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Sdělení starosty města

Vážení	 spoluobčané,	 v	 poslední	 době	 se	 šíří	 zpráva	
o	údajném	přistěhování	sociálně	nepřizpůsobivých	jedin-
ců,	či	dokonce	komunit	do	Ostrova.	Mohu	vás	ujistit,	 že	
jsem	 já	 jako	starosta	města	nebo	kdokoliv	 jiný	z	vedení	
města	neuzavřeli	s	jinou	obcí,	krajem	nebo	soukromou	in-
stitucí	dohodu	(nebo	smlouvu)	o	tom,	že	se	do	Ostrova	za-
čnou	stěhovat	a	přihlašovat	k	trvalému	pobytu	tito	jedinci	
či	 komunity.	 Tato	 zpráva,	 která	 se	 šíří	 mezi	 ostrovskou	
veřejností,	je	naprostý	nesmysl	a	jedná	se	o	pouhou	fámu.

Bc. Pavel Čekan, starosta

Městské koupaliště 
nabízí nové zázemí

Ostrovské	koupaliště	se	může	pochlubit	novým	zázemím	
pro	 návštěvníky.	 Podařilo	 se	 vybudovat	 obslužný	 objekt	
sportovišť,	 který	 byl	 navržen	 jako	 nástavba	 na	 stávající	
recirkulační	stanici.	

Nástavba,	která	zabírá	zhruba	polovinu	půdorysu	recirku-
lační	stanice,	byla	osazena	na	plochou	střechu.	Zbývající	
část	tvoří	krytá	terasa.	Nástavba	je	členěna	okny	a	dveř-
mi.	V	objektu	byla	vytvořena	sociální	zařízení	a	převlékár-
ny	 pro	muže	 a	 ženy	 včetně	 imobilních	 osob	 a	místnost	
pro	občerstvení	se	zázemím.	Pro	přístup	imobilních	osob	
k	objektu	byl	vytvořen	nový	přístupový	chodník	s	mostkem	
a	bylo	upraveno	zábradlí	okolo	ochozu	bazénu.

Stavba	byla	zahájena	24.	 října	2011	a	dokončena	 letos	
15.	června.	Poté	začalo	kolaudační	řízení	stavby.	Projek-
tant:	 Jurica	 a.s.,	 zhotovitel:	 Toužimská	 stavební	 společ-
nost	 s.r.o.,	 technický	 dozor:	 ONKO,	 spol.	 s	 r.o.	 Celková	
cena	díla:	6.872	mil.	Kč	vč.	DPH.

Martin Kuchař, Odbor investic

Cyklistická stezka
Ostrov - Jáchymov

Výstavba	 cyklostezky	 byla	 zahájena	 20.	 června	 předá-
ním	 staveniště	 zhotoviteli	 za	 účasti	 zástupců	 veřejných	
zadavatelů,	měst	Ostrov	a	Jáchymov,	a	zhotovitele,	firmy	
Eurovia	Cs	a.s.,	na	místě	bývalé	železniční	tratě	Ostrov	-	
Jáchymov,	po	které	povede	 trasa	nově	budované	cyklis-
tické	stezky.	

Zájmové	 území	 se	 nachází	 mezi	 severní	 částí	 Horního	
Žďáru	 a	 jižní	 částí	 Jáchymova,	 vpravo	 od	 silnice	 I/25.	
Na	 trase	 jsou	 tři	mostní	 objekty:	 dva	mostky,	 jeden	 ka-
menný	obloukový	propustek	a	tunel.	Konec	trasy	prochází	
bývalým	 nádražím	 v	 Jáchymově,	 nyní	 upraveným	 parčí-
kem.	Cyklostezka	je	navržena	v	živičném	zpevnění.	Mostní	
objekty	budou	rekonstruovány	a	osazeny	novou	mostov-
kou,	tunel	bude	upraven.	

Stavba	 je	 koncipována	 tak,	 aby	 co	nejméně	narušovala	
stávající	přirozený	vzhled.	Použité	materiály	jsou	přírodní	
(kámen,	dřevo).	Stávající	kamenné	konstrukce	byly	pone-
chány,	budou	pouze	opraveny.	 	Projekt	bude	financován	
z	dotačního	titulu	„Zařízení	a	infrastruktura	cestovního	ru-
chu	v	oblasti	Centrálního	Krušnohoří	II.	etapa“,	financova-
ného	programem	„Cíl	3	/	Ziel	3	na	podporu	přeshraniční	
spolupráce	mezi	Českou	republikou	a	Svobodným	státem	
Sasko	2007-2013“.	

Termín	dokončení	stavby	byl	určen	do	28.	června	2013.	
Předpokládaná	 celková	 hodnota	 veřejné	 zakázky	 dle	
projektové	 dokumentace	 činila	 13,9	 mil.	 Kč	 bez	 DPH.	
Celkové	uznatelné	náklady	dotace	byly	12,8	mil.	Kč	s	ná-
sledujícími	podíly:	10	%	vlastní	podíl	žadatele,	85	%	dota-
ce	z	Evropského	regionálního	rozvojového	fondu	(ERDF),	
5	%	dotace	ze	státního	rozpočtu	ČR.	V	soutěži	o	veřejnou	
zakázku	byla	dosažena	následující	cena:	za	část	vedenou	
v	k.	ú.	Horní	Žďár	u	Ostrova:	5,02	mil.	Kč	bez	DPH,	za	část	
vedenou	v	k.	ú.	Jáchymov:	3,36	mil.	Kč	bez	DPH.	Celková	
vysoutěžená	hodnota	činí:	8,38	mil.	Kč	bez	DPH.

Martin Kuchař, Odbor investic

Ostrovští hasiči
druzí v republice

V	 rámci	 oslav	 130.	 výročí	 založení	 sboru	 se	 ve	 dnech	
6.	a	7.	července	v	Blovicích	konalo	historicky	první	Mis-
trovství	 České	 republiky	 jednotek	 SDH	 ve	 vyprošťování	
zraněných	osob	z	havarovaných	vozidel.	

Mistrovství	 se	 zúčastnilo	 jedno	 družstvo	 z	 každého	 kraje,	
které	 nominoval	 ředitel	 příslušné	 krajského	 Hasičského	
záchranného	sboru	(HZS).	Mistrovství	rozhodoval	sbor	kva-
lifikovaných	rozhodčích	z	řad	HZS	České	republiky.	Tým	roz-
hodčích	hodnotil	zásah	a	vyproštění	zraněné	osoby	ve	třech	
oblastech:	taktika,	technika	provedení	zásahu	a	poskytnutí	
první	pomoci	zraněnému	před	příjezdem	lékařů.	Mezi	hlavní	
kritéria	 hodnocení	 v	 oblasti	 taktiky	 patří	 především	 velení	
u	zásahu,	spolupráce	celého	týmu,	bezpečnost	práce.	

V	 oblasti	 techniky	 pak	 ovládání	 vyprošťovacích	 zařízení,	
způsob	využití	různých	ochranných	prostředků	na	přímou	
ochranu	zraněné	osoby	a	vyproštění	zraněného	včetně	za-
jištění	životně	důležitých	funkcí	a	fixace	vyprošťovaného.	
Za	Karlovarský	kraj	nominoval	ředitel	HZS	Karlovarského	
kraje	družstvo	z	Jednotky	SDH	Ostrov.

Jako	první	do	soutěže	nastoupili	právě	naši	hasiči	z	Ostro-
va	ve	složení:	Josef	Černý	ml.,	Vladimír	Tancibudek,	Ilona	
Tvrdá,	Tomáš	Herbázský	a	jako	náhradník	Jiří	Formánek.	
Funkci	zdravotníka	vykonávala	jako	jediná	žena	této	sou-
těže,	Ilona	Tvrdá.	Svým	výkonem	dokázala,	že	i	ženy	mají	
u	hasičů	své	místo,	zasloužila	si	uznání	všech	přítomných.	
Její	kolegové	jsou	na	ni	pyšní	a	říkají,	že	nebýt	Ilony,	roz-
hodně	by	nepatřili	mezi	nejlepší.	Tento	tým	nasadil	hned	
na	začátku	vysokou	laťku,	což	dokazuje	i	získání	druhého	
místa.	Postupně	se	vystřídalo	všech	dvanáct	soutěžních	
týmů	z	ČR	a	družstvo	dobrovolných	hasičů	z	německého	
Triptisu.	Je	vidět,	že	odborná	příprava	a	spousta	času	strá-
veného	na	cvičištích	nese	své	ovoce.	Je	zapotřebí	podě-
kovat	 také	kolegům	z	HSZ	Karlovarského	kraje,	kteří	se	
velmi	zásadně	podíleli	na	přípravě	ostrovského	družstva.

Josef Černý, velitel JSDH Ostrov

Aktuálně

V	rámci	projektu	Ostrovské	kulturní	léto	vystoupí	v	Zámec-
kém	parku	v	Ostrově	v	pátek	31.	srpna	kapela	Tata	Bojs	
s	 předkapelou	 Zajíc	 Company.	 Regionální	 kapela	 Zajíc	
Company	 vystoupí	 od	19.00	hod.,	 následně	pak	kapela	
Tata	Bojs.	Ceny	vstupenek	jsou	v	předprodeji	za	250	Kč,	
na	 místě	 za	 300	Kč.	 Je	 možno	 je	 zakoupit	 v	 Infocen-
tru	 v	 Domě	 kultury	 Ostrov,	 další	 předprodeje	 naleznete	
na	www.mproduction.cz	

V	 den	 konání	 koncertu	 budou	 od	 14.00	 hod.	 uzavřeny	
brány	 ze	Staroměstské	ulice	 (Vstupní	 propyleje	 a	 brána	
od	hřbitova),	 které	 s	 řekou	Bystřicí	 vymezují	 prostor	pro	
konání	 koncertu.	 Ostatní	 části	 parku	 budou	 veřejnosti	
přístupné.	 Návštěvníkům	 se	 prostor	 pro	 koncert	 otevře	
v	17.30	hod.,	 vstup	bude	možný	Bílou	bránou	a	bránou	
ze	 Staroměstské	 ulice	 (Vstupní	 propyleje).	 K	 parkování	
mohou	 návštěvníci	 využít	 kromě	 stávajících	 oficiálních	
parkovacích	 míst	 také	 přechodné	 parkoviště	 na	 cestě	
k	Průmyslové	zóně.

Lucie Švarcová (tel. 777 747 448)

Ostrovské kulturní léto - Tata Bojs v Zámeckém parku

Ostrovský měsíčník vydává Dům kultury Ostrov v nákladu 
8000 kusů měsíčně.
Distribuce	je	zdarma	do	každé	ostrovské	domácnosti.
Redakční uzávěrka příspěvků do příštího čísla je 10. srpna, 
uzávěrka pro příjem reklam 14. srpna.
Příspěvky došlé po těchto termínech nemusejí být otištěny!
Grafická	úprava,	zlom:	KVTISK	s.r.o.
Tisk:	KVTISK	s.r.o.,	Průmyslová	1456,	363	01	Ostrov
Šéfredaktor:	Ing.	Aneta	Hoffmeisterová,	editace,	korektury:	
Irena	Janečková
Redakční	rada	(a-z):	Bc.	Pavel	Čekan,	Mgr.	Zdeňka	Čepeláková,	
Milan	Matějka,	Walburga	Mikešová,	Vojtěch	Písačka,	
Ing.	Marek	Poledníček,	Romana	Parmová,	Ing.	Jana	Punčochá-
řová,	Ing.	Jitka	Samáková,	Jan	Železný.	
Redakční	rada	neodpovídá	za	text	inzerce.
Příspěvky, dotazy, připomínky: 
hoffmeisterova@dk-ostrov.cz, Informační centrum v DK 
Ostrov (tel. 353 800 526)
inzerce:	bilkova@dk-ostrov.cz	(353	800	525,	353	800	542)	
Registrační	značka:	MK	ČR	E	16035
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Mezinárodní den seni-
orů v Ostrově počtvrté
V	úterý	25.	září	se	budou	již	počtvrté	konat	v	Domě	kultury	
Ostrov	oslavy	Mezinárodního	dne	seniorů	s	doprovodným	
a	zajímavým	programem,	tentokrát	pouze	pro	širokou	laic-
kou	veřejnost	jak	pro	seniory,	tak	pro	rodiny	s	dětmi.	

Bližší	informace	v	příštím	OM,	kabelové	televizi,	na	plaká-
tech,	informačním	panelu	DK	a	na:	www.ostrov.charita.cz

Za pořadatele Vás srdečně zve:
Mgr. Tomáš Fexa, ředitel OCH Ostrov 

Aktuality
z Nemocnice Ostrov

Od	 června	 letošního	 roku	 se	 v	 ostrovské	 nemocnici	 ne-
platí	poplatky	za	doprovod	u	porodu,	za	připojení	k	inter-
netu	a	za	doprovod	dítěte	při	hospitalizaci.	Nevztahuje	se	
na	regulační	poplatky.

Zaměstnankyně	Nemocnice	Ostrov,	vedoucí	fyzioterapie	
Monika	Krausová	úspěšně	absolvovala	zkoušky	na	Voj-
tovu	metodu	a	je	tak	jedna	z	mála	v	Karlovarském	kraji.	
Vojtova	metoda	či	Vojtův	princip	je	koncept	diagnostiky	
a	terapie	hybných	poruch	u	dětí.	Může	se	použít	i	k	tera-
pii	dospělých	osob,	zejména	pacientů	s	neurologickými	
a	 ortopedickými	 diagnózami.	 Od	 června	 je	 na	 rehabili-
tačním	oddělení	zařazen	do	léčby	na	doporučení	lékaře	
rotoped,	který	 je	určen	pacientům	po	provedení	 totální	
endoprotézy	kyčelních	kloubů,	dále	například	pro	paci-
enty	s	chronickými	bolestmi	zad	a	kloubů	v	rámci	LTV.

Andrea Zvolánková, tisková mluvčí NO

Internet v Zámeckém 
parku zdarma
Pro	 návštěvníky	 Zámeckého	 parku	 a	Městské	 knihovny	
Ostrov	 je	na	prostranství	před	knihovnou,	 tedy	před	Pa-
lácem	princů,	nově	k	dispozici	bezdrátové	připojení	k	in-
ternetu.	Připojení	je	zcela	zdarma.	K	internetu	se	můžete	
připojit	na	lavičkách	okolo	jezírka.	

Ing. Jana Punčochářová, tajemnice MěÚ

Ostrovská fáma
Fáma	je	moderní	 forma	lidové	pověsti	nebo	 legendy.	Je	
to	 příběh,	 který	 si	 lidé	 spontánně	 začnou	 mezi	 sebou	
vyprávět	 a	 předávat	 dál.	 Takový	 příběh	 je	 téměř	 vždy	
smyšlený	nebo	nepravdivý,	ale	 je	 vyprávěn	 tak,	 jako	by	
se	 opravdu	někomu	 stal.	Někdy	 bývá	 plný	 vtipu,	 někdy	
plný	hrůzy	a	děsu,	vždy	je	to	ale	vyprávění,	které	se	tváří	
jako	popis	reality.	

Tolik	definice	podle	Wikipedie.	V	Ostrově	bydlím	od	roku	
1962	a	už	 jsem	fám	slyšel	nespočet.	První	poznatek	 je,	
že	 fáma	 není	 odvislá	 od	 společenského	 zřízení,	 nevadí	
jí	 roční	 období,	 příliv-odliv,	 dokonce	 ani	 kdo	 zrovna	 vy-
konává	funkci	starosty	města.	A	protože	všude	jsou	lidé,	
kteří	bez	 fám	nemohou	smysluplně	prožít	 čas,	který	 jim	

byl	 dán,	 tyto	 pověsti-legendy	 vymýšlí	 a	 se	 samolibostí	
jim	 vlastní	 je	 předávají	 dalším	 v	 pořadí,	 tedy	 náruživým	
šiřitelům	 těchto	 zaručených	 příběhů.	 Zpětná	 vazba,	 tj.	
ověření	 si	pravosti	přijaté	 zprávy	 je	 věc	 zástupná	a	 zby-
tečně	zpomaluje	rychlost	šíření.	A	o	to	tady	přeci	jde!	Tak	
se	stalo,	že	v	posledních	týdnech	v	našem	městečku	běží	
tutovka:	MěÚ	dostane	dotaci	za	příjetí	nepřizpůsobivých	
osob.	Pominu-li	samotné	slovo	dotace,	které	začíná	v	této	
republice	nabývat	mystického	významu,	je	zarážející,	jak	
přesná	jsou	fámou	určená	místa	pro	jejich	ubytování:	pře-
stavovaný	market,	po	přestěhování	současný	MěÚ,	plně	
obsazená	kterákoli	současná	ubytovna	atd.	Pro	mě,	jako	
občana	Ostrova,	je	ale	zcela	jednoznačné	a	zcela	posta-
čující	prohlášení	starosty	města:	„Není	to	pravda,	a	ani	se	
o	podobné	věci	ve	spojitosti	s	radnicí	nikdy	neuvažovalo.“	
Takové	rozhodnutí,	jako	je	příjem	dotací,	ani	nemůže	sám	

rozhodnout.	Je	tu	přece	21	zastupitelů,	volených	občany	
města,	kteří	 ve	svých	volebních	programech	hovořili	 jen	
o	zlepšování	úrovně	života	ve	městě.	Tedy	slovo	starosty	
je	pro	mě	dostatečnou	zárukou,	protože	jsem	si	naprosto	
jistý,	že	by	celé	vedení	města,	 jehož	jsem	členem,	nikdy	
nic	 podobného	 neodsouhlasilo.	 Tím	 samozřejmě	 netvr-
dím,	že	situace	se	stávajícími	nepřizpůsobivými	občany	je	
bezproblémová,	 ale	 to	 už	 je	 jiný	 soudek	 a	 jiná	 diskuse,	
kterou	je	nutno	vést	na	půdě	Parlamentu	ČR.	Je	úkolem	
našich	 zákonodárců,	 aby	 zamezili	 zneužívání	 systému	
přidělování	sociálních	dávek	a	snažili	se	vyřešit	tento	pro-
blém	ke	 spokojenosti	 veřejnosti.	 Ostatně	 dva	 z	 nich	 žijí	
přímo	u	nás	v	Ostrově	a	tato	fáma	by	mohla	být	podnětem	
k	jejich	další	práci.	

