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Vše 
o ženách a mužích 
se dozvíte v novì 
zrekonstruovaném 
divadelním sále 
DK Ostrov

Prezident
Václav Klaus
zavítal znovu
do Ostrova

Rozhovor 
s Debbi -
hvìzdou 
festivalového 
Superkoncertu

Tak jak se pravidelnì støídají ètyøi roèní období, 
pøicházejí po sobì tradièní akce Domu kultury 
v Ostrovì. K babímu létu a blížícímu se podzimu 
již 43 let neodmyslitelnì patøí Dìtský filmový 
a televizní festival Oty Hofmana.

Ostrovský festival je velice podobný ostatním 
festivalùm, mimo jiné i tím, že se zde potkávají obì 
strany filmového prùmyslu. Na jedné stranì 
pøijíždìjí tvùrci spolu s producenty a filmovými 
hvìzdami a na druhé stranì jsou tu filmoví diváci. 
V Ostrovì se mùžeme pochlubit výbornou 
spoluprací s mateøskými, základními i støedními 
školami, které mají o celé festivalové dìní obrovský 
zájem. Díky tomu jsou všechny soutìžní projekce 
plné pozorných divákù. Jejich úkolem je hned po 
promítání filmy oznámkovat. Na základì tohoto 
známkování udìlujeme hlavní festivalové ocenìní -  
Cenu dìtského diváka. Další ceny udìlují dìtská 
a dospìlá porota. 

Výjimeèností ostrovského festivalu je aktivní za-
pojení dìtí do jeho medializace. V prùbìhu festiva-
lového týdne pracují v redakci dìtského rádia, novin 
i televize. 

Festival Oty Hofmana pro malé i velké dìti

V Brigádnické ulici se až do 21. øíjna provádìjí 
stavební práce, jejichž úèelem je úprava 
dopravního režimu. 

Úprava spoèívá v obrácení smìru jednosmìrného 
provozu vozidel. Po dokonèení stavebních prací se 
do Brigádnické ulice bude vjíždìt od Masarykovy 
ulice a vyjíždìt u Domu kultury Ostrov. Tato 
úprava umožní výstavbu deseti podélných 
parkovacích stání na úkor èásti travnaté plochy za 
domem è. 706-712. Zároveò bude vytvoøeno pìt 
parkovacích stání u vchodu è. 706 a pìt u vchodu 
è. 712. Ve veøejné zakázce malého rozsahu byla 
na tyto stavební práce vybrána firma Euro-
Bohemia-Stav spol. s r.o. za nabídkovou cenu 
297 185 Kè vèetnì DPH. 

Podzimní blokové èištìní se uskuteèní 
v dobì od 23. srpna do 15. listopadu, vždy 
od 7.00 do 15.00 hod.

V ulicích bude v pøedstihu umístìno dopravní 
znaèení. Žádáme majitele vozidel, aby je po 
dobu blokového èištìní pøeparkovali. Ihned po 
vyèištìní komunikací a odstranìní znaèení zde 
budou opìt moci parkovat. Postup Mìstské 
police Ostrov pøi nerespektování dopravního 
znaèení ze strany øidièe: Uložení blokové 
pokuty na místì do výše 2000 Kè; bude-li øidiè 
nepøítomen, naøídí strážník odtažení vozidla. 
Pøestupce se dostaví na služebnu MP, kde mu 
bude uložena bloková pokuta, vyzvedne si 
odtažené vozidlo a uhradí poplatek za odtažení 
a ostrahu vozidla (viz. Naøízení mìsta è.4/2009). 
Dìkujeme všem ukáznìným øidièùm za 
pochopení. 

David Papánek, Odbor investic Pokraèování na stranì 2

V rámci tøídenní oficiální návštìvy 
Karlovarského kraje zavítal prezident Èeské 
republiky Václav Klaus s manželkou Livií také 
do Ostrova. V úterý 13. záøí v odpoledních 
hodinách se Staré námìstí témìø zaplnilo 
místními obèany a pøíznivci hlavy státu. Role 
hostitele se ujal starosta mìsta Pavel Èekan. 

Pøed budovou Staré radnice pronesli krátký 
proslov starosta mìsta, hejtman Karlovarského 
kraje a nakonec prezident. O hudební doprovod 
a zpestøení programu na Starém námìstí se 
postarali žáci Základní umìlecké školy Ostrov. 
Poté byl dán prostor pro dotazy a podepisování 
publikací, které Václav Klaus napsal. 

Ostrovský mìsíèník



V prùbìhu celého festivalu mùžete navštívit také 
nìkolik výstav. V klášterním kostele byla již v záøí 
zahájena výstava Karel Zeman - filmový kouzelník, 
v klubovnì è. 108 si mùžete prohlédnout filmové 

kostýmy z nejnovìjších pohádek Saxána II a Èertova 
nevìsta. Velice zajímavá bude jistì také výstava 
Muzeum strašidel na pøedsálí spoleèenského sálu.

V letošním roce jsme se snažili pamatovat nejen na 
malé, ale také na velké dìti a mládež. Doufám, že 
budou všichni návštìvníci festivalu spokojeni a festi-
val si co nejlépe užijí. 

Zpravodajství pak mùžete sledovat v ostrovské 
kabelové televizi nebo na internetu. Již více jak 10 let 
má festival nìjaké téma. Letošní roèník jsme se 
rozhodli vìnovat hrdinùm. Podobnì jako v minulých 
letech jsme vybrali nìkolik starších snímkù, které mají 
k aktuálnímu tématu blízko. Vedle tzv. tematické 
projekce jsme se rozhodli vìnovat také skuteèným 
hrdinùm, jako jsou vojáci, záchranáøi a další. Velkou 
pomoc nám v této oblasti poskytla prezidentka 
nadace Na vlastních nohou Stonožka, paní Bìla Gran 
Jensen, která bude jedním z nejvýznamnìjších 
festivalových hostù a spolu s ní do Ostrova pøijede 
Rudolf Honzák, který spolu s paní Jensen a vojáky 
rekonstrukèního týmu pomáhají dìtem ve válkou 
postižených zemích. Tématu „hrdina“ jsme pøizpù-
sobili také program velkého zábavného odpoledne, 
kde se ve spolupráci s Asociací Záchranný kruh 
pøedstaví jednotlivé složky záchranného systému. 

Souèástí ostrovského festivalu je také bohatý dopro-
vodný program. V úterý mùžou zájemci navštívit 
koncert Debbi a Petra Ševèíka, po kterém probìhne 
již tradièní setkání s lampiony na Mírovém námìstí 
a oblíbený ohòostroj. Ve ètvrtek je na Mírovém 
námìstí pøipraveno vystoupení hudebních skupin 
Groove Town, Zajíc Company a Pago Union. 
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Nemocnice Ostrov pøipravuje v krátkodobém vý-
hledu nìkolik investièních akcí a projektù v rámci 
postupné modernizace a rozšíøení spektra posky-
tované zdravotní péèe. Jedná se napøíklad o kom-
plexní modernizaci parku, modernizaci centrální 
sterilizace a vybudování nového centrálního 
archivu zdravotní dokumentace. Ve zdravotnické 
oblasti jsou v pøípravì napø. projekty dlouhodobé 
péèe, jednodenní péèe, funkèní diagnostika 
a spánková laboratoø.

Od záøí letošního roku identifikuje Nemocnice Ostrov 
klienty pomocí náramkù. Každý klient obdrží náramek 
pøi pøíjmu a nosí jej po celou dobu hospitalizace. Jedná 
se o bílé identifikaèní náramky se jménem, pøíjmením, 
datem narození a zkratkou oddìlení. Náramek se nedá 
odepínat, ale klienti mohou jeho nošení kdykoli odmít-
nout. Hlavním smyslem tohoto systému je vìtší míra 
bezpeèí pøi každodenní péèi, napøíklad pøi podávání lé-
kù, zákrocích v celkové anestezii a u dalších výkonù, 
kde je tøeba zjiš�ovat klientovu totožnost. Identifikace 
klientù pøispívá k dalšímu zkvalitnìní poskytované péèe.

Nemocnice Ostrov pøipravuje na 4. až 5. listopadu 
II. odbornou konferenci Dlouhodobá péèe - vize bu-
doucnosti. První konference se uskuteènila v listopadu 
loòského roku s velmi pozitivními ohlasy. Jedná se 
o akreditovanou akci pro nelékaøské a lékaøské zdra-
votnické pracovníky s celokrajovým rozsahem. Konfe-
rence se bude konat v Domì kultury  Ostrov. 

Festival Oty Hofmana pro malé i velké dìti

Ing. Marek Poledníèek, 
øeditel Domu kultury

Andrea Zvolánková, tisková mluvèí NO

Aktuality 
z Nemocnice Ostrov

Mìsto Ostrov má v rozpoètu na tento rok plánovány 
celkové pøíjmy ve výši 479.833 tis. Kè, za první 
pololetí byly pøíjmy plnìny na 53 % a èinily 254.078 
tis. Kè. Bìžné pøíjmy vèetnì pøevodù prostøedkù 
z fondù mìsta do rozpoètu se na celkových pøíjmech 
podílely 99,7 % a èinily 253.387 tis. Kè. Na kapitálové 
pøíjmy pøipadlo 0,3 % z celkových pøíjmù a byly ve výši 
691 tis. Kè. Velmi sledovanou položkou v pøíjmech 
rozpoètu mìsta jsou daòové pøíjmy, které za první 
pololetí byly plnìny na 49,2 %. Celkové výdaje mìsta 
pro rok 2011 jsou plánovány ve stejné výši jako 
pøíjmy, tj. 479.833 tis. Kè, za první pololetí byly 
èerpány výdaje v celkové výši 221.098 tis. Kè, což 

pøedstavuje 46 % z roèního rozpoètu. Bìžné výdaje, 
tj. výdaje na provoz mìsta, opravy, údržbu èinily 
157.931 tis. Kè, na kapitálové výdaje, tj. výdaje na 
investièní akce bylo vydáno 63.167 tis. Kè. Nejvìtšími 
letošními investièními akcemi jsou projekty: 
Historický Ostrov 2, Dùm kultury rekonstrukce a mo-
dernizace objektu, Rekonstrukce škol a mateøských 
školek. Hospodaøení mìsta za první pololetí roku 
2011 skonèilo pøevahou pøíjmù nad výdaji v celkové 
výši 32.980 tis. Kè. Zprávu o hospodaøení mìsta za 
první pololetí roku projednala Rada mìsta na svém 
jednání 23. srpna. 

Plnìní rozpoètu mìsta Ostrova 

Ing. Jiøí Bárnet, 
vedoucí Odboru finanèního

V srpnu se v Ostrovì narodilo devìt dìtí, zemøeli tøi 
obèané. Manželství uzavøelo 12 párù. K trvalému 
pobytu ve mìstì se bìhem srpna pøihlásilo 23 osob, 
odstìhovalo se jich 21. Celkovì tedy ve mìstì pøiby-
lo osm obèanù. Prùmìrný vìk ostrovských obyvatel 
v srpnu byl 41,4 let. Celkový poèet obyvatel hlá-
šených v Ostrovì (vèetnì pøilehlých obcí) k 31. srpnu 
byl 16 924. 

Zmìna stavu obyvatel 
mìsta Ostrova v srpnu 2011

Matrika MìÚ Ostrov 

Prezident Èeské republiky navštívil Ostrov
Návštìva prezidenta ÈR pokraèovala na Staré radnici, 
kde se prezident setkal s pøedstaviteli místní samo-
správy, øediteli pøíspìvkových organizací mìsta a støed-
ních škol a se studenty. Na závìr pobytu v Ostrovì 
navštívil prezidentský pár manufakturu na výrobu bel-
gických pralinek Koruna Pralines. 

Václav Klaus zavítal do Ostrova (dle dostupných pra-
menù) již dvakrát: 21. ledna 1994 na besedu s obèany 
(ještì coby pøedseda Obèanské demokratické strany) 
a 12. dubna 2003 ve svém prvním funkèním období 
v prezidentském úøadu. 

Pokraèování ze strany 1 

Mgr. Lucie Mildorfová, 
vedoucí Odboru KSVS
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Bohužel jsme zjistili, že v Karlových Varech se 
v ulicích pohybují podvodníci, kteøí vybírají 
peníze na Ostrovský Macík. Toto je podvod 
a peníze nejsou urèeny pro naše sdružení. Buïte 
velmi opatrní, naše sdružení žádnou sbírku 
nepoøádá a na ulici nikoho neoslovuje. Pokud 
vás nìkdo požádá na ulici o dar našemu sdružení, 
ihned volejte policii.

Brzy bude nové hlasování a opìt máme nová ko�átka, 
jsou z Ostrova a je jich pìt. Zájemci mohou volat na 
tel. 776 669 084. 

