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ÚVODNÍK

ÚVODNÍK ŠÉFREDAKTORA

výzev pro ROP Severozápad. Rodiče umělecky 
talentovaných ratolestí by si poté neměli nechat 
ujít vyhlášení zápisu do některých oborů základní 
umělecké školy.
V měsíci květnu proběhlo v Ostrově několik 
významných kulturních akcí, k nimž se ve svých 
příspěvcích vrací kronikářka města paní Walburga 
Mikešová. Kromě již tradičního Varhanního jara se 
jednalo především o Klášterní slavnosti, spojené 
letos se Zahradní slavností pod taktovkou galerie 
v letohrádku a hudebním festivalem základních 
uměleckých škol. Nechybělo ani vyhlášení Ceny Ď 
v kategorii osobnost Karlovarského kraje i města 
Ostrova. Hlavní atrakcí zmíněných slavností byla 
veřejná prezentace rekonstruovaných kfelských 
krojů a to hned ve třech podáních (mužský, 
dámský a dívčí kroj). K této události se ve svém 
krátkém proslovu vrací páter Mgr. Bonaventura 
Hric, který se rovněž zamýšlí nad pestrou 
skladbou obyvatelstva našeho města s jeho 
rozličnými kořeny a životními osudy.
Kulturní rubrika dále kromě programů kin, 
divadla i galerie umění na Staré radnici nabídne 
i pozvánku na další ročník hraných klášterních 
prohlídek, jež se loni setkaly s velkým zájmem 
veřejnosti. Čtenářům by rovněž neměl uniknout 
rozhovor s novým ředitelem Domu kultury Ostrov 
Ing. Karlem Teturem, jenž ve funkci nahradil paní 
Romanu Parmovou. Představí v něm nejen své 
vize a plány budoucího směřování domu kultury, 
ale rovněž odhalí něco málo ze svého soukromí 
a předchozího profesního života. Přátelé sportu 
poté jistě uvítají informace u úspěších našich 
mažoretek, které se skvěle umístily na mistrovství 
Evropy v belgickém Oostende, školních gymnastek 
a malých fotbalistů.
Závěrem mi dovolte vás upozornit na změnu 
emailové adresy redakce, která nově zní: 
sefredaktor.om@gmail.com. Přispěvatelé a inzerenti, 
jimž tato nová podoba neutkví v paměti, se však 
nemusí obávat, emaily došlé na starou adresu 
budou po nutnou dobu automaticky přeposílány.
Čtení plné radosti a inspirace 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 v pondělí 16. června 
2014. Uzávěrka reklamy již v pátek  
13. června 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  
(vyjma programu DK): Jan Železný

Redakční rada (a-z):  Bc. Pavel Čekan, Eliška 
Failová, Milan Matějka, Walburga Mikešová, 
Vojtěch Písačka, Ing. Marek Poledníček,  
Ing. Jana Punčochářová, Ing. Jitka Samáková, 
Ing. Karel Tetur, 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.om@gmail.com, 
popřípadě se obracejte na Informační 
centrum v DK Ostrov (tel. 353 800 526).

Inzerce: sefredaktor.om@gmail.com, 
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 Mgr. Andrei Burešová

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

Vážení čtenáři,
dovolte mi vás tímto přivítat u prvního letního 
vydání Ostrovského měsíčníku v tomto roce, 
které vám, jak doufám, zpříjemní poslední 
dny před začátkem období školních prázdnin 
a dovolených. Pokud poslední dvě čísla měla 
značně historický nádech, pak současné vydání je 
vskutku aktuální. Naleznete v něm řadu novinek 
z městského úřadu, jež se týkají plánované 
rekonstrukce chodníků v Šafaříkově ulici či 
úpravy zeleně v Jungmannově ulici. Nechybí ani 
důležité informace z finančního úřadu o změnách 
sběrných účtů či zpráva o vyhlášení nových 

Navštivte naši prodejnu
Jedině u nás zařídíte:

