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„Svatba mìst“ ve Wunsiedelu

Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.
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Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do 
pøíštího èísla je 10. srpna!

Zástupce Volterry byl velice pøíjemnì pøekvapen informací, 
že Ostrov mìl starostou po šest let velkovévodu z Toskány 
a že manželem jedné z ostrovských sasko-lauenburských 
princezen byl poslední velkovévoda toskánský z rodu Me- 
dici. Zajímal se živì o charakter Ostrova a život v nìm. 
Den setkání partnerských mìst se konal 
doslova jako mìstský svátek, se vším, co 
k nìmu patøí: s hudbou, obèerstvením, 
s programy jednotlivých mìst. Pozoruhodné 
bylo vystoupení krojovaných praporeèníkù 
z Volterry, perfektnì provedené a vlastními 
bubeníky a trubaèi doprovázené kouzlení 
s prapory. Ostrov reprezentovala hudební 
skupina ZUŠ Party-Band. Pøes mimoøádné 
chladno se tu sešlo množství Wunsiedel- 
ských, kteøí se, podle spontánního potlesku, 
dobøe bavili. Vládla tu pravá sváteèní pohoda, 
kterou násobily živelné projevy wunsiedel- 
ského prvního starosty, Karl-Williho Becka. 
A to nejen ty oficiální. Perfektnì a s vtipem 
moderoval všechna vystoupení, neúnavnì 
a s nepøedstíraným zájmem hovoøil se všemi delegáty, ani 
na chvíli  neztratil svùj šarm. Novì uzavøené partnerství 
s Ostrovem nazval „svatbou“ obou mìst, která si zaslouží, 
jako každá svatba, patøiènou a všestrannou oslavu.

Po slavnostním druhém podpisu partnerské smlouvy (první 
stvrzení se konalo v Ostrovì o Michaelské pouti) prošel 
prùvod všech úèastníkù na prostranství pøed gymnáziem, 
které se tímto dnem stalo námìstím Mìsta Ostrova. První 

Dvacátý èerven je v nìmeckém Wunsiedelu každoroènì slavností kašen, kterých je v tomto mìstì pøes tøi 
desítky. Letos se zde ale 20. èervna událo ještì nìco jiného. Tento den se stal také dnem partnerských mìst. Se 
zástupci Wunsiedelu (a nejen s nimi) se tu setkaly delegace mìst jihofrancouzského Mende, našeho Ostrova, 
nìmeckého Schwarzenbergu a italské Volterry, srdce Toskány. 

starosta Karl-Willi Beck a ostrovský místostarosta Milan 
Matìjka spoleènì odhalili tabuli s novým pojmenováním, 
dechovka hrála skladby všech zúèastnìných zemí (také 
Vejvodovy Ètyøi páry bílých koní) a øada barevných deštní-
kù tu chránila nový partnerský vztah. Jako pøipomínku 

partnerských mìst mají už ve Wunsiedlu 
námìstí Mìsta Mende a zahradu Mìsta 
Volterry a Schwarzenbergu. Den partner- 
ských mìst zakonèila spoleèná „evropská 
veèeøe“ ve Fichtelgebirgshalle (Wunsiedel se 
nìkdy prezentuje jako srdce Fichtelgebirge - 
Smrèin). Opìt hrála hudba a zástupci 
partnerských mìst zhodnotili tento meziná- 
rodní vztah a setkání pìti mìst. Vrcholem 
veèera se stalo vystoupení zastupující sta- 
rostky francouzského Mende. Regine 
Bourgade pøevzala od starosty Wunsiedelu 
medaili za dlouholeté zásluhy o vzájemné 
porozumìní mezi obìma mìsty, vztah, který 
se datoval již od druhé svìtové války. 
Nìmeètí obèané tehdy pomáhali otci paní 

Bourgade, váleènému zajatci, k úspìšnému útìku ze 
zajateckého tábora.

To všechno je ovšem pouhým výètem a vylíèením slavnost- 
ního dìní. Bylo tu však ještì nìco navíc, nìco podstatného, 
co pøesahovalo obvyklé formální hodnocení významu, jaký 
mají partnerské vztahy mìst pro evropské spoleèenství 
a jeho rozvoj. Byl to nepøedstíraný zájem a spontánní pøízeò 
Wunsiedelských, bylo to skuteèné zaujetí prvního starosty, 

s nímž vítal nové partnery a uvádìl všechny 
možnosti sblížení, i ty, ke kterým již došlo 
v oblasti ostrovských a wunsiedelských škol. 
Navrhoval setkávání spolkù, sportovcù, zá- 
jmových kroužkù, turistù. S urèitostí by tu 
uspìl ostrovský pìvecký sbor Orbis pictus, 
mažoretky, stejnì jako ostrovský betlém èi 
díla našich krajkáøek. 

Veliký dùraz kladl první starosta na setkávání 
obyvatel partnerských mìst. Jak øekl ve 
svém projevu, partnerství mezi mìsty jsou 
prožívanou demokracií právì proto, že se na 
nich podílejí jejich obyvatelé. Jde pøitom 
hlavnì o mládež, které nepøekážejí ani pøed- 
sudky, ani neznalost jazykù. Námìstí mìsta 
Ostrova pøed Luisenburgským gymnáziem 
má být v tomto smyslu trvalou výzvou. 

„Toto místo zahrnuje v sobì také sjednocení 
Evropy, co se týèe západovýchodních vzta- 
hù. Vztahù, kterým se dnes my starší musíme 
teprve uèit po dlouhých letech železné opo- 
ny. Mladí s tím už zacházejí úplnì jinak. 
Nemusí se uèit evropským myšlenkám, 
prožívají je nejen výukou jazykù, ale také 
prostøednictvím partnerství našich škol a vý- 
mìnou studentù. Pro mne má pojmenování 
námìstí Mìsta Ostrova vztah k minulosti, 
ale ještì mnohem silnìjší k naší spoleèné 
budoucnosti,“ øekl mimo jiné Karl-Willi 
Beck. Setkání partnerských mìst, pøi nìmž 
hrál tentokrát Ostrov hlavní roli, zakonèil 
pak slovy bývalého kancléøe Konrada 
Adenauera:

„Jednota Evropy byla pouhým snem. Stala 
se nadìjí pro mnohé. Dnes je realitou pro 
všechny.“  Mgr. Zdenka Èepeláková

Pøedstavitelé mìst Wunsiedelu a Ostrova v obležení fotografù                                                                                                       Foto: Ing. Jan Blažek

Foto: Josef Musil
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Správa zdravotnických a sociálních služeb z Chebu po- 
žádala o pøíspìvek z rozpoètu mìsta na preventivní 
vyšetøení zraku u pøedškolních dìtí v Ostrovì ve výši 
20 tisíc korun. Cílem je vèasný záchyt refrakèní (diop- 
trické) vady u nejmenších dìtí, pøedcházení vzniku tu- 
pozrakosti a minimalizace poškození zraku v dospìlo- 
sti. Vyšetøení se provádí speciálním pøístrojem pøímo 
v mateøských školách. Toto vyšetøení není hrazeno ze 
zdravotního pojištìní. Náklady na realizaci projektu 
jsou hrazeny z dotací, sponzorských pøíspìvkù a vlast- 
ního podílu Správy zdravotnických a sociálních služeb
 v Chebu. V øíjnu bude v Ostrovì a okolí vyšetøeno cca 
457 dìtí ze sedmi mateøských škol. Stejný projekt byl 
úspìšnì realizován již loni a pøedloni. Loni bylo 
v Ostrovì a okolí (v 15 mateøských školách) vyšetøeno 
celkem 456 dìtí, nález byl zjištìn u 29 dìtí. Projekt se 
uskuteèòuje v celém Karlovarském kraji, který pøevzal 
nad touto akcí záštitu. Ostrovští na tento projekt 
požadovanými dvaceti tisíci korun pøispìjí, nebo� si 
uvìdomují, jak je dùležité ze zdravotnì preventivního 
hlediska provádìt vyšetøení zraku již v raném pøedškol- 
ním vìku, a to alespoò jedenkrát roènì. 

Blokové èištìní mìsta
Blokové èištìní se bude v uvedených dnech 
provádìt vždy od 7.00 do 15.00 hod.
srpen
24. srpna Kollárova 
25. srpna Masarykova (Hlavní-Severní), Severní 
26. srpna Májová (Kollárova-Štúrova), Palackého 
31. srpna Hlavní (Jáchymovská-Štúrova)
záøí
1. záøí Jungmannova, Lidická (Družební-Masarykova), 
Šafaøíkova 
2. záøí Družební, Zahradní 
3. záøí Vanèurova 
7. záøí Seifertova, Lidická (Klínovecká-Masarykova)
8. záøí Halasova, Lipová, Klínovecká
9. záøí Krušnohorská (Jáchymovská-Klínovecká), Hor- 
nická
14. záøí Máchova, Dukelských hrdinù-Máchova
15. záøí Odborù, Sládkova, Studentská
16. záøí Krušnohorská (od Klínovecké), horní Klínovecká
21. záøí Staré námìstí, Šlikova, Jiráskova
22. záøí Dlouhá, Žižkova, Malé námìstí
23. záøí Klášterní, Školní, Staromìstská
24. záøí Brigádnická
29. záøí Hroznìtínská, Bezruèova 
30. záøí Sukova, Smetanova, Na Kopci
øíjen
1. øíjna Jáchymovská
5. øíjna horní Lidická, Vanèurova, u zimního stadionu
6. øíjna Lidická (od Klínovecké), Tylova
7. øíjna Klicperova, Komenského, Myslbekova
8. øíjna Mánesova, S. K. Neumanna
12. øíjna Štúrova, U Nemocnice
13. øíjna Luèní, Májová (Štúrova-Borecká)
14. øíjna Horská, Borecká
19. øíjna Hlavní (od Štúrovy), U Koupalištì
20. øíjna Mírové námìstí sever (parkovištì)
21. øíjna Mírové námìstí jih (parkovištì)
Ulice neuvedené v tomto seznamu (nevyužívané k stá- 
lému parkování) budou èištìny bez celodenních uzaví- 
rek. 
Upozornìní
V jednotlivých ulicích bude v dostateèném pøedstihu 
umís�ováno pøíslušné dopravní znaèení. Žádáme maji- 
tele vozidel, aby je po dobu blokového èištìní pøepar- 
kovali, vyhnou se tak nepøíjemnostem. Ihned po vy- 
èištìní komunikací a odstranìní dopravního znaèení 
budou opìt moci na tìchto místech parkovat.
Vzhledem k velké nekázni majitelù vozidel bìhem blo- 
kového èištìní zajistilo mìsto Ostrov odtahovou služ- 
bu. O naøízení odtahu vozidel, nerespektujících do- 
pravní znaèení a øešení pøestupcù na místì bude rozho- 
dovat Mìstská policie Ostrov. Vozidlo bude odtaženo 
a bloková pokuta mùže být uložena až do výše 2000 Kè. 
Pøestupce si dále vyzvedne vozidlo na parkovišti pro 
odtažená vozidla a uhradí poplatek za odtažení a ostra- 
hu vozidla. 

Cílem Vládního plánu financování je zaji- 
štìní podpory zámìrù komplexních øe- 
tìzcù bezbariérových tras ve mìstech 
a obcích, pøedkládaných v rámci Národ- 

ního rozvojového plánu mobility pro všechny. Usne- 
sením vlády ÈR ze 4. èervence 2004 vstoupil Vládní 
plán v platnost rokem 2005 s cílem ukonèit plán do 
roku 2015. Základními dvìma okruhy financování je 
odstraòování bariér v budovách a zpøístupòování do- 
pravy, tedy komplexní øešení projektù a realizace 
v praxi, které se dotknou celé øady orgánù a institucí. 
Proto se na financování podílí jednotlivé dotèené 
orgány, instituce, ministerstva, jejichž objekty (nebo 
objekty v jejich pùsobnosti) leží na øešené bezba- 
riérové trase a území. Dle Vládního plánu je financo- 
vání plnì z rozpoètových kapitol orgánù, institucí 
a ministerstev nebo podílovì, tj. s maximální výší 50% 
dotace a státem urèeným plnìním podmínek, kterými 
jsou zajištìní bezbariérového vstupu i pohybu po bu- 
dovì ke všem klíèovým útvarùm úøadu vèetnì zajištìní 
bezbariérového WC. Odstraòování bariér v budovách 
se èlení na ètyøi kategorie.

1. Budovy státních a veøejných institucí a služeb. Finan- 
cování plnì z jejich rozpoètových kapitol: Ústøední 
orgány státní správy (pøíslušné ústøední orgány). Úøady 
práce a krajská, okresní a mìstská pracovištì Správy 
sociálního zabezpeèení (Ministerstvo práce a sociál- 
ních vìcí). Finanèní a celní úøady (Ministerstvo financí). 
Soudy (Ministerstvo spravedlnosti). Služebny policie 
ÈR (Ministerstvo vnitra). Katastrální úøady (Èeský úøad 
zemìmìøièský a katastrální). Pošty (Èeská pošta). Kraj- 
ské úøady (rozpoèet kraje). 
Financování podílovì: Radnice (obecní a mìstské úøa- 
dy) z rozpoètu mìsta (obce) a podíl ze státního rozpoè- 
tu z rozpoètové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj.

2. Budovy zajiš�ující dopravní služby zahrnují železnièní 
stanice a autobusová nádraží pro veøejnost, v nichž 
jsou poskytovány služby související s pøepravou. Cílem 
je bezbariérový pøístup a pohyb v budovách vèetnì 
bezbariérových nástupiš�. Financování je podílovì 
z rozpoètu vlastníka (provozovatele), Státního fondu 
dopravní infrastruktury a další (rozpoèet kraje, mìsta, 
obce). Možnost získání dotace je s podmínkou splnìní 
napojení budov na bezbariérové trasy mìsta (obce).

3. Budovy užívané zaøízeními pro vzdìlávání a kulturu 
a zaøízeními poskytujícími zdravotní a sociální služby. 
Odstraòování bariér ve školách, školských nebo spor- 
tovních zaøízeních zøízených státem, krajem, obcí nebo 
Dobrovolným svazkem obcí je financováno podílovì 
z rozpoètu zøizovatele a rozpoètu Ministerstva školství, 
mládeže a tìlovýchovy. Muzea, galerie, divadla, kina 
a obdobná zaøízení jsou financována podílovì z roz- 
poètu zøizovatele a rozpoètu Ministerstva kultury. 
Zaøízení sociálních služeb je financováno podílovì 
z rozpoètu zøizovatele a rozpoètu Ministerstva práce 
a sociálních vìcí. Zdravotnická zaøízení jsou financo- 
vána podílovì z rozpoètu zøizovatele a rozpoètu Mi- 
nisterstva zdravotnictví. Podíl mìsta (obce) u budov 
sloužících pro vzdìlávání, kulturu a budov zaøízení po- 
skytujících zdravotní a sociální služby je dán jeho 
podílem na realizaci bezbariérové trasy, na které stojí 
budova pøíslušného zaøízení. V pøípadech, kdy je zøi- 
zovatelem mìsto (obec), podílí se na financování i jako 
zøizovatel.

4. Budovy domù zvláštního urèení, zejména domy s pe- 
èovatelskou službou. Cílem je zajištìní bezbariérových 
vstupù a pohybu v tìchto budovách. Odstraòování 
bariér je financováno podílovì z rozpoètu zøizovatele 
a rozpoètu Ministerstva pro místní rozvoj. Financování 
je pouze na bezbariérové úpravy spoleèných prostor, 
nikoli na úpravy v jednotlivých bytech. Podíl mìsta 
(obce) je dán jeho podílem na realizaci bezbariérové 
trasy, na které stojí budova pøíslušného zaøízení. V pøí- 
padech, kdy je mìsto (obec) zøizovatelem, podílí se na 
financování i jako zøizovatel.

