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ÚVODNÍK

Vážení čtenáři,

dovolte mi vás tímto přivítat u dubnového vydání 
Ostrovského měsíčníku, jež se celé nese v duchu 
různých výročí, oslav a veselí. Jak vám již jistě 
správně napověděla titulní stránka, hlavní kulturní 
událostí následujícího období bude oslava 
60.  výročí položení základního kamene Domu 
kultury Ostrov. Tato instituce již více než půl století 
vytváří zázemí pro místní kulturní život a snaží se 
pro vás vybírat ta nejlepší dostupná představení, 
koncerty a filmy. Nejinak tomu bude i 1. května, 
kdy v rámci velké celodenní akce vystoupí řada 
známých osobností českého showbyznysu, a  to 
nejen v samotném domě kultury, ale rovněž 
na Mírovém náměstí a v klášterním areálu na 
Starém městě. Těšit se tak můžete na zajímavá 
představení rozličných žánrů: muzikálové tóny 
zazní v provedení Bohuše Matuše, atmosféru 
první republiky vyčaruje Ondřej Havelka se svými 
Melody Makers a milovníci klasické hudby si poté 
přijdou na své během exhibice Karlovarského 
symfonického orchestru a jeho hostů. Chybět 
však nemohou ani místní hudební talenty ze 
základní umělecké školy či všem dobře známé 
Oskarky z MDDM, jimž se podařilo dosáhnout 
dalšího mezinárodního úspěchu. 

Zatímco Ostrov se na oslavy teprve připravuje, 
naše partnerské město Rastatt v Bádensku-
Württembersku (jihozápadní Německo) má 
ty své, spojené s 300. výročím podepsání 
tzv. rastattského míru, již úspěšně za sebou. 
O  historickém významu tohoto dokumentu 
a jeho vztahu k ostrovským i celoevropským 
dějinám jste se již mohli dočíst v lednovém 
vydání. Ohlédnutí za slavnostním aktem, 
jehož se na pozvání německé strany zúčastnila 
i delegace z Ostrova, naleznete v článku Zuzany 
Železné, členky Spolku přátel města Ostrova. Ve 
vašich představách tak znovu ožijí velké postavy, 
jakými byli princ Evžen Savojský, generalissimus 
habsburských vojsk a známý turkobijec, nebo 
francouzský maršál Claude de Villars, zástupce 
„krále slunce“ Ludvíka XIV. v celém konfliktu. 
Tématu rastattského míru a jeho dopadu na 
tvorbu politických a  společenských hodnot 
Evropy se pak osobně věnuji v rubrice Z historie 
města.

Třetí oslava se týká žen a mužů, kteří mají již dvacet 
let na starosti naši bezpečnost a  dodržování 
vyhlášek a nařízení města − tedy městské 
policie. Slavnostní akt, jehož se kromě starosty 
a dalších zástupců města zúčastnili i  bývalí 
velitelé a rovněž zástupci Policie ČR, se nesl ve 
znamení vzpomínek a rovněž dekorování těch 
strážníků, kteří v řadách městské policie působí 

ÚVODNÍK ŠÉFREDAKTORA
dlouhodobě. Ostrovský měsíčník však i v tomto 
vydání přináší řadu praktických a aktuálních 
informací. V Aktualitách z města tak naleznete 
informace o zápisech do mateřských škol i jejich 
prázdninovém provozu či rozpis čištění města 
a rozmístění velkoobjemových kontejnerů. 
Sportovní rubrika následně nabídne rekapitulaci 
výsledků letošního Plesu sportovců.

Závěrem mi dovolte několik technických 
záležitostí. Jak někteří z vás upozorňovali, 
v  březnovém vydání chyběla rubrika Čtenářské 
příspěvky. Dovolte mi zdůraznit, že se nejednalo 
o zlý záměr redakce, jak se mi k mému velkému 
zklamání snažil podsunout jeden z pisatelů, 
nýbrž nutnost vycházející z kapacitního omezení 
měsíčníku. Velmi si vážíme vašich reakcí 
a postřehů, které našemu periodiku dodávají nový 
rozměr, vzhledem k rozpočtovým mantinelům 
však nejsme schopni jednotlivá vydání pružně 
přizpůsobovat pisatelské poptávce. Část vašich 
příspěvků proto přinášíme nyní, další se budou 
postupně objevovat v dalších číslech. Zároveň 
jsme se rozhodli upravit web domu kultury tak, 
aby na něj bylo možné vkládat příspěvky, které se 
například opakovaně vrací k jednomu tématu, či 
takové, kde na sebe pisatelé sériově odkazují.

Čtení plné inspirace a jarní pohody vám přeje

Jan Železný, šéfredaktor 

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 ve středu 16. dubna 
2014. Uzávěrka reklamy již v pondělí 
14. dubna 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, Eliška 
Failová, 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 DK 
Ostrov

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

1. května 2014 od 10 hod.

1. května 1954 byl položen základní kámen Domu 
kultury Ostrov 

1. května 1955 byl dokončen a slavnostně otevřen 
Dům kultury Ostrov

Objekt byl postaven podle projektu 
akademického architekta Jaroslava Krauze 
a Ing.  Arch. Josefa Sedláčka. Dům kultury je 
příkladem klasicizujících tendencí v architektuře 
padesátých let dvacátého století a v době svého 
vzniku patřila budova k nejmodernějším stánkům 
v naší zemi.

Cílem akce je během jediného dne představit co 
největší počet zábavných programů pro veřejnost 
a naplnit slogan naší organizace “ Naše práce vás 
baví“. Prezentovat dům kultury jako subjekt, který 
plní své historické poselství i v současnosti. Dům 
kultury města Ostrova je společně s náměstím 
před ním od 12. května 1998 veden v seznamu 
kulturních památek.

Program:

Mírové náměstí

10.00 Zahájení oslav k příležitosti položení 
základního kamene Domu kultury Ostrov (1954 − 
2014)

10.15 Vystoupení Oskarek Ostrov TJ MDDM 
Evy Žilákové

10.35 Veselí muzikanti pod vedením kapelníka 
Viliama Béreše

12.45 Vystoupení Oskarek Ostrov TJ MDDM 
Evy Žilákové

13.00 Úvodní slovo starosta města Bc. Pavel 
Čekan – Slavíme 60 let 

13.15 After Party Band pod vedením Alexandra 
Šťastného a Swing Melody Ostrov pod vedením 
Jana Veverky, uměleckým vedoucím je Vlastislav 
Mareš, ZUŠ Ostrov.

14.00 Retro pásmo 80. léta, Bludiště Karlovy Vary.

divadelní sál

15.15 DUO KAMÉLIE, BOHUŠ MATUŠ

18.00 ONDŘEJ HAVELKA AND HIS MELODY 
MAKERS

Strhující show plná rytmu a humoru, korunovaná 
brilantními výkony. Pestrý repertoár zahrnuje 
atraktivní skladby širokého žánrového spektra, 
sweet and hot, od hollywoodských muzikálů až 
po vrcholná čísla swingových big-bandů. 

kostel Zvěstování Panny Marie

20.00 KONCERT KARLOVARSKÉHO 
SYMFONICKÉHO ORCHESTRU a jeho hostů pod 
taktovkou šéfdirigenta Martina Lebela. Repertoár 
Karlovarského symfonického orchestru zahrnuje 
klasická díla Antonína Dvořáka – Karneval, op. 92 
a Symfonie č. 9 „ Z Nového světa“, op. 95, 4. věta 
Allergro noc fuoco. 

POZVÁNKA DOMU KULTURY 
NA AKCI SLAVÍME 60 LET

Hosté koncertu:

Zdeněk Svozil – housle
Václav Kunt – flétna
Barbara Maria Willi – cembalo

Vstupenku na koncerty zakoupí zájemci 
v  Infocentrech města Ostrov nebo online na 
www.dk-ostrov.cz

výstavy DK

1. – 31. května, foyer Domu kultury Ostrov

ZKOUŠKA ODVAHY – Příběhy nezletilých 
politických vězňů padesátých let

Výstava tematicky zaměřená na politickou 
perzekuci mladistvých v prvních letech 
režimu. Téma, jemuž historickou obcí dosud 
nebyla věnována větší pozornost, mapuje 
osudy a  odbojovou činnost čtyř skupin, 
založených v období 1948 – 1949 a zahrnujících 
ponejvíce skauty, Sokoly a příslušníky režimem 
pronásledovaných rodin – živnostníky 
a  zemědělce. Obsahově se výstava opírá 
o  studium archivních materiálů, dochovaných 
v Archivu bezpečnostních složek, ve IV. oddělení 
Národního archivu a svědectví žijících pamětníků, 
převážně v litomyšlském regionu. Záměrem 
autora bylo nejen přinést informace o zajímavé 
skupině politických vězňů, ale i upozornit na 
jejich dosud opomíjené postavení. (Ústav pro 
výzkum totalitních režimů)

1. května, předsálí Domu kultury Ostrov

SIRKOVÉ NÁLEPKY

Grafická díla, aplikovaná na sirkových nálepkách, 
dokumentující život a zájmy této společnosti.

Kino DK

Velké kino a kinokavárna

V rámci akce budou mít návštěvníci Domu 
kultury Ostrov možnost zhlédnout aktuální 
záznamy událostí roku 1954 (Československý 
filmový týdeník), které jsou již dnes historickým 
dokumentem.

...dále na vás čeká UKÁZKA A PŘEHLÍDKA 
HISTORICKÝCH VOZŮ – VELOREXŮ na Mírovém 
náměstí. Seznámení a ukázku jedinečných vozů 
povede p. Mondri.

DÍLNA PRO DĚTI – Bludiště Karlovy Vary 
v klubovnách Domu kultury Ostrov.

Celodenním programem vás bude provázet 
moderátor RICHARD LANGER.

Dům kultury a jeho prostory budou otevřeny 
návštěvníkům akce po celý den.

Na Mírovém náměstí pro Vás budou po celý den 
připraveny tradiční stánky s občerstvením.

Romana Parmová, ředitelka 
Martina Pavlasová, prop. specialistka

(zdroj fotografií: Archiv DK Ostrov)
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AKTUALITY Z MĚSTA

Barokní město Rastatt, vyzdobené barevnými 
vlajkami, přivítalo ve čtvrtek 6. března hosty 
slavnostního aktu ku příležitosti 300. výročí 
uzavření rastattského míru. Město Ostrov 
zastupovala delegace pod vedením radního 
Ing.  Josefa Železného. Zúčastnila se také 
kronikářka města paní Walburga Mikešová, která 
spolu s Mgr. Čepelákovou připravovala podklady 
pro výstavu v Rastattském městském muzeu. 
Tato expozice nazvaná „… že všechny války jsou 
nesmyslné“ (výrok prince Evžena Savojského) 
mapuje období před a po uzavření rastattského 
míru a její část je rovněž věnována Einsiedelnské 
kapli, jejíž základní kámen tam položila 
markraběnka bádenská Sibylla Augusta v  roce 
1714 jako poděkování za dosažený mír. Tato 
smlouva podepsaná v noci ze 6. na 7. března 1714 
mezi habsburským Rakouskem zastoupeným 
princem Evženem Savojským a maršálem 
Villarsem, pověřencem francouzského krále 
Ludvíka XIV., znamenala po století válek konečně 
mír a možnost obnovy bádenského markrabství 
(viz OM 1/2014).

Kostel sv. Alexandra na rastattském náměstí se stal 
dějištěm velkolepého slavnostního aktu, jehož 
důležitost podpořila svojí účastí řada významných 
hostů. Záštitu nad oslavami převzal předseda 
vlády spolkové země Badenska-Württemberska 
Winfried Kretschmann. Mezi hosty bylo možné 
spatřit i bádenského prince Bernharda, poslance 
spolkového sněmu, zemského parlamentu, 
vedoucí představitele politických stran i církve. 
Krátce před oslavami se omluvil místopředseda 
Evropského parlamentu Rainer Wieland. Po 
hudebním úvodu přivítal vrchní starosta Hans 
Jürgen Pütsch přítomné hosty a ve svém krátkém 
projevu vyzdvihl význam této historické události 
pro rozvoj oblasti sužované tehdy expanzivní 
politikou Francie a rovněž poukázal na fakt, že 
ani dnes není mír pro všechny samozřejmostí. 
Velice působivá byla interpretace k tomuto 
výročí zkomponovaného pochodu Thomase 
Hofmanna „Oni se nikdy nepoučí“, zdůrazňujícího 
nesmyslnost válek. 

Po doznění skladby zhodnotil předseda spolkové 
vlády Bádenska-Württemberska ve svém projevu 
tuto historickou událost, vyzdvihl význam EU 
v procesu zachování míru a vyslovil se pro její 
rozšíření a společnou zahraniční a  obrannou 
politiku. V podobném duchu hovořila ve své 
přednášce nazvané „PAX EUROPEA – mír v Evropě“ 
i filosofka pocházející z Rastattu Dr.  Margarethe 
Huberová. Upozornila na skutečnost, že už 
v  roce 1713 existovala snaha o vytvoření tzv. 

OSLAVY RASTATTSKÉHO MÍRU − 
PODPORA JEDNOTNÉ EVROPY

JARNÍ BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ 2014

„společenství rovnoprávných“ – konfederace 
evropských mocností, kterou prosazoval 
spisovatel a francouzský abbé de Saint Pierre, 
ale návrh se nesetkal s kladným ohlasem. Dnes 
zastupuje tuto úlohu právě EU. Dr. Huberová 
varovala před tím, aby se unie neomezovala 
pouze na vznik eurozóny a neztratila tím svůj 
pravý význam. Evropa má zůstat živá díky své 
rozmanitosti a zároveň jednotě myšlení. 

Po doznění tónů závěrečné skladby poděkoval 
vrchní starosta města Hans Jürgen Pütsch hostům 
za účast a poté se všichni přítomní vydali za zvuku 
zvonů vedeni praporečníky k rastattské rezidenci, 

Josef Železný s členy spolku Heimatverband 
Schlackenwerth (zdroj. W. Mikešová).

kde byli přivítáni skupinou trubačů „Türkenlouis“. 
Winfried Kretschmann a bádenský princ Bernhard 
se zapsali do zlaté knihy města Rastattu. Hosté 
měli možnost prohlédnout si reprezentační 
prostory zámku, vybudovaného markrabětem 
bádenským Ludwigem Wilhelmem a jeho chotí 
markraběnkou Sibyllou Augustou, i výstavu ve 
vojenském muzeu, vztahující se rovněž k této 
historické události – „Mír pro Evropu – 300 let 
rastattského míru“. Zároveň byla otevřena i již 
zmiňovaná výstava v městském muzeu. Tou naši 
delegaci spolu se členy spolku Heimatverband 
Schlackenwerth provedla ředitelka muzea Iris 
Baumgärtnerová. 

