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ÚVODNÍK

Vážení čtenáři,

dovolte mi vás tímto opět pozdravit a představit 
vám nové vydání Ostrovského měsíčníku. Avšak 
dříve, než tak učiním, bych rád poděkoval těm z vás 
(a bylo vás tento měsíc opravdu hodně), kteří jste se 
skrz email, korespondenční lístek či osobní setkání 
vyjádřili k nové podobě našeho periodika od firmy 
Samab z Brna. Ze všech těchto reakcí šlo snadno 
vyčíst, že se vám i přes drobné výhrady měsíčník 
líbí a jste s jeho grafickým i tiskařským provedením 
spokojeni. Tento fakt nás samozřejmě velmi těší 
a je pro nás motivací k další práci a zlepšením. 
Vrásky na čele nám bohužel stále dělá špatná 
distribuce, která se stala hlavním tématem vašich 
připomínek. Rád bych proto všechny čtenáře 
ujistil, že na vyřešení tohoto problému nadále 
pracujeme a snažíme se s distributorem vyjednat 
zvýšení kvality jím poskytovaných služeb. Jedním 
z výstupů našich snah je zřízení zvláštní kontaktní 
osoby na místní poště, k níž můžete směřovat své 
postřehy týkající se pozdního roznosu a dalších 
podobných neduhů. Více o tomto problému se 
dočtete v  příspěvku Domu kultury Ostrov, který 
naleznete pod tímto úvodníkem. Dovolím si rovněž 
připomenout, že všechna vydání Ostrovského 

ÚVODNÍK ŠÉFREDAKTORA

ROZNÁŠKA OSTROVSKÉHO 
MĚSÍČNÍKU

měsíčníku (včetně aktuálních čísel) lze nalézt na 
webu domu kultury www.dk-ostrov.cz v sekci 
Ostrovský měsíčník, popřípadě i na oficiálním 
facebookovém profilu města Ostrova.

Závěrem bych vás chtěl informovat o změně ve 
složení redakční rady, k níž došlo v měsíci lednu. 
Po letech práce na tvorbě a redigování obsahu 
Ostrovského měsíčníku se z důvodu velkého 
vytížení rozhodla na vlastní žádost odejít Mgr. 
Zdenka Čepeláková. Rád bych jí tedy touto cestou 
poděkoval za řadu trefných postřehů a především 
neutichající entusiasmus a nadšení pro práci, jež se 
otiskly i do řady příspěvků o historii našeho města, 
které se staly nedílnou součástí tohoto periodika. 
Zároveň jí přeji mnoho úspěchů v její badatelské 
práci ve Spolku přátel města Ostrova. Čtení plné 
inspirace a radosti vám přeje

Jan Železný, šéfredaktor

Také se vám už stalo, že jste ve vaší poštovní 
schránce nenalezli nový výtisk Ostrovského 
měsíčníku? Po současné revizi dodacích míst 
Ostrova a přilehlých obcí je náklad spočítán tak, 
aby se bezpečně dostalo na každou domácnost 
ve městě i v přilehlých obcích. „S touto informací 
jsme se bohužel nesetkali poprvé,“ neskrývá svoji 
nespokojenost Romana Parmová, ředitelka Domu 
kultury Ostrov, jenž vydává Ostrovský měsíčník. 
„Stále hledáme příčiny, proč tomu tak je. Roznášku 
zajišťuje Česká pošta, se kterou máme uzavřenou 
smlouvu. Dokážu pochopit, že se doručovatelka 
nedostane do nějakého uzavřeného vchodu 
na sídlišti, ale že se nedostanou noviny do 
schránek v celé ulici, to už je něco hodně špatně, 
proto jsem kontaktovala ředitelku pošty, aby 
mi podala rozumné vysvětlení. Dostala jsem 
obratem odpověď, že vedoucí doručovatelů 
zajistí dodatečné doručení a provede při dalším 
roznose namátkovou kontrolu doručovatelů.“ 
Pokud se vám někdy stane, že Ostrovský 
měsíčník nedorazí v době jeho vydání do vašich 
schránek, máte nyní možnost spojit se přímo  
s paní Ilonou Hotovičkovou, telefon 734 875 980,  
kompetentním člověkem na reklamace 
doručování Ostrovského měsíčníku, vedoucím 
doručovatelů v Ostrově, které můžete hlásit,  
že jste noviny neobdrželi. Vedoucí doručovatelů 
bude ráda za zpětnou vazbu, která jí pomůže 
zachytit včas nekvalitní práci podřízených.

DK Ostrov

INFORMACE O VYDÁNÍ

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 v pátek 14. února 2014. 
Uzávěrka reklamy již ve středu 12. února 
2014.

Příspěvky a inzeráty došlé po tomto 
termínu nemusejí být otištěny!

Grafická úprava, zlom, tisk: Samab Brno 
Group a. s., Cyrilská 14, Brno 614 00

Distribuce: Česká pošta s. p., Hlavní 800, 
Ostrov 363 01

Šéfredaktor, edice a korektury: Jan Železný

Redakční rada (a-z): Bc. Pavel Čekan, Milan 
Matějka, Walburga Mikešová, Vojtěch Písačka, 
Ing. Marek Poledníček, Romana Parmová,  
Ing. Jana Punčochářová, Ing. Jitka Samáková, 
Jan Železný.

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 MěÚ Ostrov

Drobné fotografie převzaty z: Archivy 
autorů článků (není-li uvedeno jinak)

Vážení a milí čtenáři,

odcházející leden se spíše v některých dnech 
ukazoval jako měsíc jara než klasický vládce 
zimy. Pro někoho naštěstí, pro jiného možná 
se smutkem, o sobě zima, jak ji známe, nedala 
dosud vědět, a tak zejména lyžaři si musí počkat 
na ty pravé zimní dny s dostatkem sněhu na 
svazích či v běžeckých stopách. Nicméně se rok 
pomalu přehoupl do února a já mám tu možnost 
pozdravit vás v již druhém čísle letošního ročníku 
Ostrovského měsíčníku. Po otevření stránek se 
můžete těšit na spoustu informací o dění v našem 
městě. Jistě vás zaujme reportáž z významné 
návštěvy prezidenta ČR Miloše Zemana, který ve 
dnech 13. až 15. ledna navštívil Karlovarský kraj  
a 14. ledna zavítal i do Ostrova. Prezident navštívil 
spolu s panem hejtmanem Josefem Novotným 
ostrovské gymnázium a Oranžérii Václava Havla, 
kde se setkal se zástupci města. Příznivci Dětského 
filmového a televizního festivalu Oty Hofmana jistě 
přivítají rozhovor s jeho synem Ottou Hofmannem. 
Odběratelé tepla jistě ocení informace o ceně tepla 
a teplé vody pro letošní rok. Nechybí ani příspěvky 
od městské policie, informace o probíhající 
rekonstrukci kuchyně v Manětíně a další a další 
zajímavosti ze sportu a kultury.

Závěr tohoto čísla patří jako vždy čtenářským 
příspěvkům, z nichž některé z nich jsou bohužel 
vedeny až v osobní rovině a myslím si, že je 
zbytečné se k nim vyjadřovat. Vycházím, milí 
čtenáři, z vašeho zdravého úsudku, neboť se 
velmi často se spoustou z vás potkávám a vím, 
jak se na podobné věci díváte a jaký máte názor, 
musím samozřejmě poděkovat za vaši podporu. 
Myslím si však, že jinak je v tomto čísle OM hodně 
zajímavých článků, které by vás měly naladit na tu 
správnou notu. Přeji vám proto příjemné čtení.

Bc. Pavel Čekan, starosta
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AKTUALITY Z MĚSTATÉMA MĚSÍČNÍKU

TŘI ZASTAVENÍ MILOŠE ZEMANA 
V OSTROVĚ 

V rámci svého pobytu v Karlovarském kraji 
prezident ČR Miloš Zeman zavítal v úterý 14. ledna 
2014 do Ostrova. Již na přelomu října a listopadu 
minulého roku byl očekáván příjezd hlavy státu na 
pozvání hejtmana Karlovarského kraje, potažmo 
do Ostrova. Poté, co z původního plánu sešlo, 
pan prezident přislíbil, že do Karlovarského kraje 
zavítá v náhradním termínu na začátku ledna 
následujícího roku. Svůj slib dodržel, přestože 
by nešlo o první jeho návštěvu. Ostrov mu není 
docela neznámý, nyní totiž pobýval v Ostrově již 
potřetí (byl zde opakovaně ve dnech 5. listopadu 
1994 a 21. března 1996, tehdy jako předseda 
ČSSD). 

Prezidentovy první kroky směřovaly na místní 
gymnázium na besedu se studenty 

a zástupci pedagogického sboru. Následně se 
pan prezident přesunul do městské knihovny, 
resp. do oranžerie – výstavního a přednáškového 
sálu – kde jej přijal a uvítal starosta města 

Bc. Pavel Čekan. Setkání s panem prezidentem si 
nenechali ujít další představitelé města, radnice, 
ředitelky a ředitelé příspěvkových organizací 
města, paní kronikářka, úředníci městského 
úřadu a další hosté. Po uvítacích slovech pana 
starosta a pana hejtmana byl čas i pro diskusi 
a zodpovězení několika dotazů hostů panem 
prezidentem. Pan prezident ocenil město mj. 
za jeho přístup k investicím, ke vzdělávání, 
připomenul principy komunální politiky. Na závěr 
setkání pan prezident dekoroval městský prapor 
Pamětní stuhou prezidenta České republiky, 
když před tím se podepsal do kroniky města. 
Upomínkou na poslední návštěvu Ostrova bude 
panu prezidentovi výpravná kniha Dějiny města 
Ostrova od kol. autorů a krásný výrobek sklárny 
Moser. 

Mgr. Lucie Mildorfová

Ve středu 18. prosince 2013 ve 13 hod. byla 
v  Oranžerii Václava Havla slavnostně podepsána 
kupní smlouva mezi městem Ostrov a Ke Ostrov 
- Elektrik s.r.o. na koupi pozemku na Průmyslové 
zóně Ostrov o rozloze cca 2,6 ha. Kupní smlouvu 
stvrdili svými podpisy starosta města Bc. Pavel 
Čekan a jednatel společnosti pan Friedrich 
Gerhard Hammer.

Mgr. Lucie Mildorfová, vedoucí OKSVS

BLÝSKÁ SE NA LEPŠÍ ČASY?

Pravidla a závazné podmínky pro tvorbu 
ceny tepelné energie jsou pro každý rok dána 
příslušným Cenovým rozhodnutím Energetické-
ho regulačního úřadu. Pro rok 2014 je to Cenové 
rozhodnutí ERÚ č.2/2013 ze dne 1. listopadu 
2013. V rámci cenové lokality SZTE Ostrov jsou 
plánované ceny tepelné energie pro rok 2014 
kalkulovány pro všechny odběry v 1-složkové 
ceně, tj. stejně jako pro rok 2013. 

V současné době je připravován plán na rok 2014. 
Plánovaná kalkulace stálých nákladů v ceně tepla 
(tj. náklady na opravy a údržbu, služby, odpisy, 
mzdy a pojištění, režie) a zisku pro rok 2014 
vykazuje proti plánované kalkulaci roku 2013 
pokles o 2,65 mil. Kč, což je pokles o cca 3,5 %. 
Plánovaná kalkulace proměnných nákladů v ceně 
tepla (tj. náklady na uhlí, zemní plyn, el. energii, 
vodu, poplatky za uložení popílku a škváry, emisní 
povolenky) pro rok 2014 vykazuje proti plánované 
kalkulaci roku 2013 pokles o 1,78 mil. Kč, tj. o 3,3 
% . Celková plánovaná kalkulace nákladů a zisku 
pro rok 2014 je tedy o 4,43 mil. Kč nižší než 
plánovaná kalkulace pro rok 2013, tj. o  3,4 %. 
Vzhledem k plánovanému poklesu odběru tepla 
o 1,9 % dochází ke snížení jednotkových cen za 
dodanou tepelnou energii v průměru o 2,0 %. 

Po promítnutí výše uvedených kalkulací stálých 
a proměnných nákladů do plánu prodeje tepla 
v roce 2014 jsou stanoveny tyto ceny bez DPH na 
jednotlivých předávacích úrovních: 

ze zdroje (T1) 294,00 Kč/GJ
dosud  300,00 Kč/GJ
z primární sítě (T2) 357,70 Kč/GJ
dosud  365,00 Kč/GJ

na výstupu z výměníkové stanice – mimo 
společnou přípravu teplé vody  
(T3 – ostatní)  458,64 Kč/GJ 
dosud  468,00 Kč/GJ

ZMĚNY CEN TEPELNÉ ENERGIE 
K 1. LEDNU 2014

na výstupu z výměníkové stanice – společná 
příprava teplé vody 
(T3 – teplá voda)  458,64 Kč/GJ 
dosud  468,00 Kč/GJ

na vstupu do objektu (T4) 503,14 Kč/GJ
dosud  513,41 Kč/GJ

K platbě za odběr tepelné energie stanovené dle 
výše uvedených jednotkových cen bude účtována 
daň z přidané hodnoty ve výši 15 %. Výše uvedené 
změny jednotkových cen představují v roce 2014 
proti kalkulaci roku 2013 při plánovaném poklesu 
prodeje tepla o 1,9 % očekávaný celkový pokles 
plateb za teplo bez DPH o 2,9 %. 

A ještě jedna podstatná informace na závěr. 
Pokud nedojde k nečekaně nutné změně, 
uskuteční se letní odstávka zdroje tepla ve dnech 
21. – 25. července 2014 včetně.

MěÚ Ostrov

Není zvykem, že by mimo dobu konání 
Festivalu Oty Hofmana (FOH) do našeho 
města zavítaly osoby spojené s kinematografií  
a televizní tvorbou pro děti. Dne 18. prosince 
však měl Ostrov tu čest přivítat v prostorách 
zrekonstruované městské knihovny osobu 
nadmíru povolanou − pana Ottu Hofmanna 
ml., syna filmového scénáristy a spisovatele Oty 
Hofmana, jenž stál u  zrodu Národní přehlídky 
filmů pro děti v Ostrově, později přejmenované 
na Dětský filmový a  televizní festival, který od 
roku 1992 nese ve svém názvu právě jeho jméno. 

Společně s ním dorazil i pan Jaroslav Vízner, 
starší bratr herce Oldřicha Víznera. Důvodem 
příjezdu této filmové delegace byla schůzka s 
vedením města, reprezentovaným starostou  
Bc. Pavlem Čekanem, radním Ing. Josefem  
Železným a členem zastupitelstva Janem 
Železným, ředitelkou domu kultury Romanou 
Parmovou a kronikářkou Walburgou Mikešovou. 
Hlavním námětem setkání byl rozvoj a další 
směřování FOH v následujících letech, především 
pak podoba jeho letošního 46. ročníku. 

Pan Hofmann předestřel všem přítomným své 
vize a  vyslovil přání propojit ostrovský festival 
s  dalšími podobnými přehlídkami v zahraničí, 
především v Německu a Polsku. Jeho záměrem 
je obohatit festivalové promítání i zahraničními 
filmy, k čemuž jej vede i smutný fakt výrazného 
propadu objemu dětské filmové a televizní 
produkce v naší zemi. Dále by rád dětským 
divákům více připomněl tvorbu svého otce, 

ZÍSKÁ FESTIVAL OTY HOFMANA 
NOVÝ KABÁT?

Slavnostní podepsání smlouvy  
(zdroj: MěÚ Ostrov).

Prezident se setkal i se zástupci města  
(zdroj: MěÚ Ostrov).

Otta Hofmann se setkal se zástupci města  
(zdroj: Walburga Mikešová).
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Změny na majetkových daních v souvislosti 
s novým občanským zákoníkem: Nový občanský 
zákoník nahradil pojem „nemovitosti“ novým 
pojmem „nemovité věci“, proto se změnil i název 
zákona o dani z nemovitostí na zákon o  dani 
z nemovitých věcí. Dále došlo k nahrazení 
původního zákona o dani dědické, dani darovací 
a dani z převodu nemovitostí novým zákonným 
opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí 
nemovitých věcí. Daň darovací a dědická byla 
přesunuta do režimu zákona o dani z příjmů. 

