem dìtem, které se zúèastnily ukázek 
a vyslovit všem pochvalu. Rádi se opìt zúèastní- 
me dalších akcí poøádaných pro dìti a mládež 
v Ostrovì.

Školní rok skonèil, je vhodná chvíle se ohlédnout, 
co pøinesl. Výraznou zmìnou v uplynulém škol- 
ním roce je širší využití informaèních technologií 
ve školské administrativì i výuce. 

Škola má moderní internetové stránky s aktuálními 
informacemi a fotografiemi, II. stupeò má elektronic- 
ké žákovské knížky a známky najdou na internetu i ro- 
dièe žákù I. stupnì, samozøejmostí se staly elektro- 
nické tøídní knihy i zprávy, modernizací tedy prošla 
i komunikace školy s rodièi. Plné funkènosti se doèkala 
školní poèítaèová sí�, rozsáhlou modernizací prošla 
školní poèítaèová uèebna, ve které najdou své samo- 
statné pracovní místo žáci vìtšiny tøíd. Ve škole i školce 
jsme reagovali na požadavky rodièù na bezhotovostní 
platby za školní družinu a školku, školní výlety, školy 
v pøírodì ad. Je ale stále otázkou èasu, kdy si rodièe na 
nový zpùsob plateb zvyknou a podaøí se nám vymýtit 
každomìsíèní pozdní platby. Žáci MŠ i ZŠ se zúèastnili 
mnoha soutìží sportovních, vìdomostních, výtvar- 
ných èi napø. pìveckých. V mnoha pøípadech si odnesli 
skvìlá umístìní, za která si zaslouží opìt pochvalu 
a podìkování. V zákl. škole pokraèovaly projekty za- 
mìøené na výuku cizích jazykù. Škola zùstala i nadále 
centrem zkoušek Young learners exams a centrem 
Pre-testù z anglického jazyka. Èást dìtí byla na zájezdu 
v Anglii. Ve II. pol. se žáci, rodièe i uèitelé zúèastnili 
internetového anketního prùzkumu Mapa školy. Na 
konci školního roku si žáci 3., 5., 7. a 9. tøíd provìøili 
znalosti a schopnosti ve srovnávacích testech Kalibro 
z èeského jazyka, cizího jazyka, matematiky, humanit- 
ního a pøírodovìdného základu. Výsledky obou na 
škole nezávislých výzkumù by mìly pøispìt k lepšímu 
poznání školy, odhalení našich slabin, poznání poža- 
davkù a pøedstav žákù, rodièù i uèitelù, což doufám 
povede ke zkvalitnìní výuky a všech služeb. Mnohé 
tøídy I. a II. stupnì i školky vyjely do škol v pøírodì. 
Znalosti z lavic si žáci doplnili na èetných poznávacích 
výletech a exkurzích. Podaøilo se úspìšnì realizovat 
tradièní akce vìtšího rozsahu, napø. Den otevøených 
dveøí, soutìžní odpoledne ke Dni dìtí, školní akade- 

Bìhem èervna žáky zamìstnávala snaha vylepšit 
si prospìch pøed závìreèným vysvìdèením, 
potom ale pøišla zasloužená odmìna v podobì 
školních výletù, exkurzí a školy v pøírodì. Závìr 
školního roku s sebou pøinesl také ukonèení 
všech dlouhodobých sportovních soutìží.

Všem žákùm a zamìstnancùm školy pøejeme 
krásnì prožité prázdniny! 

 

Pohár rozhlasu (kde jsme se umístili na 3. místì v rùz- 
ných atletických soutìžích) a turnaj v malé kopané pro 
žáky 6. a 7. tøíd uzavíral celoroèní klání, Pohár starosty 
mìsta. Vítìzství fotbalistù a celoroèní úspìchy žákù 
II. stupnì znamenaly, že naše škola opìt obhájila cel- 
kové 1. místo mezi ostatními ostrovskými školami. 
Skvìlé je, že ani žáèci I. stupnì si nevedli o nic hùø. 
Také oni získali 1. místo v obdobné soutìži, Poháru 
Rady mìsta. Všem reprezentantùm školy dìkujeme za 
výborné sportovní výsledky a tìšíme se, že i pøíští rok 
se bude opìt daøit. V internetové soutìži o finanèní 
pøíspìvek firmy ÈEZ jsme bohužel slibné vedení ne- 
udrželi. Po urputném boji nakonec naše škola skonèila 
na 2. místì. Zisk 16 tisíc hlasù však výraznì pøedèil naše 
oèekávání, proto všem hlasujícím dìkujeme za pod- 
poru. Z projektu moderní uèebny zdravého životního 
stylu ovšem nesešlo, pouze bude financován ze zdrojù 
školy. I když se tedy nebude jednat doslova o oran- 
žovou uèebnu, na novì vybavenou tøídu se mohou 
žáci tìšit již v záøí. Než se však znovu sejdeme, èeká nás 
zasloužený odpoèinek. 

ZŠ J. V. Myslbeka 
a MŠ Ostrov

ZŠ Masarykova

 Bc. Pavel Èekan 

Den dìtí s mìstskou policií

mii, rozlouèení s žáky 9. tøíd ad. O prázdninách budou 
ve škole vymìnìna okna a tím zahájena postupná 
rekonstrukce budovy školy (sociální zaøízení, rozvody 
vody, tepla ad.). Další zásadní rozvoj vybavenosti školy 
(možná i školky) oèekáváme v r. 2011, kdy plánujeme 
nakoupit další moderní uèební pomùcky (interaktivní 
tabule, vizualizéry ad.). Využity budou jak finanèní 
prostøedky školy, tak i více než dva miliony korun 
z projektu EU peníze školám. 

Dìtem dìkuji za snahu a píli, pedagogùm i ostat- 
ním zamìstnancùm školy za spolupráci a spoleè- 
nou snahu dìlat pro dìti víc, než musí. Všem pøeji 
sluneèné prázdniny. Mgr. Martin Fous

Hana Poláková

Mìstská policie Ostrov 
v kvìtnu 

Bc. Pavel Èekan

Dìtský den s policií se vydaøil.                               Foto: Archiv MP



Kdy obèanské sdružení vzniklo?

Jaký je v Macíku souèasný stav?

Provádíte i odchyt volnì žijících zvíøat?

Jaké další aktivity Macík vyvíjí?

Už pøed jeho založením jsme mìli nìkolik vlastních 
zvíøat (dokonce i jednoho konì), nebylo jich ale tolik 
jako dnes. Nejprve jsme se pøihlásili pod patronát 
pardubického Macíku a naše èinnost se zvolna roz- 
víjela díky pøíležitostem, které jsme dostávali a díky 
lidem, kteøí nám pomohli. Velmi se pøièinilo mìsto 
Ostrov i Dùm kultury, který nám pomáhá s propagací 
a na jehož akcích vystupujeme, spolupracujeme také 
s Mìstskou policií. Díky podpoøe mìsta, které nám 
pomohlo pøedevším finanènì a poslalo nám sponzory, 
jsme na to od zaèátku nebyli sami. Samotné obèanské 
sdružení vzniklo v únoru 2002. 

Máme právì ètyøiadvacet koní ve vìku od jednoho 
roku do dvaceti let. Vìtšinou jsou to konì odkoupení 
z jatek, darovaní, odebraní majitelùm pro špatnou péèi 
nebo dokonce nalezení v lese, kde je majitel nechal 
svému osudu. Mají k dispozici 30 ha ohrazených 
pastvin a otevøené stáje, takže z nich mohou vycházet 
podle své potøeby. Chováme je pøirozeným zpùso- 
bem. Spolu s nimi je na pastvinì i kráva Nataša, ovce 
a kozy. Máme nìkolik psù odebraných pro týrání, vy- 
øazené feny z chovatelských stanic a staré èi tìžce 
nemocné psy z útulkù, které jsme pøijali na dožití. Pøed 
èasem jsme našli i psa uvázaného u plotu tady za 
domem. Nové psy zatím nepøijímáme, naše kapacita 
je v souèasnosti plná. Koèek máme asi šedesát, tedy 
rovnìž plnou kapacitu. Jsou to finanènì nejnároènìjší 
zvíøata, co se týká veterinární péèe: kastrujeme koèky 
i kocoury, zajiš�ujeme odèervení, odblešení, podestýl- 
ky atd. Navíc se nám dennì ozývají lidé a nabízejí 
ko�ata, kterých se chtìjí zbavit. Každý den je to asi 30 
ko�at, která musíme kvùli vyèerpané kapacitì odmít- 
nout. Co se s ko�aty stane pak, mùžeme se jenom 
domýšlet. Dále máme kozy, ovce, husy, exotické pta- 
ctvo. Všechna naše zvíøata pøedstavujeme na našich 
oficiálních internetových stránkách a také na face- 
booku, kde jsme pod odkazem OS Ostrovský Macík.

Ano, pracujeme také jako Odchytová stanice volnì 
žijících zvíøat, což znamená, že tato zvíøata jsou u nás 
jen na pøechodnou dobu. Po odchytu veterináø urèí, 
zda je zvíøe schopné pøežití, jestli potøebuje zdravotní 
péèi (v tom pøípadì je pøevezeme do záchranné stani- 
ce) nebo jestli se mùže vypustit na svobodu. Pokud 
odchytíme mláïata volnì žijících zvíøat, napøíklad dra- 
vých ptákù, staráme se o nì a krmíme je po dobu 
jednoho mìsíce a potom je vypouštíme zpìt do pøíro- 
dy. Tato èinnost je sponzorována krajem, což nám 
dává možnost postarat se o velké množství odchy- 
cených divokých zvíøat. 