Od pátku do soboty 12.00 hod. budou v øíjnu na 
vybraných stanovištích ve mìstì Ostrov a pøi-
lehlých místních èástech rozmístìny velkoobje-
mové kontejnery, urèené pouze pro objemný 
odpad z domácností (nábytek, koberce, døevo, 
kovy aj.) Bližší informace: www.ostrov.cz, 
Odbor SMM, tel. 353 808 618, RK Reba, Ikon

Umístìní kontejnerù
7. øíjna 

14. øíjna 

21. øíjna 

27. øíjna 

4. listopadu 

Svoz nebezpeèného odpadu a elektro-
spotøebièù Ostrov

8. øíjna (sobota) zastávky mìsto Ostrov:

5. listopadu (sobota) zastávky obce:

Kollárova 1265-73, 1115, 1124, Severní 1177, 
Masarykova 1149, (pátek) 787, Májová 1158, 842, 
940, Štúrova, Luèní 831, Horská 875, Borecká 878, 
Hlavní 1064

Klicperova, Mánesova, S. K. Neumanna, Vanèurova, 
zadní (pátek) Lidická, Dùm s peèovatelskou péèí 
(Hlavní), lokalita pod Køížkem

Jungmannova, Družební, Šafaøíkova, Jáchymovská 
801-3, (pátek) 201-3, parkovištì u vjezdu na Staré 
námìstí, Smetanova, Klášterní areál, Staromìstská

Brigádnická, Lidická naproti BPO, Seifertova, 
Halasova, (ètvrtek) u è. 965 Klínovecká, Na Kopci, 
Nad Nádražím, dvojdomky (Dukelských hrdinù, 
Odborù, Nejedlého, Sládkova, u è. 615)

Dolní a Horní Žïár, Hluboký, Kfely, Vykmanov, 
(pátek) Maroltov, Kvìtnová, Moøíèov 

(pouze osobní pøedání u vozidla svozové firmy)

Køižovatka ul. Lidická-Vanèurova: 8.00-8.20 hod.
U trafostanice na rohu ulic Myslbekova-Mánesova 
8.30-8.50 hod.  
U trafostanice v ulici Horská è. 841: 9.00- 9.20 hod.
Severní, u domu è. 1168-1170: 9.50-10.10 hod.
U trafostanice, ul. Masarykova è. 725: 
10.20-10.40 hod.
U výmìníkové stanice, ul. Kollárova è.1265: 
10.50-11.10 hod.
Družební 1324, u horních nádob na separaci: 
11.40-12.00 hod.
Družební, u výmìníkové stanice: 12.10-12.30 hod.
Halasova, Lipová, u nádob na separaci: 
13.00-13.20 hod.
Na rohu ul. Hornická, Nejedlého: 13.25-13.45 hod.
Staré mìsto námìstí: 13.55-14.15 hod.

Hluboký (u trafa): 8.00-8.20 hod.
Horní Žïár (RD za trafem): 8.30-8.50 hod.
Horní Žïár (U Václava): 9.00-9.20 hod.
Dolní Žïár (u autoopravny): 9.50-10.10 hod.
Kfely (odboèka u paneláku): 10.20-10.40 hod.
Kfely (zastávka cyklotrasy): 10.50-11.10 hod.
Moøíèov (námìstí): 11.30-11.50 hod.
Kvìtnová (obchod): 12.20-12.40 hod.
Kvìtnová (paneláky): 12.50-13.10 hod.
Maroltov: 13.20-13.40 hod. 

Termíny v jednotlivých ulicích
Srpen

Záøí

Øíjen

Listopad

23. srpna Kollárova. 24. srpna Masarykova (Hlavní-
Severní), Severní, za Policií. 25. srpna Májová 
(Kollárova-Štúrova), Palackého, kulatá drogerie, za 
poštou. 30. srpna Hlavní (Jáchymovská-Štúrova). 
31. srpna Hlavní (Štúrova-Penzion) 

1. záøí Jungmannova, Lidická (Jáchymovská-Masa-
rykova), Šafaøíkova. 6. záøí Družební, Zahradní. 7. záøí 
Seifertova, Lidická (Klínovecká-Masarykova). 8. záøí 
Halasova, Lipová, Klínovecká. 13. 9. Krušnohorská 
(Jáchymovská-Klínovecká, za Krušnohorem, Hor-
nická. 14. záøí Lesní ulice, Jedlová, Habrová, 
Topolová, Smrková. 15. záøí Máchova, Dukelských 
hrdinù, Èapkova. 20. záøí Odborù, Nejedlého. 
21. záøí Nádražní, Krátká. 22. záøí Krušnohorská (od 
Klínovecké), horní Klínovecká. 27. záøí Dvoøákova, 
Alšova, Na Kopci, Hluboký. 29. záøí Sládkova, Na 
Pøíkopì, Nad Nádražím, Studentská. 30. záøí Staré 
námìstí, Šlikova, Jiráskova.

4. øíjna Dlouhá, Žižkova, Malé námìstí. 5. øíjna 
Klášterní, Školní, Staromìstská, areál Kláštera. 6. øíjna 
Hroznìtínská, Bezruèova. 11. øíjna Sukova, Smeta-
nova, Moøíèov. 12. øíjna Jáchymovská. 13. øíjna horní 
Lidická, Vykmanov. 18. øíjna Lidická (od Klínovecké). 
19. øíjna Klicperova, Komenského, Myslbekova 
(Komenského-Mánesova). 20. øíjna Mánesova, S. K. 
Neumanna, Myslbekova (Mánesova-S. K. Neuman-
na). 25. øíjna Vanèurova, zimní stadión, Myslbekova 
(S. K. Neumanna-Vanèurova). 26. øíjna U Nemoc-
nice, Pod Køížkem. 27. øíjna Luèní, Májová (Štúrova-
Borecká).

1. listopadu Horská, Borecká. 2. listopadu Štúrova, 
vnitroblok bazének. 3. listopadu U Koupalištì, Kfely. 
8. listopadu Dolní a Horní Žïár. 9. listopadu Mírové 
námìstí sever (parkovištì), Tylova. 10. listopadu Mír-
ové námìstí jih (parkovištì), Brigádnická. 15. listo-
padu Kvìtnová, Maroltov. 
Ostatní ulice budou èištìny bez celodenních 
uzavírek. 

Bílá pastelka je metaforou 
pomyslných linií, jimiž píší 
nevidomí. Bílá pastelka je 
celorepubliková dobroèin-
ná veøejná sbírka, poøádaná 
každoroènì Sjednocenou 

organizací nevidomých a slabozrakých (SONS) 
ÈR. Spolupracujícími partnery jsou Tyfloservis, 
o.p.s. a krajská TyfloCentra. Sbírka se koná 
tradiènì v polovinì øíjna u pøíležitosti 
Mezinárodního dne bílé hole. Letos to bude 
12. øíjna, kdy dobrovolníci a studenti vyjdou do 
ulic Karlových Varù, Ostrova, Sokolova, Chebu, 
Jáchymova a kolemjdoucí si od nich budou moci 
zakoupit bílou pastelku, symbol svìta nevi-
domých. 

TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s. bude mít v dolní 
èásti Masarykovy ulice v Karlových Varech stánek 
s propagací a pomùckami pro nevidomé a slabo-
zraké. Pøijïte si poslechnout písnì nevidomých a sla-
bozrakých umìlcù a podpoøit sbírku zakoupením 
pastelky nebo výrobkù nevidomých a slabozrakých. 
Záštitu sbírce pravidelnì poskytují známé osobnosti, 
letos pøedsedkynì Poslanecké snìmovny Parla-
mentu ÈR Miroslava Nìmcová a pro oblast Karlo-
varska primátor mìsta Karlovy Vary Petr Kulhánek. 

Mìsto Karlovy Vary podpoøilo sbírku umístìním 
plakátù do linek MHD, v Radnièních listech a na 
webových stránkách. Úèelem sbírky je získat pro-
støedky na financování služeb pro tìžce zrakovì 
postižené spoluobèany. Tento servis zajiš�ují SONS, 
Tyfloservis a TyfloCentra. 

Výtìžek je vìnován na projekty integrující nevidomé 
a slabozraké do spoleènosti. 

Ostrovský Macík, domov pro stará, týraná 
a handicapovaná zvíøata v Horním Žïáru (vedle 
bývalých stavebnin) poøádá 16. øíjna od 13.00 do 
16.00 hod. Den otevøených dveøí.
Na programu dne bude prohlídka celého azylu 
vèetnì koní a hospodáøských zvíøat, tombola, vožení 
dìtí na koni, soutìž s nadacemi ÈEZ a Calibra, výstava 
fotografií, Macíkùv obchùdek, obèerstvení. Vstupné 
je dobrovolné. Parkování není zajištìno, dopo-
ruèujeme nechat vozidla u horní brány bývalého 
závodu Škoda. 

Blokové èištìní mìsta

Den otevøených dveøí 
v Macíku

Lumír Pála, vedoucí Odboru SMM

Hana Šimková

Velkoobjemové kontejnery 
a podzimní úklid

Karolina Gottschierová, Odbor SMM 

Bílá pastelka pro nevidomé

Pavel Rogaczewski, øeditel TyfloCentra KV

Úterý     17.15 - 18.45 hod.
Støeda    10.45 - 13.15 hod.
Pátek     18.45 - 20.15 hod.
Nedìle  17.45 - 19.15 hod.

Mimoøádné bruslení pro veøejnost o školních 
prázdninách a svátcích bude v pøedstihu vyvì-
šeno ve vývìsní skøíòce pøed Zimním stadionem 
v Ostrovì.

Bruslení pro veøejnost

Ostrovský Macík upozoròuje

Hana Šimková, OS Macík

V srpnu jsme byli vysláni celkem ke tøinácti 
událostem. Ètyøikrát to byla technická pomoc, 
tøikrát požár, po jednom výjezdu k dopravní 
nehodì, záchranì osoby a úniku látek a tøikrát šlo 
o planý poplach. 

Naši pomoc potøebovali v mateøské školce v Masa-
rykovì ulici, kde došlo k zatopení prostorù školky, na 
místo byla vyslána také karlovarská jednotka s tech-
nickým automobilem s prùmyslovým vysavaèem. Dále 
jsme byli vysláni k otevøení bytu v Krušnohorské ulici 
a na silnici smìr Karlovy Vary k èerpací stanici kvùli 
odstranìní padlých vìtví. Do Palackého ulice jsme 
vyjeli k likvidaci obtížného hmyzu, který pobodal malé 
dítì, to bylo pøevezeno do nemocnice na pozorování 
ještì pøed pøíjezdem naší jednotky. K provìøení signálu 
EPS jsme vyjíždìli do dvou obchodních domù 
v Ostrovì, na místì ale bylo zjištìno, že se jedná 
o planý poplach. Po hlášení požáru traktoru jsme na 
místì události zjistili, že se jedná o nahlášené pálení; 
oznamovatel mìl shodou okolností ve svém pohledu 
traktor, který hoøí. Tato událost byla posouzena jako 
planý poplach (oznamovateli patøí podìkování za jeho 
všímavost, lhostejnost se v takových pøípadech nevy-
plácí). Spoleènì s jáchymovskou jednotkou jsme byli 
vysláni k požáru v bytì. Na místì bylo zjištìno, že se 
jedná o popálenou osobu, které hasièi poskytovali 
pøedbìžnou pomoc do pøíjezdu lékaøe, na místo byl 
povolán i vrtulník. V Dolním Žïáru došlo k požáru 
elektrického vedení. K požáru trávy mezi Dubinou 
a Karlovými Vary jsme vyjíždìli spoleènì s jednotkou 
z Kyselky. Na silnici u Kvìtnové došlo k nehodì cister-
nového automobilu, cisterna byla naštìstí prázdná 
a nedošlo ani ke zranìní, zásah byl klasifikován jako 
únik látek. Na køižovatce ulic Masarykova a Lidická 
v Ostrovì došlo k nehodì dvou osobních automobilù 
a jednoho nákladního, také bez zranìní. Na Horní 
hrad jsme byli vysláni k záchranì osoby, která spadla ze 
stránì, tato osoba se z nepøístupného terénu vyprostila 
ještì pøed pøíjezdem naší jednotky. 

Ostrovští hasièi v srpnu

Milan Kuna, JSDH Ostrov 

Setkání bývalých pracovníkù OD Prior (døíve 
Brigádník) se uskuteèní 29. øíjna od 16.00 hodin 
v Atlantisu Ostrov. 