Aktivace nového tarifu

Bezdrátový internet
až 42 Mb/s

Prodloužení vaší smlouvy

Dobití kreditu, platba faktur

Internet na doma až 40 Mb/s

Aktivace satelitní televize

OD Mírové náměstí
OSTROV, Brigádnická 709

Po -Pá 9.00 - 17.00
      So  9 .00 - 1 2.00

tel : 605 800 301

Partnerská prodejna

Neomezené volání a SMS za 749,- Kč měsíčně
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AKTUALITY Z MĚSTA

MIRÁKL OPĚT BODOVAL
ŽEHNÁNÍ KFELSKÉHO KROJE

OSTROVSKÉ KLÁŠTERNÍ 
SLAVNOSTI

V polovině května se v Kladně  konalo Mistrovství 
ČR v uměleckých tanečních disciplínách. Třídenní 
maraton poprvé spojil dohromady soutěž 
formací i malých skupin, včetně sól a duetů. Mezi 
dvěma tisíci tanečníky měla své zástupce také 
Taneční skupina Mirákl, a to ve všech věkových 
kategoriích.

„Se všemi formacemi jsme na republiku postoupili 
ze zemských kol, celkem jsme soutěžili s dvaceti 
šesti choreografiemi v disciplínách modern, jazz 
a show dance. Deset titulů mistrů ČR a deset 
titulů vicemistrů během tří dnů je pro nás zatím 
největším úspěchem v historii skupiny. Zároveň 
tato vystoupení mají nominace na mistrovství 
světa. Právě MS v show dance se bude konat na 
začátku září v Praze, MS v modern a jazz dance 
tradičně v polském městě Mikolajki.“

Pobočku Miráklu při ZUŠ v Ostrově na soutěži 
reprezentovalo pět choreografií. Bez ztráty 
bodu v průběhu celé soutěže nakonec skončili 
nejmladší tanečníci z přípravné třídy Miráklu. 
V disciplíně show dance mini kids do 8 let si 
odnesli zlaté medaile a právo účastnit se prestižní 
přehlídky těch nejlepších tanečníků v rámci 

Při slavnostní mši svaté ke cti Panny Marie Věrné 
v sobotu 10. května 2014 jsme byli svědky také 
požehnání kfelských krojů. A tak se nejeden 
může ptát, jaký to má význam. Před samotným 
žehnáním krojů jsem se podíval na přítomné 
účastníky sobotní slavnosti. Připomněl jsem 
si tak skutečnost, nad kterou už přemýšlím 
dlouhou dobu. V našem městě jsme se sešli  
z mnoha končin. Češi, Slováci, Moravané i Slezané, 
Maďaři i Němci a mnohé jiné národnosti můžeme 
nacházet mezi občany našeho města. Když jsem 
se díval na tuto různorodost, uvědomil jsem si, 
že pokud bychom si každý z přítomných oblékli 
kroj podle svých vlastních kořenů, byl by kostel 
sv. Michaela a Panny Marie Věrné v Ostrově plný 
mnoha barev a střihů. Byl by to zajisté nádherný 
pohled.

Před námi ale stáli dva lidé v kroji, který byl kdysi 
nošen v tomto kraji a v tomto městě. Když jsem 
se před časem dověděl o tom, že je zájem ušít 
místní kroj, tázal jsem se po okolnostech. Bylo 
mi sděleno, že se nedaří zjistit, jak přesně byli 
obyvatele našeho města krojováni. Moje pátraní 
nebylo nijak pilné a tak možná existují dostatečné 

V měsíci květnu se konaly ostrovské Klášterní 
slavnosti. Jejich součástí byl hudební festival 
základních uměleckých škol. Zahájení festivalu 
se ujal starosta města Bc. Pavel Čekan. V pátek  
9. května 2014 se na Mírovém náměstí představily 
hudební soubory: Panteříci, Červení panteři – oba 
soubory ze ZUŠ v Nové Roli, Swing Band ze ZUŠ  
v Ostrově a Big Band ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary. 
Páteční program vyvrcholil vystoupením zpěváka 
Marka Ztraceného.

