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Vážení čtenáři,
září, symbolizované především začátkem nového 
školního roku, pomalu střídá nastupující říjen                   
a s ním i další vydání Ostrovského měsíčníku. Ani 
tentokrát se však ze školních lavic úplně 
nevzdálíme. Toto vydání je totiž zasvěceno dvěma 
velkým kulturním akcím, které mají k dětem, 
potažmo studentům a  mladým lidem velmi blízko. 
Tou první je oslava založení Gymnázia Ostrov, které 
o tomto podzimu zažívá krásné jubileum šedesát 
let. Kromě každoročního dne otevřených dveří                 
se tak obyvatelé našeho města a především bývalí     
i současní gymnazisté mohou těšit na zajímavý 
doprovodný program. Jeho detail naleznete                       
v rubrice Téma měsíčníku. O průběhu oslav,                      
ale například i stále ještě ožehavém tématu 
státních maturit jsem hovořil s ředitelem gymnázia 
Mgr. Jaroslavem Šafránkem. Přepis našeho 
rozhovoru naleznete na konci tohoto vydání.  

Druhou se školním prostředím a světem dětí 
neodmyslitelně spjatou akcí je Dětský filmový                   
a televizní festival Oty Hofmana (FOH), jenž se letos 
může rovněž pyšnit krásnou počáteční číslovkou               
− jedná se totiž již o 45. ročník. Dovolte mi proto 
nasměrovat vaši pozornost do Kulturní přílohy. V ní 
naleznete festivalovou pozvánku ředitelky 
festivalu Romany Parmové spolu s kompletním 
itinerářem promítání a doprovodných kulturních 
akcí pro děti. Mezi nimi bych vypíchl vernisáž 
výstavy o legendární české stavebnici Merkur, jež 
se v rámci FOH uskuteční v klášterním areálu. 
Podrobnější informace přinese článek Elišky 
Failové.

Nedílnou součástí Ostrovského měsíčníku jsou 
rovněž čtenářské příspěvky, kterých se nám 
tentokrát sešlo opravdu mnoho. Rovněž jejich 
tematický rozptyl je velmi široký. Prohlédnout si tak 
například můžete návrh na zvelebení městského 
tržiště, zavzpomínat na účastníka druhého                       
a třetího odboje Kamila Růžičku nebo se zamyslet 
nad návrhem využití ubytovny v Hornické ulici                   
z pera Miloslava Lišky.

Měsíc říjen bude rovněž zlomovým okamžikem pro 
celou naši republiku, neboť se po třech letech 
budou opět konat volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky. Věřím, že se Ostrov 
nenakazí v celostátních médiích tolik skloňovanou 
skepsí vůči politice a veřejnému dění a volební 
účast nabude alespoň celorepublikového 
průměru. A pokud přece jen patříte mezi ty, kteří 
jsou předvolebními kampaněmi pravidelně 
rozezleni, věřím, že říjnové vydání Ostrovského 
měsíčníku vám díky přísunu řady zajímavých                       
a kvalitních příspěvků opět spraví náladu.

Čtení plné podzimní pohody a inspirace vám přeje            

Jan Železný, šéfredaktor 

Mgr. Milan Martinek, zástupce ředitele

INFORMACE O VYDÁNÍ

Zdroj: Josef Ilko

Vážení absolventi, vážení vyučující a přátelé 
Gymnázia Ostrov, naše škola letos slaví šedesát let 
své existence. V lidském životě přináší tento věk 
důstojnost, zralost a moudrost a také ohlédnutí. 
Proto přijďte zavzpomínat na svá studentská léta           
a my vám rádi ukážeme dnešní moderní školu. 
Oslavy proběhnou v sobotu 19. října 2013. Jejich 
součástí bude den otevřených dveří, kdy si budete 
moci prohlédnout interiéry budov gymnázia. 
Vyvrcholením oslav bude odpolední společné 
setkání v ostrovském Domě kultury. Další 
i n fo r m a ce  m ů že te  s l e d ovat  n a  n a š i c h  
internetových stránkách pod odkazem Oslavy 60.

Těšíme se na vás a budeme rádi, když se o naší akci 
dozví široká veřejnost, abychom se na podzim 
sešli v co nejhojnějším počtu.

PROGRAM OSLAV 60. VÝROČÍ GYMNÁZIA 
OSTROV 19. října 2013
      

Občanské sdružení Gymnázia Ostrov uvítá 
případné sponzorské finanční příspěvky. 
Administrativní náležitosti lze vyřídit na tel. 353 
433 788 (p. Boková). Číslo účtu Občanského 
sdružení Gymnázia Ostrov: 27-9697350297/0100, 
specifický symbol 60.

Těšíme se na vaši účast a věříme, že se oslavy i díky 
vašemu přispění povedou.

GYMNÁZIUM SLAVÍ ŠEDESÁT LET

Den otevřených dveří gymnázia  
10.00 − 15.00 hod.
Výstava výtvarných prací studentů
Městská knihovna Ostrov v zámeckém parku 
9.00 − 15.00 hod. (potrvá celý říjen)
Setkání účastníků s kulturním programem
Divadelní sál Domu kultury Ostrov  
16.00 – 17.30 hod.
Setkání bývalých a současných profesorů                                                     
T-klub − Dům kultury Ostrov     
18.00 hod.
Společenský sál Domu kultury vyhrazen 
pro účastníky oslav   
16.00 – 24.00 hod.
DOPROVODNÉ AKCE
11. října 2013 
Páteční průvod studentů a vyučujících 
školy městem    
11.00 – 14.00 hod. (sraz u školy)      

Příjem inzerce: 
+420 353 800 542, +420 353 800 511
Detaily ceníku naleznete na webu 
Domu kultury Ostrov v sekci Ostrovský měsíčník
(http://www.dk-ostrov.cz/o-nas/ostrovsky-mesicnik/)

Máte obchod, vyrábíte nebo 
podnikáte ve službách?
Dejte o sobě vědět čtenářům 
Ostrovského měsíčníku.

INZERCE 
OSTROVSKÉHO 
MĚSÍČNÍKU

Ostrovský měsíčník vydává Dům kultury 
Ostrov v nákladu 8000 kusů měsíčně.
Distribuce je zajišťována zdarma do každé 
ostrovské domácnosti.
Redakční uzávěrka čtenářských příspěvků 
do příštího čísla je ve středu 16. října 2013. 
Uzávěrka reklamy již v pondělí 14. října 2013.
Příspěvky a inzeráty došlé po tomto 
termínu nemusejí být otištěny!
Grafická úprava, zlom: Deft Design, 
Sadová 432, Klášterec nad Ohří 431 51
Tisk: Gaven s.r.o., nám. Přátelství 1518/2, 
Praha 10, 102 00
Šéfredaktor, edice a korektury:  Jan Železný
Redakční rada (a-z):  Bc. Pavel Čekan, 
Mgr. Zdeňka Čepeláková, Milan Matějka, 
Walburga Mikešová, Vojtěch Písačka, 
Ing. Marek Poledníček, Romana Parmová, 
Ing. Jana Punčochářová, Ing. Jitka Samáková.
Redakční rada neodpovídá za text inzerce. 
Názory přispěvatelů se nemusí shodovat 
se stanoviskem redakční rady.
Své příspěvky, dotazy a připomínky zasílejte 
na e-mail: sefredaktor@dk-ostrov.cz, 
popřípadě se obracejte na Informační 
centrum v DK Ostrov (tel. 353 800 526).
Inzerce:  sefredaktor@dk-ostrov.cz, 
Infocentrum DK Ostrov 
(tel. 353 800 526, 353 800 542)
Registrační značka:  MK ČR E 16035
Webové stránky měsíčníku:
www.dk-ostrov.cz/o-nas/ostrovsky-mesicnik/
Facebook:
www.facebook.com/OstrovskyMesicnik
Titulní fotografie převzata z:
Archiv DK Ostrov
Drobné fotografie převzaty z: 
Archivy autorů článků (není-li uvedeno jinak)
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V úterý 1. října 2013 v 15.00 hod. se v parku                       
v Dvořákově ulici v Jáchymově slavnostně 
zprovozní cyklostezka z Jáchymova do Ostrova. 
Nová cyklistická stezka vznikla v trase bývalé 
železniční tratě Ostrov – Jáchymov, která byla 
zrušena v padesátých letech minulého století po 
ukončení těžby uranové rudy. Zájmové území se 
nachází mezi severní částí Horního Žďáru a jižní 
částí Jáchymova, vpravo od silnice I/25. Nástup je 
na konci Horního Žďáru ve výšce 495 m n. m. 
Konec trasy prochází bývalým nádražím                            
v Jáchymově, nyní upraveným parčíkem                              
a napojuje se na místní komunikaci v Dvořákové 
ulici ve výšce 605 m n. m. Trasa cyklostezky se 
táhne v celkové délce 2,62 km a celkové výškové 
převýšení činí 110 m. Na trase se nacházejí dva 
mostky, jeden kamenný obloukový propustek                  
a tunel. Cyklostezka je navržena v živičném 
zpevnění v šířce 2,5 m. Stávající kamenné 
konstrukce jsou zachovány a došlo k jejich 
rekonstrukci. Na mostní objekty byly osazeny 
nové mostovky, v tunelu jsou ukotveny ochranné 
sítě proti pádu kamenů. Celá stavba je zhotovena 
tak, aby co nejméně narušovala stávající přirozený 
vzhled. Použité materiály jsou převážně přírodní – 
kámen, dřevo.     
Projekt se stal součástí dotačního titulu „Zařízení   
a infrastruktura cestovního ruchu v oblasti 
Centrálního Krušnohoří – 2. etapa ” financovaného
Pro realizaci projektu cyklostezky vytvořila               
m ě s t a  O s t r o v  a  J á c h y m o v   s d r u ž e n í  

OSTROVSKÝ KLÁŠTER OŽIL 
DÁVNOU HISTORIÍ

Dny evropské dědictví patří již k tradiční akci, 
jejímž cílem je seznámit obyvatele starého 
kontinentu nenásilnou formou s jejich vlastní 
historií a kořeny kultury, z níž vzešly a jež se 
formovala dlouhá staletí před jejich narozením.    
Že se zvláště v dnešním globalizovaném světě,            
v němž dochází k promíchávání různých 
kulturních vlivů ze všech koutů světa, jedná            
o záslužnou činnost snad netřeba zdůrazňovat. 
Každoročně se tak na podzim v netradičních 
návštěvních hodinách otevírají brány hradů, 
zámků, kaplí, kostelů, muzeí a dalších hmotných 
pamětníků časů minulých. Jejich zaměstnanci se 
přitom vždy snaží pro své návštěvníky připravit 
unikátní program. Nejinak tomu bylo letos                     
i v našem městě.
V rámci Ostrovských příběhů v jiném světle                       
v klášterním areálu opět ožily slavné historické 
osobnosti, ale i běžní měšťané z dob minulých. 
Během dvou hraných prohlídek měli návštěvníci 
možnost prožít klíčové okamžiky spjaté                            
s klášterním areálem a Ostrovem samotným. 
Setkat se tak mohli se stavitelem J. M.                 
Sockhem, Juliem Jindřichem − vévodou sasko-
lauenburským či samotným ďáblem, jenž měl dle 
legendy přislíbit svou pomoc při stavbě 
Einsiedelské kaple výměnou za lidské duše. Celá 
kapitola však samozřejmě měla šťastný konec, 
jehož výsledkem byla Černá Matka Boží a otisk 
ďáblovy ruky nad vchodem do kaple. Historie 
areálu však nabízí i mnohem temnější příběhy. 
Diváci se tak například vrátili do roku 1691, kdy 
ostrovský zámek zachvátil ničivý požár, či do 
období komunismu, kdy v areálu pobývala 
Československá lidová armáda. Její působení 
přitom mělo na celý komplex možná ještě 
destruktivnější dopad než plameny samotné. Jako 
milovník historie jsem se zúčastnil druhé                           
z hraných prohlídek, jejíž atmosféru umně 
dokreslilo nasvícení klášterních budov. Počet 
návštěvníků byl nečekaně velký a hlasitý potlesk, 
věnovaný ochotnickým hercům z Kynšperka, 
jasně dokazoval úspěch celé akce. Obrátil jsem se 
proto na organizátorku a vedoucí kláštera Elišku 
Failovou a položil jí několik otázek: 

Jak hodnotíte průběh Ostrovských příběhů? 
Máte představu,  kolik l idí  prohlídky 
navštívilo?
Celkový výsledek večerních prohlídek hodnotíme 
jako velice úspěšný! Především díky počasí, které 
nám na sobotní den seslalo poslední sluneční 
paprsky a naladilo tak návštěvníky k tomu, aby 
opustili teplo svého domova. Obě dvě prohlídky 
dohromady zaznamenaly devadesát osm 
návštěvníků.  Druhá z prohlídek dokonce zcela 
vyčerpala svou kapacitu šedesáti diváků. 
Struktura návštěvníků byla velice různorodá                    
a myslím, že se nám podařilo zaujmout jak 
dospělé, tak i děti.

Kde vznikl nápad hrané prohlídky pořádat?
Takováto večerní prohlídka kláštera byla mým 
snem od první chvíle, kdy jsem nastoupila jako 
vedoucí do klášterního areálu. Spousta místních 
občanů navštěvuje blízké hrady a zámky na 
nočních prohlídkách. V současnosti se tyto akce 
těší velké oblibě.  Při studiu historie kláštera na nás
vyplouvaly úžasné příběhy a postavy. Historie 
města Ostrova je přímo studnicí námětů! Oslovili 
jsme tedy Viktora Braunreitera , aby ze získaných    

AKTUALITY Z MĚSTA

Mgr. Lucie Mildorfová, vedoucí OKSVS (red. upraveno)

OTEVŘENÍ CYKLOSTEZKY 
OSTROV − JÁCHYMOV 

Jan Železný, šéfredaktor

materiálů sepsal večerní prohlídku přímo na míru 
pro klášter.  

Jakým způsobem probíhala spolupráce                     
s ochotníky z Kynšperka?
Kynšperští ochotníci se celého úkolu zhostili                    
s velkým nadšením a zodpovědností.  Spolupráci    
s nimi jsem v souvislosti s ostrovskou historií letos 
už jednou využila a to během  akce Zahradní 
slavnost − Den otevřených dveří, kterou pořádala  
Galerie umění v Letohrádku. Protože scénář se                 
k nám dostal až tři týdny před premiérou, 
znamenalo to pro nás věnovat se zkouškám                    
s velkou intenzitou. Tedy pro ochotníky divadelní 
zkoušky až čtyřikrát týdně. A abychom se pak 
dobře sehráli, musela jsem na zkoušky dojíždět za 
nimi.

Můžeme se na podobné akce v klášterním 
areálu těšit i v budoucnu?
Z Ostrovských příběhů v jiném světle jsme                    
si všichni odnesli dobrý pocit a protože nás akce 
stála spoustu úsilí, velice rádi bychom ji v příštím 
roce opakovali. Pokud se bude stále setkávat                    
s ohlasem, určitě připravíme několik repríz. 
Podobnou bychom pak také rádi připravili i pro 
německé hosty. A na velké překvapení se budete 
moci těšit příští rok v květnu. Chystáme se na 
Klášterní slavnosti, kde se to historickými 
postavami Ostrova bude jen hemžit! 

Děkuji za rozhovor a těším se na další podobné 
akce.

2007-2013. www.ziel3-cil3.eu

Ahoj sousede. Hallo Nachbar.

v e ř e j n ý c h  z a d a v a t e l ů .  
Generálním dodavatelem 
s t a v b y  s e  s t a l a  f i r m a  
EUROVIA CS, a. s. Realizace 
byla zahájena 20. června 
2012, dokončena a předána 
zadavateli byla 27. srpna 
2013. Celková cena díla 
včetně DPH činila 11,5 mil. 
Kč,  cena pro část díla                       
v katastrálním území Horní 
Žďár u Ostrova vč. DPH 
d o s á h l a  6 , 8 7  m i l .  K č                      
a  c e n a  p r o  č á s t  d í l a                           
v  k a t a s t r á l n í m  ú z e m í  
Jáchymov vč. DPH se rovnala 
4,43 mil. Kč. Milovníci jízdy 
na kole a sportovní nadšenci 
jste srdečně zváni!  

Název projektu: Zařízení                      
a infrastruktura cestovního  
ruchu v oblasti Centrálního 
Krušnohoří – 2. etapa
Registrační číslo projektu: 
1 0 0 0 8 3 5 4 9  P r o g r a m :                       
Cíl 3/Ziel 3 na podporu 
přeshraniční spolupráce 
2 0 0 7  –  2 0 1 3  m e z i  
Svobodným státem Sasko           
a Českou republikou

Europäische Union. Europäischer Fonds für
regionale Entwickung: Investition in Ihre
Zukunft/ Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti
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Starosta města Bc. Pavel Čekan a místostarosta 
města pan Milan Matějka se ve středu 11. září 2013 
krátce zastavili v Mateřské škole Ostrov, 
Krušnohorská 766. Důvodem návštěvy byla 
prohlídka nově opravené kuchyně. Rekonstrukcí 
prostorů kuchyně došlo ke zvýšení kapacity ze 
sedmdesáti dvou na sto vydávaných jídel. 
Zároveň se úpravou kuchyňských prostorů 
dostálo přísným hygienickým normám, které 
dnes musí splňovat všechny „školní vývařovny“. 

Při rekonstrukci se obnovovaly betonové podlahy, 
vyměňovala se dlažba, topení, na řadu přišla také 
vodoinstalace, kanalizace, elektroinstalace                          
a zařizovací předměty (lednice, škrabka, sporák, 
pánev, konvektomat, myčka na nádobí, nerezové 
pracovní stoly). Kuchyně a sklad potravin                         
se rozměrově zvětšily. Nově byla zbudována 
místnost pro praní a žehlení prádla. Novou 
podobu také získalo WC a sprchový kout. Náklady 
na opravu kuchyně byly 3 412 975 Kč. 
Zhotovitelem byla firma Eurotherm z Karlových 
Varů.