V Ostrovì se pravidelnì se svým programem zúèast- 
òujeme Klášterních slavností, Michaelské pouti, Slav- 
nostního rozsvícení vánoèního stromu, v Jáchymovì 
zahájení lázeòské sezóny. Poøádáme osvìtové pro- 

gramy pro školky, školy a družiny, ve kterých se dìti 
u nás seznámí s jednotlivými zvíøaty a jejich osudy, pro- 
mítneme jim nauèné video s následnou besedou. Se 
zvíøaty docházíme do škol a školek s cílem nauèit dìti 
dobrému vztahu ke zvíøatùm. Poøádáme osvìtu pro 
širokou veøejnost v oblasti ekologie, ochrany zvíøat 
a životního prostøedí. Už ponìkolikáté jsme uskuteèni- 
li pravidelnou kastraci bezprizorních koèek v Ostrovì, 
Karlových Varech, Merklínì a Hroznìtínì, jednou 
v Kadani. To obnáší odchyt, kastraci a desetidenní péèi 
o kastrované zvíøe. Po této dobì je vypuštìno zpìt 
v místì odchytu. Pro tuto èinnost jsme proškoleni, 
vybaveni a je schválena Krajskou veterinární správou. 
Naši èlenové také navštìvují Domov pokojného stáøí 
v Hroznìtínì, Stacionáø pro seniory v Ostrovì a Do- 
mov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku. V tìchto 
institucích se snažíme zpestøit život starým lidem. Letos 
jsme se zúèastnili øezbáøského sympozia v Domovì 
pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské. 
Klienti Domova mohli navázat kontakt s králíkem, 
morèetem a dvìma psy, mohli je hladit, cítit teplo 
živého reagujícího tvora. Tyto zdánlivé malièkosti pù- 

sobí na psychiku èlovìka velmi pozitivnì. Pro své èle- 
ny, pøátele, sponzory, lidi, kteøí nám nìjak pomohli, ale 
i pro ostatní veøejnost poøádáme každoroènì Huber- 
tovu jízdu, o Vánocích pak Den otevøených dveøí. 
Letos jsme navázali spolupráci s Vìznicí Ostrov. Nì- 
kolikrát v mìsíci k nám pøicházejí odsouzení ve výkonu 
trestu na pracovní výpomoc. Nedávno to byl sbìr 

ohromného množství odpadkù podél silnice kolem 
našich pastvin a u výbìhu. Od roku 2006 poøádáme 
tematicky ladìné výstavy fotografií týkající se naší 
èinnosti. Letos jsou to Osudy našich svìøencù, výstava 
zaèíná na Festivalu Oty Hofmana, trvá pùl roku 
a mezitím projde nìkolika místy v kraji. Loni to byla 
výstava Macík oèima veøejnosti, dále plánujeme výsta- 
vu Jaro, léto, podzim, zima o naší celoroèní èinnosti. 

Ne všechna naše zvíøata nabízíme k osvojení, pøi 
vážném zájmu je nejlepší telefonická domluva a osob- 
ní návštìva. Koèku nebo psa pøedáme zájemci formou 
darovací smlouvy, kterou musí osobnì podepsat èlo- 
vìk, u nìhož bude zvíøe žít. Zvíøe pak v žádném 
pøípadì nesmí dál prodat ani darovat. Mùže si je 
osvojit jen ten, kdo souhlasí s naší kontrolou a nebydlí 
pøíliš daleko, abychom se mohli na osvojené zvíøe 
pøijet podívat. V souèasnosti chceme zakládat domácí 
depozita, to znamená, že zájemci si k sobì domù 

Lze si nìkteré z vašich zvíøat osvojit?

mohou vzít jedno nebo i více zvíøat. K dispozici budou 
ale jen zvíøata, o která není zájem v rámci osvojení, 
velmi stará, s vážnými zdravotními problémy atd. Zá- 
jemci budou od nás dostávat pro tato zvíøata zdarma 
krmivo a budeme jim hradit veterinární ošetøení, oni 
zas budou zvíøeti dávat svou pozornost, lásku a do- 
mov. Kdo by mìl zájem, mùže nás kontaktovat už teï. 

Hlavní pøekážkou je nepochopení lidí, co je podstatou 
naší èinnosti. V létì nám volají lidé, kteøí se chtìjí zbavit 
ko�at a celoroènì ti, kteøí se chtìjí zbavit koèky nebo 
jiného svého zvíøete. Nejpoužívanìjší strategií je pøe- 
sunout odpovìdnost za zvíøe na nás. Argumentují 
nejèastìji tvrzením, že jen kvùli nám teï zvíøe musí 
nechat vyhladovìt, zabít a podobnì. Telefonáty toho- 
to typu se ozývají až tøikrát týdnì. Nìkdy vyslechneme 
i dost vulgární projevy. Dále dostávám dennì maily, ve 
kterých by dotyèný chtìl urèitého psa nebo koèku, 
nejlépe s rodokmenem a ptá se, jestli u nás takové 
zvíøe máme. Úsmìvné jsou na Valentýna návštìvy 
mladíkù, kteøí by chtìli pro své pøítelkynì ko�átko, což 
je z hlediska našich podmínek o osvojení zvíøete a da- 
rovací smlouvy opravdu nemožné. Každý si musí pøed 
koupí zvíøete uvìdomit a dobøe rozvážit, co se pozdìji 
se zvíøetem stane, kdyby nastaly nìjaké problémy, 
které by jeho další držení znemožòovaly. Každý cho- 
vatel je totiž právnì zodpovìdný se o své zvíøe po- 
starat a nemùže spoléhat na to, že si nátlakem vymùže 
pøijetí zvíøete do útulku nebo k nám do Macíka. Další 
problémy zpùsobují lidé, kteøí i pøes výstražné cedule 
pøechází pøes pastvinu s koòmi. Je to opravdu nebez- 
peèné, protože než èlovìk staèí pastvinu pøejít, konì 
ho zpozorují, dobìhnou k nìmu a dožadují se nìèeho 
dobrého. Obstoupí èlovìka kolem dokola a nìkteøí 
konì i kopnou. Vìtšina našich koní jsou stará, nemoc- 
ná zvíøata a mají speciálnì upravené diety. Proto je 
nežádoucí je èímkoli krmit, mùže se jim tak ublížit. 
Konkrétnì na našich stránkách pøedstavený koník 
Lojzík, trpící poruchou jater a rùstu, by mohl po skrme- 
ní i malého množství suchého peèiva utrpìt velmi 
vážné zdravotní potíže nebo i zemøít.  

Podle finanèních možností budeme dál vylepšovat 
podmínky pro naše zvíøata. Další rozšiøování našich 
prostor v plánu nemáme, to už bychom byli útulkem, 
což nechceme. Od záøí vznikne nový chovatelský 
kroužek Mladý sedlák pro dìti od 12 let, jakási 
pøíprava na zemìdìlské školy. Kroužek bude zamìøen 
na chov koní i ostatních zvíøat. Kolem pastvin chceme 
založit ekostezku s nìkolika výbìhy s rùznými zvíøaty. 
Zatím není zøejmé, kdy zaèneme s jejím budováním, 
protože pøevážná èást naší práce na tomto projektu se 
až dosud týkala odklízení odpadkù kolem plánované 
trasy. Poèínání lidí je nám nepochopitelné. Své od- 
padky mohou bezplatnì zavézt do sbìrného dvora, 
pøesto konèí v lese. Brzy poté, co jsme okolí cesty 
uklidili, objevil se tam odpad nový. Pokuta za takový 
èin ale mùže vystoupat až na padesát tisíc korun. 

Kdo se u nás zastaví od pondìlí do ètvrtka v dobì od 
18.00 do 18.30 hodin, mùže si pùjèit nìkterého z na- 
šich psù a jít se s ním projít po trase kolem pastvin 
a zpìt. Procházka trvá asi hodinu a napoprvé se jde 
spolu s prùvodcem. Chtìla bych také vyzvat lidi, aby 
nezùstávali lhostejní k utrpení zvíøat. Lidé mají strach 
zasáhnout proti týrání zvíøete, tøeba kvùli sousedským 
vztahùm. Je ale nutné strach pøekonat a okamžitì 
jakékoli týrání zvíøete ohlásit na Krajské veterinární 
správì v Karlových Varech. 

Má èinnost sdružení také nìjaká úskalí?

Co plánujete do budoucna?

Vzkážete nìco ètenáøùm na závìr?
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Hana Šimková vytváøí zvíøatùm domov
Hana Šimková vede Obèanské sdružení Ostrovský Macík v Horním Žïáru. Je jednou ze dvou èlenek sdružení, jež získaly Køesadlo, udìlované každoroènì 
„obyèejným“ lidem, kteøí dìlají neobyèejné vìci (druhá ocenìná je Kateøina Stixová). V Macíku se spolu s dalšími dobrovolníky stará o konì, krávy, kozy 
a ovce, psy, koèky, králíky, drùbež i ptáky. Ostrovský Macík však není zvíøecí útulek. Je to Domov pro stará, nemocná a handicapovaná zvíøata. To 
znamená, že péèe o nì smìøuje k tomu, aby se tam zvíøata cítila opravdu jako doma. Sdružení zachraòuje zvíøata, která by z rùzných dùvodù byla utracena 
a nikam dál je už neumis�uje, nechává je v domovì dožít. Zvíøata tam mají zajištìnu komplexní péèi vèetnì zdravotní. V souèasnosti je toto obèanské 
sdružení nejvìtší organizací svého druhu v okolí.

„Vyøešit situaci s rozmnožováním a týráním 
úplnì všech zvíøat v kraji opravdu není 
v našich možnostech. Øešením by mohla být 
vhodná úprava legislativy.“

Dominika Planková, Irena Janeèková
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Letní program v Posvátném okrsku

V první øadì to jsou dvì velmi zajímavé výstavy: 
Døevoøezby èeských panovníkù pøicestovaly do Ostro- 
va z Orlických hor. Zájemci si mohou prohlédnout 
101 barevných døevìných reliéfù zpodobòujících vla- 
daøe a jejich ženské protìjšky z dob dávno minulých. 
Autorkou je Jarmila Haldová, výtvarnice, ilustrátorka 
a øezbáøka známá více v zahranièí, nežli v Èechách, jak 
už to u nás bývá. Vytvoøila své postavy na základì 
dlouhodobého studia, oblékla je do dobových kostý- 
mù a vdechla jim prostøednictvím své nìžné ženské 
duše lidský rozmìr. K pro- 
hlídce výstavy je možné 
zakoupit si brožurku s cha- 
rakteristikou jednotlivých 
postav. Z velkého množ- 
ství vybíráme napøíklad: 
Král železný a zlatý, 
Pøemysl II. Otakar. Jako 
mladší syn krále Václava 
a Kunhuty byl pravdìpo- 
dobnì pøedurèen k církev- 
ní dráze. Sotva patnáctiletý 
se nechal svést nespoko- 
jenci ke vzpouøe proti otci. 
Avšak král Václav, který se 
ocitl v hluboké životní krizi, 
nezapøel v sobì zdatného 
panovníka. Trpìlivì a pro- 
myšlenými i lstivými kroky 
spiknutí zneškodnil, pù- 
vodce potrestal a po urovnání pomìrù již spoleènì se 
synem obrátil pozornost k rakouským zemím… 
Výstava potrvá do 5. záøí.