Zuzana Železná, Spolek přátel města Ostrova

14 1.4. Kollárova
 2.4. Severní
 3.4. Masarykova (Hlavní - Severní)
15 8.4. Májová (Kollárova - Luční)
 9.4. Hlavní (Jáchymovská – Luční), za Policií
 10.4. Hlavní (Luční - penzion), penzion
 15.4. Štůrova, Palackého
16 16.4. kulatá drogerie, za Poštou
 17.4. Jungmannova, Šafaříkova
17 22.4. Družební, Zahradní
 23.4. Lidická (Jáchymovská - Masarykova)
 24.4. Masarykova (Lidická – Krušnohorská), Seifertova
 29.4. Lidická (od Klínovecké)
18 30.4. Lidická horní, Lidická (Klínovecká – Masarykova)
 2.5. Krušnohorská
 6.5. Halasova, Lipová
19 7.5. Dukelských hrdinů, Máchova, Nádražní (Dukelských hrdinů - Jáchymovská)
 9.5. Odborů
20 12.5. Studentská, za Krušnohorem, Hornická
 13.5. Karlovarská, Čapkova
 14.5. Nejedlého, Krátká
 15.5. Nádražní (Dukelských hrdinů – nádraží) Moříčov
21 19.5. Klínovecká, horní Klínovecká + za MěÚ
 20.5. Jáchymovská (od semafóru x Hroznětínská)
 21.5. Jáchymovská (Hroznětínská x Nádražní)
 22.5. Hroznětínská, Bezručova, Sukova, Smetanova
22 26.5. Staré náměstí, Šlikova, Jiráskova
 27.5. Dlouhá, Žižkova, Malé náměstí
 28.5. Klášterní, Školní, Staroměstská, areál Kláštera
 29.5. U Koupaliště, parkoviště u koupaliště
23 2.6. Klicperova
 3.6. Komenského, Myslbekova (Komenského - Mánesova)
 4.6. Mánesova,Myslbekova (Mánesova - S. K. Neumanna)
 5.6. S. K. Neumanna, U Atlantisu
24 9.6. Vančurova + zimní stadion, Myslbekova (S. K. Neumanna - Vančurova)
 10.6. Mírové náměstí - sever (parkoviště), Tylova
 11.6. Mírové náměstí - jih (parkoviště), Brigádnická
 12.6. U Nemocnice
25 16.6. Lesní, Jedlová, Habrová, Topolová, Smrková, Pod Křížkem
 17.6. Borecká , Májová (Horská - Borecká)
 18.6. Horská, Májová (Luční – Horská)
 19.6. Luční + vnitroblok bazének + za stometrákem
26 23.6. Dvořákova, Alšova, Na Kopci
 24.6. Sládkova, Na Příkopě, Nad Nádražím
 25.6. Dolní a Horní Žďár
 26.6. Kfely, Hluboký, Vykmanov
27 30.6. Květnová, Maroltov

týden datum ulice

Ulice neuvedené v tomto seznamu (nevyužívané k stálému parkování) budou čištěny bez celodenních 
uzavírek. Blokové čištění se bude provádět v době od 07.00 hod do 15.00 hod.
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AKTUALITY Z MĚSTA

JARNÍ ÚKLID: ROZMÍSTĚNÍ 
VELKOOBJEMOVÝCH 
KONTEJNERŮ

Akce je naplánována celkem na osm etap od 
12. dubna 2014 do 31. května 2014 a bude 
probíhat vždy v sobotu v dopoledních hodinách. 
Z technických důvodů budou kontejnery 
přistaveny v sobotu ráno a odvezeny v sobotu po 
14.00 hod.
Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pouze 
pro objemný odpad z domácností (např. nábytek, 
koberce, dřevo, kovy aj.). Kontejnery mohou 
využívat pouze fyzické osoby. Doporučujeme 
odpady rozebrat na menší části (např. skříně 
a jiný nábytek) a vložit je do kontejneru tak, aby se 
využil celý jeho prostor. Odpady odložené mimo 
kontejner budou posuzovány jako nepřípustné 
zakládání černé skládky (bude řešeno městskou 
policií).
Bližší informace naleznete na www.ostrov.cz, 
odbor majetkové správy nebo RK Reba a Ikon.

Rozmístění kontejnerů bude na obvyklých 
místech:
 12. 4. (sobota)
•	 Kollárova	1265	–	73	
•	 Kollárova	1115	–	17	
•	 Kollárova	1124	–	6
•	 Severní	1177
•	 Masarykova	1149	(u	tříděného	odpadu)	
•	 Masarykova	787	(u	tříděného	odpadu)
•	 Májová	1157	–	1158
•	 Dolní	Žďár	(u	bývalého	statku)

 19. 4. (sobota)
•	 Májová	842
•	 Májová	940
•	 Štúrova	(u	bývalého	bazénku)
•	 Luční	831
•	 Horská	875
•	 Borecká	878
•	 Hlavní	1064
•	 Horní	Žďár	(u	trafostanice)

 26. 4. (sobota)
•	 Lokalita	pod	Křížkem
•	 Penzion	pro	důchodce
•	 zadní	Lidická	3	x
•	 Vančurova	za	domem	1084
•	 za	Atlantisem	ul.	Myslbekova
•	 Hluboký	(u	trafa)

 3. 5. (sobota)
•	 Mánesova	957
•	 Mánesova	1013
•	 Klicperova	2	x
•	 Brigádnická
•	 Lidická	naproti	BPO
•	 Šafaříkova
•	 Nerudova	700	−	5
•	 Kfely	(za	bývalou	hospodou)

 10. 5. (sobota)

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 
MATEŘSKÝCH ŠKOL

Rada města na svém jednání dne 3. března 2014 
vydala souhlas s tím, že v době letních prázdnin 
bude pro děti z ostrovských mateřských škol, pro 
které rodiče nemohou zajistit péči po celou dobu 
uzavření jejich mateřské školy, ve které mají dítě 
zapsané, zajištěn provoz takto:

•	 od	30.	června	2014	do	1.	srpna	2014	v	Mateřské	
škole Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary

•	 od	4.	srpna	2014	do	29.	srpna	2014	v	Mateřské	
škole, Krušnohorská 766, okres Karlovy Vary

Mateřská škola Ostrov, Masarykova 1195, okres 
Karlovy Vary bude zajišťovat provoz po celou 
dobu prázdnin, ale pouze pro své děti.

Bližší informace rodiče získají u ředitelky/ředitele 
své mateřské školy. V ostatních uzavřených 
školách budou probíhat opravy a rekonstrukce.

Ing. Bc. Dagmar Hríňová, 
odbor kancelář starosty 

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL 
PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Po dohodě zřizovatele s vedením ostrovských 
mateřských škol proběhne ve středu 23. dubna 
2014 a ve čtvrtek 24. dubna 2014 vždy od 10.00 
do 11.00 hod. a odpoledne od 14.00 do 16.00 
hod. zápis dětí ke vzdělávání od 1. září 2014 
ve všech mateřských školách v Ostrově.

Žádáme rodiče, aby navštívili při zápisu pouze 
jednu mateřskou školu a s sebou přinesli:
- rodný list dítěte

-  občanský průkaz zákonného zástupce (rodiče)

- cizinci – potvrzení o pobytu dítěte na území ČR

-  u zápisu se domluvíte na termínu předložení  
 potvrzení od dětského lékaře 

Přednostně budou přijímány děti v posledním 
roce před začátkem povinné školní docházky, děti 
s trvalým pobytem na území města, sourozenci již 
zapsaných dětí a podle věku děti až do naplnění 
kapacity jednotlivých mateřských škol. Děti, 
kterým k září 2014 ještě nebudou tři roky, mohou 
být přijaty pouze v případě volné kapacity.

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí, v jakém 
budou žádosti do mateřských škol doručeny. Bližší 
informace naleznete na webových stránkách 
jednotlivých mateřských škol.

Názvy mateřských škol v Ostrově, web adresy:
Mateřská škola Ostrov, Halasova 765, okres 
Karlovy Vary, www.mshalasova.cz

Mateřská škola Ostrov, Masarykova 1195, okres 
Karlovy Vary, www.msmasarykova.estranky.cz

Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045 okres 
Karlovy Vary, www.mspalackeho.cz

Mateřská škola Ostrov, Krušnohorská 766 okres 
Karlovy Vary, www.mskrusnohorska.cz

Základní škola J. V. Myslbeka a Mateřská škola 
Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary, 
www.zsjvm.cz

MěÚ Ostrov

•	 Jáchymovská	1377
•	 Družební	1322
•	 Jungmannova	2	x
•	 Jáchymovská	801	–	4
•	 Smetanova
•	 Družební	u	1329
•	 Horní	Žďár	(u	restaurace	U	Václava)

 17. 5. (sobota)
•	 Klášterní	areál
•	 Staroměstská
•	 parkoviště	u	vjezdu	na	Staré	náměstí
•	 Družební	1275
•	 Jáchymovská	201	–	3
•	 Seifertova	u	MŠ
•	 Halasova	(u	galanterie)

 24. 5. (sobota)
•	 Na	kopci
•	 Studentská	x	Sládkova
•	 Hornická	x	Nejedlého
•	 Hornická	x	Odborů
•	 Klínovecká	965	u	telef.	budky
•	 Krušnohorská	u	č.p.	615
•	 Dukelských	hrdinů

 31. 5. (sobota)
•	 Nad	nádražím
•	 Mořičovská	293	–	1021
•	 Vykmanov	(u	paneláku)
•	 Maroltov
•	 Květnová	2	x	(u	Jednoty,	u	paneláku)
•	 Mořičov

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

Sběrný dvůr:
Adresa: Marius Pedersen a.s., Krušnohorská 792, 
Ostrov
Provozní doba:
 po – pá: 7.30 – 11.30; 12.00 – 16.00 hod
 so: 8.00 – 14.00 hod
Zodpovědná osoba: Pavel Husárek

Ing. Bohuslav Schneider, 
vedoucí odboru majetkové správy
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Ve čtvrtek 27. února 2014 byla za účasti TV Ostrov 
a kronikářky města paní Walburgy Mikešové 
sejmuta z věže ostrovského zámku hrotnice. 
Hrotnice je svislý sloupek, na který bývá osazena 
makovice a kříž, a kterým prochází jímací tyč 
hromosvodu. Při sejmutí hrotnice bylo zjištěno, 
že je zhotovena ze zinkového plechu a že je plech 
již značně poškozen. Původní hrotnice bude 
nahrazena kopií z měděného plechu a vrácena 
na původní špičku věže zámku. Po osazení na 
věž zámku bude vložena do makovice schránka 
s „poselstvím budoucím generacím“. 

Jiří Šuster, 
vedoucí odboru investic

SEJMUTÍ HROTNICE Z VĚŽE 
OSTROVSKÉHO ZÁMKU

JARNÍ VÍTÁNÍ MIMINEK 

První březnovou sobotu zaplnil obřadní síň 
Staré radnice křik našich nejmenších. Sudičky 
z Rodinného centra Ostrůvek a starosta Bc. Pavel 
Čekan společně přivítali mezi ostrovské občánky 
Barunku Burkovou, Johanku Fořtíkovou, 
Tadeáše Chmela, Lucii Jančíkovou, Magdalenu 
Koki, Barborku Krejsovou, Mária Kulkovského, 
Davida Lenka, Adrianu Macurovou, Viktorku Evu 
Obítkovou, Jakuba Preclíka, Tomáše Rajtslégra, 
Sofii Szabó a Vendelína Šefla.

Každé miminko obdrželo pamětní list, maminky 
kytičku a další drobné dárečky od našich 
sponzorů Koruny Pralines, kavárny Caffíčko, 
společnosti HiPP a HERO a manželů Čekanových. 
Všemu byl přítomen fotograf a kameraman, kteří 
tuto slavnostní atmosféru zachytili na fotografie 
a  videozáznam. Na další miminka se těšíme již 
31. května 2014. 

Podrobnější informace naleznete na www.
centrumostruvek.cz

 Pavlína Lišková, 
jednatelka RC Ostrůvek

Zdroj: MěÚ Ostrov.

23. ročník veletrhu cestovního ruchu – Holiday 
World 2014 – se konal ve dnech 20. až 23. února 
2014 v areálu holešovického Výstaviště v Praze, 
společně s osmým ročníkem gastronomického 

ÚČAST NA VELETRHU 
HOLIDAY WORLD 2014

Zdroj: Archiv RC Ostrůvek.

veletrhu Top Gastro & Hotel a s 19. ročníkem 
veletrhu golfového vybavení a turistiky 
v  České republice – Golf Show. Mezinárodní 
veletrh cestovního ruchu Holiday World je 
nejvýznamnější akcí svého druhu nejen v České 
republice, ale i v regionu střední Evropy; jeho 
organizátorem je Incheba Praha.

Veletrh Holiday World byl už tradičně rozdělen 
na dva pracovní dny pro odbornou veřejnost 
a víkendové dny, které patřily veřejnosti laické. 
Využili jsme nabídky Živého kraje a v rámci 
veletrhu jsme obsadili jeden z výstavních stánků 
pro prezentaci města Ostrova jako zajímavého 
turistického cíle v Karlovarském kraji, a to v pátek 
21. února pro odbornou veřejnost a v sobotu 
22. února pro laickou veřejnost.

U stánku města Ostrova byly prezentovány nově 
vytvořené propagační materiály, představující 
komplex klášterního areálu (Posvátného okrsku) 
s jeho stavebními skvosty, dále Zámecký park 
s Letohrádkem, Palác princů a další památky 
Starého města. Zájem řady návštěvníků směřoval 
i ke spojení Ostrova s tradicí porcelánové výroby, 
unikátní zástavbě nového sídliště v duchu sorely 
i k postavě významného sochaře Jaroslava 
Šlezingera.

Na základě odpovědí dotazovaných návštěvníků 
veletrhu bylo patrné, že město Ostrov určitě není 
podceňovaným turistickým cílem a   povědomí 
o  jeho krásách je mezi nadšenými turisty 
rozšířené. Větší zájem o barokní památky jevili 
především lidé středního a důchodového 
věku, přičemž mladé rodiny upřednostňovaly 
interaktivní zábavu a více zážitkových programů 
pro děti. 

Zdroj: MěÚ Ostrov.

Veškeré podněty získané na veletrhu cestovního 
ruchu se nám tak mohou stát startovním můstkem 
pro budoucí aktivity a projekty zaměřené na nové 
skupiny návštěvníků našeho jedinečného města.

Eliška Failová, 
vedoucí kláštera v Ostrově
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ZE ZÁZNAMŮ MĚSTSKÉ POLICIE

Dne 17. února 2014 v  13.55 
hod. přijali strážníci MP 
Ostrov oznámení, že neznámý 
muž vykonává velkou 
potřebu přímo před základní 
uměleckou školou. Hlídka MP 
muže dle popisu oznamovatele 
v katastru města vypátrala. 

Muž se k činu přiznal a po zaplacení blokové 
pokuty své „umělecké“ dílo uklidil.

Dne 17. února 2014 v 17.10 hod. si při pěší kontrolní 
činnosti hlídka MP Ostrov povšimla chlapce, který 
si za rohem jednoho z domů v  Brigádnické ulici 
oblékal maškarní kostým čerta. Šetřením bylo 
zjištěno, že chlapec tento kostým před několika 
minutami odcizil v obchodním domě „Brigádník“. 
Zboží bylo vráceno do obchodu a chlapcovo 
jednání, vzhledem k jeho nízkému věku, strážníci 
oznámili na odbor sociálně-právní ochrany dětí.