Tento èlánek je pokraèováním èlánku zveøejnìného 

Mùžete nás navštívit v Domu s peèovatelskou službou 
na Hlavní ulici v pavilonu A. Navádìcí informaèní ce- 
dule vás zavedou pøímo do kanceláøe nebo denního 
centra. Zde se nachází dvì odbornì proškolené pra- 
covnice, které se starají o klienty z regionu Ostrovsko. 
V pøízemí je k dispozici spoleèenská místnost pro 
klienty, vybavená poèítaèem, televizí, DVD pøehráva- 
èem, showdownem (obdoba stolního tenisu pro nevi- 
domé a slabozraké) aj. V prostorách se konají aktivity 
s klienty (výtvarné techniky, procvièování pamìti, klu- 
bová posezení, kvízy, spoleèenské hry), výuka anglic- 
kého jazyka, pøednášky, besedy, kurzy a rùzné kulturní 
akce. Pokud je krásné poèasí, navštìvujeme výstavy 
nebo poznáváme okolí formou výletù èi procházek. 
Od záøí se pøipravuje muzikoterapie, cvièení na balo- 
nech, terapie fotografií, biblioterapie apod. Jelikož 
v našem støedisku zapojujeme do aktivit i seniory 
z penzionu, kteøí jsou jen lehce zrakovì handicapováni, 
vytvoøila se skupina klientù, kteøí si vzájemnì pomáhají, 
podporují se a vycházejí si vstøíc, tedy lidí, kteøí spolu 
tráví volný èas nejen zde v centru. V Ostrovì pøede- 
vším nabízíme: 

Pomoc pøi pracovním uplatnìní, nìkolikadenní vzdìlá- 
vací kurzy psychologie, kurzy anglického a nìmeckého 
jazyka, základní sociálnì-právní poradenství, indivi- 
duální konzultace, základní poradenství o právech, ná- 
rocích a povinnostech, zprostøedkování kontaktu s od- 
bornými pracovišti a vyzkoušení kompenzaèních po- 
mùcek (lupy, mluvící mobilní telefony, mluvící hodin- 
ky, hladinky vody, mluvící rozlišovaèe barev atd.), 
prùvodcovskou a pøedèitatelskou službu, pomoc pøi 
studiu, doprovod k lékaøi, na úøady, pošty apod., pøed- 
èítání, vyhledávání informací a jiné drobné asistenèní 
služby. Mimo jiné nabízíme i psychickou a morální 
podporu, spoleènost milých, pøíjemných lidí, smyslu- 
plné využití volného èasu a pøedevším náruè plnou 
optimismu. Tel. 353 674 103. 

Lumír Pála, ved. Odboru SMM 
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O S T R O V 

Plán pro všechny 
v OM 6/2010, dále pro vás pøipravujeme informaci 
o zpøístupòování dopravy a financování urèené Vlád- 
ním plánem, seznam institucí, které zahrnou v rámci 
svých limitù ve svých rozpoètech v letech 2009-2015 
a støednìdobých výhledech pøíslušných rozpoètových 
kapitol finanèní prostøedky na zajištìní úkolù Vládního 
plánu. Podáme informaci o roèní výši finanèních pro- 
støedkù jednotlivých institucí uvedených v èlánku. 

TyfloCentrum Ostrov 
nabízí své služby

Pøíspìvek na preventivní 
vyšetøení dìtského zraku

Miroslava Svìtlíková, ved. Odboru SVZ

 Zdenka Buèková, Triáda Ostrov

Vìra Rotheová, støedisko Ostrov 

Ostrovský mìsíèník vydává Dùm kultury Ostrov 
v nákladu 7900 kusù mìsíènì.
Distribuce je zdarma do každé ostrovské domácnosti.
Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do pøíštího èísla je 
10. srpna, uzávìrka pro pøíjem reklam 13. srpna. 

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), 

Registraèní znaèka: MK ÈR E 16035

Pøíspìvky došlé po tìchto termínech nemusejí být 
otištìny!

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



Ostrovský mìsíèník
Srpen 2010 3

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 na: www.ostrov.cz, úøední deska 
oznámení è. 326/10 nebo na tel. 353 808 600. 

Nemocnice Ostrov navázala v dubnu letošního 
roku spolupráci s Hipocentrem Pá-Ja z Karlových 
Varù Stanovic. Spolupráce spoèívá v léèbì s koò- 
mi, tedy hipoterapii, která je zamìøena pøedevším 
na klienty psychoterapeutického oddìlení, ale 
také na klienty rehabilitaèního a dìtského 
oddìlení. 

První fáze pilotního projektu se uskuteènila v dubnu 
formou jednodenního úspìšného odpoledne. Klienti 
si tak vyzkoušeli pøímý kontakt s koòmi, péèi o nì 
a také se na nich projeli v krásném prostøedí parku 
Nemocnice Ostrov pod vedením vyškolených pra- 
covníkù, doprovázených ergoterapeuty z psychia- 
trického oddìlení. Druhá fáze pilotního projektu 
hipoterapie byla zahájena zaèátkem èervence. Do 
parku nemocnice jsou dováženy konì nyní dvakrát 
v týdnu, vždy ve støedu od 13.00 do 15.30 hod. a ve 
ètvrtek od 9.00 do 12.00 hod. Projekt hipoterapie chce 
nemocnice do budoucna rozšíøit na zooterapii jako 
celek (konì, psi, králíci ad.), zvažuje také možnost 

Nemocnice Ostrov pøipra- 
vuje pro rodiny s dìtmi, za- 
mìstnance a pro všechny 
zájemce akci Louèení s létem. 

Uskuteèní se v parku nemoc- 
nice 19. záøí v odpoledních 
hodinách. 

Vstup na akci bude zdarma. 
Vystoupí zde hudební skupiny 
a zpìváci, pro dìti bude pøipra- 
ven bohatý program vèetnì 
nejrùznìjších soutìží a atrakcí. 
Nebudou chybìt stánky s ob- 
èerstvením a táborák. Program 
se nyní pøipravuje, bližší infor- 
mace vèas zveøejníme. 

Mìsto Ostrov podalo žádost o dotaci na realizaci 
projektu Dùm kultury Ostrov - centrum pro kulturu, 
vzdìlávání a volný èas v rámci výzvy è. 7. Nuts II 
Severozápad. Projekt poèítal s rekonstrukcí Domu kul- 
tury Ostrov s celkovými náklady ve výši 27 mil. Kè.  
Žádost však byla v rámci výzvy è. 7 zamítnuta. V sou- 
èasné dobì je pøipravována žádost o dotaci na týž 
projekt v rámci výzvy è. 15 Rop Nuts II Severozápad, 
kde jsou výdaje pøedpokládány ve výši 27, 506 mil. Kè 
(Evropský fond pro regionální rozvoj 85 % tj. 23.380 
mil. Kè, podíl státního rozpoètu 7,5 % tj. 2.063 mil. Kè 
a vlastní podíl mìsta 7,5 % tj. 2.063 mil. Kè). Došlo 
i k úpravì rozsahu pøedmìtu projektu, doby realizace 
a výdajù projektu. 

Pøedmìtem projektu je technická a stavební obnova 
Domu kultury Ostrov, která zahrnuje rekonstrukci 
dvoupláš�ové støechy a veškerých klempíøských prvkù 
vèetnì bleskosvodu, vestavbu výtahu do prostoru šat- 
ny, rekonstrukci balkónu kinosálu, vestavbu prostoru 
pro volnoèasové aktivity, vestavbu bezprahového klu- 
bu Divadélko Toèna, vìtrání a dodateèné vytápìní 
pøedsálí spoleèenského sálu (vzduchotechnika), mo- 
dernizaci elektroinstalace vè. nouzového osvìtlení 
a vìtrání kinokavárny. Fyzická realizace by mìla být za- 
poèata v kvìtnu 2011. Partnery v tomto projektu jsou: 
Dùm kultury Ostrov, který v souèasné dobì objekt 
provozuje, Léèebné láznì Jáchymov, a. s., Sdružení 
Krušné hory západ, Místní akèní skupina Krušné hory 
západ, Mìsto Horní Slavkov. 

V èervnu byla podána žádost o dotaci na projekt 
Historický Ostrov 3 - revitalizace èásti zámku pro 
zatraktivnìní obèanské vybavenosti. Tento projekt 
navazuje na Historický Ostrov 1, v rámci kterého byl 
zrekonstruován areál kláštera a Zámecký park a pro- 
jekt Historický Ostrov 2, v rámci kterého nyní pro- 
bíhá rekonstrukce Paláce princù s využitím pro 
Mìstskou knihovnu. Objekt zámku získalo mìsto do 
vlastnictví z majetku Karlovarského kraje. V souèasné 
dobì sídlí v budovì zámku SPŠ Ostrov a prostory jsou 
tedy užívány jako uèebny, kabinety a provozní 
místnosti støední školy. Škola v pøíštím roce objekt 
opustí a pøestìhuje se do nového Centra technického 
vzdìlávání Ostrov. 

Pøedmìtem projektu Historický Ostrov 3 je rekon- 
strukce èásti zámku (objektu èp. 245 a èásti zámku, 
která jej spojuje s hlavní budovou). Prostory budou 
rekonstruovány, modernizovány a zaøízeny potøeb- 
ným vybavením. Èást bude pøestavìna na jednací sál 
vèetnì zázemí. Jednací sál bude vybaven hlasovacím 
zaøízením, audio a videotechnikou a bude využíván 
pro jednání orgánù mìsta, pøíspìvkových organizací, 
konference, semináøe, školení a další akce poøádané 
mìstem. Všechny prostory pak budou sloužit úèelùm 
Mìstského úøadu Ostrov, který se do zámku pøestì- 
huje po dokonèení stavebních úprav. Stavební zámìr 
pøedpokládá v maximální možné míøe respektování 
a zachování pùvodních historicky cenných konstruk- 
cí, nicménì je pamatováno i na imobilní obèany.

Žádost o dotaci je podávána do výzvy è. 15 Regio- 
nálního operaèního programu Nuts II Severozápad. 
Celkové náklady jsou cca 71 mil. Kè (Evropský fond 
pro regionální rozvoj 85 % tj. 60,4 mil. Kè, podíl 
státního rozpoètu 7,5 % tj. 5,3 mil. Kè, vlastní podíl 
mìsta 7,5 % tj. 5,3 mil. Kè). Realizace projektu 
(bude-li dotace pøidìlena) by se mìla uskuteènit od 
kvìtna 2011 do kvìtna 2013. Partnery v tomto pro- 
jektu jsou: Obèanské sdružení Místní akèní skupiny 
Krušné hory západ, Sdružení Krušné hory západ, 
Národní institut pro integraci osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace Èeské republiky, o. s., 
Krajské konzultaèní støedisko Karlovarský kraj, Spolek 
pøátel mìsta Ostrova. 

Mìstský dùm dìtí a mládeže Ostrov požádal o dotaci 
na projekt Rozvoj volnoèasových aktivit - víceúèelové 
sportovní høištì v ul. U Nemocnice z Regionálního 
operaèního programu Nuts II Severozápad v rámci 
výzvy è. 15. 

Toto høištì by v budoucnu mìlo sloužit pro floorbal 
a hokejbal, ale i další sporty, o které bude zájem, napø. 
bruslení na koleèkových bruslích, nohejbal atd. Díky 
vybudování tohoto høištì a kvalitnímu zázemí budou 
moci mládež i dospìlí rozvíjet své sportovní aktivity. 
Hokejbal je v Ostrovì velmi oblíbeným sportem, má 
již dvacetiletou tradici a jeho hráèi dosahují velmi 
dobrých výsledkù (napø. umístìní v druhé nejvyšší 
soutìži v republice nebo v první národní hokejbalové 
lize). Náklady projektu jsou vyèísleny na necelých osm 
milionù korun. Evropský fond pro regionální rozvoj by 
se mìl podílet 85 %, státní rozpoèet 7,5 % a vlastní 
podíl žadatele èiní 7,5 %. Fyzická realizace projektu by 
se mìla (v pøípadì pøidìlení dotace) uskuteènit od 
dubna do øíjna roku 2011. 

Dotace pro Dùm kultury Dotace na stavbu høištì

Prodej pozemkù

Hipoterapie mìla v nemocnici úspìch
vybudování vlastního zázemí stájí v parku nemocnice. 
Klientùm z psychoterapeutického oddìlení se hipo- 
terapie líbí a také se podìlili o své zážitky.

Petra: „Hipoterapie jsem se hodnì bála, protože mám 
strach ze všeho nového. Bojím se lidí, cestování, uza- 
vøených prostor. Mám úzkosti a deprese. Když jsem si 
koneènì na konì po dlouhém rozhodování sedla, 
zjistila jsem, že mì hodnì uklidnil a strach ze mì úplnì 
spadl. Ráda bych se znovu hipoterapie zúèastnila.“

Jiøí: „Hipoterapie byla pro mì jedním z nejsilnìjších 
pøíjemných zážitkù. Myslím, že je to skvìlá vìc pro lidi 
s psychickým onemocnìním. I když jsem si zprvu nebyl 
jist, jestli právì já to zvládnu, bylo to opravdu skvìlé, 
zapomnìl jsem na vìtšinu chmur, které mì trápí, 
povolily mi køeèe, které mi bránily v dýchání, dokonce 
se mi uvolnily stažené a bolavé svaly. S hipoterapií 
jsem se setkal poprvé a pevnì doufám, že ne na- 
posledy. Jsem pøesvìdèen, že do programu psy- 
chiatrického a psychoterapeutického oddìlení roz- 
hodnì patøí a mùže klientùm velmi pomoct.“ 

Ing. Alexandra Fürbachová, ved. Odboru RÚP

Ing. Alexandra Fürbachová

Ing. Jana Urbánková, ved. Odboru MM

Andrea Zvolánková, mluvèí NO 

Louèení s létem

AZLéèba hipoterapií pomáhá nemocným.                                   Foto: Archiv Nemocnice Ostrov

Dotace na projekt 
Historický Ostrov

Ing. Alexandra Fürbachová, ved. Odboru RÚP

Mìsto zadalo v loòském roce zpracování nového 
Programu regenerace Mìstské památkové zóny 
Ostrov na období let 2010-20. Program je zpra- 
cován na základì zásad Ministerstva kultury ÈR 
z r. 2003. 

Pøedmìtem tohoto programu je vydefinování pøija- 
telných stavebních úprav, zásahù a oprav objektù, kte- 
ré budou odpovídat zájmùm ochrany památek, dále 
doporuèení neodkladných prací, které povedou k zá- 
chranì objektù, návrh regulativù objektù jak v majetku 
mìsta, tak i v majetku soukromých osob èi jiných orga- 
nizací. Program klade dùraz i na veøejná prostranství, 
zeleò, komunikace, dopravu v klidu, drobnou archi- 
tekturu, informaèní systémy, technickou infrastrukturu. 
Mìsto Ostrov doporuèuje všem vlastníkùm a uživa- 
telùm nemovitostí, nacházejících se v mìstské památ- 
kové zónì, se s návrhem nového programu seznámit. 
Své námìty a pøipomínky k dokumentu mohou zaslat 
nejpozdìji do 20. srpna 2010 na Mìstský úøad 
Ostrov, Odbor rozvoje a územního plánování. Znìní 
dokumentu je k dispozici na webových stránkách 
mìsta v rubrice Tiskové zprávy mìsta. Veøejné projed- 
nání Programu regenerace Mìstské památkové zóny 
Ostrov se bude konat za úèasti zpracovatele programu 
1. záøí 2010 od 16.00 hod. na Staré radnici, kam 
tímto všechny zájemce srdeènì zveme. Zastupitelstvo 
mìsta se bude návrhem zabývat 30. záøí. 

Regenerace památkové zóny

Ing. Alexandra Fürbachová, ved. Odboru RÚP 
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Zprávy ze škol
ZUŠ Ostrov - Make your Dream XI. svìtový festival dìtského divadla  

Více než 300 dìtí devatenácti národností ode- 
hrálo od 18. do 25. èervna své nápady, sny, na- 
dìje a vize budoucnosti. Make your Dream je 
motto XI. svìtového festivalu dìtského divadla, 
který poøádá mìsto Lingen, Evropské centrum 
Mezinárodní asociace amatérského divadla 
Aita/Iata a Divadelnì-pedagogické centrum 
sdružení Emsländische Landschaft. Tento na svì- 
tì nejvìtší festival divadla dìtí podporuje vý- 
mìnu kultur a pøispívá k toleranci a porozumìní 
mezi národy. Skládá se ze tøí oblastí. Jednou 
z nich jsou divadelní pøedstavení úèastníkù ze 
všech kontinentù. Komise v èele s umìleckým 
vedoucím festivalu Tomem Krausem a øeditelem 
Evropského centra Aita/Iata Norbertem Rader- 
macherem mìla možnost vybrat z 58 pøihláše- 
ných souborù. Je tedy velmi potìšitelné, že v kon- 
kurenci tìch nejlepších, nominovaných národní- 
mi asociacemi divadla jednotlivých zemí, uspìl 
i náš soubor Hop-Hop s pøedstavením Ruby 
a Garnet. V tamních státních novinách napsala 
Elisabeth Tonder: 

Èeši ukázali velké jevištní ztvárnìní… Jen dvì mladé 
hereèky pøedstavovaly roli na jevišti filmového paláce 
Cine-World pøi pøedstavení souboru Hop-Hop 
z Èech. Eliška Rojíková a Vìra Tomanová zahrály a vy- 
právìly suverénnì na celém prostoru pøíbìh dvojèat 
Ruby a Garnet, jako kdyby byl jejich vlastní… Hereèky 
udìlaly dojem svou psychologickou pøesností i radostí 
z role. Prostor jevištì byl optimálnì využit, vynikající 
osvìtlovací režie a ladící hudba zpùsobily odpovídající 
náladu. Øeè a zobrazení hry stály ve støedu, pro mezi- 
národní publikum bylo pro lepší porozumìní vhodnìjší 
hrát v angliètinì než v èeštinì, na návštìvníky udìlaly 
hluboký dojem. 