Josef Železný, radní

Počet obyvatel města 
Ostrova
Odbor	 dopravně	 správní	 MěÚ	 Ostrov	 evidoval	 ke	 dni	
1.	července	2012	celkem	17	846	obyvatel.

Vážení	 čtenáři,	 jistě	 jste	 znamenali	 určitý	 nárůst	 počtu	
obyvatel	 města	 Ostrova,	 který	 uveřejňujeme	 pravidelně	
v	 měsíčníku.	 Tato	 skutečnost	 vznikla	 díky	 tomu,	 že	 již	
na	podnět	vedení	města	neuvádíme	celkový	počet	občanů	
(jak	je	vedeme	v	interních	evidencích),	ale	uvádíme	celko-
vý	počet	obyvatel	města.	Údaj	o	počtu	obyvatel	čerpáme	
z	centrálních	registrů	České	republiky	vždy	k	prvnímu	dni	
daného	měsíce.	Obdobná	data	jsou	volně	přístupná	na	in-
ternetových	 stránkách	 Českého	 statistického	 úřadu	 ČR,	
a	 to	 jen	 v	 ročních	 periodikách	 k	 1.	 lednu	 daného	 roku.	
Z	kontroly	počtů	občanů	uveřejňovaných	v	minulých	čís-
lech	měsíčníku	a	údajů	ČSÚ	je	zřejmé,	že	se	celkové	počty	
liší.	To	je	zapříčiněno	tím,	že	obyvatelé	jsou	všichni,	kteří	
mají	na	území	dané	obce	trvalý	pobyt,	včetně	cizinců	s	po-
voleným	trvalým	pobytem.	Toto	u	počtu	občanů	není	(údaj	
o	počtu	občanů	je	oproštěn	o	cizince	s	trvalým	pobytem	
na	území	města).	Údaj	o	počtu	cizinců	s	trvalým	pobytem	
vede	a	povoluje	Policie	ČR,	Odbor	cizinecké	policie.	

Z	tohoto	důvodu	je	počet	obyvatel	vyšší	než	počet	obča-
nů,	které	vede	město	ve	svých	evidencích.	Údaj	o	počtu	
obyvatel	je	skutečným	stavem	osob	s	trvalým	nebo	dlou-
hodobým	pobytem	na	území	našeho	města.	 Tento	 vyšší	
údaj	nemá	nic	společného	s	klamavou	informací	o	přistě-
hování	vyššího	počtu	jakýchkoliv	osob	do	našeho	města,	
a	tuto	informaci	zcela	odmítáme.

Ladislav Jiskra, ved. Odboru DS

První	koncert	 v	 rámci	premiérového	Ostrovského	kultur-
ního	léta	2012	se	uskutečnil	v	pátek	22.	června	v	ostrov-
ském	Zámeckém	parku.	Davida	Kollera		a	skupinu	T4	si	
přišlo	poslechnout	přes	700	návštěvníků.	Ohlasy	na	kon-
cert	byly	velmi	kladné.	Návštěvníci	odjinud	také	obdivova-
li	kouzlo	Zámeckého	parku.	Po	organizační	stránce	byla	
akce	velmi	náročná,	veškeré	vybavení	včetně	zábran	se	
muselo	přivézt.	Akce	byla	zvládnuta	bez	problémů		a	v	so-
botu	ráno	již	nebylo	v	parku	poznat,	že	se	předchozí	večer	
koncertovalo.

Lucie Švarcová, Müller Production, s.r.o.

Zpěvák David Koller v Ostrově

Foto: Zdeněk Reischig, MP
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Delegace z Ostrova 
ve Wunsiedelu
Ostrovská	delegace	ve	složení:	starosta	Ostrova	Pavel	Če-
kan	s	doprovodem,	člen	Rady	města	Ostrov	Josef	Železný	
a	 Vladimír	 Trafina,	 taktéž	 s	 doprovodem,	 byla	 pozvána	
na	jubilejní	30.	výročí	partnerství	mezi	městy	Wunsiedel	
a	Mende	(Francie),	spojeného	se	zahájením	divadelního	
festivalu	 Luisenburg	 na	 nejstarším	 přírodním	 jevišti	 Ně-
mecka	a	Slavností	kašen.	Setkání	se	zúčastnila	také	de-
legace	z	partnerského	města	Schwarzenberg.

Slavnosti kašen ve Wunsiedelu
Foto: Archiv MěÚ Ostrov 

Ve	dnech	21.	až	24.	června	byl	uspořádán	bohatý	kulturní	
program,	jehož	součástí	byly	mimo	jiné	prohlídka	požární	
zbrojnice,	divadelní	představení	(Romeo	a	Julie),	společná	
návštěva	Slavnosti	kašen,	prohlídka	elektrárny	na	bioma-
su,	vystoupení	tanečního	a	vokálního	souboru,	návštěva	
mše	a	další.	

Ing. Josef Železný

Město	 Ostrov,	 zastoupené	 Odborem	 investic,	 vypsalo	
1.	 března	 zadávací	 řízení	 na	 veřejnou	 zakázku	malého	
rozsahu	 na	 výběr	 dodavatele	 stavebních	 prací	 na	 akci	
„Letní	tábor	a	rekreační	středisko	MDDM	Ostrov	v	Maně-
tíně		II.	etapa		2.	část“.	Rada	města	Ostrov	na	základě	pro-
vedeného	hodnocení	podaných	nabídek	(dle	kritéria	nej-
nižší	nabídková	cena)	schválila	pořadí	nabídek	a	přidělila	
veřejnou	zakázku	uchazeči	Stavební	montáže	spol.	s	r.o.	

se	sídlem	v	Plzni,	s	nabídkovou	cenou	5.259	170,00	Kč	
včetně	DPH	jako	nejvýhodnějšímu	z	uchazečů.	V	této	eta-
pě	a	části	bylo	v	manětínském	táboře	vybudováno	šest	
chatek	typu	2,	rozvody	nízkého	napětí,	venkovního	osvět-
lení,	vodovod,	dešťová	a	splašková	kanalizace	a	přípojky	
zdravotně	technické	instalace.	Stavební	práce	byly	zahá-
jeny	16.	dubna	(s	termínem	dokončení	11.	června	2012).	

Jarmila Rubešová, Odbor investic

Letní tábor v Manětíně 

Sasko-českou Stříbrnou 
stezku představuje 
nový katalog
Stříbrná	stezka	(Silberstrasse)	vede	skrz	české	i	německé	
Krušnohoří	a	nabízí	turistům	mnoho	nevšedních	zážitků.	Již	
samotný	název	může	povzbudit	fantazii	ke	snění	o	hledání	
pokladů,	třpytu	stříbra	i	nových	objevech	na	275	km	dlouhé	
saskočeské	Stříbrné	stezce	vedoucí	napříč	Krušnými	hora-
mi	ze	Zwickau	do	Drážďan	a	dále	přes	hranici	do	České	
republiky.	Stezka	spojuje	kulturní	poklady	daného	regionu.	

Dominique Lenk z realizačního týmu a Peter Petzold z dolu 
Markus-Röhling Stolln ve Frohnau představují nový katalog.

Díky	novému	dvojjazyčnému	katalogu	jsou	nyní	všechny	in-
formace	o	této	stezce	pohromadě.	Německočeskou	brožuru,	
nazvanou	 „Zdař	Bůh,	Krušné	hory	na	saskočeské	Stříbrné	
stezce“	 vytvořilo	 Sdružení	 cestovního	 ruchu	 Krušných	 hor	
(Tourismusverband	 Erzgebirge).	 Na	 128	 stranách	 se	 zde	
představují	památky	a	tradice	podél	bývalé	Obchodní	stezky.	
Stezka	je	rozdělena	podle	hornických	oblastí	Montánního	re-
gionu	Krušné	hory	a	vede	po	stopách	hornického	revíru	Kruš-
nohoří.	Návštěvníky	zde	čeká	více	než	30	prohlídkových	dolů,	
kováren	 a	 sklářských	 hutí,	 několik	 set	 kilometrů	 naučných	
hornických	stezek,	historická	hornická	města	se	skvostnými	
kostely	a	honosnými	patricijskými	domy,	muzea,	ukázky	stále	
živé	tradice	i	řemeslných	umění.	Nikde	jinde	v	Německu	není	

tolik	názorného	svědectví	o	středověkém	a	moderním	těžeb-
ním	průmyslu,	tolik	stavebních	a	uměleckých	děl	spojených	
s	hornictvím	jako	právě	v	Krušných	horách.	Kamenouhelný	
revír	Lugau-Oelsnitz	včetně	regionu	Zwickau	se	zde	prezen-
tuje	jako	bývalý	domov	„černého	zlata“.	Stříbro	a	léčivé	pra-
meny	jsou	zas	středem	zájmu	v	hornické	oblasti	Aue-Schne-
eberg-Schwarzenberg.	Prohlídkovými	doly	a	lidovým	uměním	
se	 	 proslavilo	 hornické	 město	 Annaberg-Buchholz.	 Region	
Marienberg	a	Olbernhau	a	městečko	hraček	Seiffen	jsou	po-
važovány	za	kolébku	uměleckého	zpracování	dřeva.	„Všech-
no	pochází	z	dolu,“	říká	se	v	revíru	Freiberg	-	Brand-Erbisdorf,	
kde	bylo	před	více	než	800	lety	nalezeno	první	stříbro	v	Kruš-
ných	horách.	Oblast	kolem	Altenbergu	zas	přišla	k	bohatství	
především	díky	těžbě	cínu.	O	důležitosti	cínové	rudy	svědčí	
i	název	obce	Cínovec.	Také	v	české	části	stezky	čeká	mnoho	
pokladů:	Městečko	Boží	Dar	v	bezprostřední	blízkosti	Klínov-
ce	bylo	kdysi	jednou	z	nejvýše	položených	těžebních	oblastí	
Krušných	hor,	dnes	nabízí	především	přírodní	krásy	a	 také	
setkání	s	legendárním	lidovým	básníkem	a	hudebníkem	An-
tonem	Güntherem.	Jáchymov	je	jakousi	branou	do	českých	
Krušných	hor,	díky	bohatým	výskytům	stříbra	přišel	v	minu-
losti	k	pohádkovému	bohatství	a	byl	nejvíce	osídleným	měs-
tem	v	regionu.	Ostrov	je	oproti	tomu	pravé	královské	město	se	
zámkem,	Zámeckým	parkem	(bývalým	osmým	divem	světa)	
a	významnými	architektonickými	památkami.

V	katalogu	se	představuje	celkem	54	turistických	objektů,	
města	a	obce,	volnočasová	a	technická	zařízení,	svědec-
tví	 hornictví.	Doplňují	 je	 akce	a	události	 jako	 slavnostní	
průvody,	vánoční	trhy,	Dny	horníků,	tipy	na	výlet	i	na	spe-
ciální	zážitky	(například:	Jízda	na	lodi	pod	zemí,	Alespoň	
jednou	v	životě	být	zlatokopem,	Zážitek	z	hloubky	a	další).	
Brožura	 je	 nepostradatelným	 pomocníkem	 za	 objevová-
ním	na	cestě	podél	sasko-české	Stříbrné	stezky.	

Katalog	 je	 publikován	 v	 rámci	 projektu	 Cíle	 3	 „Vybudování	
a	uplatnění	sasko-české	Stříbrné	stezky	na	trhu“.	Lze	jej	objed-
nat	u	Sdružení	cestovního	ruchu	Krušných	hor	(Tourismusver-
band	Erzgebirge).	Vedoucím	partnerem	projektu	je	obec	Bad	
Schlema.	Dalšími	partnery	jsou	Tourismusverband	Erzgebirge	

a	města	Freiberg,	Aue,	Oelsnitz,	Annaberg-Buchholz,	Ostrov,	
Boží	 Dar	 a	 Jáchymov.	 Tourismusverband	 Erzgebirge	 e.V.	 je	
zastřešující	 organizací	 pro	národní	 a	mezinárodní	 uplatnění	
turistického	regionu	Krušných	hor	na	trhu.	Ke	sdružení	patří	
okresy	Zwickau,	Erzgebirgskreis,	Mittelsachsen	s	územím	bý-
valého	okresu	Freiberg	a	rovněž	i	okres	Saské	Švýcarsko,	vý-
chodní	Krušné	hory	s	oblastí	bývalého	okresu	Weißeritzkreis.	
Uplatňuje	se	na	trhu	jako	region	formovaný	hornictvím.	Nabízí	
návštěvníkům	více	než	100	turistických	zařízení.	Krušné	hory	
disponují	přibližně	30	tisíci	lůžky.

(jan)
Zdroj: Tourismusverband Erzgebirge. Informace a kon-
takt: www.erzgebirge-tourismus.de/silberstrasse 
Kontaktní osoba pro práci s veřejností: Jana Vierig 
+49 (0) 3733 188 00-16, +49 (0) 174 95 48 639, 
j.vierig@erzgebirge-tourismus.de,
Tourismusverband Erzgebirge e.V.

V	srpnu	pokračují	 v	 dětském	oddělení	 odpolední	 hrátky	
pro	děti,	které	 tráví	prázdniny	v	Ostrově.	Patřit	 jim	bude	
každé	pondělní,	úterní	a	čtvrteční	odpoledne,	kdy	 je	při-
praveno	něco	zajímavého.	Pokračuje	turnaj	v	počítačové	
hře	Tetris,	děti	si	mohou	vyzkoušet	různé	vyrábění,	zahrát	
si	deskové	hry,	luštit	křížovky	nebo	se	hýbat	se	Stepmánií.	
Prázdniny	zakončíme	zvláštní	akcí	v	pátek	31.	srpna,	kte-
rá	má	název	Loučení	s	prázdninami.	Nepropásněte	šanci	
na	prima	zábavu	v	knihovně	a	na	čerstvém	vzduchu!		

Prodejní	 výstava	 obrazů	 Evy	 Šimčíkové	 je	 instalována	
ve	 výstavním	 sále	 do	 konce	 srpna.	 Upozorňujeme	 naše	
návštěvníky	na	změnu	provozní	doby	po	dobu	prázdnin.	
V	 pátek	 a	 středu	 je	 knihovna	 otevřena	 jen	 dopoledne	
a	 v	 sobotu	bude	knihovna	uzavřena.	K	úpravě	otevírací	
doby	 dochází	 z	 provozních	 důvodů.	 Další	 informace	 na:	
www.mkostrov.cz,	 rezervace	 a	 prodej	 vstupenek	 na	 jed-
notlivé	akce	na	recepci	nebo	na:	info@mkostrov.cz

Mgr. Irena Leitnerová, řed. MK Ostrov
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Ostrovští hasiči v červnu
Naše	jednotka	zasahovala	u	devíti	událostí,	z	toho	to	byl	čty-
řikrát	planý	poplach,	třikrát	technická	pomoc	a	dva	požáry.	

Jednotka	 byla	 vyslána	 k	 prověření	 vystupujícího	 kouře	
z	lesa	u	obce	Hluboký,	na	místě	bylo	zjištěno,	že	se	jedná	
o	nenahlášené	pálení	starého	dřeva,	zásah	byl	vyhodno-
cen	jako	planý	poplach.	K	prověření	signalizace	EPS	jsme	
byli	vysláni	do	Centra	technického	vzdělávání	v	Ostrově,	
o	 týden	 později	 jsme	 na	 tuto	 událost	 byli	 vysláni	 znovu	
i	 s	 karlovarskou	 jednotkou,	 jednalo	 se	 ale	 o	 planý	 po-
plach.	Počtvrté	jsme	jeli	k	požáru	u	obchvatu	města,	ale	

nikde	se	žádný	nenašel.	Požár	lesa	v	nepřístupném	teré-
nu	(v	Ostrově	směrem	na	Moříčov)	jsme	likvidovali	s	jed-
notkou	z	Hájku,	na	místo	požáru	museli	hasiči	natáhnout	
více	 jak	300	m	hadic.	 V	 lázeňském	hotelu	 v	 Jáchymově	
byl	na	chodbě	zjištěn	kouř,	na	místo	byly	vyslány	jednotky	
Jáchymov,	Ostrov,	Boží	Dar	a	KV.	Na	místě	bylo	zjištěno,	
že	šlo	o	aktivaci	práškového	hasicího	přístroje,	který	byl	
použit	 k	 sebeobraně	 při	 napadení.	 Naši	 pomoc	 využila	
i	ostrovská	záchranná	služba,	kdy	ve	dvou	případech	šlo	
o	transport	pacientů	v	Severní	a	Lidické	ulici,	ve	Štúrově	
ulici	jsme	pomáhali	při	otevření	bytu.	

Milan Kuna, JSDH Ostrov

Ostrovská 
teplárenská, 

a.s. informuje
Letní	odstávka	teplé	vody	se	uskuteční	
od	30.	července	do	3.	srpna	včetně.

Ing. Oldřich Špalek, obchodní ředitel OT, a.s. 
(Obchodní útvar tel. 353 610 312)

Žáci ZUŠ Ostrov zúročili 
kvalitu výuky
Ostrovskou	Základní	uměleckou	školu	a	její	žáky	bylo	v	le-
tošním	 školním	 roce	 vidět	 opravdu	 všude.	 Ať	 už	 jste	 se	
vydali	nakupovat	na	Farmářské	trhy,	pozdravit	prezidenta	
republiky,	zhlédnout	filmový	festival	Otty	Hofmanna	nebo	
si	 šli	 užít	Michaelskou	 pouť,	 Rozsvícení	 vánočního	 stro-
mu	či	Klášterní	slavnosti,	všude	tam	a	na	dalších	více	než	
200	akcích	vás	bavili	žáci	hudebního,	tanečního,	výtvar-
ného	nebo	literárně	dramatického	oboru.	Kromě	hojného	
vystupování	žáci	ZUŠ	dokazovali	kvalitu	výuky	umělecké-
ho	vzdělávání	v	Ostrově	i	na	soutěžích	všeho	druhu.