Mgr. Lucie Mildorfová, vedoucí OKSVS 

Bc. Petra Niederhafnerová, 
odbor majetkové správy (red. kráceno)

primárních surovin přímo ze země.

„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování 
společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce 
v loňském roce vytřídili 434 televizí, 1064 
monitorů a 3281 kg drobných spotřebičů. Tím 
jsme uspořili 306,59 MWh elektřiny, 10049,86 litrů 
ropy, 1477,22 m3 vody a 16,41 tun primárních 
surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových 
plynů o 75,42 tun CO2 ekv., a produkci 
nebezpečných odpadů o 285,18 tun,“ popsala 
konkrétní úspory pro životní prostředí paní 
Niederhafnerová, referentka odpadového 
hospodářství města Ostrov. 

Celkové výsledky za rok 2012 jsou opravdu 
impozantní. Díky sběru a recyklaci elektra                       
se společnosti ASEKOL jen v loňském roce v České 
republice podařilo ušetřit více než devět milionů 
litrů ropy, které mají v současnosti hodnotu přes 
123 milionů korun, nebo skoro 198 tisíc MWh 
elektřiny, což je spotřeba celé České republiky                
za více než jeden den. Ušetřená ropa by pro 
změnu vystačila na 3 225 cest kolem rovníku 
automobilem s běžnou spotřebou. A na tom všem 
mají zásluhu ti, kteří si dají tu práci a zodpovědně 
třídí odpad, čímž velkou měrou pomáhají chránit 
naše životní prostředí.

Vedení města na prohlídce kuchyně 
(zdroj: MěÚ Ostrov).

 KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
INFORMUJE

RNDr. František Wohlmuth, 
předseda KČT Slovan Karlovy Vary 

Andrea Zvolánková, 
PR specialista Nemocnice Ostrov

Kalendář veřejných turistických akcí v říjnu 
2013:
5. 10. Prameny kyselek v okolí Teplé                     
12. 10. Pochod „O jáchymovský tolar“  
                    − trasy v okolí Jáchymova   
19. 10. Míšeň – den otevřených dveří 
                    ve slavné porcelánce  
20. 10. Turistika na ostrově Madeira – 10 dnů
26. 10. Bořetice – turistika mezi 
                    vinohradnickými sklípky – 3dny  

Bližší informace 
(doba odjezdu, počet km, org. propozice) budou  
k dispozici vždy od středy pro příslušný sobotní 
termín ve vitríně KČT na Mírovém náměstí                        
u autobusové zastávky na Karlovy Vary.
Bližší údaje jsou na internetové adrese: 
www.turiste.webpark.cz

Úzkokolejný vláček v polské Balnici   (zdroj: KČT). 

NOVÁ KUCHYNĚ PRO ŠKOLKU

SETKÁNÍ BÝVALÝCH 
ZAMĚSTNANCŮ PRIORU

Dne 19. října 2013 se od 17.00 hod. ve Fitcentru 
Atlantis uskuteční setkání bývalých zaměstnanců 
obchodního domu Prior.

Vojtěch Písačka

ČÍNSKÁ DELEGACE V OSTROVĚ

V pátek 13. září 2013 se v Ostrově krátce zastavila 
další čínská delegace, tentokrát z provincie Hubei. 
V poslední době se s návštěvami čínských hostů             
v Ostrově doslova roztrhl pytel. Průvodcovské role 
osmičlenné zahraniční skupiny se chopil starosta 
města Bc. Pavel Čekan. S pomocí překladatelky se 
např. hovořilo o současné ekonomické situaci 
a dění v Ostrově. Čínští návštěvníci se také prošli 
po Starém náměstí, okolo rekonstruovaného 
zámku, budoucího sídla městského úřadu, poté se 
přesunuli do Paláce princů – městské knihovny               
a prohlídku ostrovských historických „pokladů“ 
zakončili v zámeckém parku. 

Mgr. Lucie Mildorfová, vedoucí OKSVS 

RECYKLACE ELEKTROODPADU

V naší obci je již několik let možné ekologicky třídit 
elektroodpad. Jeho sběr a následnou recyklaci 
zajišťuje společnost ASEKOL, která nám dále 
poskytuje přesné informace o tom, kolik elektrické 
energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody 
jsme díky zodpovědnému třídění ušetřili                           
a pomohli tak životnímu prostředí. Dále                            
z těchto údajů můžeme spočítat, o kolik jsme                  
s nížili produkci skleníkových plynů nebo 
nebezpečného odpadu. Tzv. LCA analýza 
vycházela z dat o sesbíraném množství televizí, 
monitorů a drobného elektrozařízení.
Díky zpětnému odběru a následné recyklaci 
elektra je možné výrazně přispět k řešení 
problémů se zásobami přírodních zdrojů, jako je 
například voda nebo ropa. Už zpětný odběr                     
a recyklace sta mobilních telefonů uspoří 
elektrickou energii za více než 2 200 korun nebo 
ropu potřebnou pro ujetí 417 km automobilem. 
Získávání druhotných surovin recyklací je navíc 
pro životní prostředí mnohem šetrnější, než těžba 

AKTUALITY 
Z NEMOCNICE OSTROV

Provoz gynekologicko-porodnického oddělení 
Nemocnice Ostrov nebyl po celou dobu letních 
prázdnin omezen. Na zvýšený počet porodů               
v době uzavření porodních sálů Nemocnice 
Sokolov a KKN byl personál perfektně připraven.    
V červenci se uskutečnilo osmdesát devět porodů, 
v srpnu to bylo sto jedna porodů.

Od měsíce srpna 2013 došlo v Nemocnici Ostrov                
k rozšíření psychologických služeb. Psychologické 
intervence je možné objednat na telefonu 353 364 
158 v ambulanci psychiatrického oddělení 
Nemocnice Ostrov v přízemí za interními 
ambulancemi u paní Mgr. Heleny Hujslové                
nebo Mgr.  I lony Váchové.  Poskytujeme                 
krizové intervence, podpůrnou psychoterapii                                  
i psychoterapii. Terapii provádíme na doporučení 
jiného ošetřujícího lékaře.

Nemocnice Ostrov připravila koncem září 2013 
certifikovaný kurz hojení ran pro vybrané 
zdravotní sestry. Cílem kurzu je vzdělávání sester   
v moderních trendech hojení ran, získávání 
teoretických znalostí a orientace v problematice, 
nácvik praktických dovedností v oblasti 
hodnocení ran, ošetřování, volby správných 
materiálů a výměna zkušeností z různých oborů              
v léčbě ran.



V srpnu jsme zasahovali celkem u dvaceti jedné 
události, z nichž bylo deset technických pomocí, 
čtyři dopravní nehody a požáry, dvě záchrany 
osob a jeden únik látek. Na žádost PČR bylo nutno 
otevřít byt v Hroznětíně, v Ruprechtově došlo                 
k prasknutí kanalizace a vylití jejího obsahu na 
vozovku. K odčerpávání vody ze zatopených 
sklepních prostorů byly vyslány obě dvě naše 
zásahová vozidla a to do Horního a Dolního Žďáru, 
dále pak do ulic Štúrova, Mírové náměstí, Horská, 
Tylova, Moříčovská. Mezitím jsme ještě byli vysláni 
společně s jednotkami HZS Karlovy Vary, Klášterec 
nad Ohří, SDH Stráž nad Ohří, Hájek k dopravní 
nehodě rychlíku cca 200 m za ŽST Stráž nad Ohří, 
kde došlo vlivem silného deště k podmáčení 
zeminy, která se sesunula na kolejový svršek. Při 
nehodě nedošlo k žádnému zranění cestujících. 
Dále jsme s jednotkou SDH Hájek byli vysláni            
k evakuaci dětského vodáckého tábora v obci 
Vojkovice, kde již zasahovala místní jednotka. 
Tábor bylo nutno evakuovat z důvodu rychle se 
zvedající hladiny vody v Ohři a podmáčené půdy 
pod stany.  S jednotkou HZS Karlovy Vary jsme 
zasahovali u požáru bytu v ul. T. G. Masaryka            
v Karlových Varech, požár v mezistropním 
prostoru v restauraci v Boči jsme likvidovali                   
s jednotkami HZS Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, 
JSDH Stráž nad Ohří a Hájek.  V prostoru Boreckých 
rybníků nezodpovědný občan pálil na kraji lesa 
starý papír a ohniště nechal bez dozoru. Na místo 
jsme vyjížděli společně s jednotkou HZS KV. Požár 
kabiny tahače jsme likvidovali společně                           
s jednotkou HZS KV na parkovišti u bývalého 
ČSAD. V areálu Horního hradu jsme likvidovali 
sršní hnízdo. Jednotky SDH Ostrov, HZS KV a HZSp 
ČD Cheb zasahovaly při záchraně osoby, která 
spadla ze stožáru trakčního vedení po zásahu el. 
proudem v ŽST Vojkovice. K vážné dopravní 
nehodě osobního vozidla s nákladním přívěsem 
za os. auto jsme vyjížděli společně s jednotkou 
HZS KV do obce Damice. Při nehodě došlo                        
k jednomu vážnému a jednomu těžkému zranění. 
Na místo nehody byl přivolán vrtulník LZS Ústí nad 
Labem. Dvě osobní vozidla se srazila na křižovatce 
Horní Žďár – Hluboký, nehoda se obešla bez 
zranění. 

SRPEN NA LINCE 150
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Milan Kuna, JSDH Ostrov

i usnula. Že se dětem povedlo otevřít okno                           
a že chodily po venkovním parapetu, netušila. 
Hlídka MP matce sdělila, že vzhledem k vzniklé 
situaci by bylo vhodné opatřit křídla oken dětskou 
pojistkou nebo jiným systémem zabezpečení,               
a že o věci bude vyrozuměn orgán péče o děti – 
OSVZ, MěÚ Ostrov. 

Dne 13. září 2013 přijali strážníci na lince 156 
oznámení od muže, který uvedl, že na parkovišti 
před Penny Marketem v ul. Krušnohorská došlo                  
k napadení muže mužem a nyní se hádají. Na 
místě se nacházelo několik osob, z nichž byl řidič 
vozu napaden pánem, který mu do jeho vozu najel 
nákupním vozíkem. Řidič vozu situaci upřesnil                 
a sdělil, že muž s nákupním vozíkem najel do jeho 
vozu Peugeot, začal jej slovně urážet a fyzicky jej 
napadl nejméně dvěma ránami pěstí do oblasti 
obličeje. Až přítomnost hlídky MP na místě muže                
s nákupním vozíkem zklidnila, avšak tento 
rezolutně vše odmítal a uvedl, že naopak byl 
napaden on a že se pouze bránil. Svědkové byli 
celému incidentu přítomni a potvrdili verzi řidiče 
vozu. Hlídka MP na místo přivolala hlídku OO PČR 
Ostrov, která si celou záležitost na místě převzala                  
a nadále ji řeší. 

Dne 16. září 2013 v brzkých ranních hodinách 
přijali strážníci na lince 156 oznámení od zoufalé 
seniorky s žádostí o pomoc. Žena hlídce sdělila,            
že v koupelně ztratila vědomí a upadla na 
záchodovou mísu, čímž poškodila její přívod vody. 
Dále uvedla, že ona a její manžel nemohou vodu 
zastavit a situaci již nezvládají. Strážníkům 
otevřela pětaosmdesátiletá žena, která byla             
lehce zmatená a nemohla udržet rovnováhu.                         
V koupelně se nacházel její devadesátiletý 
manžel, který se pokoušel zastavit unikající vodu. 
Hlídka MP zastavila přívod vody do bytu. 
Vzhledem k okolnostem a k vysokému věku 
seniorky přivolali strážníci na místo RZS, která 
jmenovanou vyšetřila a zjistila, že má enormně 
vysokou hladinu cukru v krvi. RZS následně 
jmenovanou převezla na interní oddělení 
ostrovské nemocnice. Aby voda nezpůsobila ještě 
větší škodu na majetku, strážníci všechnu vodu                
z podlahy v koupelně odstranili a v koupelně 
poklidili.

Ladislav Martínek, zástupce velitele

Dne 17. srpna 2013 
si v ranních hodinách pěší 
hlídka povšimla muže, který 
znečišťoval veřejné prostranství Mírového 
náměstí močí. U strážníků se muž nesetkal                     
s pochopením a věc strážníci vyřešili blokovou 
pokutou. 

Dne 18. srpna 2013 přijali strážníci oznámení od 
ženy, která uvedla, že v ulici Komenského spatřila 
psa, který spadl z balkonu z třetího patra. Hlídka 
na místě zjistila, že se oznámení zakládalo na 
pravdě, a zraněnému pejskovi zajistila přítomnost 
veterinárního lékaře, který jej pro rozsáhlá zranění 
utratil. 

Dne 23. srpna 2013 přijali strážníci na lince 156 
oznámení, že v ulici Hornická nabízí pro jistou 
telefonní společnost služby podomní prodejce. Po 
prověření oznámení nebyl nikdo v uvedeném 
místě, ani v blízkém okolí spatřen. Vzhledem                     
k tomu, že od 1. července 2013 vešlo v platnost 
nařízení města 1/2013 – tržní řád, kde v článku č. 6. 
odst. 3 se na území města Ostrova, včetně objektů 
určených k bydlení,  celoročně zakazuje 
provozovat podomní prodej (podomním 
prodejem se pro účely tohoto nařízení rozumí 
činnost, při které je v budovách bez předchozí 
objednávky nabízeno nebo prodáváno zboží                   
a nabízeny nebo prodávány nebo poskytovány 
služby). V případech porušení tohoto nařízení 
mohou strážníci ukládat blokové pokuty. 

Dne 10. září 2013 přijala hlídka MP Ostrov na 
lince 156 naléhavou výzvu s žádostí o pomoc od 
anonymní oznamovatelky, že v ulici Severní se                 
ve třetím patře z okna bytu naklání dvě malé děti. 
Oznamující dále uvedla, že se situace opakuje již 
po několikáté, a když viděla děti chodit                            
po venkovním parapetu okna, okřikla je a děti 
okno uzavřely. Anonym též uvedl, že matka 
nechává děti bez dozoru velmi často i přes noc. Na 
základě výše uvedených skutečností provedli 
strážníci v místě šetření. Na klepání z počátku 
nikdo nereagoval, až po cca pěti minutách 
otevřela dveře zjevně ospalá žena. Hlídka ženu 
seznámila se situací, tato hlídce sdělila, že je 
samoživitelkou, že pracuje v pohostinství a domů 
z práce se vrací kolem čtvrté hodiny ráno. Protože 
byla unavená, lehla si do dětského pokoje, kde                  
                                        

ZE ZÁZNAMŮ 
MĚSTSKÉ POLICIE

Zdroj: MěÚ Ostrov.

ZASKOČTE SI PRO RADU,  JAK SE ZBAVIT ODPADU

se zbavit odpadu“. V Ostrově tato osvětová akce 
proběhla ve středu 11. září 2013 ve sběrném dvoře 
v Krušnohorské ulici 792. Žáci místních škol                   
se dozvěděli, jak je důležité třídit odpad                             
z domácností a odkládat jej do míst k tomu 
určených, aby nedocházelo k poškozování přírody 
a životního prostředí. Hovořilo se o významu 
třídění odpadů, jeho přínosu k úspoře surovin                    
a elektrické energie, ochraně ovzduší a o možnosti 
opětovného využití materiálů získaných recyklací. 
Znalosti žáků ostrovských základních škol si přišel 
se zájmem ověřit také první muž ostrovské 
radnice Bc. Pavel Čekan. 

Karlovarský kraj ve spolupráci s kolektivním 
systémem Elektrowin pořádá ve sběrných 
dvorech devíti měst kraje ekologicko-naučnou 
akci pro školy nazvanou „Zaskočte si pro radu, jak Mgr. Lucie Mildorfová, vedoucí OKSVS

• Drůbež Červený Hrádek,
    firma Dráb,opět prodává 
    slepičky snáškových plemen 

Hisex hnědý Tetra hnědá •  • 
Dominant žíhaný, kropenatý, • 

   černý, žlutý, modrý a bílý.

Prodej se uskuteční:  
ve čtvrtek 24 .října 2013
Ostrov – u čerpací st. Benzina 
 – 17.00 hod. 
Bližší informace Po-Pá 9-16 hod. 
tel: 728605840   
tel: 728165166   
tel: 415740719

PRODEJ SLEPIČEK

Při prodeji slepiček – nová služba
- výkup králičích kožek  – cena 15-22 Kč/ks 

Slepičky pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 15-19.týdnů
cena 149 – 175 Kč/ks 
v začátku snášky 178 Kč/ks
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Odbor majetkové správy Ludmila Lišková, JURICA a. s.