Dne 28. února 2014 v 18.20 hod. přijala hlídka 
MP oznámení od pracovníků ostrahy OD Tesco, 
že v obchodě zadrželi zloděje. Hlídka MP zjistila, 
že krádeže se dopustili tři mladíci ve věku 12, 14 
a 15 let, kteří zatoužili po krabičce prezervativů 
a zubní pastě s bělícím účinkem. Vzhledem k jejich 
nízkému věku bylo jejich jednání oznámeno na 
odbor sociálních věcí a mladíky hlídka předala 
rodičům.

Dne 2. března 2014 v 10.18 hod. obdržela hlídka 
MP Ostrov oznámení, že v ulici Moříčovská leží 
na silnici zraněný bažant. Hlídka MP zjistila, že 
bažanta nejspíše srazilo projíždějící vozidlo, 
které mu poranilo nohu. Na místo byl přivolán 
pracovník útulku Bety, který bažanta převezl 
k ošetření do ostrovského Macíku.

Dne 5. března 2014 v 11.00 hod. obdržela hlídka 
MP oznámení od pracovníků teplárny, že jim 
někdo z pozemku odcizil cca 5 m dlouhou rouru. 
Hlídce MP se podařilo nalézt dva muže v jedné 
z místních sběren kovu, kteří se právě pokoušeli 
odcizenou rouru zpeněžit. Vhledem k tomu, že 
způsobená škoda nepřesáhla 5000 Kč, dostali 
pachatelé místo peněz za železo tučnou blokovou 
pokutu. 

Dne 9. března 2014 v 02.55 hodin při pravidelné 
kontrole katastru města Ostrov spatřila hlídka 
MP v ulici Krušnohorská podezřelou osobu na 
neosvětleném kole. Hlídka se pokusila tuto osobu 
zastavit, ale ta před hlídkou začala ujíždět ulicí 
Máchova, kde jí hlídka dostihla. Jak se posléze 
ukázalo, jednalo se o muže s pestrou minulostí, 
který měl v batohu páčidlo, dva šroubováky 
upravené na otvírání zámků a hasák. Muže 
si následně převzali kolegové z PČR k dalším 
úkonům.

MP Ostrov se pilně připravuje na jarní výuku 
BESIP na dopravním hřišti a za tímto účelem 
pořídila pro naše školáky zbrusu nové koloběžky. 
K dnešnímu dni registrujeme zájem již šestnácti 
tříd o výuku na tomto dopravním hřišti.

Ladislav Martínek, MP Ostrov

V pátek 21. února 2014 od 15.00 hod. pořádala 
Městská policie Ostrov slavnostní odpoledne 
k dvacátému výročí svého založení. Na tuto 
oslavu byli pozváni předešlí velitelé, členové 
rady a zastupitelstva města, zástupci Policie ČR 
a okolních městských policií a další vážení hosté. 
Ne všichni pozvání přijali, přesto se v prostorách 
Oranžerie Václava Havla sešlo bezmála padesát 
hostů.

Celým odpolednem provázel moderátor pan 
Richard Langer, který svým šarmem a vtipem 
navodil velice příjemnou atmosféru. Následně 
všechny hosty přivítal zástupce vedoucího pan 
Ladislav Martínek a předal slovo starostovi města 
Bc. Pavlu Čekanovi, který zhodnotil a hlavně 
připomněl předchozích dvacet let MP Ostrov. Dále 
pan starosta ocenil všechny strážníky finančním 
darem a strážníkům sloužícím pět a více let předal 
medaile za věrnost. Po všech oficialitách bylo pro 
všechny hosty připraveno drobné pohoštění, ke 
kterému zahrála pěknou muziku kapela Františka 
Kůse. 

Ladislav Martínek, 
MP Ostrov

MĚSTSKÁ POLICIE OSLAVILA 
20 LET VZNIKU

Zdroj: MP Ostrov.

Dnes potěšíme všechny příznivce hororových 
snímků. V rámci rozšířené analogové nabídky jsme 
začali od března vysílat program HOROR Film, 
který střídá úderem půlnoci vysílání programu CS 
Mini/CS Film. Diváci zde mohou denně sledovat 
dva až tři hororové filmy, jejichž vysílání zpravidla 
končí kolem cca. 05.30 − 06.00 hod. Kompletní 
nabídku vysílání tohoto programu pak naleznete 
na www.hororfilm.tv.

Dále vás chceme informovat o tom, že se nám 
podařilo dokončit zcela novou a kompletně 
přepracovanou podobu našich webových 
stránek, které jsme pro vás spustili začátkem 
měsíce března. Najdete zde bližší informace 
o  naší kabelové televizi, nabízených službách 
a  řadu dalších novinek včetně videoarchivu 
našeho vysílání. Neváhejte proto a navštivte naše 
nové webové stránky na www.tv-ostrov.cz.

Plán vysílání – duben 2014

3. dubna

18.00 Zahájení programového bloku 
 Zprávy + Informační servis + Policejní  
 zpravodajství + Okénko z radnice
 Pořad: Kulturní měšec

 Pořad: Rozhovor na téma – hejtman 
 Karlovarského kraje PaedDr. Josef 
 Novotný

9. dubna

15.00 Přímý přenos jednání Zastupitelstva  
 města Ostrov

10. dubna

18.00 Záznam jednání Zastupitelstva města  
 Ostrov

17. dubna

18.00 Zahájení programového bloku 
 Zprávy + Informační servis + Policejní 
 zpravodajství + Okénko z radnice
 Pořad: Škola hrou – Základní škola  
 Masarykova
 Pořad: S-MIX

24. dubna

18.00 Zahájení programového bloku 
 Zprávy + Informační servis 
 Pořad: Kinotip
 Pořad: T. T. T. - Proměny
 Pořad: Rozcestník

Změna programu vyhrazena. Aktuální informace 
o připravovaném vysílání můžete vždy 
s  předstihem sledovat na Facebooku TV Ostrov 
a také na www.tv-ostrov.cz, 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
(Mírové nám. 733, Ostrov) je:

Pondělí 8.00 – 17.00 hod.
Úterý 9.00 – 17.00 hod.
Středa 8.00 – 17.00 hod.
Čtvrtek 9.00 – 17.00 hod.
Pátek 9.00 – 15.00 hod.

Ing. Libuše Benešová, jednatelka
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DUBEN V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ

EKOCENTRUM V DUBNU

Jarní interaktivní stezka „Děti dětem“
Ne 13. 4. 
Ekocentrum Ostrov ve spolupráci s občanským 
sdružením Benjamin zve rodiče s dětmi a samotné 
děti od osmi let v neděli 13. dubna na interaktivní 
stezku „Děti dětem“. 

Stezka má osm zastavení a je zaměřena na 
oblast Nejdku − rostliny, zvířata, horniny a lidi. 
Má délku 5 km. Na závěr víkendové stezky 
slosujeme účastnické karty o drobné ceny. 
Doprava z  Ostrova i zpět je zajištěna. Vzhledem 
k tomu, že počet účastníků je limitován kapacitou 
autobusu, je nutné se na stezku přihlásit předem 
v ekocentru (EC) a uhradit účastnický poplatek ve 
výši 20 Kč/osoba a to do čtvrtka 10. dubna

Den Země • Den otevřených dveří 
Po 22. 4., od 9.30 do 13.00 hod.
V rámci Dne Země zvou pracovníci EC děti 
ostrovských mateřských a základních škol 
a širokou veřejnost na Den otevřených dveří.

Tvoříme doma z odpadu
Stále můžete tvořit výrobky z jakéhokoliv 
odpadového či zbytkového materiálu − 
krabiček, brček, korálků, knoflíků, ruliček, papíru 

iQRace – soutěž, 1. 4. – 31. 5.
Druhý ročník soutěže pro děti a mládež od 6 do 18 
let. Soutěž je založena na principu geocachingu. 
Hledej QR kódy, odpověz na soutěžní otázky, 
splň úkoly, získej body a můžeš vyhrát hodnotné 
ceny. Více informací najdeš přímo na stránkách 
soutěže: iqrace.mkostrov.cz. 

Noc s Andersenem 2014, 4. – 5. 4., celá knihovna
I letos čeká dětské čtenáře nocování v knihovně. 
Tentokrát s komisařem Vrťapkou. Děti čeká 
divadlo, spousta her a soutěží, stezka odvahy, 
promenáda v maskách atd. V rámci večera 
budou vyhlášeni nejlepší mladí čtenáři a nejlepší 
čtenářská rodina za rok 2013.

Rok koně, 6. – 30. 4., Oranžerie Václava Havla
Výstava obrazů malířky Helen Schargo. Vernisáž 
výstavy proběhne v neděli 6. dubna v Oranžerii 
Václava Havla od 17.00 hod.

Voodoo Afrika, 7. 4., 16.30 hod., učebna
Přednáška cestovatele, fotografa a novináře 
Tomáše Kubeše. Dozvíte se o tajemném 
kultu voodoo, jeho hledání po Africe, tajných 
společenstvích, čarodějích, starověkých rituálech 
i o pravé tváři Afriky. Svědectví o části kontinentu, 
kde mnoho věcí funguje stejně jako před staletími. 
Nechte se zavést strhující dobrodružnou cestou 
do několika západoafrických zemí – Beninu, Toga, 
Burkiny Faso, Mali nebo Ghany. Vstupné: 20 Kč.

Promítání amatérských filmů, 8. 4., 17.00 hod., 
učebna
Čtvrté promítání amatérské filmové kroniky. 
Obsahem budou záběry z let minulých – 
např. III. konference SSM, otevření druhého 
domu pečovatelské služby, záběry z natáčení 
BoB studia atd. Promítá pan Stanislav Churý. 
Vstupné: ZDARMA.

Origami šperky, 15. 4., 16.00 hod., učebna
Tvůrčí dílna Zdeňky Bílkové. Dokonce i klasické 
japonské skládačky lze použít k tvorbě 
originálních šperků. Přijďte si vyzkoušet tuto 
zajímavou techniku. Veškerý potřebný materiál 
bude k dispozici. Vstupné: 100 Kč.

Nejchutnější velikonoční mazanec, 17. 4., 13.00 
hod., učebna
Soutěž pro všechny, kdo rádi pečou. Umíte upéct 
ten nejlahodnější mazanec? Rádi soutěžíte? 
Upečte mazanec, přineste jej do knihovny, 
„změřte síly“ s ostatními a vyhrajte! Do 13.00 
hod. budou přijímány soutěžní mazance, poté 
proběhne hodnocení a v 15.00 hod. vyhlášení 
výsledků. Ve hře je kuchařka a poukaz na roční 
registraci v knihovně zdarma.

Cantica, 20. 4., 12.30 hod., Oranžerie Václava 
Havla
Velikonoční koncert pěveckého sboru z Ostrova. 
Vstupné: dobrovolné.

Burza knih, 22. – 24. 4., učebna
Opět vás zveme na oblíbenou burzu knih. 
Tentokrát bude prodloužena na dva dny. Během 
provozní doby knihovny si můžete v učebně 
vybrat knihy za symbolické ceny.

Kurz přípravy SUSHI, 25. 4., 17.00 hod., učebna
Přijďte se dozvědět zajímavosti o jednom 
z  nejznámějších japonských pokrmů – sushi. 
Sushi máme spojeno především se syrovým 
rybím masem a rýží, ale sushi je především vařená 
rýže spojená se speciální octovou omáčkou 
připravenou k tomuto účelu. Jaká je výživová 
hodnota sushi, jaké jsou druhy sushi a možná 
i něco málo z historie sushi se dozvíte právě na 
tomto kurzu, ale především budete mít možnost 
naučit se sushi připravovat a ochutnáte! Vstupné: 
150 Kč.

Kineziologie One Brain, 29. 4., 17.00 hod., 
učebna
„Filosofie One Brain (kineziologie) je jednoduchá. 
Odstraň stres a obnov vlastní volbu ve svém 
jednání a chování, staň se svobodným člověkem, 
který je schopen beze strachu převzít za sebe 
odpovědnost. Nikomu nejsou vnucovány žádné 
názory či informace. Záleží vždy a pouze na 
volbě člověka,“ tvrdí Míla Rutová, která pro vás 
přednášku připravila. Vstupné: 50 Kč.

Využijte možnost předběžné rezervace vstupenek 
na akce. Můžete tak učinit osobně, telefonicky, 
e-mailem, ale také přímo na internetových 
stránkách knihovny. V případě malého zájmu 
jsme nuceni akce rušit.

Připravujeme: setkání se spisovatelem Janem 
Bauerem, swingový večer v knihovně…

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

a  plastových lahví. Výrobky se jménem, věkem 
a telefonickým kontaktem nám můžete nosit do 
14. dubna 2014. Vyhodnocení nejlepších výrobků 
bude vyhlášeno v úterý 22. dubna v 16.00 hod. 
při příležitosti akce Den Země. Výrobky budou 
sloužit jako výzdoba ekocentra.

Vědomostní soutěž „Poznej a chraň“ 
Od dubna do listopadu budeme každý týden 
zveřejňovat na nástěnce v ekocentru jednu 
otázku týkající se zvířat chovaných v EC i ve volné 
přírodě. Všichni návštěvníci se mohou do soutěže 
zapojit vyplněním a odevzdáním odpovědní 
kartičky se jménem a příjmením, adresou 
a  telefonním číslem. Na konci každého měsíce 
budou z úspěšných řešitelů vylosováni tři výherci, 
jejichž jména budou průběžně zveřejňována 
v Ostrovském měsíčníku. 

Zápis do kroužků: 
Stále nabízíme volná místa v těchto kroužcích: 
recykláček, exotické ptactvo, digitální fotografie, 
dopolední klub Mýval, přírodovědný, rybářský 
a 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 
61 56 58

Otevírací doba o víkendech:

Každou sobotu a neděli: 9.00 − 12.00 hod. a 
13.00 − 17.00 hod., všední dny 13.00 − 18.00 hod.

Každou sobotu a neděli: 9.00 − 12.00 a 13.00 − 
17.00 hod. Bezplatná prohlídka venkovní části 
a chovatelských pracoven ekocentra. Mimo tuto 
dobu je možné domluvit prohlídky telefonicky. 
Ve všedních dnech je pro veřejnost otevřeno od 
13.00 do 18.00 hod. 

V dopoledních hodinách rádi přivítáme děti 
z mateřských, základních i středních škol na 
prohlídky s odborným výkladem. Těšíme se na 
vás.

Informace k akcím i k činnosti kroužků 
ekocentra: po − čt: 10.00 − 18.00 hod., pá: 10.00 − 
16.00 hod. (tel. 731 615 658).

