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Létající draci lákají malé i velké
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Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do 
pøíštího èísla je 10. listopadu!

Ostrovské drakiády na kopci

Létající draky znali už ve starovìku 

Pokud bychom v okolí Ostrova hledali vhodné místo, kde 
bychom svého draka mohli ukázat svìtu a nechat ho 
proletìt, nemusíme chodit daleko. Místem vhodným pro 
draèí radovánky je prostor za Mìstským úøadem na kopci, 
který je k tomuto úèelu jako stvoøený. Není tomu tak 
dávno, co se tu konaly drakiády a obloha hýøila nejrùz- 
nìjšími barvami vznášejících se veèerníèkù, dravých ptákù, 
rozesmátých oblièejù a nejrùznìjších dráèat.

„Nejhezèí jsou draci s dlouhým ocasem a mašlièkami. Když 
má mamka èas, tak ho 
doma spoleènì vyrábí- 
me, ale lepší je koupe- 
ný, protože letí mno- 
hem líp,“ svìøuje se sed- 
miletá Kristýnka z Ostro- 
va a dodává, že i letos jí 
rodièe jistì draka poøídí. 

To desetiletý Tomáš vidí 
svého ideálního draka 
jinak: 

„Mám rád velké a ba- 
revné draky, protože 
jsou na obloze dobøe vi- 
dìt a mám pocit, že øí- 
dím opravdového živé- 
ho draka. Když jsem byl malý, tak jsem mìl spidermana, byl 
krásnì barevný, ale držet ho musel ta�ka.“

Pouštìní drakù bylo poprvé zaznamenáno pøed více než 
tøemi tisíci let v Èínì. Za vynálezce drakù jsou považováni 
èínští filozofové Mozi a Lu Ban. Materiál, který využívali pro 
výrobu, byl lehký, ale pevný: bambus na konstrukci draka, 
hedvábí na šòùry a potah. Význam drakù byl pøedevším 
mytický, rituální a náboženský, ale záznamy hovoøí také 
o využití pøi mìøení vzdáleností nebo v komunikaci. Odtud 
se tento rituál pøesunul do Japonska, kde celé rodiny 
vycházely na Nový rok s draky oznaèenými jmény a vy- 
pouštìly je do vzduchu. Následnì se pøeøízla šòùra a drak se 
stal obìtí místního ducha. Tímto zpùsobem si lidé zajiš�ovali 
štìstí na celý rok. Tyto tradice se tam udržely do souèasnosti. 
Dìdeèkové s vnuky v den svátku chlapcù a dìvèátek 
vypouštìjí draky, aby tak dìtem zajistili zdraví. 

První zmínky o dracích v Evropì se objevují na pøelomu 
16. a 17. století v Anglii, Nizozemí a Itálii. V Evropì pouštìní 
drakù vždy sloužilo k zábavì. Do výroby draka byla zapo- 

Každé roèní období nabízí èinnosti, které jsou pro nì charakteristické. K tìm podzimním patøí procházky barevnou 
pøírodou, sbírání plodù a zejména dìti netrpìlivì oèekávají první závany vìtru, kdy budou moci vybìhnout do 
pøírody… a oblohu zaène brázdit draèí rej. V našich konèinách patøí pouštìní drakù již mnoho let mezi oblíbené 
zábavy celých rodin. Oèi malých i velkých se upírají k nebi a pobízejí tøepetající se „stvoøení“ k letu do vìtších 
výšin. Díky nárùstu zájmu o konstruování a létání s draky vznikají ve svìtì kluby nadšencù, ale také specializované 
obchody. Organizátoøi závodù vymýšlejí disciplíny, ve kterých se soutìží napøíklad o nejmenšího, nejvìtšího, 
nejstaršího, nejhezèího, ale i nejoriginálnìjšího draka nebo takového, který vylétne nejvýš. Draci rùzných typù 
oplývají mnoha tvary, velikostmi, názvy i zvolenými materiály. Mùžete si je zakoupit, nebo mùžete nechat pùsobit 
svou fantazii a vyrobit si vlastní. Létání s draky je zábavou, umìním, sportem a dokáže odstranit i vìkové rozdíly.

hlavní roli bojový drak. Majitel se snaží za- 
chytit nebo pøeøezat lanko soupeøova dra- 
ka a stáhnout ho na zem. Aby byl souboj 
skuteènì napínavý, každá šòùra má èást po- 
lepenu lepidlem, mletým sklem a pískem. 

Draky dìlíme hlavnì podle tvaru na plošné 
a krabicové a podle využití na rekreaèní a zá- 
vodní. Závodní kategorie je ještì dále dìle- 
na na akrobatické a bojové. Charakteristic- 
kým rysem plošných drakù je geometrický 
tvar (nejèastìji kosoètvercový nebo trojúhel- 
níkový) a ocas. Krabicoví draci jsou trojroz- 
mìrní, mají skvìlou aerodynamickou rov- 
nováhu a létají ve velkých výškách. Akro- 
batiètí draci jsou ovládáni pomocí dvou šòùr, 
jsou schopni ve vzduchu provádìt nejrùz- 
nìjší akrobatické kousky a dlouhý ocas 
kopíruje jejich dráhu letu. Bojoví draci se 
vyznaèují velkou rychlostí letu a jedním 
vleèným lankem.

Na dìtství spojené s draky má jistì každý 
svou vzpomínku… Možná by bylo milým 
zpestøením podzimu zavést opìt tradici 
v podobì každoroèní „Ostrovské drakiády“, 
která by sychravým vìtrným dnùm vdechla 
magické kouzlo. 

jena celá rodina. První veèer mužská èást rodiny slepila 
skelet ze døívek, ten byl druhý den potažen papírem a tøetí 
den se zapoèalo s malováním na potah, kdy se nejvíce 
uplatòovaly dìti. Rekordmanem v letu do výšky byla se- 
stava osmi drakù, které v Nìmecku v roce 1919 vystoupaly 
do výšky 9740 metrù!

Draci mají také pracovní využití. Nad asijskými rýžovými poli 
zastávají funkci strašákù ptákù. Rolníci vypouštìjí velké 

draky ve tvaru dravcù, 
vybavené jakýmsi lukem 
s hedvábnou páskou, 
která pùsobením vìtru 
vydává bruèivý tón. Pro- 
ti milionovým hejnùm 
vrabcù se tak stávají jedi- 
ným úèinným protivní- 
kem. V Malajsii nalez- 
neme jejich další speci- 
fické využití pøi rybaøení. 
Nìkteré druhy ryb jsou 
natolik plaché, že prchají 
již jen pøed stínem ry- 
báøské lodi. Malajci po- 
stavili dùmyslného dra- 
ka, k nìmuž pøivázali ry- 

báøský vlasec. Díky tomu, že jej vypouštìjí daleko od lodi, 
výsledek se záhy dostaví. 

Že draci dokážou mít také punc vìdeckého zaøízení, je 
rovnìž patrno z historie. Benjamin Franklin v roce 1790 
publikoval návrh pro využití drakù pøi zkoumání bleskù 
a dokázal tak díky nim, že blesk je vlastnì elektøinou. 
Obdobným zkoumáním se vìnoval také fyzik Alexander 
Graham Bell. Od konce 19. století využívala draky me- 
teorologie pro vynášení mìøících zaøízení do požadované 
výšky. Informace, získané v pokusech s draky schopnými 
unést èlovìka, posloužily pøi konstruování rùzných letadel 
a kluzákù. Takových pokusù využívali napøíklad bratøi 
Wrightové. Ve vojenské oblasti bylo použito drakù pro 
špionážní úèely, komunikaci nebo pro pøenášení munice, 
fotografování ze vzduchu èi k vynášení radiových antén 
nebo pozorovatelù nad bitevní pole.

Soutìže drakù nejsou ve svìtì nièím výjimeèným. V Ja- 
ponsku se tìší oblibì Velké draèí bitvy, pøi kterých hraje 

Draci mohou lidem i sloužit

Draci na pomoc vìdì

Drak v roli bojovníka nebo akrobata

Ing. Aneta Hoffmeisterová

Foto: Ing. Marek Poledníèek
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Vedení Nemocnice Ostrov se podaøilo se zástupci 
Karlovarského kraje dohodnout na pronájmu 
nemocnice v Sokolovì s úèinností od 1. ledna 2011. 
Tato skuteènost pøináší kromì ocenìní výsledkù Ne- 
mocnice Ostrov také pøíležitost ke stabilizaci a další- 
mu rozvoji ostrovské nemocnice. Zároveò se pro 
obèany Ostrova a okolí otevírá možnost rychle do- 
stupné další zdravotní péèe v oborech, které jsou 
provozovány v sokolovské nemocnici a v Ostrovì 
nemìly dosud zastoupení. Pronájem sokolovské 
nemocnice je sjednán na dobu 20 let. 

K listopadu neodmyslitelnì patøí dušièkový èas. Každý 
z nás vzpomíná na své blízké nebo pøátele. Nìkdo 
s povzdechem èi tichou vzpomínkou, jiný s bolestí 
a další zas s vdìèností. Stojíme-li u jejich hrobu, dotý- 
káme se samotné podstaty lidské dùstojnosti. Stojíme 
na místì, kde se setkáváme s minulostí možná i dávno 
vzdálenou, ale také s hloubkou jejich neustálé reál- 
nosti. Zdali je to obsaženo ve víøe ve vìèný život, nebo 
jenom ve vzpomínce, je vìcí osobního prožitku. Takto 
vzpomínáme zvláštì v prùbìhu prvních osmi dnù listo- 
padu. Toto období zaèíná vždy v podveèer 1. listopadu, 
den slavnosti Všech svatých a v pøedveèer vzpomínky 
na všechny vìrné zemøelé, lidovì nazývané Dušièky. 
Období konèí 8. listopadu. Tato tradice nám zajisté 
nebrání vzpomínat na naše zemøelé i v èase jiném, 
zvláštì ale v tento èas obracíme spoleènì pohled 
k vìènosti. Proto bych vás rád pozval i na spoleèné 
slavení této vzpomínky. 

Høbitovní pobožnost spojená s výkropem høbitova 
v kostele sv. Jakuba se koná 2. listopadu v 16.00 hod.
V prùbìhu celého období je možné spoleènì za naše 
zemøelé prosit i pøi denních Mších svatých ve farním 
kostele sv. Michaela a Panny Marie Vìrné v Ostrovì 
na Starém mìstì:

1. listopadu 17.00 hod.
2. listopadu 17.00 hod.
3. listopadu 8.00 hod.
4. listopadu 18.00 hod.
5. listopadu 18.00 hod.
6. listopadu 10.00 hod. 
(17.00 hod. v Kapli sv. Rodiny v Domì s peèovatelskou 
službou Ostrov, pavilon A) 
7. listopadu 8.30 hod.

S pøáním klidného prožitku tìchto dnù: 

Pøehled èinnosti MP Ostrov za III. ètvrtletí tohoto 
roku: Strážníci zjistili celkem 941 pøestupkù, 
uložili sankce celkem za 61 700 Kè, z toho bylo 
713 pøestupkù v dopravì a 228 na úseku ve- 
øejného poøádku. Pøijali 643 oznámení, doruèili 
96 písemností, zadrželi šest pachatelù podezøelých 
z trestné èinnosti, které pøedali PÈR a v 95 pøí- 
padech spolupracovali s PÈR, hasièi nebo zá- 
chrannou službou.
V záøí strážníci zjistili 345 pøestupkù, uložili sankce 
v celkové výši 27 900 Kè, z toho bylo 293 pøe-
stupkù v dopravì a 52 pøestupkù na úseku 
veøejného poøádku.

Výbìrem:
1. záøí 24letý muž z Ostrova odcizil dvì bonboniéry, 
byla mu uložena bloková pokuta a zboží bylo vráceno.

4. záøí Oznámení od ostrovských hasièù, že jim vozidlo 
blokuje výjezd z objektu. Strážníci zjistili, že 24letý øidiè 
z Karlových Varù s poškozeným vozidlem pøejel 
k mìstskému høbitovu, kde se je snažil opravit. Muž 
pøed jízdou požil alkohol, následkem opilosti narazil 
a poškodil vozidlo. Vìc byla pøedána PÈR Ostrov.

11. záøí 51letý muž ze Slovenska zneèiš�oval veøejné 
prostranství. Podezøelý musel nepoøádek uklidit, vìc 
s ním byla vyøešena jako pøestupek proti veøejnému 
poøádku blokovou pokutou.

17. záøí Strážníci kontrolovali ve Vykmanovì 44letou 
ženu, která venèila psa. Pes nebyl èipován ani pøihlášen 
na MÚ Ostrov. Pro porušení OZV byla vìc øešena jako 
pøestupek proti poøádku ve státní správì a územní 
samosprávì; protože podezøelá s pøestupkem ne- 
souhlasila, byla vìc pøedána MÚ Ostrov.

21. záøí 49letý muž z Prahy konzumoval alkohol na 
místech v rozporu s vyhláškou o zákazu požívání alko- 
holických nápojù na veøejném prostranství mìsta 
Ostrova. Podezøelý odmítal prokázat svoji totožnost, 
proto strážníci využili svého zákonného oprávnìní 
a pøes odpor pøedvedli pøestupce na služebnu PÈR 
k ovìøení totožnosti. Tam mu byla uložena bloková 
pokuta.

30. záøí Nezjištìný pachatel odložil v Dolním Žïáru 
odpad mimo vyhrazené místo. Následnì se podaøilo 
zjistit, že pøestupku proti vyhlášce o nakládání s komu- 
nálním odpadem se dopustila 35letá žena. Pachatelka 
musela odpad uklidit a strážníci jí uložili blokovou 
pokutu.

Kontakt na Mìstskou policii Ostrov: z pevné linky 
156, mob. 777 766 074 
e-mail: velitelmp@ostrov.cz

V záøí se v Ostrovì narodilo 10 dìtí, zemøelo devìt 
obèanù. Manželství uzavøelo šest párù. K trvalému 
pobytu ve mìstì se bìhem záøí pøihlásilo 49 osob, 
odstìhovalo se jich 32. Celkovì tedy ve mìstì 
pøibylo 18 obèanù. Prùmìrný vìk ostrovských 
obyvatel v záøí byl 41,16 let. Celkový poèet obyvatel 
hlášených v Ostrovì (vèetnì pøilehlých obcí) k 30. zá- 
øí byl 16 975.
 

Mìstská policie Ostrov  

Bc. Pavel Èekan, velitel MP Ostrov

Nemocnice Ostrov

Mgr. David Soukup, øed. NO

Benefièní akce Nemocnice Ostrov ve prospìch dìt- 
ského oddìlení se pod názvem Louèení s létem ko- 
nala 19. záøí v parku nemocnice. Akce, na kterou se 
pøišly podívat asi dva tisíce divákù, se velice vydaøila. 
V bohatém programu, kterým provázel moderátor 
Tomáš Král, vystoupila hudební skupina Pozdní sbìr, 
hudební skladatel a zpìvák Jaroslav Uhlíø, se kterým si 
zvesela zazpívalo i publikum a na závìr vystoupila 
skupina Hamleti (Dalibor Gondík, Aleš Háma, Hardy 
Marzuki, Jakub Wehrenberg). Ti vytvoøili svým vy- 
stoupením také pøíjemnou atmosféru. Vstupné na akci 
bylo dobrovolné; kdo pøispìl stokorunou, získal lístek 
do tomboly, ve které bylo 11 lákavých cen, mj. ho- 
kejka podepsaná hokejisty HC Energie Karlovy Vary, 
mikina podepsaná hokejisty KLH Chomutov, obraz, 
kýta a plno dárkových košù. Ceny tomboly vylosovali 
primáø dìtského oddìlení Jiøí Souèek, mluvèí ne- 
mocnice Andrea Zvolánková, Aleš Háma a Jaroslav 
Uhlíø. Výtìžek z tomboly, dobrovolného vstupného 
a pøíspìvku partnerù a spolupracujících firem Nemoc- 
nice Ostrov ve výši 371 160 Kè bude použit k do- 
vybavení dìtského oddìlení o pøístrojovou i doku- 
mentaèní techniku a ke zlepšení prostøedí pro malé 
pacienty, ale i pro ošetøující personál Nemocnice 
Ostrov. Zábavné odpoledne zpøíjemnily dìtem sou- 
tìže s cenami, pohádka, vystoupení šermíøù, show 
s balónky, malování oblièeje, chození na chùdách, 
projížïky na koních a plno dalších atrakcí, napø. 
nafukovací hrad, skluzavky, kolotoèe ad. Také zde byly 
stánky s dobrotami, a kdo mìl chu�, mohl si opéct 
buøty. Nemocnice Ostrov dìkuje svým partnerùm 
a sponzorùm a všem, kteøí na akci pøišli a podpoøili tuto 
benefièní akci svým pøíspìvkem. 

Louèení s létem

Andrea Zvolánková, mluvèí NO

Pøichází èas Dušièek

P. Marek Hric, faráø Øímskokatolické farnosti Ostrov

Zmìna stavu obyvatel 
mìsta Ostrova v záøí 2010

Matrika MÚ 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. listopadu, uzávìrka pro pøíjem reklam 15. listo- 
padu. 

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) 

Benefièní akce Louèení s létem pøilákala mnoho návštìvníkù.                                                                                 Foto: Andrea Zvolánková
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Letos v srpnu byla z finanèních rezerv našeho Sboru 
dobrovolných hasièù, z finanèních prostøedkù místní 
skupiny ÈÈK Ostrov a za sponzorského pøispìní 
zámeènictví Volkovjak vybrána a nakoupena hu- 
manitární pomoc pro oblasti postižené povodnìmi 
2010, konkrétnì v lokalitì Varnsdorf. Materiální 
pomoc je z humanitárního støediska Varnsdorf míst- 
ními hasièi dodávána do nejvíce postižených oblastí 
a obcí, jako je napøíklad Horní a Dolní Podluží a další 
pøilehlé obce. Cestou zpìt nám Jiøí Sucharda, který od 
nás materiál pøebral, telefonicky sdìlil, že již byl vy- 
užit. Vezli jsme hadry na podlahu, pracovní a gumové 
rukavice, smetáky, lopatky, desinfekèní prostøedky, 
plastové kýble a další potøebné vìci.