Druhou výstavou nazvanou Královský sen je malé 
nahlédnutí do nìmeckého Selbu, kde probíhá až do 
podzimu jubilejní výstava k 300 letùm existence 
výroby porcelánu v Evropì.  Zájemci zhlédnou ukázku 
porcelánu svìtoznámé znaèky Rosenthal a na devíti 
panelech s velkoformátovými fotografiemi se dozví 
také další zajímavosti o výstavì Porzellanikon v Selbu 

Premiéra duchaøské komedie Rozmarný duch, 
která se uskuteènila 9. èervna v divadelním sále 
DK, mìla velký úspìch. Naši Divadelní scénu pøi 
DK Ostrov pøišlo podpoøit více než sto divákù. Po 
uvedení této (i jinde úspìšné) komedie, kterou 
napsal Noel Coward a v Ostrovì ji režíroval Petr 
Pokorný, jsme mìli to potìšení slyšet milé 
a vesmìs kladné ohlasy. 

,,To jsem se zase pobavil! Vaše amatérské divadlo 
mám rád, protože je na vás vidìt, že vás hraní 
opravdu baví,“ zalichotil nám náš fanoušek Dalibor. 
Dìkujeme jemu i ostatním. Pøekvapením jistì byla 
nová èlenka souboru Lena, která s námi vystupovala 
poprvé (v roli ducha exmanželky pana Condomina). 
Svou úlohu zvládla a tímto se stává naším plnohod- 
notným èlenem. Premiérou ovšem nic neskonèilo. 
Na pùdì Staré radnice mìli dìti i jejich rodièe 
možnost zhlédnout vtipnou pohádku Jak to bylo 
s Rùženkou, kde bylo všechno trochu jinak, než jsme 
zvyklí. Dìkujeme všem, kteøí jste pøišli na jakékoli 
naše pøedstavení. Váš zájem nás opravdu tìší. 

Tìlo panenky je tvoøeno z bavlnìného úpletu, vy- 
plnìno ovèí vlnou. Oèi a ústa jsou vyšita bavlnkou. 
Vlasy jsou ruènì vyšité vlnìnou pøízí. Obleèení pane- 
nek lze libovolnì kombinovat a doplòovat. Každá 
waldorfská panenka je proto naprosto jedineèná. Ovèí 
vlna zajistí, že se panenka v náruèi dítìte ohøívá 
a zanechává pocit, jako když drží živou bytost. Oblièej 
waldorfské panenky není vypracován úplnì do detailù 
a podporuje tak dìtskou pøedstavivost. Na obleèení  
panenek jsou použity rùzné druhy pøírodních mate- 
riálù, v závislosti na jeho funkènosti èi v souladu 
s moderními trendy oblékání (www.kukysek.cz)
O kouzlu tìchto panenek i dalších hraèek se zájemci 
mohou pøesvìdèit od pátku 2. èervence v 17.00 hod., 
kdy bude výstava na Staré radnici zahájena. Potrvá do 
31. srpna. 

Již poètvrté okouzlili ostrovské diváky taneèníci, 
kteøí pøijeli soutìžit v latinskoamerických i stan- 
dardních tancích v taneèní soutìži Poháru Euro- 
regionu Krušnohoøí 2010. 

Po slavnostním zahájení øeditelem Domu kultury 
Markem Poledníèkem nejprve probíhala postupová 
soutìž tøídy D, C a B ve STT i LAT, tøídy dospìlých. 
Následovala soutìž Jun I a II v kombinaci a soutìž 
Hobby Dospìlí. V Galaprogramu se kromì Meziná- 
rodní soutìže tøídy B, A, M pøedstavily v doprovod- 
ném programu ostrovské mažoretky pod vedením Evy 
Žilákové. Dále diváky jistì svým mimoøádným výko- 
nem zaujala skupina RAPpresent z Karlových Varù, 
která pøedvedla své umìní v breakdance a s níž tanèil 
i Kulikluk - mistr ÈR v breakdance v dìtské kategorii.

Pro vítìze v taneèní soutìži, krom medaile, diplomu 
a poháru, byly asi nejcennìjší získané body, díky kte- 
rým taneèní páry postupují do vyšších výkonnostních 
taneèních tøíd. Odborným garantem soutìže byla 
Karlovarská a Ústecká divize Èeského svazu taneèního 
sportu a spolupoøadatelem Domu kultury Taneèní 
škola Stardance z Chomutova. Hodnotící porota byla 
již tradiènì mezinárodní. Soutìže se vedle èeských 
taneèníkù, kteøí pøijeli z celé republiky, zúèastnily také 
páry z Nìmecka a Polska. Polský pár Agata Nawoj 
a Bartosz Burka z klubu Perfekt Dance z Varšavy 
nakonec po dramatickém souboji zvítìzil v kategorii 
BAM v LAT. Jejich kolegové Katarzyna Michalak 
a Jakub Malik pak v kategorii BAM ve STT. Všichni 
taneèníci pøedvedli vysoké sportovní výkony, doko- 
nalou souhru a vytøíbený styl. Podle nadšení divákù lze 
soudit, že si standardní tance v Ostrovì získávají stále 
vìtší oblibu. Mezinárodní taneèní soutìž je v ostrov- 
ském Domì kultury již tradiènì vítaným zpestøením 
kvalitní zábavy a bývá pravidlem, že kdo se pøišel 
podívat jednou, tìší se už na pøíští roèník. 

Léto je doba dlouhých dnù a krátkých nocí, které vybízejí k návštìvì kulturních akcí. Také v ostrov- 
ském Posvátném okrsku jsme pro naše návštìvníky pøipravili lákavý program.

a Hohenbergu nad Ohøí. Tato výstava potrvá do 
27. èervence.

Bìhem výstav mohou milovníci hudby navštívit letní 
koncerty: 13. èervence zaène v Ostrovì Festival Mitte 
Europa (programy k dispozici v infocentrech Domu 
kultury a Kláštera Ostrov). Ve ètvrtek 29. èervence 
v 19.00 hodin k nám zavítá v rámci evropského turné 
Cambridgeshire&Peterbourgh Youth Orchestra z An- 
glie, šedesátièlenný soubor mladých talentovaných 

hudebníkù (vìkový prù- 
mìr 21 let) v èele s diri- 
gentem Mattew Gunnem. 
Pøedvedou skladby Bern- 
steina, Coplanda a Šosta- 
kovièe. Spolupoøadatelem 
koncertu je agentura The 
Prague concert co s.r.o. 
V nedìli 22. srpna již bude 
do konce prázdnin zbývat 
jen týden. Do klášterního 
kostela pøijali na tento ve- 
èer pozvání vzácní hosté, 
Adamusovo trio. Jan a Jit- 
ka Adamusovi (anglický 
roh, hoboj, housle) a Jitka 
Novotná (klavír, cemba-
lo) pøednesou skladby 
Brahmse, Suka, Dvoøáka 
a dalších svìtových sklada- 

telù na koncertì s názvem Romantický veèer. Pøestáv- 
ka opìt nabídne prohlídku slavnostnì osvìtlených kap- 
lí, a ještì je pøichystané pøekvapení. To se ale zájemci 
dozví až v srpnovém vydání Ostrovského mìsíèníku. 

Mimo tyto programy nabízíme od pondìlí do nedìle 
prohlídky klášterního areálu v dobì od 9.30 do 12.30 
a od 13.00 do 18.00 hod. Prùvodkynì dovedou 
poutavì vyprávìt o historii mìsta Ostrova a pøidají 
i povìsti, které se ke klášternímu areálu a jeho 
stavbám vážou. 

Ruènì šité waldorfské panenky
Krásné waldorfské panenky jsou vyrobeny ruènì jen z pøírodních materiálù v souladu s waldorfskou 
pedagogikou. 

V Ostrovì opìt soutìžili 
taneèníci

Ochotnická premiéra 
mìla úspìch

Martina Novotná 

Markéta Jeništová

Vìra Èarná

Jana Dvoøáková
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Kinokavárna

DÙM KULTURY OSTROV

kulturní pøíloha 7/2010

Pøipravujeme v kinì 
na srpen

Pùjèovna DVD - novinky

PROKLETÝ OSTROV
Mrazivý thriller s Leonardem DiCapriem v hlavní 
roli

LÍTÁM V TOM
George Clooney pøedvádí svùj životní výkon.

MORGANOVI
Hugh Grant a Sarah Jessica Parker se dokonale 
doplòují v nové komedii.

1. a 2. ètvrtek a pátek 18.30 hod.
Vstupné: 75 Kè, 110 minut, èeské titulky 

Premiéra
Dostat bejvalku za møíže… Kšeft snù. Milo Boyd (Ge- 
rard Butler) má za úkol vystopovat a pøedat spra- 
vedlnosti svou bývalou manželku (Jennifer Aniston). 
Oba bývalí partneøi neustále stupòují finty, kterými se 
jeden druhého snaží obelstít, dokud nezjistí, že jim jde 
o život. Produkce: USA. Žánr: akèní komedie

2. a 3. pátek a sobota 21.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 140 minut, èeské titulky (*12) 

Premiéra
Zábava, móda, pøátelství. Nejen to všechno znovu 
pøináší film, ve kterém se vrací Carrie, Samantha, 

Charlotte a Miranda. Poznejte jejich životy a lásky po 
dvou letech. Co se stane po tom, co øeknete své Ano? 
Produkce: USA. Žánr: romantická komedie

3. a 4. sobota a nedìle 18.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 98 minut, èeské titulky (*15)

Premiéra
Když muž miluje muže… Steven Russel (Jim Carrey) se 
ve vìzení bezhlavì zamiluje do svého spoluvìznì, kte- 
rého však zakrátko propustí. Steven se chce dostat ke 
svému milovanému, jediná šance je útìk. Natoèeno 
podle skuteèné události. Skuteèný Steve Jay Russell se 
proslavil mnoha útìky z vìzení, vydával se za svého 
právníka, vìzeòského lékaøe, za nemocného AIDS… 
Naposledy byl odsouzen r. 1998 na 144 let. Produkce: 
USA. Žánr: komedie

8. a 9. ètvrtek a pátek 18.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 125 minut, èeská verze (*12)

Premiéra

Vynálezce a zbrojaø Tony Stark (Robert Downey) 
v pøímém pøenosu do svìta vyzvonil, že pod kovovým 
oplechováním se skrývá on. Odhalení samozøejmì 

EXMANŽELKA ZA ODMÌNU 

SEX VE MÌSTÌ 2 

I LOVE YOU PHILLIP MORRIS 

IRON MAN 2 

PRINC Z PERSIE: PÍSKY ÈASU
PREDÁTOØI 
JAK VYCVIÈIT DRAKA 
CHLUPATÁ ODPLATA

nese následky. O Iron Mana se zaène vehementnì 
zajímat vláda Spojených státù, která chce Tonyho 
Starka zlanaøit do svých služeb. Produkce: USA. Žánr: 
akèní