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 
2014 měli podat nejpozději do 31. ledna 2014 
nejen noví vlastníci staveb, pozemků a bytových 
jednotek, ale také poplatníci daně z nemovitostí, 
kteří měli podáno daňové přiznání z minulých 
let a v předchozím roce u nich došlo ke změně 
okolností rozhodných pro vyměření daně např. 
přikoupili, prodali, byli obdarováni, zdědili nebo 
se jinak změnil stav jejich nemovitých věcí. Nově 
se např. posuzuje výměra nadzemního podlaží 
u staveb sloužících k podnikatelské činnosti atd. 
Další změny nezakládají povinnost podat daňové 
přiznání a týkají se poplatníků, kteří vlastní 
nemovitosti v obci Abertamy (k. ú. Abertamy 
a Hřebečná), zde byl obecně závaznou vyhláškou 
vydávanou obcí Abertamy stanoven místní 
koeficient 3 a dále byla vyhláškou Ministerstva 
zemědělství stanovena v k. ú. Krásný Les nová 
průměrná cena zemědělských pozemků za 1 m2, 
a to 2,35 Kč/m2.Tyto změny zohlední místně 
příslušný správce daně z úřední povinnosti 
a  výsledná daň vyměří hromadným předpisným 
seznamem, který bude k nahlédnutí na místně 
příslušném územním pracovišti. Pro zaplacení 
daně z nemovitých věcí obdrží poplatníci 
daně z nemovitých věcí složenku v  průběhu 
měsíce května, kterou je třeba uhradit do 
pondělí 2.  června 2014. Daň je možné zaplatit 
v pokladně Územního pracoviště v Ostrově vždy 
v pondělí a  ve středu od 13.00 do 15.30 hod. 
nebo bankovním převodem na číslo účtu 7755-
77629341/0710. Do variabilního symbolu uvádí 
fyzická osoba rodné číslo a právnická osoba své 
identifikační číslo.

Zákonné opatření Senátu o nabytí nemovitých 
věcí bude zajímat ty vlastníky nemovitostí, kteří 
uvažují o jejich prodeji po 1. lednu 2014. Sazba 
daně se nemění, zůstává ve výši 4 % ze základu 
daně. Nemění se ani lhůta pro podání daňového 
přiznání a pro zaplacení zálohy na daň, tj. do třech 
kalendářních měsíců po měsíci v němž došlo 
k zápisu vkladu na katastru nemovitostí, to zn. 
prvním možným termínem pro podání přiznání 
k dani z nabytí nemovitých věcí bude 30. duben 
2014. Mění se však způsob stanovení základu 
daně, který vychází z tzv. “nabývací hodnoty“, 
která se u převážné většiny kupních či směnných 
smluv stanoví porovnáním sjednané (kupní) ceny 
a srovnávací daňové hodnoty. Vyšší z nich je 
nabývací hodnotou. 

Poplatníci si mohou zvolit, zda doloží 
k  daňovému přiznání znalecký posudek 
a  srovnávací hodnota bude stanovena ve výši 
75 % ceny zjištěné z tohoto posudku (s možností 
odečtení nákladů na zhotovení posudku 
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znalcem od nabývací hodnoty) nebo bude 
podkladem pro stanovení základu daně směrná 
hodnota. Pro stanovení nabývací hodnoty ze 
směrné hodnoty bude poplatník povinen si sám 
vyplnit přílohy daňového přiznání, kde uvede 
přesnou identifikaci nemovitosti, stavebně 
technické parametry a údaje vztahující se 
k  bezprostřednímu okolí nabývané nemovitosti. 
V případě zvolení této varianty již nelze změnit 
způsob stanovení základu daně. Nově se 
účastníci smlouvy (kupní, směnná) mohou 
dohodnout, kdo bude poplatníkem daně z nabytí 
nemovitých věcí, pokud to bude nabyvatel, musí 
být ve smlouvě výslovně uvedeno, že nabyvatel je 
poplatníkem této daně. 

Podrobnější informace jsou obsaženy v tiskových 
zprávách uveřejněných na internetových 
stránkách Finanční správy (http://www.
financnisprava.cz), včetně elektronické podoby 
tiskopisů k jednotlivým daním v nabídce Daňové 
tiskopisy s možností jejich interaktivního 
vyplnění. Na těchto internetových stránkách 
bude funkční daňová kalkulačka pro stanovení 
směrné hodnoty. Tiskopisy v papírové podobě 
k ručnímu vyplnění jsou k dispozici na všech 
podatelnách územních pracovišť finančních 
úřadů, kromě nových tiskopisů Přiznání k dani 
z nabytí nemovitých věcí, které budou k dispozici 
až v průběhu měsíce února 2014.

Ing. Miloslava Kubínová, 
ředitelka Územního pracoviště v Ostrově

která je nové generaci již přece jen mnohém 
méně známa. 
Při této příležitosti byl zmíněn seriál Pan Tau 
či filmová série Chobotničky z II. patra. Nabídl 
rovněž pomocnou roku s navazováním kontaktů 
se sponzory, bez jejichž přízně jsou všechny 
zmíněné nápady nerealizovatelné. 

O závěr schůzky se postaral pan Vízner, který 
přítomným představil několik myšlenek 
z nedávno nalezeného zápisníku Oty Hofmana,  
do něhož si věhlasný scénárista poznamenával 
své tvůrčí nápady. Starosta Bc. Pavel Čekan 
kvitoval zájem obou hostů o budoucnost 
ostrovského festivalu a  vyjádřil přání, aby 
výsledek této nové spolupráce zaujal především 
ty, kterým je festival určen, tedy dětské 
publikum. Závěrem hosty provedl po prostorách 
knihovny a představil jim záměr rekonstrukce 
zámku na městský úřad.

Jan Železný, šéfredaktor  

REKONSTRUKCE TÁBORA 
V MANĚTÍNĚ

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 
V OSTROVĚ 

Město Ostrov, zastoupené odborem 
investic, vypsalo 27. srpna zadávací řízení 
na podlimitní veřejnou zakázku na výběr 
dodavatele stavebních prací na akci „Letní tábor  
a rekreační středisko MDDM Ostrov v Manětíně –  
2. etapa – 3. část“. Rada města Ostrov na základě 
provedeného hodnocení podaných nabídek 
dle kritéria nejnižší nabídková cena schválila 
pořadí nabídek dle předloženého návrhu 
hodnotící komise a přidělila veřejnou zakázku 
uchazeči Stavební montáže spol. s r. o., se 
sídlem Klatovská 7, 301 37 Plzeň, IČ: 45356815 s 
nabídkovou cenou 9 411 295,00 Kč včetně DPH 
jako nejvýhodnějšího pro zadavatele.

V této etapě bude zřízena jedna chatka typu 1 
(pro vedoucí letního táboru), jídelna a kuchyně, 
zařízení vzduchotechniky, ZTI, zařízení 
silnoproudé elektrotechniky a bleskosvodů, 
rozvody nn, kuchyňská technologie. Součástí 
budovy jídelny s kuchyní je i zřízení izolace 
pro nemocné. Dne 11. října 2013 byly zahájeny 
stavební práce s termínem dokončení 15. května 
2014. 

Jarmila Rubešová, odbor investic 
(red. upraveno)

FINANČNÍ ÚŘAD V OSTROVĚ 
INFORMUJE

V našem městě a v okolí probíhá od pátku 3. ledna 
2014 Tříkrálová koleda, která je každoročně 
pořádána Oblastní charitou Ostrov. Oficiálně 
byla zahájena v kostele sv. Michaela Archanděla 
a Panny Marie Věrné týž den v 14.30 hodin. Mgr. 
Marek Bonaventura Hric OFS, administrátor 
Římskokatolické farnosti Ostrov a Jáchymov, 
přečetl Matoušovo evangelium (II. kapitolu 1 – 
11. verš) – příběh o putování Tří králů do Betléma, 
posvětil křídy, zapálil kadidlo a spolu se starostou 
města Bc. Pavlem Čekanem zapálili svíci u jesliček. 
Koledníkům pak požehnal u betlémského světla. 

Výtěžek sbírky bude určen na dovybavení Domova 
pokojného stáří bl. Hroznaty v  Hroznětíně 
a Domova pokojného stáří v  Ostrově, a to 
konkrétně na šatní skříně, komody, křesla, jídelní 
stolky, regály, zahradní altány a zahradní nábytek 
apod. 

Starosta Bc. Pavel Čekan zahájil sbírku  
(zdroj: Walburga Mikešová).

Zdroj: MěÚ Ostrov
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V úterý 7. ledna 2014 se starosta města Bc. Pavel 
Čekan a radní Ing. Josef Železný s doprovodem 
zúčastnili na pozvání starosty Karla-Williho 
Becka již tradičního uvítání nového roku 
v  partnerském městě Wunsiedel. Celý večer se 
nesl v duchu ohlédnutí se za uplynulým rokem, 
rekapitulace dosažených výsledků a představení 
připravovaných záměrů rozvoje v roce 2014. 

Starosta města, který celým večerem provázel, 
vyzdvihl nejdůležitější dosažené úspěchy, ke 
kterým patří např. zahájení stavby školy Jeana 
Paula s velkou tělocvičnou, rekonstrukce 
domu ve staré části města, nový vícegenerační 
dům poskytující zázemí různým spolkům, 
započatá obnova nádražního areálu, dokončení 
cyklistické stezky a protipovodňových opatření. 
Za průlomové považuje vedení města založení 
dvou komunálních firem WUN Infrastruktur 
a WUN Immobilien, které se budou významnou 
měrou podílet na rozvoji a obnově města, zvláště 
v případě realizace projektu Altstadt H (přestavba 
městského centra). Svého cíle ve výrobě energie 
z obnovitelných zdrojů dosáhla v minulém roce 
firma SWW Wunsiedel a její dceřiné společnosti, 
za což získalo město i celostátní ocenění. Zájem 
o spolupráci v této oblasti projevilo Polsko poté, 
co jeho zástupci v dubnu 2013 poprvé navštívili 
teplárnu na biomasu a závod na výrobu peletek. 
Toto partnerství bude podporováno nadací 
Euronatur z Bonnu. Polská delegace z města 
Lapy vedená starostou Wiktorem Brzoskem se 
rovněž zúčastnila tohoto úterního galavečera. 
Koncem ledna budou naopak hostit delegaci 
z Wunsiedelu, která zde bude prezentovat 
místnímu zastupitelstvu svoje zkušenosti. 

O  tento způsob vytápění se při své návštěvě 
v  červenci zajímala i japonská delegace vedená 
profesorem Minoru Kumazakim (president 
Japonského sdružení pro biomasu a peletky), 
protože po havárii ve Fukušimě stoupá zájem 
o získávání energie z obnovitelných zdrojů. 
Starosta Karl-Willi Beck poděkoval všem, kteří 
přispěli svojí prací k dosažení výborných 
výsledků (vedení a úředníkům města, starostům 
okolních obcí, ředitelům průmyslových podniků, 
zástupcům různých spolků atd.) a podtrhl 
důležitost existence dobrého pracovního týmu 
a nutnost investic, které vedou k značným 
budoucím úsporám. 

K  přátelské atmosféře večera přispěl svým 
projevem i vrchní zemský rada okresu Wunsiedel 
Dr. Karl Döhler, který vyjádřil podporu městu 
v jeho dalších projektech (např. rekonstrukce 
dalších domů v centru města a  změna jejich 
využití, stavba plavecké haly) a  vyslovil se pro 
změnu bavorského rozpočtového zákona, 
který by měl lépe reflektovat potřeby regionů. 
V březnu tohoto roku proběhnou ve Wunsiedelu 
komunální volby, které rozhodnou o dalším 
směřování a  budoucnosti tohoto krásného 
městečka.

Zuzana Železná, 
Spolek přátel města Ostrova

WUNSIEDEL UVÍTAL NOVÝ ROK 
S OPTIMISMEM

SBORISTKY Z DOMOVA 
V MARIÁNSKÉ ZAKONČILY 
VÁNOČNÍ DOBU KONCERTEM

Vánoce patří v našich zeměpisných šířkách 
bezpochyby k těm původně křesťanským svátkům, 
které si navzdory moderním společenským 
trendům zachovávají svůj půvab i oblibu. Ti, kteří 
si chtěli naposledy vychutnat jejich jedinečnou 
atmosféru, měli 11. ledna odpoledne možnost 
navštívit farní kostel sv. Archanděla Michaela 
na Starém městě, kde se konal již tradiční 
Dobročinný koncert na závěr vánoční doby. 
O  jeho provedení se jako každoročně postaraly 
klientky Domova v Mariánské pod vedením 
sbormistra a hráče na varhany pana Jiřího Navary. 
Ten se spolu s dalšími organizátory mohl těšit 
z  velkého zájmu, jehož se mu dostalo ze strany 
ostrovské veřejnosti. Kostelní lavice tak byly 
téměř do posledního místa zaplněné a mezi řadou 
rozličných tváří bylo možno spatřit i návštěvníky 
z Jáchymova, Hroznětína a dalších menších 
okolních obcí. Úvodního slova se ujal páter Mgr. 
Marek B. Hric, jenž poděkoval všem přítomným 
za účast a seznámil je s poselstvím vánočních 
svátků. Ty v tradičním křesťanském pojetí trvají 
mnohem déle než pouze několik dní po rozbalení 
vánočních dárků pod rozzářeným stromkem 
a jejich poselství bývá často poněkud odlišné od 
všeobecného zvyku. Poté se již hlavní lodí kostela 
začaly linout varhanní tóny doprovázené zpěvem 
cca dvanácti sboristek. Jádro vystoupení tvořily 
lidové písně z Čech a Moravy jako Bratři, já jsem 
slyšel z nebe hlas, Pochválen buď Ježíš Kristus či 
Aj, dnes v Betlémě doplněné koledami známých 
českých autorů jako byl například Adam Michna 
z Otradovic. Krom sborového zpěvu zazněly i čtyři 
sólové výstupy v podání Anity Hellerové, Marie 
Burianové, Evy Bajgerové a Renáty Novotné. Ti, 
kteří koncert navštívili již během předchozích let, 
jistě rozpoznali kvalitativní posun ve výkonech 
jednotlivých sboristek, který lze přičíst obětavé 
a trpělivé práci pana Navary, který s klientkami 
Domova v Mariánské cvičí již přes deset let. 
Závěrečnou písní se stala česká skladba původem 
z 15. století Narodil se Kristus Pán, již si vesele 
pobrukovali i všichni návštěvníci koncertu.
Po konci oficiální části se konalo krátké posezení 
ve společenské místnosti katolické fary, jehož se 
(stejně jako předchozího vystoupení) zúčastnili 
i zástupci města Ostrova − radní Ing. Josef 
Železný a člen zastupitelstva města Jan Železný. 
Ti jako poděkování za skvělé výkony předali všem 
odvážným zpěvačkám kytici karafiátů, která na 
jejich tvářích vykreslila neskrývanou radost. 
Spokojen byl ostatně i sbormistr pan Navara, jenž 
se jako každý rok obával, aby varhany vydržely 
správně naladěné.

Jan Železný, šéfredaktor

Ing. Josef Železný obdaroval sboristky  
(zdroj: Jan Železný).

První, kdo přispěl koledníkům do kasiček, byl 
starosta města Čekan. Mezi přítomnými nechyběl 
také člen rady města Ing. Josef Železný. 

Walburga Mikešová, kronikářka

Při letošní koledě bylo vybráno celkem 98 367 Kč 
(v Ostrově 58 229 Kč včetně Tříkrálového koncertu 
3 219 Kč, v Hroznětíně 18 689 Kč, v Merklíně 6 863 
Kč, v Sadově 2 021 Kč, ve Velichově a Radošově 
6 896 Kč a ve Stráži nad Ohří 5 669 Kč). Z těchto 
finančních prostředků se Oblastní charitě Ostrov 
vrátí dle pravidel sbírky 65 % – tj. 64 000 Kč, 
které budou použity na dovybavení našich 
Domovů pokojného stáří v Ostrově a Hroznětíně. 
Ostatních 15 % je určeno na podporu projektů 
Diecézní charity Plzeň, 10 % na humanitární 
pomoc do zahraničí (pomoc dětem v Peru, Bolívii 
a Paraguayi v rámci projektu Adopce na dálku 
v rámci projektu Střediska rozvojové spolupráce), 
5 % na podporu projektů Charity Česká republika 
a zbývajících 5 % na režii sbírky. 