Jednotka zasahovala celkem u 16 událostí, z nichž 
bylo osm požárù, pìt únikù látek, dvì technické 
pomoci, jeden planý poplach a jedno provìøovací 
cvièení a záchrana osob. 

První požár, který naše jednotka likvidovala, byl požár 
sazí v komínì ve Velichovì. Spoleènì s jednotkami 
Jáchymov a HZS Karlovy Vary jsme likvidovali požár 
zahradního altánu v Jáchymovì, který byl požárem 
zcela znièen; pøíèina požáru je pøedmìtem vyšetøování. 
Byli jsme povoláni k úniku èpavku ve strojovnì v KV 
Arénì, po pøíjezdu na místo události bylo zjištìno, že se 
jedná o provìøovací cvièení. Dále jsme likvidovali s dal- 
šími jednotkami požár uskladnìných briket ve Vykma- 
novì. Naše jednotka byla vyslána k požáru podzem- 
ních garáží v Karlových Varech v areálu KV Arény. 
Ještì pøed pøíjezdem na místo bylo zøejmé, že se ne- 
bude jednat o provìøovací nebo námìtové cvièení, 

nebo� byl již zdáli vidìt hustý èerný kouø právì v mís- 
tech KV Arény, po pøíjezdu zde již zasahovalo nìkolik 
profesionálních, dobrovolných i podnikových jedno- 
tek. Byl vyhlášen III. poplachový stupeò. Naše jednot- 
ka (spoleènì s JSDH Hájek) byla povìøena velitelem 
zásahu k prùzkumu hlavní haly KV Arény, jestli se v je- 
jích prostorách nenachází nìjaké osoby a nedochází 
i tam k nežádoucímu hoøení. Pøíèina požáru je ve 
vyšetøování. Na likvidaci požáru se podílelo celkem 
13 jednotek s 20 vozidly. Dále naše jednotka likvido- 
vala olej ve Vanèurovì ulici a uniklý benzín v Lidické 
ulici. Ani tento mìsíc nás neminul výjezd na záchranu 
tonoucích se osob v Radošovì na jezu, tentokrát mìli 
raftaøi štìstí, nikdo neutonul a byli vytaženi z vody ještì 
pøed pøíjezdem záchranné služby a naší jednotky. Také 
jsme byli vysláni k požáru seníku v oboøe v Hájku a na 
druhý den znovu; vyšetøovatelem bylo zjištìno, že 
požár nìkdo založil úmyslnì.

Upozornìní
Zima se blíží a s ní každodenní zatápìní. Chtìl bych 
pøipomenout nutnost vyèištìní komínù, nebo� je tu 
zvýšené riziko požárù sazí v komínì. Každoroènì takto 
shoøí nejeden rodinný dùm nebo chata a lidé si poté, 
ale bohužel pozdì, øeknou: „Proè jsem to neudìlal 
døív.“ Vyèištìním komínu pøedejdete zbyteèným ztrá- 
tám na majetku, anebo ztrátì toho nejcennìjšího, 
lidského života. 

Oblastní charita Ostrov nabízí možnost zúèastòovat se 
v rámci dobrovolnické aktivity cvièení Jóga pro kaž- 
dého v prostorách spoleèenské místnosti Vyhlídka 
v Domì kultury Ostrov (II. patro, vchod u Mìstské 
policie), prozatím každou støedu v 18.00 hod. Co vás 
èeká? Cviky zamìøené proti bolestem v zádech, ale 
také na posílení krèní, hrudní a bederní páteøe, de- 
chové cvièení, relaxace, uvolnìní tìla a mysli. S sebou 
je tøeba si vzít karimatku nebo deku, tepláky a teplé 
ponožky. 

Mìstská knihovna se zaøadila mezi 
prvních deset knihoven s automatizo- 
vaným knihovnickým systémem Lanius, 
které zprovoznily nový webový full- 

textový katalog pro vyhledávání dokumentù a in- 
formací OPAC 2.0 Carmen. Katalog Carmen umožòuje 
nový moderní zpùsob zadávání hledaného textu v jed- 
né øádce, fulltextové vyhledávání, zobrazení výsledkù 
podle relevance. Registrovaní ètenáøi mají možnost po 
pøihlášení do systému hodnotit knihy formou hvìzdi- 
èek, možnost pøidání subjektivního hodnocení ke knize 
a jejich celostátní sdílení. Dalšími funkcemi jsou napø. 
možnost pøedregistrace, zadání požadavku na nákup 
dokumentu, sledování novinek a dotazù pomocí RSS 
kanálù. Samozøejmostí je vstup do ètenáøského konta. 

Po pøihlášení do konta má ètenáø možnost prodloužení 
výpùjèek nebo zmìnu osobních údajù ètenáøe. Ètenáøi 
tak bezesporu dostávají k dispozici nový moderní 
informaèní zdroj. Katalog je dostupný z webových 
stránek knihovny: www.mkostrov.cz

Zprovoznìní katalogu bylo technicky i finanènì dost 
nároèné. Potøebné finanèní prostøedky získala 
knihovna díky dotaci Ministerstva kultury ÈR z pro- 
gramu VISK3 a pøíspìvku mìsta Ostrov. Technické 
øešení za podpory pracovníkù firmy Lanius realizovala 
knihovna vlastními silami. 

Ceny za svoz odpadu pro rok 2011 budou ponechány 
ve stejné výši, v jaké byly schváleny v letošním roce.
Stanovení výše úhrad za provoz systému, shromaž- 
ïování, sbìr, pøepravu, tøídìní, využívání a odstraòo- 
vání komunálních odpadù pro uživatele systému, 
platný od 1. ledna 2011:

Ve stanovené úhradì jsou zahrnuty náklady za rok 
dle ustanovení a pøíloh smluv, které se týkají 
nakládání s komunálním odpadem ve mìstì Ostrov.

Frekvence vývozu

Objem  
sbìrných 

nádob

1 x 
za dva 
týdny 

1 x 
týdnì

2 x 
týdnì

kombinace 
5m/1x14 
 7m/1xt 

70 
litrù

110-120 
litrù

240 
litrù

1100 
litrù

735,- 
Kè/rok

1.328,- 
Kè/rok

2.821,- 
Kè/rok 

11.311,- 
Kè/rok

1.474,- 
Kè/rok

2.654,- 
Kè/rok

5.643,- 
Kè/rok 

22.624,-
Kè/rok

2.949,- 
Kè/rok 

5.308,- 
Kè/rok 

11.287,- 
Kè/rok 

45.244,- 
Kè/rok

1.166,- 
Kè/rok 

2.101,- 
Kè/rok

4.467,- 
Kè/rok

17.911,- 
Kè/rok

660
litrù

6.788,- 
Kè/rok 

13.575,-
Kè/rok

x x

Oblastní charita Ostrov ve spolupráci s mìstem Ostrov 
poøádá 1. prosince od 16.00 hod. již tradièní XV. pøed- 
vánoèní setkání seniorù aneb Setkání tøí generací ve 
spoleèenském sále DK Ostrov. Sváteèní podveèer 
bude mít opìt slavnostní atmosféru blížících se Vánoc 
a bude též naplnìn bohatým a kulturním programem. 
Pro každého z úèastníkù bude pøipraveno obèerstvení 
a dárky pro radost a potìšení. Pøijïte prožít spoleènì 
s námi tento sváteèní èas, zastavit se s námi, naèerpat 
síly a vzájemnì se potìšit. Za všechny poøádající se 
s vámi tìším na vidìnou. 

Oblastní charita Ostrov a Skok o. s. Praha spoleènì 
uspoøádaly u pøíležitosti Mezinárodního dne seniorù 
1. øíjna odbornou konferenci s názvem Péèe o peèující 
a peèované. Záštitu nad konferencí mìl námìstek 
hejtmana Karlovarského kraje pro sociální vìci a ne- 
ziskové organizace pan M. Èermák. Poøádaná byla ve 
spolupráci s mìstem Ostrov, Èeskou asociací sester 
ÈAS a Nemocnicí Ostrov. Konference se zúèastnilo 80 
lidí, pracujících v pøímé péèi v pobytových i terénních 
sociálních službách. Pøítomné pøišel pozdravit místo- 
starosta mìsta Ostrova Milan Matìjka. Pøednášející 
vyzdvihli mj. nutnost vytváøení prostoru pro sebereflexi 
nad vlastním profesionálním pøístupem k uživateli, ale 
též k sobì samým k vlastnímu zdraví a psychice. 
Souèasnì s konferencí probíhal ve vestibulu Domu 
kultury Ostrov po celý den doprovodný program pro 
veøejnost. Vestibul zaplnilo 13 firem a subjektù nabí- 
zejících své služby a produkty (napø. z oblasti zdra- 
votních a polohovacích pomùcek, signalizace k lùžku, 
tísòové služby, zdravé výživy vè. zajištìní pitného reži- 
mu pro úèastníky, nabídek knih, výrobkù z chránìného 
bydlení) a také zástupci Triády Kpss (komunitního 
plánování sociálních služeb) v Ostrovì. Doprovodný 

program mìl a má snahu preventivnì pùsobit na 
veøejnost, aby vìdìla, na koho se obrátit, co a jak dìlat, 
až situace a potøeba sociální služby nastane. Potøeb- 
nými se mùžeme stát mnohem døíve než ve stáøí a než 
si sami pøipouštíme. Jsme rádi, že veøejnost tuto naši 
nabídku s povdìkem pøijala a využila ji. Za poøadatele 
dìkuji všem našim podporovatelùm, sponzorùm, spo- 
lupracovníkùm, ale i všem návštìvníkùm. 
Více na: www.ostrov.charita.cz 

Ohlédnutí 
za Mezinárodním dnem seniorù 

Úspìch Mìstské knihovny 
Ostrov 

Karolina Gottschierová, Odbor SMM

Ceny za odvoz odpadù 
se nezmìní

Mgr. Irena Leitnerová, øed. MK Ostrov

Pøedvánoèní setkání 
seniorù

Mgr. Tomáš Fexa, øed. OCH Ostrov

Mgr. Tomáš Fexa, øed. OCH Ostrov 

Mgr. Tomáš Fexa, øed. OCH Ostrov   

Pøijïte si zacvièit jógu

Ostrovští hasièi v záøí

Ostrovští hasièi pomohli 
pøi povodních

Milan Kuna, starosta JSDH Ostrov

Milan Kuna, JSDH Ostrov

Akce pro veøejnost                                 Foto: Walburga Mikešová
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Zprávy ze škol

Ve znamení sportovních soutìží ubìhl i letošní zaèátek 
školního roku. 14. záøí se naši reprezentanti zúèastnili 
závodu Ostrovská míle a navzdory nepøíznivému po- 
èasí dali o sobì vìdìt. V úvodu akce dìti 2.-6. tøíd 
soutìžily v hodu raketkami a umístily se na 3. a 5. místì. 
V bìžecké èásti dne získal Zeronik støíbro, Hanzlíková 
bronz a nejvíc zazáøili Vorel a Pelzman (1. a 2. místo) 
v kategorii starších žákù. Úspìch je o to cennìjší, že 
soupeøili i se èleny atletického oddílu. 24. záøí se 10 dìtí 
zúèastnilo atletického ètyøboje. V okresní soutìži vy- 
bojoval Pelzman v bìhu na 1000 m 12. místo a v hodu 
kriketovým míèkem bronz. Ten o jednu pøíèku utekl 
Slavíkové ve stejné disciplínì. Svými výkony dobøe 
reprezentovali i Matušèinová (13. místo ve skoku 
vysokém) a Blahuš (12. místo v téže disciplínì). Bìhem 
záøí se všechny tøídy MŠ vystøídaly v návštìvì 
knihovny, kde se blíže seznámily s knihou Bohumila 
Øíhy Honzíkova cesta, prohlédly si i jiné a uèily se 
s nimi pracovat. Pøedškoláci zaèátkem øíjna stihli 
návštìvu starších kamarádù ve škole, pøi níž se jim 
prvòáèci svìøili se svými dojmy, pøedvedli, co se už 
nauèili a podle vyjádøení doprovázejících dospìlákù se 
nìkterým dìtem ve škole zalíbilo natolik, že tu chtìly 
zùstat. Pro žáky II. stupnì se 7. øíjna uskuteènila 
exkurze do Drážïan a opìt pøipravujeme zájezd do 
Anglie. O podmínkách úèasti a ostatních akcích 
informujeme blíže na našich www stránkách. 

Gymnázium je v centru událostí doma i ve svìtì. 
Letošní školní rok postrádá pozvolný rozjezd, 
naopak zaèal pìknì zostra: 1. øíjna se konala na 
našem gymnáziu tisková konference, kterou 
svolali krajští pøedstavitelé rezortu školství. 
Øeditel školy Milan Martinek pøedstavil novi- 
náøùm naši školu a informoval je o nových 
státních maturitách. Krajští pøedstavitelé školství 
poté informovali zástupce médií o situaci 
v rezortu v Karlovarském kraji i o svých zámì- 
rech v následujícím období. 

Již na 13. až 18. záøí pøipravili naši dìjepisci pro 
studenty atraktivní zájezd do Normandie. Hlavními 
cíli byla bojištì I. svìtové války (Ypres a Verdun) 
a II. svìtové války (Normandie, spojená s operací 
Overlord), støedovìké pamìtihodnosti (tapiserie 
v Bayeux, klášter Le Mont Saint Michel) ad. Studenti 
navštívili také vesnièku Cresy, známou v Èechách jako 
Kresèak, kde padl roku 1346 Jan Lucemburský. 
Všechny okouzlilo køídové pobøeží Atlantiku u Etre- 
tatu. Cestou domù uctili studenti ve vsi La Targette 
památku legionáøù, kteøí položili životy za vznik sa- 
mostatného Èeskoslovenska. Bìhem prvních dvou 
mìsícù stihli naši studenti navštívit také nìkolik 
divadelních a filmových pøedstavení a dva koncerty. 
Pøímo na gymnáziu mohli mj. absolvovat besedu 
s Arnoštem Lustigem s „živou maturitní otázkou“, jak 
toto setkání respektovaný spisovatel sám nazval. Své 
jiskøivé vyprávìní prokládal mnoha vtipy, tak, že se 
všichni smáli. Ale pouze do chvíle, než pøešel k té- 
matu holocaustu a k lidskému utrpení. Setkání za- 
konèila autorova autogramiáda. Na Staré radnici byla 
otevøena výstava fotografií studentù naší školy. 
Pøedstavuje nejlepší snímky tøí roèníkù školní foto- 
soutìže. Na podzim vrcholí také celoroèní projekt 
Svátky a zvyky v Krušnohoøí, který je realizován ve 
spolupráci s partnerským gymnáziem ve Schwarzen- 
bergu. Poslední setkání umožnilo nahlédnout do 
vyuèování v nìmecké škole. V záøí èekalo naše stu- 
denty 1. a 4. roèníkù testování Vektor, v øíjnu pak 
maturanty tzv. MAG neboli maturitní generálka. 
Týdenní provìrka všech aktérù státních maturit 
potvrdila, že se všichni máme na jaøe pøíštího roku 
opravdu naè tìšit! Zdá se tedy, že nás èeká i závìr 
školního roku neménì ostrý, bez použití brzd. 

Poèátkem prosince se každým rokem otevírají 
brány Støední prùmyslové školy pro zájemce 
z øad budoucích uchazeèù o studium. Letošní Den 
otevøených dveøí bude pro SPŠ Ostrov netra- 
dièní, sice si zájemci prohlédnou naše prostory 
na Jáchymovské ulici, veškeré vybavení, které se 
souèasným žákùm v prùbìhu studia nabízí, ale 
dostane se jim rovnìž informace, že pøíští školní 
rok zahájíme na jiné adrese, v jedné z nejmo- 
dernìjších škol Karlovarského kraje. 

Pøi procházce školou zavítají zájemci do mnoha 
uèeben, v nichž pøedstavíme všechny obory vyuèo- 
vané na škole vèetnì tìch, které se zatím uèí na 
odlouèeném pracovišti v Dolním Žïáru. Novinkou 
Dne otevøených dveøí je skuteènost, že kromì zá- 
mecké budovy si lze prohlédnout také areál školních 
dílen v Karlových Varech v prostorách bývalého 
ÈSAD ve Sportovní ulici. 

Den otevøených dveøí SPŠ Ostrov se uskuteèní ve 
ètvrtek 2. prosince mezi 10.00 a 17.00 hod., žáci 
devátých roèníkù ostrovských škol a jejich rodièe jsou 
srdeènì zváni.   

Na konci záøí se školnímu fotbalovému týmu 
podaøilo obsadit druhé místo v olympiádì støedních 
škol bývalého okresu Karlovy Vary. Toto umístìní jim 
zajistilo úèast v krajském kole v prvním øíjnovém 
týdnu. Podle nových pravidel se od nynìjška kraj- 
ských kol mohou zúèastnit pouze žáci z I. a II. roèníkù, 
nikoli ti, kteøí tvoøí sehrané jádro fotbalového 
družstva. I s tímto handicapem si prùmyslováci po- 
radili a v krajském kole obsadila sestava borcù 
3. místo. 

Øíjen nabídl žákùm školy možnost prohlédnout si 
hlavní mìsto našich západních sousedù, Berlín. 
Bìhem dvou dní se zájemci o poznávání seznámili 
nejen s bývalou východní èástí mìsta (Alexandrovo 
námìstí, televizní vìž, Brandenburská brána), ale 
také s rušným centrem bývalého Západního Berlína, 
s Kurfürstendammem. Vrcholem návštìvy mìsta nad 
Sprévou se stala návštìva øíšského snìmu, pøi 
zpáteèní cestì vybyl èas i na krátkou návštìvu Tropical 
Islands, obøího tropického ráje ve støední Evropì. Jak 
sami vidíte, na prùmyslovce to prostì žije i na podzim. 