Samuel Palán
Foto: Archiv ZUŠ Ostrov

V	okresním	kole	hudební	soutěže	základních	uměleckých	
soutěží	získali	Čestné	uznání:	Eliška	Chmelíková	 (příčná	
flétna),	 Soňa	Ondrušová	 (klarinet),	 3.	místo:	 Iveta	Hrko-
tová,	 Michaela	 Matušková,	 Michaela	 Zajacová	 (příčná	
flétna),	 Vendula	 Chmelíková,	 Alena	 Opichalová,	 Aneta	
Klauková,	Ondřej	Tölg	(saxofon),	Kristýna	Kanická,	Jakub	
Douda	 (klarinet),	 2.	 místo:	 Andrea	 Mamráková,	 Sabina	
Belecká	(příčná	flétna),	Ondřej	Tölg,	Vendula	Chmelíková	
(klarinet),	Martin	Kábrt,	Kristýna	Svobodová	(bicí),	1.	mís-
to	s	postupem:	Jan	Veverka	(trubka),	Kristýna	Kanická,	Ja-
kub	Douda,	Jan	Matuštík	(saxofon),	Leona	Tomcová	(zob-
cová	flétna),	Samuel	Palán,	Pavel	Hekel,	Zuzana	Křížová,	
Jiří	Kubík	(bicí),	Lucie	Stehlíková,	Lukáš	Tamchyna	(sólový	
zpěv).	V	soutěži	tanečních	oborů	ZUŠ	získaly	čestné	uzná-
ní	za	choreografii	Kuličky,	1.	místo	a	postup	do	krajského	
kola	 za	 choreografii	 Vánoční	 žákyně:	 Lucie	 Čermáková,	
Karolína	Duřtová,	Terezie	Fránová,	Tereza	Horčičková,	Lu-
cie	Jarošová,	Tereza	Korčáková,	Magdalena	Lakatošová,	
Barbora	Válková,	Barbora	Kabešová,	Lucie	Ratajčáková,	
Anežka	 Vaculíková,	 1.	místo	 a	 postup:	 Jana	Kuchařová,	
Jana	 Fišerová,	 Viktorie	 Knechtlová,	 Kateřina	 Majerová,	
Eliška	 Havlanová,	 Zuzana	 Křížová,	 Tereza	 Rambousko-
vá,	 Karolína	Nováčková,	 za	 choreografii	 Kruhy	 na	 vodě.	
Za	choreografii	Variace	Esmeraldy	z	baletu	Don	Quichote	
obdržela	1.	místo	s	postupem	Zuzana	Rubášová.	V	před-
nesu	byli	oceněni	Čestným	uznáním:	Barbora	Anna	Fořtí-
ková,	1.	cenou:	Ondřej	Petrák,	1.	cenou	s	postupem:	Lu-
cie	Bursíková,	Lucie	Ratajčáková,	Tadeáš	Novák,	Ondřej	

Petrák,	Tereza	Kubíková,	Tereza	Čermáková,	Matěj	Velič-
ka,	Daniel	Bleha,	Natálie	Jírovská,	Vojtěch	Palm.

V	krajském	kole	hudebních	oborů	ZUŠ	se	umístili	na	
3.	místě:	 Jan	 Veverka	 (trubka),	 Lucie	 Stehlíková	 (sólový	
zpěv),	na	2.	místě:	Kristýna	Kanická,	Jakub	Douda	(saxo-
fon),	Leona	Tomcová	(zobcová	flétna),	Pavel	Hekel	(bicí),	
Lukáš	Tamchyna	(sólový	zpěv),	na	1.	místě:	Jan	Matuštík	
(saxofon),	Zuzana	Křížová,	Jiří	Kubík	(bicí),	1.	místo	s	po-
stupem:	Samuel	Palán	(bicí).	

Tanečnice	za	choreografii	Kuličky	vybojovaly	v	soutěži	Scé-
nického	tance	Čestné	uznání	(za	zpracování	hudební	před-
lohy):	Lucie	Čermáková,	Karolína	Duřtová,	Terezie	Fránová,	
Tereza	 Horčičková,	 Lucie	 Jarošová,	 Tereza	 Korčáková,	
Magdalena	Lakatošová,	Barbora	Válková,	Barbora	Kabešo-
vá,	Lucie	Ratajčáková,	Anežka	Vaculíková,	za	choreografii	
Kruhy	na	vodě	taktéž	Čestné	uznání	(za	interpretaci	chore-
ografie):	Jana	Kuchařová,	Jana	Fišerová,	Viktorie	Knechtlo-
vá,	Kateřina	Majerová,	Eliška	Havlanová,	Zuzana	Křížová,	
Tereza	Rambousková,	Karolína	Nováčková.	

Žáci	 literárně	 dramatického	 oboru	 uspěli	 v	 přednesu	
do	15	 let,	 Čestné	 uznání:	Matěj	 Velička,	 1.	místo:	 Lucie	
Ratajčáková,	 Tadeáš	Novák,	 Natálie	 Jírovská	 (náhradník	
na	 postup),	 1.	místo	 s	 postupem:	Daniel	 Bleha,	 Vojtěch	
Palm,	 v	 přednesu	nad	15	 let	1.	místo	 a	 postup:	Marké-
ta	Aranyossyová,	Adéla	Kubištová,	Věra	Tomanová,	Klára	
Jírovská.	 V	 soutěži	 dramatických	 výstupů	 získali	 čestné	
uznání	a	postup:	 Ivana	Hlaváčková,	Eva	Pincová,	3.	mís-
to	a	postup:	Vojtěch	Palm,	2.	místo	a	postup:	Lucie	Bur-
síková,	Lucie	Ratajčáková,	Filip	Rück,	Jakub	Liška,	Eliška	
Rojíková,	1.	místo	a	postup:	Tadeáš	Novák,	Vít	Bauchner,	
Jan	 Roháč,	 Barbora	 Anna	 Fořtíková,	 Tereza	 Kubíková,	
Tereza	 Čermáková,	 Ondřej	 Petrák,	 Natálie	 Jírovská,	 Jiří	
Kubík,	Markéta	Aranyossyová.	V	souborové	práci	byli	oce-
něni	 na	 regionálním	 kole	 Wolkrova	 Prostějova	 Čestným	
uznáním:	 Markéta	 Aranyossyová	 (za	 brilantní	 ztvárnění	
postavy	Leni	v	 inscenaci	Tak	tohle	 je	naše	Leni!?),	Pavel	
Raus	 (za	 přirozený	 komediální	 výkon	 v	 inscenaci	 Hosté	
talkshow),	na	regionálním	kole	Mladé	scény	(za	vyrovnané	
herecké	výkony	v	inscenacích	Ukážu	ti	cestu	rájem	a	Tak	
tohle	je	naše	Leni?!):	Markéta	Aranyossyová,	Adéla	Kubiš-
tová,	Vojtěch	Palm,	Pavel	Raus,	Eliška	Rojíková,	Věra	To-

manová,	Jiří	Kubík,	Eva	Pincová,	1.	místo	a	postup	na	Dět-
skou	scénu	vybojoval	soubor	Hop-Hop:	Tadeáš	Novák,	Vít	
Bauchner,	Lucie	Bursíková,	 Jana	Ďuržová,	Barbora	Anna	
Fořtíková,	Markéta	Fritscherová,	Sára	Horčičková,	Kocifa-
jová	Barbora,	Liška	Štěpán,	Lucie	Ratajčáková,	Jan	Roháč,	
Weithalerová	 Sára,	 Žemlička	 Marián	 a	 Věra	 Tomanová	
(představení	 Pošťácká	 pohádka).	 Na	 Wolkrův	 Prostějov	
postoupil	 soubor	Hop-Hop:	Markéta	Aranyossyová,	Adéla	
Kubištová,	 Jiří	 Kubík,	 Vojtěch	 Palm,	 Eva	 Pincová,	 Pavel	
Raus,	 Eliška	 Rojíková,	 Věra	 Tomanová	 (představení	 Tak	
tohle	je	naše	Leni?!).	Za	postup	do	krajského	kola	národní	
soutěžní	přehlídky	výtvarných	oborů	ZUŠ	získali	ocenění:	
Veronika	 Lejnarová,	 Viktor	 Skořepa,	 Denisa	 Müllerová,	
Petra	Wasserbauerová,	Sára	Čepeláková,	Jindřich	Utěše-
ný,	Tyra	Luisa	Prennig	(výtvarná	řada	Kouzelná	krabička).	
Hana	Štěpánková,	Gabriela	Samcová,	 Filip	Rűck,	 Tereza	
Krejzová,	Matěj	Velička	 (jednotlivé	práce).	Barbora	Břeč-
ková,	Michael	Huk,	Karolina	Kunzová,	Kateřina	Cimická,	
Patricie	Luxová,	Karolína	Nová,	Matyáš	Erlebach,	Kateřina	
Demčáková,	Lucie	Čermáková	(výtvarná	řada	Cesta).

Taneční oddělení
Foto: Archiv ZUŠ Ostrov

V	 konkurenci	 celostátní	 soutěže	 hudebních	 oborů	 ZUŠ	
v	ČR	se	umístil	na	3.	místě	Samuel	Palán	(bicí).	V	 jedno-
kolové	 celostátní	 soutěži	 Flautohry	 získali	 Čestné	 uznání	
II.	 stupně:	 Aneta	 Klauková,	 Alena	 Opichalová,	 Veronika	
Chládková,	 Natálie	 Kokrhelová,	 Čestné	 uznání	 I.	 stupně:		
Sofie	 Fejerová,	 Leona	 Tomcová.	 Celostátní	 kola	 soutěží	
literárně	dramatického	oboru	probíhají	většinou	ve	formě	
přehlídek.	Úspěšně	zde	reprezentovali:	Daniel	Bleha,	Voj-
těch	Palm	 (přednes	do	15	 let),	s	představením	Pošťácká	
pohádka:	 Tadeáš	 Novák,	 Vít	 Bauchner,	 Lucie	 Bursíko-vá,	
Jana	 Ďuržová,	 Markéta	 Fritscherová,	 Sára	 Horčičková,	
Barbora	 Kocifajová,	 Lucie	 Ratajčáková,	 Jan	 Roháč,	 Sára	
Weithalerová,	Marián	Žemlička	a	Věra	Tomanová	(Dětská	
scéna	 Svitavy).	 V	 soutěžním	 celostátním	 kole	 dramatic-
kých	 výstupů	 Kandrdásku	 získali	 Čestné	 uznání:	 Eliška	
Rojíková,	2.	místo	a	postup	na	Pohárek:	Markéta	Aranyos-
syová,	2.	místo:	Natálie	Jírovská,	Jiří	Kubík.	1.	místo	a	po-
stup	na	Pohárek:	 Vojtěch	Palm,	1.	místo:	 Tadeáš	Novák,	
Vít	Bauchner,	Jan	Roháč,	Barbora	Anna	Fořtíková,	Tereza	
Kubíková,	Tereza	Čermáková,	Ondřej	Petrák,	Jakub	Liška,	
Daniel	 Bleha.	 V	 celostátním	 kole	 dramatických	 výstupů	
dospělých	 Pohárek:	 Markéta	 Aranyossyová	 vybojovala	

Pošťácká pohádka
Foto: Archiv ZUŠ Ostrov
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2.	místo,	 přičemž	 první	 nebylo	 uděleno.	Markéta	 získala	
též	Čestné	uznání	na	Wolkrově	Prostějově	za	herecký	vý-
kon	(představení	Tak	tohle	je	naše	Leni?!).	Nesoutěžní	for-
mu	má	i	celostátní	výstava	výtvarných	oborů	ZUŠ,	zde	byly	

vystaveny	 výtvarné	 řady	Čím	 ta	 čára?	 (Šimon	Langmaier,	
Sára	 Kotlánová,	 Běla	 Vaculíková,	 Aneta	 Kábrtová,	 Anna	
Elisabeth	Burešová,	Magdaléna	Šnoblová,	Petra	Štefková,	
Karolína	Lukschová),	Proutek	(Kristýna	Dědečková,	Tereza	

Krejzová,	Barbora	Anna	Fořtíková,	Jana	Ďuržová,	Ester	Ště-
pánková,	Anežka	Vaculíková,	Lucie	Sýkorová,	 Jan	Matyáš	
Klaus,	 Kateřina	 Zemanová,	 Helena	 Zemková,	 Matěj	 Ve-
lička,	Marek	Wrbik).	Kromě	žáků,	kteří	uspěli	v	soutěžích,	
Umělecká	rada	ZUŠ	Ostrov	každoročně	oceňuje	své	žáky	
ve	třech	kategoriích.	Cena	Mladý	talent	byla	za	letošní	škol-
ní	rok	udělena:	Elišce	Hynkové	(kytara),	Samueli	Palánovi	
(bicí),	Lence	Sládkové	(klavír),	Tereze	Varadínkové	(výtvarný	
obor),	Vojtěchu	Palmovi	 (literárně	dramatický	obor),	cena	
Aktivní	žák:	Natálii	Kokrhelové	(zobcová	flétna),	Františku	
Hyčkovi	(žestě),	Pavlu	Hekelovi	(bicí),	Věře	Tomanové	(kla-
vír),	 Adéle	 Kreisingerové	 (výtvarný	 obor),	 Pavlu	 Rausovi	
(literárně	 dramatický	 obor).	 Do	 Síně	 slávy	 vstoupil	 Jakub	
Velička	 (literárně	dramatický	obor)	a	 Jan	Veverka	 (žestě).	
Jan	 se	může	pochlubit	 i	 přijetím	na	Konzervatoř	 Jarosla-
va	Ježka,	„dramaťáci“	pak	reprezentací	ČR	na	festivalech	
v	Litvě	a	Rakousku.

Ve	 slovníku	Wikipedie	 je	 u	 slova	 kvalita	 napsáno	 podle	
Aristotela	a	Kanta:	barva,	vůně,	chuť,	hebkost…	Jistě	mi	
dáte	za	pravdu,	když	si	přečtete	výše	uvedený	výčet	šikov-
ných	 žáků,	 že	 hrála	 ZUŠ	Ostrov	 v	 letošním	 roce	mnoha	
barvami	 a	 její	 vůně	potěšila	mnoho	občanů,	 a	 to	 nejen	
z	Ostrova.	Chcete-li	ochutnat	trochu	umění	a	pocítit	heb-
kost	naší	Základní	umělecké	školy,	rádi	vás	přivítáme	při	
zápisu	letos	3.	a	4.	září.

Irena Konývková, ředitelka ZUŠ Ostrov

Gymnaziáles 2012

Studentsko - kantorský rock
Foto: Archiv Gymnázia Ostrov

Závěr	školního	roku	na	ostrovském	gymnáziu	má	již	dlou-
há	 léta	 tradiční,	 pevně	 daný	 scénář.	 Poslední	 den	 škol-
ního	 roku	obdrží	 studenti	 svá	 vysvědčení	 jako	na	 všech	
ostatních	 školách.	 Ale	den	předtím,	na	 rozdíl	 od	 konku-
rence,	se	celá	škola	loučí	se	školním	rokem	na	slavnost-
ním	Gymnaziáles.	

Na	 jevišti	 ostrovského	Domu	kultury	 se	odehrává	pestrý	
program,	v	němž	se	střídají	hudební,	taneční	i	dramatická	
čísla,	která	připravují	 zejména	studenti.	Ani	kantoři	 však	
nezůstávají	 nečinně	 stranou.	 Součástí	 Gymnaziáles	 je	
také	 vyhlašování	 a	 oceňování	 nejúspěšnějších	 studentů	
ve	 vědomostních	 soutěžích,	 olympiádách	 a	 sportovních	
kláních.	 Jména	nejúspěšnějších	 jsme	 vám	představili	 již	
v	minulém	čísle	Ostrovského	měsíčníku,	byl	to	velmi	dlou-
hý	seznam,	v	němž	se	neztratil	ani	jeden	předmět.	Velmi	
nás	těší,	že	jsme	díky	Občanskému	sdružení	Gymnázia	Os-
trov	mohli	úspěšné	studenty	důstojně	ocenit.	K	vrcholům	
letošního	Gymnaziáles	patřila	hudební	vystoupení	Bandu	
sexty	 A	 Igora	 Blažka,	 s	 nímž	 si	 zazpívali	 i	 kolegové	 Jan	
Nováček	a	 Ivan	Váňa	či	 taneční	kreace	„Kruhy	na	vodě“	
a	twirling	dívek	z	nižšího	gymnázia.	Poklonu	zaslouží	Klára	
Jírovská,	která	sama	celým	programem	provázela.	

V	 závěrečném	 čísle	 se	 pak	 představil	 divadelní	 soubor	
Járy	Šafrmana,	v	němž	si	naši	jazykáři	(tedy	zejména	něm-

čináři)	mj.	„po	cimrmanovsku“	zanaříkali	nad	současným	
přívalem	amerikanismů	do	výuky.	Poděkování	zaslouží	ale	
samozřejmě	všichni,	kteří	se	na	přípravě	letošního	Gym-
naziáles	podíleli;	nezapomeňme	tedy	na	hudební	skupinu	
Alexandra	Šťastného,	třídu	tercii	A	včetně	máti	třídní	Evy	

Jílkové	 a	 další,	 kteří	 stáli	 na	 pódiu.	 Podstatné	 je,	 že	 se	
na	 závěr	 školního	 roku	 dovedou	 študáci	 i	 kantoři	 Gym-
názia	Ostrov	takto	neškrobeně	a	s	velkou	dávkou	recese	
a	nadhledu	bavit.	