Mgr. Lucie Mildorfová, vedoucí OKSVS 

PODZIMNÍ ÚKLID

Akce je naplánována celkem na osm etap od 27. 
září do 15. listopadu a bude probíhat vždy               
v sobotu v dopoledních hodinách. Z technických 
důvodů budou kontejnery přistaveny již v pátek              
a  o d v e z e n y  v  s o b o t u  p o  1 2 . 0 0  h o d .  
Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pouze pro 
objemný odpad z domácností (např. nábytek, 
koberce, dřevo, kovy aj.) Kontejnery mohou 
využívat pouze fyzické osoby. Bližší informace 
naleznete na www.ostrov.cz, odbor majetkové 
správy. Rozmístění kontejnerů bude na obvyklých 
místech:

27. 9. (pátek)
Kollárova 1265 – 73 
Kollárova 1115 – 17 
Kollárova 1124 – 6
Severní 1177
Masarykova 1149 (u tříděného odpadu) 
Masarykova 787 (u tříděného odpadu)
Májová 1157 – 1158
Dolní Žďár (u bývalého statku)
4. 10. (pátek)
Májová 842
Májová 940
Štůrova (u bývalého bazénku)
Luční 831
Horská 875
Borecká 878
Hlavní 1064
Horní Žďár (u trafostanice)
11. 10. (pátek)
Lokalita pod Křížkem
Penzion pro důchodce
zadní Lidická 3x
Vančurova za domem 1084
za Atlantisem ul. Myslbekova
Hluboký (u trafa)
18. 10. (pátek)
Mánesova 957
Mánesova 1013
Klicperova 2x
Brigádnická
Lidická naproti BPO
Šafaříkova
Kfely (za bývalou hospodou
25. 10. (pátek)
Jáchymovská 1377
Družební 1322
Jungmannova 2x
Jáchymovská 801 – 4
Smetanova
Družební u 1329
Horní Žďár (u reastaurace U Václava)
1. 11. (pátek)
Klášterní areál
Staroměstská
parkoviště u vjezdu na Staré náměstí
Družební 1275
Jáchymovská 201 – 3
Seifertova u MŠ
Halasova (u galanterie)
8. 11. (pátek)
Na kopci
Studentská x Sládkova
Hornická x Nejedlého
Hornická x Odborů
Klínovecká 965 u telef. budky

První etapa stavebních úprav v Základní škole 
praktické a Základní škole speciální Ostrov 
ukončena. V úterý 3. září 2013 byly za účasti 
představitelů Karlovarského kraje JUDr. Václava 
Sloupa (náměstka hejtmana pro oblast školství, 
mládeže a tělovýchovy), JUDr. Martina Havla 
(náměstka hejtmana pro oblast investic                            
a grantových schémat, projektového řízení 
a informatiky a legislativy), pracovníků Krajského 
úřadu Karlovarského kraje a samozřejmě 
zástupců vedení ostrovské radnice, starosty Bc. 
Pavla Čekana a člena rady Ing. Josefa Železného, 
oficiálně předány nově zbudované výukové 
prostory a sociální zařízení v 1. nadzemním 
podlaží v Základní škole praktické a Základní škole 
speciální Ostrov.
Za dobu letních prázdnin se podařilo nově zřídit               
a částečně vybavit dvě učebny pro speciální 
vzdělávací program. Každá učebna disponuje 
samostatnou hernou, odděleným prostorem pro 
odpočinkové aktivity žáků se středně těžkým                     
a těžkým zdravotním postižením. Součástí 
rekonstrukce bylo zřízení nových sociálních 
zařízení včetně jednoho pro imobilní žáky. Tomu, 
aby se žáci i vyučující mohli těšit z nově 
upravených prostor pro výuku, však předcházely 
opravy, příp. úpravy podlah včetně položení 
nových podlahových krytin, opravy omítek, 
obkladů a dlažeb, výměna oken v sociálním 
zázemí žáků, vybudování nových rozvodů 
elektřiny, vody, částečně i topení, nové výmalby                
a nátěry, osazení nových dveří a instalace 
výukových tabulí s osvětlením. Investorem byl 
Karlovarský kraj. Celkové náklady činily 1,7 mil. Kč. 
Stavební práce probíhaly od 28. června do                    
26. srpna 2013. Zhotovitelem byla soukromá 
stavební společnost STASKO, spol. s r.o. V roce 
2014 je naplánována investice Karlovarského 
kraje minimálně ve stejném rozsahu (1,5 – 2 mil. 
Kč) v dalších podlažích této školy. Nemalou 
zásluhu na tom, aby se začalo do této školy 
investovat, má i vedení ostrovské radnice. A aby se 
žákům ještě více zatraktivnila výuka, věnoval 
starosta města Bc. Pavel Čekan škole sponzorský 
dar – deset tabletů.

Krušnohorská u č.p. 615
Dukelských hrdinů

15. 11. (Pátek)
Nad nádražím
Mořičovská 293 – 1021
Vykmanov (u paneláku)
Maroltov
Květnová 2x (u Jednoty, u paneláku)
Mořičov

Pokud někdo z časových důvodů mobilní svoz 
nevyužije, může odpad odevzdat bezplatně od 
pondělí do soboty na sběrném dvoře v ul. 
Krušnohorská 792, Ostrov. Nutné předložit 
občanský průkaz.

SBĚRNÝ DVŮR:
Adresa: 
Marius Pedersen a.s., Krušnohorská 792, Ostrov
Provozní doba: 
Po – Pá: 7.30 – 11.30 hod./12.00 – 16.00 hod.
So: 8.00 – 14.00 hod.
Zodpovědná osoba: Pavel Husárek

S V O Z  N E B E Z P E Č N É H O  O D P A D U                                        
A ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
  
Svoz nebezpečného odpadu a elektrospotřebičů 
je součástí jarního úklidu a bude proveden dle 
tohoto časového harmonogramu. Svoz bude 
proveden pouze osobním předáním u vozidla 
svozové firmy Marius Pedersen a.s.

28.9. 2013 (sobota) − zastávky město Ostrov:
1. křižovatka ul. Lidická – Vančurova 8.00 − 8.20
2. u trafo stanice na rohu ul. Myslbekova −  
    Mánesova 8.30 − 8.50   
3. u trafo stanice v ul. Horská čp. 841 9.00 − 9.20
4. ul. Severní, u domu čp. 1168 − 1170           
    9.50 − 10.10
5. u trafo stanice, ul. Masarykova čp. 725        
    10.20 − 10.40
6. u výměníkové stanice, ul. Kollárova čp. 1265 
10.50 − 11.10
7. ul. Družební čp. 1324 u horních nádob na 
    separaci 11.40 − 12.00
8. ul. Družební u výměníkové stanice        
    12.10 − 12.30
9. ul. Halasova, Lipová u nádob na separaci 
    13.00 − 13.20
10. na rohu ul. Hornická, Nejedlého                 
    13.25 − 13.45
11. Staré město – náměstí 13.55 − 14.15

12. 10. 2013 (sobota) – zastávky obce:
Kfely (odbočka u paneláku) 8.00  –  8.20
Kfely(zastávka cyklotrasy) 8.30  –  8.50
Hluboký (u trafa) 9.00  –  9.20
Horní Žďár (RD za trafem) 9.30  –  9.50
Horní Žďár (u „Václava“)10.00  –  10.20
Vykmanov 11.00  –  11.20
Dolní Žďár (u autoopravny) 11.30  –  11.50
Maroltov 12.00  –  12.20
Květnová (obchod) 12.30  –  12.50
Květnová (paneláky) 13.00  –  13.20
Moříčov (náměstí)13.30  –  13.50

Zdroj: MěÚ Ostrov.

NOVÉ UČEBNY 
V ZŠ PRAKTICKÉ OTEVŘENY

UZAVÍRKA ŠLIKOVY ULICE

Z důvodu rekonstrukce zámku v Ostrově, bude                    
v období od 1. října 2013 do 30. června 2014  uzavřen 
průjezd Šlikovou ulicí (výjezd ze Starého náměstí     
pod věží zámku). Výjezd ze Starého náměstí bude 
zajištěn Jiráskovou ulicí. Výjezd  z Dlouhé ulice bude 
zajištěn přes Staré náměstí a dále ulicí Jiráskova.
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AKTUALITY Z MĚSTA

SEZNAM TV PROGRAMŮ ZÁKLADNÍ NABÍDKY 
KABELOVÉ TELEVIZE V OSTROVĚ 

V programové skladbě kabelové televize 
došlo v posledním srpnovém týdnu ke 
všem avizovaným změnám. V základní 
analogové nabídce sice ubyla stanice 
Óčko, ale základní digitální nabídka byla 
rozšířena o řadu programů jako například 
Prima Zoom, Šlágr TV a Pohoda Relax. Díky 
těmto změnám jsme tak mohli našim 
předplatitelům nabídnout nový program 
ČT D a ČT Art hned první den jejich 
spuštění. Poslední aktuální informací z 9. 
září je zařazení stanice TV Pohoda Rebel do 
základní digitální nabídky na frekvenci 170 
MHz. Do konce letošního roku by měla být 
ještě většina programů digitální nabídky 
doplněna o dostupné informace EPG. 
V září začalo také vysílání TV Ostrov v nové 
podobě, kde se na scénu vrátily oblíbené 
pořady jako Kulturní měšec nebo 
R ozcestník .  Věř íme,  že  se  naš im                    
divákům tyto změny líbí a těšíme se na 
ohlasy,  př ipomínk y a  náměty na                             
www.tv-ostrov.cz, případně na našich 
facebookových stránkách TV Ostrov.
Pro úplnost uvádíme přehled nabídky 
kabelové televize v Ostrově: Ing. Libuše Benešová, jednatelka 

Základní programová nabídka - analogová

Speciální programová nabídka 

Základní programová nabídka - digitální

TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV

6900 

6900 

6900 

6900

6900 

6900 

6900 

 

162MHz

170MHz

178MHz

290MHz 

298MHz 

306MHz 

314MHz  

 

QAM64

QAM64 

QAM64 

QAM64 

QAM64 

QAM64 

QAM64 

 

Program 

Nova
Nova Cinema
Prima
Prima Cool
Prima Love
Prima Zoom
Barrandov 
Zak
Nova HD
Fanda
Smíchov 
Telka 
TV Pohoda
TV Pohoda-Rebel
ČT1
ČT2
ČT24
ČT4 sport
Óčko gold
Šlágr TV
Aktive TV
ČT1 HD
ČT2 HD
ČT4 HD
Retro music TV 
Noe TV
ČT D/ART
Regionální tel.
Óčko hity
TV Ostrov
Prima HD
STV1
STV2
MARKÍZA
JIM JAM
France 24
SAT1
ZDF
ZDF INFO
ZDF NEO
ZDF KULTUR
3 SAT
KIKA 

MultiplexFrekv.

Kanál 
R7
R8
R9
R10
R11
R12
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18

Program 

ČT2
ČT1
ČT24
NOVA
STV1
PRIMA
JIM JAM
Prima COOL
Infokanál
BARRANDOV
ČT4
Prima LOVE
NOVA CINEMA
TVNOE 

Frekvence
182-190
190-198 
198-206
206-214 
214-222 
222-230 
230-237 
237-244
244-251 
251-258
258-265 
265-272 
272-279 
279-286 

Nosná obr
183,25
191,25
199,25
207,25
215,25
223,25
231,25
238,25
245,25
252,25
259,25
266,25
273,25
280,25

Kanál 
C40
C43
C44

Program 

HBO Comedy
HBO 
HBO 2

Frekvence
622-630 
646-654 
654-662

Nosná obr
623,25
647,25
655,25

OSTROVSKÝ MUZEJNÍ SPOLEK

ZMĚNY V NABÍDCE 
KABELOVÉ TELEVIZE

Ostrovský muzejní spolek je připravované 
občanské sdružení, které chce spojit lidi zajímající 
se o historii, památky a přírodu města Ostrova                   
a jeho širšího okolí. Úkolem spolku bude 
shromažďování materiálů, artefaktů a znalostí                   
o historii, vlastivědě, geologii, botanice, zoologii 
ostrovského regionu a přilehlých spádových 
oblastí (Doupovské hory, Karlovarská pahorkatina 
atd.), dále objektivní zkoumání a bádání                             
a také předkládaní získaných informací                            
a vědomostí veřejnosti  prostřednictvím 
publikační a presentační činnosti (výstavy, 
přednášky, stálé expozice). Ostrovský muzejní 
spolek bude otevřen k jakékoli spolupráci, která 
povede k rozvoji vědeckého poznání o našem 
regionu a rád ve svém středu uvítá každého, kdo 
se zajímá o kulturu, dějiny, vlastivědu či přírodu. 
Dotazy či zájem o členství zasílejte na e-mailovou 
adresu: ostrovskymuzejnispolek@email.cz.                       
V současnosti je k dispozici stejnojmenný 
facebookový profil, který se dotváří a v blízké 
budoucnosti budou rovněž spuštěny webové 
stránky pro širší informovanost veřejnosti.
Členy přípravného výboru jsou Mgr. Lukáš Hanzl, 
Bc. Oldřich Boček, Lenka Nováková DiS.                                 
Z technických důvodů oslovujeme případné 
zájemce o členství ve spolku v předstihu, ještě 
před vlastní registrací spolku Ministerstvem vnitra 
ČR, abychom jim umožnili účast na zakládající 
valné hromadě a zajistili tak co největší pluralitu 
při volbě orgánů spolku.

 Mgr. Lukáš Hanzl

SEZNAM TV PROGRAMŮ ROZŠÍŘENÉ NABÍDKY 
KABELOVÉ TELEVIZE V OSTROVĚ

Seznam stanic vysílaných v kabelové televizi je 
také v tištěné formě k dostání na kontaktním místě 
kabelové televize v kulturním domě, dále na 
internetových stránkách www.tv-ostrov.cz a také 
na facebookových stránkách TV Ostrov. 
Aktuální ceník: 

V případě jakýchkoli problémů s naladěním vašich 
televizorů se, prosím, obracejte na firmu Elektro S, tel. 
číslo 353 612 619, kde můžete i na záznamníku 
zanechat svou adresu a telefonní číslo. Technici se s 
vámi v nejbližší možné době spojí, poradí, případně i 
TV naladí. 

Základní programová nabídka - analogová

Rozšířená programová nabídka - digitální

QAM64

QAM64

QAM64

QAM64

6900

6900

6900

6900

330MHz

338MHz 

346 MHz

354MHz 
362MHz
370MHz 

570MHz  

 

1

2 

3 

4 
5 
6 

7 

Program 
Sport 1 CZ
Nova Sport
CS Film, CS Mini
FILM +
Minimax 
Spectrum
Novinka 1
Eurosport 
TA 3
TV Doma
JOJ
JOJ PLUS
Viasat Explorer
Viasat History
MTV 
Novinka 2
AXN
Disney Chanell
MUSIQ 1
Novinka 3 
Nový multiplex
Nový multiplex
Nový multiplex
DISCOVERY 
ANIMAL PALNET
RTL 
RTL II
UNI CZ / SKS

MultiplexFrekv.

Kanál 
S30
S31
S32
S33
S34
S35
S36
S37
S38
S39
S40
S41
C21
C22
C23
C24
C26
C27
C28
C29
C30
C31
C32

Program 

DISNEY CHANEL
UNIVERSAL CH.
AXN Sci Fi
DISCOVERY
ANIMAL PLANET
MARKÍZA
EXPLORER
NOVA SPORT
EUROSPORT
AXN 
AXN Crimi
CNN
TA 3
SPEKTRUM
MTV CZ
BBC
CBS reality
CBS drama
HUSTLER
HISTORY
FILM +
MINIMAX
CS FILM

Frekvence
374-382 
382-390 
390-398
398-406 
406-414
414-422
422-430 
430-438
438-446 
446-454 
454-462
462-470 
470-478 
478-486 
486-494 
494-502 
510-518 
518-526
526-534 
534-542 
542-550 
550-558 
558-566   
 

Nosná obr
375,25
383,25
391,25
399,25
407,25
415,25
423,25
431,25
439,25
447,25
455,25
463,25
471,25
479,25
487,25
495,25
511,25
519,25
527,25
535,25
543,25
551,25
559,25

Nabídka
Základní prog. nabídka
Základní prog. nabídka
Rozšířená prog. nabídka
Rozšířená prog. nabídka 
HBO 
 

 
 

Období 
měsíc 
rok
měsíc 
rok 
měsíc

Cena
100 Kč 

1 100 Kč
300 Kč

3 300 Kč 
280 Kč 
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MB MEDIA PRODUCTION 
GROUP s.r.o. ZE ŽIVOTA OSTROVSKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ

Přátelé zahrádkáři, ve dnech 14. a 15. září 2013 se 
uskutečnila Krajská výstava ovoce, zeleniny                     
a květin v Chebu. Organizátoři prvně vyhlásili 
soutěž o nejlepšího vystavovatele mezi 
jednotlivými okresy Karlovarského kraje. Bohužel 
počasí tento rok zahrádkaření nepřálo. Ale i přes 
nepříznivé počasí, jsme za ZO ČZS Ostrov nejeli                
s prázdnou a odváželi do Chebu rozmanité 
exponáty. Samozřejmě že ne všechny výpěstky 
měly velikost, vyzrálost, barvu atd. „výstavní“. 
Výstava byla v Kulturním centru Svoboda Cheb. 
Kromě výstavy zahrádkářů zde své umění                 
také předváděly chebské krajkářky. Téměř 
neoddělitelnou součástí výstav zahrádkářů se 
stávají ukázky činnosti včelařů s možností 
zakoupení medu. Ani tato výstava nebyla 
výjimkou. Mně osobně velice zaujaly práce 
krajkářek. Je neskutečné, co dokáží z nitě svýma 
šikovnýma rukama vytvořit! Je úžasné, kolik 
trpělivosti, píle a šikovnosti je do těchto malých                
a titěrných děl vloženo. Včelaři zaujali již                          
ve vestibulu kulturního střediska dvěma velkými 
úly. Rovněž ukázka vývoje úlů od slaměných až po 
dnešní upoutala. Nechyběl ani populární 
prosklený úl. 

Ale vraťme se k zahrádkářům. Každé sdružení 
mělo k dispozici připravené stoly a naaranžovalo si 
vystavené exponáty podle svého. Chebské 
sdružení bylo právem vyhodnoceno jako nejlepší. 
Karlovarské sdružení skončilo na druhém místě               
a třetí bylo sokolovské sdružení. Můžeme být 
spokojeni, že ZO Ostrov má velký podíl na skvělém 
umístění. Na výstavě bylo možno koupit 
cibuloviny, hnojiva, nářadí, ovocné stromky, 
jehličnany, keře, zahradnické vybavení atd. Mohli 
jsme se potěšit kresbami školáků na téma 
zahrádka. Fotografie z výstavy jsou na našem 
webu www.zahradkari.cz/zo/ostrov/. Závěrem             
ke zhodnocení výstavy děkuji všem zahrádkářům, 
kteří do ní přispěli svými exponáty. Dokázali tím, 
že jim záleží na pověsti a hodnocení naší ZO ČZS. 
Zvláštní poděkování patří př. Schovancové                   
za aktivitu a píli, kterou zajištění výstavy věnovala. 