Tradièní Ostrovská míle se konala 14. záøí. Soutìžila 
pìtièlenná družstva v hodu raketkami. Naše štafeta B 
(Veselá 2.B, Ratajèák 3.B, Novotný 4.B, Peterka 5.B, 
Sedlecký 6.A) získala 2. místo. Podìkování za repre- 
zentaci však patøí i druhé štafetì ve složení: Ševèík, 
Juránková, Jelínek, Brožek a Køížová. Poté se konaly 
závody bìžcù z I. stupnì. Soutìžili žáci: Dvoøáková, 
Ryšánková, Zahrádková, Nováková, Gasparová, Iva- 
novský, Wohlmuth, Procházka, Peterka, Svoboda. Na 
3. místo dosáhl svým výkonem Jan Procházka z 5.B. Za 
II. stupeò soutìžili žáci: Brédiková, Kelemanová, Tillin- 
gerová, Holeèková, Hlaváèová, Havel, Líska, Hariš, 
Surmaj a Vyleta. Zde obsadil 3. místo David Surmaj 
z 8.B. Po souètu všech poøadí obsadila naše škola cel- 
kové druhé místo. Disciplína, ve které již nìkolik let 
nedáváme šanci druhým, je úèast na masovém bìhu. 
Naši žáci nastoupili opìt v nejvìtším poètu 77 úèast- 
níkù a zvítìzili. Jan Sedlecký ze 6.A tento závod vyhrál 
s ohromným náskokem. Gratulujeme!

V atletickém ètyøboji 24. záøí se družstvo dívek i chlapcù 
shodnì umístilo na 4. místì. Mìsto Ostrov se opìt po 
roce zúèastnilo Plavecké štafety mìst. Skóre ostrov- 
ských plavcù navýšili i naši žáci. Z I. stupnì se zúèastnilo 
30 plavcù, v poledne se do bazénu ponoøili i plavci 
II. stupnì v poètu 24. Dìkujeme! V záøí se vypravili žáci 
6. tø. na rodinnou ekologickou farmu Kozodoj v Kar- 
lových Varech. Dìti mìly možnost se pøesvìdèit, jak se 
chovají hospodáøská zvíøata, jak se na farmì lidé cho- 
vají ekologicky ke krajinì i k životnímu prostøedí. Navíc 
se prostøednictvím mluveného slova prùvodcù a hlav- 
nì vlastních prožitkù dozvìdìly mnoho zajímavého. 
21. záøí se vypravily dívky 9. tøíd s uèitelkou Martinou 
Filipi v rámci pøedmìtu péèe o domácnost na exkurzi 
do kosmetického salonu v Karlových Varech. Vyslechly 
si pøednášku o líèení a péèi o ple�. Nìkteré ukázky 
dokonce dívky prožily na vlastní kùži. Od 2. do 6. øíjna 
pobyli naši žáci a uèitelé v rámci programu Comenius - 
projekt Smile v jedné ze zúèastnìných zemí, Polsku. 
Vydali se tam žáci Ryšánek, Palán, Kalina a Líska pod 
vedením uèitelù Blanky Hladíkové, Martiny Filipi 
a Petra Šikýøe. 

ZŠ Májová 

ZŠ J. V. Myslbeka 
a MŠ Ostrov

Mgr. Vladimír Vízdal 

Mgr. Michaela Budaiová-Hanakovièová

Gymnázium Ostrov Zajímavosti z SPŠ Ostrov

Mgr. Libor Velièka
Mgr. Libor Háèek 

Studenti pøed Le mont Saint Michel                                                                                                                Foto: Archiv Gymnázia Ostrov
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Zprávy ze škol MDDM Ostrov

Ekocentrum Ostrov
Sbìrová soutìž
Ve spolupráci s Lesy ÈR vyhlašujeme soutìž ve sbìru 
podzimních plodù. Kaštany, žaludy a bukvice mùžete 
odevzdávat v EC ve všední dny 9.00-17.00 hod. do 
konce listopadu. Nasbírané plody budou pøedány 
lesníkùm k zimnímu pøikrmování divoké zvìøe. 
Nejlepší sbìraèi budou odmìnìni.

Halloween se zvíøátky

Objevíte, že Halloween není jen strašení a lasko- 
miny, ale i pøíjemná romantika. Akce pro rodièe 
s dìtmi i pro samotné dìti. Halloweenské masky 
vítány. Zpestøením bude pouštìní balónkù štìstí. 
Shánìt je nemusíte, mùžete si je zakoupit pøi 
halloweenu v Ekocentru za 40 Kè. 
Prosíme všechny zahrádkáøe: Máte-li pøebytek dýní, 
mohli byste je vìnovat dìtem na dlabání a vyøezávání 
strašidelných hlav?

Povídání o…
O divoké zvìøi našich lesù. Zamìøení na kopytníky, 
šelmy a ptáky. Doplnìno obrazovým a zvukovým 
doprovodem. Bližší informace a rezervaci si vyžádejte 
telefonicky.

Prohlídky pro veøejnost
So, ne 9.00-12.00 a 13.00-17.00 hod. Bezplatná 
prohlídka venkovní èásti a chovatelských pracoven. 
Mimo tuto dobu je možné domluvit prohlídky 
telefonicky.

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

2. listopadu 17.30 hod. 

Pøehazovaná

Pøehazovaná dívek šestých a sedmých tøíd je souèástí 
15. roèníku Olympiády ostrovských škol, Poháru 
starosty mìsta. Družstvo tvoøí šest hráèek v poli 
a maximálnì ètyøi náhradnice. Podmínkou úèasti je 
vhodný sportovní odìv a obuv.

33. roèník Bìhu 17. listopadu        

Kategorie a èasový program:
Rodièe s dìtmi do 6 let 150 m  
Nejmladší žáci I. (2001-2004) 550 m
Nejmladší žáci II. (1999-2000) 870 m 
Mladší žáci (1997-1998) 1200 m
Starší žáci (1995-1996) 2630 m
Dorostenci (1993-1994) 4380 m
Junioøi (1991-1992) 6500 m
Muži (1990 a starší) 8700 m
Veteráni (1970 a starší) 8700 m
Nejmladší žákynì I. (2001-2004) 550 m
Nejmladší žákynì II. (1999-2000) 870 m
Mladší žákynì (1997-1998) 1200 m
Starší žákynì (1995-1996) 1800 m
Dorostenky (1993-1994) 2940 m
Juniorky (1991-1992) 5200 m
Ženy (1990 a starší) 5200 m
Veteránky (1975 a starší) 5200 m

Závod je otevøen všem, kteøí si chtìjí zabìhat a zmìøit 
své síly s nejlepšími v regionu. 

Noc se zvíøátky, pøenocování     
  

Pro dìti od šesti do 10 let pøenocování v Domì 
dìtí se zajímavým programem, soutìžemi a veèerní 
návštìvou Ekocentra. Pøihlášky si vyzvednìte 
v MDDM, uzavírka pøihlášek je 16.11.

19. roèník Ostrovské kolejnice 

Veøejná soutìž železnièních modeláøù, která byla 
z dùvodu zmìn v kalendáøi Svazu modeláøù ÈR 
pøesunuta z øíjna. Propozice soutìže k dispozici 
v MDDM nebo na www.volny.cz/kzm.ostrov

Mikulášská besídka

Bližší informace v pøíštím OM a na plakátech. 
Vzhledem k velkému zájmu doporuèujeme zakoupit 
si vstupenky v pøedprodeji (od 22. 11. v MDDM).

Pøihlaste se do kroužkù
Pokud si vaše dítì dosud nevybralo z témìø stovky 
zájmových kroužkù, nabízíme tyto kroužky: 
Automodeláøi (od 9 let), Hra na flétnu a Šachy (od 
1. tø. ZŠ), Výtvarné techniky (od 9 let), Plastikový 
modeláø (od 10 let), Elektrokroužek (od 3. tø. ZŠ), 
Kaligrafie (dìti od 12 let a dospìlí), Klub konzolových 
her a Letecký modeláø (od 8 let), Florbal (dívky od 
12 let), Country tance (dìti i dospìlí), Železnièní 
modeláøi (všechny vìkové kategorie), Rokenrol 
(od 7 let).

Sportovní víkendy
Víceúèelové høištì, fotbalové minihøištì, nové uni- 
verzální høištì, kuželkáøská dráha, lezecí stìna a kost- 
ka, lanová pyramida, minigolf a stolní tenis jsou ote- 
vøeny dennì do 18.00 hod., so, ne 10.00-17.00 hod. 

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

3. listopadu 10.00 hod. 
Tìlocvièna ZŠ Masarykova

13. listopadu, Zámecký park
Prezentace od 8.30 hod. v MDDM
Starty jednotlivých disciplín 9.30-12.10 hod.  

19. až 20. listopadu 

26. až 27. listopadu 10.00-17.00 hod.

3. prosince 16.30 hod., MDDM

ZUŠ Ostrov
Program

Interní koncert. Zahrají žáci hudebního oboru. 

Mimo Ostrov

Krušnohorská divadelní pøehlídka Dradidlo, 
soubor Na poslední chvíli s pøedstavením Pohádka 
o Anèe

Celostátní setkání LDO, soubor Hop-Hop, Disk 
DAMU Praha pøedstavení Už zase skáèu a dialog 
Ruby a Garnet

 
III. festival tvorby ZUŠ Karlovarského kraje, 
pøedstaví se žáci LDO.

 
III. festival tvorby ZUŠ Karlovarského kraje, 
pøedstaví se žáci HO. 

25. listopadu 17.00 hod., sál ZUŠ

6. a 7. listopadu Litvínov, 

17. listopadu Praha, 

23. listopadu Mìstské divadlo Karlovy Vary,

24. listopadu Mìstské divadlo Karlovy Vary,

Žáci škol jsou v rámci výuky vedeni, aby si uvì- 
domovali specifické postavení èlovìka v systému 
pøírody, jeho odpovìdnost za vývoj planety 
Zemì a její ochranu. Vnímají a hodnotí vztah 
èlovìka k pøírodì a jeho chování vùèi ní. V naší 
škole v rámci environmentální výchovy se tøídy 
zapojují do rùzných aktivit. 

V záøí žáci odjeli na exkurzi do Ekodeponu Èernošín. 
Další exkurzí, které se zúèastnila vìtšina tøíd, byla 
návštìva Biofarmy ve Valèi, kde bylo zajímavé vidìt 
zpracování ovèí vlny, výrobu hruškového moštu atd. 
Každoroènì se škola pøihlašuje do soutìže Liga odpa- 
dù, vyhlášené krajským úøadem. Vedeme žáky ke 
tøídìní odpadu a poøádáme rùzné školní soutìže 
s ekologickou tematikou. Zdatnost chlapcù a dívek se 
úspìšnì projevuje ve sportovních kláních. Za repre- 
zentaci školy v soutìži Schodobìh zasluhuje po- 
chvalu Kevin Šandor (3. místo) z 6. tøídy. Další soutìží, 

do které se naše škola zapojí a bude zároveò 
organizátorem, je Bìh 17. listopadu. Letos pobìží 
soutìžící ze základních škol praktických a speciálních 
v našem ostrovském Zámeckém parku. Velmi milým 
zpestøením každodenní výuky byly návštìvy 
filmových pøedstavení v rámci Dìtského filmového 
festivalu Oty Hofmana. 

Mìsíce záøí a øíjen se nesly ve znamení lehké 
atletiky. Tradièní Ostrovská míle se uskuteènila 
na námìstí a reprezentanti naší školy si vedli 
velice dobøe.

Plavecká soutìž mìst 

 

V kategorii ml. žákyò se na 1. místì umístila Eliška 
Brožková, na 2. místì Simona Tichá. Stejnì úspìšná 
byla kategorie st. žákyò, zlatou medaili za 1. místo 
získala Markéta Lubinová, støíbrnou Kristina Ková- 
èová a na 4. místì se umístila Sabina Perknerová. 
Mezi ml. žáky zlatou za 1. místo vybojoval Adam 
Picura a ze st. žákù se nejlépe umístil na 5. místì Vojta 
Koèí. V hodnocení škol se ZŠ Masarykova umístila na 
1. místì a obdržela krásný pohár. Další lehkoatle- 
tickou soutìží byl ètyøboj v Karlových Varech, 
zúèastnilo se ho 18 základních škol okresu Karlovy 
Vary. Lépe si vedla opìt dìvèata, vybojovala 2. místo 
a postoupila do krajského finále v Chodovì. Zde to 
bylo opìt 2. místo družstva (o pouhé tøi body od 
postupu na Mistrovství ÈR), navíc celkovì 3. místo 
Veroniky Parimuchové a 2. místo Markéty Lubinové 
v soutìži jednotlivcù. Družstvo skvìle doplòovaly: 
Kristina Kováèová, Andrea Šarkanová a Sabina 
Perknerová. O týden pozdìji, 5. øíjna, stejná jména: 
Markéta Lubinová (1. místo), Kristina Kováèová 
(2. místo), Sabina Perknerová (5. místo) a Andrea 
Šarkanová (7. místo), tentokrát 1. místo družstva 
v pøespolním bìhu a opìt postup do krajského finále. 
Jak si vedla dìvèata v krajském finále v pøespolním 
bìhu, se pochlubíme pøíštì. Všichni, kteøí takto 
úspìšnì reprezentují naši škol, si zaslouží gratulaci 
a velkou pochvalu. 

Ve školním bazénu ZŠ Masarykova se 6. øíjna konala 
plavecká soutìž, kde na dálku soupeøila pøihlášená 
mìsta o to, kdo má více lepších plavcù. Poøadatelé se 
letos snažili prostøednictvím OM a kabelové televize 
pøilákat co nejvíc zájemcù z øad ostrovské veøejnosti, 
ale ohlas byl velmi malý. V dobì od 8.00 do 
17.00 hod., kdy byl bazén pøístupný ostrovské veøej- 
nosti, se do plavecké soutìže zapojilo 181 žákù 
a uèitelù ZŠ Masarykova, dále 72 žákù ZŠ Májová a ZŠ 
JVM a jen pouhopouhých osm obèanù mìsta Ostro- 
va.  Celkovým poètem 261 úèastníkù a 3549 body za 
dosažené výkony si mìsto Ostrov polepšilo proti 
roku 2009 (222 úèastníkù, 2924 bodù), umístilo se na 
pátém místì z 15 pøihlášených mìst do 20 tisíc oby- 
vatel, ale poøadatelùm se tento výkon zdá velice slabý 
a nepøimìøený poètu obyvatel našeho mìsta. V sou- 
tìži opìt zvítìzilo mìsto Beroun, stejnì jako loni. 
Více na: www.info-sport.cz

ZŠ Masarykova 

Ing. Karel Daníèek, uèitel Tv 

Václav Hraba, vedoucí EC

ZŠ praktická a ZŠ speciální

Daniela Brodcová

Bc. Šárka Märzová, 
ved. Odd. nepravidelné èinnosti 

Foto: Archiv školy



v baru. Brzy se to dozví Míšini spolužáci ve škole, 
zaènou se na Míšu dívat skrz prsty, protože si myslí, že 
její matka dìlá prostitutku. Tohle právì Míšu hodnì 
zasáhne, zaène s matkou víc komunikovat a snaží se jí 
pøizpùsobit. Nakonec z ní bude docela hodná holka.

Kamarádi èasto øíkají: A nebyla by tam nìjaká role pro 
nás, nemùžeš se o nás zmínit? Mamèa zase øíká: 
Nejdøív škola, potom zábava! Já totiž herectví beru 
jako zábavu, jako velký koníèek. Mamèa je ale samo- 
zøejmì za mé herectví ráda a je na mì pyšná.

 
Zaèala jsem chodit na atletiku, teï se ale chci hlavnì 
upnout na školu, abych všechno zvládla, protože to 
bude nároèné. Studuji v Praze. Domácí zvíøe nemám, 
mìla jsem rybièky, ale sestra se na mì jednou roz- 
zlobila a spláchla je do záchodu. Také se sama ráda 
dívám na filmy, miluji napøíklad Pelíšky, to je moje 
„srdcovka“. Vidìla jsem je už asi tisíckrát a znám je 
nazpamì�. Ovšem také chci mít nìjaký èas na 
kamarády. 

Zatím mi takové role, které bych pøímo odmítla, 
nabídnuty nebyly. Záleželo by hlavnì na scénáøi, jak 
by byl napsán. Teï v øíjnu ale zaèínáme toèit film 
Vendeta, který vypráví o znásilnìné dívce, kterou 
právì budu hrát. Nìkdy jsem si øíkala, že nic 
takového bych nevzala, ale v tomto filmu je to téma 
tak dobøe zpracované a skvìle vymyšlené, že mì to 
velmi zaujalo a jdu do toho. 

Jak Vaše herectví pøijímají rodièe 
a kamarádi?

Jak trávíte svùj volný èas?

Dokázala byste nìjakou roli 
odmítnout?
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Hereèka Lucie Šteflová v Ostrovì
Teprve patnáctiletá Lucie Šteflová se k herectví dostala díky èasopisu Praktická žena, ve kterém 
pøedvádìla dìtské svetry. Byla pozvána na casting budoucího seriálu Místo nahoøe, kde po boku 
Simony Stašové a Miroslava Táborského ztvárnila Hanièku Lukešovou. Úèinkovala také v nové sérii 
Místa nahoøe, tentokráte pod názvem Místo v životì a v režii TV Nova. Zahrála si také ve váleèném 
dramatu Krev zmizelého, v pohádce Hospoda U Bílé koèky, televizním filmu Divnovlásky, seriálu 
4teens a dalších. Na letošním Dìtském filmovém a televizním festivalu Oty Hofmana ji mohli diváci 
sledovat v hlavní roli pohádky Princezna Ano režiséra Hynka Boèana. Pohádka ukazuje hledání sebe 
sama a formování vztahu k jiným generacím. Princezna Ano je hodná dívka, která vyrùstá v domnìní, 
že svìt je jen samé „ano“. Jako protipól je zde chlapec Ne (Filip Müller), nalezenec, ke kterému osud 
není pøíliš laskavý. Tyto dva protiklady se jednoho dne setkají a zaènou se navzájem ovlivòovat.

S Lucií Šteflovou 
hovoøila Dominika Planková 

V pohádce Princezna Ano obsadila Lucie Šteflová hlavní roli.                                                                                             Foto: Archiv FOH 

Èím na Vás scénáø 
této pohádky 
zapùsobil?