Mgr. Libor Velička

Písk-Písk s velkou vlajkou - Veverka                                                                                                                        
Foto: Archiv ZUŠ Ostrov

Slavnostní oceňování studentů                                                                                                                       
Foto: Archiv Gymnázia Ostrov

Kantorský soubor J. Šafrmana
Foto: Archiv Gymnázia Ostrov
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Student	třetího	ročníku	Střední	průmyslové	školy	keramic-
ké	a	sklářské	v	Karlových	Varech	v	oboru	grafický	design	
je	vítězným	tvůrcem	loga	letošního		44.	ročníku	Dětského	
filmového	a	televizního	festivalu	Otty	Hofmana.	Dům	kul-
tury	Ostrov	se	rozhodl	pro	novou	image	festivalu	a	s	tímto	
nápadem	oslovil	studenty	karlovarské	střední	školy.	Zada-
né	téma	bylo	zpracovat	návrh	na	plakát	festivalu.	Návrhů	
přišlo	do	soutěže	mnoho	a	byly	velmi	dobré,	proto	nebylo	
snadné	z	nich	vybrat	vítěze.	Tím	se	nakonec	stal	student	
Dominik	Mátl,	jehož	návrh	porotu	na	první	pohled	zaujal	
jednoduchostí,	čistotou		a	variabilitou.	

Mohl byste svůj vítězný návrh popsat?
Můj	 návrh	 představují	 především	 dvě	 čtyřky,	 přičemž	
jedna	je	zrcadlově	obrácena	vůči	druhé	a	spolu	vytvářejí	
stylizované	tělo.	Nad	nimi	 je	umístěn	kruh,	který	dotváří	
tvar	postavy.

Jaká je cesta od nápadu ke konečnému grafickému 
návrhu?
V	první	řadě	je	určitě	nápad,	jak	to	bude	všechno	vypadat	
a	také	fungovat.	Když	už	má	člověk	v	hlavě	tu	správnou	
vizi	o	 tom,	co	vůbec	má	dělat,	potom	už	 jen	kombinuje,	
experimentuje	a	utváří	systém	celku.

Pracoval jste na svém návrhu sám, nebo vám někdo 
pomáhal?
Na	téhle	soutěži	 jsem	pracoval	převážně	sám,	z	důvodu	
malého	 časového	 prostoru.	 Informace	 a	 podklady	 jsme	
dostali	v	době,	kdy	jsme	dodělávali	klauzurní	práce	a	má-
lokdo	si	na	tuto	soutěž	udělal	čas	ve	svém	vlastním	volnu.	

Spolupracoval	a	konzultoval	jsem	především	s	panem	uči-
telem	Janem	Samcem,	který	mi	dost	pomohl	v	utváření	
jednotné	vizualizace,	také	s	panem	učitelem	Jiřím	Červen-
kou.	Zapojili	se	i	spolužáci,	kteří	mi	pomohli	s	vykreslová-
ním	pohádkových	postav	na	plakátu.

Bylo na vašem návrhu něco, co nešlo tak úplně hladce?
Práce	grafika	není	nikdy	jednoduchá,	i	v	tomto	vi-zuálu	se	
našly	 komplikace.	Nebyly	 však	nijak	 zásadní,	 vždy	 jsem	
nakonec	našel	výchozí	řešení.

Bavila vás práce na tomto návrhu, nebo to byl zkrátka 
školní úkol?
Tato	práce	mě	už	zpočátku	nadchla,	jednak	proto,	že	jde	
zčásti	 o	 produkty,	 které	 budou	 sloužit	 dětem,	 ale	 těšilo	
mě	i	samotné	navrhování,	ve	kterém	jsem	se	snažil	nalézt	
variaci	a	interaktivní	využití.

Proč si myslíte, že jste svým návrhem zvítězil nad ostat-
ními spolužáky?
Domnívám	 se,	 že	 můj	 návrh	 je	 dost	 funkční,	 přitom	 je	
snadno	pochopitelný	pro	všechny	věkové	kategorie.	Dává	
každému	z	nás	prostor	utvářet	si	rozličné	pochopení	(po-
stava,	písmena	OH,	číslo	44	atd.).

Je toto vítězství váš první studentský úspěch, nebo 
máte už něco za sebou?
Moje	účast	v	grafických	soutěžích	je	velice	aktivní.	Zapojil	
jsem	se	do	vytváření	různých	vizuálních	stylů,	například	to	
bylo	logo	Krajská	karlovarská	nemocnice,	vizuál	140leté-
ho	výročí	SPŠ,	KSKV	a	další.	

Který umělecký směr se vám líbí a proč?
Dávám	přednost	starším	uměleckým	směrům,	ve	kterých	
šlo	především	o	nadání	a	perfektně	rozvinutý	rukopis.	

Kam si chodíte pro inspiraci?
Nejsem	umělec,	ale	grafik	a	v	tomto	oboru	se	člověk	musí	
často	 odrážet	 z	 ničeho.	 Nemám	 někdy	 nápad	 ani	 chuť	
do	práce,	už		jsem	se	ale	naučil	hledat	nápad	v	jednodu-
chosti,	funkčnosti	a	odvaze.

Kdo je vaším vzorem v oblasti grafického designu?
Jan	Solpera,	Aleš	Najbrt…	Je	jich	spousta	a	nedá	se	určit	
jedna	osoba,	která	je	nejlepší.

Vždy jste chtěl jít touto cestou, nebo vás láká i jiné studium?
Bylo	pro	mě	těžké	určit	si	jen	jednu	školu,	kterou	si	zvolím.	

Chtěl	jsem	zkusit	také	uměleckého	řezbáře	nebo	výrobu	
dřevěných	 hraček.	 Nakonec	 jsem	 zvolil	 tuto	 školu,	 jako	
takové	seznámení	se	s	uměním	a	nalezení	 jedné	cesty,	
která	mě	bude	naplňovat.	V	grafickém	designu	 jsem	se	
opravdu	 našel,	 stal	 se	 mou	 příjemnou	 součástí	 života.	
V	 oboru	 bych	 dále	 rád	 pokračoval	 a	 zdokonaloval	 své	
dovednosti	na	nejlepších	vysokých	školách,	které	Česká	
republika	nabízí.

Která česká pohádka nebo film pro děti patří mezi vaše 
oblíbené a proč?
Určitě	 pohádky	 typu	 Křemílek	 a	 Vochomůrka,	 Králíci	
z	 klobouku,	 Rákosníček,	 Ferda	 mravenec	 a	 Krteček.	
To	jsou	totiž	pohádky	kreslené	a	myslím	si,	že	i	naučné	
a	velmi	radostné,	dále	Sůl	nad	zlato,	Císařův	pekař,	Kra-
konoš	a	lyžníci.

Dům kultury vám nabídl zúčastnit se letošního festivalu 
jako člen poroty. Přijmete nabídku?	
Ano,	bude	mi	velkým	potěšením	přijmout	a	zúčastnit	se	
celého	průběhu	festivalu.

Připravila Martina Pavlasová, 
zpracovala Irena Janečková

Dominik Mátl je autorem loga letošního festivalu Oty Hofmana

Festivalové okénko
Pro	všechny	Ostrovské	 již	dávno	není	novinkou,	
že	 na	 začátku	 měsíce	 října	 pohltí	 Dům	 kultury	
svátek	 dětí	 a	 filmařů.	 Letošní	 již	 44.	 dětský	 fil-
mový	 a	 televizní	 festival	 Oty	Hofmana,	 který	 se	
uskuteční	ve	dnech	9.	až	12.	října,	se	tematicky	
zaměří	na	Dítě	a	přírodu.	

V	soutěžní	části	festivalu	bude	soutěžit	osm	sou-
těžních	filmů	z	filmové	a	TV	 tvorby.	V	programu	
jsou	 také	 filmy	 tematické	 a	 filmy	 pro	 veřejnost.	
Např.	Modrý	tygr,	Mucimutr,	Tady	hlídám	já	a	jiné.	
Nedílnou	součástí	každého	festivalu	jsou	dopro-
vodné	 akce.	 Ani	 letošní	 festival	 nebude	 výjim-
kou.	 Všichni	 se	 v	 rámci	 slavnostního	 zahájení	
mohou	těšit	na	koncert	Romana	Vojtka	s	kape-
lou	 Fantastic	 80´s,	 po	 kterém	 bude	 slavnostní	
ohňostroj.	Vstupenky	na	tento	jedinečný	koncert	
si	v	tomto	čísle	OM	můžete	vyluštit	(soutěžní	kří-
žovka	str.	10).	

Sledujte	 výlepové	 plochy	 a	 internetové	 stránky	
www.festivalostrov.cz,	kde	vás	budeme	podrobně	
informovat	o	všech	připravovaných	akcích.	
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Co nabízí klášter v létě?
K	prohlídce	kostela	Zvěstování	Panny	Marie	vám	nabídne	
pracovnice	 informačního	 centra	 ještě	možnost	 promítá-
ní	krátkých	filmů.	Můžete	se	pohodlně	usadit	na	prvním	
kůru	 a	 zhlédnout	 například	 velmi	 zajímavý	 dokument	
o	 rekonstrukci	 a	 obnově	 Posvátného	 okrsku	 nebo	 film	
o	historii	lázní	Kyselka,	zaujme	určitě	i	dokument	o	dnes	
již	 zaniklé	 železnici	 Ostrov	 -	 Jáchymov.	 Infocentrum	 na-
bízí	 nejen	 vstupenky,	 ale	 také	 pohledy,	 suvenýry,	mapy,	
turistické	známky	a	vizitky	i	s	deníkem,	mapy	Ostrova	i	ce-
lého	kraje,	publikace	o	historii	Ostrova.	Kromě	toho	zde	
najdete	 zajímavou	 knihu	 Zaváté	 šlépěje	 vydanou	 Marií	
Bohuňovskou,	popisující	utrpení	vězňů	v	lágrech.	Jedním	
z	umučených	byl	 akademický	 sochař	 Jaroslav	Šlezinger,	
autor	sousoší	na	ostrovském	Domě	kultury.	Jeho	Křížová	
cesta	je	vystavena	v	kapli	sv.	Floriána,	Památníku	obětem	
násilí	na	Ostrovsku.	Po	přibližně	hodinové	prohlídce	Kláš-
tera	mnohým	přijde	vhod	malé	osvěžení.	V	nabídce	jsou	
vychlazené	nealkoholické	nápoje	nebo	něco	„na	zub“.

Na	nádvoří	spočine	unavený	poutník	ke	chvíli	odpočinku	
na	lavičce.	Může	se	kochat	nádherou	klášterního	areálu,	
ale	 pastvou	 pro	 oči	mohou	 být	 i	 botanické	 zajímavosti,	
jako	 např.	 bobkovišeň	 -	 střemcha	 vavřínová,	 kvetoucí	
krásnými	 bílými	 květy,	 na	 podzim	 tvoří	 červené	 bobulky	
(pozor,	jsou	jedovaté!).	Stovky	motýlů	láká	na	svá	květen-
ství	budleia	-	tibetský	šeřík.	Pod	vzrostlými	stromy	lze	také	
najít	velké	plodnice	jedlých	smržů.	Nad	Klášterem	často	
prolétají	nedaleko	hnízdící	čápi	a	s	oblibou	usedají	na	ko-
runku	Panny	Marie	Einsiedelnské.	

Tibetský keřík na nádvoří klášterního areálu

V	přilehlé	zahradě	najdete	v	zadní	části	u	zdi	malou	Lurd-
skou	jeskyňku	se	soškou	Panny	Marie	Lurdské,	vysvěce-
nou	Markem	Hricem.

A	nezapomeňte!	Do	26.	srpna	můžete	ještě	navštívit	vý-
stavu	Krásný	 svět	 zápalkových	nálepek,	5.	 srpna	 jsme	
pro	vás	připravili	koncert	Letní	šansony	z	Paříže	a	1.	září	
zveme	na	koncert	v	podání	ženského	tria	Musica	Dolce	
Vita	 v	 historických	 kostýmech,	 s	 repertoárem	 klenotů	
české	 hudby,	 jakými	 jsou	 skladby	 Bedřicha	 Smetany,	
Bohuslava	Martinů,	Antonína	Dvořáka	a	mnoha	dalších.	
Koncert	je	již	tradičně	spojen	s	večerní	prohlídkou	areálu	
kláštera.

Věra Čarná, ved. Kláštera Ostrov

Navštívila	jsem	výstavu	suchých	vazeb	na	Staré	radnici	
a	to,	co	jsem	tam	uviděla,	mě	nadchlo.	Tak	jako	se	nej-
větší	 zázraky	 skrývají	 v	maličkostech,	 halí	 se	 skromná	
a	skutečná	krása	do	křehkých	okvětních	plátků	květin.	
Jsou	mezi	nimi	obdivované	a	šlechtěné	krásky	 jako	ve-
liké	pyšné	růže	nebo	lilie	s	květy	většími	než	obě	lidské	
dlaně.	 Všechna	 tato	 ušlechtilá	 krása	má	 ale	 společné	
předky	 v	 obyčejných	 lučních	 a	 polních	 květinkách.	 Ne-
jsou	 vybíravé,	 nezáleží	 jim	 na	 tom,	 jak	místo	 jejich	 ži-
vota	 vypadá.	 Klidně	 rostou	 na	 železničních	 náspech,	
u	 silnice,	 v	 okapu	 starého	 opuštěného	 domu.	 Dokon-
ce	 i	 na	 nejošklivější	 skládce	 člověka	 náhle	 překvapí	
bezbrannost	 a	 přece	 obrovská	 vůle	 k	 životu	 obyčejné	
kopretiny	 nebo	 penízku.	Když	 vítr	 nebo	 ptáci	 roznesou	
semínka,	mají	dost	slunce,	vody	a	půda	jim	dá	živiny,	vy-
rostou.	Jako	skromní	lidé,	kterým	ke	spokojenému	životu	
stačí	láska,	díky	které	dokážou	vše.	Květiny	potěší	naše	
srdce	barvami	a	něžností.	Můžeme	si	je	vzít	domů	a	dát	
do	vázy	na	stůl.	

Život	rostlin	však	nejen	začíná,	ale	i	končí.	Na	podzim	od-
kvetou,	jejich	těla	odumřou	a	životní	síla	se	skryje	do	koře-
nů,	aby	mohly	další	rok	zase	rozkvést.	Jiné	květiny	zemřou	
celé	a	jedinou	naději	svého	dalšího	života	vloží	do	semí-
nek,	a	pokud	se	podaří,	semínko	spadne	do	úrodné	půdy	
a	na	jaře	se	stane	novou	květinou,	třeba	i	kilometry	da-
leko	 od	 mateřské	 rostliny.	 Tam	 začne	 svůj	 vlastní	 život	
a	na	podzim	i	ona	vysemení.	Je	ale	způsob,	 jak	zachytit	
život	květiny,	uchovat	její	něžnost	a	celá	léta	se	z	ní	těšit.	
Stačí	ji	utrhnout	a	usušit.	Taková	rostlina	je	potom	vzpo-

mínkou	na	rozkvetlou	louku,	léto	a	slunce	i	vprostřed	stu-
dené	zimy.	Každou	květinu	však	usušit	nejde,	některé	se	
suší	dlouho,	jiným	stačí	chvíle.	Některé	trochu	vyblednou,	
jiné	zůstávají	stále	stejně	barevné	a	dokonce	pořád	voní.	
Jiné	květiny	se	rozhodnou	odhodit	květy	a	vysemenit	i	při	
sušení.	Všelijaké	květiny	spojí	jediné	ruce	do	jedné	vazby,	
kytice.	Ruce,	které	se	stejnou	úctou	a	nadšením	hladí	obi-
lí,	plevele	z	rumišť,	bodláky	i	jemné	krásky	z	louky.	Člověk,	
kterému	takové	ruce	patří,	dokáže	ocenit	každou	květinu,	
umí	v	ní	nalézt	její	krásu	a	kouzlo.	Líbí	se	mu	jak	obyčejný	
polní	plevel,	tak	konvalinky	nebo	hvozdíky,	má	rád	bodlá-
ky	i	zvonky.	V	suché	vazbě	vedle	sebe	citlivě	položí	ječmen	
i	jestřábník,	kokošku	s	heřmánkem.

Suché	 vazby	 jsou	 zachyceným	 kouzlem	 a	 dechem	 léta,	
který	se	podařilo	uchovat.	 Jsou	 jako	zastavený	čas,	pře-
kvapený	v	nejkrásnějším	okamžiku,	plném	slunce	a	vůně.	
Člověk,	 který	dokáže	 takové	kytice	 vytvořit,	 tohle	 všech-
no	dobře	ví	a	v	každé	kytici	 je	obrovský	kus	 jeho	práce,	
kdy	chodil	po	loukách	a	polích,	vybíral	ty	nejhezčí	rostliny	
a	 sušil	 je.	Musel	 čekat,	 až	 vyrostou	a	 vykvetou.	Když	 je	
hledal	a	sbíral,	procházel	se	pod	širým	nebem,	naslouchal	
ptákům	a	šumění	trávy	nebo	listí	stromů	v	záplavě	slunce	
a	škádlení	větru.	Suché	vazby	jsou	srdcem	na	dlani.	Je	to	
duch	dokonalé	a	odpouštějící	přírody	a	pokorné	a	skrom-
né	srdce	plné	obdivu	a	 lásky	ke	květinám.	Člověk,	který	
dokáže	stvořit	takové	malé	zázraky,	je	Jaroslava	Beerová.	
Její	vazby	ze	suchých	květin	jsou	k	vidění	na	Staré	radnici	
Ostrov	ještě	do	28.	srpna.

Dominika Planková

Suchá vazba, krása lučních květin

Letohrádek Ostrov
Pobočka GU Karlovy Vary 
tel.	353	842	883,	737	072	522,	út-ne	10.00-17.00	hod.
e-mail:	letohradek@galeriekvary.cz

Výstavy
Letohrádek	Ostrov	se	velice	omlouvá	návštěvníkům,	čer-
vencová	výstava	Ireny	Jůzové	Holý	opis	-	Benátské	plátno	
a	s	ní	spojené	komentované	prohlídky	se	pro	nemoc	au-
torky	odkládají	na	rok	2013.