Vážení přátelé zahrádkáři, blíží se období,                      
ve kterém osady konají členské schůze. Přípravy 
schůzí budou letos důležitější v tom, že na jejich 
jednáních se budou volit nové osadní výbory                 
a také delegáti na konferenci ZO ČZS. Tato schůze, 
konaná počátkem roku 2014, se bude už řídit 
novými stanovami ČZS. Kromě volby výboru ZO   
se budou nově volit i členové kontrolní komise ZO 
a delegáti na konferenci územního sdružení ČZS 
Karlovy Vary. Věřím, že drtivá většina členů                      
se zúčastní schůzí na osadách a odpovědně 
přistoupí ke všem návrhům, které mohou ovlivnit 
práci celé naší ZO. Potřebujeme od svých členů 
větší podporu, pomoc a zájem o činnost v ZO. 
Nestačí jen mluvit, musí se přiložit ruce k dílu. 
Zejména chybí zapojení mladších ročníků                     
do činnosti v ZO. Návrh nových stanov ČZS                    
po široké vnitrosvazové diskusi je zveřejněn                  
ve Věstníku ČZS 2/2013. Po projednání                             
v představenstvu RR bude předložen ke schválení 
na podzimním zasedání RR ČZS. Bude platný od               
1. ledna 2014. S vybranými pasážemi návrhu se 
můžete již nyní seznámit v naší vývěsní skříňce. 
Vzhledem k politické situaci v ČR (nové volby do Hana Ševčíková, produkce

parlamentu)  nebyl  Zahrádkářský  zákon                             
k projednání do PS ČR předložen. Bude předložen 
později. 

AKTUALITY Z MĚSTA

PLÁN VYSÍLÁNÍ – ŘÍJEN 2013

3. října 2013
18.00        Zahájení programového bloku
                    Zprávy + Informační servis 
                    Pořad: Rozhovor na téma 
                    (ředitelka DK – 45. FOH)
                     Pořad: Kinotip

10. října 2013 
18.00        Zahájení programového bloku
                    Zprávy + Informační servis 
                    Pořad: S-mix
                    Pořad: Rozcestník
                 
17. října 2013
18.00        Zahájení programového bloku
                    Zprávy + Informační servis 
                    Pořad: T.T.T. − Proměny 

24. října 2013
18.00        Zahájení programového bloku
                    Zprávy + Informační servis 
                    Pořad: Kulturní měšec

31. října 2013
18.00        Zahájení programového bloku 
                    Zprávy + Informační servis
                    Pořad: Rozhovor na téma 
                    (Otázky pro starostu)
                    Pořad: Škola hrou

Změna pořadů vyhrazena!
Jakékoli návrhy, připomínky nebo dotazy 
(i pro naše hosty) telefonujte na 777 572 089, 
zaslat je možné i SMS zprávu nebo pište na: 
marketing@tv-ostrov.cz.

Premiéra vysílání: čtvrtek 18.00 hod. 
(v případě zastupitelstva od 15.00 hod.). 

Opakování vysílání: 
čt – nepřetržitě do pá − 11.00 hod., následně 
od 12.00 do 24.00 hod., so – st každou sudou 
hodinu od 10.00 do 24.00 hod., kromě st – 
reprízy jsou ukončeny ve 14.00 hod. 
Mezi reprízami vysíláme Informační smyčku. 

Společnost KABEL Ostrov, s.r.o., provozovatel 
kabelové televize v Ostrově, upozorňuje všechny 
své předplatitele, že je oprávněna přerušit 
poskytování všech objednaných služeb, pokud je 
odběratel v prodlení s úhradou částky za jejich 
poskytování. Doporučujeme proto všem, aby 
překontrolovali své platby a vyrovnali své 
případné dluhy.

Provozní doba kontaktního místa:

8. 00 − 17. 00 hod.
8. 00 − 17. 00 hod.
9. 00 − 15. 00 hod.

po
st
pá

9. 00 − 17. 00 hod.
9. 00 − 17. 00 hod.

út
čt

Petr Kadlec (red. kráceno)

A U T O Š K O L A

JEN U NÁS 
NYNÍ AKCE SKUPINA „B” 7500 Kč. 

V případě neúspěšné zkoušky z jízdy,
2 vyučovací hodiny v ceně 600 Kč 
pro Vás zdarma + zdarma opravná 
zkouška - bez poplatku autoškole. 
Pokud se Vám zkouška z jízd nepovede, 
ušetříte 900 Kč. Záleží nám na Vás. 

Platí pro žáky, kteří se přihlásí 
od 1. srpna 2013, akce je časově omezena. 

AUTOŠKOLA BROUK – GOOD BEETLE 

Martin Čopf 
Tel: 775 20 30 90, 775 50 30 90
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EKOCENTRUM V ŘÍJNU

Nové logo ekocentra
Ekocentrum Ostrov vyhlásilo za podpory starosty 
města Ostrova Bc. Pavla Čekana a ředitele 
Městského domu dětí a mládeže pana Mgr. Ivana 
Matouše výtvarnou soutěž s názvem „Nové logo 
ekocentra“. Zapojit se mohou žáci základních                  
a středních škol i široká veřejnost. Vítězný návrh 
bude namalován na zdi budovy ekocentra a stane 
se součástí všech propagačních materiálů. Své 
návrhy odevzdávejte nebo posílejte do ekocentra 
nejpozději do středy 16. října 2013, vítěz obdrží 
mobilní telefon. Slavnostní vyhlášení a předání 
ceny proběhne ve středu 23. října v 16.00 hod.                 
v ekocentru.
Sběrová soutěž
Na měsíc říjen a listopad vyhlašuje ekocentrum 
soutěž ve sběru podzimních plodů. Nasbírané 
kaštany, žaludy a bukvice můžete odevzdávat                
v ekocentru ve všední dny od 10.00 do 16.00 hod. 
Nasbírané plody předáme lesníkům a ti jimi 
budou přikrmovat v zimě divokou zvěř. Nejlepší 
sběrači budou odměněni.
Noc se zvířátky
pá − so, 25. – 26. října
Ekocentrum zve děti od 6 do 10 let na oblíbené 
přenocování v ekocentru. Na děti čeká spousta 
zábavy a legrace, zajímavý program, soutěže                
a noční hra. Přihlášky si vyzvedněte v ekocentru. 
Bližší informace se dozvíte na telefonním čísle            
731 615 658. Počet dětí je omezen.
Halloween se zvířátky
st, 31. října, 17.30 hod., ekocentrum 
V průběhu akce objevíte, že Halloween není jen 
strašení a laskominy, ale i příjemná romantika.           
V ekocentru a dvoře klášterního areálu na vás čeká 
spousta soutěží i dobrodružství. Halloweenské 
masky (čarodějky, duchové, kostlivci, černé kočky, 
netopýři, dýně, pavouci,…) budou odměněny. 
Akce je určena pro rodiče s dětmi i pro samotné 
děti. Prosba zahrádkářům: Pokud máte přebytek 
dýní, chtěli bychom vás požádat, zda byste je 
věnovali dětem na dlabání a vyřezávání 
strašidelných hlav při Halloweenu. 
Podzimní prázdniny v ekocentru 
út − st, 29. – 30. října, 13.00 – 17.00 hod.
Nevíte kam o podzimních prázdninách? Zavítejte 
k nám do ekocentra a přijďte si namalovat 
jednoduchá zvířátka nebo si vyrobit nějaký 
parádní výrobek z odpadového materiálu. Můžete 
se naučit květiny z plastových lahví nebo utkat 
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kobereček ze starých triček (nutno si přinést                   
s sebou 3 stará trika na rozstříhání). 
Vědomostní test pro veřejnost 
Od května do listopadu zveřejňujeme každý 
týden na nástěnce v ekocentru jednu otázku 
týkající se zvířat chovaných v EC i ve volné přírodě. 
Všichni návštěvníci se mohou do soutěže zapojit 
vyplněním a odevzdáním odpovědní kartičky se 
jménem a příjmením, adresou a telefonním 
číslem. Na konci každého měsíce budou                           
z úspěšných řešitelů vylosováni tři výherci, jejichž 
jména budou průběžně zveřejňována v OM. 
Výherci v měsíci červnu: Zdeněk Bešťák, Simona 
Možná a Lea Kalvasová, všichni z Ostrova.

Zápis do kroužků
Zápis do kroužků probíhá stále: po − čt: 8.00 do 
18.00 hod., pá: od 8.00 do 17.00 hod. v ekocentru. 
Podmínkou přijetí do kroužku je odevzdání 
vyplněné přihlášky.

Prohlídky pro veřejnost
V pondělí 28. října a každou sobotu i neděli 9.00 − 
12.00 a 13.00 − 17.00 hod. Bezplatná prohlídka 
venkovní části a chovatelských pracoven 
ekocentra. Mimo tuto dobu je možné domluvit 
prohlídky telefonicky.

Informace k akcím i k činnosti kroužků ekocentra: 
po − čt: 10.00 − 18.00 hod., pá: 10.00 − 17.00 hod. 
(tel. 353 842 389, 731 615 658), Facebook: 
Ekocentrum MDDM Ostrov.

AKTUALITY Z MĚSTA

Spisovatelé Alexander Stainforth a Josef „Pepson" 
Snětivý vystoupí v rámci literárně-hudební 
besedy „Ten píše to a ten zas tohle" dne 3. října 
2013 v 17.00 hod. v Městské knihovně Ostrov. Oba 
autoři představí své nové i dříve vydané knihy, 
hudební doprovod obstará Josef „Pepson" 
Snětivý.

Josef „Pepson" Snětivý

TEN PÍŠE TO A TEN ZAS TOHLE

OSTROVSKÉ TRHY

Všichni příznivci kvalitních produktů českých 
výrobců jsou zváni na Ostrovské trhy, které se 
uskuteční v pátek 25. října 2013 od 11.00 do 17.00 
hod. na Mírovém náměstí v Ostrově. Návštěvníci si 
zde mohou nakoupit sortiment regionálních 
produktů − mléko, čerstvé sýry, mléčné výrobky, 
domácí pečivo, drůbež, maso, uzeniny, koření, 
bylinky, med i výrobky z medu a další jiná 
překvapení. Na trzích se budou prodávat i drobné 
rukodělné výrobky. Akce se koná s podporou 
města Ostrov a Domu kultury v Ostrově. Příští trhy 
se uskuteční ve změněném termínu 22. listopadu. 
Srdečně zveme všechny obyvatele města i okolí. 

Martina Pavlasová, propagační specialistka

PODZIMNÍ DĚTSKÁ BURZA

Ve spolupráci s Domem kultury v Ostrově 
pořádáme oblíbenou Podzimní dětskou burzu. 
Vše pro děti od 0 do 12 let (oblečení, hračky, 
kočárky, autosedačky apod.). Prodej proběhne            
v sobotu 12. října 2013 od 10.00 do 17.00 hod               
v předsálí v prvním patře DK Ostrov. 

Číslo prodávajícího a další informace obdržíte na: 
detskaburza@centrum.cz

Petra Žlutická, 
vedoucí EC MDDM Ostrov

Dáša Machková

Příjem inzerce: 
+420 353 800 542, +420 353 800 511

Detaily ceníku naleznete na webu 
Domu kultury Ostrov v sekci Ostrovský měsíčník
(http://www.dk-ostrov.cz/o-nas/ostrovsky-mesicnik/)

Máte obchod, vyrábíte nebo 
podnikáte ve službách?
Dejte o sobě vědět čtenářům 
Ostrovského měsíčníku.

INZERCE 
OSTROVSKÉHO 
MĚSÍČNÍKU
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je určena pro děti a mládež od 6 do 18 let, ve třech 
věkových kategoriích: 6 – 10 let, 11 – 15 let a 16 – 
18 let, a to jednotlivci, dua a skupiny. Porota 
vybere postupující do čtyř celostátních finále: 
Brána Brno, Dětská porta Praha, Zlatá struna 
Plzeň a pro začínající autory Folkový kvítek 
Konopiště. Jako hosté se představí ti, kteří 
začínali na Veverce a získali ta nejlepší ocenění. Ti, 
kteří mají zájem se této soutěže zúčastnit,                      
si mohou v ostrovském infocentru vyzvednout 
přihlášku, kde jsou podmínky této soutěže.

Celá akce bude probíhat pod záštitou města 
Ostrova a za mediální podpory Kabel Ostrov.

Vážení čtenáři, následující text je určen vašim 
dětem, takže vás prosíme, abyste buď předali 
Ostrovský měsíčník do jejich rukou, nebo jim 
tento článek nahlas přečetli. Děkujeme!

Milé děti, víte, co je to vernisáž? Vernisáž je 
vlastně zahájení výstavy, tedy taková malá 
oslava, při které se lidé na výstavu poprvé 
podívají. Při vernisáži se poví něco o věcech, které 
jsou vystavené nebo o tom, kdo je vytvořil. A pro 
všechny je připravené malé pohoštění.

Už jste na nějaké takové vernisáži byly? Že ne?               
A proč vlastně ne? Možná vím. Asi proto, že 
vernisáž je vůbec takové dospělácké slovo, které 
určitě znamená, že člověk musí být potichu, musí 
sedět, poslouchat a nesmí na nic sahat. To je 
pořád: „Nešij sebou! Seď hezky! Tohle se přece 
nedělá…,“ a to bychom mohli pokračovat 
donekonečna. A to pohoštění! To už je teprve 
výsměch! Dospělci pijí víno. Brrr, to přece vůbec 
není dobré! Je kyselé, pálí na jazyku a motá se po 
něm hlava! A o něčem dobrém na zub nemluvě! 
Na všem jsou olivy a jiné podivnosti, které mají 
dospělci v oblibě. Zkrátka a dobře, vernisáž 
nevěstí nic dobrého, natož pak zábavného…

A tak jsme si na Klášteře řekli: Dost! Máme tu 
přece ve městě dětský filmový festival, proč 
bychom tedy nemohli mít výstavu s vernisáží 
také pro děti? Tento rok jsme pro vás připravili 
výstavu stavebnice Merkur. Znáte ji? A víte, co je 
na ní tak zvláštního? Tato stavebnice je totiž naše! 
Tedy je to stavebnice, která byla vymyšlena                    
a vyrábí se v České republice, a to už tak dlouho, 
že když se zeptáte svého tatínka nebo i dědečka, 
určitě vám řeknou, že si s ní kdysi hráli. Nemáte ji 
náhodou také doma? 

Vážené děti, prosím, domluvte se s babičkou či 
dědečkem, aby vám v neděli 6. září tatínka                    
a maminku pohlídali. Nebo můžete dát maminku 
třeba na chvíli k paní sousedce a tatínkovi dát 
nějaké kapesné a poslat ho ven. Prostě si udělejte 
čas a v 16.00 hod. přijďte do kláštera na vernisáž 
výstavy Merkur! Budete si moci prohlédnout 
velice staré stavebnice této značky, ale i ty úplně 
nové, ze kterých je možné sestavit si třeba                      
i robota. Součástí výstavy bude i koutek se 
stavebním nářadím, kde si budete moci vše 
vyzkoušet a osahat! A pokud by vás tatínek                     
s maminkou opravdu hodně prosili, abyste je 
vzali s sebou, tak je tedy můžete vzít, ale povězte 
jim, že na vernisáži nebude žádné víno, natož 
olivy! Vstup dospělým bude zkrátka dovolen 
pouze v doprovodu dětí! Už teď se na vás moc 
těšíme! 

Letošní  21. ročník Ostrovské veverky se bude 
konat v novém renovovaném klubu Točna                    
v Domě kultury Ostrov. Tam 19. října 2013                     
od 10.00 hod. pořádá Tábornický k lub                     
Tuláci západočeské finále v interpretační                                   
a instrumentální soutěži Brána 2013. Tato soutěž 

Vážení čtenáři, tímto bych vás chtěla co 
nejsrdečněji pozvat na jubilejní 45. ročník 
Dětského filmového a televizního festivalu Oty 
Hofmana, který je již za dveřmi. Dětský filmový 
festival Oty Hofmana je druhým největším               
a nejstarším dětským festivalem v České 
republice. Základem festivalu je soutěžní projekce 
filmové a televizní tvorby pro děti a mládež.

Letošní festival nabídne hned několik novinek                
i s tím, že tento jubilejní ročník vypukne nově už                  
v neděli 6. října a potrvá do středy 9. října. 
Letošním tématem festivalu budou „Hry a volný 
čas“. Celá festivalová neděle bude věnována 
hlavně doprovodnému programu na náměstí, 
festival zahájí herec Roman Vojtek a premiérové 
divadelní představení Večerníček – True Story                   
v podání Divadelní scény při DK Ostrov. O festivalu 
budou referovat každý den dětská média, letos 
nás oslovil i kroužek hluchoněmých dětí z Prahy, 
který se postará o informování ve znakové řeči. 
Rozšířila se i skupina měst, ve kterých poběží 
festivalové filmy, budeme promítat již v šesti 
okolních městech. Novinkou letošního festivalu 
bude i využití prostor divadélka Točna, kde je 
připravený program „Hurá do Točny!“

Delegace k filmům jsou pestré, v dospělé porotě 
zasedne loňský vítězný režisér Juraj Šajmovič, 
Míša Dolinová, Petr Martinak, Jaroslav Sedláček              
a PhDr. Eva Bauerová.
Narozeninový festival je opět plný promítání, her, 
soutěží a setkání s osobnostmi známými                            
z televizní obrazovky. Necháme se společně 
překvapit, kdo přijede jako divák, návštěvník či                  
v delegaci k soutěžním filmům letos.
 