Upozornìní

Vojtìch Písaèka
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Zprávy ze škol

Poslední srpnový den se nová budova SPŠ 
Ostrov otevøela pozvaným hostùm i všem pøí-
chozím, kteøí byli zvìdavi na to, jak to uvnitø 
jedné z nejmodernìjších škol republiky vypadá. 
Na návrší vedle úøadu mìsta dorazily stovky 
návštìvníkù, kteøí si školní budovu mohli pro-
hlédnout samostatnì nebo prostøednictvím or-
ganizovaných prohlídek, jež zaèínaly každou 
pùlhodinu až do pozdního odpoledne. Pøestože 
to v útrobách školy vypadalo jako ve vèelím úlu, 
našla se øada tìch, komu nejrùznìjší okolnosti 
zabránily v návštìvì Centra technického 
vzdìlávání. Pro nì i pro všechny technicky zalo-
žené je urèena následující zpráva: 

Brány SPŠ Ostrov se pro širokou veøejnost otevøou 
znovu ve ètvrtek 6. øíjna, kdy se ve zdejších pro-
storách mezi 16.00 až 21.00 hod. uskuteèní ètvrtý 
roèník Noci technikù a konstruktérù. Tato akce, 
poøádaná každým rokem nejdeckou firmou Witte, se 
snaží oslovit potenciální zájemce o technické obory 
z øad žákù základních škol, chce seznámit veøejnost 
s technickými vymoženostmi a nabídnout i bonus 
navíc. Letošní roèník má podtitul LEDové svìtlo, už 
podle názvu se vše bude toèit kolem novinky, kterou 
Witte vyvinulo pro své odbìratele, pøední svìtové 
automobilky. Shodou okolností se zájemcùm pøed- 
staví i nový Ford Focus, v nìmž byla tato technologie 
Led Softtouch poprvé instalována. V prostorách školy 
a její bezprostøední blízkosti se dozvíte nejen o nabíd- 
ce oborù, ale i o uplatnìní, které se technikùm v nej -
vìtším závodì karlovarského okresu naskýtá. A po-
kud se na akci osobnì dostavíte, èeká vás na pro-
stranství pøed školou od 19.30 a 20.30 hod. LEDová 
show, pøipravená plzeòskou Techmánií. Bìhem celé 
Noci technikù a konstruktérù se bude soutìžit 
o zajímavé ceny vèetnì možnosti víkendového za-

My, zamìstnanci Gymnázia Ostrov, chceme vy-
jádøit svùj postoj k souèasné situaci na naší škole: 
Výsledky kontroly hospodaøení školy a následné 
odvolání souèasného øeditele nás zaskoèily. 
Rozhodnutí Rady Karlovarského kraje plnì 
respektujeme, zároveò však nepochybujeme 
o morálních a lidských kvalitách Milana 
Martinka. 

Rádi bychom, aby se nezapomínalo na to, že škola 
pod jeho vedením dosahovala vynikajících výsledkù 
ve všech oblastech výchovnì vzdìlávací èinnosti. 
Dùkazem jsou nejen stovky úspìšných absolventù, 
úspìchy studentù v krajských, celostátních i celo-
svìtových kolech vìdomostních a sportovních 
soutìží, ale také stabilní a pøátelský kolektiv kva-
lifikovaných a fundovaných pracovníkù, který se bì-
hem pùsobení Milana Martinka ve funkci øeditele 
gymnázia podaøilo vytvoøit a stabilizovat. 

Naše studenty, jejich rodièe i veøejnost chceme 
ubezpeèit, že v nastalé nelehké situaci budeme i na-
dále vìnovat veškeré své úsilí pedagogické èinnosti 
tak, aby ostrovské gymnázium pokraèovalo v nastou-
pené cestì vysoké kvality a odbornosti. 

Jaroslav Dušek (herec, baviè, cestovatel) 
a Mnislav Zelený Atapana (etnolog, publicista, 
adoptivní syn indiánského kmene Jawalapitiù) 
se setkají s posluchaèi na neformální besedì na 
téma: Èas. Beseda se uskuteèní v Mìstské 
knihovnì Ostrov 9. øíjna v 17.00 hod. 

Akce je benefièní, vstupné 250 Kè bude vìnováno 
Charitì Karlovy Vary jako pøíspìvek na vybudování 
vnitøního výtahu pro seniory a na podporu tibetských 
dìtí a seniorù v indickém exilu. 

Oba úèinkující, stejnì jako poøádající sdružení Taši 
Delé, se vzdávají honoráøù. 

Dík patøí také Mìstské knihovnì Ostrov, která 
bezplatnì zapùjèila prostory a podílí se na propagaci. 
Informace o vstupenkách: tel. 731 433 030 nebo 
facebook: Taši Delé. 

V novém prostøedí jsme pøipravili zajímavé akce:

3. až 9. øíjna Tradièní Týden knihoven.

9. øíjna 17.00 hod. Spoleèná beseda Jaroslava 
Duška a Mnislava Zeleného Atapany 

11. øíjna 14.00 hod. Vernisáž výtvarných prací na 
téma Svatá Anežka Èeská.

27. øíjna 17.00 hod. Tajemné povìsti našeho 
kraje oèima geologa. 

 Moto 
letošního Týdne knihoven je: 15. kraj - kraj knihoven. 
Od pondìlí do soboty budou pøipraveny rùzné akce 
pro všechny vìkové kategorie ètenáøù. 

 Soutìž vyhlášená 
Arcibiskupstvím Pražským a hnutím Na vlastních 
nohou Stonožka probíhá ve spolupráci DK Ostrov 
a ZŠ Májová. Nejlepší práce budou vyhodnoceny 
a vystaveny v knihovnì v rámci 43. dìtského 
filmového a televizního festivalu Oty Hofmana. 
Výstava potrvá do konce øíjna.

Pøednáška Petera Rojíka, 

SPŠ Ostrov - Za technickými novinkami na prùmyslovku

CTVO - vize a skuteènost

Otevøený dopis 
zamìstnancù Gymnázia 
Ostrov

Benefièní beseda 
v knihovnì 

Mìstská knihovna Ostrov
Øíjen je již druhý mìsíc, kdy je knihovna otevøena v nových prostorách Paláce princù. 
Obtížnìjší dostupnost se snažíme ètenáøùm vynahradit rozšíøenou provozní dobou. 
Nejvìtší oddìlení knihovny jsou otevøena dennì kromì nedìle vždy od 9.00 do 
12.00 hod. a odpoledne kromì støedy a soboty od 13.00 do 18.00 hod. 

pùjèení vozu znaèky Ford. Kdo ví, tøeba to budete 
právì vy, komu návštìva naší školy pøinese štìstí. 

Mgr. Libor Háèek 

Pedagogický sbor a provozní zamìstnanci GO

která odkrývá øadu souvislostí spojujících geologické 
jevy se vznikem lidových povìstí. (Peter Rojík je také 
autorem publikace Nerostné bohatství Krušnohoøí, 
nabízené Infocentrem v Domu kultury.) Srdeènì 
zveme na všechny akce. Více na: www.mkostrov.cz  rep

Mgr. Irena Leitnerová



areálu èekají soutìže i dobrodružství. Halloweenské 
masky (èarodìjky, duchové, kostlivci, èerné koèky, 
koš�ata, netopýøi, dýnì, pavouci aj.) budou od-
mìnìny. Akce je urèena pro rodièe s dìtmi i pro 

samotné dìti. Prosba zahrádkáøùm: Máte-li pøebytek 
dýní, mohli byste je vìnovat prosím dìtem na 
vyøezávání strašidelných hlav pøi Halloweenu? 

Tvoøíme z odpadù
Ekocentrum ve spolupráci s OS Benjamin a Lesy ÈR 
vyhlašuje rukodìlnou soutìž pro dìti a kolektivy žákù 
základních škol. Z bìžných odpadových materiálù 
(igelitové tašky a pytlíky, noviny, letáky, plastové 
kelímky, lahve a víèka) lze vytvoøit zvíøátka, plastiky, 
dekorace i módní obleèení. Své výrobky oznaète 
jménem, vìkem a školou a osobnì doruète do EC do 
10. prosince. Všechny práce budou poté vystaveny, 
nejlepší díla budou odmìnìna. 

Povídání o…
4. øíjna je Mezinárodní den zvíøat. Proto pøipravu-
jeme besedu Pùsobení èlovìka na volnì žijící živo-
èišné druhy. Bližší informace a rezervaci si vyžádejte 
telefonicky nebo emailem.

Zápis do kroužkù
Zápis probíhá stále: Ekocentrum po-èt 8.00-18.00 
hod., pá 8.00-17.00 hod. Podmínkou pøijetí do 
kroužku je odevzdání vyplnìné pøihlášky.

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 možno 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. 
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Výtvarná soutìž 
Soutìž „Vánoce našich babièek“ pro dìti MŠ a ZŠ 
v kategoriích: I. pøedškoláci, II. školáci do 10 let, 
III. školáci nad 10 let. Pracovat lze libovolnou 
technikou (keramika, perník, vizovické tìsto, papír, 
sláma, barvy na sklo ad.). V každé kategorii budou 
vyhlášeni tøi vítìzové. Dílka oznaète jménem, vìkem 
a školou a osobnì doruète do MDDM nejpozdìji do 
28. listopadu. Nejlepší práce budou vystaveny 
v MDDM od 1. prosince. Výsledky budou vyhlášeny 
a ceny pøedány na Mikulášské besídce 2. prosince.

Nedìle na letní scénì
Odpoledne se ZUŠ 

Swing Band pod vedením Jaroslava Chmelíka zahraje 
swingovou muziku a jazz. Informace k vystoupením 
v MDDM a region. médiích.

Dìti rodièùm

Vystoupení dìtí zájmových kroužkù MDDM 
Programy na letní scénì se uskuteèní pouze za 
pøíznivého poèasí.

Ekoorientaèní bìh 

Pro dìti školní družiny ZŠ Májová pøipravujeme 
orientaèní bìh, pøi nìmž budou muset prokázat 
vìdomosti z ochrany životního prostøedí. 

Podzimní víkendová stezka 

MDDM ve spolupráci s OS Benjamin, Ekocentrem 
a Lesy ÈR zve rodièe s dìtmi i samotné dìti od osmi 
let do obory Hory s jeleny a daòky. Odtud pùjdeme 
do Svatošských skal, kde si mùžete koupit lehké 
obèerstvení, dále do Doubí, odkud bude zajištìn 
odvoz autobusem. Délka trasy asi 5,5 km. Pozor, 
poèet úèastníkù je limitován kapacitou autobusu! 
Je nutné se pøihlásit nejpozdìji do 6. øíjna 
v MDDM a uhradit úèastnický poplatek 20 Kè. 

20. roèník Ostrovské kolejnice

Veøejná soutìž železnièních modeláøù. Propozice 
soutìže k dispozici v MDDM nebo na:
www.volny.cz/kzm.ostrov

Podzimní prázdniny
Høištì netradièních sportù

Zahrajte si venkovní stolní tenis a na høištích fotbal, 
tenis, nohejbal, basketbal, vyzkoušejte si novì 
otevøená sportovištì v areálu: lanovou pyramidu, 
lezecí stìnu a kostku a venkovní kuželky.

Herna deskových a konzolových her, stepmánie

Vyzkoušejte si oblíbené soutìže na taneèní desce, hry 
na PSX 3, Nintendu WII, X-BOX 360, Stiga hokeji ad.

Podzimní výtvarná dílna 

Hlavním námìtem jsou barvy podzimu v rùzných 
výtvarných technikách a materiálech. Nezapomeòte 
si vzít pøezùvky.

Florbalový turnaj

Pro ètyøèlenná družstva kamarádù nebo spolužákù 
(tøi hráèi v poli a brankáø) ve vìku 9-15 let. Pøihlášky 
do 26. øíjna v MDDM.

Turnaj v kuželkách 
 

Vyzkoušejte si novou kuželkáøskou dráhu v areálu. 
Turnaj otevøen pro všechny školáky i studenty. 
Pøihlásit se mùžete pøed zahájením soutìže.

Hledáme trenéra
Hledáme trenéra pro nejmladší fotbalisty (nar. 2006 
a mladší). Pokud máte zájem trénovat fotbalovou 
školièku, zavolejte MDDM tel. 353 613 248 
(p. Faktor). 

2. øíjna 14.00 hod.

9. øíjna 14.00 hod.

6. øíjna 13.45 hod. Borecké rybníky

9. øíjna 12.30-17.30 hod. 

14.-16. øíjna 10.00-17.00 hod.

26.-27. øíjna 10.00-17.00 hod.  

26. øíjna 9.00-12.00 hod. MDDM

26. øíjna 9.00-12.00 hod. MDDM

27. øíjna 9.00 hod. Høištì s umìlým povrchem

27. øíjna 11.00 hod. 

Praktická mykologie

Pøednáška mykologa Martina Chochela: Mykolo-
gické zajímavosti okolí Ostrova ze sezóny 2011 
a Podzimní a pozdnì podzimní houby. Bìhem pøed-
nášky mají úèastníci možnost nechat si urèit houby, 
které nasbírali. 

Noèní prohlídky

Jak to v Ekocentru vypadá po zavírací dobì? Možnost 
pozorovat chování zvíøat, která jsou veèer jiná než 
ve dne, zejména zvíøata soumraèná a noèní (napø. 

ještìrky a dravci bývají mnohem aktivnìjší). Prohlídky 
s výkladem zaèínají ve 20.30 a 21.00 hod. a trvají asi 
hodinu.

Halloween se zvíøátky
  

Halloween není jen strašení a laskominy, ale i pøí-
jemná romantika. V Ekocentru a dvoøe klášterního 

21. øíjna 16.30 hod.

22. øíjna

31. øíjna 17.30 hod.

MDDM Ostrov
Sportovní víkendy
Víceúèelové høištì, fotbalové minihøištì a nové høištì 
MDDM s umìlým povrchem, høištì netradièních 
sportù a stolní tenis otevøeny dennì do 19.00 hod., 
so, ne 10.00-19.00 hod. 
Informace: MDDM po-pá 8.00-18.00 hod. 