Ivo Křen: Carpe diem, Linoryty 1992-2012
Barevné	 linoryty	 letních	 prosluněných	 zahrad,	 řepkových	
polí,	polí	s	rozkvetlými	vlčími	máky	či	s	olivovníky,	ale	i	listy	
s	názvy	Vůně	slunce	a	oblohy	přivítají	návštěvníky	galerie	
dobrou	náladou	a	pozitivní	energií,	jež	jsou	vyzařovány	z	je-
jich	barevnosti.	Název	výstavy	Carpe	diem	znamená	„Užij	

dne!“	a	autor	má	na	mysli	vnímání	všeho	krásného,	co	nám	
příroda	každodenně	poskytuje.	Výstava	potrvá	do	30.	září.

Veronika Richterová - Letní byt
Ještě	celý	srpen	je	možné	seznámit	se	s	tvorbou	nej-zná-
mější	představitelky	petartu	Veroniky	Richterové.	Autorka	
zajímavě	zpracovává	umělohmotné	láhve	do	roztodivných	
podob	hmyzí	a	rostlinné	říše.	Její	instalace	v	Letohrádku	
si	pohrává	s	myšlenkou,	co	se	děje	v	opuštěném	letním	
bytě,	chatě	či	chalupě.Výstava	potrvá	do	26.	srpna.

Další akce

18.	srpna	15.00	hod.
Výtvarná dílna - Scrapbooking
Scrapbooking	 je	v	současné	době	velmi	oblíbenou	tech-
nikou,	kterou	 lze	vytvářet	originální	přáníčka,	po-zvánky,	
fotoalba	či	drobné	dárkové	předměty	z	barevných,	struk-

turovaných	 či	 potištěných	 papírů.	 Dílnu	 povede	 Zdeňka	
Bílková.	Vstupné:	50	Kč

Mgr. Božena Vachudová, ved. kurátorka
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Kulturní program 8/2012
DůM KULTURy OSTROV
Pokračuje zápis a prodej do tanečních kurzů 
KLASICKÉ TANEČNÍ KURZy PRO MLÁDEŽ 
Zahájení: 24. září 18.00 hod.
Další	lekce:	1.,	8.,	15.,	22.,	29.	října
a	5.,	12.,	19.,	26.	listopadu
Prodloužená:	27.	října	Věneček:	1.	prosince
Jako	bonus	je	vstupenka	na	lednový	Ples	DK	Ostrov	
v	roce	2013.	
V	ceně	kurzu	je	zahrnuto	30	vyučovacích	hodin	včetně	
Prodloužené	a	závěrečného	Věnečku.

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
Zahájení: 24. září 20.00 hod., dále každé pondělí až 
do 26. listopadu, celkem 10x

17. srpna pátek 10.00-17.00 hod. 
Mírové náměstí
OSTROVSKÉ TRHy I S FARMÁŘI PIVNÍ SLAVNOSTI
Pro	všechny	milovníky	piva,	ale	i	pro	ostatní	jsme	připra-
vili	v	rámci	trhů	s	farmáři	Pivní	slavnosti.	Přijďte	ochutnat	
zlatavý	mok	ze	zdejších	pivovarů,	pobavte	se	naším	kul-
turním	programem.

STARÁ RADNICE OSTROV
Letní	provoz	Staré	radnice:
út-ne	10.00-12.00	a	13.00-17.00	hod.	

Pokračuje výstava
Z ČESKÝCH LUHů A HÁJů 
Výstava	vazeb	 ze	suchých	bylin	a	plevelných	 rostlin	 ros-
toucích	v	rumištích	a	na	okrajích	cest.	Přijďte	se	potěšit	
krásou	a	zručností	Jarky	Beerové,	která	je	dovede	mistrně	
uvázat	a	naaranžovat.	Výstava potrvá do 28. srpna.

KLÁŠTER OSTROV
Provoz	kláštera:	út-ne	9.30-12.30	hod.	a	13.00-18.00	hod.	
Během	doby	konání	koncertů	a	svateb	je	provoz	omezen	
pouze	na	prohlídky	kaplí.

KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNy MARIE		
Pokračuje výstava
KRÁSNÝ SVĚT ZÁPALKOVÝCH NÁLEPEK
Miniaturní	výtvarná	díla	Japonska,	Španělska,	Německa	
a	Čech,	to	je	pouze	nepatrná	část	sbírky,	která	je	výsled-
kem	více	než	50	 let	 intenzivní	 činnosti,	mravenčí	 práce	
a	trpělivosti	 jednoho	sběratele.	Návštěvníci	mohou	srov-
návat	výtvarné	pojetí	různých	kultur	v	oblasti	umění,	ná-
rodní	 tradice,	 sportu,	 technického	 rozvoje	atd.	na	etike-
tách	krabiček	od	zápalek.	Výstava končí 26. srpna.

5. srpna neděle 19.00 hod.
LETNÍ ŠANSONy Z PAŘÍŽE 
Koncert	 v	 podání	 šansoniérky	 Svatavy	 Luhanové.	 Zpě-
vačka	 a	 pedagožka	 je	 absolventkou	 AMU	 v	 Praze	 obor	
zpěv	a	pěvecké	studijní	stáže	na	Conservartoire	National	
Supérieur	 de	Musique	 v	Paříži	 u	 slavné	operní	 pěvkyně	
A.	Guiot.	Na	světových	pódiích	vystupuje	také	s	operním	
repertoárem,	je	uznávanou	členkou	mezinárodních	porot	
a	 lektorkou	pěveckých	masterclass	 v	 Evropě	a	Kanadě.	
Přednese	slavné	písně	z	repertoáru	Piaf,	Aznavoura,	Brela	
a	dalších.	Na	klavír	doprovází	Eduard	Spáčil.

Klášterní zahrada 
26. srpna neděle 15.00 hod.
LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA OSTROV 
Malá přehlídka ochotnických divadelních souborů 
z karlovarského regionu
Pohádky	pro	děti	i	dospělé,	divadelní	skeče	a	epizody
Občerstvení	zajištěno.

Obliba	 pořádat	 venkovní	 kulturní	 akce	 stále	 narůstá,	
a	vlastně	se	není	čemu	divit.	Kromě	Ostrovského	kultur-
ního	 léta	 se	 ale	 v	Ostrově	 konají	 i	menší	 akce,	 které	 si	

také	 jistě	zaslouží	pozornost.	Dům	kultury	už	vám	před-
stavil	 Letní	 trampskou	scénu,	 kde	se	předvedly	některé	
regionální	 skupiny.	 Podobná	 akce,	 tentokrát	 zaměřená	
na	regionální	amatérské	divadlo,	je	nachystaná	na	srpen	
v	prostorách	klášterní	zahrady.	Sehnat	v	letních	měsících	
soubor,	který	by	byl	ochoten	vzdát	se	konce	léta,	nebylo	
úplně	lehké,	přesto	se	úspěšně	podařilo	malou	přehlíd-ku	
amatérských	divadel	uspořádat	a	zprostředkovat	všem	fa-
nouškům	divadla.	Kromě	úspěšné	Divadelní	scény	při	DK	
Ostrov	se	představí	soubory	ze	Žlutic	a	Klášterce	nad	Ohří.	
Program	 je	připraven,	 ale	 časy	 vystoupení	 jsou	opravdu	
čistě	orientační.	Vždyť	kam	bychom	na	konci	léta	spěcha-
li.	 Přijďte	 si	 užít	 trochu	divadla	 a	 s	 tím	 spojené	 legrace	
do	klášterní	 zahrady	a	vezměte	sebou	 i	děti.	Vždyť	 jsou	
pro	ně	připraveny	hned	dvě	pohádky.

Martina Pavlasová

LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA OSTROV 
Program - 26. srpna

15.00 hod  Čert to nemá nikdy lehké, aneb Jak to bylo 
s čertem a Káčou
(Divadelní	scéna	při	DK	Ostrov)

16.00 hod.  Vodnická pohádka
Pohádka	o	vodnících,	a	nejen	o	nich…		
(Divadelní	spolek	M+M	Hranice)	

17.00 hod.  Kupec ostrovský
Komediální	fraška	na	téma	muž	a	ženy,	
autorské	představení	Petra	Pokorného	
(Divadelní	scéna	při	DK	Ostrov)	

18.00 hod  Louka
Činohra	se	zpěvy,	divadelní	hra	Miroslava	
Horníčka	v	úpravě	Miroslava	Nyklíčka	
(Divadelní	společnost	KLAS	z	Klášterce	nad	Ohří)

19.00 hod.  Bramborák pro pytláka
Komediální	autorské	představení	spolku	
RUM	(Letní	divadelní	spolek	RUM	Žlutice)

VELKÉ 2D KINO
2. a 3. čtvrtek a pátek 18.30 hod.
3. pátek 21.00 hod.
Vstupné:	70	Kč,	88	minut,	česká	verze
PIRÁTI Premiéra
Film	 ukazuje,	 co	 se	 přihodí	 bandě	 bodrých	 polařských	
pirátů,	 křižujících	 sedm	 moří	 v	 dobrodružství	 hodném	
Barona	 Prášila.	 Komedie	 začíná,	 když	 Pirát	 kapitán	 se	
svou	 posádkou	 vytáhne	 do	 bitvy	 proti	 svému	 soupeři	
Černému	Bellamymu,	aby	získal	kýženou	cenu	Pirát	roku.	
Produkce:	VSA,	VB.	Žánr:	animovaná	komedie	

4. a 5. sobota a neděle 18.30 hod.
4. sobota, 21.00 hod.
Vstupné:70	Kč,	137	minut,	česká	verze	
AVENGERS Premiéra
Marvel	Studios	uvádí	super	hrdinský	tým	všech	dob,	ve	kte-
rém	se	představí	ikoničtí	super	hrdinové:	Iron	Man,	Neuvě-
řitelný	Hulk,	Thor,	Captain	America,	Hawkeye	a	Black	Wi-
dow.	Ředitel	mezinárodní	mí-rové	agentury	potřebuje	tým,	
aby	odvrátil	světovou	katastrofu,	proto	dělá	nábor	po	celém	
světě.	Produkce:	USA.	Žánr:	akční	dobrodružný

9. a 10. čtvrtek a pátek 18.30 hod.
10. a 11. pátek a sobota 21.00 hod.
Vstupné:	100	Kč,	137	minut,	česká	verze	
THE AMAZING SPIDER-MAN Premiéra
Příběh	 Petera	 Parkera,	 mezi	 vrstevníky	 nepříliš	 oblíbe-
ného	 středoškoláka,	 který	 v	 dětství	 ztratil	 rodiče	 a	 jeho	
výchovy	 se	 ujali	 strýček	 Ben	 a	 tetička	 May.	 Když	 Peter	
objeví	 tajemnou	 aktovku	 svého	 otce,	 pustí	 se	 do	 pát-
rání	 po	důvodech	 zmizení	 svých	 rodičů.	 Produkce:	USA.	
Žánr:	akční	dobrodružný

11. a 12. sobota a neděle 18.30 hod.
Vstupné:	90	Kč,		110	minut,	česká	verze	
JAK PORODIT A NEZBLÁZNIT SE	Premiéra
Skvělá	komedie	o	pěti	párech,	kterým	nastávající	těhotenství	
obrátí	 život	 vzhůru	nohama.	Hrají:	 Cameron	Diaz,	 Jennifer	
Lopez,	Elizabeth	Banks,	Chace	Crawford,	Brooklyn	Decker,	
Ben	 Falcone,	 Anne	 Kendrick,	 Matthew	 Morrison,	 Dennis	
Quaid,	Chris	Rock	a	další.	Produkce:	USA.	Žánr:	komedie

16. a 17. čtvrtek a pátek 18.00 hod.
17. a 18. pátek a sobota 21.00 hod.
TEMNÝ RyTÍŘ POVSTAL
Vstupné:	90	Kč,	165	minut,	česká	verze	(*12)
Začátky	již	v	18.00	hodin.	
Gotham	se	zmítá	v	temnotách	nejistoty	poté,	co	byl	jeho	
maskovaný	ochránce	uznán	vinným	ze	zločinů,	které	byly	
pro	dobro	lidu	uloženy	na	jeho	bedra.	Nedůvěru	v	Batma-
na	a	to,	co	představuje	nahradila	u	většiny	nenávist	a	po-
hrdání.	Joker	možná	hnije	v	polstrované	kobce	v	Arkhamu,	
ale	s	úsměvem.	Lov	na	netopýřího	muže	je	totiž	v	plném	
proudu.	Produkce:	USA.	Žánr:	akční

18. a 19. sobota a neděle 18.30 hod.
Vstupné:	90	Kč,	108	minut,	české	titulky	(*12)
KONFIDENT Premiéra
Vzrušující	napínavý	příběh	střetu	jedince	s	dobře	organizo-
vanou	 státní	 policejní	mocí.	 Film	 inspirovaný	 skutečností	
vychází	z	autentických	archivních	materiálů	Ústavu	paměti	
národa	v	Bratislavě.	Nový	film	režiséra	Juraje	Nvoty	s	Jiřím	
Mádlem	v	hlavní	roli.	Produkce:	ČR.	Žánr:	drama,	thriller

23. a 24. čtvrtek a pátek 18.30 hod.
24. a 25. pátek a sobota 21.00 hod.
Vstupné:	90	Kč,	93	minut,	české	titulky
IRON SKy Premiéra
V	posledních	chvílích	II.	světové	války	se	tajný	nacistický	pro-
gram	vyhnul	destrukci	a	ukryl	se	na	odvrácené	straně	Měsíce.	
Během	70	let	přísného	utajení	nacisté	zkonstruovali	gigantic-
kou	vesmírnou	pevnost	s	masivní	armádou	 létajících	 talířů.		
Produkce:	Finsko,	Německo,	Austrálie	Žánr:	akční,	sci-fi,	
komedie

25. a 26. sobota a neděle 18.30 hod.
Vstupné:	90	Kč,	112	minut,	české	titulky	
NEDOTKNUTELNÍ Premiéra
Ochrnutý	a	bohatý	aristokrat	Phillippe	si	za	svého	nového	
opatrovníka	vybere	Drisse,	živelného	mladíka	z	předměs-
tí,	kterého	právě	propustili	z	vězení;	najde	si	na	tuto	práci	
tu	nejméně	vhodnou	osobu.	Podaří	 se	 jim	však	propojit	
nemožné.	Produkce:	Francie.	Žánr:	komedie,	drama

30. a 31. čtvrtek a pátek 18.30 hod.
31. 8. a 1. 9. pátek a sobota 21.00 hod.
Vstupné:	90	Kč,	101	minut
VRÁSKy Z LÁSKy Premiéra
Laskavý,	 dojemný	 i	 humorný	 příběh	 scenáristy	 Marka	
Epsteina	a	režiséra	Jiřího	Stracha	o	dvou	lidech,	kteří	se	
rozhodli	užít	si	podzim	života	naplno.	Mimořádné	herecké	
setkání	dvou	legend	české	kinematografie:	Jiřiny	Bohda-
lové	a	Radoslava	Brzobohatého,	kteří	po	čtyřiceti	 letech	
znovu	společně	na	filmovém	plátně	rozehrávají	skutečný	
herecký	koncert.	Produkce:	ČR.	Žánr:	komedie

PRAZDNINOVÁ KINOKAVÁRNA OSTROV
V	 loňském	 létě	 jsme	 připravili	 pro	 milovníky	 stříbrného	
plátna	 noční	 projekce	 na	 letní	 scéně	Městského	 domu	
dětí	a	mládeže.	A	protože	se	tato	akce	setkala	s	velkým	
ohlasem,	 připravovali	 jsme	 program	 i	 pro	 letošní	 rok.	
V	červnu	nás	zaskočila	informace	pronajímatele	letní	scé-
ny	MDDM	o	nových	podmínkách,	podle	kterých	se	mohou	
provozovat	 kulturní	 a	 společenské	 akce	 na	 letní	 scéně	
MDDM.	Vzhledem	k	tomu,	že	Dům	kultury	tyto	podmínky	
nesplňuje,	byli	jsme	nuceni	hledat	nový	prostor	pro	promí-
tání,	zvolili	jsme	kinokavárnu	Domu	kultury,	kde	je	zázemí	
a	kde	zajistíme	i	občerstvení.	Do	programu	jsme	zařadili	
filmy,	 které	 si	 vybrali	 návštěv-níci	 facebooku,	 najdete	 tu	
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romantiku	(všechny	díly	Twilight	ságy)	komedie	(Muži	v	na-
ději,	2Bobule,	Perfect	Days),	horory	(Krvavý	Valentýn),	ale	
také	 zástupce	 klasických	 straších	 českých	 filmů	 (Dobytí	
severního	 pólu,	 Limonádový	 Joe)...	 Přejeme	 krásné	 léto	
v	prázdninové	kinokavárně.

Ilona Hálová, vedoucí kin

3. srpna 22.00 hod.,	110	minut,	vstupné	40	Kč
PERFECT DAyS: I ŽENy MAJÍ SVÉ DNy
„Nechápu,	jak	mi	za	rok	může	být	pětačtyřicet,	když	pořád	
ještě	nevím,	čím	chci	být,	až	vyrostu.“	Originální	komedie,	
jejíž	hlavní	hrdinka	nestihla	dospět.	Režie:	Alice	Nelis.

4. srpna 22.00 hod.,	101	minut,	vstupné	40	Kč	
KRVAVÝ VALENTÝN
Vinou	 Toma	 Hanningera,	 nezkušeného	 horníka,	 bylo	
v	šachtě	zavaleno	a	následně	zemřelo	pět	lidí.	Jako	jediný	
přežil	Harry	Warden,	který	se	od	 této	katastrofy	nachází	
v	komatu.	Ale	pozor!	Je	to	právě	on,	kdo	volá	po	odplatě!