Všem návštěvníkům 45. Dětského filmového                      
a televizního festivalu Oty Hofmana přeji pěkný 
kulturní zážitek a aby si každý odnesl z festivalu 
dobrou náladu.

MERKUR ANEB 
„KDO ŠROUBUJE NEZLOBÍ“

OSTROVSKÁ VEVERKA

FESTIVALOVÁ POZVÁNKA

Romana Parmová, ředitelka festivalu

Eliška Failová, vedoucí kláštera

Karel Pýcha, organizátor 

Zdroj: Karel Pýcha.
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16. listopadu, divadélko Točna 
NOC DIVADEL
Tato noc otevřených divadel a výjimečných 
zážitků současně proběhne v deseti evropských 
státech.

25. listopadu, 19.30 hod. Divadelní sál DK
PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT 2013
Předvánoční koncert pod vedením Václava Hybše  
a jeho orchestru. Atmosféru Vánoc vám zpříjemní 
mnoho známých  koled v podání interpretů Jiřího 
Štědrého, Pavlíny Filipovské, Štěpána Růžičky…

29. listopadu, 19.00 hod. společenský sál DK 
SAMETOVÝ KONCERT
Plastic People of the Universe
The Plastic People of the Universe (PPU)                              
je pražská rocková kapela. Patřila mezi hlavní 
postavy pražského a československého hnutí 
undergroundu v letech 1968 až 1989. Texty jejich 
písní byly zpočátku básně, jejichž autorem byl 
Egon Bondy a později další undergroundoví 
básníci. Součastí bude tématická výstava                          
a přednáška.

KOSTEL 
ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE

Provoz kláštera: 
út – ne: 9.30 – 12.30 hod. a 13.00 –18.00 hod.
Online předprodej vstupenek 
na www.dk-ostrov.cz Během doby konání 
koncertů a svateb je provoz omezen pouze na 
prohlídky kaplí. Každé první úterý v měsíci jsou 
prohlídky kaplí zdarma.

6. října − 1. prosince, výstava  
MERKUR  „KDO ŠROUBUJE, NEZLOBÍ“
Výstava je věnována legendární stavebnici 
MERKUR, jejíž kořeny sahají až do dvacátých let 20. 
století, kdy byla v Polici nad Metují  zahájena 
výroba kovové stavebnice, která vyniká                      
svou jednoduchostí, variabilitou a tvarovou 
propracovaností. Budete si moci prohlédnout 
původní stavebnice MERKUR, průřez její výrobou 
až do současnosti a nebudou chybět ani modely 
vláčků MERKUR. Připravena bude ukázka 
Mechatroniky, robotiky a moderních učebních 
pomůcek z MERKURu. Součástí výstavy bude                      
i interaktivní koutek na hraní včetně stavebního 
nářadí! Na zcela netradiční vernisáž zveme všechny 
děti a upozorňujeme, že vstup dospělým bude 
umožněn pouze v doprovodu osoby mladší 
dvanácti let! Vernisáž výstavy bude zahájena                     
6. října od 16.00 hod. k příležitosti 45. ročníku 
Festivalu Oty Hofmana „Hry a volný čas“. Vstupné 
30 Kč; 20 Kč; 10 Kč.

8. října, 19.00 hod., koncert 
SCHOLA GREGORIANA
 PRAGENSIS 
Homo viator – Člověk 

putující. Soubor Schola Gregoriana Pragensis                   
v čele s Davidem Ebenem se řadí mezi                     
přední světové interprety středověké duchovní                 
hudby. Posluchači mohou ocenit dramaturgickou 
nápaditost a muzikální interpretaci, se kterou 
soubor zpřístupňuje repertoár ležící u samých 
kořenů evropské hudební kultury. Schola                          
v různých projektech spolupracovala s celou 
řadou špičkových českých i zahraničních 
interpretů.  Hostem koncertu v Ostrově bude 
Marek Eben. 
Dále uslyšíte: Hasan El-Dunia, Tomáš Lajtkep, 
Michal Mačuha, Ondřej Maňour, Michal Medek,  
Martin Prokeš, Stanislav Předota, Marek Šulc, 
Recitace: Marek Eben. Vstupné: 190 Kč.

4. − 29. října, výstava  
KERAMKA NA RADNICI
Fotografická a grafická díla studentů Keramické 
školy v Karlových Varech.

13. října, 15.00 hod., pohádka 
PEJSEK A SLUNÍČKO 
Veselá pohádka o pejskovi, který chtěl dosáhnout 
na sluníčko.

18. října, 18.00 hod., koncert 
20 LET SKUPINY DRC 
Muzika z podkrušnohoří − Tramp, Folk, Country.

30. října, 13.00 hod., dílna
ZANIKLÁ ZNOVUOBJEVENÁ STARÁ ŘEMESLA
Ukázka starých řemesel − paličkování, drátování, 
řezba, korálkování, háčkování apod.

po − pá: 8.00 – 18.00 hod. 
sobota, neděle: 10.00 – 16.00 hod.
Vstupenky na akce DK zakoupíte také 30 minut 
před akcí.

6. − 9. října, všechny prostory DK
4 5 .  R O Č N Í K  D Ě TS K É H O  T E L E V I Z N Í H O                                 
A FILMOVÉHO FESTIVALU OTY HOFMANA
Program festivalu v kulturní příloze.

15. říjen, 19.30 hod., divadelní sál 
DOBRÝ VEČER, PANE WILDE
Hudební komedie Divadla Bez Hranic, podle hry 
Oskara Wilda, s původní muzikou skladatele 
Jakuba Pospíšila.  Předprodej vstupenek                               
v infocentrech města Ostrov v ceně 190, 170 a 150 
Kč. DK není pořadatelem. 

19. říjen, 10.30 hod., divadélko Točna
21. ROČNÍK OSTROVSKÉ VEVERKY
Pěvecká soutěž pro děti a mládež od 6 do 18 let,          
ve třech věkových kategoriích pro jednotlivce, dua 
a skupiny. Pořádá Tábornický klub Tuláci,                   
jedná se západočeské finále v interpretační                                   
a instrumentální soutěži Brána 2013. DK není 
pořadatelem.

23. a 25. říjen, 19.00 − 21.00 hod., společenský sál 
KURZ HARMONIZOVÁNÍ ČAKER
Lektorka Jana Čekanová vás naučí techniky, jak si 
můžete harmonizovat čakry a základy práce                      
s kyvadlem a virgulí. Je to vhodná terapie pro 
každého, čím silnější a harmoničtější je aura, tím 
zdravější je fyzické tělo člověka. Vezměte                          
si pohodlné oblečení a podložku. Kurzovné 80 Kč.

25. října, 11.00 − 17.00 hod. Mírové náměstí
OSTROVSKÉ TRHY
Tradiční trhy s prodejem regionálních výrobků.
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STARÁ RADNICE GALERIE

Provoz Staré radnice: 
út – ne: 11.00 –17.00 hod.,Online předprodej 
vstupenek na www.dk-ostrov.cz

STÁLÁ EXPOZICE HODINOVÝCH STROJKŮ
STÁLÁ EXPOZICE HISTORIE KRAJKÁŘSTVÍ                   
V KRUŠNÝCH HORÁCH
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VELKÉ 2D A 3D KINO
Gemma Arterton.
Produkce: USA. Žánr: thriller/drama.

11., 17., a 18. pátek, 20.00 hod. a 12. sobota, 17.30 
hod., Vstupné: 110 Kč, 100 minut, 
KAMEŇÁK 4 − Premiéra
Po deseti letech se nám opět představují oblíbení 
hrdinové městečka Kameňákov v plné parádě. 
Pepan se stává starostou, zakládá městskou 
policii, kuchař Lojza zalévá své marihuanové 
„bylinky“ známým Modrým pramenem a „joint“               
z  takto ubaleného výpěstku způsobuje 
nekonečnou pravdu a lásku. 
Hrají: V. Vydra, D. Morávková, J. Laufer, B. Klepl,              
M. Dejdar, A. Bendová, J. Kramol, J. Pomeje a další.
Produkce: Česko. Žánr: komedie.

17. čtvrtek , 17.30 hod. − 2D, Vstupné: 125 Kč 
dospělý, 100 Kč děti do 15 let, 96 minut, český 
dabing,18. pátek, 17.30 hod. − 3D, Vstupné: 150 Kč 
dospělý, 130 Kč děti do 15 let
TURBO – Premiéra
Příběh šneka, který sní svůj velký (a rychlý) sen – 
závodit proti slavnému jezdci rallye Gustavovi 
Nafťákovi. Pokusí se tak všem dokázat, že žádný 
sen není příliš velký a žádný snílek příliš malý.
Produkce: USA. Žánr: animovaný.

24. čtvrtek  a 25. pátek, 17.30 hod. 
Vstupné: 120 Kč , 107 minut, český dabing, 
MAKE YOUR MOVE – 3D − Premiéra
Příběh dvou tanečníků, kteří vyrůstali v odlišných 
podmínkách, ale osud je oba zavál do New Yorku, 
kde pracují v nočním 
baru. Nejprve mezi 
sebou soupeří, ale 
nakonec se jejich příběh 
podobá  „Romeu a Julii“.
Produkce: 
Jižní Korea/USA. 
Žánr: hudební.

24. čtvrtek a 26. Sobota, 
20.00 hod.  
Vstupné: 110 Kč, 
120 minut (*15)
MACHETE ZABÍJÍ 
– Premiéra
Machete je zpátky 
a vydává se na misi, 
kterou by nezvládl 
žádný jiný smrtelník. 
Bývalý elitní agent 
je najatý americkou 
vládou, aby zlikvidoval 
šíleného obchodníka 
se zbraněmi, který 
plánuje vypustit 
smrtící raketu a zabránil 
tak celosvětové anarchii. 
Hrají: Danny Trejo, 
Michelle Rodriquez, 
Mel Gibson,Charlie Sheen, 
Antonio Banderas, 
Lady Gaga.  
Režie: Robert Rodriquez.
Produkce: USA / Rusko. 
Žánr: akční/thriller/krimi.

25. pátek, 20.00 hod. 
a 26. sobota, 17.30 hod.
Vstupné: 90 Kč, 92 minut, 
české titulky

LOVELACE: PRAVDIVÁ ZPOVĚĎ KRÁLOVNY 
PORNA − Premiéra
Biografický příběh zaznamenává zrod první 
pornohvězdy – neznámé Lindy Lovelace. Naivní 
děvče, vychované ve věřící rodině, se nechá                    
úplně uhranout charismatickým Chuckem,                           
který se po objevení jejího „neskutečného            
talentu na orální sex“ stane jejím manželem, 
manažerem pasákem… Produkce: USA.Žánr: 
životopisný/drama.

31. čtvrtek, 17.30 hod. Vstupné: 120 Kč, 109 minut, 
české titulky
2 ZBRANĚ − Premiéra
Bobby a Marcus posledních dvanáct měsíců 
pracují v utajení jako členové drogového 
syndikátu a každý z nich svému partnerovi věří 
zhruba tolik jako zločincům, jejichž zadržením byli 
oba pověřeni. Po neúspěšné akci jsou ale 
nadřízenými ponecháni napospas osudu a stanou 
se lovnou zvěří. Po letech mezi padouchy se ale 
něčemu přiučili…Hrají: Mark Wahlberg, Denzel 
Washington a další.
Produkce: USA. Žánr: akční/krimi/drama/thriller.

31. čtvrtek, 20.00 hod. Vstupné: 110 Kč, 98 minut
PŘÍBĚH KMOTRA – Premiéra
Film je inspirován bestsellerem Jaroslava Kmenty 
„Kmotr Mrázek“. Vypráví o vzestupu a pádu 
člověka, který se od kšeftu s digitálními hodinkami 
vypracoval až na pozici šedé eminence české 
politiky. Příběh kmotra je důkazem platnosti 
úsloví: „S čím kdo zachází, s tím také schází.“
Produkce: Česko. Žánr: drama/krimi/životopisný. 

3. – 4. čtvrtek a pátek, 17.30 hod.
Vstupné: 120 Kč, 123 minut, české titulky  
RIVALOVÉ – Premiéra
Skutečný příběh Nikiho Laudy a  jeho odvěkého 
rivala Jamese Hunta, dvou brilantních řidičů              
a odvěkých rivalů. Lauda se vzpamatovává                      
z téměř smrtelné nehody a vrací se zpět do hry, 
aby si to s britským playboyem rozdal v honbě za 
titulem světového šampiona.
Produkce: USA. Žánr: akční/drama/životopisný.

3. čtvrtek a 5. sobota, 20.00 hod.  
Vstupné: 130 Kč, 91 minut, české titulky
GRAVITACE − 3D − Premiéra
Během zdánlivě rutinní výpravy do kosmu dojde 
ke katastrofě. Loď je zničená a Stone (Sandra 
Bullock) a Kowalsky (George Clooney) zůstanou       
ve vesmíru sami a bez pomoci, směřujíc do 
hlubokého vesmíru…
Produkce: USA. Žánr: sci-fi/thriller.

4. pátek, 20.00 hod. a 5. sobota, 17.30 hod.
Vstupné: 110 Kč, 108 minut, české titulky
DIANA − Premiéra
Film Diana není klasickým životopisem, zaměřuje 
se na poslední dva roky jej ího života,                                
kdy opustila královskou rodinu a tísnivý život                       
v Buckinghamském paláci. Na roky naplněné 
novou chutí žít a milostným vztahem, v jaký už ani 
nedoufala. V hlavní roli Naomi Watts.
Pr o d u k c e :  Ve l k á  B r i t á n i e / U S A .   Ž á n r :  
životopisný/drama.

10. čtvrtek , 17.30 hod. − 2D, Vstupné: 130 Kč 
dospělý, 105 Kč děti do 15 let, 96 minut, český 
dabing
11. pátek, 17.30 hod. − 3D, Vstupné: 165 Kč 
dospělý, 140 Kč děti do 15 let
ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2 − 2D a 3D − 
Premiéra
Vynálezce Flint ke svému úžasu zjistí, že jeho 
zařízení vytváří neuvěřitelné tvory – cosi jako 
živoucí jídlo. Pojďte se seznámit s čipernými 
okurkami, hladovými tacodýly nebo krevetími 
opičkami! Flint bude mít s kamarády spoustu 
práce uvést vše zase na pravou míru…
Produkce: USA. Žánr: animovaný.

10. čtvrtek a 12. sobota , 20.00 hod.  
Vstupné: 110 Kč, 92 minut, české titulky (*15) 
HRA NA HRANĚ − Premiéra
V hazardu žádná přátelství ani spojenectví 
netrvají dlouho. Richie byl při falešné on-line hře 
podveden a okraden a musí hrát největší hazardní 
hru svého života, kde se snaží přechytračit                         
a obehrát dva protihráče najednou – FBI                           
a magnáta on-line her. A ještě z toho vyjít se 
zdravou kůží nebo alespoň živý. Dokáže to? Za 
jakou cenu? Hrají: Justin Timberlake, Ben Affleck,  



KULTURNÍ PŘÍLOHA

TAJENKA KŘÍŽOVKY

Vážení luštitelé, správné znění tajenky z minulého čísla zní: 
„KDYBY MUŽI RODILI, BYL BY ZA ZNÁSILNĚNÍ TREST SMRTI“.

Výherci vstupenek se stávají pan Zdeněk Svatek a paní Nikola Zvolánková, oba z Ostrova.
Správné odpovědi odesílejte na emailovou adresu sefredaktor@dk-ostrov.cz nebo zanechte u pracovnic 

Infocentra Domu kultury Ostrov na Mírovém náměstí a to do data redakční uzávěrky. Ze správných odpovědí 
vylosujeme výherce vstupenek na kulturní akce DK Ostrov 

(tvorbu křížovky zajišťuje grafická společnost Deft Klášterec nad Ohří).  
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Z rozhovoru mezi vzdálenými příbuznými: 
„Opravdu, moc rádi bychom pozvali vaši Olinku k nám na prázdniny, ale bohužel  jsme trochu omezeni. . .”   „Ale . . . (viz tajenku).”



ZŠ PRAKTICKÁ 
A ZŠ SPECIÁLNÍ INFORMUJÍ

V září bylo u nás hlavní událostí otevření 
rekonstruovaných učeben v přízemí školy. 
Během prázdnin se podařilo vytvořit dvě nové 
třídy speciální školy, hernu pro odpočinek                     
a rehabilitaci dětí s těžším zdravotním 
postižením a cvičnou kuchyň. Dále zde byla 
vybudována nová moderní sociální zařízení pro 
žáky, učitele a imobilní uživatele. Rekonstrukci 
úspěšně provedla firma Stasko, stavbu dozoroval 
I n g.  R o m a n H av l a n .  Po d ě k o v á n í  p a t ř í  
Karlovarskému kraji a všem, kteří se podíleli na 
zajištění financování. Též děkujeme stavební 
firmě, dozoru i všem zaměstnancům školy, kteří 
pomohli s úklidem a přípravou před zahájením 
školního roku. Slavnostního předání nových tříd 
se zúčastnili náměstek hejtmana pro oblast 
školství JUDr. Václav Sloup, náměstek pro oblast 
investic JUDr. Martin Havel, vedoucí odboru 
investic a grantových schémat Ing. Věra Tomsová, 
vedoucí odboru školství mládeže a tělovýchovy 
Mgr. Jana Trantinová, tisková mluvčí KK Mgr. Jana 
Pavlíková, starosta města Ostrov Bc. Pavel Čekan, 
radní města Ing. Josef Železný, majitel firmy 
Stasko Josef Kopfstein a všichni zaměstnanci 
školy.