9. a 10. pátek a sobota 21.00 hod.
Vstupné: 70 Kè, 132 minut, èeské titulky (*12) 

Premiéra
Tøi pøátelé, tøi policisté, tøi pøíbìhy. Strhující drama 
z prostøedí newyorského policejního sboru zachycuje, 
jak jednoduché je pøekroèit hranici oddìlující stranu 
zákona a zloèinu. Každodenní povinnosti øadových 
policistù ve mìstì, které nikdy nespí a nedovolí usnout 
ani divákùm v kinì. Produkce: USA. Žánr: akèní, krimi

10. a 11. sobota a nedìle 18.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 97 minut, èeské titulky (*12 

Premiéra
Astronaut Sam Bell (Sam Rockwell) je jediným zamìst- 

nancem pobývajícím na mìsíèní základnì. Uzavøel tøí- 
letou smlouvu a má kontrolovat tìžbu vzácného plynu 
Helium-3. Jediným pomocníkem a spoleèníkem je 
inteligentní poèítaè Gerty. Sam si už nepøeje nic jiného, 
než být zpátky na Zemi. Do návratu mu zbývají pouhé 
dva týdny, jeho zdravotní stav se ale zaèíná zhoršovat. 
Pøekvapivì zjiš�uje, že na Mìsíci není sám. Produkce: 
VB. Žánr: sci-fi, drama

15. a 16. ètvrtek a pátek 18.30 hod.
Vstupné: 70 Kè, 122 minut, èeské titulky (*15) 

Premiéra
Roli policajta závislého na návykových látkách si zahrál 
Nicolas Cage, který ve filmu podal nejlepší výkon za 
poslední roky. Režisér Werner Herzog vyèaroval z kri- 
minálního thrilleru výjimeèný film, prodchnutý tem- 
nou atmosférou a velmi znepokojivými otázkami. 
Produkce: USA. Žánr: krimi, drama

16. a 17. pátek a sobota 21.00 hod.
Vstupné: 75 Kè, 106 minut, èeské titulky 

Premiéra
Zoe (Jennifer Lopez) nemùže najít toho pravého, 
proto se rozhodne stát se matkou na vlastní pìst 
a podstoupí umìlé oplodnìní. Téhož dne ale potká 
Stana. Zamilovat se, oženit a mít dítì dokáže snad 
každý, realizovat to v opaèném poøadí a ještì trysko- 
vou rychlostí by ale mohlo být tím nejlepším dùkazem, 
že si dva lidé, kteøí nìco takového podstoupí, skuteènì 
byli souzeni. Produkce: USA. Žánr: romantická 
komedie

17. a 18. sobota a nedìle 18.30 hod.
Vstupné: 75 Kè, 106 minut, èeské titulky (*15) 

Premiéra
Padouchové svìta, tøeste se! Pøichází Kick-Ass se svými 
par�áky. Nadupaná akce, drsné fóry, ironie a èerný hu- 
mor. Adrenalinová jízda, ve které je cynismus, drzost 
a provokace na prvním místì. V jedné z vedlejších rolí 
se pøedstaví Nicolas Cage. Natoèeno podle stejno- 
jmenného komiksu. Produkce: USA. Žánr: akèní

22. a 23. ètvrtek a pátek 18.00 hod.
23. a 24. pátek a sobota 21.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 140 minut, èeské titulky (*12)       

Premiéra
Zaèátky již v 18.00 hodin. Zapomeòte na všechno, co 
jste kdy slyšeli o slavném zbojníkovi Robinu Hoodovi. 

NEJLEPŠÍ Z BROOKLYNU 

MOON 

ŠPATNEJ POLDA 

ZÁLOŽNÍ PLÁN 

KICK-ASS 

ROBIN HOOD 

Režisérská legenda Ridley Scott vám dovypráví vlastní 
verzi tohoto pøíbìhu. Ta je temná, jak temný byl raný 
støedovìk, vášnivá tak, jak vášniví byli lidé, kteøí vìdìli, 
že další den pro nì nemusí nastat a dobrá tak, jak dob- 
rá herecká a tvùrèí sestava se na tomto výjimeèném 
projektu sešla. V hlavní roli Russell Crowe a Cate 
Blanchett. Produkce: USA. Žánr: historický

24. a 25. sobota a nedìle 18.30 hod.
Vstupné: 75 Kè, 95 minut 

Premiéra
Nový film Jana Svìráka. Dobrodružný i poetický pøí- 
bìh, v nìmž vystupují hrdinové ze svìta dìtské pøed- 
stavivosti. Maminka vyhodí šestiletému Ondrovi jeho 
oblíbenou hraèku, medvídka Kukyho. Ondra ve své 
fantazii prožívá medvídkovy pøíbìhy v neznámém 
pøírodním svìtì. Produkce: ÈR. Žánr: dobrodružný

29. 7. až 1. 8. ètvrtek až nedìle 18.30 hod.
30. a 31. 7. p átek a sobota 21.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 106 minut, èeské titulky (*12)

Premiéra
Boj o moc staví muže proti králùm a krále proti bohùm. 
Boj mezi bohy samotnými mùže znièit celý svìt. Per- 

seus se vydává na nebezpeènou cestu do zakázaných 
svìtù. Musí se utkat s pekelnými démony a hrùzo- 
strašnými pøíšerami. Zvítìzí pouze, pokud pøijme svou 
moc a sílu, vzepøe se osudu a pùjde svou vlastní 
cestou. Produkce: USA. Žánr: dobrodružný, fantasy

KUKY SE VRACÍ 

SOUBOJ TITÁNÙ 
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Pøipravujeme

KLÁŠTER OSTROV

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. až 18. èervence

Dovolujeme si vás pozvat na Èesko-nìmecké setkání 
výtvarníkù, které se uskuteèní již poètvrté. Neprofe- 
sionální výtvarníci budou spoleènì tvoøit na téma Pro- 
pojení historie a souèasnosti Nejdecka. Odborným 
lektorem je Vlastimila Wasyluková. Setkání poøádá 
DK Ostrov ve spolupráci s Kultur-Kommunikations-
zentrum Malzhaus e.V. a firmou WITTE-Automotive 
v Nejdku. Podrobné propozice vèetnì pøihlášky na 
našich stránkách: www.dk-ostrov.cz 

Dennì od 19. do 23. èervence, spoleèenský sál

Lektorka Vlastimila Wasyluková
Letní výtvarná škola podporuje v jednotlivci schop- 
nosti sebevyjádøení. Program je pøipraven na výtvar- 
nou práci nejen v DK, ale i v plenéru (v pøípadì vhod- 
ného poèasí). Výtvarné techniky: kresba, olejový pas- 
tel, tempera, akvarel, kombinovaná technika, grafika. 
Techniky budou obohaceny o nové zajímavé a netra- 
dièní výtvarné postupy.
Dìti: 9.30-11.30 hod.
Dospìlí: 16.30-19.30 hod.

31. èervence sobota 9.00-17.00 hod. 
klubovny è. 8 a 15  

Ukázky zajímavé techniky palièkování, šité krajky 
a všeho, co se dá vyrobit z nití a palièek. Pøedvedou 
èlenky OS Krušnohorská krajka.

Dále pokraèuje zápis do taneèních kurzù

Zahájení 20. záøí 18.00 hod., 
dále každé pondìlí: 27. záøí, 
4., 11., 18., 25. øíjna, 1., 8., 15., 
22. listopadu. 
Prodloužená 22. øíjna 
Vìneèek 26. listopadu

Zahájení 21. záøí 20.00 hod., dále každé pondìlí 
až do 22. listopadu, celkem 10x

ÈESKO-NÌMECKÉ SETKÁNÍ 
VÝTVARNÍKÙ

LETNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA 
PRO DÌTI A DOSPÌLÉ 

SETKÁNÍ KRAJKÁØEK

KLASICKÉ TANEÈNÍ KURZY 
PRO MLÁDEŽ

TANEÈNÍ PRO DOSPÌLÉ

Pøedprodej v IC v DK Ostrov

Kultura

STARÁ RADNICE OSTROV 

2. èervence pátek 17.00 hod. 

Hlavnì waldorfské ruènì šité panenky, ale i koníky, 
medvìdy a medvídky uvidíte celé prázdniny na Pùdì 
Staré radnice. Výstava potrvá do 31. srpna.

RUÈNÌ ŠITÉ HRAÈKY

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

Výstava autorky Jarmily Haldové pøedstavuje cyklus 
panovnických reliéfù. Na výstavì možno zakoupit 
i katalog s obrázky a charakteristikou postav vladaøù 
èeského trùnu. Výstava potrvá do 5. záøí. 

DØEVOØEZBY ÈESKÝCH PANOVNÍKÙ

22. srpna nedìle 19.00 hod., kostel Zvìstování 
Panny Marie

Program: Brahms, Suk, 
Dvoøák, Schubert, Pasculli, Edele. 
O pøestávce je pøipraveno pøekvapení!

17. záøí pátek 19.00 hod., Pùda Staré radnice
Matìj T. Rùžièka

Scénické ètení znovuobjeveného textu z roku 1993 
„Tak sexy pøedstavení tu dosud nebylo“
Uvádí Obèanské sdružení Divadelní studio D3 Karlo- 
vy Vary. Úprava a režie: Petra Kohutová

ROMANTICKÝ VEÈER S PROHLÍDKOU 
KLÁŠTERA  
ADAMUSOVO TRIO 

ÈTYØI SESTRY

Malá ukázka produkce porcelánky v nìmeckém 
Selbu. Výstava potrvá do 29. èervence. 

13. èervence úterý 19.00 hod.

29. èervence ètvrtek 19.00 hod.

Dirigent: Mattew Gunn
Šedesátièlenný soubor mladých hudebníkù z Anglie 
zavítá v rámci koncertního evropského turné i do 
Ostrova. Program: Bernstein, Copland, Šostakoviè. 
Spolupoøadatelem koncertu je agentura The Prague 
Concert co s.r.o.

FESTIVAL MITTE EUROPA - koncert

CAMBRIDGESHIRE&PETERBOURGH 
YOUTH ORCHESTRA -koncert

Pokraèuje výstava

KRÁLOVSKÝ SEN 
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Fotografie mìsíce Fotoklubu Ostrov. Autorka: Jitka Rjašková

Informaèní centrum Ostrov novì nabízí

Ostrovská autorka Irena Janeèková se znovu 
ozvala svým dalším dílkem - výbìrem z poezie 
a malíøské tvorby z let 1965-2010, nazvaným 
Odmykání. A ozvala se básnìmi a obrázky, které 
umí pohladit duši. 