10. srpna 22.00 hod.,	95	minut,	vstupné	40	Kč	
LIMONÁDOVÝ JOE
Jedna	z	nejslavnějších	a	nejoblíbenějších	českých	filmo-
vých	komedií,	kde	správní	muži	pijí	pouze	Kolalokovu	 li-
huprostou	limonádu	a	zákon	má	podobu	pistolníka,	vyba-
veného	přesnou	muškou,	zářivým	úsměvem	a	lahodným	
tenorem

11. srpna 22.00 hod.,	94	minut,	vstupné	40	Kč	
2BOBULE
Volné	 pokračování	 úspěš-né	 filmové	 komedie	 Bobule.	
Opět	budeme	sledovat	eskapády	dvojice	kamarádů	Honzy	
a	Jirky.	Jirka	se	zaplete	s	mladou	krásnou	dívkou,	jejíž	otec	
má	ovšem	o	nápadnících	své	dcery	úplně	jiné	představy…	
a	Jirka	raději	prchá	za	kamarádem	na	jižní	Moravu.	

Připravujeme v kině na září:
RESIDENT	EVIL:	ODVETA,	REBELKA,	TOTAL	RECALL,	SVATÁ	
ČTVEŘICE,	LET´S	DANCE:	REVOLUTIONS

PŘIPRAVUJEME

Kostel Zvěstování Panny Marie	
1. září sobota19.00 hod.
KLENOTy ČESKÉ HUDBy	
Koncert s večerní prohlídkou Kláštera 
Účinkuje	Musica	Dolce	Vita.	Daniela	Demuthová	 (mezzo-
soprán),	Žofie	Vokálková	 (flétna),	Zbyňka	Šolcová	 (harfa).	
Absolventky	pražské	konzervatoře	hrají	s	úspěchem	reper-
toár	domácích	a	světových	skladatelů.	Zazní	díla	českých	
mistrů	Antonína	Dvořáka,	Bedřicha	Smetany,	Leoše	Janáč-
ka,	Bohuslava	Martinů,	Jaroslava	Krčka	a	mnoha	dalších.

Půda Staré radnice
5. září středa 17.00 hod.
ANNER - VÝSTAVA NA ČERNO	
Kresby	a	karikatury	Leny	Kozohorské
Výstava potrvá do 30. září.	

Kostel Zvěstování Panny Marie	
13. září čtvrtek 17.30 hod.
JIŘÍ TRNKA
Vernisáž výstavy
Letos	uplynulo	100	let	od	narození	českého	génia	20.	sto-
letí.	 Jiří	 Trnka	byl	 jedním	z	nejvýznamnějších	výtvarníků,	
animátorů,	spisovatelů	a	filmových	 tvůrců.	Celý	 život	 za-
světil	převážně	tvorbě	pro	děti.	Exponáty	zapůjčí	Muzeum	
loutek	v	Chrudimi,	Česká	centra	a	nakladatelství	Studio	
Trnka,	 jehož	uměleckou	 ředitelkou	 je	 jedna	 z	 jeho	dcer,	
akademická	malířka	Klára	Trnková.

CIMRMANI ZAVÍTAJÍ DO OSTROVA
Divadelní	představení	České	nebe	-	Cimrmanův	dramatic-
ký	kšaft	se	odehraje	ve	čtvrtek	6.	září	
v	ostrovském	Domě	kultury.

Nález	Cimrmanovy	hry	České	nebe	potvrdil,	že	stopa	ge-
niálního	 autora	 nekončí	 rokem	 1914.	 Drama	 zachycuje	
dobu,	kdy	na	zemi	propukla	I.	světová	válka.	Sledujeme	ji	

z	nebe,	kde	se	dávno	mrtví	velikáni	českých	dějin	strachu-
jí	 o	osud	svého	 lidu.	Česká	nebeská	komise	ve	složení:	
sv.	Václav,	praotec	Čech	a	J.	A.	Komenský	se	v	krizové	si-
tuaci	rozšiřuje	o	nové	členy,	aby	vnukla	národu	myšlenku	
samostatného	státu.	Hra	byla	nominována	na	cenu	Alfré-
da	Radoka	2008.	Režie:	Ladislav	Smoljak.	

Obsazení:	Zdeněk	Svěrák	nebo	Miloň	Čepelka	 (J.	A.	Ko-
menský),	 Jan	Hraběta	nebo	 Jan	Kašpar	 (Praotec	Čech),	
Petr	Brukner	nebo	Petr	Reidinger	 (svatý	Václav),	Bořivoj	
Penc	nebo	Jaroslav	Weigel	(Jan	Hus),	Robert	Bárta	nebo	
Genadij	Rumlena	(K.	H.	Borovský),	Václav	Kotek	nebo	Bo-
řivoj	Penc	nebo	Petr	Reidinger	(maršál	Radecký),	Zdeněk	
Škrdlant	nebo	Michal	Weigel	(Miroslav	Tyrš),	Miloň	Čepel-
ka	nebo	Marek	Šimon	(Babička).

Vstupenky je možno zakoupit v infocentru v Domě kul-
tury Ostrov. Cena: 490 a 590 Kč (více na www.mproduc-
tion.cz). Lucie Švarcová

Půda Staré radnice
14. září pátek v 19.00 hod.
PAŘÍŽ - PERLA NAD SEINOU 
Přednášející:	Jaromír	Novák
Město	 desítek	 přívlastků.	 Podle	 některých	 nejkrásnější	
na	 světě,	 podle	 jiných	 nejromantičtější.	 Měs-to	 umění,	
historie,	slávy,	 zábavy,	krásy,	módy,	smyslnosti,	ale	 také	
kontrastů.	„Paříž	je	všechno,	co	chceš,“	řekl	před	více	než	
150	lety	Frederyk	Chopin,	a	Ernest	Hemingway	město	na-
zval	„pohyblivým	svátkem“.

Tradiční cimbálovka na Větrném vrchu
Milovníci	cimbálové	muziky	se	letos	opět	sejdou	v	první	srpnovou	sobotu,	tedy	4.	srpna,	na	Větrném	vrchu,	kde	jim	od	16.00	hod.	k	tanci	i	poslechu	již	tradičně	zahraje	Varmu-
žova	cimbálová	muzika	ze	Svatobořic-Mistřína.	Akce	je	však	určena	nejen	jim,	ale	i	všem	těm,	kdo	chtějí	posedět	a	popovídat	si	v	příjemném	prostředí	a	přitom	se	nejen	pobavit,	
ale	i	dobře	najíst	a	napít.	Kromě	stálé	nabídky	Výletní	kavárny	se	bude	během	akce	prodávat	a	pít	víno	vinaře	Stanislava	Mádla	z	Velkých	Bílovic.	Sýry	jako	dezert	k	vínu	dodá	
Biofarma	Abertamy.	Na	akci	vás	zve	Cestovka	a	Penzion	Větrný	vrch	(cestovka@vetrnyvrch.cz).	Vstupenky	stojí	v	předprodeji	150	Kč,	na	místě	200	Kč	na	jednu	osobu.	Děti	v	do-
provodu	dospělých	mají	vstup	zdarma.	V	případě	nepříznivého	počasí	je	připravena	i	„mokrá“	varianta	programu.	Těšíme	se	na	viděnou!

Jana Klimešová-Cimická

Ostrovský Kodrcák
Kapela	DRC	Ostrov	zve	všechny	milovníky	muziky,	pohody	a	dobré	nálady	na	12.	ročník	hudebního	folk-country-tramp	festivalu	Ostrovský	Kodrcák	v	sobotu	1.	září	od	15.00	
hod.	tradičně	v	areálu	restaurace	Atlantis.	Těšit	se	mohou	na	kapely	Hary	Phill	Band,	Album,	Muzika	občas,	Alison	a	samozřejmě	na	nás,	DRCáky.	Festival	pořádáme	společně	
s	ostrovskými	Tučňáky	a	za	finanční	podpory	města	Ostrov.	Vstup	volný!	Těšíme	se	na	vás.	

Pavel Jindra, kapelník DRC Ostrov

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
DO KLASICKÝCH TANEČNÍCH KURZŮ PRO MLÁDEŽ 2012

ZAPIŠTE SE V INFOCENTRU V DOMU KULTURY OSTROV

příjmení, jméno:  

bydliště:  

datum:  

e-mail:  

tel.:  

podpis:  

Vyplní Dům kultury Ostrov

ev. číslo:  

kurzovné:  
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Letošní	44.	dětský	filmový	a	televizní	festival	Oty	Hofmana	zahájíme	(pokračování	v	tajence)…Fantastic	80’s.	Ze	správných	odpovědí,	doručených	do	10.	srpna,	vylosujeme	
úspěšného	řešitele	křížovky,	který	získá	lístek	pro	dvě	osoby	na	festivalový	koncert.	Vyluštěnou	tajenku	zasílejte	na	adresu:	hoffmeisterova@dk-ostrov.cz,	odevzdat	ji	také	můžete	
osobně	v	Informačním	centru	v	Domě	kultury	Ostrov.	Tajenka	z	minulého	čísla:	ZVEME	VÁS	NEJEN	NA	LETNÍ	AKCE.

Kabel Ostrov, s.r.o.

V	měsíci	srpnu	kabelová	televize	
nevysílá	z	důvodu	údržby	techniky.
Hana	Ševčíková,	produkce

Útulek Bety nabízí pejsky do péče

7	
Kříženec,	střední	
velikost,	pes,	stáří	asi	
šest	let,	hodný

14	
Německý	ovčák,	střed-
ní	velikost,	pes,	stáří	
asi	čtyři	roky,	kastrova-
ný,	hodný	a	poslušný,	
vhodný	do	domu	se	
zahradou

53	
Kříženec,	malá	
velikost,	pes,	stáří	asi	
sedm	let

59	
Kříženec	labradora,	
střední	velikost,	pes,	
stáří	asi	jeden	rok,	
vhodný	na	hlídání

70	
Kříženec,	malá	
velikost,	fena,	stáří	asi	
pět	let,	hodná,	vhodná	
do	bytu

79	
Kříženec,	střední	
velikost,	pes,	stáří	asi	
jeden	rok,	hodný

Pokud	i	vy	toužíte	změnit	některému	pejskovi	život,	jste	doma	sami	a	už	vás	samota	
nebaví,	nebo	vám	pejsek	zemřel,	nebo	jste	již	dlouho	po	nějakém	toužili,	navštivte	
Útulek	Bety.	Marek	Šinkovič	
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Ostrovy České republiky - pokračování 

Poznejme svůj region - Pernink ve znamení medvěda

Ostrov	 u	 Bohdanče	 je	 součástí	 obce	 Zbraslavice.	 Ostrov	
Perknéřův	a	Cyranův,	což	další	text	vysvětluje.	Tvoří	ho	jen	
pár	popisných	čísel	v	půvabné	kopcovité	krajině	horního	Po-
sázaví	v	nadmořské	výšce	442	m.	Místem	protéká,	jak	jinak,	
Ostrovský	potok,	který	napájí,	jak	jinak,	Ostrovský	rybník.

Málokterá	vesnice	s	necelou	padesátkou	obyvatel	se	může	
pochlubit	 tím,	 že	 by	 o	 její	 historii	 vznikla	 pětisetstránková	
kniha,	doplněná	souborem	starých	map.	Dějiny	obce	saha-

jí	 hluboko	 do	 raného	 středověku.	 První	 historická	 zmínka	
o	Ostrově	a	jeho	majiteli	je	na	pergamenové	listině	z	5.	lis-
topadu	1257.	Tehdy	zde	sídlil	Petr	z	Ostrova.	Během	staletí	
si	hospodářství	předávali	různí	majitelé.	Dva	z	nich	dodnes	
připomínají	 přídomky,	 které	 tomuto	 místu	 lidé	 přiřkli.	 Ten	
první,	 Perknéř	 z	 Ostrova	 je	 doložen	 v	 letech	 1415-1440.	
Zapsal	se	i	do	českých	dějin,	a	to	doslova,	když	roku	1415	
podepsal	protest	proti	Husově	smrti.	Stížný	list	do	Kostnice	
tehdy	odeslalo	452	českých	pánů	a	rytířů.	První	zmínky	o	tvr-
zi	(z	níž	byla	do	dnešního	zámku	pojata	část	zdiva)	pochází	
z	roku	1580.	Majitelé	se	ale	zúčastnili	stavovského	povstání	
na	nesprávné	straně,	došlo	ke	konfiskaci	a	dalším	změnám	
panstva.	Vládli	zde	např.	mocní	Šporkové,	ale	později	i	ma-
jitelé,	kteří	zde	vůbec	nesídlili.	Další	přídomek	získal	Ostrov	
na	přelomu	17.	a	18.	století,	 v	době,	kdy	majetky	vlastnili	
Thunové	 a	 na	 zámku	 působil	 jako	 správce	 Václav	 Cyrani,	
potomek	maďarského	šlechtického	rodu.	Cyraniův	Wostrov	
tedy	nemá,	jak	by	na	první	pohled	vypadalo,	nic	společné-
ho	se	slavným	Cyranem	z	Bergeracu.	Koncem	19.	stol.	se	
posledním	soukromým	majitelem	stal	významný	podnikatel	
v	 železničním	 stavitelství,	 Jan	 Schebeck.	 Od	 konce	 století	
osm-náctého	ve	vsi	vzkvétá	sklářská	výroba	díky	rodině	Rü-
cklů.	Narodil	se	zde	i	nejvýznačnější	člen	této	rodiny,	Antonín.	
V	době	sklářské	slávy	(kolem	r.	1843)	měl	Ostrov	téměř	800	
obyvatel.	Roku	1927	bylo	panství	zabráno,	zámek	se	zahra-
dou	přidělen	obci,	která	zde	zřídila	školu.	V	roce	1950	přešla	
budova	do	majetku	MNV	a	byla	adaptována	na	kanceláře,	
byty	a	lidovou	knihovnu.	Docházelo	i	ke	kuriózním	případům,	
což	je	i	příběh	ostrovského	mlynáře,	jemuž	komunisté	zná-
rodnili	mlýn,	přesto	se	stal	předsedou	MNV.	Byl	to	zde	jeho	
domov	a	on	 tu	prostě	chtěl	 žít.	Zámek	 i	dvůr	dále	chátra-
ly,	část	musela	být	dokonce	zbořena.	V	dalších	 letech	zde	

sídlilo	 i	místní	JZD	a	od	r.	1976	zde	ministerstvo	vnitra	re-
kreovalo	své	zaměstnance.	Koncem	r.	2005	koupila	zpustlý	
komplex	místní	dřevařská	firma	a	v	 letech	2005	až	2008	
došlo	k	celkové	rekonstrukci.	Dnes	slouží	zámek	jako	repre-
zentativní	sídlo	firmy,	jejíž	majitel	podpořil	finančně	vydání	již	
zmiňované	publikace	o	obci.	Při	té	příležitosti	(v	září	2010)	
byli	 pozváni	 i	 rodáci,	 jichž	 se	 podařilo	 dohledat	 sedmase-
dmdesát.	 Stejná	 osoba	 stojí	 i	 u	 zrodu	 jedné	 z	 nejvyšších	
dřevěných	rozhleden	v	Evropě.	Ta	byla	slavnostně	otevřena	
loni	14.	května	nedaleko	Bohdanče.	K	dalším	zajímavostem	
Ostrova	patří	pískovcová	socha	sv.	Jana	Nepomuckého	s	le-
topočtem	1766,	najdeme	na	ní	 i	 znak	Zikmunda	Moravce	
z	Ostrova.	Mezi	hájené	„obyvatele“	patří	 i	netopýři,	s	nimiž	
se	tu	místní	dělí	o	svá	bydlení.	Tito	tvorečkové	figurují	i	v	jed-
né	zdejší	pověsti.	V	Ostrově	se	dokonce	měla	konat	 i	část	
mezinárodní	 konference,	 věnované	 právě	 ochraně	 těchto	
létajících	savců.	Zde	také	ukončíme	procházku	tímto	velice	
zajímavým	místem.

Text a foto:
Lubomír Mayer

Šplhajícího	medvěda	ve	svém	znaku	má	Pernink,	město	le-
žící	v	údolí	Bílé	Bystřice	na	západním	okraji	centrální	Kruš-
nohorské	náhorní	plošiny,	v	nadmořské	výšce	800-900	m.	

Město	bylo	založeno	v	první	polovině	16.	stol.	na	panství	
Šliků	v	souvislosti	s	těžbou	a	zpracováním	cínových	a	stří-
brných	rud.	V	roce	1599	obdrželo	městská	práva	a	s	nimi	
i	znak	s	medvědem	(údajně	je	s	ním	spojen	i	původní	ná-
zev	Bärringen;	Bär	 je	medvěd).	Majitelem	Perninku	bylo	
na	přelomu	16.	a	17.	století	krátkodobě	 i	město	Ostrov.	
Po	ukončení	těžby	rud	v	17.	stol.	proslul	Pernink	paličko-
váním	a	 pak	 i	 tovární	 výrobou	 krajek	 a	 těžbou	 rašeliny.	
Z	významných	stavebních	památek	stojí	za	zmínku	barok-
ní	kostel	Nejsvětější	Trojice	z	18.	století	a	dvě	sochařská	
díla	 zpodobňující	 Ježíše	Krista:	 jedno	u	kostela	a	druhé	
v	novém	lesoparku	u	cesty	k	nádraží.	V	Perninku	je	i	ně-
kolik	starobylých	hrázděných	domů.	V	bývalém	zájezdním	
hostinci	je	dnes	obecní	úřad.