Slova této divadelní kritièky potvrdila i lektorka klubu 
režisérù: „Dnes se budeme zabývat velkým pøedsta- 
vením, které odehrál nejménì poèetný soubor.“ Mo- 
hli jsme se tak zaøadit mezi pøedstavení, která zanechají 
v divákovi zážitek z pøíbìhu, situací, divadelních pøe- 
kvapení a herecky vybavených dìtí, jako tomu bylo 
u souboru z Arménie, Burkina Fasa, Slovenska, Nor- 
ska, Nìmecka, Litvy, Itálie a pro nìkteré i z Bangla- 
déše. Ostatní soubory dávaly vìtší dùraz na show 
plnou zpìvu, tance, svìtelných a technických efektù, 
kde pøíbìh byl spíše upozadìn (Argentina, Zimbabwe, 
Kolumbie, Japonsko, Rusko a Belgie). Ryze taneèními 
vystoupeními pak byla choreografie Venezuely a Bra- 
zílie. Úplnì stranou všech kvalit, a� už divadelních nebo 
taneèních, stálo pøedstavení z Austrálie, které by na 
èeské scénì neuspìlo ani v okresních kolech soutìží.

Než se po prázdninách opìt rozezní tóny rùzných 
žánrù z oken ZUŠ, opìt se otevøe její výstavní síò, 
divadelní i taneèní sál, rád bych ètenáøe seznámil 
s tìmi, pro které je umìní nìco víc než hodiny 
cvièení; kteøí si troufli své dovednosti porovnat 
s ostatními, a navíc v soutìžích uspìli. 

Okresní kolo 

Krajské kolo 

V komorní høe s pøevahou dechových nástrojù: 
2. místo Klarinetové trio (Jan Matuštík, Kristýna 
Kanická, Vendula Chmelíková), Duo fléten, kytara 
(Bára Savèicová, Anna Dufková, Kateøina Rybáøová), 
H. M. H. (Iveta Hrkotová, Martina Hejhalová, Mi- 
chaela Matušková), Sci-fi Quintet (Michaela Matuš- 

ková, Jan Veverka, Jakub Douda, Adam Podhrázský, 
Tomáš Lipták); 1. místo s postupem: No-Jo (Adéla 
Níèová, Michaela Zajacová, Jan Matuštík, Jakub 
Douda), Speciáloš maïároš trioš (Jakub Douda, Soòa 
Ondrušová, Adam Podhrázský), Ema (Vendula Jirková, 
Simona Koèová, Hana Kadlecová, Leona Tomcová, 
Aneta Klauková a Vojtìch Klauko), Quinteto flauto to 
(Petra Jílková, Daniel Vaník, Aneta Klauková, Marcela 
Hampelová, Markéta Aranyossyová), Girl´s Quartet 
(Iveta Hrkotová, Petra Jílková, Vendula Chmelíková, 
Jana Banzetová), Sürreal sassofon quartet (Petra 
Jílková, Aneta Tesaøová, Jakub Douda, Adam 
Podhrázský). 
V komorní høe s pøevahou smyècù: 2. místo 
Smyècové dueto II (Gabriela Samcová, Tereza Ram- 
bousková), Smyècové dueto III (Daniela Brodcová, 
Petr Brodec); 1. místo s postupem Smyècové dueto 
(Kateøina Držíková, Vojtìch Fárek). V pøednesu do 
15 let: Èestné uznání Tobiáš Blažek, Lucie Bursíková, 
Sára Weithalerová, Tereza Kubíková, Šárka Stránská, 
Tereza Wudyová, Daniel Vaník, Tereza Jandová, Vik- 
torie Kubištová, Vojtìch Klucho, Eliška Rojíková, Ivana 
Hlaváèková, Eva Pincová; Èestné uznání (náhradník 
pro postup) Natálie Jírovská; 1. místo Markéta 
Fritscheová, Lucie Ratajèáková; 1. místo s postupem 
Matìj Velièka, Tereza Èermáková, Ondøej Petrák, Eva 
Smrèková, Vojtìch Palm, Jakub Velièka, Adéla Kubiš- 
tová, Daniel Bleha, David Všetièka, Markéta Ara- 
nyossyová, Nazareno Klug. 

V komorní høe s pøevahou dechových nástrojù: 
2. místo Speciáloš maïároš trioš; 1. místo Ema, 
Quinteto flauto to, Girl´s Quartet; 1. místo s postupem 
Sürreal sassofon quartet. V komorní høe s pøevahou 
smyècù: 3. místo Smyècové dueto. Jazzové a taneèní 
orchestry: 2. místo Swing Band (Martina Hejhalová, 
Aneta Tesaøová, Kristýna Kanická, Vendula Chmelíko- 
vá, Jan Matuštík, Jan Veverka, František Hyèka, Marta 
Sochorová, Jiøí Kubík, Zdenìk Randa); Písk-Písk džez- 
meni (Iveta Hrkotová, Martina Hejhalová, Jan Ve- 
verka, Petra Jílková, Jana Banzetová, Vítìzslav Mareš, 
Adam Podhrázský, Jakub Douda, Jakub Velièka, Tomáš 
Lipták, Michal Nepraš, Michaela Matušková, Lukáš 
Tamchyna, Samuel Palán); 1. místo: Písk-Písk Little 

Souèástí festivalu bylo též sympozium nazvané Divadlo 
jako umìní pøežít - vìdecké fórum o úèinnosti diva- 
delnì-pedagogické práce s dìtmi. Odborníci z celého 
svìta diskutovali na téma, jak dalece mùže umìní 
a divadlo pøispìt k pøekonání destruktivních psychic- 
kých a sociálních stavù. Dalšími body sympozia bylo 
režisérské fórum. Vedoucí souboru vždy usedl do 
„horkého køesla“, aby zodpovìdìl otázky: kde se vzala 
skupina, se kterou pracuje, jaké jsou jeho pedagogické 
cíle, pøípadnì otázky ohlednì tvorby inscenace. Úèast- 
níci festivalu (jako vždy v cizinì) obdivovali základní 
umìlecké školství ÈR a velmi se o tuto instituci zajímali, 
stejnì jako o metodiku práce v našem souboru. Z na- 
bídky 18 semináøù pro dìti, jež vedli vìtšinou mladí 
lidé z rùzných zemí, si naše dvì dìvèata vybrala bra- 
zilského taneèníka Pedra Gilberta. A tak zhruba tøi dny 
všichni na semináøi pilnì tanèili a svou ukázku jako 
jedni z mála pøedvedli. V bezplatném areálu Park of 
Dreams èekaly úèastníky a návštìvníky festivalu rùzné 
hry a možnosti tvoøivé spolupráce a spoleèných pro- 
žitkù. Mezi stovkami indiánských „lovcù snù“ od žákù 
lingenských škol mohli stavìt svùj vysnìný dùm, 
zviditelnit své sny ve velkém umìleckém projektu (ma- 
lováním na bambusy, chodníky, vytváøením prostoro- 
vých výtvarných objektù) a spoleènì objevovat nové 
svìty tónù ve stanu s rùznými nástroji. Dále tam byl 
pavilon s vypravìèkou pohádek, skákadla, houpaèky, 
cesta skøíní do stanù plných pøekvapení, možnost osa- 
hat si rùzné materiály ad. Skuteèný ráj pro dìti, které se 
mezi pøedstaveními rozhodnì nenudily. 

Zájemci se mohli dovìdìt více o zúèastnìných ze- 
mích, kultuøe i všedním životì dìtí v interaktivním areá- 
lu. Program se každý den soustøedil na tøi vybrané ze- 
mì. Ve velkém stanu s obrazovkou a videem, stoly 
a nástìnkami jsme mohli rozprostøít všechny propa- 
gaèní materiály o našem kraji, republice, ale pøedevším 
našem mìstì, kterými jsme byli bohatì mìstem 
Ostrov vybaveni. Návštìvníci si tak se zájmem prohlí- 
želi vše o klášterním areálu, ostrovské Sorele, s radostí 
si brali drobné propagaèní pøedmìty, ochutnali karlo- 
varské oplatky a èeské hašlerky, to vše za zvukù èeské 
hudby. Eliška s Vìrkou v angliètinì, Walburga Mike- 
šová (naše pøekladatelka) v nìmèinì a já v ruštinì 
a nìmèinì jsme trpìlivì odpovídaly na otázky o poloze 
našeho mìsta, o naší škole i souboru. Deset dní v Lin- 
genu bylo vpravdì inspirativním setkáním, a� už díky 
odehraným pøedstavením, nebo vzájemným setkává- 
ním vedoucích souborù a dìtí. Naše pøedstavení Ruby 
a Garnet bylo vyprodáno jako druhé, hned po pøed- 
stavení z Japonska. Je vidìt, že èeské dìtské divadlo má 
ve svìtì dobrý zvuk. 

Více o festivalu na: www.weltkindertheaterfest.de 
(i èesky). 

Úspìchy žákù ZUŠ v soutìžích

Foto: Archiv ZUŠ

Irena Konývková, vedoucí Hop-Hop

Foto: Archiv ZUŠ
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Možná si leckdo neznalý pøedstavuje, že v dobì 
hlavních prázdnin školy odpoèívají a v ozvìnì 
opuštìnì duní prázdnotou. Jenže, kdy jindy by 
byl èas na práce, které by v prùbìhu školního roku 
rušily výuku? 

A tak, stejnì jako na vìtšinì jiných škol, i na ostrovském 
gymnáziu bezprostøednì po rozdání vysvìdèení do- 
cházejí do školy místo žákù a studentù malíøi a øemesl- 
níci. Øadu let byly v tomto období na gymnáziu syste- 
maticky rekonstruovány a malovány uèebny èi kabine- 
ty. Všechna pùvodní okna byla nahrazena moderními 
plastovými. Minulé prázdniny pøišly na øadu další inte- 
riéry, chodby na pavilonu A, dále pøedevším komplexní 
pøemìna školní jídelny. Bìhem letošních prázdnin 
pøišel èas na chodby pavilonu B. Nejenže nyní záøí 
svìžími barvami, ale splòují i veškerá hygienická a bez- 
peènostní mìøítka. Na chodbách jsou prezentovány 
studentské práce a instalovány výstavy, napøíklad nej- 
lepší díla školní fotografické soutìže. Od záøí budou 
mít k dispozici naši studenti rovnìž novou, zcela vyba- 
venou posilovnu. Všichni ale víme, že péèe o dùm 
nebo byt nikdy nekonèí. Jako v nekoneèném kruhu 
vyvstávají další úkoly a práce. Proto byla bìhem tohoto 
léta také zcela zrekonstruována nejstarší z našich ètyø 
uèeben výpoèetní techniky. Bude vybavena nejen 
nejnovìjšími poèítaèi a dataprojektorem, ale i novým 
nábytkem. Vìøíme, že nemalé úsilí ocení ti, o které jde 
pøedevším: naši žáci, protože i prostøedí a vybavení 
školy je jistì dùležitou motivací. Napøíklad i k výkonùm 
v soutìžích a olympiádách, za nìž byli ti nejúspìšnìjší 
ocenìni v úplném závìru školního roku na Gymna- 
ziáles. Tuto tradièní akci z letošního èervna pøipomíná 
i fotografie, na níž pøebírají ocenìní nejúspìšnìjší 
studenti v pøírodovìdných soutìžích. 

band (Iveta Hrkotová, Eliška Chmelíková, Vendula 
Chmelíková, Daniel Vaník, Aneta Klauková, Martin 
Slávik, Markéta Aranyossyová, Marcela Hampelová, 
Samuel Palán, Jiøí Kubík, Lukáš Tamchyna); 1. místo 
s postupem Jazz Quartet Schmidlibojs (Jan Veverka, 
Vítìzslav Mareš, Jan Hynek, Jakub Douda, Adam 
Podhrázský, Tomáš Lipták, Michal Jergl). V dìtském 
pøednesu: Èestné uznání Tereza Èermáková, Ondøej 
Petrák, Adéla Kubištová; Èestné uznání (náhradník na 
postup) Vojtìch Palm, Jakub Velièka; 1. místo Matìj 
Velièka; 1. místo s postupem Daniel Bleha, David Vše- 
tièka, Markéta Aranyossyová, Nazareno Klug. V sou- 
tìži LDO-ZUŠ ve slovesnosti: 1. místo s postupem 
Šárka Stránská, Nazareno Klug, Vìra Tomanová, Eliška 
Rojíková, Pavel Raus, Eva Pincová, Irena Carkovová, 
Jakub Krejèa. V LDO-ZUŠ v pøednesu: 3. místo Adéla 
Kubištová; 2. místo Vojtìch Palm; 1. místo: Eliška Rojí- 
ková; 1. místo s postupem Daniel Bleha, Natálie 
Jírovská, Markéta Aranyossyová, Nazareno Klug, 
Jakub Velièka. V LDO-ZUŠ v dramatickém výstupu: 
2. místo Nazareno Klug, Monika Kadlecová a Šárka 
Bìlohlávková, Irena Carkovová a Irena Èervenáková; 
1. místo s postupem Vojtìch Palm a Markéta 
Aranyossyová, Eliška Rojíková a Vìra Tomanová. 
V soutìži monologù a dialogù Kandrdásek: 1. mís- 
to s postupem dialogy Viktorie Kubištová, Markéta 
Kadeøábková, Vojtìch Klucho; David Všetièka, Jiøí 
Kubík, Jakub Liška; Markéta Aranyossyová, Vojtìch 
Palm; Irena Èervenáková, Irena Carkovová; 1. místo 
s postupem monology Eliška Rojíková; Jakub Velièka. 
V soutìži monologù a dialogù Pohárek: monology 
1. místo Jakub Krejèa; dialogy 1. místo Jakub Krejèa, 
Klára Jírovská. V soutìži dìtských divadel Dìtská 
scéna: Cena za kolektivní souhru Na poslední chvíli 
(O Anèe. Jiøí Kubík, Eva Pincová, Natálie Jírovská, 

Zprávy ze škol

Lucie Šupolová, Renata Brédiková, Eliška Hynková, 
Jakub Liška, Jakub Štoèek, Ivana Hlaváèková, Kateøina 
Müllerová, Tereza Jandová, Šarlota Balátová, Jindøich 
Navrátil, David Všetièka); 1. místo s doporuèením na 
postup Na poslední chvíli (Na co si dnes budem hrát. 
Tereza Wudyová, Tereza Èermáková, Tereza Kubíko- 
vá, Veronika Kociánová, Barbora Dvoøáková, Marie 
Valterová, Anièka Phanová, Jakub Machek, Matìj 
Velièka, Ondøej Petrák, Dominik Aust, Adriana Žem- 
lièková); Hop-Hop (Už zase skáèu. Markéta Ara- 
nyossyová, Anna Zekuciová, Eliška Rojíková, Vìra 
Tomanová, Adéla Kubištová, Nazareno Klug, Vojtìch 
Palm, Pavel Raus). V soutìži recitaèních souborù 
nad 15 let: doporuèení na postup na Wolkerùv 
Prostìjov Na poslední chvíli (Èekárna. Šárka Bìlo- 
hlávková, Jakub Krejèa, Jakub Velièka, Jindøich Navrá- 
til, Sabina Netrvalová, Klára Jírovská, Monika Kadle- 
cová, Irena Carkovová, Irena Èervenáková). 

Celostátní kolo

Mezinárodní soutìže

Z komorní hry s pøevahou dechových nástrojù: 
Èestné uznání I. stupnì Sürreal sassofon quartet. 
Jazzové a taneèních orchestry: Èestné uznání Jazz 
Quartet Schmidlibojs (obì seskupení s dirigentem 
Vlastislavem Marešem). V komorní høe na kytaru: 
Èestné uznání Ondøej Gajdarus (žák Patrika Sošky), 
Sabina Belecká (žákynì Štìpánky Hamar). Žáci Ireny 
Konývkové a Lucie Velièkové ukázali svùj um na více 
soutìžích. Na Dìtské scénì v pøednesu (neudìlují se 
ocenìní) nás reprezentovali: Daniel Bleha, David Vše- 
tièka, Markéta Aranyossyová, Nazareno Klug; s dìt- 
ským divadlem soubor Hop-Hop (Už zase skáèu). 
Ve slovesném projevu LDO-ZUŠ: Irena Carkovová, 
Jakub Krejèa. V sólové soutìži LDO-ZUŠ náš dra- 
matický obor patøil k nejúspìšnìjším. V pøednesu: 
2. místo Natálie Jírovská, Markéta Aranyossyová; 
1. místo Daniel Bleha, Nazareno Klug, Jakub Velièka 
(absolutní vítìz). V dramatickém výstupu: 2. místo 
Eliška Rojíková, Vìra Tomanová; 1. místo Markéta 
Aranyossyová, Vojtìch Palm. V soutìži Kandrdásek 
dialogy: Èestné uznání Markéta Aranyossyová, 
Vojtìch Palm; 1. místo Viktorie Kubištová, Markéta 
Kadeøábková, Vojtìch Klucho; David Všetièka, Jiøí 
Kubík, Jakub Liška; Irena Èervenáková, Irena Carko- 
vová;  monology: 1. místo Eliška Rojíková, Jakub 
Velièka s postupem na Pohárek. V soutìži nad 16 let 
Pohárek monology: Èestné uznání Jakub Krejèa; 
1. místo Jakub Velièka; dialogy: 1. místo: Jakub Krejèa, 
Klára Jírovská (všichni tøi žáci postupují na národní 
pøehlídku èinoherního divadla do Vysoké nad Jizerou). 
V soutìži recitaèních souborù Wolkerùv Prostì- 
jov: Èestné uznání s doporuèením na Jiráskùv Hronov 
Na poslední chvíli (Èekárna). 