Krátké, zvláštním 
rytmem obdaøené 
verše dávají ètená- 
øi obrovský pro- 
stor pro fantazii, 
pro vlastní vzpo- 
mínky, vlastní pro- 
žitky. Odmykání 
skuteènì otevírá 
komnatu, naplnì- 
nou melodiemi lás- 
ky, barev, snù, 
okouzlení a melan- 
cholie… a obrázky, 
ty jsou umocnì- 
ním celé sbírky, 

vlastnì to jsou také básnì. Nedá mi to, prostì musím 
citovat verš z kompozice Básnické umìní od Paula 
Verlaina: 

„Pøedevším hudbu! V poezii dej pøednost všemu 
lichému, bez tíhy, nestrojenému, rozptylné, vzdušné 
melodii!“ 

Irena Janeèková toto ve své sbírce beze zbytku 
naplòuje. Dìkuji za krásný prožitek!

3. až 10. èervence 9.00-19.00 hod. 

Vedle prohlídky hradu možnost sledovat umìlce 
øezbáøe, keramiky, skláøe, kamenoøezaèe a další pøi 
práci. Vytvoøená díla (od kamenných miniatur po vel- 
ké døevìné plastiky) jsou prodejná, možno pøedem 
objednat bìhem sympozia nebo zakoupit po skon- 
èení na výstavì v hradní galerii.

17. èervence 20.30 hod.  
 Krása hradních 

interiérù oživená více èi ménì skuteènými postavami 
z historie. Doporuèujeme rezervaci v pokladnì 
Horního hradu nebo tel. 728 517 877. Rezervovaná 
místa nutno vyzvednout do pùl hodiny pøed za- 
èátkem prohlídky. Prùvodce Viktor Braunreiter, diva- 
delní pøedstavení, šermíøi Savioli, ohnivé divadlo 
Ignis, vypouštìní lampionù pøání ad.

Øezbáøské a všeobecnì umìlecké sympozium. 

Zcela nová noèní prohlídka.

Pøi pøíležitosti setkání pìveckých sborù 
v Ostrovì byla vydaná takzvaná hudeb- 
ní pohlednice „Ostrovský valèík“ s tex- 
tem i notovým zápisem novodobé ódy 
na Ostrov. Tato pohlednice je k dostání 

ve všech ostrovských infocentrech a èást výtìžku z pro- 
deje bude vìnována Obèanskému sdružení pro vý- 
stavbu rozhledny na Vìtrném vrchu v Ostrovì. Bližší 

informace o zámìru vybudování rozhledny najdete 
v úvodníku tohoto èísla OM, ale také na nástìnce v IC 
v Domì kultury spolu s plánem mìsta se zákresem 
nejaktuálnìjších cyklotras a cyklostezek v Ostrovì. 
Novì nabízíme ke koupi dárkovì balený porcelánový 
hrnek s podšálkem na èaj nebo kávu s logem mìsta 
Ostrova. V infocentru v DK je také možno si zakoupit 
novou knížku Ireny Janeèkové Odmykání. 

Dana Kolovratníková

Odmykání Ireny Janeèkové 

Vojtìch Písaèka

Horní hrad

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

Letohrádek Ostrov 

Nám. Republiky 37, Jáchymov

10. èervence 15.00 hod.

 
Zábavný poøad o historii Jáchymovska

30. èervence 20.30 hod.
Pohledy do nebe. Astrofyzik Jiøí Grygar pøednáší 
o vesmíru.

Jáchymovské mincování III.

Výstavy

Staré techniky - mladé nápady

Vary(i)ace / kresby 1 

Viktor Munk - Skrytá tváø

4. èervence 15.00 hod. Vernisáž

  
Práce mladých èeských a nìmeckých výtvarníkù, ne- 
dávných absolventù umìleckých akademií v oborech 
malba, kresba, fotografie èi instalace. Tito mladí 
umìlci byli v rámci týdenního workshopu pod 
vedením Lenky Malíské konfrontováni s materiálem 
pro nì nepøíliš známým, s porcelánem. Výstava je 
souèástí projektu Cesta porcelánu. 

Podoby souèasné kresby v dílech jedenácti 
výtvarníkù Karlovarska. Potrvá do 1. srpna.

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 29. srpna. 

Muzeum Královská mincovna

Muzeum Nejdek
Nám. Karla IV. 238, Nejdek  

Výstava potrvá do 26. záøí.   
Romantické cesty zanikající krajinou 

Foto: Archiv Horního hradu
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Bìhem putování krajinou v okolí Ostrova lze 
navštívit celou øadu míst, která pøímo vybízejí 
k prohlídce. Pøedmìtem mého zájmu se staly pøe- 
devším lokality v minulosti ovlivnìné lidskou 
èinností spíše v pozitivním slova smyslu. S odstu- 
pem èasu je zajímavé sledovat spontánní pøírod- 
ní projevy, které pozvolna zahlazují stopy lidské 
èinnosti a tím nastolují jakýsi pøirozený chaotický 
stav. 

Jedním z takových míst je i zøícenina ležící nedaleko 
Ostrova, která ve mnì vyvolala rozporuplné pocity. 
Cihly neuváženì zabudované do zdí kamenné stavby 
nepùsobí zrovna historickým dojmem. Na jedné 
stranì pøed vámi stojí pozùstatky dávného hradu, 
zcela smíøeného se svým údìlem splynout s okolní 
krajinou, na stranì druhé podivný lidský výtvor, který 
se snaží z tohoto údìlu za každou cenu vymanit. Další 
mé kroky vedly lesní cestou, na jejímž konci se 
otevøel pøekrásný pohled na malebné údolí øeky 
Ohøe. Sestoupil jsem do údolí a vodní tok pøekonal 
díky zastøešenému mostu v Radošovì. Hned za obcí 
mou pozornost upoutal strmý kopec tyèící se nad 
øíèním údolím. Po pokoøení jeho vrcholu mi bylo 
odmìnou objevení místní èedièové skály, která 
pøechází v rozsáhlé skalní moøe podobné tìm, které 
znám napøíklad z Èeského støedohoøí. Následoval 
zasloužený odpoèinek zpestøený pøekrásným rozhle- 
dem po kraji a køupavou tatrankou v ruce. Po krátkém 
rozjímání mì chladné a vìtrné poèasí pøesvìdèilo, že 
bych mìl pokraèovat v cestì vedoucí po silnici do 
obce Velichov. U silnice bezdìènì postávaly dvì dìti, 
které na mì již z dálky volaly: ,,Dobrý den pane 
uèiteli. Kam jste se dnes vypravil?“ Po krátkém roz- 
hovoru s žáèky jsem pokraèoval do vesnice, kde mi 
jeden mladousedlík poradil smìr, kudy se vydat na 

Ostrov. Dal jsem tedy na jeho rady a sešel ze znaèené 
turistické trasy. Cíle se podaøilo dosáhnout už za do- 
provodu vydatného deštì, což v žádném pøípadì ne- 
mohlo ovlivnit celkovì pøíjemný dojem ze smyslu- 
plnì stráveného dne. 

Možností, kam v Ostrovì a okolí vyrazit, je jistì 
bezpoèet. Nechci však psát o místech, která 
každý jistì zná, a� už jde o park, klášterní 
zahradu, lovecký zámeèek, Horní Hrad nebo 
tøeba Klínovec. Pojïme radìji spoleènì znovu 
objevit místo, kam již pøed desítkami, ba i stov- 
kou let mnohý z Ostrova na výlet putoval. Na 
místo, kde tajemná vodní víla Egeria k nám 
promlouvá. 

Mladíci, tenkráte vyzbrojeni módními vycházkovými 
holemi, doprovázeni usmìvavými sleènami, vyráželi 
již od bøezna na první výlety do okolí. V nedìli odpo- 
ledne se chodívalo K Schwengsbierovi do Nejdy na 
vynikající huspeninu. Jindy se vyrazilo do Moøíèova, 
Radošova èi Kyselky, kde (tak jako dnes) zdarma 
lahodný pramen tryskal a mnohého výletníka osvìžil. 
Kdo chtìl, mohl si dvacetník pøiplatit a minerálku 

ochucenou š�á- 
vou tak mohl 
mít. Škoda jen, 
že dnešní lázeò- 
ský areál k pro- 
cházkám neláká. 

Mnohá z výprav 
tehdy konèila 
i ve vyhlášené 
velichovské re- 
stauraci U Lípy. 
Vítaným místem 
ostrovské mlá- 
deže bývaly i rui- 
ny v oboøe (lo- 
vecký zámeèek) 
a také nedaleký 

Herrenspitze (Herrnspitz). Kdo by se dnes zadíval do 
mapy, zhruba dva až tøi kilometry na jihovýchod od 
Ostrova, tenhle zvláštní název, který by se dal snad 
pøeložit jako „panská výšina“, by nikde nenašel. 
A pøitom každý, kdo tu døíve žil, to jméno dobøe znal 
a rád na ta místa kouzelná chodíval. Herrenspitze 
nebyl jen výletním místem s kouzelným rozhledem. 
Bylo to i místo poøádání mnohých oslav. Hojnì na- 
vštìvovaná zde bývala lesní slavnost, která se konala 
odpoledne po Božím tìle. 

Možností, jak se na „panskou výšinu“ dostat, je hned 
nìkolik. Po prašné polní cestì z Moøíèova, kolem 
staré vodárny a dál podél lesa až do míst, kde dnes na 
turistické mapì je jen kóta 485 m. Pøíjemnou pro- 
cházkou je i cesta pøes lovecký zámeèek, odkud se 
dále napojíme na již zmínìnou polní cestu z Moøí- 
èova a pokraèujeme dál vpravo až na nejvyšší bod 
nad ohbím Ohøe. Kdo nechce jít po polní cestì, mùže 
vyrazit pøes Nejdu po staré asfaltové silnièce smìrem 
do Radošova. Když asfalt pomalu zaène mizet, objeví 
se køižovatka, cesta vpravo zaène prudce klesat až do 
Radošova, touto cestou se však nevydáme. Kdo chce 
na Herenspitze dorazit, musí se dát vlevo až do míst, 
kde z nièeho nic náhle se objeví mýtina a na ní zdìná 
chatka a o kus dál, už zase v lesním porostu, stojí ještì 
jedna a za ní další (podle pamìtníkù sloužily døíve tyto 
tøi domky jako vojenské skladištì). Projdeme-li kolem 
chatek, je to již k „panské výšinnì“, co by kamenem 
dohodil. Staèí se jen držet neznatelné cesty vpravo za 
domky a dojít až do míst, kde svah prudce padá 
k meandru øeky Ohøe. 