Bc. Šárka Märzová, 
ved. odd. nepravidelné èinnosti

Ekocentrum

 Václav Hraba, ved. EC
Foto: Arvhiv EC Ostrov



úspìchu a jednou inspirovala další mladé 
zpìváky hudbou, která nemá jinou podobu 
než hudební. To se pak o tom tøeba bude 
nìkde psát. V èem by sis o tom ráda jednou 
pøeèetla? Co vlastnì èteš?  

Které místo na svìtì máš nejradši?

Hodnì ètu noviny a èasopisy, a nejradši asi mám 
Reflex, ten si kupuji neustále. Èlánky v Reflexu jsou 
zajímavé a vždy mì alespoò jeden èlánek náramnì 
pobaví.

Nejvíc miluju Prahu, nemùžu si pomoct, ale to mìsto 
je pro mì nejkrásnìjší místo na svìtì. 

A pokud si Debbi získá publikum v Ostrovì, k její 
milované Praze možná pøibude i Ostrov. Mít svùj 
Ostrov bude atraktivní vždy. A jestli se ètenáøùm 
nezdály odpovìdi Debbi atraktivní jen proto, že jsou 
struèné, pak by mìli vìdìt, že Debbi nejradìji na 
všechny otázky odpovídá zpìvem. Proto jsou její 
koncerty tak atraktivní. 

telné kouzlo. Ve své dobì rozpoutalo ve 
Velké Británii takzvanou beatlemánii. 
Bìhem dvou let pak absolvovala skupina 
Beatles pøes dvì stì velkých koncertù po-
øádaných po celém svìtì. Moc Ti pøeji, abys 
rozpoutala „debbimánii“, užila si tvùrèího 
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Rozhovor
Zpìvaèka Debbi chce mít svùj Ostrov

Jaké to bylo, když 
jsi díky Èesko-Slo-
venské Superstar 
najednou vstoupi-
la do showbyznysu 
a hvìzdy, které jsi 
døíve znala jen z te-
levize a rádia, ti na-
bídly tykání?

Když tøeba Davida Kollera jako èlovìka 
porovnáš s nìkým z rodiny nebo z kruhu 
kamarádù, najdeš mezi slavným zpìvákem 
a takzvanì obyèejným èlovìkem nìjaký zá-
sadní rozdíl?

Kdo tì dosud v životì nejvíc inspiroval?

Jestli tomu rozumím tak, že se dá hudba 
pouze vnímat jako hudba, pak chápu, že 
vnímání skupiny Beatles mohlo být pro 
tebe zásadní. První album Beatles s názvem 
Please Please Me bylo vydáno pøesnì tøicet 
let pøed tvým narozením, ale podnes má pro 
spoustu lidí na celém svìtì své neopakova-

Já ani nevím, jelikož to vìtšinou tak vyšlo, že jsme si 
automaticky zaèali tykat, ale od koho mì to nejvíc 
pøekvapilo a tìšilo, bylo právì od Davida Kollera.

Musím pøiznat, že asi moc velké rozdíly tam nejsou. 
Pøece i slavní lidé jsou jen lidé. 

Rodina a pak Beatles, nevím, je to možná divné, ale 
když si vezmu hudbu, tak mì nejvíc inspirují Beatles,
 i když hudba nemá vlastnì žádnou podobu.

Mnoho lidí ze svìtového showbyznysu vlastní nìjaký ten ostrov v oceánu. Prý se to sluší a patøí, aby jejich úspìch takový módní šperk korunoval. V našich 
zemìpisných šíøkách není obvyklé, že by nìkdo nìjaký ostrov kdesi daleko vlastnil, ale vím o tom, že jedna úžasná mladá zpìvaèka se chystá získat jeden 
pøekrásný ostrov tady u nás. Je to ostrov pohody, architektury, historie a kultury, ležící mezi oceánem noblesy karlovarských lázní a moøem hlubokých lesù 
Krušných hor. A nejmenuje se jinak než mìsto Ostrov. Koupit mìsto Ostrov nelze. Ale získat si ho, ano. A kdo získá Ostrov, mùže pak navždy øíkat: „Mám 
svùj Ostrov!“ Ostatnì, jako to øíkají legendy filmaøského svìta, které se rok co rok do Ostrova sjíždìjí na Festival Oty Hofmana, který letos, mimo jiné, 
ozdobí v úterý 11. øíjna Superkoncert zpìvaèky Debbi. Když se malá Deborah Kahl nauèila chodit, dostala od své maminky za odmìnu pusu. Psal se rok 1995 
a nezávisle na tom vyšlo nové album Davida Kollera pojmenované „Pusa“. Sám David Koller nemohl tušit, že touhle pusou symbolicky políbil sotva 
cupitající holèièku, jejíž kroky pomalu, ale jistì zaèaly míøit k hudbì, díky které se nakonec oba dva zpìváci jednoho dne setkali. Pro okamžiky tohoto 
rozhovoru jsem Debbi navrhnul tykání, což mì inspirovalo k první otázce.

Richard Langer



zervaèních a zušlech�ujících po-
vrchových úprav. Nevyøezává, 
spíše vytesává a vybrušuje. Ctí 
pøírodní, stárnutím mìnící se ba-
revnost a kresbu døeva, jeho vù-
ni a ušlechtilost. Nerad prozra-
zuje názvy abstraktních dìl, 
vždy� každý vnímá tvary, linie, 
barvy, vùnì a tóny po svém. Od 
složitì proplétaných linií se po-
stupnì propracovává k jedno-
duchým tvarùm, jasné linii a vý-
razu, nebrání se již povrchovým 
úpravám a barevnému tónová-
ní. Svoji tvorbu dlouhá léta ve-
øejnì neprezentoval (neodva-
žoval se). K tomu se poprvé od-
hodlal po naléhání pøátel. 
Poprvé tak samostatnì vystavo-
val v galerii Arnika v Aberta-
mech (1997), podruhé na Staré 
radnici v Ostrovì (2003), kam se 
nyní vrací výstavou døevìných 
soch z nejnovìjší tvorby. 
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Letošní zahájení divadelní sezóny v Ostrovì nám 
pøedstaví divadelní hry Vše o ženách a Vše o mužích 
chorvatského autora Miro Gavrana, který patøí mezi 
nejvýraznìjší chorvatské autory své generace. Jeho 
dílo bylo pøeloženo do více než dvaceti jazykù. Miro 
Gavran byl také prvním chorvatským autorem, jehož 

hry se hrály v Eugene O'Neill Theater Center (1999). 
Získal 15 divadelních a literárních ocenìní, mezi nìž 
patøí napø. Literární cena pro nejlepšího spisovatele 
roku støední Evropy (1999), udìlovaná v Maïarsku. 
Jeho román Zapomenutý syn byl zaøazen na èestnou 
listinu v roce 2002 ve Švýcarsku. 

Komedie o mužích, kteøí se domnívají, že všechno ví, 
a to nejen o ženách. Takový je podtitul veselohry, 
která nás pobaví 31. øíjna v divadelním sále Domu 
kultury. Inscenace se stala pøíležitostí pro tøi hereèky, 
z nichž každá se pøedstaví hned v pìti rolích, a to vše 
v rytmu songù 60. let 20. století. Diváci se mohou tìšit 
na Jitku Schneiderovou, Annu Šiškovou a Janu 
Krausovou. 

Divadelní hra, která volnì navazuje, je tragikomedie 
o mužích pro ženy, aby je opìt nepochopily. Na tuto 

komedii se mùžeme tìšit 26. listopadu. Bìhem veèe-
ra se pøedstaví zajímavé pøíbìhy rùzných mužských 
typù, které se mezi sebou budou vzájemnì proplétat, 
aby vytvoøily povedený divadelní kus, jehož podtitul 
je: Jak muži sami sebe vidí, za co se nestydí i stydí. 
Pobavit nás pøijedou Maroš Kramár, Filip Blažek 
a Michal Slaný. Na divadelní komedie chorvatského 
dramatika Miro Gavrana, který vyprodává divadla 
od Washingtonu pøes Buenos Aires až po Bombaj, 
si mùžete zakoupit vstupenky v Infocentru v Domì 
kultury Ostrov. 

Vše o ženách 

Vše o mužích

„Jak dlouho maluji? Od dìtství. Kreslívala jsem 
vždycky moc ráda, jen tak, sobì i jiným pro radost. 
Pomalovala jsem kdejaký papír a kdejaké prkýnko. 
Nejdøív jsem zaèala malovat motivy staré Prahy na 
rùzné døevìné materiály, až jsem definitivnì zùstala 
u olejomalby na plátnì. Protože vìtšinu svého vol-
ného èasu trávím na chalupì, zaèala jsem malovat 
rùzné staré vìci, které 
vidím v tomto prostøedí 
a mám je ráda, jako 
mlýnky, hmoždíøe, staré 
hrnce, vázièky, fajfky, 
svícny atd. A tak vlastnì 
vznikla moje zátiší…“

Narodila se 7. ledna 
1944 v Praze. Výtvarný 
talent byl pøedpokla-
dem i pro orientaci její 
budoucí profese. Jenže 
cesta absolventky støed-
ní umìleckoprùmyslo-
vé školy nevedla k ma-
líøské paletì pøímoèa-
øe. Sudièky u kolébky jí 
totiž vìnovaly nejen 
talent výtvarný. Štìdøe ji 
obdaøily i vlohami hu-
debními, které ji na èas 
od štìtcù a barev od-
vedly. Témìø šest let profesionální dráhy zpìvaèky 
v souboru Karla Gotta (do r. 1980) však bylo 
obohacením jejího vnitøního života i cennou životní 

Ivan Schafer se narodil v Karlo-
vých Varech (1948) a svému ro-
dišti zùstal vìrný. Vìrný zùstal 
i rodinné stavaøské tradici, pra-
coval jako projektant. Technic-
kou profesi, vykonávanou pøe-
vážnì za stolem v uzavøeném 
prostoru, kompenzoval toulka-
mi pøírodou, kterou se obèas 
pokoušel zachytit v kresbách 
a malbách. Uvolnìní a oslovení 
pøírodou tak pøenášel svým vý- 
tvarným projevem do krajin, 
kytic a zátiší. Stále více ho lákalo 
prostorové ztvárnìní vjemù, ná-
lad a pøedstav. Vhodným a do-
stupným materiálem bylo pro 
nìho døevo. V posledních letech 
se stále více vìnuje døevìným 
skulpturám, „špalkùm“, jak øíká, 
do døeva tesaným objektùm, 
pohádkovým postavám i „reál-
nìjším“ figurám. Døevìná díla 
vìtšinou ponechával bez kon-

Na svých cestách po Èechách jsem se krátce zastavila v Orlické galerii v Rychnovì nad Knìžnou a našla 
jsem poklad: výstavu Obrázky z podzámèí Vlasty Kahovcové. Okamžitì jsem vìdìla, že bych chtìla 
výstavu zapùjèit do ostrovského kláštera. Je to zvláštní, ale lidé, kteøí opravdu nìco dokážou, jsou velmi 
skromní a vìtšinou i pøátelští. Tak se stalo, že Vlasta Kahovcová svolila a zájemci se mohou od 27. øíjna 
do 27. listopadu pøijít podívat na její krásná zátiší do kostela Zvìstování Panny Marie v Ostrovì. 

Vìra Èarná, ved. Kláštera Ostrov

Zpìvaèka, hereèka a výtvarnice Vlasta Kahovcová
zkušeností. Od krajinomalby a poulièní lyriky staré 
Prahy se stále více obrací k „portrétùm“ vìcí. Malíøka 
Vlasta Kahovcová vypráví prostøednictvím ole- 
jomaleb svých zátiší, propracovaných s filigránskou 
jemností a precizností, rùzné životní pøíbìhy. Je v nich 
nìha tak køehká, jak hlavièky pomnìnek, noblesa, 
jako lesk cínu na starodávných konvicích a svícnech. 

Je v nich život, krása 
a jizvy. Své stálé pøízniv-
ce má malíøka nejen 
v Praze, jedineènost je-
jího malíøského rukopi-
su obdivují i v Ostravì, 
Olomouci, Vrchlabí, 
Chrudimi, Špindlerovì 
m l ý n ì ,  Š u m p e r k u  
a mnoha dalších mís-
tech naší republiky. Její 
zátiší vlastní sbìratelé ve 
Švédsku, Holandsku, 
Nìmecku, Švýcarsku, 
Rakousku, Americe i na 
Havaji. 

Dodejme, že párkrát do 
mìsíce odloží Vlasta Ka-
hovcová štìtce a barvy 
a postaví se na prkna, 
která znamenají svìt. To 
proto, aby vyvážila pia-

nissimo své malíøské práce fortem herectví. Ostatnì, 
vždy� o tom vypráví i nejeden obrázek. 
(Pøevzato z katalogu výstavy v Orlickém muzeu) 

Døevìné sochy na Staré radnici

rep

Vše o ženách a mužích 
v divadle

Martina Novotná 



7. øíjna pátek 19.00 hod.