37. dny malé harmoniky v Klingenthalu: 3. místo Da-
niel Erlebach (žák Nikolaje Dorogovtseva). Národním 
úspìchem je úèast souboru Hop-Hop na svìtovém 
festivalu (viz str. 4). V zahranièí nás dále reprezentovaly 
hudební soubory Ema, After Party Band, Ad libitum, 
divadelní soubory Na poslední chvíli a Hop-Hop. 
Z dlouhého výètu je patrné, že pedagogové i žáci ZUŠ 
Ostrov se vedle dalších 194 akcí v uplynulém školním 
roce rozhodnì nenudili. Chce-li mít nìkdo ze ètenáøù 
doma také takového „šikulu“, jako jsou výše jmeno- 
vaní žáci, rádi ho v našich øadách od 1. záøí uvidíme.  

Úspìchy žákù ZUŠ v soutìžích - pokraèování

Gymnázium 
v dobì prázdnin nespí

Mgr. Libor Velièka, zást. øed. Studenti pøebírají ocenìní za výsledky své práce.                                                                                         Foto: Archiv Gymnázium Ostrov

Jaroslav Chmelík, zást. øed. ZUŠ 
Foto: Archiv ZUŠ
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Jiøího Klsáka zajímá historie odmalièka 

Kdy jste se zaèal zajímat o historii?

Kde jste pracoval po studiích?

Co obnáší práce archeologa?

Jak došlo k objevu Dianiny láznì?

Historie mì zajímala odmalièka, moji rodièe rádi 
cestovali a já jsem èasto jezdil s nimi. Navštìvovali 
jsme po republice památky, staré hrady a zámky. To 
bylo nìco pro mì. Ke konci základní školy jsem chodil 
do Hlídek ochrany pøírody v pionýrském domì. S ve- 
doucím jsme se vìnovali ochranì pøírody a památ- 
kám. Gymnázium jsem navštìvoval v Mariánských 
Lázních. Mohl jsem si vybrat ze smìrù pøírodovìd- 
ného nebo humanitního. Vzhledem k mým zájmùm 
a možnému budoucímu studiu jasnì zvítìzilo huma- 
nitní zamìøení. Po støedoškolských studiích jsem se 
dále vìnoval problematice ochrany pøírody a prohlu- 
boval své znalosti historie, hlavnì té regionální. V té 
dobì jsem se také více vìnoval literatuøe. Po gym- 
náziu jsem studoval Filozofickou fakultu Univerzity 
Karlovy v Praze, obor prehistorie a dìjepis. Ještì pøed 
nástupem na vysokou školu jsem chodil na archeo- 
logické brigády, kde jsem se tak nìjak našel.

Po studiích jsem asi tøi ètvrtì roku pracoval jako po- 
mocný dìlník v podniku Karna v mém rodném mìs- 
tì, místo ve svém oboru jsem nemìl. Pak jsem byl rok 
na vojnì. V roce 1980 jsem nastoupil do tehdejšího 
Karlovarského muzea, nejdøíve jsem byl v naší 
poboèce ve Žluticích. Samotné archeologické práci 
jsem se mohl plnì vìnovat až o tøi roky pozdìji, kdy 
jsem se stal samostatným odborným pracovníkem na 
pracovišti v Karlových Varech. 

Archeolog v muzeu nepracuje jen v terénu, ale musí 
své práce také dále zhodnotit, nálezy zpracovat, za- 
evidovat, sepsat zprávu o archeologickém výzkumu, 
ale také tøeba pøipravit o svém prùzkumu výstavu. 
Nezùstává jen u práce archeologické, a protože 
v muzeu je pomìrnì malý kolektiv, musí se odborník 
vìnovat dalším muzejním povinnostem, dokumen- 
taci památek, a když je potøeba, stává se i opraváøem 
nebo stìhovákem.

Umožnil to pøedevším fakt, že mìsto Ostrov pøi- 
stoupilo k rekonstrukci Paláce princù, pøi níž byla 
možnost nahlédnout i pod stávající podlahy. A pak 
dùkladné archivní rešerše a stavebnì historický prù- 
zkum, které pøed naší archeologickou prací provedl 
Lubomír Zeman jako pracovník Národního památ- 
kového ústavu v Praze. Zkoumali jsme postupnì 

Rodák z Mariánských Lázní, který žije a pracuje už témìø ètvrt století v Karlových Varech, je odborným pracovníkem Krajského muzea. Ostrovští ho už 
dobøe znají, pøedevším z èetných archeologických prùzkumù, které se svými spolupracovníky provádìl právì v Ostrovì, napøíklad v kostele Zvìstování 
Panny Marie (viz OM 6/2006), v kostele sv. Jakuba a dalších místech. Je také jedním z archeologù, kteøí se nedávno podíleli na odhalení unikátní Dianiny 
láznì. 

jednotlivé prostory Paláce princù, až jsme dospìli do 
místnosti, kde na stropì byly zachyceny zbytky malby 
Dianiny láznì. Dále zde dìlníci pøi snižování terénu 
narazili na zlomky delftských dlaždic. Když jsme pak 
ve výkopu u vstupu zaèistili cihlové schody a opukové 
dno, po konzultaci s odborníky bylo zøejmé, na co 
jsme narazili. Vyèištìní bazénu a jeho dokumentace 
byla pak už bìžnou archeologickou prací. 

Lázeò byla pravdìpodobnì odkryta ještì do doby 
pøed asi sto lety. Zjistili jsme, že na poèátku 20. století, 
za Toskánských, bylo rozhodnuto vytrhat z bazénu 
dlaždice, které mìly být použity jinde. Od té doby 
byla lázeò devastována a zasypána. S jistotou tuto 
událost ale potvrdit nemùžeme. Samotná Dianina 
lázeò je barokní bazén, který byl dokonèen v roce 
1696 spolu s celou stavbou Paláce princù. Jde o zdì- 
nou stavbu v celé prostoøe jedné místnosti, zapuštì- 
nou pod úroveò stávajícího terénu. Vnitøní prostor 
bazénu má rozmìry 545 x 212 cm, vstupovalo se do 
nìj dvìma naproti sobì umístìnými schodišti o tøech 
stupních, jedním smìrem od západu, druhým z vý- 
chodu. Celková hloubka bazénu byla 131 cm. 
Ozdobné dlaždice si Bádenští objednali pøímo z Delft 
(pøes Hamburk) a bazén byl jimi vyložen již od doby 
svého vzniku. V klenbì nad bazénem byla ještì ve 

Víte, jak pùvodnì Dianina lázeò 
vypadala?

dvacátých letech 20. století zachována nástropní mal- 
ba Dianina lázeò.

Nejcennìjším nálezem je objev vlastního bazénu, 
stav jeho dochování. I když jsme z historických 
pramenù vìdìli, že si ho Ludwig Wilhelm Bádenský 
nechal v Paláci princù zøídit, nikdo netušil, zda se 
vùbec mohl dochovat a v jakém stavu. Pokud vím, 
nikde jinde v Èechách nebyl nález barokní láznì 
takového charakteru dosud archeologicky øešen. 
Souèástí takového nálezu jsou i cenné ruènì malo- 
vané delftské dlaždice, jimiž byl bazén pùvodnì vy- 
ložen. Ty se bohužel dochovaly pouze v torzálním 
stavu. Jejich modré malby pod bílou glazurou zpo- 
dobòují pøírodu a život pøímoøské holandské krajiny 
17. století. Momentálnì èistíme a tøídíme asi pìt tisíc 
vyzvednutých fragmentù. Nìkteré dlaždice jsou vel- 
mi ponièeny a jejich malby se témìø nedochovaly. 
Podle tìch zachovalejších usuzujeme, že se na nich 
opakuje asi dvacet rùzných motivù, zobrazujících vì- 
trné mlýny, krajinu s loïkami, venkovské lidi v tra- 
dièním obleèení a podobnì. 

Na tohle nedokážu s urèitostí odpovìdìt. O osudu 
láznì by mìli rozhodnout památkáøi a také možnosti 
investora, tedy mìsta Ostrova. V každém pøípadì by 
mìl být bazén konzervován. Jednotlivé prvky jako 
cihly, opuková dlažba mohou zmìnou režimu po 
jejich odkrytí (zejména zmìnou teploty a vlhkosti) 
rychleji chátrat a podléhat zkáze. My jsme dopo- 
ruèovali prezentovat Dianinu lázeò veøejnosti vèetnì 
shromáždìných informací a kresebné rekonstrukce. 
Formu takové prezentace už ale ovlivnit nemùžeme. 
Tìch zpùsobù je nìkolik. Vybírá se z možností vy- 
stavení celku nebo jeho vybrané èásti pod sklem. Za 
urèitých podmínek je možné nález znovu zasypat 
a prezentovat jej až v budoucnosti za pøíznivìjších 
okolností. Zpracovávání tohoto nálezu, dokumen- 
tace a další práce budou otázkou mnoha mìsícù 
a možná i let. 

V èem spoèívá hodnota nálezu?

Jak se s Dianinou lázní dále naloží?

Pokraèování na stranì 11
Fragmenty delftských dlaždic                           Foto: Mgr. Jiøí Klsák

Dianina lázeò v Paláci princù                                                                                                                         Foto: Archiv Mgr. Jiøího Klsáka



Johannese Brahmse, Josefa Suka, Franze Schuberta 
a dalších svìtovì známých skladatelù. To ale není zda- 
leka všechno. Na tento veèer jsme pøichystali i pozdnì 
veèerní otevøení celého kláštera, tedy i všech kaplí, 
které budou rozzáøeny slavnostním osvìtlením. A aby 
té záøe bylo ještì více, pozvali jsme ohnivé mužíky 
a ženušky, aby všem pøedvedli svá ohnivá kouzla 
a èáry. Kouzla pøece k srpnovým nocím patøí.  

Tak nezapomeòte! Až vám bude tak nìjak pøepra- 
covanì nebo moc horko, pøijmìte naše pozvání. 
Budeme vás oèekávat. 
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Pøijïte se potìšit do kláštera

Kdo pøijde na výstavu nebo si pøijde poslechnout 
koncert, odchází spokojen a osvìžen. Zkuste zajít. 
Venku je vedro k padnutí, nebo naopak lije jako 
z konve, ale klášter nabízí svou vlídnou náruè, 
pøíjemný chládek a možnost odpoèinku i pouèení. Do 
konce prázdnin zbývá ještì polovina, mùžete se 
o mém tvrzení pøesvìdèit i vy. 

Navštívit mùžete krásnou a pouènou výstavu 
Døevoøezby èeských panovníkù, ta rozjasní nejednu 
zasmušilou tváø, nebo nabízíme ještì jeden letní 
koncert. Do Ostrova pøijede poslední víkend pøed 
koncem prázdnin Adamusovo trio s lákavým pro- 

gramem. Kostelem Zvìstování Panny Marie se po- 
nesou nádherné tóny skladeb Antonína Dvoøáka, 

Výstava, která vás vrátí do dìtských let, se právì 
teï skrývá na Pùdì Staré radnice pod názvem 
Ruènì šité hraèky. Neznám pro hraèky lepší 
a kouzelnìjší místo. 

K vidìní jsou naprosto unikátní a originální výrobky, 
které, jak sám název napovídá, vznikly všechny 
ruèním šitím. Kromì krásných waldorfských panenek 
na vás èekají barevní medvídci s kouzelnými jmény, 
jako tøeba Archibald nebo Majda. Na lanech se po- 
hupují vlasatí andílci a v proutìném košíku odpoèí- 
vají koèièky a pejsci. Všechno je harmonické, oprav- 
du staèí mít jen trochu fantazie a uvidíte, že každá 
hraèka má svoji vlastní duši a pøíbìh. A když zatoužíte 
odnést si trochu té milé pohody domù, mají pro vás 
na radnici øešení. Nìkteré hraèky si mùžete za ro- 
zumnou cenu koupit. 
Výstava je spoleèným dílem Obèanského sdružení 
Krajka, Jaroslavy Beerové, Aleny Lnìnièkové, Jany 
Dvoøákové a v neposlední øadì Elišky Failové. 
Hraèky na vás èekají do konce srpna. 

Myslíte si, že výstava, která 
mapuje vládu èeských pa- 
novníkù, musí pùsobit ne- 
vesele až nudnì? Nebo že to 
všechno znáte ze školních 
lavic èi literatury? Výstava 
èeské výtvarnice Jarmily 
Haldové v kostele Zvìsto- 
vání Panny Marie všechny 

urèitì mile pøekvapí. Jak? Autorèiny reliéfní 
obrazy jsou úžasnì barevné a pestré. Z dovednì 
nápaditých døevoøezeb každý snadno pozná 
povahu panovníka. Jako úžasný nápad mi 
pøipadá zobrazení historických souvislostí èi 
symbolu, který je jakoby okrajovou souèástí 
reliéfu a bezvadnì vystihuje danou historickou 
osobu. Postavy jsou ztvárnìny opravdu nápa- 
ditì. Dokonce je možné si v místním infocentru 
zakoupit brožurku, která obsahuje o každém 
panovníkovi struèné informace. 

K nápadu vytvoøit kompletní soubor èeských pa- 
novníkù pøispìla autorèina práce pro katolickou na- 
daci pro nevidomé, kde ztvárnila 32 svìtcù. Pano- 
vníkùm se vìnuje od r. 1997 a jistì mi dá každý za 
pravdu, že nemohlo být zrovna lehké pøijít na kloub 
všem historickým souvislostem nebo módním vý- 
støelkùm, kterých má každá doba velké množství. 
Zajímalo mì, jestli pøi takové spoustì panovníkù má 
umìlkynì svého nejoblíbenìjšího.

„V dobì, kdy jsem s panovníky zaèínala, byl takový 
mùj první oblíbenec Jiøí z Podìbrad, a proto byl také 
prvním, kterého jsem vytvoøila. Potom následoval 
Karel IV. a Rudolf II. Pak jsem zaèala celou vìc po- 
jímat systematicky a šla na to od zaèátku. Tím jsem 
také dospìla k poznání, že vždycky ten panovník, 
kterého právì dìlám, je mi nìjak blízký, protože kaž- 
dý èlovìk, a to i ti panovníci, kteøí mají negativní 
povìst v našem historickém povìdomí, mìli v sobì 
nìco lidského. Mìli tøeba ztížené podmínky, a proto 
reagovali tak, jak reagovali. 

Dìjiny jsou dnes pojímány z jiného úhlu pohledu, než 
jaký mohl být tenkrát. I Ferdinand, který má v Èe- 
chách hodnì špatnou povìst, je pro mì vlastnì 
docela sympatický èlovìk.“ Zeptala jsem se, jestli tedy 
skuteènì neexistuje žádný panovník, který by byl pro 
ni neoblíbený. 

„V celé té øadì byl jeden panovník, který pùsobil 
velmi nesympaticky, protože byl hamižný, lakomý, 
sbìratel funkcí… byl to jeden z Pøemyslovcù, jme- 
noval se Bøetislav Jindøich a panoval na konci 
12. století. Tento panovník tøeba uchvátil Moravu. 
Když se nad tím ale více zamyslím, vlastnì tím tu zemi 
integroval, takže sice celkovì pùsobil nesympaticky, 
ale ve skuteènosti to prospìlo vìci. Takže i na nìm je 
nìco pozitivního,“ odpovìdìla Jarmila Haldová s mi- 
lým a skromným úsmìvem. 

Série panovníkù zaèíná u prvního historicky dolo- 
ženého Boøivoje a konèí Ferdinandem II. Výstava je 
úžasnì vìrohodná a pøitom milá. V klášterním kostele 
ji mùžete zhlédnout do 29. srpna. Doporuèuji ji 
opravdu každému a vìøím, že se bude líbit i dìtem. 