Díky patří především všem vám, kteří jste opět 
projevili svou štědrost a společně přispěli. 
Také děkujeme vám, kteří jste věnovali svůj čas 
a  jakýmkoliv způsobem se zapojili do letošní 
koledy, tj. všem zúčastněným dobrovolníkům 
(cca 93 koledníkům a 31 vedoucím koledujících 
skupinek). Zvlášť děkujeme též koledníkům z řad 
klientů z Mariánské. 

Mgr. Tomáš Fexa, 
ředitel a koordinátor sbírky

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
UKONČENA

Bc. Pavel Čekan a Ing. Josef Železný na zahájení 
sbírky (zdroj: Walburga Mikešová).

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chle
bře
evně

tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940
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Hrátky se sněhem
So, 15. 2., od 14.00 hod. 
Na zahradě ekocentra budeme stavět sněhové 
hrady a iglú, zahrajeme si Yettyho honičku, 
vyhlásíme sněhovou válku, budeme se strefovat 
koulemi na cíl, rozstřílíme koule ve vzduchu, 
zasoutěžíme si o největšího sněhuláka a mnoho 
dalšího! Pokud by nám počasí nepřálo, máme pro 
vás připravené hry a výtvarné činnosti v klubovně 
ekocentra a také teplý čaj!

Tvoříme doma z odpadu
Ekocentrum vyhlašuje netradiční a zajímavou 
akci s  názvem Tvoříme doma z odpadu. Můžete 
vytvořit výrobky z  jakéhokoliv odpadového či 
zbytkového materiálu − krabiček, brček, korálků, 
knoflíků, ruliček, papíru a plastových lahví. Své 
výrobky nám můžete nosit do 14. dubna 2014. 
Vyhodnocení a předání cen proběhne v  úterý 
22. dubna v  16.00 hodin při příležitosti akce 
Den Země. Výrobky budou sloužit jako výzdoba 
ekocentra. 

Jarní prázdniny 
Týden her v Ekocentru a sportu v MDDM 
24. − 28. 2.,  8.00 – 12.00 hod.
O jarních prázdninách připravujeme pro školáky 
od šesti let společně strávený čas v eku a domě 
dětí. Program zajištěn od 8.00 do 12.00 hodin. 
Začínat se bude každý den od 8.00 v  ekocentru 
a končit ve 12.00 v  domě dětí. Na děti čekají 
hry, soutěže, tvoření a sportování. Pitný režim  
a pedagogický dozor zajištěn. Přezůvky a svačinu 
s sebou.

Zápis do kroužků ve II. pololetí
Nabízíme volná místa v  těchto kroužcích: 
recykláček, exotické ptactvo, digitální fotografie, 
dopolední klub Mýval, přírodovědný a rybářský. 
Novinkou je výtvarný kroužek Ekoateliér! Přihlásit 
se můžete ve dnech po − čt  od 9.00 do 17.00 
hod. v ekocentru. Podmínkou přijetí do kroužku 
je odevzdání vyplněné přihlášky. Bližší informace 
získáte na tel. čísle 731 615 658.

Prohlídky pro veřejnost
V  zimním období od 1. prosince 2013 do 
30. března 2014 je, jako každý rok, z  důvodu 
klidového zimního režimu většiny chovaných 
zvířat ekocentrum otevřeno pouze ve všední dny 
od 13.00 do 17.00 hodin. 

Poděkování 
Zaměstnanci ekocentra děkují všem 
návštěvníkům, kteří našim zvířátkům přinesli 
suché pečivo a jiné laskominy. Budeme velice  
rádi za další takovou podporu.

Petra Žlutická, vedoucí EC MDDM Ostrov

Velikonoční výtvarná soutěž
MDDM a občanské sdružení Benjamin vyhlašují 
výtvarnou a rukodělnou soutěž „Velikonoční 
vajíčko“ ve třech kategoriích: I. předškoláci, II. 
školáci do 10 let, III. školáci nad 10 let. Tvořit 

EKOCENTRUM V ÚNORU

MDDM V ÚNORU

Nový psovod městské policie (zdroj: MP).

můžete libovolnou technikou s  libovolnými 
materiály. Svá dílka označte cedulkou s  jménem 
dítěte, věkem, školou, příp. telefonem a osobně 
doručte do MDDM nejpozději do 10. dubna. 
V  každé kategorii budou vyhlášeni tři vítězové. 
Výsledky budou vyhlášeny a ceny předány při 
velikonoční dílně 17. dubna v domě dětí. Všechny 
práce budou vystaveny v domě dětí od 14. dubna 
do 22. dubna.

Zimní florbal 
So, 8. 2.  hoši 2. − 3. tř., od 9.00 hod.
So, 15. 2. hoši 4. − 5. tř., od 9.00 hod.
MDDM pokračuje otevřeným turnajem v zimním 
florbalu. 8. února pro chlapce 2. − 3. tříd (hrají 
čtyři hráči v  poli bez brankáře, na malé branky) 
a 15. února pro chlapce 4. − 5. tříd (hrají tři 
hráči v poli a brankář, nutná přilba s chráničem). 
Přihlášky v domě dětí do čt 6. února a 13. února 
osobně, telefonicky 731 615 657 nebo mailem 
mddm@mddmostrov.cz. Prezence od 8.30 hod. 
v  tělocvičně ZŠ Masarykova. Propozice soutěže 
jsou k  dispozici v  domě dětí, případně na  
www.mddmostrov.cz

Kaňony Peru
Čt, 13. 2., 18.00 hod., kinosál MDDM
Přijďte na další cestopisnou besedu Květy 
Belanové, tentokrát na téma kaňony v Peru. 

Jarní prázdniny
Týden her v Ekocentru a sportu v MDDM 
24.− 28. 2., 8.00 – 12.00 hod.
O jarních prázdninách připravujeme pro školáky 
od šesti let společně strávený čas v  ekocentru 
a domě dětí. Program zajištěn od 8.00 do 12.00 
hod. Začínat se bude každý den od 8.00 hod. 
v ekocentru a končit ve 12.00 v domě dětí. Na děti 
čekají hry, soutěže, tvoření a sportování. Pitný 
režim a pedagogický dozor zajištěn. Přezůvky  
a svačinu s sebou.

Letní tábor Manětín
Termíny: 
I. turnus:  28. 6. − 11. 7. 
II. turnus:  11. 7. − 24. 7.
III. turnus:  24. 7. − 6. 8.  
IV. turnus:   6. 8. − 19. 8. 
 Cena: 3 400 Kč

Rodiče a děti: 
I. turnus:  19. 8. − 24. 8.
II. turnus:  24. 8. − 29. 8.

Příměstský sportovní tábor − termíny: 
I. turnus:  7.7. − 11. 7.
II. turnus:  28. 7. − 1. 8.
III. turnus:   4. 8. − 8. 8. 
 Cena: 900 Kč

Příměstský přírodovědný tábor – termíny:
I. turnus:  14. 7. − 18. 7.
II. turnus:  21. 7. − 25. 7.
III. turnus:  11. 8. − 15. 8.
IV. turnus:  18. 8. − 22. 8. 
 Cena: 1050 Kč
Přihlášky k dispozici od 3.března osobně v MDDM 
nebo ke stažení na www.mddmostrov.cz.

Plavecké kurzy
V  týdnu od 25. března začne jarní cyklus 
desetihodinových plaveckých kurzů pro 
začátečníky, pokročilé a pro rodiče s  dětmi. 
Zájemci se mohou přihlašovat od 3. března  
v domě dětí v pracovní dny od 8.00 do 18.00 hod. 

ZE ZÁZNAMŮ MĚSTSKÉ POLICIE

Dne 10. prosince 2013 provedl str. Vršťala Lukáš 
prevenci na Základní škole J. V. Myslbeka v 
Ostrově. Tato prevence se týkala tříd 2. A a 5. A a 
byla zaměřena na dopravní výchovu. Žáci dostali 
od strážníka výukový materiál, na základě kterého 
s velkým nadšením spolupracovali. Největší 
úspěch však vyvolala ukázka donucovacích 
prostředků, na kterou se děti těšily už od příchodu 
strážníka. Prevence je zpravidla důležitější než 
samotná represe, a proto budou strážníci MP 
Ostrov i nadále v této práci pokračovat. 

Dne 26. prosince 2013 v 20.44 hod. hlídka MP 
Ostrov pomáhala Policii ČR (PČR) v Ostrově při 
pátrání po ženě, která oznámila, že se chystá 
spáchat sebevraždu skokem pod vlak. Oběma 
složkami byly prohledávány železniční tratě  
a byla zastavena veškerá vlaková doprava. Žena 
byla nakonec nalezena kousek od chráněného 
železničního přejezdu, jak sedí na kolejích. 
Překvapeným policistům silně podnapilá žena 
sdělila, že si jen dělala legraci. Ženu odvezli 
kolegové z PČR.

Dne 1. ledna 2014 v 9.50 hod. nalezla hlídka MP 
Ostrov v katastru města vozidlo, které bylo téže 
noci odcizeno z uzamčeného dvora autoservisu 
v Karlových Varech. Hlídka MP místo zajistila do 
příjezdu PČR, která si celou událost převzala.

Út  25. 3.   15 − 16 hod.  neplavci a plavci
  16 − 17 hod.  neplavci a plavci
St 26. 3. 16 − 17 hod.  rodiče a děti
Čt 27.3. 15 − 16 hod.  neplavci a plavci
  16 − 17 hod.  neplavci a plavci

Informace k akcím i k činnosti kroužků MDDM: 
po − pá: 10 − 18 hod. (tel. 353 613 248).

Bc. Šárka Märzová,  
vedoucí oddělení MDDM Ostrov
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PROSINEC NA LINCE 150

V  prosinci jsme zasahovali celkem u šestnácti 
událostí, z nichž bylo pět požárů, čtyři technické 
pomoci, tři dopravní nehody, dva úniky látek  
a jedenkrát prověřovací cvičení a záchrana osob. 
Na požár garáže v  Koželužské ulici v  Hroznětíně 
jsme byli vysláni společně s  jednotkou SDH 
Hroznětín a HZS Karlovy Vary. Na požár osobního 
auta v Pernštejně-Lužný byla vyslána naše 
jednotka společně s  jednotkou HZS Karlovy 
Vary a HZS Klášterec nad Ohří. V ulici Klínovecká 
v  Ostrově jsme likvidovali požár odpadkového 
koše a v Lidické ulici jsme společně s  jednotkou 
HZS Karlovy Vary likvidovali požár odpadu 
v opuštěné budově. Na místo byla povolána i ZZS 
Jáchymov k ošetření muže který se schovával před 
požárem a nadýchal se kouře a byl prochladlý.  
Na požár zahradní chatky za zimním stadionem 
byla vyslána naše jednotka společně s jednotkami 
HZS KV, SDH Hájek a Jáchymov. V  době našeho 
příjezdu byla již celá chatka zasažena požárem  
a nebylo v našich silách ji zachránit. U obchodního 
domu na Jáchymovské ulici bylo třeba zajistit 
utrženou světelnou tabuli, na silnici ve směru 
na Moříčov jsme odstraňovali padlý strom, na 
střeše budovy pošty a Základní umělecké školy 
jsme odstraňovali uvolněný plech na střeše. 
V  Mánesově ulici jsme likvidovali uniklý olej na 
komunikaci a zároveň jsme společně s jednotkou 
HZS KV zasahovali při úniku plynu. K  záchraně 
cyklisty, který při opravě kola spadl do potoka, 
jsme vyjížděli do obce Květnová. U tří dopravních 
nehod jsme zasahovali společně s jednotkou HZS 
Karlovy Vary. První se stala na kruhovém objezdu 
u průmyslové zóny a další dvě se staly na silnici do 
Jáchymova. Při té druhé osobní vozidlo skončilo 
v potoce na boku. 

Milan Kuna, JSDH Ostrov

V PROSINCI PŘIŠLY I SUDIČKY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA  
V ÚNORU

V  měsíci lednu 2014 došlo ke změnám 
v  programové skladbě rozšířené digitální  
nabídky, do které byly nově přidány následující 
televizní programy: na frekvenci 338 MHz – CBS 
reality, na frekvenci 346 MHz – CBS drama, AXN  
white a AXN black, na frekvenci 338 MHz – Hustler.
Uvedené programy jsou kromě rozšířené digitální 
nabídky stále dostupné i v  rozšířené analogové 
nabídce. Vzhledem k ukončení vysílání televizního 
programu MTV na území střední Evropy došlo 
rovněž k jeho vyřazení z naší rozšířené nabídky. 

Plán vysílání – únor 2014

6. února  
18.00 Zahájení programového bloku 
 Zprávy + Informační servis  
 + Policejní zpravodajství  
 + Okénko z radnice 
 Pořad: Kulturní měšec 
 Pořad: Škola hrou 

13. února  
18.00 Zahájení programového bloku
 Zprávy + Informační servis  
 Pořad: S-MIX 
 Pořad: Rozcestník 

20. února  
18.00 Zahájení programového bloku 
 Zprávy + Informační servis  
 + Policejní zpravodajství  
 + Okénko z radnice 
 Pořad: Kinotip 
  
27. února  
18.00 Zahájení programového bloku  
 Zprávy + Informační servis  
 Pořad: T. T. T. – Proměny 

Změna programu vyhrazena. Aktuální informace 
o připravovaném vysílání můžete vždy 
s  předstihem sledovat na Facebooku TV Ostrov, 
kde nám můžete také sdělit jakékoli návrhy, 
připomínky, dotazy nebo náměty na reportáž. 
Premiéra vysílání začíná vždy ve čtvrtek v 18.00 
hod. Opakování vysílání: pátek – úterý každou 
sudou hodinu od 10.00 nově do 24.00 hod., 
ve středu jsou reprízy ukončeny ve 14.00 hod. 
Mezi reprízami vysíláme informační smyčku, do 
níž můžete zadat svou inzerci prostřednictvím 
telefonního čísla 777 572 089.

Provozní doba kontaktního místa: po 8.00 – 17.00 
hod., út 9.00 – 17.00 hod., st 8.00 − 17.00 hod.,  
čt 9.00 – 17.00 hod., pá 9.00 − 15.00 hodin.

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.

Ing. Libuše Benešová, jednatelka

Program:
5. 2. Být či nebýt – 
večer monologů a dialogů, 
HOP-HOP ml. Zdramatizované 
z dětských knih I. Procházkové, 
M. Twaina či vlastní tvorba  
I. Konývkové. Hrají: V. Bauchner, L. Bursíková,  
J. Ďuržová, S. Horčičková, K. Joo, B. Kocifajová,  
Š. Liška, M. Loukotová, H. Navrátilová, T. Novák,  
L. Ratajčáková, J. Roháč, P. Šolc, S. Weithalerová. 
MINIDIVadélko ZUŠ, 19.00 hodin, vstupné 30 Kč.

7. 2. a 8. 2. SOUBOR SOBĚ a hosté. Benefiční 
festival souboru NA POSLEDNÍ CHVÍLI a jeho 
hostů. Program: Tak by to řekl Hamlet, kdyby 
nebyl princ/pořad dialogů/Tibetská báj o čaji; 
Jóóó, ty matky!; Smrdět zakázáno!; Tam kde 
šplouchá − premiéra. Hosté: Divadlo Dagmar 
Karlovy Vary a soubor NA POSLEDNÍ CHVÍLI, Bratři 
Lví srdce – scénické čtení. 
MINIDIVadélko ZUŠ, vstupné dobrovolné, 
vybraná částka bude věnována na léčbu rakoviny.

13. 2. Být či nebýt - večer monologů a dialogů 
HOP-HOP, zdramatizované z knih P. Šabacha,  
K. Tůmy, A. P. Čechova a hra T. Williamse. Hrají:  
M. Aranyossyová, N. Klug, A. Kubištová, V. Palm,  
P. Raus. 
MINIDIVadélko ZUŠ, 19.00 hod., vstupné 30 Kč.