Dá se hubnout zdravì a znovu nepøibrat? Co jíst a pít 
pøi hubnutí, abychom se cítili dobøe? Odpovìdi na 
tyto a další otázky vám dá autorka øady knih o zdra-
vém životním stylu, Jarmila Madžuková. Na pøednáš-
ce se dozvíte spoustu jednoduchých tipù, které vám 
usnadní cestu za hubnutím.

30. øíjna nedìle 15.00 hod. 

Uvádí Dìtské divadlo Z Bedny. Pohádka o tom, 
kterak se hloupý Honza vydá do svìta a porazí nejen 
zlo, ale i draka, aby si zasloužil krásnou princeznu

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

KOSTEL ZVÌSTOVÁNÍ PANNY MARIE 

Pokraèuje výstava

Doprovodná akce 43. FOH. Unikátní putovní 
výstava velkoformátových fotografií, mapujících dílo 
významného filmového tvùrce Karla Zemana.

Návštìvníci si mohou prohlédnout ukázky a pracovní 
zábìry z natáèení ze ètrnácti Zemanových filmù 
(Vynález zkázy, Ukradená vzducholoï, Cesta do pra-
vìku aj.). V úterý 11. øíjna v 10.00 hod. se koná 
pøednáška filmového historika Pavla Taussiga k výsta-
vì. Zájemci se mohou hlásit na tel. 724 509 195, 
e-mail: klaster@dk-ostrov.cz
Výstava potrvá do 19. øíjna.

23. øíjna nedìle 17.00 hod.
Koncert 

Patrnì nejstarší aktivní skupina v Èechách, 
zabývající se moderním folkem. Jak šel èas, její 
složení se mìnilo, ale vìrní posluchaèi zùstali. 

Kapela vystoupí ve složení: Jiøí Tichota (umìlecký 
vedoucí, šestistrunná kytara), Zdena Tichotová 
(zpìv, perkuse), Jiøí Holoubek (zpìv, dvanácti-
strunná kytara), Dušan Vanèura (zpìv, kontrabas), 
Veronika Souèková (zpìv, perkuse), Jiøí Cerha 
(zpìv, perkuse).
Vstupné v pøedprodeji 150 Kè, v den koncertu 200 Kè

27. øíjna ètvrtek 17.30 hod.
Vernisáž výstavy 

Výstava bude prodejní, potrvá do 27. listopadu.

JAK ZDRAVÌ HUBNOUT

POHÁDKA O HONZOVI

KAREL ZEMAN - FILMOVÝ KOUZELNÍK 

VLASTA KAHOVCOVÁ  
OBRÁZKY, ZÁTIŠÍ

SPIRITUÁL KVINTET

12. øíjna støeda 19.30 hod.
Divadelní sál DK Ostrov

Vystoupí Václav Vorlíèek, Zdenìk Zelenka, Bìla Gran 
Jensen a další významní festivaloví hosté.

13. øíjna ètvrtek 14.00 hod.
Mírové námìstí Ostrov

13. øíjna ètvrtek 20.00 hod.
T klub DK Ostrov

Pro festivalové hosty i veøejnost

14. øíjna pátek 9.30 hod.
Spoleèenský sál DK ostrov

14. øíjna pátek 14.00 hod.
Spoleèenský sál DK Ostrov

21. øíjna pátek 19.00 hod., spoleèenský sál DK

Pro úèastníky taneèních kurzù, jejich rodièe a pøátele

22. øíjna sobota 15.00-23.00 hod., spoleèenský 
sál DK Ostrov

Vystoupí kapely: Spínací špendlík, Do øady, Šanov 1, 
Thalidomide, Vision Days, Plesnivý fazole, Menfiltr, 
The Kvíè.

27. øíjna ètvrtek 17.00 hod., kavárna DK

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

31. øíjna pondìlí 19.30 hod., divadelní sál DK  
Miro Gavran

Komedie, která vás rozesmìje a zaútoèí i na vaše city. 
Smích a slzy, to je Vše o ženách, dámská jízda i pro 
muže. Herecký koncert tøí skvìlých hereèek, z nichž 
každá se pøedstaví v pìti rolích v rytmu songù 60. let 
20. století.
Režie: Jana Janìková
Hrají: Anna Šišková, Jana Krausová, Jitka 
Schneiderová.

1. øíjna sobota 17.00 hod.

Vernisáž výstavy Ivana Schafera
Døevìné plastiky
Ve své tvorbì se autor stále více vìnuje døevìným 
skulpturám (špalkùm, jak sám øíká), do døeva tesaným 
abstraktním objektùm i realistiètìjším figurám. Nevy-
øezává, spíš vytesává a vybrušuje. Ctí pøírodní, stárnu-
tím mìnící se barevnost a kresbu døeva, jeho vùni 
a ušlechtilost. 
Výstava potrvá do 31. øíjna.

FESTIVALOVÁ TALK SHOW 
Richarda Langera

VELKÉ ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE

FESTIVALOVÝ JAZZOVÝ VEÈER

KARNEVAL pro MŠ a veøejnost

KARNEVAL pro ŠD a veøejnost

PRODLOUŽENÁ

TANEÈNÍ PODVEÈER 

DØEVÌNÉ VARIACE 

ÈÍROFEST

VŠE O ŽENÁCH 
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STARÁ RADNICE OSTROV 

Kultura

KLÁŠTER OSTROV

DOPROVODNÉ AKCE FESTIVALU

KAREL ZEMAN 
FILMOVÝ KOUZELNÍK

VÝSTAVA STRAŠIDEL

VÝSTAVA POHÁDKOVÝCH KOSTÝMÙ

FESTIVALOVÁ ŠKOLKA,

FESTIVALOVÁ DÍLNA 

FESTIVALOVÝ SUPERKONCERT
DEBBI & PETR ŠEVÈÍK & MONIKA   
POVÝŠILOVÁ

SETKÁNÍ DÌTÍ S LAMPIÓNY

BUBENICKÁ A OHÒOVÁ SHOW 

OHÒOSTROJ

ACH TY VRAŽDY!

8. záøí až 19. øíjna 9.00-18.00 hod.
Kostel Zvìstování Panny Marie

11. až 14. øíjna úterý až pátek
Pøedsálí DK Ostrov

11. až 14. øíjna úterý až pátek
Klubovna è. 8 DK Ostrov

11. až 13. øíjna úterý až ètvrtek 10.00 hod.
Spoleèenský sál

 pøedstavení pro 
MŠ: O Anièce ze mlejna. Hudební pohádka o hamiž-
né mlynáøce, která chce s pomocí pekla získat, co jí 
nepatøí. Uvádí Divadlo M Praha.

11. až 13. øíjna úterý až ètvrtek 16.00 hod.
Klubovna è. 8 DK Ostrov

pro veøejnost

11. øíjna úterý 18.00 hod.
Divadelní sál DK Ostrov

Sedmnáctiletá zpìvaèka, která má kromì podma-
nivého hlasu i skvìlé písnièky. Lehkost a samozøej-
most, která z Debbi vychází, je v prostøedí tuzemské 
populární hudby opravdu unikátní. Spoleènì s ní 
vystoupí talentovaný Petr Ševèík, který se v letošním 
roèníku SuperStar umístil na 5. místì a semifinalistka 
téže soutìže Monika Povýšilová.

11. øíjna úterý 19.45 hod.
Mírové námìstí Ostrov

11. øíjna úterý 19.50 hod.
Mírové námìstí Ostrov

11. øíjna úterý 20.00 hod.
Mírové námìstí Ostrov

12. øíjna støeda 18.00 hod.
Divadelní sál DK Ostrov

Projekce svìtové premiéry 6. dílu kriminálních kome-
dií režiséra Zdeòka Zelenky

43. DÌTSKÝ FILMOVÝ 
A TELEVIZNÍ FESTIVAL
OTY HOFMANA
11. - 14. øíjna 2011, Ostrov

Soutìžní i nesoutìžní projekce každý den, 
podrobný program na samostatných plakátech 
a na: www.festival-ostrov.cz
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Kinokavárna

DÙM KULTURY OSTROV

Pøipravujeme v kinì na listopad

KAMARÁD TAKY RÁD 
MUŽI V NADÌJI (repríza)
 

1. a 2. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 105 minut, èeské titulky (*12) 

Premiéra
Chtìli jsme zdokonalit lidskou rasu, místo toho jsme 
pøišli o pozici pánù tvorstva. Film barvitì a napínavì líèí 
revoluci, která vedla k tomu, že nás na piedestalu 
civilizace vystøídali nižší primáti. 
Produkce: USA. Žánr: akèní sci-fi

1. sobota 20.00 hod.
Vstupné: 80 Kè, 115 minut (*12) 

Premiéra
Mùže být nevìra základem š�astného manželství? 
Šarmantní bonviván Rudolf je o tom pøesvìdèen: 
„Ženská má mít pocit, že o chlapa musí bojovat, musí 
se snažit, aby si ho udržela. A hlavnì, ženská se nesmí 
nudit!“ Produkce: ÈR. Žánr: komedie

ZROZENÍ PLANETY OPIC 

MUŽI V NADÌJI 

RIO
Od tvùrcù filmu Doba ledová. Letí na nejdivoèejší, 
nejkouzelnìjší místo na svìtì… domù.

PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH PODIVNA
Jack je zpátky! V hlavní roli Johnny Depp, Penélope 
Cruz a Geoffrey Rush.

RYCHLE A ZBÌSILE 5
Akcí nabitý film plný šílených kaskadérských výkonù, 
neuvìøitelných aut a krásných žen

ÈERTOVA NEVÌSTA
Nová pohádka Zdeòka Trošky 

Pøipravujeme

4. listopadu pátek 17.00 hod., Pùda Staré radnice

Výstava karlovarské malíøky a grafièky Marie 
Horváthové
Potrvá do 30. listopadu.

10. listopadu ètvrtek 
19.00 hod., divadelní sál DK

Jazzový koncert: Beatles In Jazz

19. listopadu sobota 15.00 až 23.00 hod. 
Spoleèenský sál DK Ostrov

Vystoupí kapely: Status Praesents, Hazydecay, 
Censorshit, Bethrayer, Unnecessarity, Hannibal 
Lecter, Noisebone, Choose Avail.

20. listopadu nedìle 17.00 hod. 
Kostel Zvìstování Panny Marie

Úèinkovat budou i hosté souboru.

26. listopadu sobota 19.30 hod., divadelní sál DK 
Miro Gavran

Tragikomedie o mužích pro ženy, aby je opìt 
nepochopily.
Hrají: Maroš Kramár, Filip Blažek, Michal Slaný.
Režie: Jana Janìková

GRAFICKOU CESTOU

PETRA VLKOVÁ BAND

HARDCORE CELEBRATION

Køest nového CD Orbis pictus 

VŠE O MUŽÍCH

6. a 7. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 75 Kè, 130 minut, èeská verze 

Repríza
Poslední dobrodružství ságy o Harrym Potterovi. 
V tomto výpravném finále eskaluje bitva mezi dobrem 
a zlem do otevøené války èarodìjného svìta. Nikdy 
nebylo v sázce tolik jako teï. Nikdo už není v bezpeèí. 
Produkce: USA. Žánr: fantasy

7. a 8. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 120 minut, èeské titulky (*12) 

Premiéra  
Hrdinka, která nepøestává inspirovat generace 
ètenáøù a divákù po celém svìtì, si nyní díky novému 
a odvážnému filmovému zpracování nachází cestu 
k nové generaci. „Tento pøíbìh je v podstatì velmi 
strašidelný a temný. Vzniklo už pøibližnì 24 adaptací 
a málokterá z nich se téhle temné stránky pøíbìhu 
dotkla,“ øíká režisér Cary Joji Fukunaga. 
Produkce: USA. Žánr: romantické drama

8. a 9. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 124 minut, èeská verze

 
Premiéra
Vyberou ho jako vhodného kandidáta pro unikátní 
vìdecký experiment, který má Americe produkovat 
Supervojáky. Pokus se vydaøí a z nìho se stane doko-
nalá lidská bytost. Na boj s nacisty pøesto nedojde, 
protože se zjeví mnohem nebezpeènìjší nepøítel, 
který chce ovládnout svìt. 
Produkce: USA. Žánr: historická sci-fi

13. a 14. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 75 Kè, 110 minut, èeská verze 

Repríza
Hrdinové filmu se vydávají na závodní okruhy. 
Závoïák Blesk McQueen se spoleènì se svým nej-
lepším pøítelem, jedineèným odtahovým vozem Burá-
kem, vydává na zcela nové dobrodružství do exo-
tických zemí celého svìta. 
Produkce: USA. Žánr: animovaná komedie

14. a 15. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 60 Kè, 104 minut (*12) 

Premiéra
Nikdy nevíte, kdo se zrovna dívá. Máte pocit, že vás 
nìkdo sleduje? Mùže to být osamìlý ètyøicátník, 
jehož vlastní život je tak prázdný, že parazituje na 
životech jiných. Ivan Trojan podává další ze svých 
mimo-øádných výkonù, z nìhož vám jistì pùjde mráz 
po zádech. Produkce: ÈR. Žánr: thriller

15. a 16. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 75 Kè, 104 minut, èeská verze 