Poděkování 
Zaměstnanci ekocentra děkují všem dětem, 
rodičům a návštěvníkům, kteří našim zvířátkům 
přinesli tvrdé pečivo, konzervy, krmení pro 
ptáky, zeleninu, skořápky od vajíček, zrníčka 
pro hlodavce a jiné laskominy. Budeme velice rádi 
za další takovou podporu.

Petra Žlutická, 
vedoucí EC MDDM Ostrov
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OSTROVŠTÍ HASIČI BILANCUJÍ

CHCI SI ZAZÁVODIT

BENEFICE PRO MACÍK

V lednu naše jednotka zasahovala u devíti 
událostí, z nichž byly tři požáry, dvě technické 
pomoci a jedna dopravní nehoda, únik látek, 
záchrana zvířete a planý poplach. První výjezd 
letošního roku byl k záchraně přimrzlých labutí 
na Velkém rybníku. Druhý výjezd byl na požár 
hospodářského stavení v obci Muzikov společně 
s jednotkami SDH Hájek, Kyselka a HZS Karlovy 
Vary. Na požár skládky pneumatik jsme vyjížděli 
do Vykmanova, na místě bylo zjištěno, že šlo 
o nenahlášené pálení. Na Mírovém náměstí jsme 
likvidovali požár osobního auta. Ve spolupráci 
s jednotkou SDH Nejdek jsme odstraňovali 
stromy v Merklíně-Pstruží, které hrozily pádem 
na vozovku. Dále jsme byli vysláni k dopravní 
nehodě dvou osobních automobilů, které se 
srazily na Hlavní třídě v Ostrově. Naše jednotka 
byla vyslána na prověření signalizace EPS do 
centra technického vzdělávání. Před příjezdem na 
místo však byla naše jednotka odvolána zpět na 
základnu. Olejové skvrny jsme likvidovali na silnici 
v obci Stráž nad Ohří. Naší pomoc na cyklostezce 
ve směru na Květnovou si vyžádala policie ČR.

Milan Kuna, 
JSDH Ostrov

MDDM V DUBNU

Velikonoční výtvarná soutěž
I tento měsíc máte možnost zúčastnit se výtvarné 
a rukodělné soutěže MDDM a občanského 
sdružení Benjamin „Velikonoční vajíčko“. Tvořit 
můžete libovolnou technikou s libovolnými 
materiály. Svá dílka označte cedulkou se 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. do 22. 
dubna.

Rodinný výlet na Hvězdu
So, 12. 4., 14.00 hod., Tesco
Na sobotní odpoledne si pro rodiče s dětmi a 
samotné děti od osmi let MDDM a OS Benjamin 
připravilo výlet na Hvězdu. Sraz je ve 14.00 u Tesca. 
Kdo si přinese buřty, může si je na Hvězdě opéct. 
Dále si můžete prohlédnout známé Popovské lípy 
a Popovský jasan − strom roku 2002. Na akci není 
nutné se přihlašovat předem. Bližší informace v 
domě dětí.

Velikonoční prázdniny
Velikonoční zvyky a lidová řemesla
Čt, 17. 4., 9.00 − 12.00 hod., MDDM
Ve spolupráci s občanským sdružením Benjamin 
a lektory kurzů uměleckých řemesel připravuje 
dům dětí pro děti i dospělé dopoledne, v jehož 
průběhu si budete moci vyzkoušet tradiční 
velikonoční řemesla nejen česká, ale vyzkoušíte si, 
jak slaví svátky jara i jinde ve světě. Nezapomeňte 
si vzít s sebou vyfouknutá vajíčka a přezůvky. 

Výtvarná soutěž „Velikonoční vajíčko“
Výsledky výtvarné soutěže budou vyhlášeny 
a ceny předány o velikonočních prázdninách 
ve čtvrtek 17. dubna. Všechny práce budou 
vystaveny v domě dětí ve všední dny od 14. do 
22. dubna.

Velikonoční turnaje:
Florbalový turnaj na minihřišti
Pá, 18. 4., 9.30 − 11.00 hod., minihřiště MDDM 
Turnaj je vypsán pro čtyřčlenná družstva 
kamarádů nebo spolužáků ve věku od 9 do 15 let. 
Přihlášky v MDDM nejpozději do čtvrtka 28. 3.

Turnaj ve stolním tenisu
Pá, 18. 4., 11.00 − 12.00 hod.
Otevřený turnaj pro dívky i kluky ve věku od osmi 
do patnácti let v tělocvičně domu dětí. Přijďte 
ve sportovním oblečení s pálkou a míčkem. 
Nezapomeňte na přezůvky. Přihlášky do čtvrtka 
17. 4.

Den Země
Út, 22. 4., 14.30 − 17.00 hod., areál ekocentra
Dům dětí, ekocentrum a OS Benjamin připravují 
za podpory firmy Resur, města Ostrova, 
OŽP MÚ a Lesů ČR už potřinácté ekologické 
odpoledne Den Země − soutěž ve sběru starého 
papíru, plastových lahví, víček z PET lahví, 
monočlánků, plastových kelímků a hliníkových 
uzávěrů z jogurtů a drobných vysloužilých 
elektrospotřebičů (počítačů, mobilů, žehliček, 
fénů, kulm, rádií, holicích strojků apod.). Součástí 

Srdečně zveme všechny příznivce jezdeckého 
sportu, kteří chtějí přijet podpořit naše malé 
závodníky na 24. dubna 2014 do prostor o.s. 
Castila v Moříčově. Začátek bude od 10.00 hod. 
a soutěžit budou děti už od 3 let a starší. Na 
programu budou různé soutěže a pro veřejnost 
bude připraveno občerstvení a jízda na ponících 
a koních.Těšíme se na vás. Bližší informace na 
tel 732 835 854 a nebo www.oscastila.estranky.cz.

Castila o.s. (red. upraveno) 

Zveme vás na dva benefiční koncerty pro 
ostrovský Macík. První se koná v Krajské knihovně 
v Karlových Varech dne 4. dubna 2014 od hod 
18  hod. a vystoupí zde hráči na lesní rohy ze 
sdružení Corni di Egra. Výtěžek z této benefice 
je určen pro městský útulek Bety na rekonstrukci 
kotců.

Druhá akce se koná v M-klubu Ostrov, 
U  nemocnice 1209, dne 18. dubna 2014 od 
21.00 hod. Poslechnout si budete moc skupiny 
Holden, Groovetown, Nice Away a Selfisch Son. 
Výtěžek z  tohoto koncertu je určen na provoz 
azylu v Horním Žďáru. Moc děkujeme všem 
organizátorům za podporu našeho sdružení, 
o  výsledku se můžete informovat na stránkách 
www.macik.websnadno.cz nebo na našem 
Facebooku.

Hana Šimková

akce bude spousta soutěží o ceny, vědomostní 
test pro každého o zvířatech chovaných v EC, 
ekojízda na dvoukolkách seqway, jízda na 
ponících Prima Horseland, ekodílna a Dětské 
slyšení se zástupci MÚ Ostrov (na vaše zvídavé 
otázky budou odpovídat zástupci města a OŽP 
MÚ Ostrov). Pro nejlepší sběrače chystáme 
tradičně výlet.

Informace ke sběru papíru: pevně svázané balíky 
(nejlépe tříděného papíru) se budou vážit přímo 
na místě. Plastové lahve je nutné doma nejdříve 
sešlapat (můžete odevzdávat i s našroubovanými 
uzávěry), vložit do plastových pytlů a zavázat. 
Víčka od PET lahví donést nejlépe v igelitové 
tašce. Kelímky a hliníkové uzávěry z jogurtů: 
omyté kelímky zasuňte do sebe. 

Kola hrou
Čt, 24. 4., 9.00 − 12.00 hod.
Dům dětí, ekocentrum a Městská policie Ostrov 
připravují pro žáky ZŠP a ZŠS zábavně-naučné 
dopoledne. Děti čeká beseda s městskými 
strážníky, procvičí si hravou formou dopravní 
značky, pravidla silničního provozu, zdravovědu 
a jízdu na kolech.

Slet čarodějnic a čarodějů
St, 30. 4., 17.00 hod., dětská letní scéna
Občanské sdružení Benjamin a dům dětí zvou 
děti i dospělé na tradiční sabat. Malí čarodějové 
i čarodějnice absolvují opět výuku v čarodějné 
škole Alamíry Paznechtové − tanec, čarování, 
věštění, zaklínání, ovládání koštěte. Připravena 
bude i volba královny sabatu, pálení nejošklivější 
čarodějnice a nakonec opékání buřtů. Další 
informace najdete na plakátech ve školách a ve 
městě.

Sportovní hřiště, minigolf
Víceúčelové hřiště i fotbalové minihřiště s umělým 
trávníkem, univerzální hřiště, kuželkářská dráha, 
lezecí stěna a kostka, lanová pyramida, minigolf a 
stolní tenis jsou otevřeny od pondělí do pátku do 
18.00 hod., v sobotu a neděli od 10.00 do 19.00 
hod. 

Informace ke všem akcím i k činnosti kroužků: 
po − pá: 8.00 − 18.00 hod. v domě dětí 
(tel. 353 613 248).

Bc. Šárka Märzová, 
vedoucí oddělení MDDM Ostrov 

Minulý měsíc proběhla v klubovně Nemocnice 
Ostrov edukace pro rodinné příslušníky klientů 
léčených s těžkým psychickým onemocněním. 
Primář psychiatrického oddělení MUDr. Václav 
Ferus informoval přítomné o metodách léčby 
a o možné pomoci rodinám klientů na oddělení. 
Během prezentace proběhla diskuse, ve které 
se přítomní podělili o své zkušenosti a zároveň 
se  dozvěděli o sociálních a podpůrných 
programech v léčbě. Zájemci, kteří chtějí 
vědět podrobnější informace, mají možnost 
navštěvovat psychiatrický stacionář každý pátek 
od 13.00 hod. u Mgr. Jany Olachové.

AKTUALITY Z NEMOCNICE 
OSTROV
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Tříkolka i kolobrnda, na nich jezdit to je sranda.

Aby bebí nebyla, naučme se pravidla.

Ostrůvek vždy akční je, s městskáči vzorně 
spolupracuje.

Dvacátý šestý duben bude náš, na dopravním hřišti 
policejní auto i pejska poznáš.

Dětský řidičák to není pohádka, čeká na každého 
jezdce vzorňáka.

V deset hodin máme sraz, bude slunce, žádný mráz!

Proto přijďte v sobotu 26. dubna 2014 v 10.00 
hod. se svými nejmenšími na dopravní hřiště 
u základní školy J. V. Myslbeka. S sebou vezměte 
vlastní odrážedlo: tříkolku nebo kolo. 

Všemu bude přihlížet místní městská policie, 
která dětem zapůjčí nové koloběžky, předvede 
svého pejska i služební vůz a zodpoví zvídavé 
dotazy. 

Šikovné děti, které do nikoho a do ničeho 
nenarazí, obdrží dětský řidičský průkaz. 

PŘIJĎTE SI HRÁT S PRAVIDLY!

Miloslav a Pavlína Liškovi

NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI BUDOU 
JEZDIT SVIŠTI!

Kalendář veřejných turistických akcí v dubnu 
2014:

5. 4. Drážďany – vlakový zájezd do hlavního 
 města Saska 

12. 4. Karlovy Vary – jarní setkání turistů na Dianě

19. 4. Blatenská pahorkatina – Nalžovské hory 

21. 4. Z Ostrova nad Ohří do Radošova a Kyselky

26. 4. Přírodní park Přebuz: Rotava – Komáří vrch 
 – Kraslice

30. 4. Jarní expedice do Hrubého Jeseníku 
 (do 4. května) 

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

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

Vážení přátelé zahrádkáři, jistě si vzpomenete 
na článek v OM v únoru 2014, ve kterém jsem 
vyzýval k vyšší účasti na členských schůzích 
ČZS. Zejména na osadě č. 10. Osada za zimním 
stadionem se s nízkou účastí potýká řadu let. Měli 
jsme oprávněné obavy, jak dopadne ta letošní, 
která se konala 15. února ve společenském sále 
na Vejškovce. Nic jsme nenechali náhodě a měli 
jsme předem určený termín náhradního konání 
členské schůze. Krátce po deváté hodině, kdy 
jsme zahájili presenci členů, to nevypadalo 
moc optimisticky. Zvláště pak, když začalo pršet 
a pohled z oken napovídal, že jen tak nepřestane. 

PŘEKVAPENÍ SE (NE)KONALO

Lékaři a zdravotní sestry z Nemocnice Ostrov 
a z Nemocnice Sokolov se zúčastní kongresu 
GERONTOLOGICKÉ DNY SEVEROZÁPAD, který 
se uskuteční 10. dubna 2014 v Městském 
domě kultury v Sokolově. Ústředním tématem 
kongresu jsou křehké vztahy, křehký personál, 
křehký pacient a křehké kompetence. Na téma 
„Jak je právně a odborně zajištěna první pomoc 
v pobytových zařízeních bez lékaře“ bude hovořit 
primářka oddělení NIP, DIOP, ARO Nemocnice 
Ostrov MUDr. Ivana Jarošová. Lékařka MUDr. 
Miroslava Stádníková z oddělení ARO Nemocnice 
Ostrov vystoupí s přednáškou „První pomoc 
prakticky“. O krizové komunikaci pohovoří 
specialista vzdělávání z personálního oddělení 
Nemocnice Ostrov Mgr. Jana Šperlová.

Nemocnice Ostrov a Nemocnice Sokolov se po 
získání titulů a pečetí „Nejlepší nemocnice kraje 
2011, 2012 a 2013“ zapojují opět do celostátního 
projektu HealthCare Institute „Nemocnice ČR 
2014“. V celonárodním průzkumu spokojenosti 
českých nemocnic mohou hlasovat jak klienti, tak 
zaměstnanci od 1. března do 30. září 2014. Bližší 
informace a dotazníky najdete na adrese www.
nejlepsi-nemocnice.cz. Hlasujte pro nás.

Andrea Zvolánková, 
PR specialistka Nemocnice Ostrov

Špičák u Vojkovic (zdroj: KČT).

Pohled do poloprázdného sálu nebyl také 
povzbudivý. S řídícím schůze jsme si připravovali 
scénář, kdy schůzi zahájí a po přečtení programu 
a oznámení, že nejsme schopni se usnášet, ji 
ukončí. Avšak další půlhodina předčila naše 
očekávání. Krátce před desátou hodinou se tvořily 
fronty členů u stolů s presenční listinou, kde se 
zároveň kontrolovaly členské průkazy. Sál se začal 
naplňovat a začaly chybět sedačky! Nečekaná 
situace! Za přispění ochotných rukou pracovníka 
Vejškovky i osobně pana Štěpánka byla situace 
zachráněna dodáním dalších židlí. V 10.00 hod. 
bylo již zřejmé, že schůze bude usnášeníschopná 
a spadl nám kámen ze srdce. I když bylo jednání 
zahájeno s malým zpožděním, velice rád jsem se 
za něj omluvil. 