Co Vaše další kariéra po seriálu Místo 
nahoøe?

Èím je pro Vás herectví pøitažlivé?

Pohádka ukazuje, že by 
se mìlo øíkat ano i ne, 
nikoli za každou cenu na 
všechno odpovídat jed- 
no nebo druhé, ale mìly 
by být ty názory oba dva. 
Byla to už moje druhá 
pohádka, takže jsem si 
zprvu myslela, že už vím, 
o èem bude. Nakonec 

to ale bylo nìco úplnì jiného, netradièního. Jsou tam 
dredy i jízda na skateboardu. Pøi natáèení jsem vlastnì 
na skateboardu jezdila poprvé. Bylo to tak, že mnì 
a Filipovi Müllerovi øekli: nauèíte se na skatu. My 
jsme souhlasili a øíkali si, že to bude v pohodì. 
Nakonec to ale tak snadné nebylo… 

Po Místì nahoøe jsem hrála ve filmu Krev zmizelého 
režiséra Milana Cieslara. Následovala pauza nìkolik 
let. Nevím proè, asi proto, že opakovali Místo nahoøe 
a toèila se nová série, kterou už pøevzala televize 
Nova. Teprve pak pøišly nové nabídky, zaèala jsem 
dostávat nové role a jsem za to ráda.

Hlavnì urèitá volnost, dokázat se pøizpùsobit, vcítit se 
do jiné role, vyzkoušet si spoustu jiných postav a stále 
nìco nového, jiného. Napøíklad v seriálu 4teens hraji 
skej�aèku Míšu, která je spíš uzavøená do sebe, s ni- 
kým se moc nebaví, je na všechny protivná, ne- 
poslouchá mamèu. Její matka pracuje jako taneènice 

Bc. Pavel Èekan ÈSSD, 1615 hlasù (7,10%)

MUDr. Oldøich Vastl ODS, 1451 hlasù (6,62%)

Ing. Jitka Samáková ODS, 1398 hlasù (6,38%)

Milan Matìjka ÈSSD, 1344 hlasù (5,91%)

Ing. Jan Bureš ODS, 1327 hlasù (6,06%)

RNDr. František Wohlmuth ÈSSD, 1280 hlasù 
(5,63%)

Ing. Vladimír Palivec ODS, 1183 hlasù (5,40%)

Ing. Petr Nedvìd ODS, 1160 hlasù (5,29%)

Tatiana Kocábová ÈSSD, 1156 hlasù (5,08%)

Ing. Josef Železný ÈSSD, 1144 hlasù (5,03%)

Ing. Václav Hanzl ÈSSD, 1141 hlasù (5,02%)

Ing. Marek Poledníèek KDU-ÈSL, 945 hlasù 
(11,32%)

Mgr. Libor Bílek TOP 09, 940 hlasù (7,24%)

Zdenìk Mareš KSÈM, 934 hlasù (8,15%)

Michal Grossmann TOP 09, 855 hlasù (6,58%)

Zdenìk Volkovjak TOP 09, 848 hlasù (6,53%)

Ing. Vladimír Trafina NK, 700 hlasù (6,68%)

Jan Pøáda NK, 672 hlasù (6,41%)

Vladimír Lesser KSÈM, 661 hlasù (5,76%)

Ing. CSc. Jan Blažek KSÈM, 657 hlasù (5,73%)

Ing. Václav Brodec KDU-ÈSL, 551 hlasù (6,60%)

Poøadí jednotlivých stran 
podle poètu získaných hlasù

Èeská strana sociálnì demokratická 22 719 hlasù 
(24,56%)

Obèanská demokratická strana 21 894 hlasù 
(23,67%)

TOP 09 12 978 hlasù (14,03%)

Komunistická strana Èech a Moravy 11 456 hlasù 
(12,39%)

Sdružení zahrádkáøù Ostrov 10 478 hlasù (11,33%)

Køes�anská demokratická unie  Èeská strana lidová 
8346 hlasù (9,02%)

Strana zelených 4006 hlasù (4,33%)

Volte Pravý Blok www.cibulka.net 619 hlasù 
(0,67%)
 

Pro postup byla urèena hranice 5% hlasù.

Výsledky 
komunálních voleb 2010 
v Ostrovì

Novì zvolení èlenové 
Zastupitelstva mìsta Ostrov
Ve volbách bylo odevzdáno celkem 92 496 
platných hlasù.

Poøadí zvolených kandidátù 
podle poètu získaných hlasù
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Vitráže, sochy a malby v kostele

Jitka Kantová vystudovala Pedagogickou fakultu 
v Plzni a poté vyuèovala výtvarnou výchovu v Pod- 
boøanech. Na tamní ZUŠ zavedla výtvarný a filmový 
obor. Za podpory FAMU a ministerstva školství 
vytvoøila první osnovy, podle kterých 
se zaèal tento obor vyuèovat. Její první 
osudové setkání s vitráží se usku- 
teènilo r. 1993 a od té doby se tomuto 
umìleckému øemeslu zcela vìnuje.
Richard Kanta vystudoval na Zápa- 
doèeské universitì strojní fakultu. Od 
r. 1993, kdy zaèíná spoleèná cesta 
životem s budoucí manželkou, se oba 
navzájem inspirují a doplòují. Tech- 
nické založení Richarda Kanty tak 
perfektnì koresponduje s výtvarným 
založením Jitky. Jejich práce se roz- 
ložila do tøí cest, které se vzájemnì 
doplòovaly a ovlivòovaly. Jsou to: 
klasická práce s vitráží, restaurování 
vitráží a volná umìlecká tvorba. K nejvýznamnìjším 
dílùm z vlastní tvorby patøí práce v Domovì dùchodcù 
sv. Zdislavy v Èervené Vodì. Vitrážová okna nutí 
obyvatele i návštìvníky domova k zamyšlení svou 
strukturou, barvami i køes�anskou symbolikou. 
Restaurování vitráží je velmi nároèná práce, zejména 
pak malba na skle. V této oblasti pøišly nejvíce vhod 
rady a setkání s mistrem svého oboru Kejzlarem 
(tento nestor èeských vitrážníkù poznal pùvodní 
technologie ještì z dob nìmeckých mistrù, kteøí 
pùsobili pøed odsunem na Novoborsku a v Brnì).

Naše výtvarná sku- 
pina Støedeèní za- 
èala svou existenci 
zhruba pøed deseti 
lety. Za tu dobu se 
u nás vystøídala øada 
zájemcù o výtvarné 
umìní, seberealizaci 
prostøednictvím tvor- 
by nebo o prostý od- 
dech od každoden- 
ních pracovních èi ro- 
dinných starostí. 

Nìkteøí se vydali dál a zvolili si výtvarný obor za svou 
profesi, ale vìtšina z nás (stálé jádro skupiny) tvoøí pro 
radost svou i tìch druhých. Jsme si navzájem inspirací 
i oporou, a pøestože máme každý jinou profesi, jiné 
cítìní a jiné schopnosti, rozumíme si výbornì i po 

lidské stránce. Nic z toho by ovšem nebylo, nebýt 
naší lektorky, výtvarnice Vlastimily Wasylukové. Pod 
jejím odborným a zkušeným vedením rosteme, zkou- 
šíme nové techniky, pilujeme ty staré, seznamujeme 
se s teorií i praxí. Díky ní se uèíme tolik potøebné 
trpìlivosti a také kritickému pohledu jak na vlastní 
výtvory, tak i na díla tìch ostatních. A jedna vìc je 
skuteènì neocenitelná; Vlastimila Wasyluková po- 
máhá každému rozvíjet se také individuálnì a umí nás 
pøimìt, abychom zapoèatou práci dokonèili a výbìr 
z prací vystavili každý rok kritickému pohledu ve- 
øejnosti. Za to jí všichni dìkujeme. A proè se jme- 
nujeme Støedeèní? Scházeli jsme se pravidelnì 
každou støedu. Pøed rokem se den našich setkání 
zmìnil, ovšem název už zùstal. 

Ve volné tvorbì se Kantovi snaží vymanit vitráž z její 
pøedurèené dvojrozmìrnosti a spojit køehkou krásu 
skla s tìžkopádností kamene v kombinaci se svìtlem. 
Vytváøí se tak zajímavé sochy, kde je použita vitráž, 

mozaika, hu�aøina, kámen a svìtlo. 
Každá socha vyzaøuje svébytnou 
atmosféru a jedineènost tìchto kom- 
binací se snaží zaplnit prázdné místo 
v umìleckém svìtì. Svou tvorbu vy- 
stavovali Kantovi na mnoha místech 
ÈR. Souèástí výstavy jsou obrazy 
Kristiny Folprechtové, Jitèiny matky. 
Je èlenkou Unie výtvarných umìlcù, 
malíøkou, návrháøkou, šperkaøkou 
a vitrážnicí. Její obrazy jsou jakoby 
z nehmotného svìta, plné jasných 
barev. Nechává se inspirovat filosofií 
tarotových karet, znamením zvìrokru- 
hu, artušovskými legendami, bájemi 
a pohádkami, jindy používá esoterické 

symboly a zvíøecí motivy. Maluje obrazy figurální, kra- 
jiny, zátiší i portréty. Je to svìt, který ji baví, kde nejsou 
žádná omezení, jen fantazie bez hranic a nekoneèný 
prostor. 
V umìlecké dílnì Skloart si mohou zájemci pùjèit klíèe 
od nedaleké rozhledny na vrchu Vochlice, rodina 
Kantových je totiž i pøes nedostatek èasu souèástí 
obèanského sdružení na záchranu místních památek, 
nejnovìji kostela sv. Jiljí, kde plánují do budoucna 
umístit muzeum vitráže. (V èlánku bylo použito textu 
na: www.muzeum-roztoky.cz) 

Výstavní prostory kostela Zvìstování Panny Marie v Ostrovì zaplní od 26. øíjna do 1. prosince 
pùsobivá díla ze skla, kamene a dalších materiálù. Autory vitráží a neobyèejných soch jsou manželé 
Jitka a Richard Kantovi, obrazy jsou dílem Kristiny Folprechtové. Všichni žijí a tvoøí v umìleckém 
atelieru v Lubenci.

Výtvarná skupina 
Støedeèní

Roman Štìdronský, 
èlen skupiny Støedeèní

Vìra Èerná
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ZÁLOŽNÍ PLÁN

ZELENÁ ZÓNA

KOUZELNÁ CHÙVA A VELKÝ TØESK

Jennifer Lopez v legraèní romantické komedii, 
která pobaví muže i ženy

Strhující akèní thriller

Kouzla jsou zpìt. Další kapitola zábavné, magické 
a dojemné pohádky, která okouzlila dìti po celém 
svìtì

7. listopadu 15.00 hod., vstupné 30 Kè, 93 minut

Po úspìšném filmu Arthur a Minimojové pøichází 
pokraèování pøíbìhu o malém hrdinovi… Arthur je 
natìšený, protože dnes veèer se naposledy mùže 
vrátit do øíše Minimojù a setkat se tak s princeznou 
Selénií. Minimojové na jeho poèest chystají obrov- 
skou hostinu a princezna se chce obléknout do šatù 
z rùžových okvìtních plátkù. Arthur ale neèekanì 
najde zrnko rýže, kde je napsáno SOS. Není pochyb 
o tom, že princezna Selénia je v nebezpeèí! Arthur se 
dvakrát nerozmýšlí a vydává se ji zachránit. Až na 
místì ale zjistí, že Minimojové ho na pomoc nevolali. 
Kdo na mladého hrdinu nastražil tuto léèku? 

14. listopadu 15.00 hod., vstupné 30 Kè, 66 minut

Pásmo pohádek pro nejmenší diváky: Aby bylo jasno, 
Babièka vypráví pohádku, Dorotka a drak, Krtek 
malíøem, Èarodìjné pohádky (Labu�, Franta Nebojsa, 
Medvídek), O Kanafáskovi - Jak byli zvìdaví

21. listopadu 15.00 hod., vstupné 30 Kè, 87 minut

V pohádkovém svìtì vládl Èarodìj a chránil 
vyváženost mezi dobrem a zlem. Koneènì jednou jel 
na zaslouženou dovolenou a zanechal pohádkový 
svìt v rukou svých dvou asistentù. Popelka sní o po- 
hádkovém princi a její pøítel Rick jí zaøídí pozvání na 
královský ples, kde se má stát jejím vysnìným prin- 
cem z pohádky. Vše se však odehraje jinak, než si 
pøála. Její macecha Frieda se pokusí pøevzít kontrolu 

v pohádkovém svìtì pomocí zla. Popelka však bude 
bojovat. Od producenta filmù Shrek a Shrek 2.

28. listopadu 15.00 hod., vstupné 30 Kè, 63 minut

Pásmo pohádek pro nejmenší diváky: Budulínek 
Mandelinka, Cvrèek a stroj, Jak Mach a Šebestová jeli 
na prázdniny, Jak Jonatán chytil blechu, Jak Mach 
a Šebestová udìlali z dìdeèka Tarzana, Jak Mach 
a Šebestová prožili deštivé odpoledne, Dorotka 
a hvìzda, Krtek a rybka

ARTHUR A MALTAZARDOVA POMSTA

ÈARODÌJNÉ POHÁDKY II.

(NE)Š�ASTNÌ AŽ NA VÌKY

MACH A ŠEBESTOVÁ 
NA PRÁZDNINÁCH

4. až 6. ètvrtek až sobota 17.30 hod.
5. a 6. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 104 minut, èeská verze

Premiéra
Ètyøi národy, jeden osud. Film se odehrává ve svìtì 
znièeném vyèerpávající válkou. Žijí v nìm ètyøi ná- 
rody, které vyznávají vždy jeden ze ètyø základních 
elementù: oheò, vodu, vzduch a zemi. Prorocký 
hrdina umí ovládat všechny živly zároveò a má moc 
znovu nastolit mír. 
Produkce: USA. Žánr: fantasy

7. nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 102 minut, èeská verze (*12)

Premiéra
Èínská odpovìï na Transformers. Èína, rok 2046. 
V pøísnì tajném vládním programu je stvoøen 
dokonalý prototyp super kyborga s lidskou tváøí K-1, 
který má veškeré pøedpoklady zneškodnit nebez- 
peèného androida, který ohrožuje mìsto. 
Produkce: Hong Kong. Žánr: akèní sci-fi komedie

11. a 12. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 106 minut, èeské titulky (*12)

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

12. a 13. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 75 Kè, 118 minut (*15)

Repríza
Kriminální thriller inspirovaný pøíbìhem Jiøího 
Kajínka, který je považován za prvního nájemného 
vraha u nás. Filmový Kajínek je silným pøíbìhem 
nejznámìjšího vìznì u nás, pøíbìhem dvojnásobné 
vraždy, obhájkynì hledající nové dùkazy, pøíbìhem 
podsvìtí a jeho prorùstání do státní správy i pøíbìhem 
manipulace. Produkce: ÈR. Žánr: akèní, thriller

13. a 14 sobota a nedìle 17.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 148 minut, èeské titulky (*12)

Repríza
Zaèátky již v 17.00 hodin. Thriller, ve kterém se 
zloèin odehrává v mysli a kde je tìžké rozlišovat mezi 
realitou a snem. Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) je 
zkušený zlodìj, absolutní špièka v nebezpeèném 
umìní extrakce: krádeže cenných tajemství z hloubi 
podvìdomí bìhem snìní, kdy je mysl nejzranitelnìjší. 
Produkce: USA, VB. Futuristický thriller

18. a 19. ètvrtek a pátek 17.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 135 minut, èeské titulky (*12) 

Repríza
Zaèátky již v 17.00 hodin. Seattlem otøásá série 
záhadných vražd a Belle znovu hrozí nebezpeèí od 
záludné upírky, která ji chce zabít. Uprostøed toho 
všeho se musí rozhodnout, èemu dá pøednost: lásce 
k Edwardovi, nebo pøátelství s Jacobem. Edward je 
upír, Jacob je vlkodlak. 
Produkce: USA. Žánr: fantasy, horor, romance, 
thriller

POSLEDNÍ VLÁDCE VÌTRU 

KUNG FU KYBORG 

SOUBOJ TITÁNÙ 

KAJÍNEK 

POÈÁTEK 

TWILIGHT SÁGA: ZATMÌNÍ 

PARANORMAL AKTIVITY, RESIDENT EVIL 
JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT 
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ, LET'S DANCE

19. a 20. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 132 minut, èeské titulky (*12)

Premiéra
Michael Douglas zpìt ve své oscarové roli finanèního 
žraloka Gordona Gekka. Nejúspìšnìjší režisér sou- 

èasnosti Oliver Stone se po 22 let opìt vrátil na Wall 
Street, aby natoèil zatracenì zábavný film, skuteènì 
originální pøíbìh. 
Produkce: USA. Žánr: drama, thriller

20. a 21. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 112 minut, èeské titulky (*12)

Premiéra

Roztomile potrhlá romantická komedie øíznutá akcí, 
svìtem videoher a vizuálními i slovními fóry snad 
v každé vteøinì. Scottu Pilgrimovi je 22 let a balí jednu 
holku za druhou. Nikdy nemìl problém ulovit jakou- 
koli kost, spíš mu dìlalo potíže ji zahodit. Teï ale 
nastal èas, aby i on poznal, jak láska bolí. 
Produkce: USA. Žánr: komedie

25. a 26. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 75 Kè, 102 minut, èeské titulky (*12) 

Premiéra
Komedie o pìti mužích, kteøí byli jako kluci nejlepšími 
kamarády a teï se poprvé po 30 letech rozhodnou se 
svými rodinami hromadnì strávit víkend oslav svátku 
4. èervence. Snaží se navázat tam, kde v minulosti 
pøestali a zjiš�ují, že „stárnout“ nemusí znamenat 
„dospívat“. Produkce: USA. Žánr: komedie

26. a 27. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 104 minut (*12)

Premiéra
Legendární režisér Juraj Herz se rozhodl otevøít 
jednu z nejkontroverznìjších kapitol èeských dìjin, 
pováleèný odsun Nìmcù, pøi nìmž se spravedlivý 
hnìv èasto mísil s nejnižšími pudy, a spolu vytváøely 
nesmazatelnou krvavou stopu. V jedné z hlavních rolí 
Karel Roden. Produkce: ÈR. Žánr: drama

27. a 28. sobota a nedìle 17.00 hod.
Vstupné: 75 Kè, 140 minut, èeská verze

Premiéra
Zaèátky již v 17.00 hodin. Dvanáctiletý Dre se v cizí 
Èínì cítí zcela osamocenì, požádá proto údržbáøe 
Hana, aby ho trénoval na nadcházející kung fu turnaj. 
Han se mu snaží vysvìtlit, že kung fu nestojí na 
úderech a chvatech, ale na rozvážnosti a klidu. Dre 
ale zjiš�uje, že postavit se tøídním rváèùm bude úkol, 
jaký v jeho životì nemìl dosud obdoby. 
Produkce: USA, Èína. Žánr: akèní, drama, rodinný

WALL STREET: 
PENÍZE NIKDY NESPÍ 

SCOTT PILGRIM PROTI ZBYTKU SVÌTA 

MACHØI 

HABERMANNÙV MLÝN 

KARATE KID 

DVD kino a kino dìtí
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KLÁŠTER OSTROVSTARÁ RADNICE OSTROV 

Kultura

18. listopadu ètvrtek 19.30 hod., divadelní sál 
Bernard Slade

Uvádí divadlo Bez Zábradlí Praha
Brilantní komedie o tom, že i nevìra mùže být léèivá. 
Osudové setkání dvou lidí, on ženatý, ona vdaná. 
Komedie, která oslovila diváky na celém svìtì. Je v ní 
víc než lechtivá zápletka a rozverné situace. Rozpìtí 
25 let, v nìmž se mìní chování, obleèení i názory 
obou protagonistù, tvoøí kalendáø událostí a nálad, 
které zmítaly v letech 1951 až 75 americkou 
spoleèností.