Teï už jen najít si to nejlepší místeèko a upøít zrak do 
údolí. Pøed vámi se objeví nádherný výhled na ohbí 
Ohøe. Pohled, jenž uèaroval èlovìku již pøed 
desítkami a stovkami let. Majestátní tok øeky Ohøe 
zaøezán do zeleného údolí. Staèí se jen zadívat do 
dáli, zaèít snít a kdo ví, možná i k vám dobrotivá vodní 
víla Egeria promluví. 

Jednou z èetných tìchto vesnic na svazích a høebeni 
Krušných hor je i Popov (Pfaffengrün). Nenároènou 
vycházku (asi 7 km) mùžeme zaèít z Mariánské, kam 
nás dopraví autobus. Z jejího východního okraje, od 
zatáèky silnice na Jáchymov, se vydáme podél stožárù 
vysokého napìtí neznaèenou cestou loukami a lesem 
na jih. Po asi 2,5 km jsme na místì, kde kdysi stávala 
vesnice. Dnes jsou tu jen dvì památné lípy (horní 
a dolní), staré kolem 600 let a zbytky kaplièky. Také 
pozùstatky tìžby uranu po II. svìtové válce. Odboèka 
nás dovede na nedalekou vyhlídku, Popovský Špièák, 
odkud je krásný rozhled do Podkrušnohoøí. Sestup je 
možný buï neznaèenou cestou východním smìrem 
do Horního Žïáru (kratší) nebo po zelené znaèce od 
Jáchymova do Ostrova. Pøi ní mùžeme obdivovat 
staletý jasan, navržený v roce 2004 jako „památný 
strom roku“. 

Poslední vodní tok, kterým jsem ètenáøe na jeho 
cestì provázel, byla øeka Bystøice. Bylo to na 
stránkách OM v dubnu 2008. Na svých cyklo- 
toulkách v okolí Ostrova jsem ale došel k názoru, 
že i další potoky a potùèky, a� už se pyšní svým 
jménem, nebo jsou zcela bezejmenné, si naši po- 
zornost zaslouží též. Velice èasto jezdím po cyklo- 
stezce smìrem na Kvìtnovou. Celou obcí protéká 
bezejmenný potùèek, který svoji cestu konèí 
ústím do potoka Boreckého. A na tomto místì 
opìt zaèínám své putování proti proudu. 

Soutok potokù je asi padesát metrù od stezky, kousek 
od tunelu, kde Borecký potok podtéká hlavní silnici. 
V létì nemáme šanci se na toto místo prodrat pøes 
džungli z kopøiv. Soutoky jsou zde vlastnì dva, èemuž 
jsem pøišel na kloub až kousek proti proudu, kde se 
,,kvìtnovský“ potok rozdvojuje. Jedna èást proudí 
korytem pùvodním, druhá upraveným, betonovým. 
Dalších pár metrù proti proudu posiluje vodní tok 
jeden z menších pøítokù ve smìru od Ovèárny. Dojeli 
jsme nyní na konec stezky. Potok nám zahýbá dopra- 
va, nad námi je místní fotbalové høištì, po levé ruce 
pìkný rybníèek. Zde pøibírá ,,kvìtnovský“ potok zleva 
další menší pøítok, tekoucí témìø rovnobìžnì s námi 
sledovaným tokem a pramenící skoro ve stejných 
místech, v loukách pod Maroltovem. 

Dorazili jsme do obce, kterou už jsem projíždìl bez- 
poètukrát, ale až teï jsem si všiml pár drobností, které 
mi døíve unikaly. Pomník obìtem I. svìtové války, 
kamenný podstavec od køíže s vytesaným datem 1863 
a krásná drobnost, snad i místní specialita. Mnoho 
stavení má nad svým hlavním vchodem zasklený 
výklenek, nìkdy prázdný, nìkdy se soškou, která mìla 
zcela jistì chránit obyvatele domu pøed vším nepøí- 
jemným. Potok se stále drží pøi silnici, mìní ale èasto 
smìr, takže chvíli jej máme po pravé ruce, chvíli 
naopak. Pøibližnì uprostøed obce se nad vodou vypí- 
ná do výšky 25 m památná lípa. Její nízký kmen má 
obvod pøes 450 cm a dìlí se na nìkolik mohutných 
kosterních vìtví. 

V Kvìtnové (kdysi Permesgrünu) stály také dvì tvrze. 
Po té gotické, která již v roce 1437 stála na návrší nad 
obcí, se již žádné stavební pozùstatky nedochovaly. Ta 
mladší, renesanèní, stojí na bøehu rybníka v podobì 
nenápadného domu. U silnice stávala také kaplièka, 
zboøená v roce 1981. Kdysi klasický postup, jak vyøešit 
problém chátrající historické památky. Ale pokraèuj- 
me s naším potokem proti proudu. Dostali jsme se 
nyní až na konec obce, kterou vodní tok opouští pod 
úplnì novým silnièním mostem. Opatrnì pøejdeme èi 
pøejedeme, na druhé stranì vidíme ještì tak deset 
metrù koryta… a najednou konec. U silnice smìrem 
na Maroltov žádný potùèek, v okolí samostatnì sto- 
jícího domu za silnicí také žádný vodní tok. Objel jsem 
na kole toto místo snad tøikrát, boty a kolo obalené 
bahnem až hrùza. A pak jsem na to snad pøišel. Ve 
stráni nad domem jsou v poli zakopány skruže me- 
liorací. Èást toku je tedy svedena do tohoto potrubí. 
Zde se také, kdesi pod zemí, slévá ,,kvìtnovský“ potok 
s malým pøítokem, jehož prameništì jsem objevil 
v mokøinách horní èásti louky pod lesíkem. 

Na konci naší cesty bylo nutno nahlédnout do nì- 
kolika betonových šachet, aby byl zjištìn smìr toku 
našeho potùèku. Ten se nakonec, už jen jako tenká 
vodní stužka, objevil i na denním svìtle. Zde už bylo 
nutno odložit kolo, nechat si popálit nohy od kopøiv 
a prodrat se k místu, kde „kvìtnovský“ potok pramení. 
Zelená mokøina uprostøed polí, kam se v létì nemáme 
šanci prodrat. Hezký výlet, trošinku nároènìjší, ale 
stojí za to. Pøeji všem pøíjemné a objevné putování 
okolím našeho mìsta. 

Tipy na výlet
Cesta jednoho potoka - 
èást VI.

Lubomír Mayer

Panská výšina Herrenspitze Údolím øeky Ohøe

Ing. Josef Macke 

Text a foto: Jakub Holec

Zaniklé vesnice regionu 

Jiøí Ciprian

Dobový snímek pøibližnì z roku 1930



svá miminka do 13. záøí na tel. 608  914 469.  
Bližší informace na našich webových stránkách:
www.mc-ostruvek.estranky.cz
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Veverèin Ostrov Kabel Ostrov, s.r.o. OSTROVOSTROV

Mateøské centrum Ostrùvek 

Rady pro zahrádkáøe

Milan Jandourek, DiS

Dana Kolovratníková

Text a kresba: Martina Novotná

Hadí smrk (Picea abies Virgata)

Nejsem si jist, jestli hadí smrk je zrovna botanický 
název, ale øíká se mu tak, i když je to jen pøezdívka. 
Bohužel si tak bez protestu nechá øíkat i jeho bráška, 
Picea abies Bohemica Pendula, který roste ponìkud 
jinak. Hustìji vìtví, roste do jiných výšek, ale je to 
taky krasavec. Proè zrovna Hadí smrk? Pøedstavte si 
smrkovou vìtvièku, jediný prýt, dlouhý tøeba metr 
nebo metr a pùl, aniž by se jakkoli vìtvil. Když ho 
nevyvazujete k opoøe, tak se plazí po zemi jako had. 
Ale tuto pozici snáší špatnì. Mnohem lepší a hezèí je, 
když s pomocí opory roste do výšky a vytváøí øídké 
girlandy bizardních tvarù, složené z proplétajících se 
dlouhých vìtvièek. Tu a tam se rozvìtví a jako had se 
plazí dolù dál. Spontánnì dorùstá i do výšky 10 met- 
rù. Ale jsou pøípady, kdy roste jen jako keø. Jeho 
jehlice jsou barvou i délkou stejné jako u bìžného 
smrku ztepilého, asi 12 mm dlouhé, zelené. Dá se 
zakracovat stejnì jako bìžný smrk. Jak zaøíznete do 
vìtvièky starého døeva, už tam jen tìžko obrazí. Když 
zaštípnete letorost, pravdìpodobnì se z nìj rozvìtví. 
Snáší dobøe slunce i polostín. Mírnì kyselá propustná 
zem mu jen prospìje. Z hlediska využití v zahradì je 
díky svým specifickým rùstovým vlastnostem 
optickou dominantou. Vyniká jako solitéra. 

Proèpak vznikla radnice? Jistì proto, že èlenové 
støedovìké mìstské rady zaèali být dùležitou autoritou 
mìsta a proto potøebovali nìjaký krásný radní 
domeèek, kterým by se pyšnili a který by o jejich moci 
hodnì vypovídal. Kdy radnice pøesnì vznikla, veverky 

1. èervence

8. èervence

15. èervence

22. èervence

29. èervence

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.  

15.00 Pøímý pøenos jednání Zastupitelstva mìsta 

18.00 Zahájení, zprávy 
18.20 Pod lupou (závìreèná diskuse) repríza
18.40 DVDèko 

18.00 Zahájení, zprávy 
18.20 Pod lupou (závìreèná diskuse) repríza
18.40 Škola hrou sestøih

18.00 Zahájení, zprávy 
18.20 Pod lupou (závìreèná diskuse) repríza
18.40 Zdravíèko

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

Premiéra vysílání: ètvrtek 18.00 hod. (v pøípadì 
Zastupitelstva od 15.00 hod.). 
Opakování vysílání: po-ne každou sudou hodinu 
10.00-22.00 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 
kabelové televize v Ostrovì, upozoròuje všechny své 
pøedplatitele, že je oprávnìna pøerušit poskytování 
všech objednaných služeb, pokud je odbìratel 
v prodlení s úhradou èástky za jejich poskytování. 
Doporuèujeme proto všem, aby pøekontrolovali své 
platby a vyrovnali své pøípadné dluhy. 