18. 2. Interní koncert. V  sále ZUŠ zahrají žáci 
hudebního oboru. V 17.00 hod.

20. 2. Okresní kolo soutěže ZUŠ Soutěže ve hře 
na housle se v sále ZUŠ zúčastní žáci ZUŠ okresu 
Karlovy Vary.

Akce mimo Ostrov:
15. 2. Kandrdásek a Pohárek. Krajského kola 
monologů a dialogů do 18 let a nad 18 let se 
v Horšovském Týně zúčastní žáci Ireny Konývkové. 
20. 2. Okresní kolo soutěže ZUŠ  kytarové soutěže 
se v ZUŠ Nejdek zúčastní žáci Patrika Sošky.

21. 2. Okresní kolo soutěže ZUŠ  klavírní soutěže 
se v ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary zúčastní žáci klavírního 
odd.

Jaroslav Chmelík, zástupce ŘŠ ZUŠ Ostrov

Rovněž dne 1. ledna 2014 v 0.48 hod. bylo hlídce 
MP Ostrov oznámeno, že v ulici Krušnohorská  
v jednom ze sklepů přespává neznámý muž. 
Hlídka na místě zjistila, že se jedná o známého 
výtržníka. Jelikož se do sklepa dostal tím, že 
vylomil visací zámek, byla na místo přivolána PČR 
Ostrov a muž skončil na jejich oddělení z důvodu 
podezření ze spáchání trestného činu.

V poslední době se vyskytuje čím dál více případů 
poškozování košů v celém katastru města Ostrov. 
Jedná se zejména o závěsné koše, které jsou 
buďto rozbíjeny, nebo vysypávány na chodník. 
Prosíme tímto občany Ostrova, aby nebyli 
lhostejní k tomuto jednání a při spatření osoby 
nebo osob, které mají toto jednání na svědomí, 
ihned vyrozuměli MP Ostrov.

Dne 14. ledna 2014 zavítal do našeho města 
prezident republiky. Naši strážníci včetně 
našeho čtyřnohého pomocníka pomáhali 
s bezproblémovým průběhem celé návštěvy.

Pokud budete mít jakékoli připomínky k  práci 
strážníků MP Ostrov (stížnosti, nápady, pochvaly 
atd.) neváhejte a napište mi na 
ladislav.martinek@ostrov.cz 

Ladislav Martinek, zástupce velitele MP

Fair Credit | FAJN půjčka
půjčte si od 4 000 do 50 000 Kč

• Rychlost v pohodlí 
 Vašeho domova
• Profesionální jednání
• Férovost
• On-line přehled nad svým 
 účtem
• Transparentnost

800 888 120
www.faircredit.cz
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Vážení přátelé,

začátkem nového roku bych rád krátce shrnul 
uplynulé dva roky, kdy ostrovský útulek spravuje 
občanské sdružení Ostrovský Macík. Jedním 
z  prvních kroků bylo, že jsme rozjeli kastrační 
program, díky kterému chceme zamezit množení 
psů, kterých jsou útulky beztak plné. Dalším 
bodem byl nákup nových zateplených psích 
bud, protože jsou v útulku venkovní nevyhřívané 
kotce. V  tomto hodláme i nadále pokračovat. 
Koncem minulého roku začaly opravy psích kotců 
a výměna nevyhovujících dřevěných přepážek 
za zdivo, aby nadále nedocházelo k „prokousání“ 
psů do kotců sousedících. Co se týče provozu 
útulku, bohužel stále stoupá počet ztracených, 
opuštěných a nechtěných psů. Zejména 
před vánočními svátky, ale i po nich je nárůst 
vyhozených psů znát, ve většině případů to jsou 
štěňata. Každý by měl zvážit, zda je zvíře vhodný 
dárek a jestli je po pár dnech neomrzí. V roce 2013 
jsme do útulku přijali 157 psů, vydáno bylo 147  
a kastrací prošlo 44 psů. 

Také bychom chtěli připomenout postup při 
ztrátě psa. Nahlaste ztrátu Městské policii Ostrov 
a odešlete SMS zprávu na číslo 776 621 251, kde 
uvedete kdy a kde se pes ztratil, rasu, pohlaví, 
jméno, číslo čipu nebo tetování. Závěrem chceme 
poděkovat všem, co si z  našeho útulku pořídili 
pejska, Městu Ostrov, MVDr. Molcarové za 
veterinární péči o psy, dále těm, kdo přispěli jak 
finančně, tak i materiálně, Městské policii Ostrov 
za příkladnou spolupráci a dobrovolníkům, co 
chodí venčit psy.

Marek Šinkovič

Z  titulu rozhodnutí Ústavního soudu ČR ve 
Věstníku Ministerstva zdravotnictví dochází 
s účinností od 1. ledna 2014 ke změně ve výběru 
regulačních poplatků. Ruší se povinnost hrazení 
regulačního poplatku ve výši 100 Kč za jeden 
den hospitalizace. Povinnost hrazení regulačního 
poplatku ve výši 30 Kč za ambulantní péči zůstává 
beze změny, rovněž tak povinnost hrazení 
regulačního poplatku ve výši 90 Kč za poskytnutí 
péče v ústavní a lékařské pohotovostní službě. 

V  prosinci 2013 byly na oddělení dlouhodobé 
intenzivní péče provedeny stavební opravy. 
V  rámci těchto oprav byly na pokoje pacientů 
rozvedeny medicinální plyny, doplněny skříně 
na osobní věci pacienta, pokoje byly vybaveny 
televizí. Na chodbě byla položena podlahová 
krytina, vyměněny vstupní dveře, podhledy  
a osvětlení. Celkově je upravena vzduchotechnika 
a zlepšeno vytápění sociálních zařízení. Oddělení 
je nově  vymalováno.

Na oddělení klinické biochemie Nemocnice 
Ostrov proběhl koncem roku 2013 audit NASKL 
II (Národní autorizační středisko pro klinické 
laboratoře), navazující na audit NASKL I z podzimu 
2011. Podmínkou pro úspěšné absolvování 
auditu je splnění požadavků normy ČSN EN ISO 
15 189, která je zaměřena na způsobilost a kvalitu 
zdravotnických laboratoří v  oblasti organizace 
příjmu, identifikace pacienta, odběru, dopravy, 
skladování, zpracování, vyšetřování, ověření 
a interpretace výsledků, poradenské činnosti, 
zpracování pacientských vzorků. Dále hodnotí 
bezpečnost a etiku zdravotnické laboratoře. 
OKB Nemocnice Ostrov bylo nuceno podstoupit 
velké změny přístrojového vybavení, organizace 
práce, dokumentace i metrologie, aby vyhovělo 
požadavkům této normy a dosáhlo požadované 
kvality ve všech popsaných oblastech. Výsledkem 
je úspěšné absolvování auditu s  následným 
udělením osvědčení s platností na dva roky.

V  průběhu měsíce ledna 2014 byl zahájen 
zkušební provoz psychiatrické infolinky  
a telefonické krizové intervence. Záměrem 
zavedení krizové linky je zlepšení komunikace 
mezi klienty, podání informace klientům 
o možnosti terapie, odpovědi klientům na 
nejčastější otázky z  terénu, podmínky přijetí 
na psychiatrické oddělení apod. Provozní doba 
krizové linky je od pondělí do pátku od 8 do  
14 hod. Kontakt na krizovou linku: 739 380 251. 
Od 1. února 2014 bude zahájen ostrý provoz.

Andrea Zvolánková, 
PR specialistka Nemocnice Ostrov

I na měsíc únor jsme pro naše čtenáře  
a návštěvníky připravili spoustu zajímavých akcí.

Drátkování… Ladislava Lokajíčka,
3. – 28. února (Oranžerie Václava Havla).
Výstava drátkovaných děl a dílek. Přijďte se  
podívat, co všechno je možné vyrobit z  drátů  
a drátků. Vernisáž výstavy se bude konat 3. února 
od 17.00 hod.

Jan Zlatohlávek, 6. února, 17.00 hod. (učebna)
Čtení a beseda s  autorem povídek a fejetonů  
o ženách. Vstupné: 20 Kč.

Kurz efektivního rodičovství, 8. a 22. února, 
9.30 – 16.30 hod. (učebna)
Jedná se o 2. a 3. díl kurzu pro rodiče batolat, dětí 
předškolního věku a dětí mladšího školního věku. 
Program nabízí demokratický styl výchovy jako 
zdravou alternativu k všeobecně zastávanému 
autoritativnímu a permisivnímu stylu výchovy. 
Tento výchovný přístup respektuje dítě a vede 
jej k samostatnosti a zodpovědnosti za svůj život. 
Kurz (obsahující přednášky, diskuze, případové 
studie, techniku hraní rolí s praktickým nácvikem) 
pomáhá rodičům osvojit si metody demokratické 
výchovy a poradenství při jejich aplikaci. Cena: 
500 Kč (za osobu), 900 Kč (za manželský pár). 

MĚSTSKÝ ÚTULEK BETY  
OSTROV V ROCE 2013

AKTUALITY  
Z NEMOCNICE OSTROV

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V ÚNORU

Drátkovaný šperk I., 11. února, 
16.00 hod. (učebna)
Tvůrčí dílna Zdeňky Bílkové zaměřená na tvorbu 
šperků z drátků. Na výtvarné dílně se seznámíte 
se  základními technikami práce s  drátkem.  
Naučíte se jednoduché, avšak velmi efektní 
techniky, díky kterým vyrobíte překrásné šperky. 
Veškerý potřebný materiál bude k  dispozici. 
Kurzovné: 100 Kč.

Promítání amatérských filmů, 13. února, 
17.00 hod. (učebna)
Další díl promítání dokumentárních filmů  
o Ostrově, tentokrát z  roku 1977. V  průběhu 
pořadu se  můžete ptát samotného autora pana 
Stanislava Churého. 

Drátkovaná sobota, 15. února, 
10.00 hod. (učebna)
Doprovodná tvůrčí dílna k  výstavě Ladislava 
Lokajíčka. Sám autor vás naučí jak pracovat 
s drátkem, vysvětlí etapy vývoje jednotlivých děl, 
předá zkušenosti a rád zodpoví na všechny otázky 
ohledně drátkování. Veškerý potřebný materiál 
bude k dispozici, stačí vzít pouze šikovné ručičky 
a hlavu plnou nápadů. Určeno pro dospělé a děti 
od 9 let. Vstupné: 50 Kč (25 Kč děti do 15 let).

Řeč těla, 20. února, 
17.00 hod. (učebna)
… tajemství psychosomatiky. Poznejte tajnou 
řeč vlastního těla a odhalte tak příčiny nemoci. 
Naše tělo k nám promlouvá každý den, je jen na 
nás jak se mu snažíme porozumět a předejít tak 
mnoha zdravotním problémům. Do tajů řeči těla 
vás zasvětí paní Michaela Škulavíková. Vstupné: 
50 Kč.

V  oddělení pro mládež bude během celého 
měsíce ke zhlédnutí výstava knih s  ilustracemi 
Zdeňka Milera, v recepci knihovny pak 
můžete vidět výstavu knih s  tématikou snů  
a horoskopů.

V březnu se můžeme těšit na vyhlášení soutěže 
Čtenář roku, oceněn bude nejlepší dětský 
čtenář a  letos poprvé také Nejlepší čtenářská 
rodina.

Využijte možnost předběžné rezervace 
vstupenek na akce. Můžete tak učinit osobně, 
telefonicky, e-mailem, ale také přímo na 
internetových stránkách knihovny. Více informací 
naleznete na www.mkostrov.cz, www.facebook.
com/knihovnaostrov. Případné dotazy posílejte 
na info@mkostrov.cz nebo volejte na tel. 
353 434 300.

Mgr. Jana Múčková

29. RYBÁŘSKÝ PLES
Dům kultury v Ostrově | v sobotu 22. února 2014 | od 20.00 do 03.00 hodin

Hudba

Společenský sál: Taneční orchestr SONET Kadaň ved. Milan Němeček

T – klub, kavárna: DJ

Taneční vystoupení souboru manželů Horákových z K. Varů | Tradičně bohatá tombola vč. živých ryb

Předprodej v Infocentru Domu kultury od: 5. února | Vstupné: společenský sál 200,-Kč, galerie, kavárna, T-Klub 150,-Kč
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AKTUALITY Z MĚSTA

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

VÍC NEŽ VERNISÁŽ

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Kalendář veřejných turistických akcí v únoru 2014:
 
 1. 2. Mariánské Lázně – 
  Zimním krajem léčivých vod        
 8. 2. Naučná stezka Dalovice
 15. 2. Drnov u Slaného – protiatomový kryt 
 22. 2.  Horní Žďár – cíl je U Václava
 1. 3. Masopust v Kadani 

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. 

RNDr. František Wohlmuth,  
předseda KČT Slovan Karlovy Vary 

V  lednu hostí Oranžérie Václava Havla výstavu 
Výtvarné léto Mgr. Světlany Klečkové. Výstava 
byla otevřena 5. ledna slavnostní vernisáží. 
Amatérská výtvarná skupina se proměnila 
v  občanské sdružení Carpe Art. Vyhledává 
talentované lidi, podporuje sociálně slabší 
a žáky odlišné národnosti. „Před dvěma lety 
jsme v  Ostrově vystavovali poprvé. Členové 
skupiny byli tenkrát vernisáží nadšeni  
a velmi rádi připravili letošní výstavu,“ řekla 
Anna Plavcová, žákyně SPŠ keramické  
a sklářské, jednatelka Carpe Art. Osmdesát 
párů spokojených očí, hravá srdečná atmosféra 
umocněná spojením hudebníků s  výtvarníky. 
Chytlavými melodiemi naplnila sál studentská 
kapela Jazz Ostrov swing, kterou tmelí Jan 
Veverka. Občanské sdružení má své stálé 
příznivce. Poděkování patří i sponzorovi, Severní 
invest, s.r.o. Ostrov, občerstvení a technické 
zázemí skupiny. Byl důvod se usmívat, nedělní 
podvečer byl víc než vernisáž. Všem rodičům  
a hostům děkuje skupina Carpe Art. Neváhejte, 
budete příjemně překvapeni.      

Carpe Art

Vážení přátelé zahrádkáři,

od 1. ledna 2014 platí nové Stanovy Českého 
zahrádkářského svazu, zájmového spolku. 
Stanovy přinášejí některé významné změny  
v organizačním uspořádání svazu a ve fungování 
celého zájmového spolku. Je nanejvýš 
potřebné, aby se všichni členové s  novými 
stanovami seznámili a především je dodržovali. 
Vím, že pro některé to může být „otrava“  
a nezajímavé čtení, které si „někdo zase vymyslel 
a je k  ničemu“. Ale jak už bylo dříve řečeno. 
Nový Občanský zákoník, který rovněž platí od 
ledna 2014, nám jinou možnost nedává, než 
se změnit na zájmový spolek a s  tím upravit 
jeho fungování dle litery zákoníku. Počátkem 
tohoto roku ještě bude publikován nový jednací  
a volební řád. Rok 2014 vyhlásila RR ČZS jako 
rok volební, ve kterém proběhnou volby 
do všech orgánů svazu. Před námi je jediný 
úkol, který do konce dubna musíme splnit.  
A tím je konání výroční členské schůze ZO. Na této 
schůzi musíme zvolit nový výbor, kontrolní komisi 

Nový rok 2014 na Himštejně (zdroj: KČT).

Výtvarníci z Carpe Art (zdroj: Carpe Art).

a delegáty na územní konferenci v  Karlových 
Varech. A nyní jedna zásadní změna, která je 
v  nových stanovách. Proto, aby členská schůze 
byla schopná se usnášet, musí být přítomna 
nejméně jedna třetina členů svazu vedených 
v  seznamu členů ZO (§ 5, odst. 5 Stanov ČZS).  
A to může být tvrdý oříšek pro některé osady, 
na které se pochopitelně tento paragraf také 
vztahuje. 