Doufejme, že i příští rok se na opravu školy najdou 
finanční prostředky, které byly prozatím 
přislíbeny, a tak veřejnost opět přesvědčíme,                 
že se dokážeme zhostit rekonstrukce se stejným 
nasazením jako běžného provozu školy. Do 
vlastní budovy se mnoho let nic neinvestovalo                       
a škola je tak ve stavu, který si žádá řešení. Jako 
zaměstnancům nám není osud této již historické 
budovy lhostejný, a jsme proto rádi, že velkým 
pomocníkem v naší snaze je i město Ostrov. Naše 
zařízení formálně patří pod krajský úřad, o to více 
si pomoci města vážíme. Touto cestou chceme 
také ještě jednou poděkovat panu starostovi, 
který nám předal dar od soukromého sponzora             
v podobě deseti nových tabletů pro moderní 
výuku žáků.

O tom, že naše práce není marná a i ve školách 
praktických a speciálních jsou šikovné děti, se 
mohli přesvědčit návštěvníci výstavy v Městské 
knihovně Ostrov v Oranžerii Václava Havla. V září 
zde byla instalována expozice Svět keramiky. 
Této soutěžní výstavy se zúčastnily kromě té naší                        
i základní a praktické školy z Mariánských Lázní, 
Toužimi a Karlových Varů. Ohlasy návštěvníků 
byly nadmíru pozitivní, práce dětí sklidily 
zasloužený úspěch.

Mgr. Daniela Brodcová, 
zástupkyně ředitelky školy

Následující výstavy je možné shlédnout                         
po předchozí telefonické domluvě každý všední 
den nebo v den konání doprovodných akcí a to do 
13. října.

MILAN ĎURIŠ 
− BARVA SVĚTLA/SVĚTELNÁ INSTALACE
Plzeňský umělec Milan Ďuriš (1958) využívá ve své 
tvorbě princip luminiscence barev. Základem jsou 
přírodní motivy, které ho okouzlily během cest po 
Čechách a v zahraničí, například v Irsku nebo                 
ve Spojených státech. Přetváří je v ateliéru                      
do zajímavých obrazových cyklů, v nichž je krajina 
ukryta v geometrických prvcích, zatímco její 
barevná atmosféra zůstává zachována.

MICHAEL RITTSTEIN 
− GALAKTICKÉ MANŠESTRÁKY
Profesor pražské akademie Michael Rittstein 
(1949) je výraznou osobností groteskně zaměřené 
expresívní malby. V barevných fériích autor 
zachycuje s nadsázkou současný postmoderní 
svět.

Zlatý věk
Osm desítek grafických listů od českých, 
rakouských a německých umělců z konce                   
19. a počátku 20. století umožňuje v jednotlivých 
zastaveních – Život mondénní společnosti, 
Lázeňské soirée, Pohádka lásky, Souznění člověka 
s přírodou, Ráj na zemi, Flóra a fauna – 
připomenout si neuspěchaný životní  styl před 
„sto lety“. Plynul v elegantním lesku a kráse, jak 
ukazují díla jak akademického výtvarného stylu, 
tak moderního secesního symbolismu, které  byly 
pro "zlatý věk" neboli Belle Époque typické.

DOPROVODNÝ PROGRAM:

9. října 2013, 16.00 hod.
TEA BAG FOLDING
Výtvarná dílna zaměřená na výtvarnou techniku, 
která vznikla z origami. Dílnu doplní povídání                
o čaji a čajová ochutnávka. Dílna je určena 
především seniorkám a seniorům.
Vstupné: 50 Kč (včetně veškerého potřebného 
materiálu k tvorbě).

12. října 2013, 15.00 hod.
PODZIMNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA
Tvoření podzimních dekorací z přírodnin. Dílna je 
určena pro děti a jejich rodiče, případně prarodiče.
Vstupné: 50 Kč (včetně veškerého potřebného 
materiálu k tvorbě).

26. října 2013, 15.00 hod.
HALLOWEENSKÁ VÝTVARNÁ DÍLNA
Tvorba halloweenských masek, příšerek z plsti                   
a dekorací z různých materiálů. Dílna je určena pro 
děti a jejich rodiče, případně prarodiče. Vstupné: 
50 Kč (včetně veškerého potřebného materiálu              
k tvorbě).

LETOHRÁDEK OSTROV

3. 10. čtvrtek, 20.00 hod. Radium Palace, 
vstupné 100 Kč
PETRA BRABENCOVÁ JAZZ KVé
Jazzové standardy od Ellingtona až po Milese 
Davise. Skvělí muzikanti a ještě lepší zpěvačka                 
s udivujícím feelingem.

8. 10. úterý, 19.30 hod. AK. Běhounek, 
vstupné 100 Kč
VEČER KLASICKÉ HUDBY
Pavla Švestková – mezzosoprán, Romana Novotná 
– flétna a Vítězslav Podrazil – klavír. Skladby 
slavných mistrů z 18. – 20. století.

10. 10. čtvrtek, 20.00 hod.
Radium Palace, vstupné 120 Kč
AŤ ŽIJÍ OPERETY! 
Operetní melodie v podání regionálních umělců – 
sopranistky Stanislavy Čihákové-Hanzlíkové, 
klavírní doprovod – Eva Pfeiffer-Kubišová a housle 
– Vladislav Liněcký.

15. 10. úterý, 19.30 hod.AK. Běhounek, 
vstupné 110 Kč
HONZA JAREŠ - SWING, JAZZ a POP
Klavírní koncert nevidomého absolventa Pražské 
konzervatoře Honzy Jareše za doprovodu 
bubeníka Mikoláše Nopa. 

17. 10. čtvrtek, 20.00 hod.
Radium Palace, vstupné 120 Kč
RECITÁL – PIANO A VIOLA
Monika Cimprich (Německo) – viola, Alice Michel 
(Švýcarsko) – piano. Uslyšíte známá díla světových 
mistrů, např. od A. Dvořáka, W. A. Mozarta,                        
L. Beethovena a dalších. 

22. 10. úterý, 19.30 hod.kavárna Curie, 
vstupné 70 Kč
TANEČNÍ VEČER S  MÓDNÍ PŘEHLÍDKOU 
Módní firmy JB Style z Karlových Varů. K poslechu 
a tanci hrají Sunny a Tony. 

24. 10. čtvrtek, 20.00 hod.
Radium Palace, vstupné 150 Kč
LÁSKY PANÍ OPERETY! 
Sólisté Plzeňského divadla – tenor Petr Horák, 
sopranistka Růžena Hanusová a klavírní doprovod 
Táňa Vaněčková. Na programu známá díla od                
J. Strausse, F. Lehára, E. Kalmmána nebo C. Zellera. 

31. 10., 20.00 hod.
Radium Palace, vstupné 100 Kč
KONCERT - J. R.  ENSEBLE 
Hoboj – Dominik Bunc, housle – Lenka 
Bartoníčková, viola – Martin Adamovič, 
violoncello – Jan Rezek. František Kramář, Josef 
Fiala, Louis Massonneau a W. A. Mozart.

K o m p l e t n í  p ro gra m  a  d a l š í  i n fo r m a ce               
nalezenete na: www.laznejachymov.cz nebo                  
na www.facebook.com/spainfo.jachymov 
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Zdroj: Mgr. Daniela Brodcová.
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ROZHOVOR ČTENÁŘSKÉ PŘÍSPĚVKY

k podarování školy k jejím kulatinám najdou na 
našich webových stránkách.  
 
Šedesát let je už opravdu dlouhá doba, vy sám 
na gymnáziu s přestávkami působíte mnoho 
let. Domníváte se, že se současná generace 
studentů nějak liší od těch předchozích?
Jsou jiní především v tom, jak komunikují. Vše 
hodně ovlivnil  Facebook a další sociální sítě, což je 
pro mě v mém věku věc, se kterou srdnatě bojuji       
a kterou  musím chápat a zohlednit. Jinak jsou                
si nezávisle na času velmi podobní. Jsou většinově 
velmi  dobře studijně disponovaní,  veselí,  šikovní 
a slušní. Ostatně na gymnáziu se studenti většinou 
učí relativně snadno a rádi. Prakticky každý 
gymnaziální učitel má vlastně velké štěstí, neboť 
učí opravdu vybrané žáky základních škol, práce              
s nimi je díky tomu velmi příjemná. Na ostatních 
školách, které   takový výběr studentů nemají, to 
pak je mnohdy víc o kázni a slušném vychování                   
než o vědění. 

Máte ještě nějaký jiný osobní postřeh, v čem se 
gymnázium za ta léta změnilo?
Musím říct, že za těch patnáct let, kdy jsem                        
si odskočil do jiného povolání, tu manažerský  tým 
pod vedením mých žáků a kolegů  pánů Martinka, 
Žemličky, Veličky a paní Vaicové odvedl velký kus 
práce. Především se jim podařilo zvelebit celý 
tento velký areál, udělala se například nová 
fasáda, jídelna, zateplení všech budov areálu... Ale  
hlavně  je to  o duchu a klimatu celé školy, ty 
vnímám jako báječné od  svého  prvního dne na 
ostrovském gymnáziu. Tehdy tu byl ještě pan 
ředitel  Mraček, pan zástupce profesor Janisch                  
a další kantorské osobnosti, které skončily na 
Západočeské univerzitě v Plzni. Například na 
tričkách, o kterých jsem už mluvil, budeme mít  
logo "Gymnázium Ostrov, tak trochu jiná škola".  
Díky osobnostem ve sborovně se tady vždy učilo 
moderně, efektivně a náročně, ale zároveň 
příjemným způsobem, aby se žáci  do školy těšili. 
Sice vím, že je to někdy naše zbožné přání, ale je                
to hezké přání (smích). Ostrovské gymnázium 
vždycky mělo štěstí, že běžný odstup mezi 
katedrou a žáky tu nebyl nějak násilně budován 
nebo vynucován. Soudím totiž, že pozitivní 
přátelské  klima spolu s učitelskými  osobnostmi  
jsou pro každou dobrou školu klíčové. 

Zatím jsme hovořili jenom o minulosti, ale kam 
se škola plánuje vydat v následujících letech?
Co se týká estetiky  areálu, máme tu jednu 
zoufalost a to „slavný” koridor a nedůstojné šatny. 
Rád bych se dožil realizace plánu pana architekta 
Jurici, který leží v archívu. Pak bychom měli 
minimálně stejně hezké šatny, jaké má nová 
ostrovská  průmyslová škola. V rámci naplnění 
výše uvedeného loga „tak trochu jiné školy“ sem 
pan profesor Machek pravidelně zve na besedy 
výrazné osobnosti kultury i politiky naší země. 
Ohlas a zájem studentů, učitelů i ostrovské 
veřejnosti je mimořádný a stávající učebna 
základů společenských věd je na tak velké                   
akce malá. Proto zvažujeme vybudování 
gymnaziálního klubu v půdních prostorech nad 
jídelnou. Studenti by si takový klub určitě 
zasloužili. Nejde však jen o ně, byli bychom rádi, 
kdyby i celé město vnímalo areál gymnázia jako 
určité kulturní, sportovní a vzdělávací centrum, 
kde veškeré aktivity nekončí rozvrhem, ale 
probíhají třeba i o víkendech.

A co například přírodovědné obory?
Mám dobrou zprávu pro všechny progresivní  
 

V měsíci říjnu oslaví Gymnázium Ostrov šedesát 
let od svého vzniku. Podrobný program oslav je 
možné kromě internetových stránek školy nalézt          
i v tomto vydání Ostrovského měsíčníku. O tom, že 
gymnázium není jen institucí, která se zabývá 
pouze svoji historií, ale naopak směle hledí 
dopředu, mě přesvědčil ředitel školy Mgr. Jaroslav 
Šafránek. S ním jsem si povídal v jeho kanceláři                
a náš rozhovor se stočil například i k tématu 
státních maturit či důležitosti kantorských 
osobností pro kvalitu výuky.  

Gymnázium oslaví letos 60. výročí svého 
vzniku, na co se v Ostrově můžeme těšit?
Moc bychom si přáli, aby to pro všechny bylo 
báječné setkání po x letech, za to x ať si každý 
bývalý gymnazista  dosadí  svoje číslo. Co se týče 
dramaturgie, vycházíme z úspěšných padesátin, 
zároveň ovšem chystáme několik zpestření. 
Například pátek by měl být ódou na mládí               
a pozvánkou  na oslavy pro všechny přátele školy 
z Ostrova. Celá škola totiž vyjde do města na 
takový malý veselý průvod, začínající u školy                    
a končící na Mírovém náměstí  závěrečným 
pouštěním balónků.  Sobotní  kulaté narozeniny  
gymnázia  budou  jistě ódou na zralost a plejádou 
osobností. Dopoledne od deseti do tří hodin 
proběhne den otevřených dveří  s doprovodným 
programem. Odpolední slavnostní část bude 
probíhat v domě kultury v režii pana profesora                        
Veličky, úspěšného tvůrce našich tradičních  
„Gymnaziálesů“. Po jejím skončení zveme všechny  
současné i bývalé profesory na  rautové posezení 
do  T-klubu a bývalým studentům jsme na našich                
webových stránkách připravili aktuální seznam  
restauračních zařízení ve městě. Noční Ostrov by 
měl  jednoznačně patřit lídrům našich bývalých 
gymnaziálních tříd a jejich profesorům.

Jsou do příprav zapojeni i současní studenti?
Poslední zářijový týden se užší  tým profesorů 
připravující program sejde s třídními a ostatními 
kolegy. Já budu informovat studentský 
parlament,  abychom společně  detailně doladili 
páteční  i sobotní  program. Bez pomoci našich  
stávajících studentů by to nešlo zorganizovat.  
Například sváteční Almanach si kromě profesorek 
Strachoňové a Hasmanové vzal na starost náš 
letošní maturant Radek Hrnčíř. Profesoru 
Machkovi  jeho studenti pomáhali s návrhem  
suvenýrů triček a placek s logem naší školy. Je 
rovněž na místě poděkovat městu Ostrov za 
finanční příspěvek, díky němuž k tradičnímu 
Almanachu můžeme přidat i nové netradiční 
suvenýry. Současně poznamenávám pro 
případné další sponzory naší akce, že informace                 

přírodovědce u tabule i v lavicích. V rámci 
celostátního a krajského projektu na podporu 
přírodovědných předmětů  se nám  podařilo 
získat projekt 3D laboratoře, která bude první                  
v Karlovarském kraji. Bude umožňovat netradiční 
experimentální a badatelské pojetí výuky zatím 
čtyř pilotních předmětů:  fyziky, biologie, chemie 
a zeměpisu s využitím  3D projekce a tabletů.  
Pokud vše dobře dopadne, laboratoř by již příští 
rok měla být realitou. Bude pochopitelně sloužit 
nejen našim studentům a studentům ostrovské 
průmyslové školy, ale také všem ostatním 
zájemcům ze základních a středních škol v kraji.  

Na závěr si dovolím zmínit jedno celostátní 
téma, které je i po letech aktuální − státní 
maturity. Jak se na ně díváte zde na gymnáziu?
Řekl bych, že státní maturity gymnáziím rozhodně 
nevadí. Jsou spíše nastaveny, aby posílily validitu 
této zkoušky na ostatních typech škol. I průměrný 
gymnazista by rozhodně neměl mít strach,                      
že státní část zkoušky nezvládne. A pokud přece  
jen zklame, tak je to pro něj varovný signál. 
Každopádně tyto maturity jsou všeobecně určitý 
prostředek jak bránit inflaci maturitních 
vysvědčení. A myslím, že je to prostředek správný. 
Naopak bych prosil rodiče a ostatní  veřejnost , aby 
nepřeceňovali zveřejňované žebříčky škol. Ty totiž 
nemohou zohlednit  rozdí lné  možnost i                      
a podmínky jednotlivých škol a kritéria jsou 
nastavena tak, že i velmi dobrá škola se díky                   
výše uvedenému selhání nezodpovědného 
jednotlivce občas propadne do průměru                         
či dokonce podprůměru.   

Děkuji za rozhovor a přeji  ostrovskému  gymnáziu 
mnoho budoucích úspěchů a spokojených 
studentů.

Jan Železný, šéfredaktor

 Lucie Poštová (red. upraveno) 

 Jiří Suchý, tel. 606 734 258

Mgr. JAROSLAV ŠAFRÁNEK

PARK OTY HOFMANA 
A ALKOHOLISMUS

SBĚRATEL ZNÁMEK

Pokud se nepletu, platí v Ostrově od roku 2008 
vyhláška o zákazu požívání alkoholických nápojů 
na veřejném prostranství. Je konkrétně vymezeno 
asi šestnáct míst, kterých se tento zákaz týká. 
Nebylo by vhodné vyhlášku aktualizovat a místa, 
pro něž zákaz platí, rozšířit? Mám konkrétně                   
na mysli Park Oty Hofmana. Jak si jistě                          
velká část obyvatel Ostrova všimla, stalo                          
se toto místo oblíbeným pro konzumenty                     
alkoholu. Celé hodiny zde vysedávají, obtěžují             
kolemjdoucí a žebrají o peníze. Jsou hluční                       
a nedělají zrovna vhodnou ozdobou tomuto               
dosti frekventovanému místu. Inspirací pro 
pojmenování parku byly nedožité osmdesátiny 
patrona ostrovského festivalu a 40. výročí trvání 
festivalu. Také z tohoto důvodu by měla být místu 
zachována jakási důstojnost, kterou v současné 
době postrádá.

Koupím známky, mince, bankovky, staré pohledy, 
staré zbraně, starožitnosti, obrazy, staré mapy, 
americká kamna i poškozená, hodinky, staré 
hračky, knihy (Foglar, May atd.).