Panovníci Jarmily Haldové
V Ostrovì nemáme žádný proslulý letní festival, jaký nabízejí historická místa v Èechách, ale máme 
nìco v dnešní dobì mnohem cennìjšího. Ti, kteøí navštívili klášterní areál, to zažili. Klid a mír 
a úžasnou atmosféru místa, které pro klášterní areál moudøe vybrali naši pøedkové.

Vìra Èarná, ved. Kláštera Ostrov

Výstava s dìtskou duší

Martina Novotná, IC Ostrov 

Martina NovotnáVýstava láká malé i velké návštìvníky.                                                                                                                      Foto: Martina Novotná
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Pøipravujeme v kinì 
na záøí

Pùjèovna DVD - novinky

ALENKA V ØÍŠI DIVÙ
Nová variace jednoho z nejmilovanìjších pøíbìhù 
všech dob

PROKLETÝ OSTROV
Leonardo Di Caprio ve strhujícím dramatu

V srpnu promítáme od 18.30 a od 21.00 hod.

SOUBOJ TITÁNÙ

PRINC Z PERSIE: PÍSKY ÈASU

ZELENÁ ZÓNA 

KOUZELNÁ CHÙVA A VELKÝ TØESK

1. nedìle 18.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 106 minut, èeské titulky (*12) 

 Premiéra
Boj o moc staví muže proti králùm a krále proti bo- 
hùm. Boj mezi bohy samotnými mùže znièit celý svìt. 
Perseus se vydává na nebezpeènou cestu do zaká- 
zaných svìtù. Musí se utkat s pekelnými démony 
a hrùzostrašnými pøíšerami. Zvítìzí pouze, pokud 
pøijme svou moc a sílu jako bùh, vzepøe se svému 
osudu a pùjde svou vlastní cestou. 
Produkce: USA. Žánr: dobrodružný, fantasy

5. a 6. ètvrtek a pátek 18.30 hod.
Vstupné: 75 Kè, 116 minut, èeské titulky (*12) 

 Premiéra
Akèní dobrodružný velkofilm, který se odehrává 
v Persii. Rozpustilý princ Dastan je v nìm nucen spojit 
své síly s tajemnou princeznou Taminou a spoleènì 
se pokusit porazit temné síly v honbì za prastarou 
dýkou, která je schopna ovládat Písky èasu, dar bohù, 
s jehož pomocí lze vracet èas a tomu, kdo ho vlastní, 
umožòuje vládnout celému svìtu. 
Produkce: USA. Žánr: dobrodružný

6. a 7. pátek a sobota 21.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 114 minut, èeské titulky (*15)  

Premiéra
Ocitáme se na nejne- 
bezpeènìjším místì na 
svìtì, na horké pùdì 
Iráku, krátce po svržení 
režimu Saddáma Husaj- 
na. Jedním z neš�ast- 
níkù, kteøí mají pomoci 
postavit tuto zemi na 

nohy, je i velitel americké armády Roy Miller (Matt 
Damon). Jeho jednotka má za úkol pátrat po zbraních 
hromadného nièení. 
Produkce: USA. Žánr: thriller

7. a 8. sobota a nedìle 18.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 108 minut, èeská verze        

 
Premiéra
Když vás vlastní dìti pøivedou na úplné dno, existuje 
jen jediný èlovìk, který vám pomùže: kouzelná chùva 

Nanny McPhee. Pøed pár lety pomohla zoufalému 
vdovci a teï bude muset zachránit zdravý rozum 
a støechu nad hlavou jedné farmáøce. 
Produkce: VB. Žánr: rodinný

KAJÍNEK 
TO BYL ZÍTRA FLÁM 
SEXY 40 
TWILIGHT SÁGA: ZATMÌNÍ

12. a 13. ètvrtek a pátek 18.30 hod.
Vstupné: 70 Kè, 113 minut, èeské titulky (*12) 

Premiéra
Romantický film se souèasným idolem všech dí-
vek Robertem Pattisonem, který je podle èasopisu 
People jedním z nejvíce sexy mužù planety. Re- 
belující mladík se zamiluje do dívky, jejich neèekaná 
láska musí projít silnou zkouškou zpùsobenou 
tragédií v obou rodinách. 
Produkce: USA. Žánr: romantický

13. a 14. pátek a sobota 21.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 107 minut, èeské titulky (*15) 

Premiéra
Elitní žoldák Royce (Adrian Brody) je unesen na 
neznámé místo, stejnì jako další, zdánlivì náhodnì 
vybraní jedinci. Byli na toto místo dopraveni pouze 
proto, aby se stali živou koøistí pro novou rasu Pre- 
dátorù. I když by nejradìji pozabíjeli jeden druhého, 
musejí se, pokud chtìjí pøežít, proti spoleènému 
nepøíteli spojit. 
Produkce: USA. Žánr: sci-fi thriller

14. a 15. sobota a nedìle 18.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 98 minut, èeská verze   

Premiéra
Animovaná komedie se odehrává na drsném Severu, 
který obývají ještì drsnìjší Vikingové a spolu s nimi
i draci. Ti jsou jednoznaènì nejdrsnìjší. Teenager 

Škyták má být uveden mezi dospìlé Vikingy a musí 
proto zabít draka, ale protože nemá svaly, používá 
hlavu a vymyslí samostøíl. Staèí jediný pohled do 
jasných draèích oèí a zrodí se krásné pøátelství… 
Produkce: USA. Žánr: animovaný, dobrodružný

19. a 20. ètvrtek a pátek 18.30 hod.
Vstupné: 75 Kè, 103 minut, èeská verze

Premiéra
Zbrusu nová dobrodružná komedie, ve které se naši 
staøí známí hrdinové dostanou do školky plné roz- 
jívených dìtí a batolat. Naše kamarády èeká nejedna 
horká chvilka. Dobøe ví, že nesmí jeden druhého 
zradit a že musí zùstat pohromadì. A k tomu všemu 
èeká panenku Barbie první osudové setkání s Kenem. 
Produkce: USA. Žánr: animovaný, rodinný

20. a 21. pátek a sobota 21.00 hod.
Vstupné: 70 Kè, 100 minut, èeské titulky (*12)      

Premiéra
Manželství… trefa do èerného. Akèní komedie ne- 
odolatelným zpùsobem potvrzuje známé pravidlo, že 
protiklady se pøitahují. V tomto pøípadì ale pøitahují 
ještì mnohem víc, napøíklad další nájemné zabijáky. 
Mladý pár bude muset vymìnit pohodlí novoman- 
želského života za nabitou zbraò a dobrou mušku.  
Produkce: USA. Žánr: komedie

NEZAPOMEÒ NA MÌ 

PREDÁTOØI 

JAK VYCVIÈIT DRAKA 

TOY STORY 3: PØÍBÌH HRAÈEK 

VRAHOUNI 

21. a 22. sobota a nedìle 18.30 hod.
Vstupné: 70 Kè, 92 minut, èeská verze 

Premiéra
Skvìlá rodinná komedie plná neodolatelných gagù 
vás nauèí, že pokoušet se bojovat proti matce pøírodì 
je pøedem prohraná bitva. Chamtiví developeøi si bu- 
dou muset uvìdomit, že zelená není jen barva dola- 
rù. V hlavní roli okouzlující Brendan Fraser (Mumie). 
Produkce: USA. Žánr: komedie, rodinný

26. a 27. ètvrtek a pátek 18.30 hod.
Vstupné: 70 Kè, 108 minut, èeská verze

Repríza
Alenku Kingsleyovou èeká zážitek, na který hned tak 
nezapomene. Vydá se za Bílým králíkem a ocitne se 
v ohromující a fantastické Øíši divù, které její obyva- 
telé øíkají Podzemní øíše. Tam se setkává s celou šká- 
lou pozoruhodných postav. Produkce: USA. Žánr: 
animovaný, rodinný, dobrodružný

27. a 28. pátek a sobota 21.00 hod.
Vstupné: 75 Kè, 118 minut 

Repríza
Tøi docela rozdílné ženy zjiš�ují, jak moc jsou si po- 
dobné a pokud se má nìco vyøešit, chce to nadhled, 
humor a neztrácet hlavu ani nadìji. Komedie s hvìzd- 
ným hereckým obsazením v èele s Eliškou Balzero- 
vou v životní filmové roli. Dále hrají: Lenka Vlasá- 
ková, Veronika Kubaøová, Vojtìch Dyk, Jiøí Ma- 
cháèek, Roman Zach.  Produkce: ÈR. Žánr: komedie

28. a 29. sobota a nedìle 18.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 128 minut, èeské titulky (*12)     

Premiéra
Pøíbìh spisovatele, který je najat na sepsání pamìtí 
bývalého britského premiéra. Dìj zaèíná nabírat 
nebezpeèné obrátky, když na opuštìnou pláž vyplaví 
moøe mrtvolu jeho pøedchùdce na tomto literárním 
projektu. Ukazuje se, že expremiér je muž, v jehož 
minulosti se skrývají tajemství, která mají sílu zabíjet. 
Produkce: VB, Francie, Nìmecko. Žánr: thriller

CHLUPATÁ ODPLATA 

ALENKA V ØÍŠI DIVÙ 

ŽENY V POKUŠENÍ 

MUŽ VE STÍNU 



Nadále pokraèuje zápis do taneèních kurzù

Zahájení: 20. záøí v 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 ve 20.00 hod., dále každé 
pondìlí až do 22. listopadu, celkem 10x

KLASICKÉ TANEÈNÍ KURZY 
PRO MLÁDEŽ

TANEÈNÍ PRO DOSPÌLÉ

Pøedprodej v IC v DK Ostrov
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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

Kultura

STARÁ RADNICE OSTROV 

Pokraèuje výstava 

Waldorfské ruènì šité panenky, koníci, medvìdi, 
skøítci a další hraèky
Potrvá do 31. srpna.

RUÈNÌ ŠITÉ HRAÈKY

KOSTEL ZVÌSTOVÁNÍ PANNY MARIE 

Pokraèuje výstava

Autorka Jarmila Haldová je malíøkou, ilustrátorkou 
a øezbáøkou. Výstava pøedstavuje cyklus panovnic- 
kých reliéfù, je možné zakoupit i katalog s obrázky 
a charakteristikou postav vladaøù èeského trùnu 
a volné listy kalendáøe s obrázky vladaøù. 
Pozor zmìna: Výstava potrvá do 29. srpna.

DØEVOØEZBY ÈESKÝCH PANOVNÍKÙ

Neopakovatelným zážitkem se pro Vás mùže stát koncert s prohlídkou kláštera a ohòovou show.

22. srpna nedìle 19.00 hod.

Koncertní romantický veèer s prohlídkou kláš- 
terního areálu a ohòovou show 

Program koncertu: 
Brahms, Suk, Dvoøák, Schubert, Pasculli, Edele

Úèinkují: 
Jan Adamus (anglický roh, hoboj) 
Jitka Adamusová (housle) 
Kvìta Novotná (klavír) 

Adamusovo trio hraje od r. 1985. Jedním z jeho cílù je 
hledání nových možností a kombinací nástrojù. 
V tomto obsazení jsou zastoupeny nejdùležitìjší sku- 
piny hudebních nástrojù (dechové, smyècové i klá- 
vesové).

Po koncertì budou návštìvníci svìdky pùsobivé 
podívané: èáry a kouzla s ohnìm pøedvedou ohniví 
muži a ženy vystupující pod názvem Ignis a budou 
samozøejmì (jako každý rok) zpøístupnìny kaple se 
slavnostním veèerním osvìtlením. V pøípadì deštivé- 
ho poèasí se uskuteèní svìtelná show uvnitø kostela.

ADAMUSOVO TRIO 

3. záøí pátek 17.00 hod., Pùda Staré radnice

výstava
Støíbrná stezka a Cesta porcelánu

19. záøí nedìle 15.00 hod., Pùda Staré radnice

Pohádka pro dìti

25. záøí sobota 17.00 hod., kostel Zvìstování 
Panny Marie  

koncert 

26. záøí nedìle, Staré námìstí Ostrov 

S bohatým programem a pou�ovými atrakcemi

OSTROVSKÁ KØIŽOVATKA 

KTERAK SE KRTEK ÈTVRTEK NACHYTAL

UKRADENÉ VIOLONCELLO 

MICHAELSKÁ POU�
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která z nabídek zvítìzí a získá titul Cena Kudy 
z nudy 2010. 

Jelikož jde o prestižní soutìž, je jistì v zájmu nás 
všech, abychom zvítìzili a nabídli svoje mìsto 
turistùm. 

Hlasovat mùžete prostøednictvím webových 
stránek www.kudyznudy.cz nebo pøes odkaz na 
webu Domu kultury. 

Fotografie mìsíce Fotoklubu Ostrov. Autor: Miloslav Køížek

28. srpna v 15.00 hod. se v areálu Atlantis Ostrov 
uskuteèní oblíbený Ostrovský kodrcák s Ostrov- 
skými tuèòáky. 

V prùbìhu odpoledne vystoupí skvìlé country ka- 
pely. Opìt se bude konat kelímková šance, kde si 
sami diváci zvolí nejlepší kapelu toho dne. Srdeènì 
jsou zváni všichni pøíznivci dobré hudby. 

V tìchto dnech probíhá zajímavá soutìž z oblasti 
cestovního ruchu Kudy z nudy 2010.  

Z každého ze 17 turistických regionù se uchází 
o pøízeò turistù 10 nejatraktivnìjších aktivit, vybra- 
ných odborníky na cestovní ruch. 

Jedním z nominovaných je i náš klášterní areál 
v Ostrovì. Vy svým hlasováním rozhodnete, 

Klášterní areál soutìží

Martina Novotná

Ostrovský kodrcák

Karel Kunz

Máte otázky k nìjaké kulturní akci 
v Ostrovì? Chcete si vytvoøit rezervaci? 
Nebo se pouze zeptat na cenu vstupe- 
nek? Neváhejte a kontaktujte nás po- 
mocí Facebooku Domu kultury. Refe- 

rentky jsou s vámi na Facebooku dennì od 8.00 do 
20.00 hod. - kromì nedìle, kdy je prodloužená 
polední pøestávka od 11.00 do 16.00 hod. Užijte si 
letní pohodu s veøejným internetem v Domì kultury! 
Není kam spìchat, nabízíme vám minuty zdarma. 

Infocentrum Ostrov nabízí

Martina Novotná, zást. ved. IC

Z jiných regionù

Nám. Krále Jiøího z Podìbrad 493/4,
Otevøeno dennì mimo pondìlí 9.00-12.30 a 13.00-
17.00. hod.

- výstava potrvá do 21. listopadu. 

28. srpna - Evropská noc pro netopýry v klášteøe 
Teplá (informace tel. 602 793 922) 

Otevøeno po-ne 9.00-12.00 a 13.00-18.00 hod. 

Muzeum Cheb

Zbranì orientu 

Pojïte s námi do pøírody

Chebský hrad

V Nejdku se uskuteènil již ètvrtý roèník èesko-
nìmeckého setkání, letos na téma: Historie a sou- 
èasnost Nejdecka oèima èeských a nìmeckých 
výtvarníkù. Výtvarný workshop pro neprofesio- 
nální umìlce a umìlkynì poøádal Dùm kultury 
Ostrov ve spolupráci s Kultur+Kommunikations- 
zentrum Malzhaus e.V. Plauen za podpory Èesko-
nìmeckého fondu budoucnosti. Pracovní pod- 
mínky a tvùrèí zázemí výtvarníkùm a výtvarnicím 
vytvoøila spoleènost Witte Automotive v Nejdku. 

Výtvarné práce, které ze setkání vznikly, jsou pro 
veøejnost k zhlédnutí v recepci firmy od 19. èervence 
do 6. srpna, vždy od 16.00 do 20.00 hod. Výstava 
spoleèných prací bude následnì pøevezena a vystave- 
na v Domu kultury Ostrov a dále v nìmeckém Plauen. 
Spoleèné setkání bylo pro výtvarníky opìt pøíležitostí 
posoudit navzájem své výtvarné práce a navázat nová 
(èi utužit již døíve vzniklá) pøátelství. Setkání doplnila 
poutavá pøednáška kronikáøe mìsta Nejdek Pavla 
Andrše o historii Nejdecka a zajímavá procházka po 
nejdecké Køížové cestì s výkladem výtvarníka Heøma- 
na Kouby, který v letech 2002-7 zpracoval novì reliéfy 
v duchu pùvodních odcizených. Setkání svedlo do 
jedné výtvarné dílny šest èeských a osm nìmeckých 
výtvarníkù a výtvarnic pod vedením lektorky Vlasty 
Wasylukové. Bylo to setkání, pøi kterém se pomyslnì 
smazaly geografické hranice a zmizely jazykové 
bariéry. Byli zde jen pøátelé, kteøí spolu dokážou, díky 
umìní, tvoøit a spolupracovat. 