Nejvýznamnější	místní	rodák	Johann	Renner	se	stal	v	prv-
ní	 pol.	 19.	 století	 kanovníkem	 chrámu	 sv.	 Víta	 v	 Praze;	
má	obnovenou	pamětní	 desku	u	 kostelní	 zdi.	 V	 parčíku	
u	silnice	na	Horní	Blatnou	je	památný	strom,	staletý	jilm	
horský.	Nádraží	v	Perninku	(na	trati	Karlovy	Vary		Johann-
georgenstadt)	je	třetí	nejvýše	položenou	železniční	stanicí	
v	ČR	(910	m	n.	m).	Malebný	je	i	blízký	železniční	viadukt	
se	šesti	oblouky	a	největší	výškou	20	m.	Dnes	je	Pernink	
významným	sportovním	střediskem	(lyžařský	areál,	kruš-
nohorská	lyžařská	magistrála,	křižovatka	četných	turistic-
kých	cest).	S	Ostrovem	má	přímé	autobusové	spojení.

Text a foto: Jiří Ciprian

Klub českých turistů
Akce pro veřejnost
4. srpna Borůvkový výlet do lesů mezi Perninkem a Hamry
11. srpna Teplá: návštěva koncertu v klášteře
18. srpna Jedlová u Mariánských Lázní: nejchutnější 
minerálka na světě 
25. srpna Od Šemnického mostu po levém břehu proti 
proudu Ohře do Karlových Varů

Bližší	 informace	 (doba	odjezdu,	délka	 trasy,	organizační	
pokyny)	 budou	 k	 dispozici	 pro	 příslušný	 sobotní	 termín	
vždy	od	středy	ve	vitríně	KČT	na	Mírovém	náměstí	u	auto-
busové	zastávky	na	Karlovy	Vary	a	na	internetové	adrese	
http://turiste.webpark.cz.	 Všechny	 uvedené	 akce	 jsou	
volně	přístupny	i	pro	nečleny	Klubu	českých	turistů.

RNDr. František Wohlmuth,
předseda KČT

Rodinné centrum
Ostrůvek
Rodinné	centrum	připravilo	od	září	nové	aktivity.	Srdečně	
vás	zve	na	Týden	otevřených	dveří	od	3.	do	7.	září,	denně	
od	9.00	do	11.30	a	od	16.00	do	17.00	hod.	

Od	pondělí	do	pátku	se	mohou	maminky	v	dopoledním	
programu	 těšit	 na	 Hrátky	 pro	 děti	 již	 od	 pěti	 měsíců,	
s	miminky	staršími	šesti	týdnů	mohou	navštěvovat	Baby	
masáže,	pro	děti	a	maminky	bude	nově	otevřena	volná	
Hernička.	Od	pondělí	do	čtvrtka	v	odpoledním	programu	
jsou	pro	děti	(od	tří	do	šesti	let	i	bez	maminek)	připrave-
ny	pohybové,	 výtvarné	 i	 jazykové	kroužky.	Ve	večerních	
hodinách	 bude	 pro	 „dospěláky“	 otevřena	 pondělní	 Po-
radna	 pro	 výživu.	 Pro	 nastávající	maminky	 zahajujeme	
7.	 září	 Těhotenský	 kurz	 s	 Kateřinou	 Krámovou.	 Dále	
od	 září	 připravujeme	 Vítání	 miminek,	 které	 bude	 mít	
novou	 podobu.	 Přihlášky	 na	 Těhotenský	 kurz	 a	 Vítání	
miminek	jsou	k	dispozici	na	e-mailu:	centrumostruvek@
seznam.cz	 (nebo	 tel.	 608	 525	 154).	 Pronájem	 Cent-
ra	 na	 narozeninové	 oslavy	 můžete	 objednávat	 na	 tel.	
606	445	781.	Sledujte	naše	inter-netové	stránky:	www.
centrumostruvek.cz,	dozvíte	se	více.

Pavlína Lišková, jednatelka

Zpívánky
Foto: Martina Laitová



Ostrovský měsíčník Strana 12

Tipy a výlet

spren 2012

Veverčin Ostrov

Za	vlády	Šliků	byl	v	Ostrově	zřízen	špitál,	což	je	označení	pro	
středověké,	ale	i	pozdější	útulky	pro	nemocné,	přestárlé	a	chu-
dé.	Spravovalo	ho	město,	které	 jmenovalo	 „špitálské	pány“	
v	čele	s	„otcem	špitálu“.	Špitál	stál	pravděpodobně	u	staré	
jáchymovské	cesty,	ale	pravdou	je,	že	ani	veverky	o	jeho	přes-
ném	umístění	neví	zhola	nic.	Zajímavostí	je,	že	v	druhé	polovi-
ně	16.	století	působila	v	Ostrově	ranhojička	nazývaná	„Matka	
bolestí“	a	přímo	ve	městě	se	provozovaly	i	lázně.

Text a kresba: Martina Pavlasová

Rady pro zahrádkáře
Vilín (Hamamelis)
Vilín je tuze zajímavý keř. Dost mě mrzí, že jej nemáme 
v parku nebo i někde v naší krásné městské zeleni.

V	létě	by	se	člověk	možná	při	letmém	pohledu	spletl	a	mys-
lel,	že	je	to	třeba	líska,	protože	má	dost	podobné	listy,	ale	
o	to	překvapenější	by	byl	v	prosinci	nebo	jiném	zimním	mě-
síci	(dle	kultivaru,	každý	vždy	kvete	zhruba	měsíc),	kdyby	se	
keř	obsypal	krásnými	květy.	Nejznámější	jsou	vilíny	s	květy	
žlutými,	ale	také	růžovými	nebo	červenými.	Jedná	se	o	roz-
ložitý	keř	vhodný	do	parků	a	do	rozlehlých	zahrad.	Obvykle	
dosahuje	výšky	a	průměru	dvou	až	pěti	metrů.	Když	to	není	
speciální	šlechtěnec,	 je	nutné	počítat	s	pěti	metry	 i	 více.	
Existují	ale	i	druhy	vhodné	do	malých	zahrad.	Po	odkvětu	
se	dá	vilín	seřezat	a	tím	udržovat	menší	rozměry,	ale	tento	
zásah	se	nedoporučuje.	Jednak	se	rány	velmi	špatně	hojí	
a	také	to	má	zásadní	vliv	na	estetiku	habitu	rostliny.	Kvě-
ty	jsou	oboupohlavné,	čtyřčetné,	krátce	stopkaté	a	rostou	
po	třech	až	čtyřech	v	úžlabních	chomáčcích.	Plod	 je	čtyř-
hranná	vejčitá	tobolka	asi	jeden	cm	velká,	šedavě	plstnatá,	
dvoupouzdrá	s	vytrvalým	kalichem	vespod.	Obsahuje	dvě	

semena,	která	 jsou	v	době	dozrávání	vymrštěna	pukající-
mi	 tobolkami	 s	 dvěma	 chlopněmi.	 Vilín	 vyžaduje	 dobrou	
půdu,	je	dosti	odolný	proti	mrazu.	Květy	sice	povadnou,	ale	
po	odeznění	mrazu	opět	zazáří.	

Dá	 se	 množit	 semeny	 po	 dvouleté	 stratifikaci	 (uložení	
ve	vlhkém	písku),	nebo	hřížením	výhonů.	Jsou	známy	čtyři	
základní	druhy:	dva	ze	severní	Ameriky,	třetí	z	Číny	a	čtvrtý	
z	Japonska.	Jejich	křížením	a	šlechtěním	se	vytvořila	řada	
variet.	 Je	 jen	velmi	málo	dřevin,	které	nás	 jsou	schopny	
v	zimě	hýčkat	krásou	květů.	Užívejme	si	tedy	zrovna	vilínu.

Milan Jandourek, DiS

Je	patrné,	že	se	zahrádkářům	v	Ostrově	poměrně	dařilo	
a	daří,	a	to	i	přes	některé	obtíže,	které	se	v	dlouhodobé	
historii	nevyhnuly	ani	jim.	K	jejich	cti	lze	říci,	že	se	k	nim	
vždy	 postavili	 čelem	a	udělali	maximum,	 aby	 je	 vyřešili.	
Za	54	let	se	podmínky	pro	zahrádkaření	změnily.	K	lepší-
mu,	či	horšímu?
	
Jistě	mi	dáte	zapravdu,	že	se	výrazně	změnily	ekonomické	
podmínky	a	tím	i	myšlení,	postoje	a	chování	lidí.	Důležité	
pro	 náš	 svaz	 je,	 že	 zájem	 o	 zahrádkaření	 neustává	 ani	
při	bohaté	nabídce	 jiných	volnočasových	aktivit.	Stále	 je	
dost	těch,	kdo	potřebují	kousek	„svého“	pozemku	s	chat-
kou,	kde	mohou	trávit	čas	se	svými	nejbližšími,	přestože	
většinou	netíhnou	k	zahrádkaření,	které	se	praktikovalo	
kdysi	před	lety.	Je	však	potěšitelné,	že	jde	o	mladé	rodi-
ny	s	dětmi,	které	v	zahrádkaření	vidí	ryze	praktickou	věc,	
pobyt	na	zahrádce	s	pohybem	na	čerstvém	vzduchu,	a	co	
není	nepodstatné,	s	dětmi	pod	dohledem	rodičů.	A	věřím,	
že	upravená	rozkvetlá	zahrádka	u	dětí	přispívá	a	vede	je	
k	dobrému	vztahu	k	přírodě,	zvláště	pokud	se	i	ony	aktiv-
ně	zapojují	a	dostávají	rady	od	dospělých.	Ale	to	už	záleží	
na	rodičích,	jak	a	k	čemu	vedou	své	ratolesti.	

Letos	má	naše	organizace	stěžejní	úkol:	Územní	rada	ČZS	
v	Karlových	Varech	nás	požádala	o	pořádání	výstavy	ovoce,	
zeleniny	a	květin	v	rámci	Karlovarského	kraje.	Bude	se	konat	
ve	dnech	28.	a	29.	září	v	rámci	Michaelské	pouti.	To	vyžadu-
je	pečlivou	přípravu.	Současný	výbor	nemá	s	podobnou	akcí	
zkušenosti,	 ale	 uděláme	 maximum	 pro	 zdárné	 zvládnutí	
výstavy.	Spoléháme	na	to,	že	zahrádkáři	do	výstavy	předají	
své	výpěstky.	Nemusí	být	ty	nejlepší,	největší,	nejzajímavější	
kuriozity	 atd.	 Budeme	 rádi,	 budeme-li	 se	 prezentovat	 tím,	
co	 se	 letos	 urodilo:	 „obyčejná“	 zelenina,	 jakékoli	 ovoce	 či	
květiny.	Velice	rádi	vystavíme	vše,	co	se	podařilo	vypěstovat,	
vždyť	bez	pomoci	všech	zahrádkářů	se	neobejdeme.	O	po-
drobnostech	 výstavy	 budeme	 včas	 informovat.	 Věříme,	 že	
po	výstavě	budeme	spokojeni	s	vaší	spoluprací.

Co	dodat	závěrem	o	činnosti	základní	organizace	v	Ostro-
vě	za	54	let	a	co	jí	popřát	do	budoucna?	Aby	se	jí	dařilo	
alespoň	tak,	jako	dosud	a	členové	svazu	byli	rádi,	že	jsou	
její	součástí	a	aby	byli	ochotni	jí	pomáhat.	Aby	o	zahrádká-
řích	bylo	v	Ostrově	stále	slyšet	v	tom	dobrém	slova	smyslu.	
Ovšem	k	tomu,	aby	za	dalších	X	let	někdo	hodnotil,	že	se	
práce	zahrádkářům	v	Ostrově	dařila,	je	nutno	hodně	trpě-

livosti	a	porozumění.	Obětovat	volný	čas	i	osobní	pohodlí.	
Musí	zde	být	ochota	dělat	něco	pro	druhé,	být	zapálen	pro	
dobro	celku,	mít	pochopení	a	být	trpělivý	při	práci	s	lidmi.	

Není	 možné,	 abych	 vyjmenoval	 všechny,	 kteří	 pracovali	
ve	 výborech	 základní	 organizace	 a	 osadních	 výborech	
a	mají	svůj	podíl	na	dobrém	hodnocení	dosavadní	činnos-
ti	organizace.	Těm	patří	naše	veřejné	poděkování	a	upřím-
né	uznání	 za	 jejich	práci.	Proto	vzpomenu	 jen	předsedy	
výborů,	 kteří	 zahrádkářský	 svaz	 v	 Ostrově	 řídili.	 Byli	 to	
př.	Štěpán	Kališ	(1958-1964),	Oldřich	Jandourek	(1964-
1986),	Josef	Panoch	(1987-1990),	Zdeněk	Čížek	(1991-
1992),	 František	 Mráz	 (1992-1996),	 Oldřich	 Červenka	
(zastupoval	 funkci	 r.	 1997	 do	 volby	 nového	 předsedy),	
Josef	 Vlasák	 (1998-2005),	 Zdeněk	Balák	 (2005-2006).		
Současný	předseda	Petr	Pečený	vede	ZO	od	 roku	2006	
doposud.	 Někteří,	 bohužel,	 zemřeli,	 jiní	 se	 odstěhovali,	
nebo	z	různých	důvodů	přestali	svou	funkci	vykonávat.	

Všem	patří	 naše	 vzpomínka	 a	 poděkování	 za	 jejich	 čin-
nost	v	ČZS,	na	kterou	úspěšně	současná	ZO	navazuje.

Petr Kadlec

Dne	5.	srpna	si	připomínáme	80.	
výročí	 úmrtí	 významného	 ostrov-
ského	 občana,	 který	 se	 poprvé	
hlouběji	zabýval	dějinami	našeho	
města.	Narodil	se	15.	října	1855	
v	 obci	 Pastviny	 v	 Doupovských	
horách.	Do	Ostrova	přišel	však	až	
r.	 1877.	 Působil	 zde	 jako	 neoby-
čejně	oblíbený	a	vážený	učitel.	

Právě	na	ostrovské	 škole	 se	poprvé	 začal	 více	 zajímat	
o	historii	Ostrova,	neboť	chtěl	pomocí	této	historie	v	dě-
tech	probouzet	lásku	k	domovu.	Bohužel,	k	dispozici	měl	
v	té	době	jen	kratičkou	brožurku	faráře	Wenzla	Somme-
ra:	Kurze	Geschichte	der	Stadt	Schlackenwerth	(Krátké	
dějiny	města	Ostrova)	a	také	článek	Bedřicha	Bernaua:	
Aus	Schlackenwerth	Vergangenheit	(Z	minulosti	Ostrova)	
v	místních	Krušnohorských	novinách.	Zpočátku	bylo	jeho	
badání	relativně	snadné.	Seznámil	se	podrobně	s	míst-
ními	pověstmi,	prostudoval	veškeré	regionální	časopisy	
zabývající	 se	 historií	 a	 také	 veškeré	 dostupné	 práce	
o	 Ostrově.	 Záhy	 však	 zjistil,	 že	 tyto	 materiály	 jsou	 pro	
jeho	bádání	nedostatečné	a	velmi	často	odkazují	na	his-
torické	 prameny	 a	 archiválie.	 Tyto	 historické	 prameny	
byly	povětšinou	psány	latinsky.	Aby	se	mohl	s	nimi	blíže	
seznámit,	musel	se	proto	„jazyk	učenců“	naučit.	Po	pro-

studování	latinských	spisů	začalo	bádání	v	nejrůznějších	
archivech.	 Badatelské	 práci	 se	 začal	 naplno	 věnovat	
po	 svém	 předčasném	 pensionování	 r.	 1905.	 V	 letech	
1905	 až	 1912	 zpracoval	 archivní	 materiály	 ostrovské-
ho	panství,	které	byly	uloženy	v	zámeckém	archivu.	De-
tailně	prostudoval	 také	písemnosti	městského	archivu,	
uložené	na	radnici.	Cenným	historickým	zdrojem	o	době	
od	 1.	 poloviny	 15.	 stol.	 se	 staly	 také	 dopisy	 ostrovské	
rady	 radě	 v	 Chebu,	 uložené	 v	 chebském	 archivu.	 Veš-
keré	získané	informace	a	poznatky	si	pečlivě	zazname-
nával	a	staly	se	podkladem	pro	 jeho	knihu	Geschichte	
der	Stadt	Schlackenwerth	 (Dějiny	města	Ostrova).	 Tato	
kniha,	 kterou	 Josef	 Kühnl	 dokončil	 r.	 1923,	 byla	 první	
publikací,	 která	 se	 podrobně	 zabývala	 historií	 našeho	
města	(až	do	r.	1848).	Kniha	měla	265	stran	textu,	50	
stran	dodatků	a	byla	doplněna	o	řadu	obrazových	repro-
dukcí.	Roku	1923	předložil	Josef	Kühnl	své	dílo	městské	
radě	k	vydání.	Kniha	však	byla	pravděpodobně	vydána	
až	mnohem	později,	a	to	r.	1931.	Právě	v	tomto	roce	při	
oslavách	600.	výročí	povýšení	Ostrova	na	město	sezná-
mil	 autor	 širokou	 veřejnost	 se	 svojí	 německy	 psanou	
knihou.		Za	ojedinělé	dílo,	na	němž	pracoval	téměř	dvě	
desítky	 let,	byl	městskou	 radou	 jmenován	čestným	ob-
čanem	města.	Bohužel,	do	dnešních	dnů	se	originálních	
výtisků	knihy	mnoho	nedochovalo.	Naštěstí	díky	spolku	
bývalých	 německých	 občanů	města	Ostrov	 (Heimatver-

band	 Schlackenwerth)	 bylo	 vydáno	 r.	 1976	 faksimile	
této	knihy.	Tato	novodobě	vydaná	publikace	 je	k	vidění	
například	v	Městské	kronice.	Kdo	by	však	raději	pročítal	
české	stránky,	má	k	dispozici	překlad	knihy,	který	je	ulo-
žen	v	Městské	knihovně	Ostrov	v	Oddělení	regionálních	
tisků.	 Josefa	 Kühnla	 nám	 kromě	 knihy	 také	 v	 Ostrově	
připomíná	pamětní	deska,	která	byla	před	lety	umístěna	
v	Dlouhé	ulici	na	domě	č.	102,	ve	kterém	autor	bydlel.