Premiéra
Zvíøata ve Franklin Park Zoo zbožòují svého ošetøo-
vatele Griffina, proto když se rozhodne odejít, pod-
lehnou panice a rozhodnou se porušit svá prastará 
pravidla mlèení a odhalí své nejvìtší tajemství: umí 
mluvit! Produkce: USA. Žánr: komedie

20. a 21. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 75 Kè, 94 minut, èeské titulky 

Premiéra
Výjimeèný snímek (celkem 16 filmových ocenìní) je 
výpovìdí toho, nakolik podléháme své duši, jakou 
moc má nad námi a zda jí dokážeme vzdorovat 
v otázkách života a smrti. 
Produkce: Francie. Žánr: mysteriózní thriller

21. a 22. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 75 Kè, 126 minut, èeské titulky (*12) 

Repríza
Opravdu si myslíte, že znáte pøíbìh Lidic? Je to pøíbìh 
obyèejných lidí, kteøí se absurdní shodou náhod 
pøipletli do cesty dìjinám. Pøibližuje osud Lidic za II. 
svìtové války z neobvyklé perspektivy. Pøibližuje osu-
dy skrz mezilidské vztahy, zejména lásku, která stojí na 
zaèátku. Produkce: ÈR. Žánr: drama

HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI 
2. èást 

JANA EYROVÁ 

CAPTAIN AMERICA: PRVNÍ AVENGER

AUTA 2 

VIDITELNÝ SVÌT 

OŠETØOVATEL 

MORTEM 

LIDICE 

22. a 23. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 91 minut, èeská verze 

Repríza
Nejlínìjší tvor pod sluncem, chlupatý pandí chlapík Po 
pøekonal sám sebe, nauèil se kung fu a zachránil rodné 
údolí pøed zlosynem Taj Langem. Tady by mohl jeho 
osud skonèit, ale v Poovì životì je stále co odhalovat, 
napøíklad, jak je možné, že jeho tatínkem je houser? 
Produkce: USA. Žánr: animovaná komedie

27. a 28. ètvrtek a pátek 17.30 hod.
Vstupné: 60 Kè, 112 minut, èeská verze 

Premiéra

Když se skupinka teenagerù rozhodne na kameru 
„Super osmièku“ natoèit zombie horor, ani ve snu by 
nikoho z nich nenapadlo, že výsledný film bude ještì 
dìsivìjší, než zamýšleli. Filmování bude extrémnì ná-
roèné a nebezpeèné, ale když máte v hlavní roli nej-
hezèí holku ve mìstì, byla by škoda ho nedokonèit. 
I když pøi tom mùže jít o život. 
Produkce: USA. Žánr: sci-fi

28. a 29. pátek a sobota 20.00 hod.
Vstupné: 65 Kè, 95 minut, èeské titulky (*15) 

Premiéra
Øíkají mu Øidiè. Pøes den je filmovým kaskadérem, po 
nocích si pøivydìlává jako nájemný øidiè zloèineckých 
gangù. Nezajímá ho, o jakou práci ten veèer zrovna 
jde, øítí se nocí s policejními vozy v zádech. 
Produkce: USA. Žánr: akèní

29. a 30. sobota a nedìle 17.30 hod.
Vstupné: 65 Kè, 118 minut, èeská verze 

Premiéra

Už zase na nás útoèí mimozemš�ané. Tentokrát si ale 
vybrali špatný èas a špatné místo. Jejich prvotním 
cílem se stal Divoký západ a doba, kdy všem, kdo tu 
chtìli pøežít, visely kolty proklatì nízko. Tvùrci ovšem 
slibují mimoøádný zážitek. 
Produkce: USA. Žánr: western, akèní sci-fi

KUNG FU PANDA 2 

SUPER 8 

DRIVE 

KOVBOJOVÉ A VETØELCI 

Pùjèovna DVD - novinky
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KØÍŽOVKA

Èertova nevìsta
Pøíbìh o lásce a odvaze, inspirovaný klasickou 
pohádkou Boženy Nìmcové Spravedlivý Bohumil

Nickyho rodina
Film o tom, jak pøíklad jednoho èlovìka i po 70 letech 
dokáže inspirovat lidi a mìnit dnešní svìt

V peøinì 
Magický svìt dobrých i zlých snù, který se ukrývá 
pøímo v našich peøinách, ožije v muzikálové pohádce 
F. A. Brabce. 

Saxana - veletrh strašidel 
Volné pokraèování filmu Dívka na koštìti

43. DÌTSKÝ FILMOVÝ A TELEVIZNÍ FESTIVAL OTY HOFMANA

Vodník a Karolínka 
Pohádka o lásce vodníka Jonáše a mlynáøovy dcery 
Karolínky, o vodnickém prokletí a záludných intrikách

Škola princù 
Romantická, ale hlavnì úsmìvná pohádka o jednom 
až pøíliš slušném princi a o princeznì, která se ne-
chtìla uèit

4Teens „Lyžák“
Seriál pro teenagery je o nich a (nejen) pro nì.

Andìl
Hlídejte si svého strážného andìla, protože bez nìj to 
není ono.

Janek a Anežka
Pohádka Janek a Anežka je závìreènou prací 
studentù Univerzity Tomáše Bati, Fakulty multime-
diálních komunikací ve Zlínì.

Cesta do pravìku 
Èeský barevný fantasticko-nauèný film o výpravì ètyø 
chlapcù do pravìku (1955)

Robinsonka 
Filmové zpracování známé knihy M. Majerové 
o tøináctileté dívce, jejíž život zmìní smrt maminky 
(1974)

Záhada hlavolamu 
Film podle kresleného seriálu Jaroslava Foglara 
(1993)

Únos domù 
Film vychází z pøíbìhu, který si v knižní podobì našel 
cestu ke ètenáøùm v Holandsku, Nìmecku, Dánsku
i Èeské republice. (2002)

SOUTÌŽNÍ FILMY: 35 mm SOUTÌŽNÍ FILMY: 
TELEVIZNÍ TVORBA

TEMATICKÉ FILMY:  
TÉMA: „HRDINA“

Pøijeïte si užít vodních radovánek do moderního Aquacentra, pár krokù od autobusové zastávky Jáchymov Láznì. Èeská na vás tobogán, whirpool, plavecké dráhy 
i dìtský bazének a sauna. Pøi objednání pøedem se mùžete po vodní hladinì prohánìt v aquazorbingové kouli. Jste-li milovníci relaxace, mùžete pøímo v budovì 
Aquacentra okusit exotické i klasické masáže, kryokabinu, solnou jeskyni, fitcentrum a jiné vybrané lahùdky. A pokud hledáte zajímavý dárek (tøeba už i na Vánoce), rádi 
vám vystavíme dárkové poukazy na uvolòující masáže, relaxaèní koupele nebo i na vstupné do aquacentra. A pozor: Návštìvníci aquacentra mají parkování na 
vyhrazeném parkovišti zdarma! Více na: www.aquajachymov.cz 

Deset prvních úspìšných øešitelù køížovky získá volnou vstupenku do Aquacentra v Jáchymovì. Vyluštìnou tajenku zasílejte na adresu info@dk-ostrov.cz. 
Odevzdat ji také mùžete osobnì v Informaèním centru v Domì kultury v Ostrovì. Správné znìní tajenky z minulého èísla znìlo: Svatá Anežka Èeská 
Pøemyslovna. Deset prvních úspìšných luštitelù jsme již kontaktovali a permanentky na 43. dìstký filmový a televizní festival si mohou vyzvednout 
od 4. øíjna 2011 v Informaèním centru v Domì kultury. 

Rep

Aquacentrum Jáchymov zve i mimo léto 
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Tipy na výlet 
Ostrovy Èeské republiky (pokraèování)

Klínovec (pùvodnì nìmecky Keilberg), se svými 1244 m nadmoø-
ské výšky nejvyšší vrcholek Krušných hor, dostal své èeské jméno 
až po první svìtové válce. Již v roce 1884 byla na jeho vrcholku 
slavnostnì otevøena vyhlídková vìž, která pak výletníkùm slou-
žila dlouhá desetiletí. 

V roce 1893 ji doplnila výstavba hostince, postupnì rozšiøovaného pro 
stále stoupající pøíliv návštìvníkù. V roce 1908 se dokonce v jeho 
hlavním sále konala jubilejní výstava prùmyslových výrobkù z Kruš-
nohoøí. Léta návštìvníci obdivovali kazetový strop bývalé haly, pozdìji 
jídelny restaurace. 

Jak vìž, tak i hotel jsou ale již delší dobu mimo provoz a èeká je 
plánovaná pøestavba. Blízko hotelu je 80 m vysoká telekomunikaèní vìž, 
ta však není pøístupná veøejnosti. I tak vyhlídka z vrcholové plošiny stojí 
za to. 

Klínovec je dostupný po silnici z Božího Daru, lanovkou z Jáchymova 
(nástupní stanice je 3 km od lázní), nebo ze severu lanovkou od chaty 
Nástup. Pìší turista mùže volit cestu po žluté znaèce ze Suché (4 km) 
nebo po èervené z Božího Daru pøes Neklid (také asi 4 km).  

V roce 1587 se uvádí jedenáct gruntù a také krèma, 
kde se roènì vytoèilo 45 sudù piva z panského 
pivovaru v Ledèi. Zdejší obyvatele živila pøevážnì 
práce na jejich polích. Informací z historie této malé 

obce se asi zachovalo velmi málo. Jednou z nich je 
datum 14. srpna 1870. Tehdy se na návrší nad obcí 
konal tábor lidu, vyjadøující souhlas s politikou 
poslancù Èeského zemského snìmu. Návrší bylo 
tehdy pojmenováno Deklarant, ale název se neujal. 
Svoji historii má i místní zvon. Ten první visel na vìtvi 
starého kaštanu na návsi, zmizel však pro úèely 
I. svìtové války. Nový si poøídili místní z dobrovolné 
sbírky r. 1920. I ten však pohltila válka. Ten následující 
zakoupili obèané Ostrova r. 1968, pro následující 
normalizaci nemohl být ale vysvìcen. K zachovaným 
památkám v obci patøí litinový køíž na podstavci 
z r. 1852 a kamenný františkánský køíž z r. 1891, stojící 
na okraji vesnice. Pod vsí stojí odedávna mlýn, 
v polovinì 19. stol. tu pracovala i malá brusírna skla. 
Pohroma stihla stavení r. 1931, kdy den pøed 
Silvestrem zcela vyhoøelo. I pøesto byl mlýn znovu 
obnoven a mlelo se v nìm až do šedesátých let. 

Dnes máme pøed sebou výlet do okresu Havlíèkùv Brod. Zde se nedaleko Ledèe nad Sázavou, v nadmoøské výšce 413 metrù, rozkládá další z obcí jménem 
Ostrov. V souèasné dobì tu pøebývá asi 130 stálých obyvatel. Nedaleko protéká øeka Sázava a jeden z pøítokù, Nezdínský potok. První písemná zpráva 
o obci pochází z r. 1408.

Na louce pod mlýnem stojí køíž z r. 1949, kdy zde 
zemøel pøi sekání trávy místní mlynáø. Zajímavostí 
urèitì je, že mlýn navštìvoval spisovatel Jaroslav 
Foglar. Jeho oddíl táboøil v nedalekém zákrutu øeky 
Sázavy. Místo, známé jako Sluneèní zátoka, se obje-
vilo v knížce Hoši od Bobøí øeky. Jaroslav Foglar má 
v tìchto místech od r. 1997 památník. Pìkná místní 
povìst se vztahuje k místu zvanému Kamenné stádo. 
Zlá selka zde prý nechala zkamenìt pasáèka s celým 

stádem ovcí. „Oveèky“ z køemene jsou tu od tìch dob 
dosud, i když èást balvanù byla již vykopána. Co se 
týká souèasnosti, obec Ostrov vznikla jako samo-
správný celek 23. øíjna 1990, obecní úøad pak otevøel 
své dveøe 1. záøí 1991. V r. 2008 se konaly oslavy 600 
let od první písemné zmínky o obci. Ostrov udržuje 
kontakty s ostatními místy téhož jména v naší repub-
lice. Proto i zde jistì znají další cíl naší cesty, Ostrov 
nad Oslavou v okrese Žïár nad Sázavou. 

Lubomír Mayer

V Informaèním centru v Domu kultury nyní nabízíme na prodej Obrazovou mapu Karlovarského kraje s prùvodcem, s popiskami v èeském, 
anglickém a nìmeckém jazyce a s plánem mìst západoèeských lázní (Karlovy Vary, Mariánské a Františkovy Láznì). 

Dále nabízíme Cyklomapu Karlovarského kraje pro rok 2011 s vybranými trasami (také pro in-line vyjížïky) a nový stolní kalendáø pro rok 2012 
s historickými fotografiemi obcí Karlovarska. Vydavatelství Dialog novì dodalo do našich infocenter zajímavé propagaèní materiály, týkající se 
nerostného bohatství v Krušnohoøí. Tyto a mnohé další materiály mùžete u nás získat zcela zdarma. Tìšíme se na vaši návštìvu. 