Èeští a nìmeètí výtvarníci 
v Nejdku 

Markéta Jeništová

7. srpna 20.00 hod.

Krása hradních interiérù, oživená postavami z hradní 
historie. Rezervace vstupenek v pokladnì hradu 
(nebo tel. 728 517 877). Viktor Braunreiter, šermíøi 
Savioli, ohnivé divadlo, lampiony pøání ad.

20. srpna 19.00-9.00 hod.

Jungle a reggae hudba až do rána 

28. a 29. srpna vždy od 10.00 hod.
 

Známé i novìjší folkové kapely. Èajovna, vinotéka, 
poutník Hroch, divadlo pro dìti, obèerstvení. Nocleh 
ve stanovém mìsteèku.  Více na: www.hornihrad.cz

Zcela nová noèní prohlídka

Wicked castle

Folková Ohøe

Horní hrad
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Tipy na výlet

S jakými nejvýznamnìjšími nálezy jste 
se setkal?

Jaké máte pracovní plány?

Máte kromì své práce i další záliby?

Archeologií se zabývám bezmála tøicet let, objevù 
a nálezù jsem mìl za ta léta víc než dost, tìžko vybírat. 
Zmínil bych se ale o výzkumech, kterých si cením 
nejvíce, práce na hradì Kostelní Horka u Bražce 
koncem 80. let minulého století, o nìkolik let pozdìji 
na kostele sv. Linharta v karlovarských lázeòských le- 
sích a výzkumu kostela sv. Mikuláše pod Krudumem 
v letech 2002-6. V poslední dobì máme zajímavé 
nálezy z hradu Hartenberg u Høeben a pochopitelnì 
nemohu vynechat nálezy døevìných konstrukcí z páté- 
ho století pøed Kristem z hory Vladaø u Žlutic.

Nikdy jsem svou práci pøíliš dopøedu neplánoval. 
Instituce naší povahy provádí spíše záchranné archeo- 
logické výzkumy, vyvolávané potøebou a okolnostmi, 
tedy vìnuje se poškozeným plochám a místùm, kde 
napøíklad dùsledkem stavební èinnosti hrozí neodvrat- 
né poškození situace. Naše nálezy tak pocházejí èasto 
ze situací, které se dopøedu plánovat nedaly.

Archeologie mi už dávno prorostla do volného èasu, 
to je u našeho oboru asi bìžná vìc. Mnoho mých 
toulek pøírodou souvisí také se zájmem o historii 
a ochranu památek. Mám rád tajemství starých staveb, 
ze kterých dýchá historie, hrady byly pro mne vždy 

významnou romantickou kulisou. Miluji pískovcové 
skály a jarní vùni borovic. A støádám si chvilky, abych si 
mohl pøeèíst nìco pìkného z mých oblíbených èes- 
kých autorù, tøeba veèer pøi svíèce a u dobrého èaje. 

Jiøího Klsáka zajímala historie 
odmalièka 

Pokraèování rozhovoru ze strany 6

Rozhovor s Mgr. Jiøím Klsákem 
pøipravila Dominika Planková. 

V èervnu se v Ostrovì narodilo 20 dìtí, zemøelo 
sedm obèanù. Manželství uzavøelo šest párù. K trva- 
lému pobytu ve mìstì se bìhem èervna pøihlásilo 
24 osob, odstìhovalo se jich 29. Celkovì tedy ve 
mìstì pøibylo osm obèanù. Prùmìrný vìk ostrov- 
ských obyvatel v èervnu byl 41,09 let. Celkový poèet 
obyvatel hlášených v Ostrovì (vèetnì pøilehlých 
obcí) k 30. èervnu byl 16 977. 

Zmìna stavu obyvatel 
mìsta Ostrova 
v èervnu 2010

 Matrika MÚ Ostrov 

Pozvánka na výlet v okolí Ostrova se tentokrát 
týká ponìkud vzdálenìjšího místa. Svatošské 
skály se nacházejí na levém bøehu øeky Ohøe 
mezi Loktem a Karlovými Vary. Tip na výlet mi 
dal letitý kamarád a „skálolezec“, kterého tato 
lokalita zajímá pøedevším z hlediska jeho 
koníèku. 

Výprava tedy zaène v Karlových Varech - Doubí, 
odkud budou vaše kroky, tak jako ty moje, smìøovat 
po žluté turistické stezce. Zanedlouho sestoupíte do 
údolí meandrující Ohøe, kde se nad øekou tyèí mo- 
hutné skalní výchozy. Po ponìkud houpavé lávce, 
která doslova tancuje pod nohama, pøekonáte øíèní 
tok a stanete pod žulovými skalními obry. Svatošské 
skály, stejnì jako jiná místa s podobnì tajemným 
nádechem, od nepamìti podnìcují bujnou lidskou 
pøedstavivost. K místu se váže hned nìkolik verzí 
lidových povìstí opírajících se o zkamenìlý svatební 
prùvod. Pro mì jako pøírodovìdce je daleko pøija- 
telnìjší verze geologická, která odsouvá mystiku do 
pozadí a vychází ze souèasného vìdeckého poznání. 
Od Svatošských skal pokraèujete malebným údolím 
podél øeky smìrem k mìstu Loket. Krása a tajemnost 
tohoto místa i mì pøivádìla doslova k údivu. Na 
pomìrnì klidném øíèním toku se tu a tam tvoøí peøeje. 
V korunách stromù o sobì dává vìdìt místní, velmi 
bohatá ptaèí fauna. Návštìvníci zde mohou spatøit 
dokonce i pozùstatek z dávných dob tìžby cínu a ji- 
ných rud v Poohøí. Jednalo se o prùzkumnou štolu, 
kterou dávní prospektoøi hloubili do žulového ma- 
sívu, aby se pøesvìdèili o smysluplnosti tìžby v dané 
lokalitì.

Asi po tøech hodinách klidné chùze vás cesta zavede 
do historií opøedeného Lokte s hradní dominantou. 
Také jsem si prošel historické centrum mìsta a vydal 
se na místní autobusovou zastávku. Po dosti nemilém 
zjištìní má cesta však nepokraèovala autobusem, jak 
by se dalo oèekávat, ale pìšky zpìt do Karlových 
Varù. U Svatošských skal jsem pocítil mírný ne- 
dostatek tekutin v tìle. Naštìstí kousek opodál byla 
otevøená útulná hospùdka s venkovním posezením 
a hovorným panem provozním. Cesta byla u konce, 
ale pøíjemné pocity spojené s novým poznáním zù- 
staly. Zkuste se vydat stejnou trasou a uvidíte sami. 

Tato nauèná stezka zaèíná v Abertamech, asi po pùl 
kilometru chùze po silnici smìrem na Boží Dar. 
Má osm zastavení s informaèními tabulemi, její délka 
i s návratem zpìt je asi osm kilometrù (dvì a pùl až tøi 

hodiny chùze). Vede kolem bývalého abertamského 
koupalištì a skokanského lyžaøského mùstku, kolem 
pozùstatkù dávných dùlních dìl (odvalù, propadání, 
štol). Jedním z nejzajímavìjších zastavení je stano- 
vištì è. 5 v místì kdysi nejslavnìjšího cínového dolu 
Mauritius, který byl s pøestávkami v provozu od roku 
1545 až do roku 1944. Pod tímto dolem je novì 
upraven výchoz štoly Christof. Stezka konèí v èe- 
dièovém lomu, v nìmž uvidíme charakteristické 
„varhany“, typickou sloupcovitou odluènost èedièe. 
(Tento lom byl v dobách totality výjezdovým 
stanovištìm raketového oddílu ÈSA z Ostrova.) 
Pozor, je zde možná komplikace: mezi stanovišti è. 1 
a è. 2 bývá na jaøe a v dobì deštivého poèasí mokro! 

Vydejte se 
do Svatošských skal

Poznej svùj region

Nauèná stezka Høebeèná

Štola Christof pod Mauriciem na Høebeèné           Foto: Jiøí Ciprian

Rozhovor s Mgr. Jiøím Klsákem pøipravila 
Dominika Planková. 

Palác princù, jižní køídlo, barokní bazén.                    Foto: Jiøí Klsák

Text a foto: Jakub Holec, Ostrov Jiøí Ciprian
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Veverèin Ostrov Kabel Ostrov, s.r.o. OSTROVOSTROV

Informace diabetikù

Rady pro zahrádkáøe

Text a kresba: Martina Novotná

Klub èeských turistù

Pozor… do Ostrova 
právì vešla raná forma 
umìní gotického! Za 
zmínku urèitì stojí ná- 
stìnné malby v pùvod- 
nì farním kostele sv. Ja- 
kuba Vìtšího. Náš oblí- 
bený restaurátorský 

prùzkum v roce 1982 odkryl malbu s figurálním 
motivem a postavou Krista. A jakápak je nejvýznam- 

Kabelová televize v mìsíci srpnu 
z technických dùvodù nevysílá. 

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.  

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

Spoleènost Kabel Ostrov, s.r.o., provozovatel ka- 
belové 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

Køivoklátsko. Hudlice, Brdatka, Zbeèno, Lány

 
Z Františkových Lázní za dinosaury v Soosu

Prachem dìjin zaprášený hrad Hartenberk

Konstantinolázeòsko. Uterský potok a Hadovka

7. srpna 

14. srpna

21. srpna 

28. srpna 

Líska obecná roste jako košatý keø, zøídka jako strom. 
Dorùstá výšky tøí až pìti metrù. Má pevné, vìtšinou 
rovné vìtve a velmi bohatý koøenový systém. Dokáže 
vymlazovat jak z paøezu, tak ze zbytkù koøenù. 
Listy rostou støídavì a jsou až 7 cm dlouhé. Na 
letorostech si mùžete všimnout 
roztomilého ochlupení. Líska kvete 
èasnì od února do bøezna na neo- 
listìných prýtech. Samèí kvìty jsou 
až 70 mm dlouhé žluté jehnìdy, 
které vyslovenì záøí do pøedjarní 
krajiny. Samièí kvìty jsou mnohem 
nenápadnìjší, v pupencovitých 
kvìtenstvích složených z vejèitì za- 
špièatìlých listenù, v jejichž úžlabí je 
po dvou kvìtech. V každém kvìtu je 
po jednom pestíku se dvìma ten- 
kými èervenými bliznami. Lísky jsou 
opylovány vìtrem.

Líska je rozšíøená od severu Afriky až 
k Uralu. U nás zvládá rùst do nad- 
moøské výšky až 1200 m. Nejradìji má kyprou hu- 
musovitou pùdu. Dobøe snáší zastínìní. Ale snáší 
i chudé pùdy a suchá stanovištì. Pøirozenì dosahuje 
vìku až 70 let. Oøíšky zaseté na podzim klíèí na jaøe 
(zasejete-li na jaøe, zaènou klíèit až za rok). Také je 
známá a oblíbená líska turecká, hojnì užívaná v par-

Velmi zdaøilý poznávací zájezd do Františkových Lázní 
zajistila v èervnu naše územní organizace. Bìhem zá- 
jezdu úèastníci navštívili tamní mìstské muzeum, ve 
kterém je zajímavá expozice z historie lázní. Dále 
zhlédli støed lázní, pravoslavný chrám sv. Olgy, neda- 
leko v Žirovicích motýlí farmu a hrad Seeberg (Ostroh) 
z konce 12. století. 

Program bude bohatý a úèast velmi zajímavá, napø. 
Milan Kvapil (prezident Diabetické asociace ÈR), 
Milan Cabrnoch (poslanec Evropského parlamentu), 
David Rath (hejtman støedoèeského kraje). 

Mimo pøednášek bude provádìno i mìøení glykémie 
a další zajímavosti. Dále výbor svazu plánuje veøejné 
mìøení hladiny krevního cukru. Termín není zatím 
stanoven, akce se uskuteèní v øíjnu (pøesné datum 
bude zveøejnìno v naší skøíòce na námìstí u stanovištì 
autobusù).

Na 14. srpen pøipravujeme zájezd na pátou Rodin- 
nou párty do zámku v Mníšku pod Brdy, na niž se 
mohou zájemci pøihlásit v ostrovské kanceláøi 
Svazu diabetikù. 

nìjší stopa nového slohu napøíklad v kostele sv. 
Michaela a Panny Marie Vìrné? Veverky ví, že je to 
severní vchod do kostela a svým stylem je zaøaditelný 
na konec 13. století. Jsou tam k vidìní napøíklad 
krásné rostlinné ornamenty s dvojicí vyrùstajících 
rùžièek. Z kvìtu jedné z rùží vystupuje oblièejová 
maska. Dnes už není moc k vidìní, protože ji èas 
setøel. Ale bystrá oèka ji snad ještì mohou za- 
hlédnout. Tak hurá do toho! 

Hyperglykémie
Je to opak hypoglykémie a nastává, když hladina cukru 
v krvi pøekroèí 8 mmol/l. Tato porucha je nebezpeèná, 
dostoupí-li vysokých hodnot. Jaké jsou pøíznaky hyper- 
glykémie? Je to velká neuhasitelná žízeò a èasté mo- 
èení, suchá kùže, sucho v ústech, hubnutí, únava, ospa- 
lost, nevolnost. Zvracení je pøíznakem diabetické keto- 
acidózy (kyselosti v krvi), špatné hojení ran, mlhavé 
a rozostøené vidìní. Mohou se dostavit i jiné pøíznaky. 
Pøi vysoké hyperglykémii mùže dojít až k bezvìdomí. 
Pøi dýchání je cítit silný pach acetonu. Jaké jsou pøíèiny 
hyperglykémie? Dietní chyba spoèívající v požití stravy 
s vysokým podílem sacharidù, vìdomé zanedbání pra- 
videl zásad dietní stravy. Toto je nejèastìjší pøíèinou 
hyperglykémie. Další je chyba v podání inzulínu nebo 
antidiabetických tablet, také nedostatek pohybu, pøi 
nìmž se mají spalovat cukry. Pøíèinou mùže být i jiná 
nemoc, vzniklá nadváha, stres, nevhodná inzulínová 
léèba (nedodržení inzulínového režimu). Stejnì jako je 
nebezpeèná hypoglykémie, je nebezpeèná i hypergly- 
kémie, která má zákeøné následky v podobì pozdních 
èi dlouhodobých komplikací, o nichž bude pojednáno 
pøíštì. 

kových a mìstských výsadbách. Má vìtší listy, nìkdy 
v èervené varietì a vìtší, však prý ménì chutné 
oøíšky. Snad pro zahradnické fandy nejzajímavìjší je 
Corylus avellana Concorta, zajímavá svými drama- 
ticky pokroucenými vìtvemi, které vynikají zejména 
v zimì. Její pøirozená výška je nižší, asi jen do ètyø 

metrù. Tato varieta byla objevena 
roku 1863 v Anglii. Dnes ji mùžete 
zakoupit roubovanou na klasické 
podnoži. Je to skuteèná pøedjarní 
ozdoba zahrady.

Kdo by neznal kouzlo lískových oøíš- 
kù! Staèí hodit za sebe a máte kom- 
pletní pohádkovou róbu. Ale bohu- 
žel jsem obyèejný chlap, a tak mám 
pøece jen radìji jídlo než obleèení. 
Nìkdy je mlsám jen tak, nìkdy s ro- 
zinkami, s tvrdým sýrem, miluji je 
v cukroví, v èokoládì. Staèí je dát 
chvilku ohøát do mikrovlnky a hned 
je krásný veèer. Existuje spousta 
úžasných variací. Opravdoví labuž- 
níci vìdí, jak chutná kompot nebo 

mléko z lískových oøíškù (zájemcùm mohu dodat 
recept). Také se z nich lisuje znamenitý olej. Jsou 
používány v kosmetice a malíøství. Zralý oøíšek je ten, 
který je hnìdý a lze jej snadno vyloupnout z èíšky. 
Suší se v mírném umìlém teple a uskladòují se za 
pøístupu vzduchu. 

Jiøí März, ÚOSD Ostrov 

Líska obecná (Corylus avellana L.)

Milan Jandourek, DiS

Hana Ševèíková, produkce 

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. 

Dobrá voda u Pocínovic                                       Foto: Archiv KÈT

RNDr. František Wohlmuth, pøedseda KÈT

V klášterní zahradì františkánù

Z výletu v Dobré vodì u Pocínovic                       Foto: Archiv KÈT
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Ètenáøské pøíspìvky

V pøedminulém vydání Ostrovského mìsíèníku jsem 
vyjádøil svùj názor na výši zadlužení Èeské republiky. 
Chtìl jsem pøed volbami upozornit na dùležitost 
tìchto voleb do PS (pokud by mìsíèník vyšel 28. kvìt- 
na). Výši zadlužení jsem demonstroval na letošním 
rozpoètu mìsta, na jeho pøíjmové èásti. Právì tato 
èást pøíjmù se v pøípadì Øecka zhroutila. Èlánek tedy 
smìøoval ke ètenáøùm a nemìl v úmyslu kritizovat 
rozpoèet mìsta (to se asi nesluší?). Proto mì pøe- 
kvapila reakce pøedstavitele státní správy mìsta. Urèi- 
tì nemám v úmyslu polemizovat o jednotlivých po- 
ložkách pøíjmù a výdajù, na to byl malý prostor pøed 
schválením zmiòovaného rozpoètu. Pokud jsem se 
Vás dotknul, pane kolego, navrhuji: Pojïme spolu na 
pivo a popovídejme si. Už voják Švejk øíkával: 
„Èlovìk si rád popovídá se vzdìlanejma lidma.“ Najít 
tzv. zdroje opravdu není tak tìžké, tìžké je vymoci na 
nich zákon.