V sobotu 10. května 2014 pokračovaly Klášterní 
slavnosti v klášterní zahradě a v letohrádku 
Ostrov. V klášterní zahradě se na pódiu A střídaly 
další hudební soubory ze ZUŠ. Ze Základní 
umělecké školy Ostrov zde vystoupil B. B. Band, 
soubor Písk-Písk, Barbaři, Rockeři z II. patra, A. P. B. 
Ostrov, Swing Melody Ostrov. Dále zde vystoupil 
soubor Jazz Colombo ZUŠ A. Dvořáka Karlovy 
Vary, Junior Big Band ZUŠ Litvínov. Na pódiu 
B se představilo divadlo eMillion s pohádkou, 
následovaly historické tance.

V odpoledních hodinách se prošel městem 
historický průvod. V kočáře se vezl starosta města 
v dobovém oblečení a společnost mu dělala 
hraběnka Franziska Sybilla. Historický průvod 
doprovodila trojice oblečená v kfelských krojích. 
O kfelských krojích, které se tehdy nosily na 
Ostrovsku, poutavě pohovořila historička Mgr. 
Zdenka Čepeláková. Poté se slova ujal moderátor 
Richard Langer a vyzval kolegium k udělení 
krajské Ceny Ď, kterou získal koordinátor oprav 
bečovské botanické zahrady Ing. Jiří Šindelář a za 
město Ostrov získal cenu pan Lubomír Bachura.

Zdroj: Mgr. Andrea Burešová.Páter B. Hric žehná kfelským krojům  
(zdroj: Zuzana Železná).

Zdroj: Archiv DK Ostrov.

Starosta města s markraběnkou bádenskou  
(zdroj: Jan Železný).

Klášterní slavnosti doplnily další doprovodné 
akce jako jízda na koních občanského sdružení 
Macík, den otevřených dveří Ekocentra MDDM, 
malování na obličej, letové ukázky dravců, 
historické dobové tance ad.

Také Galerie umění Karlovy Vary – Letohrádek 
Ostrov se zapojila do programu, a sice zahradní 
slavností pod názvem „Oheň, světlo, alchymie“. 
V odpoledních hodinách zde probíhaly výtvarné 
dílny a workshopy. Výtvarník Svatopluk Klimeš 
představil malbu popelem, Bořivoj Hořínek 
kresbu světlem, Lubomír Stiburek fotogramy 
a kyanotypie, Pavla Vargová magické obrázky 
a Božena Vachudová alchymáž a froasáž. Ve 
večerních hodinách vystoupilo hudební uskupení 
Jednotka Františka Kůse. Slavnostní den byl 
zakončen ohnivou show divadla Ignis.

Klášterní slavnosti v klášterní zahradě 
navštívilo cca 1 800 návštěvníků (včetně hostů  
a účinkujících). Hlavním pořadatelem hudebního 
festivalu byla Základní umělecká škola Ostrov  
a organizátorem Klášterních slavností Dům 
kultury Ostrov za finanční podpory města Ostrov.

 Walburga Mikešová, kronikářka (red. upraveno)

informace i k této otázce. Mě stačilo svědectví, že 
se ví, jak vypadal kroj ve Kfelích. A tak jsem se těšil, 
až ho uvidím.

Proč ale žehnání krojů? Odpověď je, dle mého 
pohledu, v tom kdo jsme. V našem městě  
v současnosti žije, pokud dobře počítám, už 
třetí generace nových obyvatel. Kořeny, jak jsem 
zmiňoval, máme různé. A tak je pozoruhodné, že 
hledáme kořeny a učíme se je nacházet také v tom, 
co bylo vlastní i pro původní obyvatelstvo. Svědčí 
to o tom, že si vážíme historie a kultury, která je 
v našem městě skutečně bohatá. Navazujeme na 
bohatství, které jsme, jak se zdá, přijali za vlastní. 
Hledáme tak sami sebe.

Žehnání tak poukazuje na hloubku našeho života 
a svědčí o znovubudování hodnot, které jsou 
spjaté s naším městem a i s jeho historií. Tato 
událost odhaluje nás samotné. Kfelský kroj se tak 
stává symbolem našeho hledání sebe sama. Toho, 
kdo jsme a jak si vážíme sami sebe.