Hrají: Veronika Freimanová, Zdenìk Žák.
Režie: Jiøí Menzel

25. listopadu ètvrtek 17.00 hod., T klub 

Spoleèenský veèer pro milovníky starších známých 
melodií. K tanci a poslechu hraje Taneèní orchestr DK 
Ostrov.

26. listopadu pátek 19.00 hod., spoleèenský sál 

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

27. a 28. listopadu sobota 
nedìle 9.00 až 17.00 hod.
Klubovny è. 115 a 108

Pøevádìní øemesel s vánoèní tematikou se stalo již 
pìknou tradicí. Nejinak tomu bude i o prvním le- 
tošním adventním víkendu. K vidìní i ke koupi budou 
palièkované, drátované a malované vánoèní výrobky, 
svíèky, malovaná skla a další rukodìlné výrobky. 

28. listopadu nedìle 17.00 hod. 
Mírové námìstí Ostrov

Tradiènì se na první adventní nedìli sejdeme na 
námìstí a rozsvítíme Vánoèní strom. Pøijede osobnì
i pan Nebeský poš�ák pro dopisy a pøáníèka. V pro- 
gramu nám zahrají a zazpívají dìti z ostrovských škol. 
Letos bychom chtìli tuto slavnostní chvíli zpestøit 
spoleèným vypuštìním létajících lampiónù pøání 
(nebo také balónkù štìstí). 
Zajistìte si proto vèas pro sebe a své dìti létající 
lampióny. Èím více jich bude vypuštìno, tím bude 
pøání silnìjší a záøící vánoèní strom doplní vznášející 
se svìtýlka na nebi.

KAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBU

TANEÈNÍ PODVEÈER

ZÁVÌREÈNÝ VÌNEÈEK

VÁNOÈNÍ INSPIRACE

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ 
VÁNOÈNÍHO STROMU

PÙDA STARÉ RADNICE

5. listopadu pátek 
19.00 hod.

Pøednáška známého ces- 
tovatele Stanislava Hoøín- 
ka, který zároveò pøedstaví 
svou novou knihu „Gala- 
págy - peklo i ráj“

6. listopadu sobota 17.00 hod.

Vernisáž výstavy výtvarné skupiny Støedeèní 
Tato skupina zaèala svou existenci zhruba pøed 
10 lety. Za tu dobu se v ní vystøídala øada zájemcù 
o výtvarné umìní. Nìkteøí se vydali dál a zvolili si 
výtvarný obor za svou profesi, ale vìtšina tvoøí pro 
radost svou i tìch druhých, a to vše pod odborným 
vedením výtvarnice Vlastimily Wasylukové.
Výstava potrvá do 28. listopadu.

11. listopadu ètvrtek 19.00 hod.

Mimoøádným dílem Sonetù nás bude provázet 
známý pøekladatel, anglista a esejista Martin HILSKÝ. 
Klavírní doprovod Daniel Dobiáš

14. listopadu nedìle 15.00 hod.

Pohádku pro nejmenší uvádí Dìtské divadlo Z Bedny.
Pohádka o tom, co všechno musí Jiøík udìlat, aby si 
zasloužil Zlatovlásku pro starého krále.

INDONÉSIE - ZEMÌ 
SOPEK A CHRÁMÙ 

VÝTVARNÉ DOTEKY 

TAK TROCHU SVÁTEÈNÍ 
SHAKESPEAROVSKÁ POŠTA

O ZLATOVLÁSCE

Provoz kláštera 
út-ne: 9.30 - 12.30 hod. a 13.00 - 18.00 hod. 
Bìhem doby konání koncertù provoz omezen 
pouze na prohlídky kaplí.

KOSTEL ZVÌSTOVÁNÍ PANNY MARIE 

Pokraèuje

Tématem setkání neprofesionálních umìlcù letos 
bylo: Propojení historie a souèasnosti Nejdecka. 
Setkání se uskuteènilo ve spolupráci s Kul- 
tur+Kommunikationszentrum Mlazhaus e.V. Plauen 
a firmou  Witte Automotive  Nejdek, za podpory 
Èesko-nìmeckého fondu budoucnosti.
Výstava potrvá do 10. listopadu.

Pokraèuje výstava

Tvorba umìlecké dílny manželù Jitky a Richarda 
Kantových z Lubence je zamìøena pøedevším na 
umìlecké zpracování skla do vitráží; navrhují a vy- 
rábìjí také lampy technikou tiffany a drobné de- 
korativní pøedmìty. K mistrovským ukázkám zvlád- 
nutí jejich techniky patøí sochy, které jsou tvoøeny 
kombinací moøského kamene, mozaiky a vitráže, 
pøípadnì je použita hu�aøina a svìtlo. Své zkušenosti 
si Kantovi rozšiøovali napø. na stáži v Rottweillu, která 
je nejstarší vitrážnickou dílnou ve støední Evropì. 
Mají za sebou mnoho úspìšných rekonstrukcí oken- 
ních výplní na Køivoklátì, stropu Grandhotelu Pupp 
a mnoha dalších. Své vitráže vyváží dílna do zemí 
Beneluxu, Nìmecka i Ruska. O jejich tvorbu se za- 
jímala také ÈT1 v oblíbeném poøadu Toulavá kamera. 
Obrazy jsou dílem Kristiny Folprechtové, maminky 
Jitky Kantové a dotváøejí pozitivním ladìním atmo- 
sféru výstavy. Nìkteré z exponátù bude možno na 
výstavì i zakoupit.
Výstava potrvá do 1. prosince.

VÝSTAVA PRACÍ Z ÈESKO-
NÌMECKÉHO SETKÁNÍ VÝTVARNÍKÙ

VITRÁŽE, SOCHY, OBRAZY

3. prosince pátek 17.00 hod., Pùda Staré radnice

4. prosince sobota 17.00 hod., Pùda Staré radnice

Vernisáž výstavy

Staré vánoèní pohlednice, 
rùznì zdobené vánoèní 
stromky, perníèky, krajky 
a andìlé

5. prosince nedìle 17.00 hod. 
Kostel Zvìstování Panny Marie  

 
Vernisáž výstavy a adventní koncert DAD kvintetu

12. prosince nedìle 17.00 hod. 
Divadelní sál DK Ostrov

�alman je èeský folkový písnièkáø, jedna z nejvýraz- 
nìjších postav èeské folkové scény. Byl a je vùdèí posta- 

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA

ADVENTNÍ ÈAS - VÁNOCE

BETLÉMY

PAVEL ŽALMAN LOHONKA & SPOL. 
„OD ADVENTU DO TØÍ KRÁLÙ“ 

vou èeských folkových souborù; pùsobil v legendární 
jihoèeské kapele Minnesaengøi (1969-1985). Spolu- 
pracoval i s další jihoèeskou folkovou skupinou Nezma- 
øi èi pardubickou kapelou Stopa. Nyní pùsobí (od 
r. 1982) ve své vlastní kapele Žalman&spol. Jeho vlastní 
tvorba èerpá vedle jihoèeských lidových písnièek výraz- 
nì i z tvorby osobností svìtového folku, v menší míøe 
i lidové hudby jiných národù. Je charakteristická ná- 
padnì posmutnìlou náladou, èasto je to hudba hlou- 
bavá, meditativní až sentimentálnì poetická. 



Již 42. roèník Dìtského filmového a televizního 
festivalu Oty Hofmana v Ostrovì skonèil v pátek 
15. øíjna. 

Odborná porota udìlila: Cenu Oty Hofmana za nej- 
lepší dílo v kategorii do 12 let filmu Kuky se vrací. Cenu 
Oty Hofmana za nejlepší dílo v kategorii od 13 do 18 
let filmu Høích profesora Sodomky. Zvláštní cenu poro- 
ty za dílo s nejvýraznìjším morálním akcentem filmu 
Nedodržený slib režiséra Jiøího Chlumského a Èestné 
uznání herci Samuelu Spišákovi za pøesvìdèivé ztvárnì- 
ní hlavní role v tomto filmu. Porota dìtí a mládeže 
udìlila: Køiš�álový šaton v kategorii do 12 let filmu 
Láska rohatá režiséra Hynka Boèana. Køiš�álový šaton 
v kategorii od 13 do 18 let filmu Høích profesora So- 
domky režiséra Zdeòka Zelenky. Herec Martin Kraus, 
který za nepøítomného režiséra Zelenku cenu z rukou 
starosty Jana Bureše pøevzal, vyjádøil uspokojení nad 
tím, že kromì odborné poroty dospìlých ocenily tento 
film i dìti.
„Je to pøekvapující, že dìti, které mívají rády spíš zá- 
bavné žánry, daly hlas filmu s tak vážným poselstvím,“ 
øekl. Zlatého dudka za nejlepší dívèí herecký výkon 
získala Petra Šimberová za roli Adélky ve filmu Dùm 
U zlatého úsvitu režiséra Pavla Jandourka a stejnou 
cenu za nejlepší chlapecký herecký výkon dostal 
Štìpán Krtièka za roli Ondry v témže filmu.
Cenu dìtského diváka na základì hlasování divákù 
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V Atlantisu v Ostrovì se koná 13. listopadu ve 
20.00 hod. Stodola Ostrovských Tuèòákù.
Vystoupí kapela Las Pegas a hlavní host veèera Walda 
Jarda Matuška. Zazní všechny hity známého umìlce. 

nám. Krále Jiøího z Podìbrad 493/4,
tel. 354 400 620, www.muzeumcheb.cz

Zbranì orientu 
Výstava pøedstavuje unikátní sbírku chladných i pal- 
ných militárií a mnoho dalších exponátù. 
Výstava trvá do 28. listopadu.

Letošního Dìtského filmového a televizního festi- 
valu Oty Hofmana v Ostrovì se jako host už po- 
druhé zúèastnila také delegace z redakce dìtského 
rádia Radijojo z Nìmecka. Díky úèasti Radijojo 
na festivalu byla poskytnuta Domu kultury Ostrov 
jako poøadateli festivalu dotace z Èesko-
nìmeckého fondu budoucnosti.

Radijojo pracuje zcela bez propagace. Delegaci v Ostro- 
vì tvoøili tøi èlenové, vedoucím byl Michael Schmacke 
a s ním pøijely dvì dìti školou povinné, dívka Awa Siller 
a Paul Hertzsch. Nìmecká redakce Radijojo pracuje pro 
dìti, které navštìvují školy v Berlínì a spoleènì pracují 
na mezinárodních projektech, které zpracovávají na 
workshopech. Dìti rùzných národností, napøíklad z Rus- 
ka, Turecka, ale napøíklad i ze vzdálené Afriky se buï 
pøímo v berlínské redakci, nebo díky internetu setkávají 
a podávají zprávy o tom, jak ve své zemi žijí, jak se stra- 
vují nebo baví, pøípadnì co jim dìlá starosti. Když má 
nìkteré dítì tvùrèí nápad, sdìlí ho pracovníkùm rádia 
Radijojo a oni mu s ním pomohou, tak vznikne nový 
projekt. V berlínském regionu žije mnoho cizincù, kteøí 
se na tìchto setkáních mají možnost zdokonalit i v jazyce. 

„Dìti cizincù žijících v Nìmecku bohužel neznají správ- 
nì nìmèinu, ale ani svùj rodný jazyk, my se snažíme 
mimo jiné i tento nedostatek napravit,“ uvedl Michael 
Schmacke.

V Radijojo pracují v souèasnosti kromì øeditele a pro- 
jektového manažera tøi obchodní vedoucí, dále po- 
mocníci v jednotlivých kurzech, dva odborníci odpoví- 
dající za poèítaèovou sí�, internetoví specialisté, hudeb- 
níci, zvukaøi atd., jejich poèty a složení se prùbìžnì 
mìní. Své relace posílá Radijojo také do soutìží. Ne- 
dávno získalo ocenìní od Unicef za projekt Dìti na 
Balkánì 2010. 

Specialitou Radijojo jsou trikové filmy, které patøí v je- 
jich èinnosti k nejúspìšnìjším, promítaly se již na 
mnoha festivalech. S produkcí trikových filmù jim 
pomáhá napøíklad PRX Exchange z USA (ukázky tvorby 
Radijojo je možno zhlédnout na You Tube na adrese: 
http://www.youtube.com/watch?v=uJ3W8jgLAh4&f
eature=player). Radijojo nyní pracuje na novém pro- 
jektu, inspirovaném známou kapacitou ve výzkumu ži- 
vota šimpanzù v divoké pøírodì, Jane Goodallovou. 
Projektu o pralese a životì opic se úèastní dìti z celého 
svìta.

Delegátùm z Radijojo se na festivalu Oty Hofmana 
v Ostrovì dle jejich sdìlení opìt velmi líbilo. Bavili se 
prý i ètením èeských textù a snažili se uèit èeská slovíèka 
alespoò z jídelního a nápojového lístku, chybìla jim ale 
znalost správné výslovnosti. Mimo jiné ocenili i pùso- 
bivou architekturu místa konání, Domu kultury. 
„Velmi rádi pøijedeme pøíští rok zas,“ ujistil vedoucí 
delegace Schmacke. 

Dìkujeme šem, kteøí pøispìli v dobì 
konání 42. FOH do pokladnièky, 
urèené sbírce pro Nadaci Pomozte dì- 
tem. Celkem bylo vybráno 1394 Kè 
a celá èástka již byla nadaci pøedána. 

Sbìratelùm døevìných turistických známek nabízí IC 
v historickém centru Klášter Ostrov novou známku 
s Eisiedelnskou kaplí, stejnì tak si zde mùžete 
zakoupit turistickou vizitku Kláštera. Pro známku 
a vizitku Staré radnice si zas mùžete dojít do IC na 
Staré radnici (út-ne 13.00-17.00 hod.). V IC v Domì 
kultury pak najdete turistickou vizitku DK a známku 
mìsta. Výroba turistické známky s vyobrazením Do- 
mu kultury je prozatím v jednání s dodavatelem. 
Pokud rádi cestujete a vedete si záznamy o navští- 
vených místech, jistì využijete tzv. turistický deník, do 
kterého se vlepují jednotlivé turistické vizitky a který 
si mùžete zakoupit ve všech našich IC. 

Radijojo 
na festivalu Oty Hofmana

Redakce OM

Dana Kolovratníková, ved. IC

Festival Oty Hofmana skonèil
získal film Kouzelná tetièka Valentýna režisérky Zuzany 
Zemanové. Tak jako v jiných letech, i letos navštívily 
festival v Ostrovì hvìzdy: režisér Václav Vorlíèek, Zde- 
nìk Zelenka, herci Naïa Konvalinková, Martin Kraus 
ad. Tentokrát s nimi pøijeli, v rámci festivalového té- 
matu Dìtství pøed kamerou, také kdysi dìtští herci: 
Žaneta Fuchsová, Michael Dymek ad. Ke vzácným 
hostùm patøila i delegace z nìmeckého rádia Radijojo 
v èele s Michaelem Schmackem, které spolupracuje 
s dìtmi na celém svìtì a díky jehož úèasti na festivalu 
získal Dùm kultury Ostrov dotaci z Èesko-nìmeckého 
fondu budoucnosti. Návštìvníci festivalu si užili nejen 
èetných filmových projekcí, ale i pestrých doprovod- 
ných akcí (program na Mírovém námìstí ve ètvrtek 
14. øíjna snímala i Èeská televize). Po dobu festivalu 
byla v Domì kultury umístìna kasièka na sbírku pro 
Nadaci Pomozte dìtem, vybralo se celkem 1394 Kè. 
Jako už tradiènì, i letos na festivalu pilnì pracovala dìt- 
ská média a vyrábìla dennì aktuální novinové, rozhla- 
sové i televizní zpravodajství. 

Druhý nejvìtší a zároveò druhý nejstarší dìtský filmový 
festival u nás si získává každoroènì stále více pøíznivcù 
a zasahuje do stále širšího povìdomí také díky celostát- 
ním médiím. Podìkování patøí nejen poøadatelùm 
FOH, ale také všem sponzorùm a mediálním partne- 
rùm, bez jejichž dobré vùle by tento svátek dìtského 
filmu nemohl neustále zlepšovat svou úroveò. 