Akce pro veøejnost

 
Bøezová, Brána do Slavkovského lesa

 
Bezdružické parní léto, Pochod z Teplé do Bezdružic

 
Ze Tøí Seker kolem Panské rozhledny u Drmoulu

 
Z Michalových hor Kosím potokem na Volfštejn

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

3. èervence

18. èervence

24. èervence

31. èervence

V èervenci a srpnu bude provoz MC omezen na 
nìkolik málo akcí a poøádání narozeninových 
oslav dìtí. 

Jednou z tìchto akcí bude Letní výtvarná dílna 
od 19. do 21. èervence pod vedením lektorky ze ZUŠ 
Bechynì pro dìti od šesti do deseti let se zamìøením 
na zajímavé výtvarné techniky (malování na textil, 
práce s keramickou hlínou a tvoøení v pøírodì). 
Letos jsme tuto výtvarnou dílnu obohatili také o zá- 
žitkovou noc v MC. Vzhledem k omezené kapacitì 
MC je nutné pøihlásit dìti pøedem, nejlépe formou 
SMS na tel. 608 914 469. Všem tìhotným mamin-
kám bych ráda pøipomnìla, že 10. záøí zaèíná další 
Tìhotenský kurz (osm lekcí, vždy v pátek 17.00-
19.00 hod.), zúèastnit se mohou celého kurzu, nebo 
jen vybraných lekcí. Nejbližší Vítání miminek pøi- 
pravujeme na nedìli 19. záøí od 14.00 hod. Pøihlaste Výlet za poníky                                                Foto: Jana Kostková

neví. Pøedpokládají však, že tomu bylo v druhé 
polovinì ètrnáctého století. Na radnici ale našli své 
místeèko i kupci. Pøízemí radnice bylo otevøené a bylo 
tam nìco jako tržní hala s døevìnými pulty k prodeji 
zboží. Kmotra veverka, která toho o Ostrovì hodnì 
ví, mi popisovala støedovìkou radnici jako domeèek 
s tlustým zdivem, sedlovou støechou s malou zvo- 
nièkou a hlavnì s neuvìøitelnì nádhernì a nápaditì 
zdobenou fasádou. Je tedy jisté, že už první stavební 
poèin byl moc hezký a velkorysý. Kolem radnice se 
zaèaly stavìt pøevážnì zdìné domeèky. Mìš�anské 
domy s krásnými gotickými sklepy, nìkteré jsou k vi- 
dìní i dnes. Velký požár roku 1567 ale z tehdejšího 
gotického mìsta hodnì znièil. Fòuk.   

Hana Ševèíková, produkce 

Klub èeských turistù

V kvìtnu se v Ostrovì narodilo 18 dìtí, zemøelo 10 
obèanù. Manželství uzavøely ètyøi páry. K trvalému 
pobytu ve mìstì se bìhem kvìtna pøihlásilo 41 osob, 
odstìhovalo se jich 15. Celkovì tedy ve mìstì 
pøibylo 34 obèanù. Prùmìrný vìk ostrovských 
obyvatel v kvìtnu byl 41,12 let. Celkový poèet 
obyvatel hlášených v Ostrovì (vèetnì pøilehlých 
obcí) k 31. kvìtnu byl 16 982. 

Zmìna stavu obyvatel 
mìsta Ostrova 
v kvìtnu 2010

 Matrika MÚ Ostrov 

RNDr. František Wohlmuth, pøedseda KÈT
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Sport

Ostrovští atleti se v sobotu 12. èervna zúèastnili 
Mistrovství Plzeòského a Karlovarského kraje 
v žákovských kategoriích, konaného ve Støíbøe. 

I pøes neúplnost ostrovského týmu a absenci favoritek 
kvùli jiným povinnostem dosáhli naši reprezentanti 
výborných výsledkù v silné konkurenci. Na stadionu 
ve Støíbøe i pøes rivalitu závodníkù vládla pøíjemná 
atmosféra a poèasí úèastníkùm také pøálo. V bìhu na 
60 m se do finále mladších žákyò probojovaly hned 
dvì ostrovské závodnice, Valerie Bílková skonèila na 
ètvrtém, Šárka Tillingerová na pátém místì, obì ve 
vylepšených osobních rekordech 8,72 sec a 8,80 sec. 
Valerie Bílková se také pøedstavila na trati dlouhé 
150 m, ze které si odvezla støíbrnou medaili za výkon 
21,28 sec. V kategorii nejmladších žákyò se Eliška 
Brožková umístila tìsnì pod stupni vítìzù v bìhu na 
600 m, na stejné pozici skonèila i Kristina Kováèová na 
„pùlce“ (800 m) starších žákyò. Velice úspìšné byly 
také dívèí štafety v bìhu na 3 x 300 m, mladší žákynì 
ve složení Bílková, Kelemanová, Tillingerová získaly 

støíbrné medaile a starší žákynì Hlaváèová, Kováèová 
a Nová v napínavém souboji nakonec uhájily tøetí 
místo. Ve vrhu koulí mladších žákyò se skvìle pøed- 
vedla Šárka Tillingerová, když hodem 8,05 m obsadila 
druhé místo a za prvním zaostala pouze o osm centi- 
metrù. V hodu oštìpem starších žákyò se Dominika 
Holubová umístila na bronzové pøíèce výkonem 
28,99 m. Dìkujeme trenérce Evì Zekuciové a trené- 
rovi Petru Pavelkovi a sportovcùm pøejeme hodnì 
dalších úspìchù! 

Obèas zavítám do mìsta Ostrova. Jeho zákoutí lákají 
nejednoho „cizáka“ k prohlídce. Je tu kde se posadit, 
odpoèinout si, obèerstvit se, pøípadnì nalézt stín. 
Dominanta mìsta, budova MÚ, se honosnì tyèí a urèi- 
tì ze støechy tohoto domu je vidìt do krásného, širo- 
kého okolí. A vìøte mi, je u vás na co se dívat. Èistì 
uklizené ulice, chodníky. Jen si jeden posteskne, proè 
není budova MÚ nìkde u nádraží. Proè? Každý ná- 
vštìvník mìsta se musí jednou rozlouèit a vrací se 
domù. Jistì má nìkolik možností: vlastním autem, 
autobusem, vlakem. Všichni nejsme majetní a tak se i já 
vydávám smìrem k vlakovému nádraží. Ovšem ouva! 
Tato cesta je asi urèena pouze pro ty „náctileté“. 
Rozluète se s krásou mìsta a projdìte si úsek od Li- 
dické ulice k nádraží. Toto bych doporuèil i voleným 
zástupcùm mìsta, kteøí se o nás v každé obci vzornì 
starají. Po dešti doporuèuji pracovní obuv a hùlku jako 
podpìru. Èistì nablýskané polobotky si dejte do 
ruksáèku, abyste náhodou ve vlaku nebudili pozor- 
nost, kudy že jste šli. Zajisté mi dáte za pravdu, že to 
byla otøesná cesta. I Alenka z Øíše divù by se divila, 
kdyby se probrala. Podobný je i „výstup“ do pøírody, 
pokud použijete vedlejší schodištì, vzdálené pouhých 
200 m. Je sice fakt, že nás cedule informuje, že tato 
cesta se v zimì neudržuje, ale v kvìtnu, kdy je pøíroda 
v rozpuku…, pøesvìdète se sami. Tudíž, milí Ostrováci, 
pohledem návštìvníka je vaše mìsto krásné, ovšem 
i vy máte svá zákoutí (která se najdou samozøejmì 
všude), s nimiž není radno se chlubit. Domnívám se, že 
by bylo dobré se nad tím pozastavit a zvážit, zda nejde 
udìlat nìco pro nápravu. Je to pouhý podnìt, i pøesto 
na vaše mìsto nezanevøu a tìším se na další návštìvu.

Vážený pane, jsme rádi, že navštìvujete naše mìsto, 
kde je možné vidìt mnoho zajímavého jak z historie, 
tak ze souèasnosti. Avšak Vaše kritická slova, týkající se 
cesty k nádraží místy, kde není ani vybudovaný chod- 
ník, jsou z našeho pohledu neoprávnìná. Mìsto se 
nemùže starat o lesní a polní cesty, kde je logické, že 
když zaprší, situace se ještì zhorší. Jsme pøesvìdèeni, 
že pokud nepøízeò poèasí trvá, pøevážná èást obèanù 
i návštìvníkù si jistì vybere cestu na nádraží po udržo- 
vaných chodnících. A schodištì pøes kopec? Oprava 
pøedmìtného schodištì, které vede pøes kopec od 
è. 1214 z Lidické ulice, byla dokonèena v prùbìhu 
prvního týdne èervna, bohužel, schodištì opravené 
dlouho nevydrželo. Bezprostøednì po dokonèení bylo 
ponièeno vandaly. Stejná situace se opakovala i po 
„opravì již opraveného“.  Je to neustálý problém míst, 
kde se pohybuje málo chodcù a zdržují se zde skupiny 
problémové mládeže. Jsme ale pøesvìdèeni, že i ostat- 
ní mìsta mají taková svá zákoutí. Je nutné k tomu øíci, 
že schodištì jsou pøednostnì opravována v zastavìné 
èásti území mìsta, kde je opravdu velký pohyb chodcù. 
A pokud se týká ztraceného chodníku na cestì k ná- 
draží pøes kopec, ten bude doplnìn. V tìchto místech 
se budovala pøípojka vody pro zahrádky a panely byly 
odstranìny.
Vážení návštìvníci našeho mìsta i místní obèané, 
dìkujeme za vaše podnìty a názory a vìøíme, že i za 
vašeho pøispìní udržíme naše mìsto èisté a krásné. 

Po loòském vítìzství Zdeòka Plášila v Èeském 
poháru 4X se náš oddíl doèkal dalšího skvìlého 
výsledku! Koncem kvìtna se v Praze Bohnicích 
uskuteènilo Mistrovství ÈR v BMX. 