Ať Bůh žehná dobrému dílu i lidem našeho města.

P. Marek Bonaventura Hric
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Na druhou polovinu měsíce dubna 2014 si 
starosta města Bc. Pavel Čekan naplánoval ve 
svém diáři tři krátká zastavení v ostrovských 
příspěvkových organizacích, jejichž zřizovatelem 
je Karlovarský kraj.
 
V úterý 22. dubna 2014 vedly jeho kroky do 
Základní školy praktické a základní školy 
speciální, která sídlí v Krušnohorské ulici. 
V doprovodu ředitelky školy Mgr. Pavlíny 
Zapletalové se na chvilku zdržel v jedné ze 
zrekonstruovaných tříd, kde zrovna probíhala 
praktická výuka a kde se malí žáčci připravovali na 
oslavu Dne Země. Paní ředitelka se při prohlídce 
ZŠ např. zmínila o projektu „Škola hrou“ a s tím 
související obdržení dotačních prostředků pro 
školu z programu MŠMT ČR „EU peníze školám“ na 
tvorbu digitálních učebních materiálů a vybavení 
počítačové učebny. Padla zmínka o 1,5 mil. Kč  
z rozpočtu Karlovarského kraje na rekonstrukci 

AKTUALITY Z MĚSTA

FINANČNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Územní 
pracoviště v Ostrově upozorňuje v předstihu 
poplatníky na omezenou platnost bankovních 
účtů zrušených finančních úřadů. S přeměnou 
Finanční správy České republiky k 1. 1. 2013 došlo 
ke zrušení bankovních účtů bývalých finančních 
úřadů s tím, že ČNB zajišťuje po dobu 2 let 
přeúčtování došlých plateb na odpovídající nová 
čísla účtů. Proto je žádoucí, zkontrolovat si nyní  
při zasílání plateb na bankovní účty finančních 
úřadů, zda je správně identifikován cílový 
bankovní účet a nezůstalo-li (např. v internetovém 
bankovnictví, na trvalém příkazu v bance nebo 
v účetním programu) nastaveno původní číslo 
účtu. Od 1. 1. 2015 již všechny platby, zaslané 
na bankovní účty 199 zrušených finančních 
úřadů, budou vráceny zpět na bankovní účty 
příkazců. Matrika čísla účtu Finančního úřadu pro 
Karlovarský kraj, Územního pracoviště v Ostrově 
je nyní – 77629341/0710 vedený ČNB Plzeň, 
předčíslí účtu je podle druhu placené daně.

Informace o všech číslech bankovních účtů 
najdete na nástěnce v přízemí budovy našeho 
úřadu Klínovecká 998, 363 01 Ostrov ve 
Finančním zpravodaji č. 8 ze dne 10. 12. 2013 
a v nabídce Daně a pojistné – Placení daní na 
internetu Finanční správy ČR. Například aktuálně 
do pondělí 2. 6. 2014 měla být uhrazena daň  
z nemovitých věcí na správné číslo účtu:  
7755-77629341/0710. Celostátně byly v měsíci 
květnu všem poplatníkům rozesílány složenky 
pro úhradu daně z nemovitých věcí. Pokud jste 
složenku neobdrželi a daň z nemovitých věcí 
jste dosud neuhradili, informujte se na Územním 
pracovišti v Ostrově v přízemí č. dv. 17, zda 
máte správně podáno daňové přiznání k dani  
z nemovitých věcí. Pro úplnost připomínáme, že 
daň z nemovitých věcí umístěných v Karlovarském 
kraji spravují jednotlivá územní pracoviště v kraji 
podle místa trvalého bydliště poplatníka.

Ing. Miloslava Kubínová, 
ředitelka územního pracoviště

Vážení občané Ostrova, od 1. června 2014 je 
plánovaný start rekonstrukce komunikace  
a veřejného osvětlení v Šafaříkově ulici. Z tohoto 
důvodu budou po dobu rekonstrukce přemístěny 
kontejnery na směsný komunální odpad i na 
separovaný odpad do ulice Jungmannova. Tento 
stav je jen dočasný a jakmile bude Šafaříkova ulice 
opravena, kontejnery se vrátí zpět na svá místa do 
ulice Šafaříkova. Děkujeme za Vaše pochopení.
 