13. listopadu 17.00 hod. O tradici a fenoménu 
hotelu Pupp
Pøednáška Stanislava Burachovièe, autora výstavy 
a odborné monografie o dìjinách nejslavnìjšího kar- 
lovarského hotelu. 
27. listopadu 17.00 hod. Adventní koncert 
Vokální kvintet DAD a Velmi malý komorní orchestr 
Varvary Divišové s pøíležitostným komorním pìvec- 
kým souborem. 
Jáchymovské demolice
Rozšíøení stálé expozice o pìt panelù (neslavné 
demolice v historii) 

Nám. Karla IV. 238  
II. svìtová válka 
Výstava o prùbìhu války ve svìtì i na Karlovarsku trvá 
do 7. listopadu.
18. listopadu 17.00 hod. Betlémy, vernisáž výstavy 
Papírové betlémy známých malíøù (Mikoláš Aleš, 
Josef Lada ad.) i souèasných autorù 
Výstava trvá do 9. ledna.

jan 

Pøijïte do Atlantisu

Muzeum Královská mincovna

Muzeum Nejdek

Z jiných regionù

p.o. Karlovarského kraje,Muzeum Cheb, 

Trojice høibù. Fotografie mìsíce Fotoklubu Ostrov. Autor:  Jan Doležal
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Tipy na výlet

Historie Kováøské (nìmecky Schmiedebergu) sahá až 
do 14. stol. a jak napovídá sám název i znak mìsta 
s objektem vysoké pece, symboly dolování a stromy, 
byla pøedznamenána krušnohorským specifikem: tìž- 
bou kovové, železné rudy a jejím zpracováním. V tom- 
to ohledu byla vysoká pec, vytápìná døevem z roz- 
sáhlých lesù a zásobená blízkými rudnými doly, jednou 
z prvních v Evropì. Železo bylo odtud vyváženo na 
všechny strany, jak o tom svìdèí i hustá sí� cest, spoju- 
jících Kováøskou s mnoha mìsty v okolí i za hranicemi. 
Mìsteèko bylo centrem celé oblasti a ještì v r. 1910 
èítalo pøes ètyøi tisíce obyvatel. I když konjunktura 
a blahobyt, který zpracování železné rudy provázel, 
trvaly jen do zaèátku 19. stol., podnikavost zdejších 
obyvatel vyvolala až neuvìøitelný poèet dalších, no- 
vých provozù. Kromì vápenky se tu zpracovával textil- 
ní materiál (samet a hedvábí), vyrábìly se tu zápalky, 
nitì a døevìné zboží, také rukavice a krajky. Pozùstat- 
kem dalšího úspìšného podnikání, výroby rybích 
konzerv, je okázalá vila jejího majitele, jeho monu- 
mentální hrobka na høbitovì a patrnì i neobvykle 
veliká nádražní budova. K památkám Kováøské, kromì 
té technické (objektu vápenky) patøí také „palouk 
mrtvých“, dnes již zarostlé rašeliništì, v nìmž r. 1641 
utonul oddíl švédských vojákù. Podle povìsti je sem 
zámìrnì zavedl jeden ze zdejších obyvatel. Z pomní- 
ku, který událost pøipomíná, zmizela bohužel pùvodní 
kovová nápisová deska… To všechno je ovšem minu- 
lostí. Dnes má tato horská obec kolem tisíce obyvatel, 
ale jejich aktivita se projevuje i nadále, i když v jiné 
podobì. Termín zájezdu se totiž pøesnì spojil s výro- 
èím události, ke které zde došlo 11. záøí 1944. 

Nad Krušnohoøím, a z velké èásti právì nad Kováø- 
skou, se støetla velká formace amerických bombar- 
dérù, doprovázených stíhaèkami Mustang s formací 
nìmeckých stihaèù a došlo k prudké letecké bitvì, pøi 
níž bylo sestøeleno padesát letadel a zahynulo množ- 
ství amerických i nìmeckých letcù. Trosky hoøících 
strojù dopadaly na obec i okolí, jedno letadlo dokonce 
pøímo na školu. Od r. 1993 si Kováøská tuto tragickou 

Sedmnáct abertamských 
zastavení je nová nauèná 
stezka.V délce pøibližnì 
sedmi kilometrù obkru-
žuje tato stezka celé mìs- 
to Abertamy. Sleduje sto- 
py zdejšího rodáka, pís- 

máka Alexandra Wüsta, autora knihy „25 veselých 
historek z Abertam“. Rodák Wüst se zasloužil i o to, že 
Abertamy mají ze své minulosti mnoho fotografií. 
Právì jeho život a dílo inspirovaly pøedstavitele mìsta 
k vybudování nauèné stezky. Má celkem 17 zastavení 
s informaèními tabulemi, které návštìvníky seznamují 
s historií, životem horníkù i dalších obyvatel (v 19. a na 
poèátku 20. století Abertamy prosluly zpracováním 
kùzleèích kožek na rukavice). Nechybí ani historky 
týkající se života dìtí, líèení povìstí atd. Na projití 
stezky staèí dvì až dvì a pùl hodiny, lze ji však na více 
místech i zkrátit. Nároèný turista ji mùže kombinovat 
nauènou stezkou Høebenná (informace o ní byly 
v OM již døíve). V souèasnosti prochází námìstí 
v Abertamech znaènými úpravami, které podstatnì 
mìní jeho vzhled. 

Jak by asi vypadalo naše mìsto, nebýt uranových 
rud, ležících v útrobách nedalekých kopcù? Asi 
jako mìsteèko na dlani. Námìstíèko obkroužené 
prstencem historických domù. Jeden, dva obchùd- 
ky se zbožím koloniálním, zcela jistì nìkolik hos- 
pùdek a obecní úøad. Hranice mìsta se nemìnily 
po nìkolik staletí, pouze nìkolik domù vystoupilo 
ze stínu a vytáhlo paty za pomyslnou èáru býva- 
lých hradeb. Vše zmìnila již zmiòovaná uranová 
horeèka. A náhle, bìhem pár let, bylo vše zcela 
jinak. Sedl jsem na kolo, najel v ulicích mìsta 
témìø osm kilometrù a podle èísel popisných 
zjiš�oval, jakou rychlostí naše mìsto vyrostlo. 

Vra�me se trochu do historie. Èíslování domù bylo 
uzákonìno v únoru 1770 v dobì vlády Marie Terezie 
a ve vìtšinì mìst a obcí bylo v roce 1771 ukonèeno. 
Provádìlo se s pomocí vojska, v pøirozeném sledu, tak, 
jak šlo obec projít, obvykle ve smìru hodinových ruèi-  
èek. Zaèínalo se obvykle u nejdùležitìjší veøejné budo- 
vy, což bylo panské sídlo, fara èi nejbohatší stavení. 
Takže èíslo popisné jedna najdeme logicky na budovì 
ostrovského zámku. Vìtšina historických budov v okru- 
hu Starého námìstí se vejde pøibližnì do èíslovky 150. 

Vyšší èísla už míøí za hranice Starého mìsta. Tøi dvojky 
najdeme u silnice smìrem na Karlovy Vary, tøi trojky 
mìl snad jakýsi (dnes už zbouraný) dùm v Jáchymovské 
ulici. Na další výstavbu (a tím i rùst èísel popisných) už 
mìl rozhodující vliv rozvoj Jáchymovských dolù. 
Ostrov se zaèal rozvíjet ve stavebních etapách a toto 
oznaèení pøetrvalo do dnešních dob. Rok 1951, II. eta- 
pa výstavby a èísla 444 a 555 na fasádách døevìných 
rodinných domkù nad nádražím. Štítek s èíslem 666 byl 
pøipevnìn na èinžovní dùm v rámci IV. etapy v roce 
1952, je to budova v sousedství nového námìstí. Další 
nárùst o sto èísel popisných trval do let 1955 až 56, kdy 
v rámci IX. etapy vyrostly domy za poštou a tím i vchod 
se š�astným èíslem 777. Za další dva roky už se naše 
mìsto rozrùstalo smìrem východním. Léta 1957 až 58 
a stavební etapa již s oznaèením XII. Dùm na køižovatce 
dnešních ulic Horské a Májové se mùže proto chlubit 
již èíslem 888. Všechny domy se prozatím stavìly zdì- 
né, nebo� móda betonových panelù mìla teprve pøijít 
a ovládnout na další roky výstavbu mìsta. Takovýmto 
stavebním postupem pak byla vyzdvihnuta k oblakùm 
XIII. etapa, kde v prolukách stojí patrové stavby, urèené 
pro služby a prodejny; jedna z nich nese popisné èíslo 
999. To se psal rok 1959, 1960 (…to už bych také mìl 
pamatovat). Zkompletujme si teï snadno zapamatova- 
telná èísla s jedinou èíslicí. Opìt rok 1959, etapa III. C, 
obytné domy v dnešní Krušnohorské ulici a popisné 
èísílko 1111. 

To byla ale jízda, že ano? Za deset let pøibylo v našich 
ulicích kolem sedmi set nových popisných èísel. V poz- 
dìjších letech už to takový fofr nebyl. Došel uran, 
zmizeli horníci a upadla dùležitost mìsta. Stavìly se 
vyšší paneláky s vìtším obsahem obyvatel, ti se vešli do 
menšího poètu vchodù, takže nebylo tøeba tolika no- 
vých èísel popisných. V souèasné dobì se pohybují 
nejnovìjší èísla nad 1460, takže ètyøi dvojky jsou 
prozatím v nedohlednu. Velkovýstavba už asi nehrozí 
a stavba rodinných domkù, míøících na všechny svìtové 
strany od našeho mìsta, se k tomuto ètyøèíslí nemá 
šanci dostat. Jedinì snad v pøípadì, že by se v okolních 
kopcích našla další zlatá žíla. 

událost každoroènì pøipomíná. Byl zde zøízen pomník 
na pamì� všech obìtí a od r. 1997 se tu setkávají 
dosud žijící veteráni, nìmeètí i ameriètí, kteøí bitvu 
pøežili a také èeští letci, kteøí za války pùsobili v Anglii. 
Bylo tomu tak i pøi letošní vzpomínkové slavnosti za 
úèasti zástupcù všech zúèastnìných státù a neobvykle 
poèetných návštìvníkù. Kováøskou projíždìla obrnì- 
ná vozidla americká, nìmecká i sovìtská s uniformo- 
vanými osádkami, pøelétala letadla, hrála krojovaná 
skotská skupina - dudáci a bubenice. Kromì projevù 
zaznìly i vzpomínky zdejšího (tehdy sotva desetileté- 
ho) pamìtníka. To vše bylo poznamenáno bezkon- 
fliktními vzájemnými vztahy nìkdejších nepøátel, ten- 
krát mladých, sotva 20letých letcù, kteøí se shodli na 
nesmyslnosti nejen oné bitvy, ale celé váleèné apoka- 
lypsy. Nezapomenutelným zážitkem byla ovšem 
návštìva Muzea letecké bitvy (otevøeného r. 1997) 
a pøednáška jednoho z jeho zakladatelù, Jana Zdiar- 
ského. Dokonalá znalost všech historických i tech- 
nických stránek bitvy a všech jejích úèastníkù, ale také 
svìdectví nekonvenèních, srdeèných vztahù s ame- 
rickými i nìmeckými letci a jejich rodinami, to vše bylo 
podáno se strhujícím zaujetím. Svou roli hrály i neuvì- 
øitelnì bohaté sbírky muzea: souèásti letadel, uni- 
formy, zbranì, pøedmìty letcù a jejich fotografie, také 
hodinky, které se zastavily pøesnì v dobì sestøelení 
(12.21 hod.), dopisy a památky. Celá událost, její do- 
bová i konkrétní atmosféra, její živí i padlí úèastníci, to 
všechno se tu vrátilo v živoucí podobì, která je stále 
tak potøebným mementem. Hlavnì pro ty, pro které je 
válka už jen historickou informací.

Malá, v horách a lesích ztracená Kováøská je dnes díky 
obìtavé práci skupiny nadšencù dùležitá nejen pro 
svou bohatou dávnou historii, ale hlavnì pro ono 
autentické zaznamenání kousku historie nedávné, 
kterou tady tak naléhavì vnímáme. 

Muzeum letecké bitvy v Kováøské je otevøeno 
v sobotu a v nedìli od 14.00 do 18.00 hod., pro 
skupiny také ve støedu od 10.00 do 17.00 hod.

Obec Kováøská má pohnutou historii
Poznávací zájezd, který pøipravil Spolek pøátel mìsta Ostrova (konkrétnì manželé Ciprianovi) pro své 
èleny i další zájemce na letošního 11. záøí znovu potvrdil, jaké historické i lidské poklady mùže skrývat 
i nevelká obec, doslova na konci svìta. Alespoò toho èeského.

Poznejme svùj region

Sedmnáct abertamských zastavení

Mgr. Zdenka Èepeláková

Mìsto Abertamy, ležící v nadmoøské výšce mezi 850 až 1000 metry, bylo založeno nìkdy v první 
polovinì 16. století horníky. Støedovìká tìžba støíbra, pozdìji cínu a kobaltu a ve 20. století uranové 
rudy zanechala v jeho okolí èetné pozùstatky po dolování: štoly (Šlikova, Albrecht), odvaly aj. Pod 
mìstem jsou dodnes stovky metrù dùlních chodeb.

Jiøí Ciprian

Hra èasu - èást V.

Lubomír Mayer 



správní funkce, zastupoval obec vùèi okolí a èasto byl 
zástupcem vrchnosti. Ostrováci získali první právo 
volit rychtáøe ze svých øad v roce 1399, ale dùchody, 
plynoucí z jeho èinnosti, museli odevzdávat loket- 
skému purkrabímu. Jednalo se o peníze ze soudních 
poplatkù. Vraždy a krádeže se sice trestaly smrtí, ale 
mohly být vykoupeny. 
My veverky si myslíme, že to urèitì nebylo laciné! 
A bylo to vùbec spravedlivé? Øízení mìstské obce 
pøevzal purkmistr. Je to totéž co starosta. Pozor, 
èasem nahradil samotného rychtáøe! 

Mezi povinnosti rychtáøe patøilo nižší soudnictví,
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Veverèin Ostrov Kabel Ostrov, s.r.o. OSTROVOSTROV

Mateøské centrum Ostrùvek 

Rady pro zahrádkáøe

Text a kresba: Martina Novotná

Klub èeských turistù

RNDr. František Wohlmuth, pøedseda KÈT

4. listopadu

11. listopadu

18. listopadu

25. listopadu

18.00 Zahájení, zprávy 
18.20 Pod lupou 
18.30 DVDèko
18.45 Zdravíèko

18.00 Zahájení, zprávy 
18.20 Pod lupou 
18.30 Škola hrou

18.00 Zahájení, zprávy 
18.20 Pod lupou 
18.30 T.T.T.

18.00 Zahájení, zprávy 
18.20 Pod lupou (závìreèná diskuse)

Premiéra vysílání: ètvrtek 18.00 hod. (v pøípadì 
Zastupitelstva 15.00 hod.). 

Opakování vysílání: po - ne  každou sudou hodinu 
od 10.00 do 22.00 hod. Mezi reprízami vysíláme 
Informaèní smyèku. 

Zmìna programù vyhrazena! Jakékoli návrhy, 
pøipomínky nebo dotazy (i pro naše hosty) 
telefonujte na 353 800 515 nebo pište na: 
marketing@tv-ostrov.cz, nebo mùžete zaslat 
textovou zprávu na tel. 608 066 600.  

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

Spoleènost Kabel Ostrov, s.r.o., provozovatel 
kabelové televize v Ostrovì, upozoròuje všechny své 
pøedplatitele, že je oprávnìna pøerušit poskytování 
všech objednaných služeb, pokud je odbìratel 
v prodlení s úhradou èástky za jejich poskytování. 
Doporuèujeme proto všem, aby pøekontrolovali své 
platby a vyrovnali své pøípadné dluhy. 

Akce pro veøejnost

 
Šest hranièních kamenù nedaleko od Aše

Milhostovské mofety (Milhostov, Pístov, Ma- 
riánské Láznì)

 
Nauèná stezka Vysoká Pec, Rudná 

Èetnická stanice v Habartovì
Náš tip: Pochod o Jáchymovský tolar (trasy 13 a 25 
km) mezi Mìdìncem, Klínovcem a Jáchymovem 
nebo nauèná stezka Jáchymovské peklo s prohlídkou 
štoly.

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. 

6. listopadu

13. listopadu 

20. listopadu

27. listopadu 

Rádi bychom upozornili maminky na MD s jejich 
dìtmi, které by se rády zapojily do dopoledních akcí, 
že máme ještì volná místa ve støedu v Miniškolièce 
(pásmo øíkanek, pohybových her, cvièení, pohádek 
a tvoøení s dìtmi 1,5 až 3 roky) a v úterý v Keramické 
dílnì (nemusí se jen tvoøit keramika, v rámci této 
dílny máme lektorku, která vede cvièení pro dìti). 
V pátek je také ještì nìkolik volných míst ve Zpí- 
vánkách. Pøipomínáme, že kapacita MC je omezená 
a že pøednost na vybrané dopolední akce mají 
maminky s permanentkami. V rámci Tìhotenského 
kurzu se 5. listopadu od 17.00 hod. koná pøednáška 
Alternativní nošení dìtí v šátku s praktickými rada-
mi a ukázkami úvazù. Muzikoterapie s Pavlem 
Kottkem bude v pátek 5. a 19. listopadu. Adventní 
vítání miminek pøipravujeme na 28. listopadu od 
14.00 hod., miminka mùžete pøihlásit do 20. listo- 
padu (tel. 608 914 469).  

Hana Ševèíková, produkce 

Na akci Mikuláš v MC je nutno se pøihlásit u svých 
lektorek dopoledních akcí nejpozdìji do konce listo- 
padu a opìt platí, že pøednost mají pravidelní návštìv- 
níci MC. Bližší informace na letáècích v IC v DK nebo 
na: www.mc-ostruvek.estranky.cz 

Rychtáø byl 
v období 

støedovìku 
pøedstaveným 

mìstské èi vesnické 
obce.