Zdroj: Mgr. Milan Martinek.
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občanů pocházejících z této části světa. Estetika 
východoasijského předměstí ale nemá co 
pohledávat v centru města postaveného na 
klasických principech! Také sama stavba tržiště 
popřela klasické urbanistické zásady, které byly               
v novém Ostrově použity. Jednou z těchto zásad 
je, že pohledová osa je ukončena dominantou. 
Abych byl konkrétní, když se díváme od pošty, 
měli bychom vidět Brigádník a naopak. Obě 
významné budovy jsou svojí hmotovou gradací 
tomuto pohledu uzpůsobeny. Co vidíme my? 
Pravda, větší či menší část horní poloviny obou 
objektů sice zahlédneme, ale spodní části našeho 
pohledu dominuje cosi, co připomíná hromadu 
naplaveného dříví. Oba chodníky podél domů 
jsou ze strany tržiště zaslepeny jakousi ohradou 
tvořenou zadními stěnami stánků a křovím. Kdyby 
si tam na vás někdo počíhal, jste v pasti! Navíc 
dnes je již zjevné, že lidé si zvykli nakupovat jinde 
a jinak. Prakticky polovina postranních stánků 
tržiště je po celý rok prázdná a vlastně již zbytečná.

Co tedy doporučuji? Myslím, že i nadále by                       
měli mít občané města možnost si zajít do                  
této ulice nakoupit, prostředí by ale mělo                              
být daleko kulturnější a více respektovat 
urbanistickou důležitost tohoto místa. Důležité je 
obnovení průhledu hlavní osou ulice a zejména             
dostatečná architektonická a stavební úroveň 
případných nových staveb. Obchodů a stánků
může být podstatně méně, chybět nebudou. 
Co by se mi zde líbilo? Možná tak dva až čtyři stálé 
obchůdky či provozovny, např. rychlé občerstvení 
vietnamské či české. Klidně oboje. Dále postačí 

deset až dvanáct stánků s čímkoli. Hlavně doufám, 
že se jako občané Ostrova dočkáme něčeho 
hezkého. Nebude to zadarmo, ale střed našeho 
města za to přece stojí.

JAK VYUŽÍT MĚSTSKÉ TRIŽIŠTĚ

Diskuze o využití prostoru, kde je dnes centrální 
městské tržiště je vlastně pokračováním diskuze     
o fenoménu „ostrovská sorela“. Současné vedení 
města vyhlásilo anketu o budoucnosti tohoto 
místa. Je určitě užitečné znát názory obyvatel, 
neméně užitečné je ale také posoudit ten či onen 
nápad, který případně z ankety vzejde z hlediska 
urbanismu a obecných estetických zásad. 

Dnes již skoro každý ve městě ví, že tzv. „ostrovská 
sorela“ je unikát. Urbanistické řešení středu města 
v okolí náměstí je kvalitní a nadčasové. Možná 
jeho jedinou chybou byla nedostačující obchodní 
síť. Dovedu si ale představit, že nebylo v silách 
projektantů něco takového v 50. letech prosadit. 
O dnešní podobě tržiště bylo rozhodnuto v době, 
kdy si bývalé vedení města ještě neuvědomovalo, 
v jakém unikátním městě vlastně žijeme.            
Naštěstí byla stavba koncipována jako dočasná             
a její životnost již končí. Dle mého názoru                        
je nemyslitelné, že by tržiště v této podobě               
mělo přežít. 

Za nejdůležitější argument proti ponechání 
považuji jeho nízké estetické kvality. Stavba                
byla postavena kvalitou jako provizorium                                  
a postupem času se z ní stalo asijské tržiště, které            
v dobách největší slávy připomínalo malé 
Potůčky. Vážím si kultury národů východní Asie, 
obdivuji pracovitost a vynalézavost našich 

Vladimír Toman (red. kráceno)

Zdeněk Mareš, zastupitel (red. upraveno)     

Vážení spoluobčané, v Ostrovských novinách jsem se 
dočetl, že naše město připomíná vesničku 
Zvonokosy z románu Gabriela Chevaliera. Veřejné 
záchodky, vybudované v blízkosti posvátného 
okrsku, kostela, knihovny a vůbec lokality 
navštěvované turisty, byly dobrým a potřebným 
rozhodnutím. Otevřít WC na Starém náměstí jsme 
chtěli (a nejenom my) několik let, ale nedařilo se. 
Mimo to, že máme nové záchodky, se krásně opravila 
zeď, která do té doby hyzdila okolí náměstí. Vážení, 
žádné Zvonokosy ale město Ostrov, které má další 
veřejně prospěšnou službu pro občany a turisty, kteří 
nás navštíví. 

OSTROV NEJSOU ZVONOKOSY

ČTENÁŘSKÉ PŘÍSPĚVKY

Návrh nové tržnice (zdroj: Vladimír Toman).
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a nespravedlnost nového komunistického režimu 
a spolu s přáteli vytvořil na Karlovarsku skupinu, 
která z důvodu nesouhlasu s únorovými 
událostmi roku 1948 bojovala proti komunismu 
letákovými akcemi. V těchto letácích např. 
p ož a d ov a l i  s vo b o d n é  vo l by,  n á s l e d n ě  
upozorňovali na volební podvody, podpořili 
Sokolský slet roku 1948 atd. Skupina působila            
v období od února 1948 do 26. května 1949.

V květnu 1949 byl v Karlových Varech zatčen,                  
v červenci 1949 byl v Praze na Pankráci odsouzen 
dle §2 zákona č. 231/1948 Sb. za sdružování proti 
státu. Odsouzen byl na 3 roky vězení a 20 000 Kčs 
pokuty. Trest odnětí svobody si odpykal na 
Jáchymovsku – v táborech Eliáš I. a Eliáš II., odkud 
byl v květnu 1952 propuštěn. Při propuštění                
byl poučen, že má v osobním spisu založen 
záznam s tímto hodnocením: „...jmenovaný je 
nepolepšitelný a lidovědemokratickému zřízení 
nebezpečný a proto může pracovat pouze na 
silnicích, dolech nebo v cihelně“. 

Po propuštění pak nastoupil ke kaolínovým 
dolům v Sedlci a pak do Jáchymovských dolů. Zde 
nabídl své služby vězněným druhům v práci – 
muklům, a pomáhal tam, kde to bylo potřeba. 
Bohužel se i tato činnost se v roce 1956 provalila.           
Z podniku a Jáchymovských dolů byl propuštěn, 
vyslýchán a nakonec odsouzen na jeden rok 
vězení. Dostal jen podmínku. V roce 1968 zakládal 
skautské středisko v Karlových Varech a působil           
v K231. Výloha prodejny v Ostrově, kde působil 
jako vedoucí, v centru města posloužila jako 
ideální místo k propagaci idejí první republiky, 
TGM, skautského hnutí a také odsouzení okupace 
dne 21. 8. 1968. 

V roce 1990 byl  soudně rehabil itován,                              
za dosavadní skautskou činnost byl oceněn 
skautským Řádem čestné lilie v trojlístku. Stal se 
členem Oddílu Velena Fanderlíka. Byl činný                     
v Konfederaci politických vězňů ČR a byl                 
jedním z těch, kteří se pravidelně zúčastňoval 
Jáchymovského pekla. Byl iniciátorem výstavby 
skautského kříže na Eliáši a organizoval zde 
pravidelná setkání vždy v září. V letošním roce             
v červenci obdržel uznání třetího odboje za 
činnost protikomunistickému režimu. Měl osm 
vnuků a tři pravnuky. Čest jeho památce.   

ČTENÁŘSKÉ PŘÍSPĚVKY

PODĚKOVÁNÍ

V sobotu 14. září jsem v podvečer navštívil, ač  
trochu s rozpaky, na plakátech propagovanou 
kulturní akci „Ostrovské příběhy v novém světle“. 
Historie je můj koníček, ale před nezúčastněným 
vyprávěním průvodců dávám přednost četbě                  
a individuálním návštěvám historických památek. 
O to zvědavější jsem byl na výkon nové                
vedoucí kláštera. V půl osmé nás slečna vedoucí                
přivítala a začal úžasný program Ostrovských 
příběhů v podání divadelních ochotníků                           
z Kynšperka. Humorně i vážně propluli přítomní 
návštěvníci dějinami Ostrova. Před každou 
budovou „posvatého okrsku“ byl návštěvníkům 
divadelníky oblečenými v dobových oblecích                   
a róbách přehrán a vyprávěn příběh, který kdysi 
předcházel vzniku každé z těchto staveb. Tato 
netradiční akce v úžasném prostředí barokních 
památek umocněná jejich nočním nasvětlením u 
přítomných návštěvníků určitě zanechala 
hluboký kulturní zážitek, který po ukončení 
prohlídky vyjádřili  upřímným potleskem                       
a poděkováním všem účinkujícím. Já bych touto 
cestou chtěl ještě jednou poděkovat vedoucí 
kláštera Elišce Failové a příštím návštěvníkům přeji 
podobné krásné zážitky při objevování naší 
ostrovské historie. A na závěr bych rád vyzdvihnul, 
na dnešní dravou dobu bohužel zcela ojedinělou   
a o to více překvapivou informaci. Divadelníci                 
z Kynšperka účinkovali zcela zdarma. Velké Ď.   

ROZLOUČENÍ 
S KAMILEM RŮŽIČKOU

Dne 28. srpna 2013 se v obřadní síni karlovarského 
k re m a t o r i a  roz l o u č i l a  ro d i n a ,  č l e n ové  
Konfederace politických vězňů (KPV) a skauti           
s bratrem Kamilem Růžičkou, který usnul 
spánkem věčným dne 22. srpna 2013.

Skautem byl i Kamil. Narodil se dne 23. listopadu 
1919 na malé vesnici. Vyrůstal v nelehkých 
poměrech drobného soukromého zemědělce                 
v podstatě na samotě u Trhové Kamenice. Zde 
poznal skauty. V deseti letech skládal svůj první 
skautský slib. Byl vychováván, nejen rodiči, ale 
později i svými učiteli a vedoucími ve skautském 
hnutí k úctě k demokratickým hodnotám, zvláště 
pak právu na pravdu a pravdivý život z toho 
plynoucí. Chápal také, že o spravedlnost a pravdu 
je nutno se brát.
To co se v mládí naučil, tím se celý život řídil. Kamil 
Růžička se zapojil do odboje proti dvěma 
režimům, jež vládly v naší zemi. Nejprve do 
protinacist ického odboje a pozděj i  do 
protikomunistického odboje. 

V dubnu 1943 se oženil. Zdánlivě mu nic 
nechybělo, měl zajištěnou práci a před sebou 
možný klidný život. Přesto se zapojil se do 
odbojové činnosti. Se skauty tiskli letáky, měli 
napojení na skupinu partyzánů, která se ukrývala 
v Toulovcových maštalích. Skupina vyvíjela 
činnost hlavně kolem Litomyšle. Koncem války se              
zapojila do bojů s esesáky v Nových Hradech   

u Chrudimi. Při tomto 
poprvé unikl zásluhou 
dobrých lidí smrti, když 
byl zadržen na území 
vypálené obce Ležáky 
příslušníky německého 
S i c h e r d i e n s t u ,              
několik hodin vyslýchán                        
a posléze na přímluvu 
českého četníka, který 
překládal, byl propuštěn. 
V roce 1946 se mu dostalo 
ocenění za činnost v této 
odbojové činnosti, kdy 
mu byl udělen Junácký 
kříž Za vlast 1939 – 1945 
třetího stupně. Po válce 
vstoupil  do Národní 
strany socialistické a na 
výzvu republiky odešel  
do pohraničí ke Karlovým 
Varům a to konkrétně            
do  Ostrova.  Stal  se  
národním  správcem                    
a záhy založil skautský 
oddíl. Později skauting               
a středisko obnovoval             
v roce 1968 a 1989.                  
Byl  také  skautským  
činovníkem v okrese 
Karlovy Vary. Po únoru 
1948 ještě zorganizoval 
tábor a pak činnost jeho            
s dětmi skončila. To již 
také nebyl národním 
správce a jezdil do práce   
v Karlových Varech. Záhy 
však  poznal  lž ivost                     

Ing. Josef Železný, radní města

Luboš Modrovič (red. kráceno a upraveno)

Bratr Kamil Růžička (vlevo) 
(zdroj: Luboš Modrovič).
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STAVBA KARLOVARSKÉHO KRAJE A VOLBY JSOU TADY!

Často jsem slyšel nelichotivé poznámky na adresu 
městské policie v Ostrově. Já mám však za to, že šlo 
o neznalost práce, kterou na úseku zachování 
pořádku ve městě vykonávají. 

Od června tohoto roku náš byt, nacházející                    
se v přízemí, začala šikanovat parta kluků, kteří se 
bavili tím, že nám do oken házeli štěrk, šišky,                     
v poslední době shnilé houby či jeřabiny. 
Manželka neustále uklízela špínu z oken                              
i parapetů. Zaneřáděná byla i nová fasáda na 
domě. Dne 27. srpna hoši zaútočili znovu. Ale 
hoňte kluky, když vám je osmdesát let. Tak jsme                 
s pomocí sousedky zavolali městskou policii. 
Přijeli během několika minut. Vysvětlili jsme jim,              
o co jde, a trochu kluky popsali. Jaké bylo naše 
překvapení, když během necelé hodiny přijelo 
auto městské policie a v něm povedená parta. Teď 
už nebyli tak vzdorovití, ba naopak. 

Děkuji příslušníkům městské policie, panům 
Urbanovi a Vrbovcovi, za jejich bleskový                            
a úspěšný zásah. A budu rozhodně patřit k těm, 
kteří budou městskou policii chválit a přát                   
jim hodně úspěchů v jejich nelehké práci. 

starostenského. Zde bych mohl opravdu 
doporučit panu Burešovi, aby si tuto živnost 
nezřizoval. Určitě si sám vzpomene, za jakou 
částku uvedené auto v lednu roku 2010 město 
Ostrov pořídilo. Podotýkám, že bylo koupeno přes 
stejný autosalón, který uvedené vozidlo                             
v letošním roce prodal i mé manželce. Pan Bureš 
má zřejmě představu, že vozidlo si během dvou let 
užívání zachovalo svoji hodnotu, byť bylo i jím 
samotným každodenně používáno, a to dokonce 
také k jízdám do Poslanecké sněmovny v době, 
kdy se stal poslancem. Je spíše zarážející, že pan 
exposlanec Bureš do dnešního dne zastupitelům 
řádně nevysvětlil, z jakého důvodu používal v roce 
2010, od června do září, právě uvedené tzv. 
starostenské vozidlo Toyotu Avensis pro cesty do 
Prahy na jednání poslanecké sněmovny, a to na 
náklady města, ano, opravdu čtete správně, na 
náklady města, přestože v té době pobíral nejen 
plat starosty, ale také plat poslance včetně 
cestovních náhrad. Takže by se chtělo zvolat                  
"ó poslancem bych chtěl být". 

Vážení a milí čtenáři, myslím si a nejsem opravdu 
sám, že panu exposlanci Burešovi nejde ani tak               
o město a jeho prosperitu, ale o vlastní prospěch,  
a uvedené noviny ODS chce využít nejen                          
k pošpinění dobrého jména současného vedení 
města a městské rady, ale zejména pro svoji 
předvolební kampaň. 

Vězte, že je to opravdu jen na nás, na voličích kdo 
bude zastupovat naše zájmy v parlamentu.

PODĚKOVÁNÍ MĚSTSKÉ POLICII

Zdeněk Hrdina, Borecká ulice  Alexander Holý

Bc. Pavel Čekan, 
starosta

Vážení a milí čtenáři Ostrovského měsíčníku, 
nejsem tak plodným pisatelem jako pan 
exposlanec Bureš, zřejmě jsem si to vybral při 
reprodukci svých dětí, neboť čekám již čtvrtého 
potomka, nicméně také nepatřím k těm, kteří                
by své jméno nechali jen tak špinit. Začněme ale 
od začátku, jistě jste zaznamenali v průběhu 
tohoto roku výskyt novin zvaných Ostrovské. 
Vydavatelem není nikdo jiný než současný 
exposlanec pan Bureš. Motivem vydávání těchto 
novin měla být aréna názorů možných 
dopisovatelů na dění ve městě. Podívejme se však 
na tyto noviny zblízka. V tiráži těchto novin                     
se dočtete, kdo je vydavatelem a číslo registrace, 
ale také se zde dočtete, že více najdete na 
webových stránkách ODS, ano, čtete správně, 
ODS Ostrov. Otázka tedy zní: Stydí se pan Bureš za 
značku politické strany, za kterou dokonce 
kandidoval i do Poslanecké sněmovny ČR a kde 
byl až donedávna poslancem? Noviny by se bez 
okolků mohly opravdu jmenovat Ostrovská ODS, 
nebo Noviny ODS Ostrov. Chápu, není to úplně 
možné, ale... 

Ostatně jak, že jsem došel k tomuto závěru? Nu,   
ve výtiscích tohoto novinového plátku totiž 
publikují z 90% právě členové místní ODS                         
a doporučení pana Bureše, coby šéfredaktora, že 
pokud vám nepřijdou noviny do schránky, tak si je 
můžete vyzvednout na několika místech                            
v Ostrově. K překvapení všech, jsou to místa, kde 
pracují či podnikají členové místní ODS. Není tedy 
pochyb, že cílem těchto novin je politický podtext. 
Vždy jsem byl a dosud jsem proti politikaření na 
komunální úrovni, bohužel pan exposlanec Bureš 
se cíleně snaží pod hlavičkou ODS pošpinit nejen 
jméno moje a mojí rodiny, ale také pošpinit práci 
současného vedení města, včetně radních. Je to 
podivné od člověka, který deklaroval při odchodu 
do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2010, jak mu 
leží město Ostrov na srdci a že srdcem zůstane                 
v Ostrově a jen hlava bude v Praze. Dnes je jasné, 
že Ostrovu jeho pobyt v poslanecké sněmovně 
nepřinesl vůbec nic (zřejmě došlo „k oddělení 
hlavy od těla“).