Samotný průběh byl již standardní. Všechny body 
programu byly splněny. Byl zvolen staronový 
výbor a třicet delegátů na shromáždění ZO ČZS, 
které bude 15. března 2014. Členská schůze 
schválila doplnění osadního řádu a provozního 
řádu vodovodu. Doplňky zahrnují změny podle 
nových stanov a také reagují na některé nešvary 
a  situace v osadě. Členové si rovněž vyslechli 
zprávu o tom, co výbor udělal vloni a co připravuje 
letos v údržbě vodovodního řadu. Všemi 115 hlasy 
přítomných členů bylo schváleno jednomyslně 
usnesení, s jehož zněním se budou moci členové 
osady seznámit na nástěnkách. Přestože byl 
program poměrně obsáhlý, všichni účastníci 
pozorně sledovali průběhu schůze. Z diskuse bylo 
patrné, že dění na osadě není členům lhostejné. 

Vzhledem k času, který byl neúprosný, jsem 
vypustil z diskuse můj návrh na obnovu brigád 
na osadě. Tak se o něj s vámi podělím v tomto 
příspěvku, abyste o mém návrhu mohli do příští 
schůze v roce 2015 přemýšlet. Chci navrhnout 
odpracování dvou brigádnických hodin na 
společném zařízení nebo majetku osady. Platilo 
by to pro všechny členy ČZS i nečleny v osadě 
do věku sedmdesáti let. I pro ty, kteří nejsou 
připojeni na vodu. V případě neodpracování 
brigády zaplatit částku 100 Kč za každou 
neodpracovanou hodinu jako příspěvek na 
údržbu osady. Částka za neodpracování brigády 
by byla přičtena k vyúčtování za daný rok. Všem 
by nám mělo jít o  stav naší osady. Abychom se 
z nejstarší a největší osady v Ostrově nestaly 
osadou, o které se bude hovořit jako o osadě, kde 
je nepořádek a členy osady to nezajímá. 

Ale vrátím se zpátky k průběhu schůze. Během 
jednání jsem měl možnost prohlédnout si 
účastníky schůze. Viděl jsem členy osady, které 
na schůzích vídám pravidelně a moc jim děkuji 
za jejich zájem a odpovědnost vůči osadě, 
kterou v sobě mají. A jsem velice rád, že jsem 
mezi účastníky našel tváře nové a mladé, kteří se 
zahrádkařením začínají. Moc mě to potěšilo. Je to 
dobré znamení. Věřím a přeji si, aby tyto tváře bylo 
vidět nejen na schůzích, ale i při činnosti na osadě. 
Hodně by nám to pomohlo. Takže překvapení se 
konalo, protože účast byla velmi dobrá a zároveň 
nekonalo, protože ve skrytu duše jsme věřili, že 
členové osady nás nezklamou a uslyší naše výzvy. 
Ještě jednou všem zúčastněným. Díky, přátelé! 
V neposlední řadě patří poděkování p. Štěpánkovi 
z Vejškovky, který se nám ve svém volném čase 
věnoval a organizačně pomohl ke zdárnému 
průběhu našeho jednání.

Petr Kadlec, 
předseda osady č. 10 za zimním stadionem
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AKTUALITY Z MĚSTA

V březnu naši studenti opět výrazně rozšířili 
seznam úspěchů v soutěžích a olympiádách. 
Konaly se však i další zajímavé projekty 
a  potvrdilo se, že jarní únava nikterak aktivitu 
kantorů ani studentů neovlivnila. Například: 
navzdory nepřízni počasí a nedostatku sněhu 
naši tělocvikáři připravili a se studenty zrealizovali 
všechny plánované lyžařské kurzy. Tři z nich se 
uskutečnily právě v březnu.

V krajském kole olympiády z německého jazyka 
se umístila na vynikajícím třetím místě Linh 
Krausová z tercie B v kategorii II. B a Michaele 
Arnoštové z 1. A v kategorii III. B. 

V krajském kole Olympiády z ruského jazyka 
ve věkové kategorii 15 – 19 let naši školu 
reprezentovaly dvě studentky septimy: Kateřina 

ÚSPĚCHY NA GYMNÁZIU 
NEPŘIPUSTILY JARNÍ ÚNAVU

AKCE ZUŠ V DUBNU

Program:

4. 4., Vernisáž VO 
V Letohrádku Ostrov 
se uskuteční výstava 
výtvarného oboru žáků 
Hany Vaculíkové a Lukáše 
Lercha. V 16.00 hod.

5. 4., Nebo taky ne?
Premiéra souboru HOP-

HOP. Hrají: Nazareno Klug, Pavel Raus, Markéta 
Aranyossyová, Adéla Kubištová, Vojtěch Palm. 
Ve filmu: Aleš Háma, Monika Goldefusov, Daniel 
Bleha. Hudba: Vlastislav Mareš, Patrik Soška, Petr 
Tyr. Animace: žáci z ateliéru Lukáše Lercha a Lukáš 
Lerch. Film: Ivan Crnac a též trochu Jiří Kubík. 
Scénář: HOP-HOP a Irena Konývková. Režie: Irena 
Konývková

STARŠÍ SKUPINA HOP-HOP SE V ZÁVĚRU SVÉ 
TVORBY PUSTILA DO PROJEKTU S NESLYŠÍCÍMI 
FILMAŘI A TICHÝMI ANIMÁTORY, COŽ VYVAŽUJE 
JEJÍ UŽVANĚNOST...NEBO TAKY NE?...JSME JINÍ?...
NEBO TY?...JSI HLOUPÝ?...NEBO TAKY NE?...TŘEBA 
MÁME JEN...CO?...JSI JINÝ...NEBO TAKY NE?

8. 4., Krajské kolo v sólovém projevu žáků 
LDO Karlovarského kraje, 9.30 – 18.00 hod., 
MINIDIVadélko ZUŠ.

9. 4. Krajské kolo ve slovesném projevu žáků 
LDO Karlovarského kraje, 9.30 – 13.00 hod., 
MINIDIVadélko ZUŠ.

29. 4., Interní koncert
V sále ZUŠ zahrají žáci hudebního oboru. V 17.00 
hod.

Mimo Ostrov:

5.4., Krajské kolo orchestrů ZUŠ
Soutěže se v ZUŠ Mariánské Lázně zúčastní 
B. B. Band a After Party Band pod vedením 
A. Šťastného a dále Písk-Písk Barbaři a Nová Vlnka 
pod vedením Vlastislava Mareše.

11. 4., Krajské kolo v přednesu, 9.00 – 16.00 hod., 
ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary.

11. 4. – 13. 4., Krajské kolo mladého divadla 
Na hraně Plasy, účast souboru HOP-HOP.

15. 4., Swing Band v Běhouneku.
V lázeňském sanatoriu zazní swingové tóny pod 
vedení Jaroslav Chmelíka. V 19.30 hod.

25. 4. – 27. 4., Krajské kolo dětských divadelních 
souborů Dětská scéna Stříbro. Účast souboru 
LDO Na poslední chvíli a HOP-HOP.

Jaroslav Chmelík, 
zástupce ředitelky

Krucká a Michaela Šťástková. Míša předvedla 
skvělý výkon, získala 1. místo a postupuje do 
celostátního kola, Kateřina skončila na 4. místě. 
Míše budeme držet palce na celostátním kole 
15. dubna 2014. A olympiáda v anglickém jazyce? 
V kategorii I se na 2.místě umístila Karolína 
Šnejdarová z V2. B a Viktorie Knechtlová obsadila 
krásné 4. místo. Škoda, že v této kategorii se 
okresním kolem končí. V kategorii II nám stříbro 
přivezl Tomáš Karoch z V4. B. A kategorie nejvyšší? 
Zde jsme se blýskli dokonce zlatem zásluhou 
Jakuba Štočka z V7. A. Jakub a Tomáš budou naše 
barvy hájit v krajském kole.

Ve dnech od 3. do 14. března 2014 byla 
instalována v prostorách Gymnázia Ostrov 
zajímavá výstava “Olga Havlová ve vzpomínkách 
přátel a fotografiích Bohdana Holomíčka”. 
Výstava ostravského Gymnázia O. Havlové 
a Občanského sdružení PANT vznikla u příležitosti 
80. výročí narození Olgy Havlové a naší škole ji 
zprostředkoval kolega Ivan Machek.

Výstava je mozaikou vzácných dobových 
fotografií Bohdana Holomíčka a vzpomínek 
přátel, spolupracovníků i lidí, kteří Olgu potkali 
a vzácné setkání jim utkvělo v paměti. Většina 
panelů je uvozena stručným shrnutím vybrané 
životní kapitoly a jejím zasazením do dobového 
kontextu. Za zapůjčení panelů děkujeme 
autorskému týmu portálu www.moderni-dejiny.cz

Mgr. Libor Velička

Zdroj: Mgr. Ivan Machek.
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INFORMACE ZE ŠKOL

Zdroj: ZŠ Májová, Ostrov.

Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, okres 
Karlovy Vary realizovala od 1. ledna 2013 do 
31. prosince 2013 projekt s názvem: Inovace 
výuky prostřednictvím rozšíření kompetencí 
pedagogických pracovníků ZŠ Ostrov, registrační 
číslo projektu CZ.1.07/1.3.42/01.0014.

Učitelé naší školy v rámci projektu absolvovali 
odborné kurzy DVPP v oblasti podpory 
profesního rozvoje pro využívání ICT ve výuce; 
využívání moderních vyučovacích metod 
vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí žáků. 
Zrealizovali jsme 8 prezenčních kurzů, z toho 
7 jednodenních (MS PowerPoint II; MS Word I; 
MS Word II; MS Excel II; Využití týmové práce ve 
výuce; Rozvoj kreativního myšlení pedagoga; 
Uplatnění brainstormingu ve výuce; Výuka 
metodou projektového vyučování) a 1 dvoudenní 
kurz (Adobe Photoshop). Do prezenčních kurzů 
bylo zapojeno 36 učitelů a do distančního kurzu 
zaměřeného na téma Alternativní metody 
vyučování pak všichni naši učitelé.

Po skončení projektu můžeme konstatovat, že 
učitelé všechny kurzy absolvovali s nadšením, 
pozitivně hodnotili používané formy a metody 
a ocenili aktivní přístup lektora a interaktivu.

ZŠ Ostrov Masarykova

ZŠ MASARYKOVA

V pátek 7. února 2014 se žáci 8. a 9. ročníku sešli 
s kronikářkou města Ostrova paní Walburgou 
Mikešovou, aby s její pomocí objevovali zajímavé 
údaje v historických i současných kronikách 
města. Během besedy se dozvěděli mnoho 
nového o kronikářské tvorbě a následně si mohli 
některé dokumenty prohlédnout a pročíst. Tímto 
bychom chtěli paní Mikešové poděkovat za milé 
setkání a vstřícný přístup.

V pátek 14. února přišly na návštěvu do třídy 
ZŠS pracovnice Městské knihovny Ostrov. Žáci 
nejen z praktických, ale i speciálních tříd chodí 
do knihovny velmi rádi, a tak pro ně návštěva 
představovala milé zpestření běžné výuky. 
Pracovnice MK Ostrov se ve školní herně zapojily 
do řady aktivit, a přichystaly tak našim žákům 
příjemné a inspirativní dopoledne. 

K prohloubení znalostí o EU přispěla beseda s Mgr. 
Jindřichem Čermákem, vedoucím Eurocentra 
Karlovy Vary, regionálním koordinátorem 
informačních aktivit o Evropské unii. 

V lednu a v březnu se chlapci a děvčata 2.  stupně 
ZŠP a ZŠS zúčastnili přednášek o  problematice 
partnerských vztahů a o  nebezpečí AIDS 
− přenosu HIV infekce. Zdeněk Pospíšil, 
lektor občanského sdružení ASET ČR, vedl 
s  žáky rozhovory o vztazích mezi partnery 
a  zodpovědném sexuálním chování. Poučná 
přednáška, která se dotkla také problematiky 
drog, alkoholu a kouření, žáky zaujala a vedla je 
k hlubšímu zamyšlení nad těmito tématy.

Začátkem března k nám do školy zavítalo 
Karlovarské hudební divadlo L. Baláka. Divadelní 
představení O vodníkovi Pačískovi se dětem 
velmi líbilo. 

Opět bychom vás rádi informovali o přípravném 
ročníku pro děti v posledním roce před zahájením 
povinné školní docházky, které jsou sociálně 
znevýhodněné, pro děti s poruchami pozornosti 
a vnímání, či s vadami řeči.

Nyní přijímáme nové žáky do přípravné třídy pro 
školní rok 2014/2015. K žádosti o přijetí je třeba 
přiložit doporučení poradenského pracoviště 
(pedagogicko-psychologické poradny, speciálně-
pedagogického centra). Výhodou pro děti 
a rodiče je možnost toto doporučení získat v naší 
škole, ředitelka PPP Karlovy Vary k nám dochází 
na konzultační hodiny. Termíny těchto konzultací 
najdete na webové stránce www.zspostrov.
cz. Docházka do přípravné třídy je bezplatná. 
V  případě zájmu mohou děti navštěvovat školní 
družinu (včetně ranní) a společně docházet 
na obědy. Docházka do přípravné třídy se 
nezapočítává do povinné školní docházky. Tu 
mohou pak děti absolvovat v naší či jakékoliv jiné 
základní škole.

Nová telefonní čísla do školy: 
ŘŠ – 730 585 022, ZŘŠ – 739 329 108, sekretariát 
– 739 329 109

Mgr. Daniela Brodcová, zástupkyně ředitele

ZŠ PRAKTICKÁ A ZŠ SPECIÁLNÍ 
INFORMUJÍ

V uplynulých dnech proběhlo na naší škole 
i mimo ni velké množství aktivit.

Naše škola se během ledna zapojila do soutěže 
o vytvoření loga pro nově vznikající neziskovou 
organizaci s názvem GRATIAS – Občanské 
sdružení na záchranu kulturních památek 
v  Karlovarském kraji. Podílely se na ní dvě třídy 
− 9. C a 4. B. Začátkem února bylo vyhlášeno 
vítězné logo a k naší radosti se vítězkou stala naše 
žákyně Lucie Abrahamová z 9. C. Jako poděkovaní 
dostala od sdružení malou odměnu. 

V únoru se žáci 4. A a 4. C vypravili do karlovarského 
muzea. Konala se zde výstava libereckého IQ parku 

ZŠ MÁJOVÁ INFORMUJE

Poznávej se. Děti si prohlédly stálou expozici 
muzea a všichni se zapojili do poznávání různých 
fyzikálních jevů, optických klamů, trénování 
sluchu i čichu, poměřování síly i vědomostí 
a  luštění mnoha hlavolamů. Netradiční výuku 
si čtvrťáci náramně užili. Naši školu navštívila 
lektorka s výjezdním programem Recyklace 
hrou. Tento program je zaměřen především na 
pochopení základního principu recyklace. Žáci 
z druhých a třetích tříd trénovali správné třídění 
odpadů, vlastním zkoumáním zjišťovali, co 
všechno je možné zrecyklovat z elektrospotřebičů 
a dozvěděli se také, jaké nové užitečné výrobky 
vznikají ze starých nepotřebných věcí. Za to, že se 
žáci těchto tříd také aktivně zapojují do recyklace 
elektrozařízení a použitých baterií ve škole, jim 
byl udělen tzv. „Zelený certifikát“.