Dana Kolovratníková

Výtvarná dílna v MC                                       Foto: Ivana Blažková

By� její jméno zní jako hrubá nadávka Davidovì 
sleènì, tak ve skuteènosti by toto „naøèení“ bylo 
poklonou elegantní, pùvabné, skromné, témìø éte- 
rické bytosti, spíše víle, která obklopená pestroba- 
revnými motýly nìžnì vzhlíží ke slunci. I pøesto, že 
aby touto byla, je tøeba ji zjara poøádnì seøezat. Jinak 
tolik nevynikne. Nìkdy se jí také øíká „motýlí keø“ 
nebo letní šeøík. Rod komule èítá asi sto druhù, 
zejména tropických èi subtropických rostlin. U nás se 
daøí jen dvìma, a to komuli støídavolisté a komuli 
Davidovì. Ta roste divoce ve støední a jihozápadní 
Èínì do nadmoøské výšky úctyhodných 2600 m nad 
moøem. Objevil ji tam francouzský misionáø a bo- 
tanik, otec Armand David roku 1869. Od té doby se 
podaøilo vypìstovat i zajímavé kultivary.

Komule je nepravidelnì stavìný keø. Jeho vìtve jsou 
vzpøímené, v horní polovinì mírnì pøevisající. Do- 
rùstá do výšky kolem tøí až pìti metrù. Má vstøícné, 
kopinaté, 10 až 25 cm dlouhé listy temnì zelené, na 
rubu bìlavì plstnaté. Také letorosty jsou slabì plst- 
naté a zpùsobují, že rostlina celkovì pùsobí sucho- 
milným dojmem. Komule zaèíná kvést v èervenci 
a pokraèuje v kvetení nìkdy až do øíjna. Krátce 
trubkovité kvìty jsou uspoøádány v hustých, štíhlých, 
vzpøímených nebo lehce pøevislých latách na konci 
letorostù. Laty bývají i 25 cm dlouhé. Šeøíkovì 
zbarvené drobné kvìty mají oranžové ústí, jsou 
vonné a s velkým množstvím nektaru. Proto láká 

zmínìné motýly z celého okolí, a to i bìlásky. Pokud 
vèas odstraníme odkvetlá kvìtenství, pøedejdeme tím 
tvorbì semen a keø pokvete na boèních výhonech 
mnohem bohatìji. Starší vìtve mají šedohnìdou 
kùru, která se loupe v pruzích. Komule nemá pøíliš 
hluboký koøenový systém, zato je bohatì vìtvený. 
Tato rostlina netrpí žádnými chorobami ani škùdci. 
Miluje slunná, chránìná stanovištì s propustnou, 
zásaditìjší výživnìjší pùdou. Je dobré na zimu pøikrýt 
koøeny listím. Po skonèení silných mrazù v pøedjaøí ji 
okamžitì seøíznìte asi na 25 cm (nechte alespoò tøi 
oèka). Zajistíte tím kompaktní vzrùst do dvou metrù 
a hlavnì bohaté kvetení. Vyšší vìtve stejnì bývají 
namrzlé a navíc by z ní mohl být i pìtimetrový 
proschlý keø, což v tomto pøípadì není žádoucí. 

Komule Davidova
(Buddleia Davidi)

Milan Jandourek, DiS

Èlenové KÈT na výletì v Normandii                    Foto: Archiv: KÈT
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Pøed kvìtnovými volbami do snìmovny èlen TOP 09 
Kalousek rozeslal složenky na zaplacení aktuálního stát- 
ního dluhu, jehož výši pøepoèítal na jednoho obyvatele. 
Tato akce mìla mimoøádnou odezvu v øadách obyvatel. 
Objevily se pokusy o žalobu na zmínìného politika, 
údajnì mohl i za smrt nìkolika lidí v dùsledku šoku po 
doruèení této složenky a vznikly nekoneèné debaty 
a více èi ménì odborné èlánky a glosy o tom, kdo za 
dluh mùže a èí tento dluh vlastnì je. Nepatøím k obdi- 
vovatelùm tohoto politika, ale pro mì tato akce zname- 
nala spíše pokus o zmapování uvìdomìní si slova 
demokracie, které všichni rádi a èasto již 20 let ve všech 
možných i nemožných situacích používáme. Pøiznám se, 
že jsem mìl velice naivní pøedstavu o ekonomickém 
a právním vìdomí naší populace (tady nevztahuji tuto 
naivitu jen k èeským obèanùm). Jedno ale vím jistì. 
Kdyby podobnì jako my slovo demokracie chápali 
obèané Athén pøed 2,5 tisíci let, Xerxesovi Peršané by 
slavili úžasné vítìzství a Evropa by kolébku své civilizace 
mìla zcela jinde, a já bych rozhodnì takovou nechtìl.
U nás praktikovaná tzv. zastupitelská demokracie (nepøí- 
má demokracie), kdy lid vykonává státní moc prostøed- 
nictvím lidem volených zástupcù a orgánù, tedy i par- 
lamentu, dává každému z nás možnost volit si svého 
zástupce, který vlastnì ve vìcech fungování státu vyjad- 
øuje jeho názor a vùli. V dùsledku to znamená, že mùj 
poslanec jedná a rozhoduje, jako bych se rozhodoval 
a jednal já sám. Tato má vùle a názor souvisí s mou spo- 
luzodpovìdností za konání mého zástupce, tedy za jeho 
dobré i špatné rozhodnutí. Pokud tomu tak není, máme 
možnost opravit svoji chybu, nebo si potvrdit správnost 
své volby jednou za ètyøi roky. Proto mi pøipadá jak hlas 
z jiného svìta názor: „A� si dluh zaplatí vláda, parlament, 
prezident…“ a kdoví kdo další. Jen ne já voliè. Ale právì 
já voliè jsem si spokojenì užíval penìz, kterými mùj 
tehdy ještì oblíbený politik navyšoval (odhlasováním 
schodku ve státním rozpoètu) dluh státu. A a� si to chce- 
me pøipustit èi ne, jedním z pilíøù lidské civilizace je ha- 
mižnost, která jde napøíè sociálními skupinami a zapøí- 
èiòuje opakující se finanèní problém hospodaøení.
Bohužel, úctyhodná poslanecká snìmovna se stala 
zdrojem zábavy a vyhlašování memorand (nulová tole- 
rance) parlamentních stran bylo vdìèným tématem ve 
všech médiích a následnì v èeských hospodách a res- 
tauracích. Všichni jsme znali øešení (jak na fotbale), ale 
u volebních urnièek volili „status quo“ a po seètení na-
šich a jen našich (zatracovaní poslanci jsou vlastnì jen 
vzorek naší populace) høíchù jsme opìt pøesvìdèeni 
o tom, že za to mùžou ti druzí, já muzikant, ale za demo- 
kracii položím i život. Na zdraví. 
Naše civilizace na základech demokracie si s oblibou 
volí jako své lídry obèany, kteøí o vedení a hospodaøení 
firem a následnì státu nemají sebemenší vìdomosti. Na 
to, aby stáli v èele spoleènosti a rozhodovali o souèas- 
nosti, a tím tvoøili budoucnost, jim staèí, aby byli volièùm 
neustále na oèích a bylo „o èem mluvit“. Voliè pak ani 
neète sáhodlouhé volební programy, pøípadnì životo- 
pisy kandidátù stran. Pro své rozhodnutí mu bohužel 
staèí známá tváø, a to v dobrém i ve zlém. Myslím si, že 
se jedná o problém spíše filozofický a psychologický než 
ekonomický, tøebaže dùsledky se týkají právì ekonomie 
demokratických státù. Ve svých dùsledcích souèasná 
hospodáøská krize paradoxnì dává novou nadìji násle- 
dovníkùm krále Xerxese na získání tolik lákavé bohaté 
Evropy. A evropské osobnosti (napø. král Martel, Václav 
I., Velmistr la Valette, král Jan III. Sobieski atd.) by se 
nestaèily divit, jak souèasná evropská demokracie, která 
ve svých poèátcích Peršany porazila, jim svou souèasnou 
bezzubou a bázlivou politikou umožòuje kousek po 
kousku získat bez pøímého boje celou Evropu. Myslím 
si, že právì u kvality komunálních voleb zaèíná obrana 
naší evropské demokracie se všemi dùsledky ekono- 
mickými, sociálními a také demografickými. Nové zá- 
stupce mìst èekají nepopulární rozhodnutí a bude se od 
nich požadovat ukázat kus odvahy pøi øešení dùsledku 
úsporných opatøení. Doufám, že dnes už nikdo nevìøí, 
že zmiòovaný dluh se ho vùbec netýká, nebo že ho 
splácet nebude. Už ho totiž splácí. 

(OM 08/2010 Jan Železný, OM 09/2010 Jan 
Bureš)
Èlánek studenta Jana Železného o nepøítomnosti 
onoho „ducha místa“ v našem mìstì v sobì skrývá jistì 
zajímavé podnìty k další diskuzi. Snad je mylný mùj do- 
jem, že byl napsán z pozice jakéhosi konzumenta 
kulturních a duchovních požitkù, který se po pøíjezdu 
z nìjaké vyspìlejší lokality zde v Ostrovì nemohl do- 
stateènì vyžít. Naše rodina jezdí dlouhá léta na dovo- 
lenou do rùzných èeských oblastí, mìst a mìsteèek. Ne 
proto, že to je prý „in“, ale protože to máme rádi. 
Mohu tak potvrdit, že Ostrov v kulturní nabídce nijak 
nezaostává. Pochopitelnì v èeském kontextu, jinde to 
tak dobøe neznám. Dùležitou otázkou však zùstává, 
proè se lidé i v našem mìstì málo zajímají o každodenní 
veøejný a kulturní život? Proè se ten tzv. spolkový život 
týká tak malé èásti obyvatel? Tento problém je jistì 
obecný pro vìtšinu oblastí Èeska a zvláštì bývalých 
Sudet, kde se dají velmi tìžko udržovat tradice, které 
vlastnì patøí nìkomu jinému. Má jistì øadu dùvodù, 
40 let vlády komunistù nás v tomto ohledu pozname- 
nalo více, než jsme ochotni si pøipustit. V našem mìstì 
se k tomu pøidávají (dle mého názoru) i nìkteré spe- 
cifické pøíèiny. Chtìl bych se zamyslet právì nad oblastí 
urbanismu mìsta, kterou se ve své odpovìdi nezabýval 
starosta Jan Bureš.
Genius loci zpùsobuje, že k nám nìkteré místo „pro- 
mlouvá“, že je nám tam dobøe a toužíme tam setrvat, že 
se tam chceme vrátit a také se s nìkým setkávat. Má 
takové místo sílu probudit v lidech touhu po kráse nebo 
dokonce jejich vlastní tvoøivou energii? Nepochybnì 
má. I v Ostrovì jsou taková místa. Jsou však izolovaná, 
spojená rozsáhlými prostory, které jen lhostejnì pøe- 
jdeme nebo pøejedeme. Z mìsta nám dnes život uniká 
do všech stran. Týká se to zejména nové èásti, kde 
nebyla dotažena do cíle urbanistická koncepce tvùrcù 
pùvodní ostrovské Sorely.
Jaký je dnešní stav urbanistického rozvoje mìsta, pøí- 
padnì výhled na nejbližší budoucnost? Ostrov byl zba- 
ven toho nejhoršího bøemene, tìžké automobilové do- 
pravy. Obchvat je pro mìsto prostì skvìlý. Vleèka byla 
získána do majetku mìsta a demontována. Ve staré 
èásti došlo a dochází k pøíkladným rekonstrukcím, histo- 
rické centrum bylo zachránìno a znovu se snad pro- 
bouzí k životu. Toto oživení by mohlo být ještì výraz- 
nìjší po pøemístìní Mìstského úøadu a knihovny do 
zrekonstruovaných prostor zámku a Paláce princù. Po- 
tud tedy samá pozitiva a dobré šance pro budoucnost. 
Staly se však i jiné, z mého pohledu spornìjší èiny a roz- 
hodnutí. Bylo odmítnuto vyhlášení památkové zóny 
pro území kvalitní ostrovské Sorely, v dùsledku došlo 
k rozbití pùvodní jednotné barevnosti a tím ke ztrátì 
atmosféry tohoto místa. Nìkteøí vlastníci domù si pøi 
návrhu barevného øešení zøejmì vzpomnìli na dìtství 
strávené s omalovánkami. Na západním a severozá- 
padním okraji mìsta byl dán prostor vzniku obchodních 
center s nepøimìøenì velkou kapacitou. Zároveò byly 
urèeny nové plochy pro obytnou výstavbu na východ- 
ním okraji mìsta a strategií mìsta je jít s bydlením ještì 
dále na východ. Co tím vzniká? Malé mìsto a velké 
vzdálenosti! Pøedstavte si plán Ostrova a na nìm velký 
trojúhelník: na jihozápadì veøejná správa, na severo- 
západì obchody, na východì bydlení. Cestu po spoj- 
nicích vrcholù tohoto trojúhelníku bude muset pomìr- 
nì èasto ostrovský obèan podniknout, samozøejmì kro- 
mì každodenní cesty za obživou. Nedìlejme si iluze, že 
to bude pìšky nebo mìstskou dopravou. 
Ostrov je dnes na køižovatce svého dalšího rozvoje. Již 
je patrné pozvolné vytrácení se života z vnitøní èásti 
nového mìsta, které se zde navenek projevuje také 
úbytkem obchodní sítì. Jednoduše øešeno, lidé mají 
malou touhu se zde procházet. Nové mìsto se tak 
mùže stát jen jakýmsi komunikaèním a noclehárenským 
prostorem, kde se obèané po celodenním cestování 
uzavøou do svých obydlí. Ostrov by ale také mohl vy- 
užít historickou šanci, která vznikla po odvedení tìžké 
dopravy a zrušení vleèky. Mùže koneènì sjednotit staré 

(Reakce na pøíspìvek starosty mìsta) 
Vážení spoluobèané, v záøijovém OM jste mìli mož- 
nost si pøeèíst komentáø pana starosty Jana Bureše 
k mému èlánku „Genius loci v Ostrovì?“. Velmi mì 
potìšilo, že výzva k diskusi nad možnostmi zlepšení 
kulturního a spoleèenského života v Ostrovì našla 
odezvu i u jednoho z hlavních pøedstavitelù našeho 
mìsta. Takovýto signál by ve mnì za bìžných okolností 
vzbudil víru v upøímnou snahu o nalezení øešení této 
problematiky. Výklad pana starosty, složený z dezin- 
terpretací mých pùvodních myšlenek a zakonèený 
vzhledem k tématu èlánku irelevantní zmínkou o mé 
kandidatuøe v letošních volbách do zastupitelstva, mì 
však bohužel spíše zklamal! I pøes názorové neshody 
jsme oba oèividnì silnými zastánci modelu státní sprá- 
vy/územní samosprávy, která direktivnì nezasahuje do 
spontánních èinností obèanù. Nesouhlasím ovšem s na- 
èrtnutým pøístupem, který obhajuje pasivní roli vedení 
a orgánù mìsta pøi vytváøení kulturního života v obci. 
Argumentaci, v níž je témìø veškerá zodpovìdnost za 
spoleèenský vývoj (pøipomínám, že kultura je jedním 
z nejvýznamnìjších prostøedkù vytváøení fungující ob- 
èanské spoleènosti) pøenesena na obèany mìsta, odmí- 
tám, nebo� ji považuji spíše za neš�astný protipól 
socialisticky direktivnì øízené kultury doby pøedrevo- 
luèní. Jsem hluboce pøesvìdèen, že územní samospráva 
by mìla aktivnì spolupracovat s neziskovými i komer- 
èními subjekty pøi vytváøení již zmínìného genia loci. 
Myslím, že naši kolegové ze spøátelených mìst jako 
Wunsiedel nebo Rastatt mají v tomto smìru bohaté 
zkušenosti, z nichž je možno èerpat. Jistì bychom 
ovšem i v naší kotlinì nalezli øadu mìst s nižším poètem 
obyvatel a nuznìjším rozpoètem, než má Ostrov, 
v nichž je kulturnímu životu, pøedevším otázce „živé kul- 
tury“ (koncerty, výroèní trhy, slavnosti a obnova tradic) 
vìnována vìtší vážnost za vydatnìjšího pøispìní orgánù 

Ètenáøské pøíspìvky
Pivní demokracie po èesku

Josef Železný

Genius loci v Ostrovì? 
a nové mìsto zastavìním velkého množství proluk 
a odstranìním rùzných provizorních staveb. Dalším bo- 
nusem tohoto pøístupu bude ochrana pøírody v okolí 
mìsta, na jejíž úkor je dnes další rozvoj plánován. 
Teprve po vyèerpání všech možností rozvoje uvnitø 
mìsta má Ostrov právo expandovat do okolí. Zahuš- 
tìním zástavby, která ovšem musí mít vysokou este- 
tickou kvalitu, mùže vzniknout místo k setkávání jako 
urbanistického pøedpokladu vzniku oné živoucí ener- 
gie, o které píše Jan Železný. Zde si dovolím citovat 
z knihy Elementární urbanismus od architekta Romana 
Kouckého: „V podmínkách nové ekonomiky platí, že 
hlavním kapitálem území je jeho lidský kapitál. Úkolem 
ekonomiky není jen uchování kapitálu, ale jeho zvìt- 
šování, zlepšování kvality života a prostøedí vhodného 
pro rozvoj. Mìsta mají rùst smìrem dovnitø s vizí za- 
hování pøírody, která je obklopuje.“
Sledováním pøedvolební kampanì jsem nabyl dojmu, 
že pro ostrovské politiky je jednou z nejdùležitìjších 
staveb tzv. „Ostrovské rondo“, tedy dráha pro inlajnové 
bruslení vedoucí po tìlese bývalé vleèky. Tento projekt 
je zajisté populární (jde pøeci o podporu sportu) 
a v podstatì i sympatický. Je nutné si však uvìdomit, že 
v partii mezi bývalým Albertem a bývalým Plusem bez 
urèitých zmìn v trase mùže dojít k zakonzervování 
dnešního stavu, kdy obì èásti mìsta spolu jaksi ne- 
kamarádí, a to „na vìèné èasy“. Tato stavba se tak stane 
dalším symbolem unikání života ven z mìsta. Zdaleka 
ne všichni lidé mají zájem vnímat nìco tak nemate- 
riálního, jako je „genius loci“. Jsem si ale jist, že v super- 
marketech, prolukách, na parkovištích, v pøímìstských 
satelitech s vysokými ploty, v husté automobilové do- 
pravì, v hernách a sázkových kanceláøích jej nikdy 
nikdo nezahlédl. Mimoøádnì vnímaví jedinci jej možná 
pocítí jako lehký vánek, jak po letmém nahlédnutí na 
Staré námìstí ujíždí z mìsta po Ostrovském rondu na 
inlajnech kamsi do Saska. Ing. Vladimír Toman

Ještì jednou Genius loci 

Pokraèování na stranì 14
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Èlenská schùze Svazu diabetikù v Ostrovì se 
konala 25. záøí. Hlavním bodem programu byla 
volba nového pøedsedy. Dnes již bývalý pøed- 
seda Josef Horák požádal výbor o zproštìní 
z funkce a jako dùvod uvedl zdravotní potíže. 