Informaèní centrum Ostrov

Dana Kolovratníková, vedoucí IC

Poznejme svùj region

Klínovec

Jiøí Ciprian



Obchod byl i v minulosti pro Ostrováky dùležitým 
zdrojem pøíjmù. Velmi oblíbené byly týdenní a vý-
roèní trhy. Veverky si pamatují žadonìní Ostrovákù 
k císaøi Maxmiliánovi kolem r. 1570 o povolení konat 
koòské trhy alespoò dvakrát do roka, ovšem bez 
kladné odpovìdi. 
Postupem èasu se trhy a samotný prodej pøesunuly 
na Staré námìstí. Prodávající mìli k dispozici stánky, 
zvláš� kvùli tomuto prodávání postavené. Za pro-
nájem se platil mìstu poplatek stejnì, jak to známe 
i dnes. Proè tomu tak bylo? Kromì jiného šlo hlavnì 
o to, zamezit podomnímu obchodování a nekontro-
lovanému prodeji. Ano, peníze z pronájmu byly také 
velkým motivem. Vlastnì… je to poøád stejné, že? 

využití. Kvìty se dají obalit jako øízek. Z kvìtu bezu je 
velmi lahodná š�áva, pøipravovaná za studena i za tepla. 
Sušené kvìty se používají na èaj proti nachlazení nebo 
ve smìsích jako èaj proti kašli. V zeleném stavu se plo-
dy zavaøují jako napodobenina pikantních kaparù, na-

pøíklad pro ozdobení chlebíèkù. Ve zralé podobì se 
bezinky pod rukama domácích alchymistù promìòují 
v lahodné marmelády, povidla, želé i víno hodné králù. 
Sušené bezinky jsou lahùdkou i ozdobou nejedné 
sváteèní krmì. V syrovém stavu bych ovšem požíval 
pouze trošku, protože vìtší množství umí zpùsobit 
nevolnost, zvracení, prùjmy a celkovou ochablost. Bez 
je rozhodnì jedním z nedocenìných darù pøírody.

Bezinka je také bìžné, leè pouze lidové pojmenování. 
Je to jméno plodu. Prabáby našich prababièek a stovky 
generací pøed nimi se s bezem dùvìrnì kamarádily. 
Archeologické prùzkumy dokazují, že již pravìký èlo-
vìk bezinky nejen konzumoval, ale dokonce používal 
jako jedno ze svých oblíbených barviv pro primitivní 
svršky a pravdìpodobnì i k barevnému zkrášlení 
obydlí. Jedná se nejèastìji o statný keø nebo strom, 
dorùstající až sedmimetrové výšky, s hustì olistìnou 
korunou a plochým koøenovým systémem. Letorosty 
jsou zelené, následnì pøechází do svìtle šedé, aby 
nakonec probarvily zvrásnìnou kùru ve svìtle hnìdou, 
nìkdy šedavou. Zajímavostí je bohatá, mìkká až pìno-
vitá døeò vìtví. Listy jsou øapíkaté, vstøícné, lichozpe-
øené. Kvìt je nasazován až po plném olistìní: drobná 
pìtièetná kvítka, bílá až žlutobílá, silnì aromatická, kve-
toucí ve vzpøímených plochých, deštníkovitých kvìten-
stvích. Kvìty se následnì promìní v zelené asi pìti-
milimetrové peckovièky, které jsou ve zralosti èerno-
fialové s krvavì èervenou š�ávou. Bez kvete od kvìtna 
do èervence (plody dozrávají v srpnu a záøí). Nachází se 
vìtšinou ve vlhkých humózních pùdách, na rumištích, 
podél potokù a v lužních lesích. O hojné rozšíøení se 
starají ptáci. Nalezli byste jej v celé Evropì, kromì 
nejsevernìjších èástí. Trochu se divím, že není použí-
ván v zahradách jako dekorativní rostlina. Mnozí jej 
považují za léèivku. Bezinky obsahují velké množství 
vitaminu A a C. Také v kuchyni nalezne bez mnohé 

Opìt nabízíme pro maminky na mateøské dovolené 
a jejich dìti dopolední program na celý týden: 
pondìlí:   úterý:  støe-
da:  ètvrtek: 

 pátek:  Pravidelní návštìvníci MC 
mají možnost zakoupení permanentky, která je 
v tomto školním roce platná na všechny dopolední 
programy. Provozní kapacita MC je ale omezena 
(15 dìtí), proto pamatujte na to, že maminky s per-
manentkami mají vždy pøednost! Novì zaèínáme 
s  pro mírnì pokroèilé dospìlé, vždy 
ve støedu od 5. øíjna v 17.00-18.00 hod. (tentokrát 
bez dìtí).  na téma tìhotenství, 
porod a šestinedìlí v pátek 21. øíjna 17.00-19.00 hod. 
(lektor  porodní asistentka, cena 200 Kè). Nejbližší 

 pøipravujeme na nedìli 16. øíjna 
14.00 hod., pøihlásit své miminko mùžete do 10. øíjna 
na tel. 608 914 469. 
Bližší informace na www.mc-ostruvek.estranky.cz  

Minihrátky, Keramická dílna,
Minoškolièka, Dopoledne s vizá-

žistkou, Zpívánky.

Konverzací v NJ

Tìhotenský semináø

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

Mateøské centrum Ostrùvek 

Rady pro zahrádkáøe

Dana Kolovratníková,  jednatelka 

Klub èeských turistù

Bez èerný (Sambucus nigra L.)

Milan Jandourek, DiS

RNDr. František Wohlmuth, pøedseda KÈT

Text a kresba: Martina Novotná 

Foto: Martina Kosová

6. øíjna

13. øíjna

20. øíjna

27. øíjna

18.00 Zahájení 
18.05 Zprávy, Informaèní servis, Policejní zpravo-
dajství, Okénko z radnice 
18.25 Pod lupou
18.40 Rozhovor na téma (øeditel FOH) 

18.00 Zahájení 
18.05 Zprávy, Informaèní servis, Policejní zpravo-
dajství, Okénko z radnice 
18.25 Škola hrou

18.00 Zahájení 
18.05 Zprávy, Informaèní servis, Policejní zpravo-
dajství, Okénko z radnice  
18.25 Café U nás

18.00 Zahájení 
18.05 Zprávy, Informaèní servis, Policejní zpravo-
dajství, Okénko z radnice  
18.25 T.T.T.

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, pøipo-
mínky nebo dotazy (i pro naše hosty) telefonujte na 
353 800 515 nebo pište na: marketing@tv-ostrov.cz, 
nebo mùžete zaslat textovou zprávu na 777 572 089.  

Provozní doba kontaktního místa v bývalé Sbìrnì 
Sazky v Domì kultury: po 8.00-17.00 hod., út 9.00-
17.00 hod., st 8.00-17.00 hod., èt 9.00-17.00 hod., 
pá 9.00-15.00 hodin.

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
 Jáchymovský tolar 11. roèník (Radonová 

nauèná stezka)  

 Zájezd na Eurorando 2011 do Andaluzie  (do 
21. øíjna)

 Pod Krušnými horami: Merklín, Hroznìtín, 
Velký Rybník  

Od Ohøe z Klášterce nad Ohøí na tabulovou 
horu Úhoš�

 Podél Ohøe z Klášterce do Stráže nad Ohøí

 Køížem krážem Hazlovskou pahorkatinou

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. 

1. øíjna

5. øíjna

8. øíjna

15. øíjna 

22. øíjna

29. øíjna

Libochovice - zámecká zahrada                             Foto: Archiv KÈT

Hana Ševèíková, produkce 
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Ètenáøské pøíspìvky

Dáno mi v povaze, mám pozorovací úchylku. Po 
pracovním dni èi týdnu procházím své mìsto a zdá se 
mi, že lidskost vymírá. Tìšila jsem se na procházku 
Ostrovem, že prohlédnu svá oblíbená zákoutí a po-
hlédnu na novì se rodící tváø mìsta v rùzných 
lokalitách, jejichž nedílnou souèástí jsou i lidé. Ve 
sluneèném dni jsem se tìšila dobré náladì i pøesto, že 
jsem pøišla vyèerpaná z práce. Natìšená na tváøe 
známé i neznámé, které potkám, jsem postupnì 
ztrácela úsmìv na tváøi. Každý druhý èlovìk se buï 
mraèil, byl naštvaný, uspìchaný, znechucený… Øíkala 
jsem si: Šla jsem pøeci naèerpat energii, kde je? To se 
vytratilo všechno veselí a radost? Vím, není lehké bytí 
v této dobì, ani já to nemám lehké a ostatní také ne. 
Pøesto právì v tìchto tìžkostech oèekávám vìtší 
vstøícnost a náklonnost v lidech. Jak jsem zjistila, je 
tomu právì naopak. Z mého pohledu nikdo 
neoèekává, že jim nìkdo pomùže nebo bude opo-

Mìl jsem tu èest úèastnit se 10. záøí pietního aktu 
u Rudé vìže smrti ve Vykmanovì, který zaštítila 
Konfederace politických vìzòù. Ta se touto cestou 
pøipojila k tzv. Dnùm evropského dìdictví, projektu, 
jehož cílem je pomocí zpøístupnìní bìžnì uzavøe-
ných památek pøekonat pøípadné rozpory mezi 
národy „starého kontinentu“ a vypovìdìt pøíbìh naší 
spoleèné evropské historie. O dùležitosti pøedávání 
tohoto poselství o Evropì snad není nutné široce 
polemizovat. Zvláštì uvìdomíme-li si, že žijeme 
v dobì, již nejeden seriózní západní komentátor 
nazývá obdobím hluboké krize politicko-spoleèen-
ského øádu. Nepochybuji, že každá ze zemí pøispìla 
svým dílem do této nevšední truhlice odkazù. 
Zároveò jsem však pevnì pøesvìdèen o tom, že jeden 
z nejjasnìjších klenotù této sbírky má pøedevším 
duchovní rozmìr. Je jím v tìchto dnech více než 
aktuální poznání, že názorový extremismus, a� už 
pravicový, èi levicový, vede ve finále vždy pouze 
k potlaèení práv, dùstojnosti a svobody èlovìka. 
Hlavními nositeli této pravdy jsou u nás pøitom 
pamìtníci dob komunistických represí, jimž dìjiny 
pøiøkly výmluvný název: vìzni svìdomí. Bìh èasu však 
nelze zastavit. Neuplyne mnoho let a jedinou pøipo-
mínkou této epochy zùstanou stavby, jako je na-
pøíklad ostrovská Vìž smrti.

O to více mì pøekvapil fakt, že se u jejího úpatí sešel 
pouze znaènì proøídlý hlouèek èlenù Konfederace, 
zástupcù mìst Ostrova a Jáchymova a delegace 
Ústavu pro studium totalitních režimù. A� to bylo 
zpùsobeno nepøíliš kvalitní propagací nebo ne-
pochopitelnou ignorancí obsluhy vrátnice, zájem 
veøejnosti spolu s dalšími významnými osobnostmi 
obèanské spoleènosti se ukázal být nulový. Celý 
komplex pøitom zoufale potøebuje jakékoli snahy 
o zviditelnìní. Od doby, kdy byl vyhlášen národní 
kulturní památkou a pøeveden do vlastnictví minister-
stva kultury, okázale chátrá a žádosti èlenù konfe-
derace o zøízení muzea totality nedopadají na úrod-
nou pùdu. Dùvodem je pøitom dle jejich výpovìdí 
pøebujelá byrokracie a neochota vyèlenit nevelké 
finanèní prostøedky ze státního rozpoètu z dùvodu 
všeobecného šetøení. O to absurdnìji na mì poté 
pùsobila pøítomnost vozu vyšší tøídy mladobo-
leslavské automobilky v luxusním provedení, jenž 
patøil již zmínìnému státem øízenému historickému 
ústavu. To už je ovšem jiný pøíbìh! Potøeba vzniku 
takového zaøízení je pøitom pomìrnì zjevná. Nechci 
tvrdit, že by se nové muzeum stalo magnetem 
pøitahujícím èeskou veøejnost. Stejnì tak nejsem 
naivní, abych pøedpokládal, že by jeho návštìva 
podnítila mladou generaci a studenty k extra hlubo-
kému zájmu o problematiku. Každopádnì na druhou 
stranu nevìøím, že genius loci daného místa spolu 
s bohužel zatím doèasnou výstavou, vìnovanou 
pøíbìhùm tamních „politických muklù“ (z nichž 
vìtšina v dobì nástupu sotva oslavila 20. naroze-
niny), by nechaly lidskou bytost bez emocí. Po dalších 
nìkolik let se pøitom náplní jejich dnù stalo pouze 
zpracovávání radioaktivní „rudìnky“, jak ji eufe-
misticky nazval jeden z pamìtníkù. Dopad podob-
ných muzeí tedy mùže být omezený, každopádnì 
jsem pøesvìdèen, že v èasech, kdy jsou národní 
deníky zaplnìny zprávami o vzplanutí národnostních 
a rasových nepokojù v Šluknovském výbìžku, jejichž 
symbolem se staly obrázky pochodujících neonacistù 
na jedné a útoky romských skupin na druhé stranì, je 
jakýkoli pokus o vyzdvihnutí dùležitosti lidské huma-
nity hoden podpory. Nezbývá proto než doufat, že 
i v dobì nutných rozpoètových škrtù se najde 
v porovnání s dalšími výdaji smìšná èástka i na 
memento v podobì ostrovské Rudé vìže smrti. 