A nyní to strašné slovo - dotace. Pro ujasnìní: dotace 
není nic jiného než jinak nazvané danì. Ty do našeho 
mìsteèka vpravdì úspìšnì plynou mìrou 
neúmìrnou a dovolím si øíci, že bez dotací se u nás 
neopraví ani díra v silnici. Tyto dotace jsou ve své 
podstatì danì plátcù u našich „západních spojencù“, 
jako jsou napø. 100% plátce Nìmecko a Francie. Tyto 
danì mají jediný cíl, vytvoøit u nových èlenù EU 
kvalitní tržní prostøedí, protože následnì se bude po 
nás požadovat vytvoøení dotací pro nové potøebné. 
Tedy vzniká jakýsi morální závazek tyto dotace vracet. 
Bohužel, v pøípadì našeho mìsteèka nic, co by nìco 
podobného vytvoøilo, nevzniklo. Máme opravené 
krásné chodníky a námìstí, opravené fasády mìst- 
ských domù, Posvátný okrsek, vzdìlávací centrum, 
parkovištì pøed zámeèkem, ale nic, co by vedlo k vý- 
znamné podpoøe podnikatelské aktivity živnostníkù. 
Právì tìch, kteøí by tento „závazek“ mìli skrze své 
danì splácet. Kompenzovat pokles daòových pøíjmù, 
jak si naše mìsta rychle navykla právì dotacemi, øeší 
pouze aktuální stav, ovšem o to složitìjší rozho- 
dování alibisticky pøedáváme generacím budoucím. 

Letní mìsíce bývají již tradiènì èasem odpoèinku 
a také návratu studentù z vysokých škol. Vìtšina 
z nich se zde však „neohøeje“ dlouho a radìji opìt 
mizí do jiných koutù republiky. Pøípadná volba Ostro- 
va jako „mìsta pro život“ (jak zní místní slogan, vzpo- 
mínám-li si dobøe) pak na jejich tváøích budí jen lehký 
úsmìv. Dùvod je prostý: vynecháme-li nepøíliš ši- 
rokou škálu atraktivních pracovních pøíležitostí, do- 
staneme se k jádru - dle mého názoru nejpalèivìjšího 
problému našeho mìsteèka, tedy jeho chabému kul- 
turnímu životu, èi pøesnìji absenci živoucí energie, 
bìžnì existující v mìstských komunitách. Nemusíte 
pøitom být mladý èlovìk ani místní obèan, abyste si po 
pár hodinách strávených v Ostrovì uvìdomili ab- 
senci jakéhosi „genius loci“, prvku utváøejícího spo- 
leèenskou soudržnost obce. Analogicky se mi vyba- 
vují komentáøe Václava Havla z doby porevoluèní, 
kdy duchovní krizi v republice charakterizoval výro- 
kem, že v zemi panuje „blbá nálada“. 

Mnozí se domnívají, že viníkem je již samotná urba- 
nistická koncepce Ostrova, jež jako dosud neza- 
celená rána brání vytváøení kulturních podmínek pro 
hlubší duchovní integraci. Pøestože tomuto tvrzení 
neupírám urèité dílèí pravdivé aspekty, pøijde mi 
ponìkud krátkozraké se s ním spokojit. Ostatnì 
mìla-li Sorela se svými pøírodními motivy a lidovou 
barevnou kompozicí v socialistickém èlovìku pro- 
bouzet idealistické obrazy vesnického prostøedí, jistì 
se jednalo o scény veselí a s ním spojeného utváøení 
a scelování komunit. Bohužel, u pouhého klamavého 
zdání zùstalo, Ostrov se ve své historii dál neposunul, 
a to ani po pádu železné opony a vstupu do EU. 

Jako osamìlá dùchodkynì se o sebe trochu bojím 
a zásadnì neotvírám neohlášeným návštìvám ani 
neznámým lidem. Mám sice na dveøích kukátko, ale 
moc platné mi není, protože skrz nì z nìjakého 
prapodivného dùvodu podobu èlovìka za dveømi 
nerozeznám, a to ani s brýlemi, ani bez nich. Jednou 
na mì nìkdo opakovanì a dlouze zvonil v nedìli 
odpoledne a já kukátkem poznala jen tolik, že je to 
nìjaký muž v èerném obleku, jako by se právì vrátil 
z pohøbu nebo ze svatby. Chvíli jsem za dveømi tiše 
stála, a protože zvonìní nepøestávalo, osmìlila jsem 
se a zeptala se, co si pøeje. 

„Otevøete,“ pøikázal mi ráznì místo odpovìdi. To mì 
trochu naštvalo. Zeptala jsem se znovu, co mi chce. 
To zase rozèílilo jeho.

„Potøebuju s vámi mluvit, okamžitì otevøete, paní 
Janeèková,“ pøikazoval mi a dokonce zaèal i bušit na 
dveøe. Trochu jsem znejistìla, ale moje jméno si pøe- 
ce mohl pøeèíst na dveøích.
„To teda neotevøu,“ nedala jsem se. „Na besedì pro 

Pod èarou
Jak mì lustrovali

Vyrovnaný rozpoèet podruhé
Mimochodem, v Polsku v 80. letech „vyjedli“ jednu 
francouzskou banku. (Mìsto Rokytnice také, dle 
zákona, hospodaøilo s vyrovnaným rozpoètem a urèi- 
tì Vám nejsou neznámé analýzy Czech Credit 
Burelu.) 

Pøitom obce podobné velikosti a významu na západ 
od našich hranic na duchovní aspekty života své 
aktivity pøímo zacilují. Systémy posilování místních 
spoleèenství skrz kulturní a zážitkovì stmelující akce, 
obnovu a údržbu místních tradic jsou esenciální 
souèástí politiky radnic tìchto mìst. Tamní volené 
orgány tak na bázi PPP spolupráce vystupují jako 
zašti�ující patron nejen neziskových organizací, ale 
i komerèní sféry. 

Bohužel, Ostrov se ubírá jiným smìrem. Díky štìd- 
rým dotacím z programù EU bylo vystavìno mnoho 
nového (což nelze hodnotit jinak než pozitivnì), 
z tìchto budovatelských návrhù ovšem stejnì jako za 
minulého režimu vypadla esenciální èást, vytváøení 
urèité nadhodnoty. Tímto termínem však, na rozdíl od 
duchovního otce komunistického hnutí, nemyslím 
žádný ekonomický pojem, nýbrž absenci vytváøení 
podmínek a stimulù pro zakoøenìní, rùst a rozvoj 
místních pulzujících komunit, umìní a kultury, které 
by nejen svádìly mladé lidi k návratu domù (o tu- 
ristech nemluvì), ale vnesly by hlubší smysl do životù 
i stávajících obyvatel jiných vìkových kategorií. 
Domnívám se, že již nastává èas se koneènì oprostit 
od èistì materiálního pojetí a pouèit se u našich 
západních (ovšem i øady domácích) sousedù v otáz- 
kách neménì dùležitých. 

Závìrem mi dovolte zdùraznit, že cílem tohoto èlánku 
je pøedevším otevøít diskuzi k tomuto závažnému 
problému, který (aèkoli není hmotnì viditelný) máme 
dennì na oèích. 

seniory nám policisti radili, a� cizím lidem ne- 
otvíráme,“ øekla jsem vzdorovitì a chystala se ode 
dveøí odejít. Ale pak to pøišlo. 

„Já jsem z exekuèního úøadu a øíkám vám naposledy, 
abyste ty dveøe otevøela!“

Slova „exekuèní úøad“ mì vydìsila. S posledním 
zbytkem rozvahy jsem si ale uvìdomila, že by mi 
pøece napøed poslali písemné oznámení. Øekla jsem 
mu to a on mi bez zaváhání odpovìdìl, že pøedvolání 
mi už posílali, ale já na nì neodpovìdìla. Teï už jsem 
si nebyla jistá ani trochu. Možná dopis nedošel, nebo 
si mì s nìkým pletou, každopádnì to asi nebude 
žádná legrace. Pøesto jsem dál odmítala otevøít. 

„Tak v tom pøípadì se dostavte zítra v devìt hodin do 
budovy okresního soudu, èíslo dveøí sto ètyøi, a dál už 
se tady s vámi vybavovat nebudu,“ uzavøel mladík 
vztekle kukátkovou debatu a odešel z mého zorného 
pole. Když jsem si pak zapisovala èíslo dveøí a hodinu, 
kdy se mám k soudu dostavit, tøásla jsem se, že jsem 
málem neudržela tužku. Usilovnì jsem se pøesvìd- 

èovala, že není žádný dùvod, aby na mì posílali 
exekutora, na druhé stranì ale, jeden pøece nikdy 
neví, dnes prý místo upomínek pøijde rovnou exe- 
kutor, už jsem to od pár lidí slyšela… Veèer jsem 
nemohla starostmi ani usnout.

Ráno jsem se už cítila trochu líp a hned v osm jsem 
zavolala na exekutorský úøad. Nejdøív ze všeho jsem 
se dovìdìla, že žádné takové èíslo dveøí v budovì 
soudu není. A když už mì mìli na drátì, požádali mì 
o datum narození a pak i data mých dìtí, aby nás pro 
jistotu provìøili. Bylo to v poøádku a já málem poslala 
úøednici po telefonu pusu. 

A kdo že byl onen záhadný muž za dveømi? To 
s jistotou nevím. Možná prodejce, který nabízel 
výhodné telefonní služby. Vidìla jsem ho v našem 
domì další nedìli, jak ke koupi pøemlouvá sousedy. 
Pøestože jsem toho tehdy pøes kukátko moc ne- 
poznala, ta postava, èerný oblek i hlas mi byly 
povìdomé.

Irena Janeèková

Genius loci v Ostrovì?

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

Podìkování pøispìvatelùm

Ing. Josef Železný

Jan Železný ml., 
student mezinárodních vztahù a politologie



Srpen 2010

Strážníci zjistili 436 pøestupkù, uložili za nì sank- 
ce ve výši 23 500 Kè, z toho bylo 350 pøestupkù 
v dopravì a 86 pøestupkù na úseku veøejného 
poøádku. Dále øešili napø. 166 rùzných oznámení 
vèetnì linky 156, doruèili 87 písemností vèetnì 
výzev o nezaplacení dluhu nebo pohledávky, 
zadrželi dva pachatele podezøelé z trestné 
èinnosti, které pøedali Policii ÈR. 

Èinnost MP v prvním pololetí 2010

2. èervna Pøi obchùzce strážníci zjistili, že 36letý 
obèan krade v Lidické ulici kryty kanalizaèních vpustí 
a schovává je do houští. Strážníci zakroèili, kryty byly 
vráceny a dotyènému byla uložena bloková pokuta.

8. èervna Pracovník MÚ Ostrov oznámil, že nìkdo 
neoprávnìnì kácí stromy u Prùmyslové zóny. Stráž- 
níci na místì zadrželi dva muže ve vìku 48 a 37 let, 
kteøí bez jakéhokoli povolení a mimo dobu vege- 
taèního klidu káceli stromy pro vlastní potøebu. 
Pøípad strážníci zdokumentovali, a jelikož se jednalo 
o podezøení z pøestupku na úseku ochrany pøírody, 
byla vìc pøedána správnímu orgánu MÚ k pro- 
jednání. Pachatelùm hrozí pokuta až 25 tisíc korun.   

11. èervna Po Štúrovì ulici se pohybovali dva cyklis- 
ti, kteøí nemìli kola vybavena øádným osvìtlením. 
Strážníci provìøili totožnost mužù (26 a 31 let) a vìc 
na místì vyøešili domluvou, pøièemž muži museli z kol 
sesednout a domù dojít pìšky.

15. èervna Volnì pobíhající pes v rozporu s platnou 
vyhláškou. 31letý majitel z Ostrova byl na porušení 
vyhlášky upozornìn a vìc byla vyøešena domluvou. 
Pes byl zkontrolován, zda je oèipován.

19. èervna Strážníci byli požádáni o spolupráci pøi 
zadržení pachatele trestného èinu, který v Klášterní 
ulici vnikl bez použití násilí do rodinného domu, kde 
odcizil peníze a cennosti. Pøi vyrušení majitelkou 
utekl na støechu. Strážníci zjistili, že jde o 21letého 
muže z Ostrova, kterého za pomoci donucovacích 
prostøedkù spolu s policisty PÈR nakonec zadrželi. 
Muž se bude zodpovídat z trestných èinù krádeže 
a porušování domovní svobody.

22. èervna V místním obchodním domì skupina 
pachatelù kradla vìtší množství alkoholických ná- 
pojù. Strážníci pøi pøíjezdu zahlédli prchajícího mla- 
díka. Za pomoci donucovacích prostøedkù se jim po- 
daøilo jej zadržet i s odcizeným zbožím. Tento 20letý 
muž z Teplicka mìl v batohu zboží za víc jak pìt tisíc 
korun. Byl pøedán PÈR.

V prvním pololetí tohoto roku zjistili strážníci celkem 
2220 pøestupkù a uložili sankce v celkové výši 
188 100 Kè, z toho bylo 1737 pøestupkù v dopravì 
a 483 pøestupkù na úseku veøejného poøádku. Mimo 
tuto èinnost øešili napø. 1214 rùzných oznámení, do- 
ruèili 319 písemností vèetnì výzev o nezaplacení 
pohledávek, zadrželi 10 pachatelù podezøelých 
z trestné èinnosti, které pøedali PÈR a provedli 
115 kontrol zahrádkáøských kolonií. 

V souèasnosti dochází v našem mìstì k mnoha 
zmìnám, které ve mnì vyvolávají vzpomínky. 

V roce 1960 byla otevøena IV. základní škola v teh- 
dejší Thälmannovì ulici. Tam jsem i já zaèal (v roce 
1965) získávat své první vìdomosti ze stránek 
klasického, èerveného slabikáøe. Naše první a snad 
i druhá tøída byla o to zajímavìjší a krásnìjší, že se 
nacházela v menší budovì zároveò se školní jídelnou. 
V pozdìjších letech prostory využívala školní družina. 
Škola už nyní nikoho nevzdìlává, provoz byl 
ukonèen. 

V roce 1961 byla v budovì ostrovského zámku 
otevøena poboèka loketské prùmyslové školy. V roce 
následujícím se škola osamostatnila a v letech 1974-
78 se profesorský sbor snažil (i ze mne) vytvoøit 
èlovìka technicky nadaného, se znalostmi strojíren- 
ství, technologie a technických výkresù. 

Maturitní vysvìdèení tohoto ústavu vlastním, ale 
zanedlouho ztratím další kontakt s dìtstvím, nebo� 
zámecké prostory opustí školní lavice ze tøíd, obrá- 
bìcí stroje a kovárna z dílen. Místo nich se zde, 
pravdìpodobnì, zabydlí razítka a formuláøe 
úøedníkù. 

Ale rád bych alespoò pøipomnìl jednu, dnes již 
historickou akci, která se na „prùmce“ konala a které 
jsem byl též spolupoøadatelem. Na jaøe roku 1978 
uvedl jeden z televizních programù poøad, ve kterém 
skupina vysokoškolákù sehrála utkání v košíkové, 
které trvalo 41 hodin. Slovo dalo slovo, uèení k ma- 
turitì bylo odloženo a studenti ètvrtých roèníkù za 
necelý týden pøipravili akci, pøi které se rozhodli tento 
èas pøekonat. Pochopení jsme tenkrát našli právì 
u øeditele IV. ZŠ, který nám ochotnì zapùjèil obì 
tìlocvièny. Minisportovní zaøízení s klenbami, které 
se nachází na prùmyslovce, by urèitì nevyhovovalo. 
Bylo též nutno zajistit zdravotnický dohled, znalé 
rozhodèí, zástupce tisku a samozøejmì i diváky. I když 
v noci jich tam nikdy moc nezbylo. Samotná akce 
zapoèala v pátek 7. dubna 1978 ve 22 hodin. Hrála 
proti sobì dvì patnáctièlenná družstva, hráèi se støí- 
dali po dvou hodinách. Nesmìli jsme po celou dobu 
zápasu opustit budovu školy, takže malá tìlocvièna 
byla ložnicí i jídelnou zároveò. Vysvobozením byla 
pro nás nedìle 9. dubna v 19 hodin. Koneèný èas 45 
hodin a skóre 2664:2544 daly zapomenout na únavu 
a mnohé puchýøe. Prùbìh zápasu tenkrát popsaly 
èláneèky v místní Stráži míru a v celorepublikovém 
Mladém svìtì. 