Bylo dokončeno školní kolo biologické 
olympiády. V kategorii D (žáci 6. − 7.tříd) obsadil 
1. místo Jakub Jelínek ze 7. B, druhá skončila Lucie 
Adamovská ze 7. A a třetí Jaroslav Hála ze 6. A. 
V kategorii C (8.− 9.třídy) 1. místo obsadil Tomáš 
Martínek z 9. B, za ním skončil Karel Pavlovič 
a  třetí byl Daniel Oláh, oba z 9. C. Gratulujeme! 
V  březnu se žáci 4.− 5.tříd zúčastnili okresního 
kola skupin v basketbalu. Děvčata ve složení 
Tereza Fabryová, Michaela Šibralová, Daniela 
Veselá, Veronika Řeřichová, Zuzana Syptáková, 
Tereza Brožová a  Kamila Ullmanová vybojovala 
4. místo. Chlapecké družstvo vytvořili Vojtěch 
Červenka, Daniel Paulus, Michal Cozma, David 
Riedl, Filip Kavka, Ondřej Žďárský, Michal Kiš, 
Šimon Bílek, Dominik Godžo a Filip Waiz. Kluci 
skončili pátí. 

Školní družina měla velmi netradiční odpoledne. 
Děti přišla navštívit lektorka jógy paní Lisa 
Cunniff. Hodina byla vedena v angličtině, aby 
děti porozuměly, měla s sebou překladatele pana 
Jiřího Šmejkala. Nenásilnou formou byly děti 
vtaženy do světa jógy. Učily se správně dýchat, 
zahrály si na zvířátka, proletěly se letadlem do 
Afriky. Určitě se nikdo nenudil.

Všem žákům děkujeme za úspěšnou reprezentaci 
školy. Více na www.3zsostrov.cz.

Co nás čeká? Dne 17. března vypršela lhůta pro 
předkládání žádosti KA1 programu Erasmus+, pro 
který škola připravila projekt s názvem „Májová 
jde do Evropy“. Projekt je zaměřen na vzdělávání 
učitelů v zahraničí a je určen jak jazykovým, tak 
i nejazykovým učitelům. Celkem je naplánováno 
dvanáct výjezdů do pěti zemí Evropy, na které 
škola žádá grant ve výši 32 860 EUR. Většina 
plánovaných aktivit se uskuteční v angličtině 
a zahrnuje setkání představitelů evropských škol 
ve Finsku, metodické a jazykové kurzy ve Velké 
Británii a Maltě. Další čtyři vyučující se rovnoměrně 
rozdělí mezi kurzy němčiny v Německu a ruštiny 
v Lotyšsku. Od dvouletého projektu se očekává 
zlepšení jazykových a metodických dovedností 
pedagogického sboru. Doufejme, že se projekt 
bude líbit posuzovatelům DZS a dají mu zelenou. 
Výsledky výběrového řízení budou známy do čtyř 
měsíců.

Mgr. Michaela Budaiová; 
Ing. Blanka Hladíková
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Kvetoucí PAMPEKLEC zaplňuje útroby kostela 
Zvěstování Panny Marie i v měsíci dubnu. Je to 
výstava objektů, obrazů a reliéfů. Nadpozemsky 
krásné bytosti Petra Eschlera v životní velikosti 
a hravé linie jeho pohádkových skříněk, reliéfy 
Jaroslava Koděry, využívající jedinečnou krásu 
suku, hliněné postavy autorek Karin Doudové 
a  Ivy Tůmové, které mohou každým okamžikem 
ožít na pozadí květinových obrazů Ivany 
Kubíčkové. Vernisáž výstavy, která proběhla 
v  sobotu 22. března za účasti všech autorů, 
se nanejvýše vydařila. 

V tomto měsíci ovšem nezůstaneme pouze 
u nečinného pozorování výstavy. V rámci 
celonárodní akce Brány památek dokořán 2014, při 
které se členská města připojují k Mezinárodnímu 
dni památek a sídel, jsme připravili ojedinělý 
doprovodný program v podobě výtvarných 
dílen, které se uskuteční v sobotu 5. dubna 
a  v sobotu 19. dubna vždy od 14.00 do 17.00 
hod. Přijďte se svými ratolestmi na prohlídku 
výstavy a zapojte se na jedno odpoledne jako její 
spolutvůrci. Připraven bude materiál a barvy pro 
vytvoření vlastních uměleckých děl, které budou 
představeny veřejnosti v prostorách kostela 
Zvěstování Panny Marie jako součást výstavy 
PAMPEKLEC. Kromě předvedení práce s  dřevem 
a barvami přijedou obohatit tyto dílny i pracovníci 
z obecně prospěšné společnosti Pomoc v nouzi 
ukázkou výroby skleněných vinutých perlí. 
Nechoďte se pouze dívat, přijďte zároveň i tvořit!

Abychom návštěvníkům klášterního areálu 
nenabízeli zážitek pouze výtvarný, připravili 
jsme na sváteční nedělní odpoledne koncert 
vokálně-instrumentálního souboru CANTILO v. i. 
p. z Mariánských Lázní pod vedením Jiřího Janaty. 
Soubor vznikl ze skupiny nadšených lidí, kteří 
se začali scházet, aby sdíleli společnou radost 
z hudby, jejímuž kouzlu propadli a propadají 
dodnes. Oficiální vznik hudební formace Cantilo 
v. i. p. se datuje do roku 2012. Ke svým prvním 
narozeninám natočil soubor své první CD 
s  názvem „Barvy hudby“ a tento název nese 
i  koncert, který se koná o Velikonoční neděli 
20. dubna v 15.00 hod. Přenese nás do atmosféry 
těchto křesťanských svátků. Zazní zde skladby 
duchovní, světské i lidové. 

Jako malou ochutnávku na měsíc květen 
prozradíme něco málo z příprav Klášterních 
slavností. Ty se budou letos konat současně 

KULTURNÍ PŘÍLOHA

Vernisáž výstavy skupiny PAMPEKLEC 
(zdroj: Eliška Failová).

BRÁNY KLÁŠTERA DOKOŘÁN

DIVADELNÍ OCHUTNÁVKA

Divadelní sezóna se sice pomalu chýlí ke konci, 
ale fanoušky divadla v domě kultury ještě čeká 
několik zajímavých a zábavných divadelních 
představení.

Na začátku měsíce dubna se vám představí 
již dlouho avizovaní TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH 
s podtitulem podivná rodinka v režii Lumíra 
Olšovského a v podání herců oblíbené Divadelní 
společnosti Háta, jako jsou například: Martin 
Zounar, Adéla Gondíková, Filip Tomsa a další.

Druhým dubnovým divadelním představením 
je opět anglická komedie DĚDICTVÍ LORDA 
DAWLISCHE autora Františka Kreuzmanna, který 
se podílel i na scénáři a režii. V této hudební 
komedii o zchudlé mafiánské rodince hrají 
herci divadla Bez Hranic: Filip Kráčmar, Kateřina 
Jačková, Jelena Juklová, Jan Bartoška, Václav 
Luks, Kateřina Březinová a další.

Květen nenabízí klasické divadelní představení, 
ale oblíbenou „stand-up comedy“ NA STOJÁKA. 
Stand up comedy − sólové výstupy bavičů, 
specialita angloamerických barů, je snad 
nejkrutějším testem komiků. Originální česká 

„stand-up comedy“ vychází z tradice známé 
z angloamerických barů. V nich se bavič na 
malém pódiu postaví před publikum a během 
několika minut je zkouší pobavit vtipy, zpěvem, 
či improvizovanými scénkami. V Ostrově uvidíte 
ty nejlepší komiky jako jsou Karel Hynek, Lukáš 
Pavlásek a Daniel Čech.

Divadelní sezónu ukončí 9. června divadelní 
adaptace stejnojmenného literárního bestselleru 
Michaela Viewegha, Haliny Pawlowské a Ivy 
Hercíkové TŘI V HÁJI. Komedie o lásce, sexu 
a  vztazích během krize středního věku. Režie 
se ujal známý filmový režisér Karel Janák 
(Snowborďáci, Rafťáci). Představení uvede 
Divadlo Artur a představí se vám v něm herci: 
Michaela Kuklová, Ivana Jirešová, Jindra Kriegel, 
Vanda Károlyi, Miroslav Šimůnek a další.

Divadelní sezóna 2015 (v řešení): Shirley 
Valentine (Divadlo ABC), Svaté neřesti (Divadlo 
Artur), Pánská šatna aneb improvizace 
v  ypsilonce (Divadlo Ypsilon) nebo Musíme si 
pomáhat (Divadlo na Jezerce).

Martina Pavlasová, propagační specialistka

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chle
bře
evně

tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940

Tři v Háji (zdroj: archiv Divadla Artur). 
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s Hudebním festivalem ZUŠ Ostrov a Zahradními 
slavnostmi Galerie Letohrádku pod souhrnným 
názvem Ostrovské slavnosti. Hudební festival 
vypukne už v pátek 9. května na Mírovém náměstí 
a pokračovat bude v sobotu 10. května tradičně 
v klášterní zahradě současně s Klášterními 
slavnostmi. Letošní slavnosti budou spojené 
s historií celého klášterního areálu. Odhalen 
bude další ostrovský příběh, ve kterém si Ludvík 
Vilém Bádenský v Ostrově vybere svou nevěstu. 
Připravena bude jízda kočárem s hraběnkou 
Franziskou Sibylou Augustou. Střelbou z děl oslaví 
její příjezd šermířská skupina Savioli a historické 
tance předvede skupina Ambrenau. Historický 
průvod s kočárem s naší hraběnkou v čele vyjde 
od domu kultury ve 13.00 hod. a bude mířit 
do klášterní zahrady. Vyzýváme tímto všechny 
velké i malé ostrovské hraběnky ve slavnostních 
róbách, které by se chtěly do průvodu zapojit, 
že tak mohou učinit, protože hraběnka rozšíření 
své družiny jen uvítá! To nás přivádí k vyhlášení 
soutěže o ostrovskou hraběnku. Ta z mladých 
dam, která si nebude chtít ošlapat své střevíčky 
v průvodu, může se dostavit do klášterní zahrady 
v odpoledních hodinách, kdy budeme hledat 
Ostrovskou hraběnku 2014. Oceňovat budeme 
krásu honosných šatů, nápaditost účesu a také 
znalost historie našeho města.

Budeme se s vámi těšit na viděnou během 
některé z našich kulturních akcí. 

Eliška Failová

Město Jáchymov – Informační a kulturní centrum

Provoz Informačního centra: 

po – pá: 8.00 – 17.00 hod.

so – ne: 9.00 – 17.00 hod.

polední přestávka od 12.00 – 12.30 hod.

Kulturní akce – duben

Velikonoční jarmark

13. 4. 2014, od 15.00 hod., ve Špitálním kostelíku

- velikonoční výstava (bude k nahlédnutí 
 do konce dubna)

- vystoupení dětí z MŠ Jáchymov

- ukázka tradičních velikonočních řemesel

Soutěž o nejhezčí čarodějnici 2014

30. 4. 2014, od 17.00 hod., hřiště Na Slovanech

- soutěžní odpoledne pro děti

- občerstvení 

- vyhlášení nejhezčí čarodějnice

Špitální kostelík – Kostel všech svatých

- provoz kostelíka bude opět obnoven 
 od 1. 4. 2014

- otevřeno každé úterý a čtvrtek

- prohlídky odpoledne od 14.00 a od 15.00 hod.

- v úterý 29. 4. 2014 prohlídka pouze v 15.00 hod.

KULTURNÍ AKCE V JÁCHYMOVĚ

Letohrádek Ostrov
pobočka Galerie umění Karlovy Vary
příspěvkové organizace Karlovarského 
kraje

adresa: Zámecký park 226, 363 01 Ostrov
tel. 353 842 883, 737 072 522
e-mail: letohradek@galeriekvary.cz,
www.letohradekostrov.cz
otevírací doba: úterý – neděle, 10 – 17 hod.,
první středu v měsíci vstup zdarma

Zimní ledohrádek proměňuje svoji tvář a mění se 
v jarní letohrádek poskytující svým návštěvníkům 
mnoho neotřelých zážitků. Nabídka je pestrá 
a  určená všem, kdo mají rádi umění a chtějí 
rozvíjet svoji tvořivost. Těšíme se na vás! A to již 
v pátek 4. dubna 2014 od 16 hod.

4. 4. – 20. 4. 2013 
Hudba a výtvarné dílo

Výstava vznikla ve spolupráci s výtvarným 
oborem Základní umělecké školy v Ostrově. 
Žáci se snažili hledat souvislosti mezi uměním 
hudebním a výtvarným, přičemž se ve své tvorbě 
inspirovali špičkovými díly z galerijních sbírek. Na 
výstavě budou k vidění originály děl významných 
českých umělců, například Emila Filly, Antonína 
Pelce či Aleše Lamra a výtvarné práce žáků ZUŠ.

Další výstavy budou otevřeny najednou při 
zahájení výstavní sezóny, dne 24. dubna v 17 hod.

24. 4. – 15. 6. 2014
Svatopluk Klimeš/Propalované kresby, akce, 
instalace

Svatopluk Klimeš (1944) je průkopníkem 
používání alternativních výrazových prostředků 

LETOHRÁDEK PROGRAM 
v malbách, kresbách i fotografiích, a to především 
ohňových stop, zachycených různým typem 
propalování. S autorem se budete moci seznámit 
nejen na vernisáži při jeho ohňové performanci, 
ale také během Zahradní slavnosti v květnu, která 
ponese název Oheň a alchymie.

24. 4. – 15. 6. 2014
Vary(i)ace /Stanislav Kožený − portrétní 
fotografie osobností Karlovarska

Ojedinělý soubor černobílých a barevných 
fotografií, zachycující výtvarné osobnosti 
karlovarského regionu. Stanislav Kožený (1948) 
se portrétní činnosti věnuje již celé dvacetiletí.

Jan Knap /Obrazy, akvarely

Jan Knap (1949) se po svém působení v Německu, 
Spojených Státech a v Itálii v 90. letech 20. století 
vrátil do kulturního klimatu Čech a  přinesl 
neobvyklý a harmonický způsob malby figurálních 
scén náboženského rázu. Obrazy jsou zabydleny 
především dětmi, ale také ptactvem a zvířaty, vše 
je umístěno do krásné krajiny. Obrazy Jana Knapa 
idylickým jasem oslovují diváky po celém světě.

Doprovodný program:

5. 4. 2014, od 15.00 hod.
Velikonoční výtvarná dílna – Výtvarná dílna 
především pro rodiče s dětmi zaměřená na tvorbu 
velikonočních dekorací z různých materiálů. 
Vstupné: 50 Kč (zahrnuje veškerý potřebný 
materiál k tvorbě).