Nyní se vraťme k novinám vydávaných panem 
Burešem. V posledním čísle se pan Bureš spolu                 
s panem Liškou zabývají problematikou                             
v Krušnohorské ulici. Názor bývalého poslance                 
a jinak také zastupitele města Ostrov, je opravdu 
zajímavý. Tvrdí, že před rozpuštěním sněmovny 
byla připravena legislativní úprava způsobu 
vyplácení sociálních dávek, která se již nestihla 
projednat. Proč však pan Bureš čtenářům nesdělí, 
že to byly právě pravicové vlády, které schválily 
současnou legislativní podobu vyplácení 
sociálních dávek a jako poslanec bývalé vládní 
koalice nese tedy podíl na situaci, kterou řešíme 
jak v Hornické ul., tak i v jiných lokalitách města. 
Přehodit odpovědnost třeba na Městskou policii 
Ostrov je spíše úsměvné. Musím potvrdit,                       
že strážníci MP Ostrov dělají opravdu maximum, 
aby pomohli zklidnit situaci v inkriminovaných 
lokalitách. 

V článku o autobazaru se pan exposlanec                
Bureš zabývá prodejem ojetého vozidla tzv. 

Ještě za totality, před více než čtvrtstoletím, jsem 
většinou na základě informací od občanů, kteří se 
nechtěli nebo se z existenčních důvodů nemohli 
angažovat, začal upozorňovat představitele 
města na některé chyby, které dělali a dělají 
úředníci Městského národního výboru a následně 
Městského úřadu v Ostrově. Změnil se sice režim, 
u moci se střídají různé strany, ale chování 
některých úředníků k občanům je stále stejné.

V Ostrovském měsíčníku 07/2013 je informace                
o tom, že město Ostrov zaznamenalo velký 
úspěch, když již druhým rokem zvítězilo v soutěži 
Stavby Karlovarského kraje. Oceněným se stal 
zrekonstruovaný klášterní areál, který si získal 
přízeň občanů i odborné veřejnosti. V České 
republice je obvyklé, že zásluhy za vydařené 
projekty si přisvojují politici a úředníci, kteří se na 
nich nepodíleli, nebo jim bránili. Proto není na 
škodu, když připomenu, co úspěšné rekonstrukci 
klášterního areálu předcházelo.

Na začátku roku 1990 mě informoval úředník 
městského národního výboru, že pět minut                 
po dvanácté se snaží  někteří  úředníci                       
dovršit devastaci unikátního klášterního areálu 
povolením výstavby tří rodinných domů v těsné 
blízkosti klášterních staveb, které byly sice                  
díky totalitnímu režimu v katastrofálním                  
stavu, ale bylo je možné zachránit.  Po                             
výše uvedené informaci jsem oslovil vedení                   
města, památkáře, vedení Občanského fóra, 
představitele politických stran, architekty, umělce 
a prostřednictvím místního a regionálního tisku 
širokou veřejnost. V roce 1990 si byli představitelé 
politických stran ještě vědomi, že politika je služba 
občanům a sdělovací prostředky se chovaly jako 
hlídací psi demokracie. Proto mohla být moje 
iniciativa úspěšná, především díky mnoha 
občanům, kteří ji podpořili.

K obnově klášterního areálu jsem sice vyzval, ale 
hlavní zásluhu na tom, že se dílo podařilo, má 
podle mého názoru paní Zdeňka Čepeláková, 
tehdejší představitelka OF pro ochranu památek, 
pan František Jankovský, tehdejší předseda                
OF a pan Karel Drhovský, tehdejší ředitel 
památkového úřadu v Plzni. Zásluhu o zachování 
a obnovu klášterního areálu mají i zastupitelé 
občanů, kteří díky iniciativě občanů zajistili 
zakonzervování zdevastovaných budov a bývalý 
starosta Ostrova pan Jan Bureš, který sehnal 
peníze na jeho obnovu a nedovolil některým 
úředníkům, aby zpronevěřili peníze, které darovali 
občanům města Ostrov na obnovu klášterního 
areálu občané Evropské unie.  

Na výše uvedeném příkladu z nedávné minulosti   
a událostí spojených s pádem vlády pana 
premiéra Nečase je zřejmé, že utajování informací, 
slepá důvěra politiků k úředníkům a podceňování 
podnětů občanů je cestou, která vede ke korupci, 
k obrovským morálním a finančním ztrátám                        
a k nevyčíslitelným ztrátám na kulturním dědictví.

ČTENÁŘSKÉ PŘÍSPĚVKY
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ČTENÁŘSKÉ PŘÍSPĚVKY

DISPEČINK DROBNÝCH SLUŽEB

Představte si, že potřebujete vyklidit sklep, zamést 
nějaké prostranství, shrabat na zahradě listí nebo 
provést jinou podobnou zdánlivě nevýznamnou 
činnost, kterou však potřebujete udělat                          
a pomohlo by vám, kdyby to bylo co nejdříve. 
Jenže nemáte dost času nebo sil, abyste to udělali 
sami. I kdyby takovou službu někdo nabízel, 
nechce se vám za ni přímo platit a i kdyby ano,  tak 
zjistíte, že ji nikdo nenabízí nebo je  zdlouhavé 
někoho takového sehnat.

Město by mohlo za již vybrané peníze od nás 
všech, které jsou k dispozici v různých formách 
sociálních dávek a dotací zrekonstruovat                         
a provozovat dům, který by lidem bez práce                      
a střechy nad hlavou nabídl ubytování spojenou                
s prací ve společnosti, která by zde i sídlila. Ta by 
fungovala jako dispečink drobných služeb pro 
obyvatele a firmy v našem městě. Lidem v ní 
pracujícím na dobu určitou by byla rozdělována 
podle jejich možností tak, aby splnili předem 
stanovený objem odvedené práce za měsíc. Ceník 
prací by byl jednoduchý, práce by byly prováděny 
bezplatně. Ne proto, že by je lidé pracující v této 
společnosti dělali zadarmo, ale proto, že peníze na 
jejich mzdu si od nás stát bere předem daněmi                
z našich příjmů a vyplácí jim je formou sociálních 
dávek. Možná by někdo namítl, že by se jednalo              
o podřadné práce, ke kterým nemůžeme nikoho 

nutit. Svobodu volby bych si nedovolil nikomu 
upírat. Tyto byty by byly k dispozici jen lidem, 
kterým nedělá problém pomáhat jiným občanům 
našeho města. Pokud je to pro někoho důvod 
odmítnout možnost bydlení, tak mu tu volbu 
neupírám. I pro takové město vybudovalo byty, 
ale pochopitelně je nemůže budovat do 
nekonečna. Neznám podřadnou práci. Znám jen 
práci, která pomůže tomu, kdo si ji objednal, nebo 
ne. Pokud uzná objednavatel, že osoba 
provádějící úkol si zaslouží něco navíc, tak mu 
nikdo nebude bránit v tom, tuto spokojenost 
vyjádřit jakýmkoliv způsobem. Tito lidé budou 
bez práce jen tehdy, pokud pro ně nenajdeme 
sebemenší činnost, i když za ni nebudeme muset 
nic zaplatit. V klidu mohou být i oponenti, kteří při 
podobných úvahách tvrdí, že tu práci by jinak 
zastaly firmy a jejich zaměstnanci. Objem práce 
bude v počátku nevýznamný a bude mít spíš 
motivační efekt a nebude problém vytvořit 
jednoduchá pravidla omezující zneužívání těchto 
služeb. 

Takto vidím smysluplné využití budovy v Hornické 
ulici 617, z kterého plynou i další výhody                           
a možnosti jak příznivě ovlivnit chod nejen této 
části  našeho města.  Konkrétní  podobu                               
a podmínky takového projektu si dovedu 
představit. Je dlouhodobý a nebude snadný, ale 

mně dává smysl. Pokud bude dávat smysl i vám 
ostatním občanům mého rodného města, jehož 
osud mi není lhostejný, obraťte se na naše 
zastupitele. Každý z vás alespoň jednoho znáte. 
Zeptejte se jich, co si o tom myslí a jak o tom 
přemýšlí a řekněte jim vy svůj názor. Zvoleni byli 
proto, aby zastupovali i naše požadavky a mezi 
nimi dohodli shodu. Musíme jim je ale sdělit.                   
S některými jsem již mluvil a potvrdili mi, že něco 
podobného už funguje i jinde. 

Pokud nás bude dost, bude mi potěšením o tom 
dále jednat a podílet se na takovém řešení. 
Městskou pokladnu to nebude stát finančně nic 
navíc oproti rekonstrukci na obvyklé byty, ale 
můžeme hodně získat a dokonce i ušetřit.

Miloslav Liška



OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK | ŘÍJEN 2013 20

ZADÁK VÍTĚZEM 
ČESKÉHO POHÁRU 

Jan Krs

Celý seriál letošního Českého poháru (ČP) XC MTB 
se skládal z pěti závodů. Začalo se již v dubnu                    
v Teplicích, kde David Zadák dojel druhý za 
Bittnerem ze Stupna. Pak následovaly dva závody 
v červnu a to sice Praha a Kutná Hora, které David 
oba vyhrál a stal se tak lídrem seriálu a startoval s č. 
801. Další závod se jel až v srpnu v Peci pod 
Sněžkou, kde měl David potvrdit ambice na 
celkového vítěze. Závod skvěle rozjel a vše 
vypadalo jasně. Avšak proříznuté zadní kolo 
chvilku po nájezdu do terénu ze zaváděcího kola     
a veliká vzdálenost do depa ukončili veškeré 
naděje. Smutný a zklamaný David, který v přípravě 
na tento závod skutečně dřel,  nemohl                                  
z technických důvodů závod dokončit. Touto 
bodovou ztrátou spadl na druhé místo a ztrácel     
15 bodů.

Před posledním finálovým závodem ČP, který                  
se jel 8. září v Boskovicích, bylo jasné, že David 
může své celkové vítězství ovlivnit jen částečně. 
Musí vyhrát, ale současně vedoucí závodník musí 
být nejlépe třetí. Trať byla za Boskovicemi okolo 
westernového městečka namotaná v borových 
lesích s pískovým podkladem a pískovcovými 
balvany s prudkými sjezdy a výjezdy. Byla velmi 
rychlá a technická. David si trať v sobotu najel, 
líbila se mu a bylo mu jasné, že je nutné být  hodně 
vepředu protože míst na předjetí mnoho nebylo, 
zato na ucpání tratě a na pády bylo míst až dost.     
Po smůle v Peci pod Sněžkou se na něj konečně 
štěstí usmálo. David rozjel závod vítězně stylem 
start − cíl. Za ním se to však mlelo a na druhém                  
a třetím místě se střídali různí závodníci.

Dosud vedoucí závodník dojel nakonec třetí                   
a při rovnosti bodů rozhodl o celkovém                     
vítězi ČP MTB 2013 větší počet prvních míst                    
v Davidův prospěch. Super výsledek a gratulace!             
V seriálu ČP MTB 2013 startovalo v kategorii 
starších žáků celkem osmdesát čtyři závodníků                             
a  z  to h o  j i c h  š e d e s á t  š e s t  b o d ov a l o.  

SPORT

HURÁ, POJĎTE BRUSLIT NA ZIMÁK

KARATE MDDM OSTROV

Vážení přátelé krasobruslení, po krásném létě 
opět začíná sezóna na ostrovském zimním 
stadionu, kde již tradičně otevíráme školičku 
bruslení. Ta začíná již 1. října 2013. Také pro vás 
nově otevíráme hobby krasobruslení pro všechny, 
kdo má zájem o tento krásný sport.

Ostrovský klub krasobruslařů zahájil svou sezonu 
již v létě na soustředění v Merklíně. Od té doby už 
krasobruslaři se svými trenéry pilně pracují a tvoří 
nové choreografie a nacvičují je na blížící se 
závody, které je čekají. Všem moc držíme pěsti!

I v letošním roce začátkem měsíce srpna 
uspořádal náš oddíl ve spolupráci s CK ATA na 
Starém náměstí  v  Ostrově desetidenní  
soustředění ve slunné Itálii v Lido Adriano. 
Přihlásit se mohli nejenom registrovaní členové 
oddílu, ale i široká laická veřejnost a to bez rozdílu 
věku. Každý den se cvičenci scházeli na pláži ráno 
v devět hodin, aby si po krátké rozcvičce mohli 
osvojit základní techniky z karate jako jsou údery, 
bloky, kopy nebo obraty a úhyby. Výuka byla 
obohacena i o základní a jednoduché techniky ze 
sebeobrany. Po ukončení hodinové výuky jsme se 
všichni vrhli do vln Jaderského moře. Celý pobyt 
byl zpříjemněn celodenním výletem do 
Zábavného parku Mirabilandia. Také jsme 
navštívili úterní noční trh. Zde bylo možné 
zakoupit vše, na co si člověk mohl jen 
vzpomenout a to vcelku dobrých cenových 
relacích. Když k tomu všemu přičteme velice 
slušné ubytování s chutnou stravou, tak mi 
nezbývá nic jiného, než poděkovat vedoucí CK 
paní Anně Tesařové za možnost realizace této 
akce. Moje poděkování patří i paní kuchařce. Jídlo 
bylo chutné a bylo ho opravdu dost. Za celý pobyt 
se nestalo, že bychom poznali sebemenší náznak 
pocitu hladu. 

Připravujeme pro vás také exhibici, kterou vám 
rádi předvedeme na podzim. Na této akci se již 
mohou předvést šikovné děti, které letos nastoupí 
do Školičky bruslení, nebo hobby krasobruslaři.

Jestli máte jakékoliv dotazy, nebo se chcete stát 
členem Klubu ostrovských krasobruslařů, 
navštivte nás na zimním stadionu v Ostrově, nebo 
volejte na telefonní číslo 724 233 497. 

Pro mne jako učitele karate bylo nejlepším 
oceněním to, že již v době pobytu u moře se 
přítomné cvičenky a cvičenci dotazovali, zdali se 
podobná akce bude konat i příštím rokem. To 
značí, že se celé soustředění vydařilo. Tím byl 
splněn i účel celé akce. Odpočinout si aktivním 
způsobem u moře, něčemu se naučit z oblasti 
bojového umění, nabýt nových sil, poznat nové 
lidi a získat spoustu nových přátel. 
Oss!!

Trenéři Klubu ostrovských 
krasobruslařů (red. upraveno)

Ivo Hodík, vedoucí oddílu karate

David Zadák na stupních vítězů (zdroj: Jan Krs). Karatisté v Itálii (zdroj: Ivo Hodík).



Pane Malečku, jste lídrem TOP 09 v Karlovarském kraji. V K. Varech jste úspěšným 
politikem. Co vše se Vám na radnici povedlo?
Především se nám s kolegy z klubu daří plnit slib snižování schodku městského rozpočtu. Za 
poslední tři roky klesl schodek na letošních 50 milionů a v příštím roce chceme dosáhnout 
vyrovnaného rozpočtu. Snad také mohu hovořit o relativně úspěšné reorganizaci a rozvoji 
sportovně-kulturního centra KV Aréna, které od r. 2011 řídím. Ovšem v podobném duchu bychom 
mohli mluvit i o našich dalších zástupcích na radnicích měst a obcí našeho kraje, kteří kandidují 
např. v Lokti, Nové Roli, Plesné a jinde.

S jakými ambicemi kandidujete do poslanecké sněmovny?
Předpokládám, že řešení regionálních problémů, jako jsou dopravní obslužnost kraje, lázeňství, 
školství nebo směřování většího množství státních i evropských dotací do lokálního rozvoje 
infrastruktury obcí v našem kraji, jsou samozřejmostí. Doufám, že zde bude vytvářen tlak od všech 
zástupců z našeho kraje, bez ohledu na politickou příslušnost, aby se problémy postupně řešily. 
Pokud by měl dále pokračovat dosavadní stav, tak se obávám, že konání všech nově zvolených 
zástupců našeho kraje by v poslanecké sněmovně nemělo moc smysl. Nicméně pokud se nepodaří 
prosadit to základní, zachování parlamentní demokracie, a dostat do politiky realitu, pracovitost, 
slušnost a selský rozum, nemůžeme hovořit o žádném pokroku.

Co konkrétně uděláte v případě zvolení do PS v prvním půlroce?
To se v tuto chvíli velmi špatně odhaduje. Samozřejmě bude záležet na rozložení politických sil ve 
sněmovně, jestli budu moci podporovat uskutečnění některých reálných cílů, s nimiž do voleb 
jdeme, nebo bojovat proti slibovaným vzdušným zámkům a ještě tvrdším dopadům. Bude záležet 
jen na nás všech, kteří půjdeme za pár dnů volit, tak šťastnou volbu.                                 

Roman Maleček (TOP 09): 
Věřím v pracovitost a selský rozum 

Pane Chlade, máte za sebou 3 roky v Poslanecké sněmovně a znovu kandidujete 
za TOP 09. Co se Vám za tři roky povedlo?
Podařilo se prosadit dost důležitých návrhů zákona. Jednoznačně bych vypíchnul schválení zákona 
o rozpočtovém určení daní. Díky tomuto zákonu se přesune větší část financí do menších obcí než 
tomu bylo před schválením. Povedlo se také iniciovat dohodou o přeshraniční spolupráci 
záchranných služeb včetně letecké záchranné služby, která pomůže rychleji řešit krizové situace                
v našem kraji.     

S jakými ambicemi kandidujete do Poslanecké sněmovny?
Stejně jako TOP09, tak i já mám přání, abychom v nadcházejících volbách získali 2 poslanecké 
mandáty a mohli tak lépe prosazovat opatření, která pomohou našemu kraji. 
Rád navážu na nedokončenou práci, která se nestihla díky rozpuštění sněmovny. Například jde o 
návrh zákona o bezpečném pohybu na horách. 

Co konkrétně uděláte v případě zvolení do Poslanecké sněmovny v prvním 
půlroce? 
Pokud mi voliči dají znovu důvěru, tak budu určitě pracovat na zlepšení dopravní obslužnosti v kraji 
a kupříkladu mám připraven návrh řešení začleňování národnostních menšin do společnosti.                        Rudolf Chlad (TOP 09): 

Navážu na nedokončenou práci 
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