Bc. Petra Niederhafnerová  

REKONSTRUKCE 
ŠAFAŘÍKOVY ULICE

NÁVŠTĚVY PŘÍSPĚVKOVÝCH 
ORGANIZACÍ KRAJE

Zdroj: MěÚ Ostrov.

Zdroj: MěÚ Ostrov.

části dožívajícího sociálního zařízení ve 2. patře 
budovy, která bude probíhat v průběhu letošních 
velkých prázdnin. Paní ředitelka rovněž upozornila 
na možnost absolvovat od nového školního roku 
2014/2015 výuku v přípravné třídě jako je tomu 
např. na ZŠ J. V. Myslbeka a mluvila i o dalších 
aktivitách, které škola vyvíjí ve spolupráci 
s Ekocentrem při MDDM Ostrov, ZUŠ Ostrov, 
MK Ostrov a dalšími institucemi. Za zmínku stojí 
i nedávno spuštěné nové, přehledné webové 
stránky školy http://zspostrov.cz . Přestože je 
u této organizace ustanoven jiný zřizovatel, 
představitelé ostrovské radnice, potažmo pan 
starosta, mají zájem nadále této ZŠ vypomáhat 
např. při údržbě zeleně a sekání trávy na školním 
pozemku, při získávání finančních prostředků 
na opravu a zvelebování školní budovy, na 
vybudování školního hřiště apod.
 
V pondělí 28. dubna 2014 vedly jeho kroky do 
Střední průmyslové školy Ostrov, Klínovecká 
ulice č. p. 1197. V doprovodu ředitele školy Ing. 
Pavla Žemličky se starosta Čekan krátce zastavil 
v učebně, kde probíhala praktická výuka učňů 
studijního oboru mechanik – opravář motorových 
vozidel. Poté se oba pánové přesunuli do 
ředitelny, kde mj. vedli čilou diskusi o přijímacích 
zkouškách na maturitní obory pro školní rok 
2014/2015, které proběhly v předchozím týdnu 
na této škole, maturitních zkouškách, které jsou 
za dveřmi a také aktuální situaci ve „středním 
školství“ v Karlovarském kraji.  
 
Ve středu 30. dubna 2014 se uzavřely prohlídky 
příspěvkových organizací zřizovaných 
Karlovarským krajem na Gymnáziu Ostrov, 
Studentská č. p. 1205. Starostu Čekana přivítal 
ředitel školy Mgr. Jaroslav Šafránek, zástupce 
ředitele Mgr. Milan Martinek a čtyři studenti, 
kteří se s ostatními podělili o své zážitky  
z velikonočního studijního pobytu angličtiny  
v USA (New York, Boston, Philadelphia).
 
Osobní kontakty s příspěvkovými organizacemi 
zřizovanými Karlovarským krajem se uskutečňují 
ze strany zástupců ostrovské radnice několikrát 
ročně, ale i v mezidobí funguje živá komunikace 
a vzájemná spolupráce.  
 

Mgr. Lucie Mildorfová

veletrhu Dance Life Expo. Jazzová choreografie  
hlavní dětské skupiny obsadila stříbrnou příčku. 
Zlato si pak v duetu vytančila Lucie Bursíková. 
Tato tanečnice společně s Karolínou Kunzovou 
a Martou Šafářovou získala zlaté medaile také  
v disciplíně modern dance malé skupiny a stříbrné 
v jazzové malé skupině. Marta Šafářová si přivezla 
bronzové ocenění za svůj duet Tumbalalajka.

Soutěžící  hodnotila odborná porota, v níž se 
prostřídalo celkem deset porotců. Předsedkyní 
poroty byla prezidentka České taneční organizace 
Miluše Petrová, ze zahraničních porotců poté 
jmenujme Dianu Drobnič (Slovinsko), Magdalenu 
Kolman (Polsko) a Alenu Majerikovou (Slovensko).