Tato podmínka v  původním návrhu stanov 
nebyla. Účast člena svazu na členské schůzi 
nikdy nebyla a není povinností. Je to jeho 
právo. Ale trochu se zamysleme, přátelé. Jak 
mohu plnit své povinnosti, když nevyužiji 
svého práva „účastnit se veškeré činnosti svazu 
a organizační jednotky“ (§10 odst. 1 Stanov 
ČZS)? Jak můžu rozhodovat o hospodaření, jak 
se dozvím, co výbor má za „lubem“? Jak mohu 
ovlivnit rozhodnutí výboru o tom, co se mě 
dotýká, jako člena? Kde mohu říci veřejně svůj 
názor na činnost svazu a jeho orgánů a dát 
podnět ke zlepšení jejich činnosti? Odpověď je 
jasná – na členské schůzi! Je to jediná možnost, 
kdy si členové mohou společně říci, jak dál, co 
je čeká, co by chtěli, co udělali dobrého, co se 
nepovedlo atd. Výbor ZO se v  nedávné době 
účastí na schůzích osad zabýval. Dá se říci, že bez 
větších problémů podmínku účasti 1/3 svých 
členů na schůzi, většina splní. I když ne všude je 
stav ideální a bez nedostatků. Problém je v naší 
největší osadě č. 10 za zimním stadionem.  

A tady mi dovolte, abych byl konkrétnější. 
Vykonávám zde totiž funkci předsedy a budu 
tzv. „střílet“ do vlastních řad. Věřte mi, nepíše 
se mi to snadno. Nedobrý stav v účasti členů 
na členské schůzi trvá v  osadě již několik let. 
Přesto, že výbor osady věnuje přípravě každé 
schůze opravdu mnoho času a sil, výsledek 
našeho snažení je daleko za očekáváním  
a mrzí nás. Zvláště když osobně vím, kolik 
úsilí se skrývá za přípravou schůze. Nezájem 
členů o schůze a tedy i o dění v osadě je pro 
výbor nepochopitelný. Na neúčast měly vliv 
výpovědi, které obdrželo 108 zahrádkářů. To se 
dalo pochopit.  Ale není to jenom tím. Vždyť 70 
z těchto 108 zahrádkářů jsou v současnosti členy 
nadále. Tak kde je problém? Nejistota, zda se 
bude pokračovat v dalším vracení zahrádek? Ale 
to je přece ten pravý důvod, proč bych na schůzi 
měl jít! Abych slyšel, co bude dál, abych měl 
informace, ať jsou jakékoliv. Neúčast se netýká 
ale jen těchto členů. Tak to vůbec nemyslím. 
Tady se jen nabízí důvod neúčasti. Týká se všech. 
Nevíme, kde hledat příčiny. Jsou to nevhodná 
doba, čas, místo konání schůzí, obsah jednání? 
Děláme svojí práci ve výboru osady tak špatně!? 
Těžko říci, kde je zakopaný pes. Mám za to, že  
i zde se projevuje všeobecná nechuť, nezájem  
a lhostejnost lidí ke všemu co nemusí. A mrzí mě, 

že ani ve spolku, který sdružuje lidi se společným 
zájmem, se tento negativní jev projevuje. 
Škoda. Pro obě strany. Proto chválím všechny 
členy v osadách ZO, kteří se pravidelně schůzí 
zúčastňují. Děkuji jim za to, že svůj vztah ke 
svazu ČZS dokážou aspoň takto vyjádřit. Pokud 
nebude členská schůze usnášeníschopná, musí 
se konat náhradní zasedání členské schůze (§ 26 
Stanov ČZS). Což znamená zvýšení finančních 
nákladů a více organizačních problémů pro tu 
kterou osadu. Proto vyzývám všechny členy ZO 
a zvláště členy osady č. 10 za zimním stadionem. 
Až dostanete pozvánku na členskou schůzi, ať 
neskončí ihned v  koši. Pečlivě zvažte, zda na 
schůzi půjdete či nikoliv. Děkuji vám předem za 
vaše moudré rozhodnutí.

Petr Kadlec
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PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

PO PREZIDENTOVĚ NÁVŠTĚVĚ 
PŘIJÍMAČKY NA NEČISTO

JAK ŠEL ČAS NA ZŠ MÁJOVÁ

Život se na gymnáziu po vánočních prázdninách 
rozproudil tempem horské dravé bystřiny. 
Připravili jsme Den otevřených dveří (v  tomto 
školním roce již druhý), vyučující organizovali 
školní, okresní i krajská kola vědomostních 
soutěží a olympiád. Maturanti žili přípravami 
svého plesu a celá škola finišovala k  závěru 
pololetí. Nejvýznamnější událostí však byla 
návštěva prezidenta České republiky Miloše 
Zemana. Původně jsme očekávali jeho příjezd 
ještě minulý rok u příležitosti oslav 60. výročí 
Gymnázia Ostrov. Víme, že významnou úlohu při 
zprostředkování návštěvy sehrál ředitel hradního 
protokolu, pan Jindřich Forejt, náš absolvent, který  
i v současnosti udržuje s naší školou velmi vřelé 
vztahy. K setkání však došlo až 14. ledna tohoto 
roku a bylo přísně vyměřeno šedesáti minutami. 
Hlavní náplní programu byla beseda se studenty, 
které zajímaly názory pana prezidenta mj. na 
význam osmiletých gymnázií, udělování milostí 
či globální oteplování. Pan prezident odpověděl 
na všechny dotazy věcně, bez sebemenšího 
náznaku ironie a prokázal obdivuhodnou míru 
sečtělosti i pohotovosti. Beseda i celé setkání 
se neslo ve velmi příjemné a slušné atmosféře, 
kterou utvářelo kultivované vystupování všech 
aktérů besedy a vzájemná tolerance. Věříme, že 
pana prezidenta potěšila nejen darovaná dýmka, 
ale zejména vysoká úroveň a všudypřítomná 
inteligence a kultivovanost našich studentů.

Popisovaná historická událost je ale již minulostí 
a život plyne rychle dál. Proto připomínáme všem 
zájemcům o studium na ostrovském gymnáziu 
přijímací zkoušky nanečisto, které jsou i letos 
připravovány. Uskuteční se v  sobotu 22. března. 
Přihlásit se na ně je nutné do 3. března do 14.00 
hodin a neplatí (!), že přihláška ke studiu je 
automaticky i přihláškou ke zkouškám nanečisto. 
Podrobné informace najdete na 
www.gymostrov.cz.

Mgr. Libor Velička

Brzy si děti začnou užívat volných dní na jarních 
prázdninách. Odpočinek je jistě zasloužený, 
předcházel mu totiž náročný měsíc. Žáci se 
pokoušeli vylepšit skóre v klasifikačních sešitech 
svých učitelů…Vysvědčení je rozdáno, první 
pololetí školního roku uzavřeno. V jeho historii je 
však leccos, co na těchto stránkách nebylo psáno.

Dne 2. září naše škola přivítala své žáky  

Prezident na setkání s gymnazisty  
(zdroj: GO).

v novém „kabátě“. Během letních prázdnin 
prošla velikými změnami. Celá tato akce byla 
ukončena v listopadu. Škola tak dostala ke svým 
pětapadesátým narozeninám nový „kabát“.  
V rámci těchto narozenin se v  listopadu 
konaly na naší škole oslavy k tomuto 55. výročí  
a současně proběhlo v tělocvičně setkání bývalých 
i současných pedagogů a dalších hostů. Oslavy 
byly provázeny vystoupením našich žáků. Setkání 
zahájil pěvecký sbor. V prezentaci fotografií z let 
dávno minulých i těch nejnovějších se objevila 
proměna budovy i pedagogických sborů a též 
přehled mnoha akcí, které se odehrály v průběhu 
padesáti pěti let. A pak už se jen vzpomínalo. 

V prosinci jsme přivítali na naší škole spoustu 
návštěvníků na Dni otevřených dveří. Hosty vítal 
prodejní stánek se spoustou dárečků, v přízemí 
byla instalována výstava keramického kroužku 
i s pracovním postupem − od hromady hlíny 
až k finálnímu výrobku.Ve třídách paní učitelky  
a páni učitelé předváděli interaktivní výuku. Byly 
zde vystaveny učebnice pro první stupeň, kroniky 
školy od té nejstarší z roku 1958, k nahlédnutí byla 
otevřena žákovská knihovna. V učebně chemie 
probíhaly pravidelně poutavé pokusy a celou 
školou se linul zpěv Májových sluníček. Otevřeny 
byly i prostory školní družiny, kde bylo připraveno 
malé pohoštění Scolarestu. Jelikož oslavy naší 
školy byly v tomto pololetí nejdůležitější akcí, 
proběhla také v jejich rámci v prosinci v domě 
kultury školní akademie. Na dopolední zkoušce 
tleskali svým spolužákům žáci naší školy.  
V odpoledních hodinách pak rodiče, prarodiče  
i ostatní hosté, kteří zcela zaplnili hlediště a ocenili 
zdařilé výkony našich žáků. 

Během tohoto pololetí se naše třídy zúčastnily  
i několika dalších akcí. Žáci ze 4.A a ze 4.C si užili 
svůj třídenní pobyt na Horním hradu, 5. a 6. třídy 
se zúčastnily exkurze
do ostrovského sběrného dvora v rámci akce 
„Zaskočte si pro radu“. Další akcí bylo „Putování 
s Varybou − za léčivou vodou, zkamenělou růží 
a oplatkou s oříšky“, tak se jmenuje již 6. ročník 
turistické vycházky po Karlových Varech. Ve škole 
byl opět zahájen projekt Ovoce do škol. Tímto 
projektem Evropské unie se děti učí návyku 
zařazovat ovoce
a zeleninu do svého jídelníčku. Opět probíhala 
celostátní soutěž o nejlepší školní časopis.  
Ze 190 účastníků obsadila naše škola 10. místo  
a v grafickém provedení školního časopisu 
dokonce 3. místo. Poslední školní den byl 
celý věnován vánočním svátkům. Během dne 
proběhly na prvním i druhém stupni oborové 
hodiny. Děti z prvního stupně si odnášely několik 
vyrobených vánočních dekorací, na druhém 
stupni se žáci věnovali podle zájmu různým 
předmětovým soutěžím a zábavám. Tyto hodiny 
se prostřídaly i s vánočními třídními besídkami. 

V  lednu se uskutečnil zápis dětí do prvních tříd. 
Po našich chodbách se poprvé prošli budoucí 
prvňáčci, kteří přišli k  zápisu. Dárečky pro ně 
vyrobili žáci z 5 .A a B s  učitelkami Prokopovou  
a Bonaventurovou.

Všem dětem i pedagogům ostrovských škol 
přejeme hezké jarní prázdniny  

(více na www.3zsostrov.cz)!

Mgr. Michaela Budaiová

Macíkův Obchod
Jídelna Adam

 Akce pro pejsky  Akce pro kočičky
 Brit Premium M 15kg  649 Kč Brit Premium Cat 1,5kg  141 Kč
 Eddy 8kg  323 Kč Cat Chow - 1,5kg  140 Kč
 Fun4pets 20kg  580 Kč Brit Premium Cat 8kg  384 Kč   
 Calibra Prem. 12kg  536 Kč Bosch Sanabel 1kg  99 Kč
 Calibra Medium 15kg  935 Kč Kis Kis mix 1kg  70 Kč
 R. C. Yorkshire 1,5kg  327 Kč Brit Fresh stelivo 10kg  128 Kč

 Akce pro hlodavce  Akce různé 
 Asan 10l  107 Kč  Proso 1kg  26 Kč
 Agrolit 26l  180 Kč Misky různé plast  od 14 Kč
 Hobliny 60l  70 Kč WC kryté domek  330 Kč
 Avicentra morče 1kg  25 Kč Hyalgel Dog 0,5l  244 Kč
 Avicentra králík 1kg  25 Kč Šampony   od 55 Kč

Uvedené ceny platí od 10. 1. 2014 do 28. 2. 2014. 
Družební 995, Ostrov Tel. 776 669 084, IČO 27006956
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KULTURNÍ AKCE

NOVÁ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

PÍSNĚ NEJEN PRO SENIORY

LEKCE REIKI JÓGY 
V DOMĚ KULTURY

Pro nový kalendářní rok 2014 si pro vás produkce 
DK připravila řadu divadelních představení. 
V  měsíci únoru za vámi do Ostrova přijede 
Jaroslav Sypal se svou zbrusu novou komedií 
ze současnosti KŠANDA. Komedie je absolutně 
nabitá humorem a jejím autorem je sám komik 
Jaroslav Sypal. V  představení si také zahrají Míša 
Kuklová, Miluše Bittnerová, Martin Maxa, Tereza 
Šefrnová, Rosťa Kuba, Milan Pitkin, Petr Jančařík 
nebo Miroslav Šimůnek. Divadelní scéna při  
DK Ostrov v  tom samém měsíci uvede derniéru 
oblíbené komedie AGENTURA DRAHOUŠEK 
aneb sňatky všeho druhu. „Drahoušek“ je jméno 
seznamovací agentury nabízející zprostředkování 
sňatků všeho druhu. I když má jen jednu nevěstu 
a jediného ženicha, které svým klientům předělá, 
všechna úskalí, kterými při tom proplouvá, zvládá 
nadmíru mistrně. Jak mistrně a jak dlouho? Režie 
se zhostil principál ochotnického spolku Jan 
Mareš, který se při režii s „námi“, ostrovskými herci, 
rozhodně nenudil. 

V  měsíci březnu vás do divadla pozve PARTIČKA 
−  Richard Genzer a Michal Suchánek poprvé 
spolu na jevišti! Zdá se to neuvěřitelné, ale divadlo 
dohromady opravdu ještě nehráli. Donutila je 
k tomu až Partička − improvizační show, kde je 
zábava tak hustá, že by se dala krájet. Nenechte 
si ujít jedinečnou příležitost vidět, jak si konečně 
dělá někdo legraci ze „Suchoše a Geni“, konkrétně 
tedy jejich kolegové Igor Chmela, Ondřej Sokol  
a Daniel Dangl.  Dalším dlouhodobě plánovaným 
představením jsou TŘI BRATŘI V  NESNÁZÍCH 
ANEB PODIVNÁ RODINKA divadelní společnosti 
Háta, které se vám v Ostrově představilo již 
několikrát, naposledy s hudební komedií Světáci. 
Tentokráte uvidíte frašku plnou humorných 
záměn i dramatických zvratů s nečekanou 
pointou. Mladí manželé Tom a Linda s napětím 
očekávají pracovnici z Úřadu pro adopci dětí. 
Jenže velké komplikace způsobí dva Tomovi 
bratři se svými geniálními nápady. V  představení 
si zahrají Martin Zounar, Adéla Gondíková, 
Filip Tomsa a spousty dalších výborných herců  
a hereček. 

I pro další měsíce pro Vás Dům kultury připraví 
divadelní představení, která vás jistě potěší  
a zpříjemní vám všední dny. Vstupenky na divadla 
si zakoupíte v  Infocentrech města Ostrov nebo 
online na www.dk-ostrov.cz. jedinou výjimku tvoří 
PARTIČKA, kterou si zakoupíte prostřednictvím 
Infocentra domu kultury nebo online na prodejním 
portálu TICKETSTREAM.

Martina Pavlasová, 
propagační specialistka

Písně, které nestárnou, zazní v  Divadélku Točna 
5. března od 15 hod. K  tanci a poslechu zahraje 
Oldřich Holub. Pořad je koncipován zejména pro 
seniory, kteří se můžou těšit na milé písničky jako 
je Báječná ženská, Schody do nebe, Děti z Pirea, 
Sbohem lásko, Cikánka, Přes dvě vesnice, Holubí 
dům, A ty se ptáš co já, Tam u nebeskejch bran, 
Slzy tvý mámy, Colorado, Lady Carneval, Dej mi 
pár okovů a spousty dalších.  Vstupenky jsou již 
v prodeji v Infocentrech města Ostrov.

Martina Pavlasová, propagační specialistka 

Hektická doba přeje návratu „starých tradic“  
a tak tomu je i u léčebného umění reiky  
a tradičnímu způsobu aktivního odpočinku 
jógy. Obě dvě vychází z  mnoha let starého 
učení. Reiki jóga je aktivní způsob relaxace. 
Skvělé cvičení, které je vhodné provádět každý 
den. Díky němu budete nejen o kousek štíhlejší, 
ale hlavně pružnější a vyrovnanější. 