Výbor byl názoru, že ve funkci mohl ještì dále vy- 
držet. Vždy� na stavu a pozitivním ohlasu této naší 
organizace mìl velkou zásluhu, vìnoval jí 17 let 
poctivé a záslužné práce. Péèi o diabetiky, kterou pro- 
kazoval, jistì hodnotí všichni diabetici velmi pozi- 
tivnì. To se projevilo na všech akcích, jako byly dietní 
poradny, pobytové rekondice, kulturní akce, veøejné 
mìøení pro vyhledávání latentních diabetikù a další. 

Josef Horák zùstává i nadále èlenem výboru a patøí 
mu dík za jeho pøedsednictví a pøání všeho dobrého 
do budoucna. Novým pøedsedou byla výborem 
navržena èlenka výboru Judita Ilková a èlenskou 
schùzí byla jednohlasnì zvolena. 

V jednom z ostrovských domù se dne 30. záøí 
uskuteènila mimoøádná oslava ostrovského 
spoluobèana Bohumila Poláka, který se dožil 
svých 100 let!

Redakce Ostrovského mìsíèníku se pøipojuje 
a srdeènì blahopøeje Ing. Bohumilu Polákovi 
k jeho mimoøádnému životnímu jubileu. 

Gratulovat mu pøišli kromì zástupcù mìstského úøadu 
a rodiny i èetní pøátelé. Každý byl radostnì pøijat, 
nìkdy pøi rozhovoru i se sklenièkou vína, 
s úsmìvem, pøestože takový den byl pro oslavence 
dost vyèerpávající. 

Je tøeba dodat, že Bohumil Polák má stále svìží 
myšlení, ale klouby se již nechtìjí stejnì èile ohýbat 
(a prý již pøichází o své zuby; donedávna mìl ještì 
všechny vlastní). Sám v bytì hospodaøí, rodina mu 
pøijíždí pomoct. Do svých 99 let vyuèoval angliètinu, 
nìmèinu i francouzštinu, nyní již jen mimoøádnì, 
nemá totiž dost èasu, protože vedle denních povin- 
ností stále ète noviny, zejména sleduje ekonomické 
a burzovní zprávy, dopisuje rodinnou kroniku a hlav- 
nì dennì podle tìlesné možnosti cvièí, a to i s èin- 
kami. Ten tìlocvik je bezesporu jednou z pøíèin jeho 
pomìrnì dobré tìlesné kondice. Pøi své stovce totiž 
oslavuje i 90 let od svého vstupu do Sokola, kde býval 
výborným cvièencem, dlouho dokonce sokolským 
náèelníkem. Sokolu zùstal dosud vìrný, stále odebírá 
èasopis Sokol a je èlenem sokolské karlovarské 
jednoty, i když v Karlových Varech s ostatními necvièí. 
Sokolové si jeho vìrnosti váží, proto z Tìlocvièné 
jednoty Sokol Karlovy Vary a ze Sokolské župy Kar- 
ovarské mu pøijela s dárkem poblahopøát delegace 
krojovaných sokolù a popøát mu patøièný elán pro 
udržení stávajícího životního rytmu, který si øídí podle 
sokolského hesla: Ve zdravém tìle zdravý duch! 

Ostrovský obèan 
Bohumil Polák oslavil sto let

 Vlastimil Baumgärtl

Informace pro diabetiky

Jiøí März, ÚOSD Ostrov 

øvoucí dìti do jeslí a školek. Všude spousta prachu 
a bláta. Stále se stavìlo. Dnes po sedmdesáti (šedesáti, 
padesáti), letech tyto obèany vidíte v Ostrovì na 
procházkách s pejsky, o holích, o berlích, v invalidních 
vozíècích. Možná by pomohl sociologický výzkum 
mezi podobnými mìsty na Moravì a ve støedních 
Èechách. 

Ètenáøské pøíspìvky

Sport

Atletický oddíl TJ MDDM Ostrov bere do party každé- 
ho, kdo se nebojí bìhání, skákání, házení a pravidel- 
ného tréninku. Pøijïte mezi nás, tìšíme se na vás! Kde: 
na ZŠ Májová (døíve III. ZŠ). e-mail: ezek@gymostrov.cz

Ostrovský klub byl založen r. 1965. Zakladatelem 
byl B. Pùda st. Další jména, rovnìž úzce spjatá se 
vznikem klubu: Juraška st., Paøík st., Janus ad. 
Juraška a Janus obdrželi r. 2005 pøi pøíležitosti 
40 let trvání oddílu pamìtní listy. 

Soutìží se zpoèátku zúèastòovali výše jmenovaní, dále 
manželé Davídkovi, hráèi Urbancová, Machulka, 
Drábek ad. Štafetu po nich pøevzal (a dodnes ji drží) 
r. 1971 Jiøí Mácha, pøedseda, trenér a rozhodèí. 
Klubem prošly stovky tváøí. Míval i 60 èlenù, pøevážnì 
z øad mládeže. Vychoval mnoho pøeborníkù kraje 
v jednotlivcích i družstvech. Mìl mistry republiky, 
sourozence Turèínkovy, kteøí byli nìkolik let v repre- 
zentaci. V letech 1970-71 a 1973-77 hrál klub druhou 
ligu; jeden roèník vyhrál a postoupil baráž o 1. ligu. 
Tehdejší sestava, pravdìpodobnì nejsilnìjší v pro- 
zatímní historii klubu, byla: Milan Juráèek, Jiøí Mácha, 
Jan Maxa, Martin Pokorný, Jana Èutková, Olina 
Petríková, Jaroslava Frišòièová a sourozenci Helena 
a František Turèínkovi. V 80.-90. letech se na dobrých 
umístìních v družstvech i jednotlivcích podíleli: manže- 
lé Dienesovi, Urbancovi, Poštová, Valenta, Juraška ml., 
Mácha, Maxová, Novotný a mnoho dalších. V prù- 
bìhu let zažil klub starosti i existenèního rázu, a� již to 
byly finance nebo starost, kde hrát. Baštou badmin- 
tonu byla dnes již neexistující IV. ZŠ, pøechodnì 
gymnázium. I pøes tyto nesnáze se hráèi nepøerušo- 
vanì zúèastòovali a zúèastòují soutìží v jednotlivcích 
dodnes, i když pouze v soutìžích neregistrovaných. 
Klub uspoøádal stovky krajských a celostátních turnajù 
ve všech kategoriích. V novodobé historii mìl velmi 
nadìjné hráèe a hráèky, kteøí svými výkony sbírali 
vavøíny jako krajští pøeborníci, medailisté z MÈR ve 
všech kategoriích a disciplínách. Mimoøádným talen- 
tem byla Petra Rosolová, která od kat. ml. žákù až po 
dospìlé nemìla v kraji konkurenci, z MÈR nepøijela 
bez medaile. Medailová umístìní v mládežnických 
kategoriích MÈR mìli také David Petr a Jan Šula ml. 
Tito èlenové byli nìkolikrát ve výbìrech západoèeské 
oblasti. Rosolová i Šula dosáhli na zahranièní úspìchy 
v podobì vyhraných turnajù. V souèasné dobì má 
klub 21 dospìlých èlenù, kteøí trénují dvakrát týdnì 
v hale TJ Ostrov. 

V druhé polovinì záøí náš oddíl opìt zahájil svou èin- 
nost, proto bych rád oslovil ostrovskou mládež, která se 
zatím nerozhodla, jakým zpùsobem bude trávit svùj 
volný èas, aby pøišla mezi nás a rozšíøila naše øady. Tìm, 
kteøí by se potom rozhodli provozovat karate hloubìji 
a na závodní úrovni, je dána možnost reprezentovat 
náš oddíl na krajských a mezinárodních soutìžích i na 
mezinárodních soustøedìních. Naši závodníci se v loò- 
ském roce zasloužili o to, že v žebøíèku KaSKe jsme ob- 
sadili druhé místo ze sedmi aktivních klubù v kraji. Dále 
se nám v loòském tréninkovém roce povedlo navázat 
pøátelská sportovní setkání s oddílem Karate Kobu Ba- 
kov nad Jizerou a s Karate-do Sokolov. Vzájemnì se 
navštìvujeme na spoleèných sportovních akcích a vy- 
mìòujeme si své zkušenosti z BU. To všechno by však 
nemohlo být bez podpory rodièù, jejichž dìti u nás cvièí 
a kterým bych rád touto cestou podìkoval za jejich 
pøízeò a dùvìru. S pozdravem: Oss! 

Ještì jednou Genius loci 
Pokraèování ze srtany 13
mìsta. Rozhodnì se nedomnívám, že by obyvatelùm 
Ostrova chybìla kreativita a elán našich sousedù, prob- 
lémem je spíše absence urèité koncepce a aktivnìjšího 
pøístupu (nemluvím pouze o neinvestièních dotacích 
z obecního rozpoètu) ze strany mìsta. Právì na tento 
problém jsem chtìl ve svém pøíspìvku poukázat. Mým 
zámìrem rozhodnì nebylo zneuctít práci øadových 
zamìstnancù Domu kultury, natož pak mateøinek. 
Domnívám se však, že to každý pozorný a uvìdomìlý 
ètenáø jasnì dešifroval! Pøes urèité nepochopení mé 
výzvy ze strany pana starosty a jeho prazvláštního 
výkladu však cítím z jeho èlánku ochotu více (alespoò) 
finanènì pomoci zájmovým spolkùm a dalším nezis- 
kovým organizacím v jejich èinnosti. Každoroèní vysoký 
pøevis poptávky ze stran tìchto sdružení totiž jasnì vy- 
povídá o jeho potøebì. Pevnì proto vìøím, že politická 
reprezentace vzešlá z tìchto voleb, a� už v jakémkoli 
složení, se tomuto problému postaví èelem. 

Jan Železný, 
student mezinárodních vztahù a politologie  

Cesta na vlakové nádraží. Pro místní obyvatele jed- 
noduchá záležitost, ale projdete-li si cestu z centra 
mìsta jako neznalý návštìvník, mohou již nastat 
problémy. U hotelu Krušnohor èást cestovatelù pøe- 
hlédne ukazatel, který jim zùstane za zády. Ve Stu- 
dentské ulici sice dojdou na dohled kolejí, ale stejnì 
se radìji zmatenì ptají místních. Nechápou, že se 
ještì musí vzdálit od nádraží až na schody k lávce 
u pøejezdu na Moøíèov. Nebo se vrátit do ulice 
Sládkova, kde zas nevidí koleje jako opìrný bod. 
Spìchající jsou pak ochotni prolítnout obrlouží, bìžnì 
se vyskytující na dolním konci Studentské ulice, a ještì 
se sklouznout z náspu po vleèce. A teï si pøedstavte, 
co má dìlat vozíèkáø èi maminka s koèárkem. To, že 
chodník od nádraží až k restauraci Rùže nemá žádný 
nájezd, je vlastnì detail!(?) 

V rámci „osidlování pohranièí“ pøišlo do Ostrova nové 
obyvatelstvo z rùzných dálek. Pracovali zde tenkrát 
ještì i o sobotách. Matky vozily v šest hodin ráno 

„Kudy radní nechodí“ podruhé

Genius loci?

Jindøiška Janischová

Zdenka Braunová

Badminton TJ Ostrov slaví 45 let trvání
Oddíl badmintonu v Ostrovì poøádá 6. listopadu 
v 9.30 hod. v hale TJ Ostrov turnaj dospìlých. 
Zveme všechny pøíznivce i bývalé èleny. 
Více na: www.tjostrov.estranky.cz

Pøibíráme nové èleny

Karate klub MDDM Ostrov

Ivo Hodík st., 2. Dan, ved. oddílu a trenér

Jiøí Mácha, pøedseda oddílu
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Od záøí máme nový kroužek pro dìti Mladý 
chovatel Pony, který poøádáme pod záštitou 
Ekocentra Ostrov. 

Pro velký zájem dìtí byly utvoøeny dvì skupiny, které 
se s programem výuky a praktických dovedností vzá- 
jemnì doplòují. Mile nás pøekvapil velký zájem dìtí 

Družstvo dospìlých TC Ostrov vyhrálo bez jediné 
porážky (7:0) západoèeskou divizi a v pøíštím roce 
bude hrát opìt druhou ligu. Po roèním úèinkování 
ve 2. lize a sestupu do divize si ostrovští tenisté 
stanovili jasný cíl: opìtovný postup do 2. ligy, tøetí 
nejvyšší soutìže smíšených tenisových družstev 
v ÈR. 

Dobrý start v podobì jasné výhry 9:0 proti béèku TCG 
Karlovy Vary potvrdili ostrovští domácí výhrou 8:1 nad 
Slavojem Plzeò. Následovalo utkání proti nejvìtšímu 

konkurentovi v boji o postup, béèku extraligových 
Mariánských Lázní. Neèekanì vysoké vítìzství 7:2 bylo 
velmi cenné. Domácí utkání proti Škodì Plzeò B bylo 
dramatické, Ostrov si zajistil výhru 5:4 až závìreènými 
ètyøhrami. Po výhøe v Sokolovì a kontumaèním vítìz-
ství proti Klatovùm, které se nedostavily v dostateèném 
poètu, bylo první místo jisté. Závìreèná výhra v Do-
mažlicích 5:4 znamenala zasloužený postup bez po-
rážky. Uplynulou sezónu a vyhlídky do další zhodnotil 
kapitán družstva Václav Koláø. 

„Soupisky jednotlivých družstev slibovaly vyrovnané 
zápasy a tuhý boj o jedno postupové místo. Suverénní 
první pøíèky se podaøilo dosáhnout díky širokému 
mužskému kádru a složení ženské èásti družstva, které 
bylo zásluhou Pernetové a Hájkové nejkvalitnìjší za 
poslední roky. V pøíští sezónì se pokusíme pro Ostrov 
ligu udržet, bude to však velmi tìžké, nebo� mezi úrov- 
ní druhé ligy a divize je výrazný rozdíl. Chceme stavìt 
pøedevším na hráèích, kteøí si postup vybojovali. Prak- 
ticky všichni jsou z Ostrova nebo karlovarského regio- 
nu. Nevyjasnìné zatím zùstává obsazení žen, protože 
úspìšné hráèky letos v klubu pouze hostovaly. Na jaøe 
se chceme prezentovat bojovnými výkony a pøíznivce 
tenisu zveme k hojné úèasti na domácích zápasech 
v kvìtnu a èervnu 2011, které se odehrají v tenisovém 
areálu v krásném prostøedí Zámeckého parku.“

Druholigové družstvo dospìlých hraje v Ostrovì nej- 
vyšší soutìž družstev ze všech druhù sportu. Postup do 
ligy s sebou pøináší také související zvýšené finanèní 
náklady, které mohou pomoci krýt sponzoøi, pøede- 
vším z øad místních podnikatelù. Rádi rozšíøíme spolu- 
práci s dalšími zájemci. Kontakt na manažera týmu: 
tel. 603 559 864, visnovsky@centrum.cz

Sport
TC Ostrov vyhrál bez porážky

Novinky v Prima Horseland 

i rodièù a zároveò nízký vìk uchazeèù o kroužek, pøe- 
važují dìti šesti až sedmileté. Ale i pro nì máme u nás 
spolehlivé poníèky, o které se s úsmìvem a beze stra- 
chu malé dìti nauèí starat a manipulovat pøi vycház- 
kách do pøírody èi rùzných akcích. Dìti u nás získají 
praktické i teoretické znalosti o chovu a využití poníkù 
v souèasnosti. Zároveò máme v plánu vychovat prima 
partu dìtí s láskou a úctou ke zvíøatùm, a kde jinde, než 
v Prima Horselandu. 

Druhého roèníku soutìže Pony Hubert v Chebu v Pel- 
høimovì jsme se zúèastnili zaèátkem øíjna. Soutìž již 
tradiènì poøádalo Ponycentrum pod vedením J. Wein- 
mannové, poèasí i nálada byly prima a my jsme tam 
nemohli chybìt. Z dùvodu ètyø bøezích klisen, od kte- 
rých èekáme pøíští léto høíbátka, jsme se zúèastnili pou- 
ze s novým tøíletým valáškem WMP Trawel Ray of 
Lightem a s naším profi poníkem Gibem. Naše stáj zde 
získala vedle Hubertovských stužek hned dvì další 
ocenìní a poháry, a to za Nejmladšího úèastníka honu 
(osmiletá Deniska Paèanová) a Nejstaršího poníka ho- 
nu (náš profi uèitel, èerstvì 18letý poník Gib). Další 
ocenìní a pohár za Nejsladìnìjší dvojici získala domácí 
Barèa Hadašová s klisnou Trawel Mimi a pohár za 
Nejhezèího pony lovu, vložený naší stájí, získala Nikola 
Pokorná s klisnou Naomi. Další novinkou u nás je pro- 
dej dvou mladých Shetland pony: Prima Nancy a Prima 
Noddyho, kteøí našli nový a útulný domov na rozhled- 
nì Diana v Karlových Varech. Tam je mùžeme vidìt 
spolu s dalšími obyvateli, jako jsou pávi nebo kozièky 
v novì vybudované Mini zoo. Zaèali jsme s úpravou po- 
zemku našeho nového budoucího výbìhu pro poníky 
a díky pøíspìvkùm kroužku Mladý chovatel Pony jsme 
poøídili zdroj elektrického hrazení výbìhu, dìkujeme! 

Václav Koláø, Ladislav Višòovský

Denisa Paèanová st.
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