„Osobně smekám před profesionálními výkony 
svých tanečníků, někteří z nich během dne tančili 
i desetkrát a pokaždé předvedli výkon, který 
zaujal nejenom odbornou porotu, ale i diváky 
v sále. Zároveň jsem pyšná i na své nejstarší 
tanečnice, které kromě vlastních choreografií 
pomáhají také se stavbou vystoupení pro mladší 
svěřence Miráklu. Poděkování patří také naší 
ostrovské domovské scéně při ZUŠ v Ostrově za 
skvělé tréninkové podmínky.“ 

Mgr. Andrea Burešová
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V neděli 11. května 2014 byl v ostrovském kostele 
sv. Michaela a Panny Marie Věrné zahájen již 
18. ročník Ostrovského varhanního jara. Tento 
jedinečný kulturní počin, který se řadu let objevuje 
se železnou pravidelností v ostrovském kulturním 
kalendáři, přišel podpořit starosta města Bc. Pavel 
Čekan. Všem přítomným příznivcům „varhanního 
festivalu“ 
a hudebním nadšencům popřál bohatý umělecký 
zážitek. Jedinečný umělecký výkon podali: 
koncertní umělec, chrámový varhaník a pedagog 
Michal Bartek, absolvent brněnské konzervatoře 
bakalářského studia na JAMU v Brně, studia 
„Master Professional“ ve francouzském 
Strasbourgu ad. a violoncellista Ondřej Kratochvíl, 
absolvent Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, nyní 
student Hudební fakulty JAMU v Brně.
 
Návštěvníci Ostrovského varhanního jara si 
poslechli skladby J. S. Bacha, Maxe Brucha  
v úpravě pro violoncello a varhany, Maxe Regera – 
variace pro fugu a pro varhany – a Gabriela Fauré 
„Élégie c-moll“ opět v úpravě pro violoncello  
a varhany.
      

Walburga Mikešová, kronikářka

Soutěž Stavby Karlovarského kraje vypisuje 
Regionální stavební sdružení Karlovy Vary spolu 
s partnerskými stavebními organizacemi. Záštitu 
nad soutěží převzal hejtman Karlovarského kraje 
PaedDr. Josef Novotný a primátor města Karlovy 
Vary Ing. Petr Kulhánek. Od 12. května 2014 
budou stavby a projekty umístěny na internetu 
na adrese www.stavbykarlovarska.cz, kde bude 
do uzávěrky soutěže dne 6. června 2014 do 16.00 
hod. probíhat veřejné hlasování o stavbách. 
Zároveň bude možné na stejném webu hlasovat 
pro zachráněné památky Karlovarska.
 
Cílem 14. ročníku soutěže Stavby Karlovarského 
kraje je prezentovat všechny současné stavby 
na západě Čech – v Karlovarském kraji, které 
jsou zkolaudovány a uvedeny do provozu 
v období 1. ledna 2013 – 20. dubna 2014. 
Hlasujte pro Cyklostezku Ostrov – Jáchymov na:  
w w w.stavbyk ar lovarsk a.cz/cz/hlasovani/
cyklostezka-ostrov-jachymov-148.
 

Mgr. Lucie Mildorfová

Rádi bychom touto cestou osvětlili plánované 
kácení stromů v Jungmannově ulici. 
Prostřednictvím pana Alexandra Holého jsme 
byli upozorněni na zhoršený bezpečnostní stav 
stromů ve výše jmenované ulici. Pan Holý požádal 
náš odbor o prošetření zdravotního stavu javorů 
jasanolistých (Acer negundo), které rostou před 
panelovým domem č. p. 1254 – 1264. Na základě 
jeho požadavku jsme oslovili arboristu Ing. Jiřího 
Šindeláře a požádali ho o posouzení dřevin. 
Proběhlo místní šetření, k němuž byl přizván  
i vedoucí odboru životního prostředí Ing. Tomáš 
Čepelák.  Pan Šindelář nám doporučil uvedené 
dřeviny pokácet a provést v lokalitě novou 
výsadbu vhodnějších druhů stromů. Kácení  
a následná výsadba proběhne na podzim 
letošního roku.
 