Základem jógy jsou tzv. jógové pozice neboli 
asány. U jógových pozic je kladen veliký zřetel 
na naprosto správnou techniku provedení. 
Cvičení by nebylo samo o sobě tak účinné 
bez plynulého správného dýchání. Pozice se 
nestřídají nahodile, ale podle pevného řádu, 
na základě protikladů. Díky tomu jóga pomáhá  
i ke správnému fungování vnitřních orgánů. Na 
cvičení toho sebou moc nepotřebujete. Jóga 
je opravdu nenáročná. Obuv nepotřebujete 
žádnou, jen by vás zbytečně škrtila a svazovala. 
Důležitá však je měkká pěnová podložka 
(karimatka), větší ručník, kterým si u jednotlivých 
cviků podložíte různé partie těla. Toť vše. 

Cvičení REIKI JÓGY s  mistrem reiki Janou 
Čekanovou začíná 10. února od 18 hod. ve 
společenském sále Domu kultury. Lekce pak 
pokračují každé pondělí (podrobný rozpis 
v  programu DK) ve stejném čase od 18.00 do 
19.00 hod. do konce 28. dubna.  Vstupenku 
na jednotlivé lekce zakoupíte v  Infocentru 
Domu kultury Ostrov. Doporučujeme zakoupit 
vstupenku na cvičení předem, protože počet 
účastníků je limitován. V prodeji je také výhodná 
vstupenka na celý kurz, která bude v  prodeji 
pouze do zahájení první lekce. 

V  červnu pak dům kultury zahájí kurz Pěti 
Tibeťanů, který byl v  loňském roce hojně 
navštěvován. V  případě, že víte o lektorech, 
kteří by měli zájem se o svůj um s námi podělit, 
neváhejte mně napsat na pavlasova@dk-ostrov.cz.

Martina Pavlasová, 
propagační specialistka (red. upraveno)

FILMOVÝ FESTIVAL  
EXPEDIČNÍ KAMERA

Oslavte s námi odvahu a dobrodružství a to  
26. února od 17.00 hod. v  kinokavárně DK. 
Filmový festival EXPEDIČNÍ KAMERA je 
celovečerní promítání filmů o dobrodružství, 
divoké přírodě, o extrémních zážitcích i sportech. 
Čtyřhodinové pásmo filmů a vstupů. Filmy pro 
festival EXPEDIČNÍ KAMERA čerpají organizátoři 
festivalu především od partnera − mateřského 
festivalu Mezinárodní horolezecký filmový festival 
v Teplicích nad Metují (MHFF). Jsou to tedy vítězné 
a výběrové filmy tohoto mezinárodního festivalu 
se šestadvacetiletou tradicí. Ideovým cílem je 
s co nejmenšími náklady (a vzhledem k snad 
už končící ekonomické krizi třeba i s  nějakým 
ziskem) umožnit co nejvíce nadšencům ze všech 
koutů republiky uspořádání vlastního festivalu. 
Přinést všem návštěvníkům novinky ze světa 
outdoorových filmů do místa, kde žijí. 

Letos uvidíte tyto soutěžní filmy: Cave Unicycling, 
Down the Line, Honnold 3.0., Pygmejové − děti 
džungle, Tatry bez limitov, The Empty Quarter. 
Dům kultury vám také přinese bonusové filmy, 
novou přednášku cestovatele Pavla Svobody na 
téma Omán – země sultánova a úplně poprvé 
budete mít možnost shlédnout 18. minutový 
film ve 3D  s  názvem Domino – hra v  podkroví 
Ztraceného světa (18 min.) o objevování nejdelší 
křemencové jeskyně světa na stolových horách 
Venezuely.  

Vstupenky zakoupíte v Infocentrech města Ostrov 
za 70 Kč nebo online na www.dk-ostrov.cz

Martina Pavlasová, 
propagační specialistka

Tatry bez limitov (Zdroj: DK Ostrov).
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KŘÍŽOVKA

TAJENKA KŘÍŽOVKY

Vážení luštitelé, správné znění tajenky z minulého čísla zní: „BŮH NEMŮŽE BÝT VŠUDE, PROTO STVOŘIL MATKY“. Výherci vstupenek 
se stávají pan Jiří Mráček a paní Natálie Linhartová (oba z Ostrova). Gratulujeme! 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 Samab Brno Group a. s.). 
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ROZHOVORKULTURNÍ AKCE

MRAZIVÁ KRÁSA SEVERU OTTA HOFMANN

Klášterní areál v  Ostrově otevírá bránu kostela 
s  první výstavou již v  polovině února. Při její 
návštěvě vám jistě přeběhne mráz po zádech 
a to nejen kvůli stabilně nízké teplotě kostela. 
Své fotografie s  názvem MELANCHOLIE SEVERU 
představí dlouholetý manažer zahraničních 
koprodukcí České televize – Vladimír Vojíř.

Vladimír Vojíř se narodil v Pardubicích. Vystudoval 
Matematicko-fyzikální fakultu UK a Fakultu 
žurnalistiky UK v Praze. V České televizi pracoval 
více než dvacet let. Poprvé navštívil sever 
Evropy v roce 1993, kdy se dostal až na Nordcap, 
nejsevernější místo Evropy. Tato cesta pro něj 
byla magická. „Ostrovy se mi hrozně zalíbily, 
například jak hory jsou přímo nad hladinou a mají 
majestátný charakter. Jde tu také o úžasnou hru 
světel, pásy mlhy a skvělé soumraky,“ poznamenal 
Vojíř. Od té doby se věnuje fotografování převážně 
severních polárních oblastí. Za zmínku také 
stojí, že autor pořizuje své fotografie výhradně 
klasickou technikou a nevyužívá tak luxusu, který 
poskytuje digitální fotografe.

Návštěvníkům kostela Zvěstování Panny Marie se 
pokusíme přiblížit atmosféru, kouzlo a magičnost 
severu. Fotografie Vladimíra Vojíře vás neoslní 
úžasnými záběry na norské fjordy, nejsou plné 
slunce a modré oblohy jako propagační obrázky 
cestovních kanceláří. Osloví však svojí poetikou, 
melancholií, zasněností lofotských skal, drsnou 
krásou islandských plání nebo přímo černobílou 
grafikou ušpiněných ledovcových splazů na 
Špicberkách.

Vladimír Vojíř se na Lofotské ostrovy ještě vrátil, 
jednou dokonce, aby zde natočil dokumentární 
film o silném mořském proudu nazvaném 
Malstróm. Půlhodinový dokument České televize 
MAELSTRÖM MELANCHOLIE bude promítán 
v rámci vernisáže výstavy ve čtvrtek 13. února od 
17 hod. za přítomnosti autora výstavy. Vladimír 
Vojíř jej natočil v  roce 1995. Tento dokument 
měli možnost shlédnout i diváci v Divadle hudby 
v Praze při příležitosti státního svátku Norského 
království v květnu 1996 a rovněž byl zařazen do 
užšího výběru dokumentárních filmů v kategorii 
cestovatelských filmů na mezinárodním festivalu 
TOURFILM v Karlových Varech v roce 2000.

Klášterní areál navazuje na úspěšnou sérii výstav 
putujících již několik let po hradech, zámcích  
a výstavních síních České republiky. Melancholie 
severu bude v  kostele Zvěstování Panny Marie 
k vidění až do neděle 16. března 2014.

Eliška Failová, vedoucí kláštera

V čase předvánočním navštívil naše město pan 
Otto Hoffman ml., syn scénáristy Oty Hofmana, 
jehož jméno nese ostrovský Dětský filmový  
a televizní festival. Využil jsem proto této 
příležitosti a položil panu Hoffmanovi několik 
otázek, týkajících se jeho vize budoucnosti 
festivalu i vztahu k filmu a moderní kinematografii. 

Jak jste se vůbec dostal k práci na Festivalu 
Oty Hofmana? Byl jste někým osloven nebo se 
jednalo o Vaši iniciativu?
Pozvánku jsem obdržel od ředitelky kulturního 
domu paní Parmové, nicméně krátce před 
festivalem a z časových důvodů jsem se nemohl 
zúčastnit.  Každý rok sleduji prostřednictvím 
prezentace na webových stránkách program 
festivalu a vždy se zajímám, zda alespoň jedno 
z  děl Oty Hofmana je v  třeba v  mimosoutěžním 
programu festivalu. Pokud vím, řadu let ne. A po 
zkušenosti z   poslední návštěvy festivalu před 
několika lety, kdy jsem byl pozván k rozhovoru do 
dětského rozhlasového vysílání a dovolil jsem si 
otočit před vysíláním pozice a zeptal se dětí, jaká 
díla Oty Hofmana znají a odpovědí bylo ticho.  
I na druhou otázku, jaké postavy děl Oty Hofmana 
znají nikdo z dětských redaktorů neznal odpověď, 
takže jméno Ota Hofman dnes dětem neříká nic 
a jelikož můj otec „formalismus“ rád neměl a Ota 
Hofman je pro diváky, kterým je festival určen, 
jen formální nic neříkající jméno, ztratil jsem 
v  posledních letech tak trochu o dění festivalu 
zájem. 

Na schůzce s představiteli města a domu 
kultury jste řekl, že byste byl rád, aby se 
festival dále rozvíjel a rostl. Jaké jsou Vaše 
konkrétní představy?
Problém dnešní doby, zcela odlišné od časů 
tvorby mého otce, je, že komerční tlaky nutí 
vytvářet díla pro jiné než dětské diváky. Filmů 
pro děti se tvoří málo, tak dva až tři do roka a tím 
je dán program festivalu, kde se soutěží  s tím, 
co je k  dispozici a výběr je velmi malý.  Jedná 

se o stanovy festivalu, které jsou pro festival 
velmi limitující. Můj názor je, že festival by měl 
třeba v  nesoutěžních kategoriích připomínat 
díla filmové historie, například v  daném roce  
určených  uzavřených tematických okruzích a po 
zkušenostech s  nadšením svého čtrnáctiletého 
syna, kterému jsem nedávno pustil film „Frigo 
na mašině“ z  němé éry filmové grotesky. Věřím, 
že tato prachem zapadaná díla dokáží oslovit 
dnešní děti a na chvíli je odtrhnout od počítače 
a facebooku. 

Vím, že jedním z návrhů je i navázání 
spolupráce se zahraničními tvůrci dětských 
filmů a otevření soutěžní části festivalu jejich 
snímkům. Co Vás k této myšlence vede? Máte  
s těmito tvůrci nějaké zkušenosti?
Moje profese stavaře nemá s filmem ani psaním 
nic společného. Tvůrčí geny nezafungovaly. Psát 
neumím. Tak kontakty se zahraničními tvůrci 
vznikají pouze s  ohledem na zájem o re-make 
nebo využití námětů tvorby mého otce. Takže 
velmi malé.

Váš otec se stal patronem festivalu a svoji 
osobou jej zaštítil. Součástí dalších ročníků by 
proto mělo být i promítání jeho dětské tvorby 
(za všechny zmiňme například seriál Pan Tau). 
Domníváte se, že tyto filmy jsou ještě schopny 
zaujmout současného dětského diváka, 
který je přeci jenom více zvyklý na moderní 
zahraniční produkci?
Bohužel zatím ani jednání například s  Walt 
Disney o pokračování a navázání na příběhy 
Pana Tau nedopadla i přes velký zájem tohoto 
renomovaného filmového studia dobře. Je 
mi to líto, protože by se oživila a připomenula  
i díla dnes více jak dvacet pět let stará,  
o kterých jsem přesvědčený, že svou poetičností 
dokáží oslovit i dnešní  počítačovou generaci. 
Ale nejsou to jen filmy, rostoucí nezájem dětí  
o četbu a knihy je velmi citelný. Navíc si myslím, 
že upřednostňování vizuální stránky dnešní  
filmové tvorby − triky, výbuchy,  monstrózní  
bitvy, 3D formát − nahrazují jistý nedostatek 
fantazie, představivosti, scenáristické invence 
ale i samotné podstaty lidství, jehož součástí je 
domýšlet, snít a nedává příliš prostoru, řekl bych, 
dotvoření autorova obrazu již vlastním diváckým 
osobitým pohledem. Poetika je dnes komerčně 
velmi rizikový faktor. To se týká i nezájmu nové 
dětské generace o četbu. Zdá se mi, že filmový 
svět se zjednodušil. Vše je divákovi-nečtenáři 
servírováno hotové na talíři, tak  trochu formou 
tady to máte a moc o tom nepřemýšlejte, vlastní 
děj, jeho stavba, logičnost je na okraji priority 
tvůrců. Samozřejmě jsou i výjimky.

Otta Hofmann (vlevo) se zástupci města 
(zdroj: Walburga Mikešová).

TONAP KV s.r.o
prodáváme

drěvěné brikety
dřevěné pelety
palivové dřevo

podpalovače
hrabla na sníh
posypovou sůl

Po-Pá 8 - 16 h
So. po tel. domluvě

tel . 778 050 027
hajek@tonap.info
www.tonap.info
Krátká 367, Ostrov

směr vlakové nádraží
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ČTENÁŘSKÉ PŘÍSPĚVKYROZHOVOR

Politici se ve svém rozhodování řídí radami 
úředníků a odborníků. Ze zkušeností mnoha 
generací je zřejmé, že někteří úředníci  
a odborníci nejsou odborně a morálně způsobilí 
ke kvalifikovaným radám. Podnikání je zákonem 
definováno jako činnost provozovaná za účelem 
zisku. Přirozeným snem každého podnikatele je 
získání co největšího podílu na trhu, případně 
monopolu.

Vodárenství a výroba tepla patří mezi tzv. přirozené 
monopoly, u kterých je obtížné dosáhnout zvláště 
v menších městech konkurenčního prostředí, 
které vede ke stabilizaci nebo snižování cen. 
Ne náhodou nejnižší cena tepla v ČR v roce 
2013 byla v Plzni (490,40 Kč/GJ) kde je teplárna 
ve vlastnictví města a ne náhodou byla v roce 
2013 nejvyšší cena tepla v Jablonci n. Nisou 
(806,40 Kč/GJ), kde byla teplárna v majetku 
soukromé společnosti. Průměrná cena tepla  
v ČR byla v roce 2013 594,00 Kč/GJ, cena tepla  
v Ostrově v roce 2014 bude 503,14 Kč/GJ, tedy pod 
celostátním průměrem z roku 2013. Cena tepla 
byla v Jablonci n. Nisou pro občany tak neúnosná, 
že i zastupitelé byli schopni pochopit, že jediným 
možným řešením je zpětný odkup teplárny.

V roce 2011 byl publikován článek pod názvem 
Plzeň se raduje. Teplárna snášející zlatá vejce 
zůstává jejím majetkem. Skutečnost, že absolutně 
nejvýdělečnější teplárna v České republice 
s  čistým ziskem 495 milionů korun zůstane  
i nadále ve stoprocentním vlastnictví města 
Plzně uvítali po mnohaleté a tvrdé politické bitvě 
představitelé opozice na plzeňském magistrátu. 
Pro Parlamentní Listy.cz to potvrdil zastupitel 
Tomáš Jílek (TOP 09), který je i členem dozorčí rady 
Plzeňské teplárenské. Opozice se obávala toho, že 
koalice ODS a ČSSD, ovládající plzeňský magistrát, 
bude chtít výnosnou městskou firmu prodat 
a umožní tak několika jedincům získat tučnou 
provizi v řádech milionů korun za zprostředkování 
prodeje teplárenské společnosti.

Na sklonku roku 2012 se občané Ostrova dozvěděli 
o úmyslu vedení města pronajmout část objektu 
teplárny soukromému investorovi. Firma Energo 
Holding vznikla podle obchodního rejstříku  
v lednu 2012 jako akciová společnost PXR Czech se 
základním kapitálem dva miliony korun. Jako hlavní 
předmět podnikání je uvedena výroba, obchod  

TEPLÁRNA OČIMA 
ODBĚRATELE TEPLA

Nabízíme 
k pronájmu 

nebytové prostory 
v Ostrově na Starém nám. 30
(prostory v objektu České spořitelny Ostrov). 