10. 4. 2014, od 16 hod.
Velikonoční přáníčka 

Výtvarná dílna především pro seniorky a seniory 
zaměřená na tvorbu velikonočních přáníček. 
Techniky – scrapbooking, card making, iris 
folding, quilling. Vstupné: 50 Kč (zahrnuje veškerý 
potřebný materiál k tvorbě).
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KŘÍŽOVKA

TAJENKA KŘÍŽOVKY

Vážení luštitelé, správné znění tajenky z minulého čísla zní: „DŮM KULTURY OSLAVÍ V KVĚTNU NAROZENINY“. Výherkyněmi 
vstupenek se stávají paní Kateřina Žaloudková z Ostrova a pan Marcel Černý z Kfel. 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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alespoň na ustavení tzv. Treuga Dei, tedy božího 
příměří, které zapovídalo válčení mezi křesťany 
v období od čtvrtka do neděle. Přestože ani toto 
ustanovení nebylo často dodržováno, jeho vliv 
na vnímání křesťanské Evropy jako prostoru, 
kde panují zvláštní vztahy, byl významný. Tento 
fakt vychází najevo především v období tzv. 
křižáckých výprav do Svaté země (Palestiny), 
k nimž poprvé vyzval papež Urban II. roku 1095 
na koncilu v Clermontu. Cílem římského biskupa 
přitom nebyla ani tak oficiálně deklarovaná snaha 
zajistit volný přístup křesťanským poutníkům 
do svatých míst (islámští vládcové po většinu 
času projevovali relativně tolerantní přístup ke 
křesťanským menšinám a jejich náboženským 
potřebám), jako spíše touha stabilizovat Evropu 
a nasměrovat válečné choutky její šlechty mimo 
samotné křesťanské území. 

Zde bych naše vyprávění pro tento měsíc ukončil. 
V květnovém čísle najdete pokračování, kde se již 
konkrétně podíváme na dopad třicetileté války 
na hodnotový vývoj Evropy a stejným prizmatem 
nahlédneme i na válku o španělské dědictví 
a rastattský mír.

Jan Železný, šéfredaktor

HISTORIE MĚSTA/ČTENÁŘSKÉ PŘÍSPĚVKY

HODNOTY V KRVI NALEZENÉ 
− 1. část

V tomto vydání Ostrovského měsíčníku se 
věnujeme tématu 300. výročí podepsání tzv. 
rastattského míru. O konkrétním průběhu celého 
aktu a jeho vztahu k Ostrovu jste si již mohli 
přečíst v lednovém vydání v příspěvku Zuzany 
Železné, členky Spolku přátel města Ostrova. Je 
však potřeba poznamenat, že celá událost měla 
značný historický přesah a významně se vryla 
do paměti Evropy jako kulturně a hodnotově 
provázaného kontinentu. Při zkoumání průběhu 
jednotlivých fází války o španělské dědictví (1701 
− 1713/1714), jež byla ukončena utrechtskou 
a rastattskou mírovou smlouvou, může čtenář 
nabýt dojmu určité bezradnosti. Nahlíženo 
prizmatem 21. století se územní a mocenské sváry 
jednotlivých absolutistických panovníků raného 
novověku mohou jevit matoucí až nesmyslné. 
Podobně jména tehdejších hlavních aktérů, za 
něž lze považovat rakouského generalissima 
a  hrdinu boje proti turecké expanzi prince 
Evžena Savojského, francouzského „Krále Slunce“ 
Ludvíka XIV. či římské císaře Leopolda I., Josefa 
I. a Karla VI., rovněž zanesl prach času a nebýt 
povinných hodin dějepisu, pravděpodobně 
bychom o nich již nevěděli. Analogicky můžeme 
hovořit i o řadě konfliktů a událostí, které během 
posledního tisíciletí stihly náš starý kontinent. 
Neuvědomujeme si totiž, že většina těchto 
zásadních střetnutí ústila kromě konkrétních 
územních změn a proměn mocenských poměrů 
v utváření hodnot, které do budoucna jasně 
definovaly celoevropskou identitu a podobu 
evropské společnosti s jejími hodnotami 
a kulturní provázaností. 

Ačkoli byla Evropa od zhroucení Západořímské 
říše (476) prakticky neustále rozdělena do stovek 
a desítek relativně autonomních územních 
útvarů, vždy v ní existovala skrytá touha vymezit 
se vůči zbytku světa a navázat na společné 
dědictví řecké a římské kultury spolu s relativní 
stabilitou, kterou římská expanze přinášela 
(historici tak často hovoří o tzv. Pax Romana = mír 
římský). Společnými jmenovateli sdílené identity 
se měly stát křesťanské náboženství a latinská 
kultura, přičemž jejich hlavním propagátorem se 
stala katolická církev v čele s papežem a císařem 
znovuobnovené Svaté říše římské. Tyto tendence 
dosáhly svého zhmotnění již v 8. století, kdy 
francký majordomus Pipin III. Krátký poráží 
Langobardy a věnuje část italského území papeži 
Štěpánovi II. (tzv. Pipinova donace) výměnou za 
potvrzení svého povýšení do královského stavu. 
Jeho syn Karel řečený Veliký pak následně celý 
vztah upevňuje, když je papežem Lvem III. roku 
800 korunován římským císařem. 

Je vcelku obtížné v následných dobyvačných 
a i na svou dobu krvavých výbojích nového 
císaře nalézt hlubší smysl, faktem však zůstává, 
že v době tzv. karolínské renesance se objevuje 
myšlenka křesťanské vzájemnosti, která definuje 
Evropu jako prostor, v němž se vzájemné 
vztahy řídí určitými zvláštními pravidly. Vzniká 
tak systém s označením res publica christiana, 
v jehož rámci se katolická církev snaží o ovládnutí 
světských záležitostí a naprostého omezení války 
jako řešení územních sporů mezi křesťanskými 
panovníky (tzv. Pax Dei). Tento koncept však 
v dané době selhává a církev se tak omezuje 

I „OCHOTNÍCI“ RÁDI POMOHOU

Dne 10. února 2014 měli všichni přátelé a příznivci 
divadla možnost vidět skvělou komedii „Agentura 
Drahoušek aneb sňatky všeho druhu“ v podání 
Divadelní scény při DK Ostrov. Představení bylo 
hráno jako derniéra pro Ostrov. Myslím, že všichni 
herci ze sebe vydali maximum a svými výkony 
překonávali mnohdy i  vlastní hranici možností. 
Diváci, kterých přišlo na stovku, za což velmi 
děkujeme, se výborně bavili a odměňovali herce 
za jejich představení několikrát i potleskem na 
otevřené scéně. Zejména Václav Novotný v roli 
„Šutrštajna“ byl neodolatelný, ale uznání si zaslouží 
všichni, kdo se na hře podíleli, v čele s režisérem 
Petrem Pokorným a konče nápovědkou. Ještě 
jednou děkuji divákům za přízeň a vynasnažíme 
se co nejdříve nastudovat další komedii, která by 
přinesla v dnešní tak trochu „zblázněné“ době 
úsměv do tváří a radost do srdce.

Úmyslně jsem napsal, že hra byla hrána jako 
derniéra pro Ostrov. Ještě jednou totiž byla hrána 
v Sokolově jako tzv. benefiční představení a to 
20.  února 2014 v rámci projektu „Hrajeme pro 
život“, to znamená, že výtěžek ze vstupného byl 
věnován na dobročinné účely. O co jde? Projekt 
vznikl v Sokolově, kde se místní divadelníci 
rozhodli pomoci jejich těžce nemocnému 
kolegovi, lektorovi a účastníkovi každoroční 
přehlídky „Sokolovská Čurda“ , jehož léčení 
vyžadovalo drahou zahraniční léčbu. Zdravotní 
pojišťovna však (jak neobvyklé, že ?!) tuto léčbu 
odmítla hradit. Proto vznikl nápad věnovat 
výtěžek z představení na hrazení této léčby 
a byly osloveny i další soubory v regionu. Nápad 
se ujal a  v týdnu od 18. do 23. února 2014 bylo 
v Sokolově odehráno několik představení, 
na kterých se podílely soubory ze Sokolova, 
Karlových Varů, Klášterce nad Ohří a dalších 
míst. Jsme rádi, že jsme se projektu zúčastnili 
a mohli pomoci. V současné době již akce vynesla 
poměrně vysokou částku, ale nikterak nekončí. 

POMÁHEJME SI

První květiny, které jsem obdržel, poslaly ženy 
zahrádkářky a věnoval jsem je osazenstvu 
Ostrovské teplárenské, jež je tvořeno převážně 
muži. Tím nechci snižovat význam práce 
zaměstnankyň této naší firmy. V tomto čísle 
uveřejňuji fotografie zahrádkáře-muže a naopak 
je věnuji dámám, jejichž počet výrazně převažuje 
nad pány v jednom ostrovském občanském 
sdružení.

Rodinné centrum Ostrůvek, o kterém jste již 
v Ostrovském měsíčníku několikrát četli, vedou tři 
dámy. Každá z nich je úplně z jiného těsta a přesto, 
respektive právě proto, jim to báječně funguje. 
Jedna má organizační schopnosti, druhá je účetní 
pedant a třetí má dar zaujmout děti hrou, zpěvem 
nebo výtvarnou činností. Díky jejich spolupráci, 
dobrovolné činnosti dalších maminek a za 
přispění vedení města je část bývalé knihovny 
pravidelně zalita smíchem dětí a aktivně zde tráví 
volný čas všechny generace našich spoluobčanů. 
Žádná z nich by toho nedosáhla sama. Myslím, 
že bychom se od nich mohli poučit a začít více 
spolupracovat i jinde.

V tomto ohledu považuji za mimořádně zdařilý 
nápad mého kamaráda, který je jednatelem 
jednoho bytového domu u nás v ulici. Velkou 
část svého mládí strávil na vesnici a selským 
rozumem řeší elegantně běžné i méně běžné 
problémy související s údržbou domu, ve kterém 
bydlí. Díky své profesi ovládá umění jednat 
i  s  konfliktními jedinci. Nejdůležitější ovšem je, 
že se nebrání sdílení svých zkušeností. Nabídl 
jsem mu své znalosti ohledně publikování na 
internetu. Slovo dalo slovo a vzniklo diskusní 
fórum www.bytovkyostrov.cz. Bližší informace 
najdete v jeho samostatném článku. Věřím, 
že jen málokterý jednatel nevyužije možnosti 
použít nějaký fígl, který by mu pomohl v jeho 
činnosti prospěšné celému domu. Tím spíš, že 

Zdroj: Archiv Miloslava Lišky.

Dokonce se uvažuje o  založení nadace, kdy by 
každý soubor alespoň jednou v roce benefiční 
představení odehrál a výtěžek by byl věnován 
právě na pomoc tam, kde státní i soukromé 
orgány selhávají či s pomocí otálejí. Proto přejeme 
všem divadelníkům mnoho štěstí a úspěchů 
v jejich snažení a obecenstvo prosíme: „Přijďte se 
na nás podívat !“ 

Za divadelníky Petr Pokorný
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Zdroj: Mgr. Lada Bláhová.

SPORT

V sobotu 15. března 2014 se v ostrovském DK 
uskutečnil 11. ročník Plesu sportovců, tentokrát 
na téma 60. léta. K vidění byly opravdu skvělé 
kostýmy, ať už ve stylu hippie nebo Rebelů.

Jako každoročně provázela večerem ostřílená 
moderátorka Olga Jaklová, nechyběla skvělá 
kapela Las Pegas a začátek večera patřil 
doprovodnému programu. Jako první se 
představily Oskarky MDDM Ostrov pod vedením 
Lucie Matouškové. Následovalo vystoupení 
dospělých sportovních gymnastek z TJ MDDM 
Ostrov se skladbou Olympiáda, kterou věnovaly 
sledge hokejistům SKV Sharks K. Vary, kteří zrovna 
bojovali na paralympijských hrách v Soči. Poté 
patřil parket dalším Oskarkám, tentokrát zacvičily 
juniorky Evy Žilákové. Poslední dvě vystoupení 
byla opět v režii sportovních gymnastek. Nejprve 
zacvičila na koberci děvčata ve věku 12 – 18 
let a dokázala, že zaslouženě v  loňském roce 
vybojovala v soutěži o nejlepší tým města Ostrova 
3. místo. Poté je vystřídaly starší kolegyně se 
skladbou Rebelové. Gymnastky se snažily navodit 
atmosféru 60. let, což se jim podle aplausu 
podařilo na výbornou. 

Po skončení doprovodného programu se 
mohli začít vyhodnocovat nejlepší sportovci 
města Ostrova za rok 2013. První cenu, a to 
Zvláštní ocenění, předával starosta města a byla 
určena pro Petra Lindáka, tělesně postiženého 
sportovce, který se věnuje sledge hokeji a bench 
pressu. Následovala kategorie týmů, z vítězství 
se mohli radovat fotbalisté FK Ostrov – mladší 
žáci, na druhém místě se umístili volejbalisté SK 
Borek Ostrov – junioři a bronzový pohár získal 
tým twirlingu při MDDM Ostrov. Sportovním 
talentem za rok 2013 se stal teprve osmiletý 
Lukáš Hamata, který se věnuje cyklistice v oddíle 
Cykloteam Ostrov. V kategorii juniorů se do užší 
nominace dostalo hned sedm sportovců. Tím 
nejlepším pro rok 2013 se stal cyklista Martin 
Čechman (Cykloteam Ostrov), před druhou 
atletkou Annou Zekuciovou (TJ MDDM Ostrov) 
a třetím cyklistou Davidem Zadákem (Cykloteam 
Ostrov). V kategorii dospělých byly výsledky 

OHLÉDNUTÍ ZA PLESEM 
SPORTOVCŮ

velmi vyrovnané a na prvních třech místech 
byl minimální rozdíl. Nejlepším sportovcem 
v kategorii dospělých se stal Zdeněk Plášil – four 
cross (Cykloteam Ostrov), na 2. místě se umístil 
Štěpán Novotný (Jachtklub Cheb), 3. skončil 
triatlonista Petr Šulc (Hnízdil Team). Poslední 
cenu předával opět starosta města a to pohár 
pro osobnost (sportovní) za rok 2013. Do síně 
sportovních osobností se zapsal dlouholetý 
fotbalový trenér pan Karel Příhoda. Ceny byly 
předány a mohla začít volná zábava. Poslední 
vystoupení, které návštěvníci mohli zhlédnout, 
byla zumba pod vedením Lídy Tyrkové. Kapela 
Las Pegas hrála na výbornou a zaplnila taneční 
parket až do ranních hodin. 

Poděkování patří městu Ostrov v čele se starostou, 
sponzorům, díky kterým mohli být sportovci 
odměněni poháry a cenami. V neposlední řadě 
patří dík všem, kteří se na uspořádání plesu 
podíleli.