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka 
o.s. zahajuje další cyklus pøednášek o waldorfské 
pedagogice. 

Pøednáška Právo na dìtství (waldorfská pedagogika 
v pøedškolním vìku) se uskuteèní 19. øíjna v 16.30 
hod. v pøednáškovém sále Krajské knihovny v Karlo-
vých Varech. Pøednáší Táòa Smolková, øeditelka MŠ 
Maitrea ve Slušticích.

Vše pro dìti od 0 do 10 let (obleèení, hraèky, 
koèárky, autosedaèky aj.)
Pøedsálí v prvním patøe Domu kultury Ostrov
Prodej v sobotu 15. øíjna od 10.00 do 16.00 hod. 

Rád bych touto cestou poprosil veøejnost o pomoc pøi 
doplnìní unikátní sbírky, která se týká ocenìní horníkù 
Jáchymovských dolù. Sbírám již 15 let veškeré medaile, 
vyznamenání, èestná uznání, diplomy a prùkazky 
k medailím, udìlované v Jáchymovských a uranových 
dolech v letech 1949-1989. Jedná se také o malé 
hornické pøilbièky, které mnohdy nìkomu doma slouží 
jako dekorace. Chci oslovit každého z vás, kdo by doma 
nìco mohl mít a chtìl by, aby se památka po tátovi èi 
dìdovi zachovala, nech� se na mì obrátí. Budu velmi 
rád i za dotazy èi námìty. Rád bych také touto cestou 
podìkoval ostrovskému obèanovi Jánu Petrikovi za 
hornické vyznamenání, které mi do sbírky vìnoval.

Oddíl stolního tenisu provádí vždy v úterý 
a v pátek od 19.00 hod. nábor stolnì tenisových 
talentù narozených v letech 2001 až 2003. 

Zájemci o tento sport se v uvedené dny mohou 
dostavit do tìlocvièny ZŠ J. V. Myslbeka, ul. J. V. 
Myslbeka 996, Ostrov. 

Sezóna akcí zaèala vlastnì hned po Novém roce, kdy 
jsme poøádali Snìžnou Púovu cestu za pokladem, 
následovalo Velikonoèní vajíèko, letos již II. roèník 
Pony trojboje s doprovodným programem, opìt 
s krásnými cenami a se super výkony dìtí s poníky. 
Druhým rokem též následovaly Dny dìtí (v Eko-
centru, v Mateøském centru Ostrùvek a v družinì 
ZŠ Májová). Novì letos pøibyly akce na Vìtrném 
vrchu: Indiánské léto 
a Country muzicí-
rování, kde jsme se 
též s poníky zúèastnili. 
I letos jsme opìt sou-
tìžili na Meziná-
rodním šampionátu 
Welsh pony a Cob 
v Pardubicích, odkud 
jsme z výstavy pøivezli 
jedno druhé a jedno 
tøetí místo, z dìtských 
soutìží pak jedno 
tøetí a jedno šesté 
místo. Z Chomutovské 
III. shetland pony 
show jsme si pøivezli 
pìt postupových mašlí, zde jsme navíc mìli i pre-
miéru pony parkuru (bez chyby). Prázdniny jsme pak 
zakonèili na XV. národní výstavì a soutìžích Plasy 
2011, odkud jsme si z výstavy dovezli cenná umístìní: 
první místo získal náš mladý høebec welsh pony B 

Pomozte doplnit hornickou 
sbírku

Podzimní dìtská burza

Usmívejme se
rou. Taková je doba, která nás všechny v mnohém 
pouèila a usmìrnila do urèitých postojù. Avšak mám 
pocit, že právì proto by lidé v takovém hezkém 
mìsteèku, jako je Ostrov, mìli být více semknutí, 
vstøícní, milí a nápomocni druhému, radovat se ze 
života, vždy� je pøeci krátký, a když není životní radost, 
je tu radost ze zdraví nebo jen prostì buïme rádi, že 
tu jsme. Postrádám úsmìv, tak jednoduché a prosté 
gesto, které neublíží, ale potìší a nabudí druhé k lepší 
náladì. Darovat nìkomu úsmìv nás nic nestojí a roz-
záøí i smutné oèi. A� je dotyèný známý nebo neznámý, 
úsmìv potìší každého a vìøte, že vìtšinou bude 
opìtován a tím bude mít hezèí chvíle víc lidí. Ráda žiji 
v tomto mìstì, jen mám pocit, že upadá do všední 
deprese, proto apeluji na všechny, aby se více usmí-
vali. Jsem obyèejný, pracující a vytížený èlovìk jako 
vìtšina, také jsem nìkdy bez nálady, ale úsmìv mám 
jako odzbrojující zbraò a doporuèuji ji všem. 

Letošní sezóna v Prima Horseland klubu
Prigo's Frisbee, dále druhé místo pro naši malou 
Proud Marry v kategorii letošních høíbat welsh A 
a tøetí místo pro její matku Limetree Proud v kategorii 
klisen welsh A. V silné konkurenci dìtských soutìží 
jsme vybojovali první místo a pohár v jízdì zruènosti, 
ètvrté místo v soutìži Lead rein a dvakrát šesté místo 
v Mladém vystavovateli. Zaèátkem školního roku 
opìt zahajujeme spoleènì s Ekocentrem Ostrov 

již II. roèník kroužku 
Mladý chovatel Pony, 
o který je stále vìtší 
zájem. Dále máme 
v plánu uspoøádat 
„Køtiny našich letoš-
ních høíbátek“ a úèast-
nit se opìt Michaelské 
pouti v našem mìstì. 
V øíjnu to bude Pony 
Hubert k slavnostnímu 
zakonèení letošní jez-
decké sezóny a samo-
zøejmì i letos bude (již 
potøetí) v Prima Hor-
seland klubu Mikuláš 
i Vánoèní výprava za 

lesní zvìøí s nadílkou. Všem dìtem pak posílá Prima 
Horseland klub hodnì podkovièek pro štìstí v celém 
školním roce. 
Více na: www.primahorseland.snadno.eu 

Lenka Baïurová, Ostrov

Denisa Paèanová

Oddíl stolního tenisu 
hledá talenty

Wlaštovka 
zahajuje cyklus pøednášek

Mgr. Vìra Tolarová

 Jaroslav Jandák, pøedseda oddílu

Lukáš Koláø, Pøíbram

Vìž smrti: 
evropské dìdictví 
v zapomnìní

Jan Železný
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Poslední páni Ostrova
Velkovévodové z Tos-
kány byli posledními 
pány Ostrova. Rokem 
1789, kdy zemøela po-
slední pøíslušnice rodu 
Báden-Bádenských Eli-
zabeth Augusta (1725-
1789) a kdy také skon-
èila nájemní smlouva, 
podle níž spravoval 
ostrovské panství její 

bratranec, kníže Jan Schwarzenberg, stal se Ostrov 
pøedmìtem øady majetnických zmìn a pøesunù. 
R. 1809 bylo ostrovské panství zapsáno do zemských 
desek již jako majetek vládnoucích Habsburkù a po 
letech jednání a výmìn pøipadlo velkovévodovi 
Toskánskému Ferdinandovi III., bratru císaøe 
Františka I. Nový majitel povìøil správou panství svùj 
úøednický aparát a teprve v dobì protihabsburského 
revoluèního hnutí v Itálii se r. 1859 do Ostrova uchýlil 
jeho syn Leopold II., který musel Toskánu definitivnì 
opustit.

Leopold II. (1797-1870) vyrostl ve Florencii a cítil se 
Italem. I veškerá rodinná komunikace a korespon-
dence byla vedena v italštinì. Jeho vláda byla pro 
Toskánu pøíznivá, zasloužil se o zemìdìlství vysou-
šením bažin, zavedl telegraf a elektrifikaci, stavbu 
silnic a železnic i ochranu historických památek. Šlo 
však nicménì o nenávidìné Habsburky a pøed-
stavitele monarchie a Leopold II. musel s rodinou ze 
dne na den Florencii i veškerý svùj tamìjší majetek 
opustit. Žil potom støídavì v Ostrovì a v Brandýse 
nad Labem, v novì získaném zámku. Jeden z prvních 
historiografù nazval dobu této vlády „požehnanou 
dobou v dìjinách Ostrova“. Byla to již doba uvolnìní 
od robotních povinností a poddanství, omezení 
feudálních práv, doba mìš�anské iniciativy: poèátky 
industrializace, zakládání spolkù, reforma školství. 
Leopold II. všechny tyto snahy podporoval, a to do té 
míry, že se v letech 1861, 1864 a 1867 stal 
ostrovským starostou. Plnil tyto povinnosti dùslednì 
a zasloužil se výraznì o zvelebení mìsta. Mimo jiné 
se zasadil o znovuotevøení piaristického gymnázia 
(pomáhal je financovat), také o založení první ostrov-

ské lékárny U Zlaté koruny a výstavbu mìstské már-
nice, což v dobì neutìšené hygieny byl poèin oprav-
du záslužný. Poskytl mìstu pomoc také po nièivém 
požáru r. 1866. Celá velkovévodova rodina, hlavnì 
z iniciativy Leopoldovy manželky Marie Antonie, 
pøispívala na fondy pro chudé, nemocné a školy, také 
na obnovu sakrálních památek. Dodnes se zachoval 

kamenný obelisk, zatím neurèeného pùvodního 
umístìní, s nápisem: Grossherzogin Maria Antonia 
Garten - 1898 (Zahrada velkovévodkynì Marie 
Antonie). Po opravì zdobí obelisk ostrovskou kláš-
terní zahradu.

Dìdic a syn Leopoldùv, Ferdi-
nand IV. Toskánský (1835-
1908), své panství øídil, ale 
pobýval zde jen v letních mì-
sících. Velká stavební díla sice 
nový majitel v této dobì ne-
uskuteènil, velmi dùslednì však 
vedl koneènou úpravu zámec-

kých budov, opatøených jednotnou fasádou. Na 
hlavní portál dal umístit habsburský znak. Jako patron 
se staral o údržbu far a kostelù na panstvích (Ostrov, 

Hroznìtín, Dìpoltovice, Pernink, Radošov, Bor, kap-
le v Bystøici a v Ostrovì). Jeho syn, Josef Ferdinand, 
již jen arcivévoda rakouský (1872-1942), Ostrov 
ponechal zcela v rukou úøedníkù. Rokem 1918 pak 
všechen habsburský majetek v Èeskoslovenské re-
publice pøipadl novì vzniklému státu. Více než pan-
ská vláda, pro mìsto vcelku pøíznivá, tížila v tomto 
období Ostrov bøemena váleèná: dlouhodobé kon-
flikty napoleonských válek vyžadovaly od obyvatel 
stále vyšší kontribuce (odvody penìz, potravin, bran-
cù), ubytování a zásobování procházejících vojen-
ských oddílù a jejich bezohledné chování. Postupnì 
se však Ostrov stával prosperujícím venkovským 
mìstem s tøemi továrnami (továrna na støešní le-
penku, porcelánka, továrna na zpracování kùže), 
s více než tøemi desítkami øemeslníkù, dvìma pivo-
vary a šesti restauracemi, s poštou a telegrafem, 
s øadou kulturních a sportovních spolkù. Podílel se na 
výstavbì silnic, hlavnì co se týkalo spojení s Kar-
lovými Vary, kam zdejší zemìdìlci dodávali své vý-
pìstky. Mìsto získalo i spojení železnièní: na Buštì-
hradské dráze a 1896 i lokální dráze do Jáchymova. 
Kromì velkorysé budovy okresního sirotèince (1912-
1913) zde nevznikly žádné monumentální stavby, 
vyrostla zato øada mìš�anských domù a rodinných vil. 
R. 1910 mìl už Ostrov 288 domù a 2603 obyvatel. 
Ožil také opuštìný areál piaristické koleje, r. 1897 jej 
zakoupil nìmecký ženský øád Sester køes�anské lásky 
a zøídil tu internátní dívèí školu, na tehdejší dobu 
velmi pokrokovì vedenou. Jednou z jejích chovanek 
byla také èeská hereèka Zita Kabátová.

Mìsto žilo, jako vìtšina obdobných obcí, øadou 
církevních i svìtských svátkù a slavností, na nichž se 
vždy podílel ostrovský støelecký spolek se svými 
malebnými uniformami a prapory. Pìvecké, diva-
delní a sportovní spolky, tradièní zvyky, reprezen-
taèní plesy, to všechno dotváøelo atmosféru kve-
toucího, pohodového mìsta. Tìžce ji narušila první 
svìtová válka, v níž Ostrov ztratil více než osmdesát 
svých mužù, mìsto hladovìlo a trpìlo epidemiemi. 
Pøišlo také o tøi zvony farního kostela. K dalším, již 
skuteènì pøevratným zmìnám v životì ostrovských 
obyvatel mìlo však teprve dojít… 

Mgr. Zdenka Èepeláková

FOH - bilbord

Leopold II. velkovévoda Toskánský

Ferdinand IV. 
velkovévoda Toskánský
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