V nabídce máme 

kanceláře od 14 do 40 m2

V případě zájmu nás kontaktujte 

na tel. č. 725 749 223, 

nebo emailové adrese: reasoninvest@seznam.cz

Jaký je vůbec Váš vztah k filmu? Je známo, 
že se o tvorbu dětských pořadů zajímáte, 
každopádně Vaše povolání je jiné. Uvažoval 
jste někdy o filmové branži?
Ne. Já byl vždy spíše technicky založený  
a zaštiťovat neschopnost umělecky tvořit z pozice 
syna slavného otce? To opravdu nebyl můj cíl. 
Svou hereckou karieru jsem propásl asi v  sedmi 
letech při natáčení Pohádky o staré tramvaji, 
kdy v  ateliéru na Barrandově po dlouhém líčení 
v maskérně jsem si při jedné scéně měl stoupnout 
k nějaké váze. V obrovské hale ateliéru žádná váza 
nebyla. Pan  režisér Vošmik do megafonu po 
několika zkažených záběrech již  křičel: „Tak kruci, 
stoupneš si už konečně k  té váze?“ Rozbrečel 
jsem se. Odvedli mě. Teprve potom mi vysvětlili, 
že tam byla taková velká váha na vážení železa 
a já trouba hledal tu prokletou vázu, která tam 
nebyla. Tím moje filmová kariera skončila.

Co vše vlastně obnáší Vaše činnost týkající se 
udržení odkazu a prací Vašeho otce?
Velmi málo. Nedávno jsem objevil poklad. Staré, 
dnes naprosto zastaralé, již nepoužívané diskety 
8bitového počítače Schneider. Na tyto diskety 
táta ukládal své práce z posledních dvou let svého 
života, neboť předtím vše psal na psacím stroji. 
Tento počítač byl jednou z  prvních možností, 
jak ukládat a přepisovat. Předtím vždy musel 
dát do psacího stroje papíry s  průklepáky. Když 
chtěl něco opravit, tak vše musel hodit do koše 
a opsat znovu od začátku. Co se nerealizovalo, 
se zpravidla vyhodilo. Dalo hodně práce objevit 
partu nadšenců, kteří věděli, jak tyto diskety 

přepsat do dnes používaného formátu. Pelmel 
všeho možného. Krátké povídky, zamyšlení... 
Musím se přiznat, že znovu objevuji svého otce 
po dvaceti pěti letech z  jiného úhlu a o to víc 
lituji, že již tu není. Moc rád bych si s ním o duši 
plné poetiky, dnešní době, která mi náhle připadá 
trochu jako úplně jiný vesmír, pohovořil. Ale 
nevím, jestli by byl  o tohle v hypermarketu zájem.

Chtěl byste říci ještě něco na závěr?
Dovolte mi alespoň malou ukázku z díla:

Čmárání v noci

„Vyšla hvězda!“
„Goethe napsal, že spisovatel, který začne psát  
o hvězdách, je v koncích. Neví, jak dál.“
„Nejsem spisovatel.“
„Tím líp. Kdo dnes kupuje knihy?“
„Jednu jsem si koupil. Kdo je Goethe?“
„Napsal nějakou knihu.“
„Tu mou ne.“
„Každá hvězda se nějak jmenuje.“
„Kniha taky.“
„Ta, co jste si koupil?“
„Tu, co napíšu.“
„Je mi hezky. Všecko má být přirozené. 
Nemám  ráda preservativy.“
„Hezké, ale riskantní.“
„Proč riskantní?“
„Člověk se snáz nakazí. Co Johann Wolfgang?“
„To dítě? Co budeme mít? „
„Ta kniha. „

„Pět set nepopsaných papírů  stojí  padesát  korun.
Jeden papír deset haléřů. Už vytištěná  kniha,  
kterou  jsem si koupil, stála dvacet korun. Měla šest 
set  stran.  To  je nelogické. Lepší je milovat se. „
„Jen tak pod stromem?“
„Se mnou spí náměstek.“
„A jsou tu mravenci! V Africe mají termitiště.“
„Doma je doma.“
„Ta  termitiště  jsou  někdy  velká  jako  dům.“
„Mám ráda noci a stromy. Každý  strom se nějak 
jmenuje.“
„Lidi taky.“

Ráno  školení o přestavbě ekonomiky skončilo.
Hvězdy zhasly. Stromům to bylo jedno. Usnuly  
ve stoje.

Jan Železný, šéfredaktor
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ČTENÁŘSKÉ PŘÍSPĚVKY
a služby. PXR Czech byl poté koncem února změněn 
na Energo Holding. Dle obchodního zákoníku 
je podnikání soustavná činnost prováděná 
samostatně podnikatelem vlastním jménem a na 
vlastní účet a odpovědnost za účelem dosažení 
zisku. Je proto nepochopitelné, že vedení města 
Ostrov chtělo poskytnout výše uvedené firmě 
záruku na úvěr ve výši 250 mil. Kč.

Na pietním shromáždění v Terezíně pan prezident 
Miloš Zeman mimo jiné řekl: „Vzdáme-li se práva 
na informace, na srovnání těchto informací  
z různých zdrojů, necháme-li sebou manipulovat, 
pak se opravdu budeme chovat jako ovce.“ Je 
dobře, že se občané v Ostrově nechovají jako 
ovce a  že jim není lhostejné, jak s jejich majetkem 
(Ostrovská teplárenská a.s.) nakládá vedení města 
a proti záměru vedení města protestovali peticí. 
Pro koncové odběratele tepla bude užitečné 
když se vedení města přestane řídit radami 
odborníků a úředníků, jejichž rady jsou prospěšné 
především nadnárodním společnostem, které 
se snaží ovládnout poslední zbytky přirozených 
monopolů. Pokud bude vedení města naslouchat 
občanům a přestane házet klacky pod nohy 
zaměstnancům Ostrovské teplárenské a.s. (OT) 
budou moci zaměstnanci OT pracovat tak jako 
dosud ve prospěch odběratelů tepla a budou 
moci realizovat program obnovy OT z vlastních 
zdrojů, které je možné doplnit penězi, které 
občanům České republiky posílají občané 
Evropské unie, pokud budou politici ochotni  
a schopni splnit slib, že zamezí jejich rozkrádání.

Alexander Holý

VYJÁDŘENÍ BÝVALÉHO ŘEDITELE 
K TEPLÁRNĚ

VĚŘÍM TEPLÁRENSKÝM

Vážení obyvatelé města Ostrova,
již delší dobu sleduji v  tisku a zejména 
v Ostrovském měsíčníku různé informace týkající 
se Ostrovské teplárenské, a.s., kterou jsem téměř 
osmnáct let řídil. Informace podávané vedením 
města jsou často zavádějící, neúplné, někdy 
i nepravdivé a vyvolávají dojem, že teplárna 
je na tom velice špatně.  Jistě jste si všimli, že 
k  problematice teplárny se nevyjadřuje nikdo 
z  vedení teplárny – ani se nedivím, byl by to 
jejich konec ve společnosti. Proto jsem se rozhodl 
některé údaje uvést na pravou míru. 

V  posledním měsíčníku píše pan Trafina, že 
v Mariánských Lázních budou zlevňovat o desítky 
korun, zapomněl však uvést, že budou snižovat 
z  ceny 703 Kč/GJ, takže i po snížení bude v  M. 
Lázních teplo asi o 80 Kč/GJ dražší než v Ostrově.  
Ve stejném čísle píše starosta, že na rozdíl od něj 
je pan Ivan Bureš v dozorčí radě placen. Zapomněl 
však uvést, že je placen právě díky jemu, protože 
prvním krokem po jeho nástupu do čela města 
bylo rozšíření počtu členů dozorčí rady ze šesti na 
devět, přičemž počet placených členů stoupl ze 
čtyř (za doby starostování pana Bureše) na osm, 
což představuje nárůst nákladů na dozorčí radu 
cca 450 tis. Kč za rok.       

Starosta uvádí stáří kotlů, zapomněl však 
uvést, že všechny kotle prošly rekonstrukcemi  
a ekologizací. Životnost energetických zařízení 
je plánována na cca čtyřicet let, takže kotle 
ještě mohou sloužit. Dále je napadáno, že se do 

Na mou květinovou výzvu z minulého čísla 
zareagovali zahrádkářky a poslaly mi fotografie 
krásných květin, které opravdu zahřejí na duši  
a jsem rád, že jimi Ostrovský měsíčník v chladném 
únoru opravdu rozkvetl. Udělal jsem z nich koláž 
a dovolil bych si ji tímto symbolicky předat 
pracovníkům Ostrovské teplárenské a.s., kteří se 
starají o to, aby nám bylo i teplo na těle. Až budete 
číst tyto řádky měla by už být venku opravdová 
zima. Vím, že montéři, operátoři velínu, odborní 
technici i management dělají vše pro to, abychom 
se mohli umýt v teplé vodě a děti se těšili do tepla 
domova. Věřím jim i v okamžicích, kdy se něco 
pokazí, protože nejsem naiva, který si myslí, že 
se každé závadě dá předcházet. Teplárna mi 
patří stejně jako všem ostatním obyvatelům 
města a jsem rád, že se o náš majetek stará parta 
schopných lidí. Za jejich práci jim platíme, ale 
stres kterému jsou nyní vystaveni díky sporům, 
které se kolem teplárny točí, jim ke klidu na práci 
nepřidá a tuto újmu jim nikdo nevynahradí. Ta se 
dá zmírnit jen ujištěním, že věříme jejich práci. 
Tímto tak činím za sebe. Pokud se chce někdo 
přidat, může poslat krátkou textovou správu na 
stejné telefonní číslo 777 379 898, kam i nadále 
mohou zahrádkáři posílat květinové MMS, 
nebo emailem na adresu liskaom@seznam.
cz. Stejně tak apeluji na všechny zúčastněné, 
aby nevytvářeli zbytečnou mediální hysterii 
během rozhodování o technologii, kterou bude 
zajišťována výroba tepla pro naše domácnosti  
v budoucnosti. Diskuse patří k jednacímu stolu.

Miloslav Liška

teplárny neinvestovalo, to také není pravda, jak 
uvádějí zaměstnanci. Všichni občané Ostrova 
viděli, že se prioritně investovalo do nových 
rozvodů. V případě, že by se nejdříve investovalo 
do kotlů, znamenalo by to, že moderní kotle by 
vytápěly „zem“ okolo starých rozvodů a kotle by 
pak stejně nesplňovaly nové ekologické limity. 
Ve 2. čtvrtletí roku 2012 byly schváleny zákony, 
které zásadním způsobem ovlivňují budoucnost 
teplárny (o ovzduší, podporovaných zdrojích, 
energetický zákon). Před jejich schválením 
nemohla být zahájena rekonstrukce kotelny, 
protože nebyly známy parametry, jaké bude 
muset zařízení splňovat. Po jejich schválení jsme 
zadali studii „ekologizace zdroje“. O tom, že takto 
budeme postupovat, jsme informovali dozorčí 
radu. Najednou, bez vědomí představenstva, 
valná hromada (rada města) rozhodla o výstavbě 
kotle na biomasu jinou společností v  kotelně 
teplárny. Nikdo nechtěl znát stanovisko vedení 
teplárny, jen nám bylo uloženo „bezvýhradně 
poslouchat a sloužit“. My jsme se mohli poprvé 
vyjádřit až na společném jednání vedení města 
se zaměstnanci a zastupiteli v  domě kultury. Je 
dobré, že jeden zaměstnanec toto jednání nahrál 
na kameru, je velice zajímavé se na to podívat. 
Kdyby se postupovalo obvyklým způsobem, 
možná už by stál nebo by se alespoň stavěl 
v teplárně nový kotel na biomasu, což byla jedna 
z variant doporučených ve studii zadané vedením 
společnosti. Akorát by byl navržen podle potřeb 
teplárny a stavěla by ho OT, a.s.   

Pro rok 2014 je plánováno snížení ceny tepla o 2 %. 
Na webových stránkách společnosti je uvedeno, 
že náklady a zisk jsou plánovány o cca 4,5 mil. 
Kč nižší než v roce 2013. To nelze realizovat jinak 
než rozpouštěním rezerv vytvořených za mého 
působení v  OT, a.s. Tvrzení, že je to úsporami 
doporučenými v  auditu, není pravda. Největší 
úspory dle auditu by se dalo dosáhnout snížením 
počtu členů DR z devíti na tři, přičemž placený by 
byl jen jeden. Společnost sice připravuje přechod 
na tzv. monistický systém řízení, ale myslím, že to 
není dáno snahou o úspory, ale cílem je odstřižení 
zaměstnanců od ekonomických údajů a informací. 
Myslím, že samotný audit nebyl iniciován snahou 
najít úspory, ale základním cílem bylo dostat 
mne před soud, ještě lépe do vězení. Jeden 
radní mne seznámil s  navrhovanými otázkami 
auditu. Mnohokrát se tam opakovala formulace, 
„připravte trestní oznámení“. Dnes mám za téměř 
půl milionu korun doklad o tom, že se v teplárně 
za mého působení nekradlo, nezpronevěřovalo, 
neuzavíraly nevýhodné smlouvy. Dokonce 
je v  závěrech napsáno, že nebylo zjištěno ani 
neetické jednání ze strany managementu.

Na závěr chci uvést, že jsem přesvědčen o tom, 
že vytváření špatného obrazu teplárny slouží 
jako příprava zdůvodnění, proč je nutné teplárnu 
pronajmout. Myslím, že se tak stane ještě před 
volbami. Teplárna se bude muset rekonstruovat, 
což do budoucna bude znamenat zdražení 
tepla. V  případě, že bude pronajatá, bude nový 
provozovatel chtít vrátit vložené prostředky  
a realizovat svůj zisk, což může znamenat i větší 
zdražení, než pokud rekonstrukci bude zajišťovat 
Ostrovská teplárenská, a. s.  

Ing. Tibor Hrušovský, 
bývalý ředitel Ostrovské teplárenské, a.s.
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SPORT

PROBLÉM SKATEPARKU

KRASOBRUSLAŘI NA 
BRATISLAVSKÉM LEDĚ ZAZÁŘILI

SKATEPARK (REAKCE ČTENÁŘE)

CHLÉB A HRY

V  místním tisku proběhla v  nedávném čase 
obsáhlá diskuse na téma skatepark ano či ne  
a to i na „vysoké politické úrovni“. Já se vyjádřím 
k problému pragmaticky. Dáte mi určitě za pravdu, 
že se věci mají dělat ve správnou dobu. Takže 
můj názor: skatepark před dvaceti lety ano, nyní 
už ne. Zájem vyšuměl, viz. nyní prázdný pěkný 
skatepark v Klášterci nad Ohří hned u průtahové 
silnice, který před pár lety byl plný kluků. Nyní 
by to byly i v Ostrově vyhozené peníze, zejména 
při jeho umístění mimo město v areálu bývalého 
vojenského autoparku za klášterem. O nutnosti 
hlídače či správce areálu nemluvě. Nový skatepark 
by zel prázdnotou. Stejně jako postupně chátrají  
a zejí prázdnotou nadšenci či obcemi vybudované 
bikrossové areály po celé republice. Vše chce svou 
dobu. Vybudováním zbytečného skateparku naše 
tloustnoucí děti od počítačů nevyženeme. Jaká 
je správná cesta ukazuje snad nový sportpark 
v nemocničním areálu, který prázdnotou opravdu 
nezeje (i když jej nevybudovalo město).

Jan Lisý

V termínu 21. – 22. prosince 2013 se v Bratislavě 
konalo Mezinárodní mistrovství České republiky 
seniorů, sportovních dvojic a tanečních párů. 
Čeští sportovci předvedli výborné výkony. 
Mistry České republiky se stali Tomáš Verner  
(10. seniorský titul!), Eliška Březinová (seniorky), 
Lucii Myslivečková a Neil Brown (taneční páry 
senioři), Courtney Mansour a Michal Češka 
(taneční páry junioři), Anna Dušková a Martin 
Bidař (sportovní dvojice junioři), Natálie 
Kratěnová a Petr Kotlařík (sportovní dvojice žáci).