Podrobné výsledky:

Týmy: 1. místo Fotbal FK Ostrov (ml. žáci)

 2. místo Volejbal SK Borek Ostrov (junioři)

 3. místo Twirling MDDM Ostrov (juniorky 
 a seniorky)

 4. místo Florbal MDDM Ostrov (muži)

 5. místo Softbal TJ MDDM Ostrov (mládež)

Junioři: 1. místo Martin Čechman – cyklistika 
 (Cyklotem Ostrov)

 2. místo Anna Zekuciová – atletika (TJ 
 MDDM Ostrov)

 3. místo David Zadák – cyklistika 
 (Cykloteam Ostrov)

Ocenění: Denisa Fekiačová – twirling 
(MDDM Ostrov), Michaela Lucie Hanzlíková − 
krasobruslení (SKK K. Vary), Aneta Klauková – 
cyklistika (Cykloteam Ostrov), Kateřina Zrnová – 
hokej (HC Energie K. Vary)

Dospělí: 1. místo Zdeněk Plášil – four cross 
 (Cykloteam Ostrov)

 2. místo Štěpán Novotný – jachting 
 (Jachtklub Cheb)

Bc. Pavel Čekan předává ocenění  
(zdroj: Mgr. L. Bláhová).

Zdroj: Mgr. Lada Bláhová.

OSTROV MÁ MISTRYNI ČR 
V KRASOBRUSLENÍ

Krasobruslařská sezóna je ve svém závěru, a  tak 
je čas na její zhodnocení. Pro Michaelu Lucii 
Hanzlíkovou, žijící v Ostrově, byla přelomová.

Vše začalo v srpnu reprezentačními prověrkami, 
kde Míša předvedla famózní výkon, který 
překvapil všechny zúčastněné. Předvedla tři různé 
trojité skoky a dvojitého axela, což je výkon pro 
tuto žákovskou kategorii fantastický. Nepřekvapil 
samozřejmě Míšu ani její pani trenérku Mgr. 
Moniku Škorničkovou, které dobře věděly, že je to 
výsledek jejich pracovitosti a poctivého přístupu 
k tréninku. Obě našly své zázemí v Nejdku, kde 
v kroužku krasobruslení trénují a závodí za 
Sportovní krasobruslařský klub Karlovy Vary. 
I díky těmto tréninkovým podmínkám si Míša 
svým výkonem vysloužila reprezentační smlouvu, 
kdy už jí Český krasobruslařský svaz nominuje 
na závody, kde reprezentuje Českou republiku. 
A reprezentovala více než zdařile.

Třináct medailí z toho deset zlatých, titul Mistryně 
České republiky pro rok 2014 v kategorii žaček, 
vítězka Českého poháru pro sezónu 2013 − 2014, 
bronzová medailistka z Dětské zimní olympiády, 
kde reprezentovala Karlovarský kraj, vítězka 
třech mezinárodních závodů, kde měřila síly se 
závodnicemi z celého světa.

Je to nádherně přirozený vývoj mladé 
krasobruslařky, která ví, co chce a její trenérky, 
která ví, jak na to. Ještě před třemi lety byla na 
Mistrovství České republiky desátá, pak pátá, vloni 
druhá a nyní je mistryní České republiky 2014. 
Za své úspěchy byla Míša vyhlášena Úspěšným 
sportovcem Karlovarska 2013. Držíme palce do 
další sezóny, v které bude čtrnáctiletá Michaela 
Lucie bojovat o účast na Mistrovství světa juniorů.

Mgr. Monika Škorničková (red. upraveno)

Míša na stupních vítězů (zdroj: M. Škorničková).

 3. místo Petr Šulc – triatlon, X Terra 
 (Hnízdil Team)

 4. místo Lucie Matoušková – twirling 
 (MDDM Ostrov)

 5. místo Tadeáš Pavlík – X Terra (Cykloteam 
 Ostrov)

Talent: Lukáš Hamata – cyklistika (Cykloteam 
Ostrov)

Zvláštní ocenění starosty města Ostrov: Petr 
Lindák (sledge hokej, bench press)

Sportovní osobnost: Karel Příhoda – fotbalový 
trenér FK Ostrov

Mgr. Lada Bláhová

odměna bývá minimální a uznání se dnes příliš 
nenosí. Mnozí zjistí, že některé věci dělají lépe 
než druzí, a v této komunitě určitě nebude nouze 
o pochvalu za ušetřený čas, peníze nebo nevrlosti 
spolubydlících.

Pomáhejme si a spolupracujme. Vždyť proto 
nežijeme na samotě u lesa ale ve městě.

Miloslav Liška



60. VÝROČÍ DOMU KULTURY − 
ROZHOVOR SE ZAMĚSTNANCI

Zdroj: MDDM Ostrov.

Dům kultury slaví v květnu 60. výročí svého 
založení. Rozhodl jsem se tedy oslovit jeho 
zaměstnance a položit jim několik otázek 
spjatých s přípravou celé akce.

Oslavy 60. výročí založení domu kultury 
jsou spolu s Festivalem Oty Hofmana 
pravděpodobně největší akcí v tomto roce. 
Jak dlouho probíhala její příprava a co vše 
obnášela?
Dagmar Forstová: „Příprava oslav 60. výročí 
založení domu kultury byla již plánována od 
podzimu roku 2013. V počátku příprav je vždy 
důležité si dobře rozmyslet, co vlastně od akce 
očekáváme a cílovou skupinu akce. U těchto 
„narozenin“ to bylo opravdu jednoduché. Naším 
cílem je během jediného dne představit co 
největší počet zábavných programů pro veřejnost 
a naplnit slogan naší organizace “ Naše práce vás 
baví“. Ve chvíli, kdy víme, co opravdu chceme, je už 
pak jednoduché a vlastně i velmi zábavné vybrat 
konkrétní umělce nebo výstavy. Samozřejmostí 
je spousty dopisování, telefonátů, sepisování 
smluv a konkrétních požadavků a mimo jiné taky 
někdy “ úsměvného“ licitování honoráře. Když 
je sestaven program, věnujeme se grafickému 
vizuálu akce, propagaci, organizaci a spousty 
další práce, která s tím souvisí. V současné době 
probíhají finální práce. Ráda bych naplánovala 
i slunečné počasí a dobrou náladu, ale vím, že to 
už v mé moci opravdu není.“ 

V jednom z minulých čísel Ostrovského 
měsíčníku vyšla výzva směrem k občanům 
s  prosbou o poskytnutí archivních materiálů 
a  svědectví o dění v domě kultury za dobu 
oněch šedesáti let. Podařilo se Vám shromáždit 
nějaké materiály?
Martina Pavlasová: „Zájem z veřejnosti v době 
vyhlášení výzvy byl skutečně velký a velmi mile 
mě překvapil. Lidé reagovali a sdíleli si tuto výzvu 
přes sociální sítě. Příspěvek vidělo 1266 uživatelů 
facebookových stránek DK. Přestože to tedy na 
začátku vypadalo, že na výstavu fotografie mít 
budeme, ve skutečnosti nám je poslal pouze 
pan Ing. Josef Macke. Výstavu v menší verzi 
ale skutečně připravíme. Vystavíme fotografie, 
které zapůjčila Walja Mikešová z kroniky města, 
Ing. Josef Macke a také použijeme archiv DK. 
Vzhledem k tomu, že je teprve duben i toto řešení 
nemusí být definitivní. Fotografie totiž stále 
přijímáme.“

V materiálech k oslavám se píše i o historii 
domu kultury jako budovy, přičemž je zmíněno 
že původní stavba během let neustále prochází 
řadou přestaveb a renovací, aby splňovala 
nároky moderní doby. V minulých letech se 
v médiích vedla diskuze nad budoucností 
podobných kulturních center vzniklých v době 
socialismu v menších obcích a městech. Část 
odborné veřejnosti tehdy tvrdila, že nemají 
šanci dlouhodobě přežít a přilákat diváka 
21. století. Jak se na celý problém díváte vy?
Romana Parmová: „Dům kultury je kulturní 
stánek, který slaví šedesát let a věřím, že se ve 
zdraví dožije dalších desítek let. Poděkování si jistě 
zaslouží všichni, kteří o něj pečovali v minulosti 
a jakoukoli formou přispěli k rekonstrukci 
a modernizaci tohoto objektu. V současné době 
je budova po své největší rekonstrukci v rámci 
projektu Dům kultury Ostrov - Centrum pro 
kulturu, vzdělávání a volný čas. Velmi si vážím 

toho, že jsem součástí domu kultury a mohu tak 
tvořit a přispívat k uchování tohoto kulturního 
centra pro budoucí generace. Pravda je, že 
v  dnešní době je konkurence na trhu opravdu 
vysoká a náročnost diváků stale stoupá a dům 
kultury se době, ve které žije, musí přizpůsobit. 
Věřím, že na trhu obstojíme, protože podle našich 
statistik návštěvnost na akcích, které pořádáme, 
vzrůstá. Děkuji tedy všem, kteří v nás také věří 
a podporují nás.“

Z doprovodných akcí mě zaujala výstava 
o mladých lidech zasažených perzekucí 
komunistického režimu v letech 1948 − 1949. 
Pokud si dobře vzpomínám, pro veřejnost 
byla poprvé krátce přístupna v minulém roce 
v prostorách Rudé věže smrti ve Vykmanově. 
Jedná se tentokrát o dlouhodobější výstavu? 
Kde vznikl nápad propojit toto vážné téma 
s oslavami domu kultury?
Martina Pavlasová: „Myslím, že tato výstava 
v  Ostrově zveřejněna ještě nebyla. Tuším, že 
v  loňském roce byly v rámci Jáchymovského 
pekla uvedeny doprovodné výstavy Překonej 
stěnu smrti; Babice – perzekuce, tragedie, lidské 
osudy; Setkání v pekle – příběhy třetího oboje; 
což je jistě podobná tématika. Víte, poslání 
domu kultury není pouze v tom bavit lidi, i když 
to je samozřejmě hlavním mottem organizace, 
ale také vhodnou formou veřejnosti představit 
témata, která v naší společnosti byla, jsou 
a budou. Vzhledem k historii domu kultury, který, 
jak všichni víme, vznikl i za nedobrovolné pomoci 
politických vězňů, z nich nejznámější jistě bude 
Jaroslav Šlezinger, by program šedesátiletého 
výročí bez takto zaměřené výstavy postrádal 
svou úplnost. Věřím, že výstava splní záměr 
autorů přinést vice informací o zajímavé skupině 
politických vězňů, ale i upozornit na jejich 
dosud opomíjené postavení. Výstava vznikla za 
hmotného přispění občanského sdružení Post 
Bellum a ve spolupráci s Regionálním muzeem 
v Litomyšli a domu kultury ji zcela zdarma zapůjčil 
Ústav pro studium totalitních režimů. Výstava 
bude veřejnosti přístupná do 31. května.“ 

Při oslavách si jistě přijde na své i mužská 
část veřejnosti, pro něž je připravena výstava 
pověstných Velorexů. Ta mi evokuje akce 
Karlovarské Veteran Rallye, která v posledních 
letech v Ostrově stavěla. Můžeme se i letos těšit 
na podobnou akci?
Dagmar Forstová: „V rámci oslav veřejnost na 
Mírovém náměstí uvidí čtyři až pět vystavených 
velorexů. Součásti bude prezentace těchto 
historických vozů s tematickými materiály 
v  podání Miroslava Mondriho z klubu Velorex. 
Myslím, že diváky osloví zejména možnost 
detailně si vůz prohlédnout a příležitost zeptat 
se odborníka na cokoli ohledně těchto veteránů. 
Veteran Rallye je akce zcela jiného ražení a pořádá 
ji Veteran Car Club Karlovy Vary. Myslím, že akce 
je plánována na začátek srpna. Dům kultury 
spolupráce s Miroslavem Mondrim určitě baví 
a do budoucna se nějaké větší akci, kde by se 
diváci o veteránech dozvěděli něco navíc, určitě 
nebrání. 

Jan Železný, šéfredaktor

První únorový víkend letošního roku přinesl 
ostrovským Oskarkám do sbírky další cenné 
kovy. Osmnáct děvčat pod vedením Evy 
Žilákové, Bedřicha Siegla a Lucie Matouškové 
reprezentovalo MDDM Ostrov na Mistrovství 
České republiky v twirlingu, které proběhlo 
1. – 2. února 2014 v Mohelnici u Olomouce. 
Zázemím pro soutěžní vystoupení se stala zdejší 
sportovní hala Obchodní akademie Mohelnice, 
ve které naše děvčata bojovala o medailové 
pozice v sedmi různých kategoriích sólově, ve 
dvojicích i skupinově. Z náročného sportovního 
víkendu si přivezly devět zlatých, tři stříbrné a tři 
bronzové medaile. Vítězná umístění navíc zajistila 
ostrovským mažoretkám účast na mistrovství 
Evropy v twirlingu, připravované na Velikonoce 
v belgickém Oostende. Ke všem krásným 
umístěním gratulujeme a držíme palce, aby píle 
a čas, které věnují náročným tréninkům, přinesly 
ovoce v podobě nejvyšších ocenění opět i na 
mezinárodní úrovni. 

Kompletní výsledky umístění ostrovských 
Oskarek na mistrovství ČR v olomoucké Mohelnici 
najdete na stránkách www.mddmostrov.cz.

Zuzana Janecká, MDDM Ostrov

OSKARKY MISTRYNĚMI ČR 

KRAJSKÉ PŘEBORY ATLETŮ 

Ostrovští atleti vybojovali na krajském halovém 
šampionátu dohromady jedenáct medailí. V  hale 
na Strahově závodili 25. ledna dorostenci, junioři 
a dospělí ve společné soutěži pro tři kraje – 
Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský. Dne 15. února pak 
ti nejmenší až po starší žactvo v rámci mistrovství 
Karlovarského kraje.
Mezi těmi nejmladšími se prosadili v běhu na 
60 m Šimon Bílek a Valerie Pelcová, ve svých 
kategoriích si doběhli pro zlato. Naopak na nejdelší 
kilometrové trati byl mezi mladšími žáky zlatý 
Ondřej Brichcín a stříbrný Adam Pinc. První byla 
také Simona Tichá v běhu starších žákyň na 300 m 
a prvenství přidala ještě ve skoku dalekém, kde 
stříbro získala další ostrovská závodnice Viktorie 
Kučavová. V  technických disciplínách se vedlo 
ještě dalším dvěma atletkám TJ MDDM Ostrov – ve 
výšce starších žákyň si třetí místo vyskákala Eliška 
Havlanová a ve vrhu koulí získala Kateřina Ďuržová 
stříbro. Na závěr ostrovská štafeta ve složení 
Ďuržová, Kučavová, Veľasová, Koptová zvítězila 
na netradiční trati 4 x 300 m a o vteřinu senzačně 
porazila i favorizované závodnice z Chebu.
Mezi juniorkami byla v běhu na 60 m překážek 
nejlepší Anna Zekuciová a zatímco ti nejmladší 
bojovali 15. února na Strahově, Zekuciová závodila 
ve Stromovce na mistrovství republiky dospělých. 
V překážkovém běhu nabitém nejrychlejšími 
českými ženami skončila na skvělém pátém místě 
a potvrdila roli jedné z favoritek na nadcházející 
juniorský šampionát.

Eva Pavelková, Atletika Ostrov