Josef	 Kühnl	 zemřel	 v	 9.00	 hod.	 ráno	 5.	 srpna	 1932	
ve	svých	77	letech.	Čestný	občan	města	byl	natolik	oblí-
ben,	že	již	v	den	jeho	skonu	visely	po	celém	městě	smu-
teční	 černé	 vlajky.	 V	 domě	 smutku	 stála	 u	 vystaveného	
těla	čestná	stráž	složená	z	cvičitelů	tělocvičného	spolku.	
Také	zastupitelé	města	vzpomněli	na	významného	ostrov-
ské-ho	občana.	Ještě	před	pohřbem	se	sešli	na	mimořád-
ném	 smutečním	 zasedání.	 Uprostřed	 sálu	 byl	 vystaven	
velký	věnec	s	věnováním	města.	Následného	pohřbu	se	
zúčastnila	 nejen	 rodina,	 ale	 i	 široká	 veřejnost.	 Smuteč-
ní	 řeč	pronesl	 zástupce	starosty	Leopold	Reinelt.	Město	
se	 tak	 důstojně	 rozloučilo	 se	 svým	oblíbeným	učitelem,	
čestným	občanem	města,	autorem	knihy	Geschichte	der	
Stadt	Schlackenwerth.

Ing. Josef Macke
Fotografie převzata z publikace J. Hubatschek: 
Schlackenwerth, eine Stadt in Böhmen (1972)

Zahrádkáři Ostrov slaví 54 let své činnosti - dokončení

Josef Kühnl byl čestným občanem Ostrova
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Dvakrát stříbrná
Anna Zekuciová

Dvě	stříbrné	medaile	si	odvezla	Anna	Zekuciová	z	Mistrov-
ství	 ČR	 v	 atletice	 dorostu,	 které	 se	 uskutečnilo	 v	 Praze	
na	Strahově	22.	až	24.	června.	

Na	100	m	př.	skončila	těsně	dvě	setiny	sekundy	za	vítězkou	
a	na	300	m	př.	doběhla	tři	setiny	sekundy	za	první.	Tento	
dvojitý	medailový	 zisk	 je	 velkým	úspěchem	ostrovské	 at-
letky,	která	navázala	na	své	prvenství	v	hale,	kde	zvítězila	
a	stala	se	mistryní	republiky	na	60	m	př.	Jsme	rádi,	že	atle-
tika	má	v	našem	městě	tak	dlouhou	tradici.

Eva Zekuciová

První polovina atletic-
ké sezóny úspěšná
Ostrovští	atleti	začátkem	prázdnin	zakončili	první	polovi-
nu	letošní	závodní	sezóny,	jejímž	vrcholem	byla	především	
účast	na	Mistrovství	Plzeňského	a	Karlovarského	kraje.	

Nejdříve	27.	května	ve	Stříbře	bojovali	o	 tituly	a	me-daile	
naši	 žáci	 a	 žákyně	 a	 o	 dva	 týdny	 později	 v	 Do-mažlicích	
dorostenci	 a	 dorostenky.	 Ze	 Stříbra	 přivezli	 sice	 jedinou	
medaili	 (Markéta	 Pincová	 bronzovou	 z	 běhu	 na	 300	m),	
přesto	 množství	 umístění	 na	 dosah	 stupňů	 vítězů	 -	 M.	
Pincová	čtvrtá	v	dálce,	A.	Pinc	pátý	na	600	m,	stejně	 i	V.	
Bílková	na	60	m	a	Š.	Tillingerová	v	kouli,	V.	Bílková	sedmá	
na	300	m,	a	především	bojovné	 výkony	 všech	našich	 zá-
vodníků	a	závodnic,	z	nichž	někteří	dosáhli	velkého	pokro-

ku	a	zlepšení	 (N.	Václavíková,	G.	Parimuchová	ad.),	dává	
mnoho	 příslibů	 do	 dalších	 závodů	 a	 sezón.	 Mistrovství	
starších	kategorií	se	zúčastnili	pouze	dva	závodníci,	přesto	
při-vezli	zásluhou	Anny	Zekuciové	celkem	tři	medaile	(zlato	
na	100	m	překážek	a	v	dálce	výborným	výko-nem	521	cm,	
stříbro	na	300	m	překážek).	Druhý	člen	minivýpravy,	Lukáš	
Martínek,	 si	 odvezl	 velmi	dobré	osobní	 výkony	na	400	m	
(58,27)	a	800	m	(2:12,61).	Po	celé	jaro	se	dále	konaly	sou-
těže	družstev	ve	všech	kategoriích,	od	tzv.	předáků	(ročník	
narození	2001	a	mladší)	až	po	dorostence,	 juniory	a	do-
spělé	 (v	 těchto	kategoriích	naši	závodníci	hostují	v	 jiných	
oddílech).	Potěšující	je	především	hojná	účast	našich	nej-
mladších	atletů	a	atletek	na	všech	závodech	a	 jejich	 tra-
dičně	výborná	umístění	v	krajských	soutěžích.	Za	přípravu	
nejmenších	závodníků	děkujeme	Ivetě	Wohlmuthové	a	Ka-
teřině	Jatiové,	za	dohled	na	závodech	Lence	Jírovské.	

Petr Pavelka

Šipky	jsou	sportem,	který	se	dostává	do	povědomí	stále	
většího	okruhu	lidí,	ať	už	jsou	to	moderní	šipky	s	plasto-
vými	 hroty	 a	 elektronickým	 terčem,	 nebo	 klasické	 šipky	
s	 ocelovými	 hroty	 a	 sisalovým	 terčem.	 I	 Ostrov	má	 své	
šipkové	kluby.	Jeden	již	dlouhodobě	úspěšně	prezentuje	
hospodskou	karlovarskou	ligu	pod	názvem	DC	Gorily	Os-
trov,	druhý	ostrovský	klub	hraje	za	Českou	asociaci	kom-
paktních	sportů	(celorepubliková	soutěž).

Tento	 klub	byl	 založen	 v	 sezóně	2003-2004	kapitánem	
týmu	Miroslavem	Ogorkem.	Podle	motivu	kresleného	se-
riálu	s	dobrosrdečným	tlustým	kocourem	a	zlomysl-nými	
šváby	vznikl	 i	stejnojmenný	šipkový	klub:	Oggy	a	Škodíci	
Ostrov.	Prvních	pět	sezón	se	Škodíci	Ostrov	potáceli	ve	3.	
A	lize	Karlovarského	kraje.	Po	postupu	do	2.	A.	ligy	v	se-
zóně	2007-2008	další	 rok	opět	spadli	do	nižší	 soutěže.	
Poslední	tři	roky	však	jsou	v	klubu	znát	velké	změny,	nové	
tváře,	 odhodlanost	 a	 lepší	 výsledky.	 Tato	 sezóna	 je	 pro	
Škodíky	 zlomová.	Vyhráli	2.	A.	 ligu	a	od	nového	 ročníku	
budou	v	krajské	I.	lize	bojovat	s	týmy	jako	Cheb,	Marián-
ské	 Lázně,	 Chodov	 ad.	 Jako	 vítězové	 ligy	 rovněž	 dostali	
pozvánku	 na	Mistrovství	 ČR	 družstev,	 konané	16.	 a	 17.	
června	ve	Valdicích	u	Jičína,	kde	změřili	síly	s	vítězi	II.	ligy	

v	 každém	 českém	 a	 moravském	 kraji.	 Ve	 složení:	 Petr	
Nekola,	 Jiří	 Budík,	 Ondřej	 Rom,	 Jan	 Mrenica,	 Miroslav	
Ogorek,	Bui	Duy	Nghia,	František	Hochman,	Ota	Piskáček	
vybojovali	nečekané	druhé	místo.	Stali	se	tak	ve	své	kate-
gorii	a	v	37členném	turnaji	Vicemistry	ČR.	

Pro	ostrovský	klub	 je	to	životní	úspěch	a	všichni	věří,	že	
ne	poslední.	Sportu	zdar	a	šipkám	zvlášť!	Více	na:	www.
skodiciostrov.cz

Jan Mrenica

Ostrovský kuželkář
na Světovém poháru

Nejlepší	mladí	kuželkáři	světa	v	kategorii	žactva	a	doros-
tu	si	dali	sraz	na	Světovém	poháru	 jednotlivců,	který	se	
konal	19.	až	21.	května	v	německém	Bautzenu.	Světové-
ho	poháru	dorostenců	v	kategorii	do	18	let	se	jako	jediný	
za	ČR	v	kategorii	chlapců	zúčastnil	talentovaný	kuželkář,	
člen	SKK	Karlovy	Vary	a	student	druhého	ročníku	Střední	
logistické	školy	v	Dalovicích,		Ostrovák		Ladislav	Urban.	

Mladý	 kuželkář	 patří	 již	 několik	 let	 ke	 špičce	 kuželkářů	
ve	 svých	 kategoriích,	 např.	 se	 stal	 vítězem	Poháru	mla-
dých	nadějí	ČR	v	 letech	2008	a	2009	a	 r.	2010	byl	 vy-
hlášen	Talentem	roku	ČR.	Pravidelně	od	svých	15	 let	 je	
oporou	třetiligového	ku-želkářského	týmu	dospělých	SKK	
Karlovy	Vary.	Současně	 zvládá	 vypomáhat	 svými	 výkony	
i	dorosteneckému	týmu	Hazlova	v	první	dorostenecké	lize	
kuželkářů.	Účast	 na	Světovém	poháru	byla	 jeho	prvním	
vystoupením	 na	mezinárodním	 fóru	 a	 určitě	 nezklamal.	
Ve	své	kategorii	patří	ke	světové	špičce,	což	dokázal	svými	
výkony	v	Bautzenu.

V	kvalifikaci	 jej	 trochu	 zradila	nervozita	a	přemíra	 snahy,	
přesto	postoupil	z	osmého	místa	do	užšího	finále	jednotliv-
ců.	V	tomto	finále	již	předvedl	svůj	standard	a	velmi	dobrou	
hrou	s	výkonem	578	poražených	kuželek	obsadil	celkové	
páté	místo,	přitom	jen	čtyři	kuželky	jej	dělily	od	zisku	medai-
le.	V	soutěži	smíšených	párů	ještě	s	druhou	reprezentant-
kou	ČR	Eliškou	Kubáčkovou	obsadili	osmé	místo.Doufáme,	
že	to	není	poslední	slovo	skromného	talentu	kuželkářského	
sportu	a	že	svoje	zkušenosti	z	vrcholného	klání	Světového	
poháru	zúročí	i	v	příštím	roce	na	Mistrovství	světa	v	Maďar-
sku,	na	které	se	již	pilně	připravuje.	Přejeme	Láďovi	hodně	
úspěchů	v	osobním	životě,	pevné	nervy	a	ať	mu	to	„padá“.	

Fabián Zábel, Ostrov

Ostrovská atletka Anna Zekuciová
foto: Archiv oddílu

Ostrovský šipkový klub měl úspěch

Škodíci Ostrov Vicemistry ČR, Foto: Archiv klubu

Talent kuželkářského sportu Ladislav Urban

Čtenářské příspěvky
Ostrovské kulturní léto aneb Za zkoušku (skoro) nic nedáš
Vážený	pane	starosto,	vážená	Rado	města	Ostrova,	delší	dobu	jsem	zvažoval,	zda	má	vůbec	smysl	hledat	v	našem	městě	na	někte-
ré	otázky	odpověď,	ale	sled	událostí	několika	posledních	týdnů	mě	k	tomu	vlastně	donutil.	Musím	totiž	přiznat,	že	po	přečtení	něko-
lika	příspěvků	v	médiích	a	také	na	facebooku	městských	organizací	jsem	zůstal	mírně	paralyzován.	Mé	rozpaky	se	týkaly	zejména	
letní	scény	Ostrov.	Nejprve	té	rockové	a	následně	i	té	filmové.	To,	že	byla	letní	rocková	scéna	k	nelibosti	mnohých,	nejen	teenagerů,	
zrušena,	a	toto	bylo	oznámeno	asi	čtyři	dny	před	samotným	vystoupením	kapel,	jsem	zaznamenal	a	popravdě	původně	i	tak	trochu	
přešel	v	domnění,	že	skutečně	nastaly	nějaké	technické	problémy	(se	zdrojem	elektřiny,	absence	zvukaře	apod.).	Když	jsem	si	ale	
přečetl,	že	důvodem	jsou	nová	pravidla	pro	pořádání	kulturních	akcí,	která	si	vymyslel	bůhví	kdo	na	základě	bůhví	čeho,	šel	jsem	
do	kolen.	Vezmu-li	v	úvahu	investici,	která	byla	do	této	letní	scény	vložena	a	počet	akcí,	které	se	zde	do	roka	pořádají	(myslím,	že	se	
dají	spočítat	na	prstech	jedné	ruky),	tak	úplně	nerozumím	tomu,	proč	má	někdo	zájem	ještě	více	omezovat	nějakými	nesmyslnými	
podmínkami	již	tak	chudý	program.	Navíc,	a	opravte	mě,	pokud	se	pletu,	je	MDDM	stejně	jako	DK	Ostrov	příspěvkovou	organizací	
města.	Jak	se	tedy	město	staví	k	tomu,	že	jedna	jím	zřizovaná	příspěvková	organizace	hází	klacky	pod	nohy	druhé,	která	je	dotována	
stejným	zřizovatelem?	Přijde	mi	to	celé	tak	nějak	postavené	na	hlavu,	a	pokud	mám	brát	vážně	nově	proklamované	pojetí	kultury	
ve	městě,	které	jeho	vedení	neustále	vyzdvihuje,	tak	i	dosti	nekoncepční.

Rád	bych	se	proto	zeptal,	zda	a	kde	je	možné	si	přečíst	tyto	nové	podmínky	pro	pořádání	kulturních,	respektive	spole-čenských	
akcí	a	dále	také,	na	základě	čeho	byly	vypracovány.	Jediné,	co	mne	napadá,	je	souvislost	s	poskytnutou	dotací	v	rámci	ROP	Se-
verozápad,	zejména	pak	s	podmínkou,	která	je	v	pravidlech	pro	čerpání	dotací	označována	jako	„generování	příjmů“.	Jinými	slovy	
teď	někdo	zjistil,	že	zde	nelze	vybírat	vstupné	a	prodávat	buřty	a	limonádu,	což	ovšem	přinejmenším	potlačuje	obecné	chápání	
jakékoliv	letní	scény.	Pokud	je	to	skutečně	tak,	pak	nese	odpovědnost	ten,	kdo	žádost	připravoval.	Jiný	ospravedlnitelný	důvod	mě	
momentálně	nenapadá.	Pokud	by	totiž	vedení	města	skutečně	chtělo	nastavit	tradici	kulturního	léta,	co	jiného	by	mělo	fungovat,	
než	letní	scéna	jak	rocková,	tak	filmová	či	divadelní.	A	ne	pouze	jednou	či	dvakrát	za	celé	léto,	ale	během	prázdnin	třeba	každý	
víkend.	To,	že	se	v	rozmezí	čtyř	měsíců	uspořádají	čtyři	„megakoncerty“,	přeci	není	žádný	projev	kulturního	léta.	Naopak,	kdyby	toto	
bylo	podpořeno	pravidelným	divadelním,	filmovým	či	hudebním	vystou-pením	na	letní	scéně,	můžeme	pyšně	hovořit	o	tom,	že	město	
skutečně	žije	kulturou,	a	to	dokonce	multižánrovou.

To,	že	Ostrovské	kulturní	léto	probíhá	v	tomto	duchu,	je	pro	mne	jasným	důkazem	toho,	že	nikdo	příliš	nepřemýšlel	nad	tím,	jak	
k	tomuto	nabubřelému	názvu	připojit	adekvátní	myšlenku	a	obsah,	natož	pak	nějakou	dlouhodobější	koncepci.	S	rozpočtem	2,25	
milionu	korun	je	to	pak	skutečně	pouze	přehnaně	nafouklá	bublina,	jejíž	ambice	v	mnohém	převyšují	realitu.	Samozřejmě	počítám	
s	argumentem,	že	město	do	toho	dalo	„pouze“	500	tisíc,	ale	v	tomto	pojetí	je	to	pro	mne	jako	pro	občana	města	prostě	neakcepto-
vatelné	a	budí	to	ve	mně	dojem,	že	peněz	je	pravděpodobně	dostatek.	Pokud	tomu	tak	skutečně	je,	tak	předpokládám,	že	se	také	
najdou	například	prostředky	na	vytvoření	patřičného	zázemí	a	služby	pro	handicapované	děti	z	Ostrova	a	okolí,	jako	například	fun-
gující	speciální	a	praktická	škola,	denní	stacionář	nebo	centrum	rehabilitačních	služeb?	Bývalá	knihovna	by	byla	ideálním	místem,	
ale	jak	jsem	pochopil	z	dostupných	informací,	tam	už	se	„medvěd	porcuje“.	Speciální	škola	v	Ostrově	údajně	nefunguje	proto,	že	prý	
o	služby	speciální	školy	není	zájem.	Tuší	vůbec	někdo	z	vedení	města,	kolik	rodin	z	Ostrova	musí	řešit	problémy	s	dojížděním	svých	
postižených	dětí	do	jiných	měst?	Co	takhle	vytvořit	v	budově	bývalé	zvláštní	školy,	která	je	údajně	příliš	velká,	centrum,	kde	by	byla	
jak	speciální	škola,	tak	i	školka,	stacionář	apod.?	Přestaňte	prosím	spoléhat	na	ochotu	a	schopnosti	několika	málo	lidí,	kteří	mají	
chuť	pro	tyto	děti	něco	dělat.	Donekonečna	to	nepůjde,	protože	těchto	dětí	bude	bohužel	přibývat.	Uspořádáním	super	drahého	
koncertu	občanům	pocit	rezidentů	města,	o	nichž	tak	rádi	hovoříte,	nedáte.	Ono	to,	vážení	páni	radní,	totiž	jde	i	jinak	(například	viz	
www.zvonek-kladno.cz).	Petr Židlický
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