V kategorii horských kol zvítìzil èlen Cykloteamu 
Ostrov, Václav Draxal. Jeho výsledek je až neuvìøi- 

telný, v loòském roce se totiž zotavoval po velmi tìž- 
kém úrazu, kdy si pøi závodì zlomil tøi obratle a ruku. 
Každý èlovìk v takové situaci pøehodnocuje, co a jak 
dál, zda vùbec bude moci ještì pokraèovat ve sportov- 
ní kariéøe. Pokud se závodník po zranìní nakonec zo- 
taví, je tu ještì psychika, která je v takových pøípadech 
mnohdy daleko silnìjším nepøítelem. Vašek, student 
ostrovského gymnázia, bydlící v Nejdku, se s tìmito 
problémy vypoøádal opravdu velkolepì. Èlenem Cy- 
kloteamu Ostrov je již pìt let, jeho oblíbená disciplína 
je 4X (stejnì jako u Zdeòka Plášila). Letos se ještì 
pøipravuje na Mistrovství ÈR v 4X a ÈP v kategorii Elite 
a startuje v ní právì se Zdeòkem. Oba borci jsou na 
nejlepší cestì se prosadit nejen mezi èeskou, ale i svì- 
tovou špièkou. Pokud jim bude zdraví a štìstí naklo- 
nìno, mùžeme se v nejbližších letech doèkat skvìlých 
výsledkù. 

Dìkujeme všem pøispìvatelùm, kteøí si v minulém 
èísle OM (Irena Janeèková: Upozornìní pøispìvate- 
lùm, str. 15) pøeèetli pravidla pro psaní textù do 
našeho mìsíèníku a dodržují je. 

Letošní sezónu jsme zaèali velice slibnì, v dubnu na 
IV. jarní medailové výstavì Welsh pony a cob v Øitce 
u Prahy naše mladá klisna Limetree Proud získala 
2. místo ve své kategorii, byla to naše výstavní pre- 
miéra. O to vìtší radost jsme mìli z umístìní jak na 
samotné výstavì, tak ve výstavní soutìži pro dìti Mla- 
dý vystavovatel, kde naše èlenky Denèa a Barèa získaly 
obì rùžové mašlièky. Další velké akce, které jsme se 
hojnì zúèastnili se ètyømi poníky a šesti èlenkami Prima 
Horselandu, byla Slavnost kvìtù Valeè 2010. Byla to 
výstava a sportovní soutìže pro welsh pony a cob 
a shetland pony. Zde Prima Horseland doslova vévodil 
co do poètu umístìní v soutìžích, celkem jsme domù 
dovezli 14 stužek a jeden pohár. Na výstavì Limetree 
Proud 2. místo, ve výstavní soutìži Lead rein Paèanová 
2. místo, Svobodová 5. místo, v Mladém vystavovateli 
Paèanová 1. místo a pohár, Fousová 4. místo, Hovor- 
ková 6. místo a Plevková 8. místo. V soutìži Bìž jeï 
veï s vodièem Tomašecká 3. místo, bez vodièe 
Fousová 2. místo a Plevková 4. místo. V jízdì zruènosti 
s vodièem Svobodová 1. místo, Tomašecká 2. místo 
a Paèanová 4. místo, bez vodièe Paèanová 4. místo 
a Paèanová st. 2. místo (senioøi). Všem umístìným gra- 
tulujeme, ovšem nejvìtší dík patøí našim šikovným 
poníkùm: Limetree Proud, Prima Beta, Gib a Preciosa. 
Zúèastnili jsme se Dne dìtí v Ekocentru Ostrov a v MC 

Krajské mistrovství 
v atletice

Cykloteam Ostrov 
má mistra republiky

Prima Horseland zazáøil
Ostrùvek, kam jsme jeli povozit a potìšit jak malinké, 
tak i vìtší ostrovské dìti. Novì jsme získali do pronáj- 
mu pozemek mìsta za úèelem výbìhu a pastvy, zaè 
chceme veøejnì podìkovat a zároveò bychom chtìli 
oslovit pøípadné sponzory, kteøí by mìli zájem pomoci 
pøi úpravách a ohrazení nového výbìhu pro naše 
poníky a aktivity klubu.

S akcemi letos rozhodnì nekonèíme, rádi bychom se 
zúèastnili Mezinárodního šampionátu v Pardubicích, 
Národní výstavy v Plasích a Shetland pony show 
v Chomutovì. Všem, kteøí nám pomáhají, dìkujeme, 
podpory si velice vážíme. 

Kudy radní nechodí

Eva Hlavsová, Odbor SMM 

Odpovìï mìsta OstrovEva Pavelková, MDDM Ostrov

Jiøí Èechman, Cykloteam Ostrov

Redakce OM

Podìkování pøispìvatelùm

Text a foto: 
Denisa Paèanová st.

Text a foto: Petr Zrùst, Chodov 
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Výzva Policie ÈR
Obracíme se na obyvatele s žádostí o spolupráci pøi 
odhalování ilegálních pìstíren konopí a prevenci jejich 
výskytu v tomto regionu. K pìstování konopí dochází 
èasto v normálních domech v obytných ètvrtích i v pa- 
nelákových bytech, speciálnì k tomu upravených, a to 
v rozsahu i nìkolika set kusù rostlin. Aby se objekt stal 
vhodným pro pìstování marihuany, je tøeba provést 
závažné zmìny v konstrukci domu èi bytu. Je potøeba 
vysoké intenzity osvìtlení, což je nákladné, takže se 
pachatelé èasto nelegálnì pøipojují k elektrické síti. 
Roste tak riziko požáru nebo smrti elektrickým prou- 
dem i pro ostatní obyvatele. Vysoká vlhkost a teplota 
provázející pìstování zpùsobují, že dùm èi byt se stá- 
vají neobyvatelnými. Pokud nedojde k nákladné re- 
konstrukci objektu, užitná hodnota a prodejní cena 
takto využívané nemovitosti rapidnì klesá. Osoby 
organizující nelegální pìstování konopí a výrobu ma- 
rihuany mají èasto úzké vazby na pachatele jiných 
druhù trestné èinnosti, nezøídka na èleny skupin orga- 
nizovaného zloèinu. Dalšími prùvodními jevy mùže 
být nárùst násilných trestných èinù v regionu, van- 
dalismu a jiné kriminality.

Buïte prosím všímaví ke svému okolí, pomozte v co 
nejvyšší míøe omezit výrobu nelegálních drog na 
území ÈR, nejde pøeci jen o vìc policie, ale o vìc 
veøejného zájmu! 

S jakýmikoli poznatky je možno se obrátit na tyto 
kontakty: 
Policie ÈR
Národní protidrogová centrála služby kriminální 
policie a vyšetøování
Strojnická 27

Zdraví - kvalita života

Stejnì jako v minulých letech se výboru Územní 
organizace svazu diabetikù podaøilo zajistit týden- 
ní rekondièní pobyt. Tentokrát to bude od 6. do 
13. záøí v Hotelu Berghof v Novém Mìstì u Jáchy- 
mova. Zájemci se mohou pøihlásit v kanceláøi sva- 
zu diabetikù každý ètvrtek od 16.00 do 17.00 hod. 
nejpozdìji do 8. srpna. Cena je 2400 Kè. Pojištìní 
èiní 50 Kè. Bližší informace v kanceláøi svazu.

Co by se mìlo vìdìt o cukrovce? Napøíklad co je 
hypoglykemie? Je to nejbìžnìjší akutní komplikace 
cukrovky. Objevuje se u pacientù léèených inzulinem 
nebo nìkterým druhem tablet. Hypoglykemie zna- 
mená nízkou hodnotu krevního cukru, ke které dochá- 
zí pøi nepomìru mezi dávkou lékù, nejèastìji inzulinu, 
množstvím pøijaté potravy a tìlesnou aktivitou. Na- 
pøíklad: pacient si aplikuje inzulin a zapomene se najíst, 
omylem aplikuje inzulin dvakrát nebo aplikuje vyšší 
dávku, vezme si tablety a nenají se, intenzivnì pracuje 
na zahradì, vyjde si na delší vycházku než jindy, za- 
pomene, že je èas na jídlo. Hypoglykemie vzniká 
náhle, mùže být lehká jako bušení srdce, pocení, tøes, 
náhlý pocit hladu nebo jenom úzkost, strach. Je dobré 
si pøi takových potížích okamžitì zkontrolovat hladinu 
krevního cukru glukometrem, aby byla jistota, že jde 
o hypoglykemii. Rychlou pomocí jsou dvì kostky 
cukru nebo sladký nápoj. I tìžká hypoglykemie mùže 
zaèít podobnì, pokraèovat do apatie nebo agresivity, 
stav mùže vypadat jako opilost, nìkdy se mùže objevit
i náhlé bezvìdomí, nezøídka se stane, že k hypogly- 
kemii dojde i ve spánku. V takovém pøípadì je vždy 
nutná pomoc druhého èlovìka, pouèeného èlena 
rodiny, spolupracovníka nebo zdravotníka. 

poštovní schránka 62/NPC
170 89 Praha 7
tel. 974 836 531, fax: 974 836 519 
e-mail: npdc@mvcr.cz

Nebezpeèí spojená s pìstírnami konopí
 spoleènì s kondenzací vlhkosti 

podporují rùst plísní a hub. 
neodborné pøipojení zvyšuje riziko požáru 

a zasažení el. proudem i pro nezúèastnìné osoby. 

peníze pocházející z nelegálního prodeje financují 
i organizovaný zloèin.  pìsti- 
telé kladením nástrah a výbušných systémù chrání své 
zboží.  
voda a elektøina jsou odvádìny od okolních zdrojù, sí� 
v objektech je pøetížená, výpadky elektøiny postihují 
okolí.  uvedení domù do obyva- 
telného stavu vyžaduje rozsáhlé opravy s velkými 
finanèními náklady.  
chemické látky používané pøi pìstování odtékají do 
zemì a odpadního systému.

Možné pøíznaky pìstování konopí
Obyvatelé chodí do domu jen na krátkou dobu. 
Návštìvníci pøicházejí pozdì veèer, chovají se divnì. 
Do domu se vstupuje zadním vchodem. Stopy mani- 
pulace s pøívodem elektøiny v rozvodné skøíni. Okna 
jsou zakryta prkny nebo folií. Únik jasného svìtla 
z oken, kondenzované páry. Z domu vycházejí pachy. 
Dovnitø jsou pøinášeny ventilátory, svìtla, kontejnery 
na rostliny, potrubí atd. Okolí domu je minimálnì 
udržováno (neshrabaný sníh, neposekaná tráva, pytle 
s rostlinnými odpady atd.). 

Jedovaté výpary:
Požár a úraz elektrickým 

proudem: 

Rostoucí kriminalita a podporování zloèinu: 

Nastražené výbušniny:

Vyšší náklady za služby, výpadky proudu:

Poškození budov:

Škody na životním prostøedí:

Informace pro diabetiky

Jiøí März, ÚOSD Ostrov

Stop pìstírnám marihuany

Jakub Frydrych, øeditel Národní protidrogové centrály
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