Hra èasu - èást IV.

Pojïte s námi soutìžit
Odbor kultury a lázeòství Karlovarského kraje 
vyhlásil na podporu návštìvnosti kulturních zaøí- 
zení a památek soutìž: Deset let Karlovarského 
kraje s kulturními památkami. Turisté mohou na 
cestách sbírat celé léto až do 20. øíjna samolepky. 

Celkem 28 rùzných obrázkù hradù, zámkù, klášterù, 
muzeí a relikviáøe sv. Maura v Beèovì nalepí soutìžící 
na arch a do urèeného termínu odevzdají osobnì 
nebo poštou v podatelnì Krajského úøadu Karlovar- 
ského kraje (osobnì doruèený arch mùže být po od- 
støižení kuponu vrácen soutìžícímu). Získáním 28 sa- 
molepek a nalepením na arch splní soutìžící hlavní 
podmínku soutìže a zaøadí se do slosování o ceny 
v celkové výši 100 tisíc korun. Základní arch pro na- 
lepení obrázkù získají zájemci o soutìž zde: v Posvát- 
ném okrsku (klášterním areálu) v Ostrovì, v Krajské 
knihovnì v Karlových Varech, v poboèkách Krajského 
muzea v Karlových Varech, Chebu, Sokolovì, gale- 
riích umìní v Karlových Varech a Chebu, v Galerii G4
v Chebu a v Císaøských lázních v Karlových Varech. 

Obrázky je možné získat návštìvou tìchto míst: 
Zámek Kynžvart, Hrad a zámek Beèov, Hrad Loket, 
Klášter premonstrátù Teplá, Chebský hrad, Hrad 
Seeberg, Zámek Chyše, Hrad Skalná, Zámek Sokolov, 
Horní hrad, Chlum sv. Maøí (areál proboštství s koste- 
lem), Zámek Mostov, Posvátný okrsek Ostrov (kláš- 
terní areál). Dále jsou to: Muzeum Cheb, Muzeum 
Sokolov, Muzeum Karlovy Vary, Galerie výtvarného 
umìní Cheb, Galerie umìní Karlovy Vary, Galerie G4 
Cheb, Císaøské láznì Karlovy Vary, Mìstské muzeum 
Mariánské Láznì, Mìstské muzeum Františkovy 
Láznì, Mìstské muzeum Aš. Za jednu zakoupenou 
vstupenku lze získat dvì, za dvì vstupenky tøi a za 
rodinnou vstupenku ètyøi samolepky. Soutìž není 
omezena vìkem. Vylosováno bude pìt výhercù, vý- 
sledek slosování bude oznámen v listopadovém vydá- 
ní Krajských novin. Ceny výhercùm pøedá hejtman 
Karlovarského kraje.

1. cena Malý motocykl skútr
2. cena Poukázka na zboží v hodnotì 20 tisíc korun
3. cena Plazmový televizor

4. cena Hudební vìž 
5. cena Mobilní telefon

Obrázky - samolepky si podle potøeby mùžete vybrat na 
rùzných místech Karlovarského kraje takto: Hrad 
a zámek Beèov - Beèov, Kynžvart, relikviáø sv. Maura è. 1
Zámek Kynžvart - Kynžvart, Beèov, Toužim, relikviáø è. 2
Hrad Skalná - Skalná, Sokolov, Mostov, Cheb, Libá
Hrad Seeberg - Seeberg, Starý Rybník, Cheb, Kyn- 
žvart, Hartenštejn
Zámek Mostov - Mostov, Seeberg, Starý Rybník, 
Chlum sv. Maøí, klášter Teplá
Zámek Sokolov - Sokolov, Mostov, Andìlská Hora, 
Hartenberg, Loket, Chlum sv. Maøí
Horní hrad - Horní hrad, Skalná, Hartenštejn, 
Andìlská Hora, Chyše
Ostrov Posvátný okrsek - Ostrov Posvátný okrsek, 
Valeè, Horní hrad, Loket, Chyše
Zámek Chyše - Chyše, Andìlská hora, Toužim, Klášter 
Teplá
Hrad Loket - Loket, Valeè, Hartenberg, Posvátný 
okrsek Ostrov, Chlum sv. Maøí
Hrad Cheb - Hrad Cheb, Horní hrad, Starý Rybník, 
Posvátný okrsek Ostrov, Libá
Chlum sv. Maøí - Chlum sv. Maøí, Sokolov, 
Hartenberg, Loket, Hrad Cheb
Klášter Teplá - Klášter Teplá, Kynžvart, Beèov, Toužim
Muzeum Cheb - Hrad Cheb, Chlum sv. Maøí, relikviáø 
sv. Maura è. 3
Muzeum Karlovy Vary - Valeè, Loket, relikviáø 
sv. Maura è. 4
Muzeum Sokolov - viz Zámek Sokolov
Galerie výtvarných umìní Cheb - Seeberg, Toužim, 
relikviáø sv. Maura è. 5
Galerie umìní Karlovy Vary - Hartenštejn, Andìlská 
Hora, relikviáø sv. Maura è. 6
Galerie G4 Cheb - Hartenštejn, Starý Rybník
Císaøské láznì Karlovy Vary - Valeè, Toužim
Muzeum Mariánské Láznì - Kynžvart, Hartenštejn, 
Teplá, relikviáø sv. Maura è. 7
Muzeum Františkovy Láznì - Seeberg, Mostov, 
Hartenberg
Muzeum Aš - Hartenberg, Starý Rybník, relikviáø 
sv. Maura è. 8

Bc. Pavel Èekan, velitel MP Ostrov

Lubomír Mayer 

Foto: Lubomír Mayer 

Støelecká soutìž 26. èervna 2010               Foto: Archiv MP Ostrov

Mìstská policie Ostrov 
v èervnu 



prohrála 3:1 na sety. Karolína však podlehla spíše 
sama sobì než protihráèce. Její hra byla svázaná 
trémou a odpovìdností. V druhém zápase se její hra 
zmìnila a bez problémù porazila Hnátkovou 3:0 na 
sety, èímž si zajistila postup do II. stupnì. Tím, že 
postoupila ze skupiny jako druhá, si však zkom- 
plikovala situaci a ve vyluèovací èásti turnaje narazila 
v prvním kole na vítìzku skupiny L - Studenovskou 
z Humpolce. Svedla s ní pìtisetovou bitvu a zvítìzila. 
Další zápas o postup do ètvrtfinále odehrála se sed- 
mou nasazenou Kášovou z Døínova. V tomto zápase 
Karolína sice vedla již 2:0 na sety a mìla v tøetím setu 
i meèbol, ale nakonec prohrála 2:3, takže se na svém 
prvním mistrovství ÈR umístila na uspokojivém 9. až 
16. místì. Dle jejího otce a trenéra Vysockého udì- 
lala Karolína v sezónì 2009-10 ve høe velký pokrok 
a splnila vytyèené výkonnostní cíle. Prvním cílem bylo 
se na mistrovství probojovat ze skupiny, druhým 
cílem ukonèit sezónu do 30. místa žebøíèku ÈR 
(Karolína obsadila celkovì 27. místo). Vzhledem 
k tomu, že i v této sezónì bude Karolína stále mladší 
žákyní, má nemalé další cíle: v republikovém žebøíèku 
se umístit do pátého místa a na mistrovství ÈR 2011 
dosáhnout na medaili.
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Sport

Mistrovství ÈR ve stolním tenise mladších žákù 
a žákyò se uskuteènilo zaèátkem èervna v Hluku 
u Uherského Hradištì. Této vrcholné akce se 
zúèastnilo 48 mladších žákyò a 68 mladších žákù. 
Náš oddíl TJ Ostrov reprezentovala nadìjná mlad- 
ší žákynì Karolína Vysocká. Cesta na mistrovství 
pro ni však nebyla vùbec jednoduchá. Turnaje se 
mohly zúèastnit pouze hráèky, které se k 1. dubnu 
umístily do 30. místa žebøíèku ÈR a dále jedna 
vítìzka krajského pøeboru. Karolína se krajských 
pøeborù ze zdravotních dùvodù nemohla 
zúèastnit, proto si musela tuto možnost vybojovat 
na bodovacích turnajích ÈR kategorie A. Vše se 
nakonec zdaøilo, Karolína se kvalifikovala. 

V prvním stupni byla dìvèata zaøazena do 16 skupin 
po tøech. Dvì dívky pak postoupily do II. stupnì. 
Karolína byla vylosována do skupiny E, kde ji èekala 
pátá nasazená hráèka Blechová z Dubòan a kva- 
lifikantka Hnátková ze Vsetína. S favoritkou skupiny 

Mìla jsem jedineènou pøíležitost zúèastnit se 
XV. mistrovství svìta veteránù ve stolním tenisu 
v Èínì. Touto cestou chci podìkovat zastupitel- 
stvu našeho mìsta, že mi svým pøíspìvkem po- 
mohlo tuto úèast uskuteènit. 

Karolína Vysocká 
na mistrovství Naše cesta zaèala po jedenáctihodinovém letu 

v sedmnáctimilionovém Pekingu, moderním, èistém 
velkomìstì se spoustou historických památek. Na- 
vštívili jsme rozsáhlé císaøské Zakázané mìsto, prošli 
se po nechvalnì známém námìstí Nebeského klidu 
a zdolali èást Velké èínské zdi. Na širokých ulicích 
s vysokými budovami jsme míjeli stovky cyklistù 
v oddìlených silnicích, neménì aut všech znaèek 
i nesèetnì taxíkù. Po tøech dnech se naše výprava 
pøesunula do hlavního mìsta provincie Vnitøní Mon- 
golsko, do dvoumilionového Hohhotu, kde se mis- 
trovství hrálo. Ve volném dni jsme mìli možnost 
nahlédnout do života mongolských pastevcù na „Ze- 
lených pastvinách“ v jejich jurtách. 

Organizace mistrovství byla na velmi dobré úrovni. 
Pøijelo 2100 úèastníkù z 51 zemí. Nás Èechù bylo 
celkem dvaapadesát. Zahajovací ceremoniál se konal 
ve velkolepém stylu s nezbytnou závìreènou písní 
asi stovky pionýrù. V pìti halách bylo postaveno 
120 stolù. Hráèi byli rozdìleni do sedmi kategorií 
podle vìku. Napøíklad v mojí kategorii (70-74 let) se 
utkalo 86 žen. Hrály se dvouhry a ètyøhry. Nejvíce 
zastoupeni byli Japonci a Èíòané, kteøí také získali 
nejvíce úspìchù. Ale ani my jsme se nevrátili bez 
medaile, získali jsme jich šest. 

S dosaženým výsledkem jsme odjíždìli docela spo- 
kojeni. Bohaté zážitky ve mnì zanechaly hluboký 
dojem a ještì dlouho se budu k tìmto nesmírnì 
zajímavým dnùm ve vzpomínkách a u fotografií 
vracet. 

Hráli jsme stolní tenis v Èínì

Jaroslav Jandák, pøedseda oddílu 

Luïka Vimrová

Bouøka s pøívalovým deštìm, která se pøehnala 
Ostrovem 17. èervence, úplnì zatopila prostory 
našeho sdružení. Na pastviny se nám podaøilo 
proøezat spadanými stromy až po ètyøech ho- 
dinách. Na nìkolika místech stromy ponièený 
ohradník a vìtrem èásteènì znièené stáje byly 
však to nejmenší, co se ten den odehrálo. 

Naštìstí zvíøata na pastvinách byla úplnì v poøádku 
a pøes rozbité ohrady nedošlo k jejich úniku. Bohužel, 
v azylu pro stará a nemocná zvíøata v Horním Žïáru to 
dopadlo mnohem hùø. Voda v nìkolika minutách 
zaplavila celou zahradu vèetnì psího domeèku a su- 
terén budovy. V suterénu kuchyòku, šatnu pro do- 
brovolníky a místnost s koèkami, která navazuje na 
voliéru. Ve chvíli, kdy zaèala evakuace koèek, vypadl 
elektrický proud. Nìkteré koèky se podaøilo nastì- 
hovat do pøepravek a vynést do prvního patra, nì- 
kterým jsme pomohli ven do voliéry, kde se jim poda- 
øilo vylézt na stromy. Bohužel kocour Toník, který má 
amputovanou nohu a nedá se chytit do ruky, se 
nalokal vody a poté dostal silný epileptický záchvat. 
Jeho stav je vážný a doufáme, že se nám ho podaøí 
zachránit. Psi jsou v poøádku, pouze mají ponièený 
domek a støechu na nìm. Osmi dobrovolníkùm se po 
14 hodinách podaøilo vyèerpat vodu ze suterénu
a dát jej do poøádku natolik, aby zde zvíøata mohla 
nocovat, nebo� celou noc pršelo. Všechno znièené vy- 
bavení ale muselo být odvezeno do sbìrného dvora. 

Pokud by nìkdo z ètenáøù mìl nìjaké vìci, 
urèené k likvidaci jako skøíòky, køesla, police, pe- 
øiny nebo malé matrace, budeme velice rádi, 
když nám je daruje. Dovézt si je mùžeme pouze
 z Ostrova a okolí do 15 km. 

Bouøka mìla ještì jiný dopad. Bìhem veèerních 
hodin se k nám zaèala dostávat celá øada poranìných 
zvíøat. Napøíklad Mìstská policie v Ostrovì pøivezla 
kánì. 

Ostrovský Macík 
prosí o pomoc

Hana Šimková, OS Macík

První polovina letošního roku znamenala pro 
naši Základní kynologickou organizaci Ostrov - 
Veseøice období nabité akcemi. 

Vše odstartovalo zkouškami konanými na našem 
cvièišti, kterých se zúèastnilo jedenáct psovodù. Pro 
úspìšné složení zkoušky bylo zapotøebí získat daný 

poèet bodù v po- 
slušnosti a v disci- 
plínì nazvané spe- 
ciální cviky, kde se 
klade dùraz ze- 
jména na neagre- 
sivní chování psa 
vùèi lidem a jiným 
zvíøatùm, a to jak 
v pøítomnosti pso- 

voda, tak také pøi ponechání psa o samotì. Pøedepsané 
podmínky splnilo deset psovodù, z nichž nìkteøí se 
vìnují sportovní kynologii teprve nìkolik mìsícù. 
V závodní èinnosti vynikali zejména psovodi cvièící 
agility (parkur s pøekážkami). Týmy pøivezly mnohá 
ocenìní z rùzných koutù republiky. Za opravdu velký 
úspìch považujeme poøadatelství oblastní speciální 
výstavy nìmeckých ovèákù, jež se konala na fotba- 
lovém høišti ZŠ Masarykova Ostrov. Velice pøíjemným 
pøekvapením byla úèast nìmeckých a slovenských 
vystavovatelù, kteøí pøekonali veškeré naše pøedstavy. 
Díky pozitivním ohlasùm jsme také tento rok podali 
žádost na poøadatelství v roce nadcházejícím. 

Pøednáškou pro družiny o vztazích mezi èlovìkem 
a psem a jejich vzájemné komunikaci jsme zapoèali 
sérii ukázek, kdy jsme mìli možnost stát se souèástí 
programu na zajímavých akcích, jakými byly Den Zemì 
a Klášterní slavnosti v Ostrovì, dále pak Dìtský den 
MDDM Ostrov, Dìtský den v Horní Blatné a v sou- 
èasné dobì se poslední ukázky konaly na Maškaráèku 
ve Vojkovicích. Nyní se pøipravujeme na ukázky pro 

dìtský tábor v Ratiboøi, kde jsme se s dìtmi setkali již 
v minulém roce. Se zaèátkem školního roku se chystá- 
me zahájit ve spolupráci s Ekocentrem Ostrov zájmový 
kroužek „Kynologie“, kde se dìti mohou dozvìdìt 
spoustu informací nejen o chovu psù a potøebné péèi, 
ale vyzkouší si i základy výcviku a seznámí se s uplat- 
nìním psù ve sportu. Jak poctivì jsme své psy v prù- 
bìhu roku pøipravovali, si ovìøíme na tøech rùzných 
zkouškách, které bychom mìli poøádat v prùbìhu 
podzimu. Více informací k pøipravovaným akcím 
i spoustu reportáží a fotografií z našeho kynologického 
dìní uvádíme na stránkách: www.veserice.estranky.cz

Ostrovští kynologové jsou aktivní

Martin Zrubek, 
pøedseda ZKO Ostrov - Veseøice

Foto: Dana Adámková



Srpen 2010 OM dostávají obce a infocentra v regionu Ostrovsko.