Karlovarský kraj a město Ostrov reprezentovala 
krasobruslařka Štěpánka Tůmová se svým 
francouzským partnerem Gregory Brissaudem. 
Pár spolu trénuje ve Francii – v Lyonu a to teprve 
tři měsíce. Juniorský pár spolu absolvoval kromě 
exhibice v KV Aréně pouze jeden nominační závod, 
kterým se kvalifikoval na Mezinárodní mistrovství 
do Bratislavy. V pátek absolvovala sympatická 
dvojice první velký závod na bratislavském ledě 
a dle slov Štěpánky byli „pekelně“ nervózní, což 
se projevilo i na hodnocení. Druhý den si volnou 
jízdou svůj premiérový start hodně polepšili  
a mohli být spokojení. Nakonec z  toho bylo  
3. místo a bronzová medaile. Pár měl ze závodů 
skvělý pocit a dle slov rozhodčích a ostatních 
trenérů má tento sympatický pár dobře 
nakročeno a je na dobré cestě dosáhnout dalších 
úspěchů. 
   
Oddíl krasobruslení SKK Ostrov slavil velký 
úspěch také s exhibicí Jak se stát krasobruslařem. 
Děti se představily nejprve na zimním stadionu 
v  Ostrově, který praskal ve švech, a poté v  KV 
Aréně v Karlových Varech, kam dorazila pětistovka 
diváků. Oddíly SKK Ostrov a Kraso Sokolov měly 
opravdu velký úspěch. Už teď se můžete těšit se 
na další exhibici. Pokud máte i vy doma šikovné 
dítko, neváhejte přijít na zimní stadion v Ostrově, 
kde se koná škola bruslení od tří let. A to každé 
úterý a čtvrtek od 17 do 18 hod. pod vedením 
zkušených trenérů, pana Marka Sedlmajera  
a Miroslava Picka.

Mgr. Lada Bláhová

Vážený pane Železný, ani já nepatřím  
k pravidelným čtenářům Ostrovských novin, 
přesto bych se chtěl vyjádřit k Vašemu článku  
o skateparku (OM 12/2013 − pozn. red). Protože 
jsem dlouholetým obyvatelem ulice Nejedlého 
v Ostrově, navrhuji v plánu města změnu: 
postavme skatepark v Nejedlého ulici! Domnívám 
se, že konkávní, konvexní a jiné křivky, nerovnosti 
a díry budou tím pravým adrenalinem pro našich 
přibližně osm možná deset mladých skatérů 
z našeho kulturního města. Budou zde moci 
uplatňovat svoji neúctu k tradičním autoritám  
a město, které nebere v potaz ubohé ekonomické 
aspekty, bude investičně ve veliké výhodě: stačí 
nainstalovat do ulice posílený kontejner na 
sklo, kontejner na plast (pivo se dnes již dodává  
i v plastech) a osadit dostatečné množství 
veřejných popelníků na nedopalky cigaret 
(pokud je budou volnomyšlenkáři používat). Tím 
je vše připraveno a můžeme zde vítat zahraniční 
turisty a delegace zejména z USA a Kanady, kteří 
jednoznačně pochopí vysokou prestiž Ostrova. 
Už je vidím, jak v houfech s nezbytnou žvýkačkou 
v ústech zvedají palce na rukou a s uznáním říkají 
„oukéj, bjutyfůl“. Všichni v širokém okolí uzří, jak 
Ostrov vzkvétá a získává místní i celosvětovou 
prestiž. Zástupy nablýskaných amerických 
automobilů budou parkovat na dobových 
parkovacích místech u zadního vchodu do 
místního gymnázia.Vidím rozzářená očka 
místních dětí z okolí Krušnohoru a přilehlého 
okolí, které s dětskou zvídavostí budou zkoumat 
zaparkované limuzíny zvenčí i z interiéru (všichni
víme, že ve větších městech USA a zejména 
Kanady se vozy na parkovištích nezamykají)  
a večer budou své poznatky vyprávět rodičům 
právě se vrátivším z práce. V případě ochoty menší 
investice ze strany města lze zajistit i stánek na 
hamburgery a postavit ho vedle zadního vchodu 
na rozbitý podstavec květníku, který dokreslí 
dokonalé in prostředí naší atrakce.

Letos tomu bude 25 let, kdy žijeme ve svobodné 
zemi, kdy nejen občané mohou svobodně 
volit své představitele, ale i zastupitelé mohou 
a dokonce jsou povinni hlasovat dle svého 
svědomí a ne podle toho, co předloží vládnoucí 
většina. Proto považuji za nevhodné vypočítávat 
kolik zástupců z jaké strany hlasovalo pro nebo 
proti a navíc podbízet otázku, z jakých to asi bylo 
důvodů. 

Rozpočet pro rok 2014 jsem skutečně nepodpořil 
stejně jako ten na rok 2013. Nebylo to jednoduché 
rozhodnutí. Uvedené rozpočty v sobě obsahovaly 
náklady na řadu akcí, kterým fandím a podporuji 
je. Bohužel ale také výdaje, které považuji za 
nadsazené a v  této výši zbytečné. Zejména  
v době ekonomické krize, kdy dobrý hospodář šetří 
a počítá každou korunu. Mě osobně je tradičně 
trnem v oku 300 tis. Kč, které se každoročně 
bez výběrového řízení dává soukromé firmě 
na závod X Terra, 500 tis. Kč, kterými se přispívá 
téže firmě rovněž bez výběrového řízení na 
Ostrovské kulturní léto a vrcholem všeho je 1 250 
tis. Kč na slavnostní otevření zámku. Když jsem 
tuto částku spatřil v návrhu rozpočtu, hned mě 
napadlo starověké heslo „chléb a hry“. Nemohu 
se zbavit dojmu, ze celá akce nebude zakončením 
rekonstrukce zámku, ale spíše zahájením volební 
kampaně do komunálních voleb v Ostrově. Je 
zvláštní, že v době, kdy se objem peněz na tuto 
akci schvaloval, nebyly podrobnější informace. Na 
dotaz jsem dostal odpověď, že 250 tis. bude na 
ubytování pro cca 40 lidi na 3 − 4 dny. V rozpočtu 
města je dále 250 tis. Kč na občerstvení a 750 tis. 
Kč na kulturní program. Neumím si představit, ze 
bych ve své funkci ředitele Domu kultury Ostrov 
takto pracoval. Nikdy by mi to neprošlo. Proto 
jsem si dovolil luxus demokracie a hlasoval proti. 
Nutno podotknout, že můj  postup schvaluje 
i výbor MO KDU-ČSL, kterou v zastupitelstvu 
zastupuji.

Ing. Marek Poledníček, zastupitel

Štěpánka Tůmová a Gregory Brissaud 
(zdroj: Mgr. Lada Bláhová).

V některých obdobích roku navrhuji dokonce 
přechodně přejmenovat ulici na Apollo 89. To 
by se vázalo na extrémní spad popílku místní 
teplárny do veškerých prostor ulice. Spad se 
v současné době právě výrazně projevuje. 
Navozovalo by to přirozené prostředí měsíční 
krajiny a američtí turisté by neváhali utratit své 
dolary v upravených a vzdušných obchodech  
v Krušnohorské ulici.Věřím, že útrata za pohlednice 
našeho skanzenu a za jednorázové overaly proti 
místní špíně dosáhne uspokojivého obratu  
a posílí koupěschopnost našich spoluobčanů.

Nerad bych scestně posuzoval úspěšnost 
tohoto plánu a ideologicky cvičil naše zástupce 
města, ale ekonomické aspekty a pozitiva, 
která nastanou po tomto boomu, zúročená  
v příjmech do městské poklady, lze potom 
úspěšně investovat do budování dalších 
betonových parkovišť a chodníčků v centru 
města. Zároveň se domnívám, že město Ostrov 
má mnoho jiných a mnohem palčivějších priorit 
a nemělo by se nechat pouze ohromovat výšemi 
dotací na méně potřebné projekty.

Ing. Petr Přibyl
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VELKÁ CENA MĚSTA OSTROVA 
VE STOLNÍM TENISE

REKORDY 
3. SILVESTROVSKÉHO BĚHU

ÚSPĚCHY MLADÉ 
KRASOBRUSLAŘKY

DRÁHOVÉ HALOVÉ MISTROVSTVÍ 
ČR V MOTOLE V REŽII JEZDCŮ 
CYKLOTEAMU OSTROV.

Dne 4. ledna 2014 pořádal oddíl stolního tenisu 
TJ Ostrov 20. ročník Velké ceny města Ostrova ve 
stolním tenise. Turnaj byl vypsán jako bodovací 
turnaj registrovaných hráčů Karlovarského 
a Plzeňského kraje. Prezentovalo se čtyřicet 
dva hráčů, kteří sehráli I. stupeň v jedenácti 
skupinách. První dva ze skupin postupovali do 
II. stupně, který se hrál vyřazovacím systémem. 
Čtyřhry se hrály vyřazovacím systémem. Hrálo se 
na pěti stolech, turnaj řídil hlavní rozhodčí Karel 
Duchoslav.

Výsledky turnaje: 

Dvojhra mužů:  
1. místo  Petrák Martin  TTC Tegernheim
2. místo  Hobl Lukáš KST Cheb
3. místo   Hrčka Jaroslav KST Cheb  

a Jiří Provazník  TJ Ostrov

Čtyřhra:
1. místo Hrčka Jaroslav, Hobl Lukáš KST Cheb
2. místo Provazník Jiří, Provazník Jakub TJ Ostrov
3. místo  Ďurža Karel,  

Ladislav Čáp st. Slovan Karlovy Vary
3. místo  Petrák Martin TTC Tegernheim,  

Žaloudík Jan KST Karlovy Vary

Turnaj proběhl v rámci fair-play a nikomu nebyla 
udělena žlutá ani červená karta. Hráči, kteří se 
umístili na medailových místech, obdrželi peněžní 
ceny. Ředitelství turnaje děkuje sponzorům, a to 
městu Ostrov a OMA CZ a.s.   
                        

Jaroslav Jandák, 
předseda odd. stol. tenisu TJ Ostrov

Už potřetí se ostrovští atleti rozloučili s uplynulým 
rokem Silvestrovským během, tentokrát 
s  rekordní účastí padesáti osmi závodníků. 
Kategorie mužů a žen odstartovaly na trať 
dlouhou 3,3 kilometru společně a první byl v cíli 
Jakub Coufal, reprezentující AK Bílina, v  novém 
traťovém rekordu 10.01 min. O 10 sekund za 
ním doběhl sokolovský Pavel Procházka a bronz 
bral jeho oddílový kolega Jan Sokol. Za zmínku 
stojí i závodník na pátém místě – Robert Čepek, 
který získal v  létě na mistrovství světa veteránů 
stříbrnou a bronzovou medaili na tratích 800  
a 1500 metrů.

Mezi ženami zvítězila časem 11.22 min. účastnice 
olympijských her v  Londýně Ivana Sekyrová, 
také z  AK Sokolov. Druhou Elišku Brožkovou 
z Triatletu Karlovy Vary porazila o celou minutu 
a 21 sekund, třetí se umístila Romana Lubinová 
z  karlovarského lyžařského klubu Slovan. Jedna 
sezóna sice skončila, ale atleti se už teď připravují 
na halové závody i následnou hlavní sezónu na 
dráze.

Všem sportovcům, sportovním příznivcům  
i dalším občanům přejeme úspěšný nový rok.

Eva Pavelková, Atletika Ostrov

Michaela Lucie Hanzlíková v Ostrova prožívá 
sportovní období, které je snem všech sportovců. 
Michaela je krasobruslařka a závodí v kategorii 
žačky za Sportovní krasobruslařský klub Karlovy 
Vary.

Přelom roku je vhodné období na bilancování první 
poloviny závodní krasobruslařské sezóny.
Absolvovala sedm závodů, pět z nich přesvědčivým 
způsobem vyhrála, jednou byla na druhém  
a jednou na třetím místě. Dva z těchto závodů byly 
mezinárodní. Důležitým odrazovým můstkem 
sezóny byly srpnové prověrky výkonnosti 
české krasobruslařské reprezentace. Míša zde 
předvedla famózní výkon se třemi trojitými skoky 
a dvojitým axelem a o její výkonnosti se mluvilo 
v superlativech. Vybojovala si tím kandidaturu 
na českou reprezentaci. Závodní sezónu Míša 
zahájila vítězstvím v  Chomutově, na dalších 
závodech porazila konkurenci z dvanácti států 
na mezinárodních závodech v Trnavě. Bronzovou 
medaili přivezla z rakouského  Grazu, kde se 
účastnilo dokonce osmnáct států a počáteční počet 
žaček byl čtyřicet tři. Míša se musela svým krátkým 
programem kvalifikovat do volných jízd. Povedlo 
se a byl z toho již zmíněný bronz. Vítězné tažení na 
českých zimních stadionech trvalo celý podzim, 
kdy Michaela porážela svoje soupeřky i o 20 bodů 
a přidala i další trojitý skok. Vyvrcholením jejích 
výkonů byl závod Českého poháru v Hradci Králové, 
kde předvedla v součtu krátkého programu a volné 
jízdy celkem sedm bezchybných trojitých skoků a 
dva dvojité axely a vytvořila si fantastický osobní 
rekord 109,55 bodu. Současný skokový repertoár je 
v jejím věku obdivuhodný a v této době je jediná 
v České republice, která jím disponuje.

V současné době vede celostátní žebříček 
kategorie žaček a v lednu bude na Dětské zimní 
olympiádě reprezentovat Karlovarský kraj, který 
spolu s městem Karlovy Vary přispěl nemalou 
finanční částkou  na její sportovní přípravu. Toto 
není sen, je to Míši sportovní realita, za kterou je 
velká podpora rodiny, školy a pedagogického 
sboru a pana ředitele Ostrovského gymnázia  
a  smysluplná, systematická trenérská práce  pod 
vedením trenérky Mgr. Moniky Škorničkové.

Mgr. Monika Škorničková

Lucie Hanzlíková na ledě  
(zdroj: Mgr. Monika Škorničková).

Ve dnech 21.a 22. prosince se konalo MČR dráhařů 
na motolském velodromu. Nominaci na tento vrchol 
zimní sezóny si vyjela čtveřice našich závodníků. 
V žácích Marek Liška a Jiří Luxík, v kadetech Martin 
Čechman a v juniorkách Aneta Klauková.

Závodilo se v  Omniu, což je takový cyklistický 
víceboj, tedy v  šesti různých závodech: sprint, 
vylučovací, bodovací, scratch (hladký závod),  
500 m pevný start, stíhací na 1, 2 a 3 km. Celkovým 
vítězem se stává závodník s  nejnižším součtem 
umístění ze všech disciplín, znamená to, že nesmíte 
zkazit ani jednu distanci, pokud chcete celkově 
uspět. O dramatický průběh tedy bylo postaráno.

Zatím co pro Marka v  žácích bylo úspěchem 
probojování se do osmnáctičlenného finále, 
Jirka tvrdil „muziku“ takovým způsobem, že 
v  závěrečném hodnocení  vybojoval  svoji první 
medaili z  MČR za 3. místo! Ze stupňů vytlačil 
ambiciozní závodníky z  Dukly Praha či Favoritu 
Brno. Jeho medaile byla však po zásluze získána, ve 
všech měřitelných disciplínách si zajel svoje osobní 
rekordy, což také nasvědčuje o dobře načasované 
formě!

Ještě lepšího umístění dosáhl potom Martin, který 
nenechal nic náhodě a ze šesti disciplín čtyři vyhrál, 
jednou byl druhý a jednou čtvrtý! Jak jsme si již 
zvykli na vynikající časy zajížděné Martinem, ani 
nás nenapadlo, že bychom se nedočkali dalšího 
zlepšení. Především čas na 500 m s pevným startem 
za 32,42 sec. je úžasný a i 200 m letmo za 11,51 sec. 
patří historicky k nejlepším časům v ČR v kategorii 
kadet. Martin dále drží neoficiální rekord, když 
nebyl ani jednou v ČP ve Sprintu poražen více jak 
dva roky!

Naše juniorka Aneta dala o sobě hodně znát 
ve sloučené kategorii žen a juniorek. Bojovala 
s  urputností  lvice a nakonec se musela sklonit 
pouze před profesionálními závodnicemi  
a reprezentantkami. Čtvrté místo celkově ji uniklo 
jen o vlásek (0,5 sec.). A ani Anetě není vzdálená 
možnost stát se reprezentantkou ČR.

Jiří Čechman

Martin Čechman na okruhu  
(Zdroj: Jiří Čechman).