Šárka Vaňková, odbor majetkové správy

Překlad oficiálního dopisu prezidenta Regionální 
rady Regionu Toskánsko pana Enrica Rossi ze dne 
28. dubna 2014:

Milý pane starosto,
 
byl jsem velice mile překvapen Vaší italštinou,  
a proto jsem si jist, že Vám bude potěšením, když 
Vám napíši v mém mateřském jazyce.
 
Děkuji Vám za dopis a za Váš a Vaším městem 
projevený zájem o naší krásnou Volterru. Vaše 

Regionální operační program Severozápad (ROP 
Severozápad) připravuje na druhou polovinu 
letošního roku další vlnu závěrečných výzev, 
prostřednictvím kterých by mohly být podpořeny 
rozvojové projekty v Ústeckém a Karlovarském 
kraji.
O konkrétnější podobě plánu nových výzev bude 
na svém zasedání dne 10. června 2014 jednat 
Výbor Regionální rady. „Pro přesné naplánování 
budoucích výzev musíme znát potřeby a hlavně 
možnosti žadatelů podat a zrealizovat jednotlivé 
projekty,“ uvádí předseda Regionální rady Petr 
Navrátil.
V této souvislosti oslovujeme potenciální žadatele 
s žádostí o vyplnění přiloženého dotazníku, díky 
němuž nám mohou zaslat podrobnější informace 
o připravovaných projektech.
Dotazník je potřeba zaslat nejpozději do  
30. května 2014 na email 
barbora.kurkova@nuts2severozapad.cz.
      

Eliška Chlumská
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti 

Severozápad

OSTROVSKÉ VARHANNÍ 
JARO 2014

STAVBY KARLOVARSKÉHO 
KRAJE

KÁCENÍ STROMŮ

DOPIS Z TOSKÁNSKA

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 
SEVEROZÁPAD CHYSTÁ NOVÉ VÝZVY

Starosta Bc. Pavel Čekan vítá návštěvníky  
(zdroj: MěÚ Ostrov).

spřízněnost a podpora jsou pro nás Toskánce 
důvodem k útěše a hrdosti. Situace ve Volteře 
je v naprosto krizové situaci. Vláda Regionu 
Toskánsko je si toho vědoma, a proto nenechává 
město na holičkách. Po pádu středověké zdi 
na etruské cestě u skalnatého výběžku, který 
dominuje náměstí Martiri della Libertá uprostřed 
historického centra, se okolnosti ukazují jako 
velice ožehavé a potřebují urgentní intervenci, 
aby se zabránilo ještě vážnějším následkům  
k udržení celkové stability města.
 
Celkové náklady všech zásahů se odhadují na  
5 900 tis. euro. Vláda Regionu Toskánsko se 
zavázala neprodleně poskytnout 3,3 mil. 
euro, zatímco 300 tis. euro se podařilo získat 
od italské vlády. První peníze byly vydány na 
řešení naléhavých potřeb, záchranné práce tedy 
započaly ihned. Dalších 2,7 mil. euro státních 
prostředků bude poskytnuto vzápětí Civilní 
obranou, aby byly včas k dispozici. Vláda Regionu 
Toskánsko a italská vláda se dohodly o nutnosti 
jednat rychle a využívat všech možných zdrojů 
k realizaci komplexního zásahu, aby město bylo 
bezpečné.
Jménem celého Toskánska znovu srdečně děkuji 
Vám a městu Ostrov za podporu, kterou jste 
vyjádřili „městu větrů a kamenů“.
 
 Mé srdečné pozdravy
  Enrico Rossi
 

Společně s městy Wunsiedel, Volterra ad. se 
město Ostrov aktivně zapojilo v letech 2011 – 
2013 do mezinárodního projektu „Síť – dialog 
generací 2011 – 2013“. Partnerské město 
Wunsiedel požádalo na konci února letošního 
roku město Ostrov o vyjádření podpory  
a sounáležitosti italské Volteře, kterou postihly 
v tomto období silné přívalové deště.  Město 
Ostrov vyzvalo ministerského předsedu italské 
vlády a prezidenta regionu Toskánsko, aby byla 
urychleně poskytnuta samosprávě města Volterra 
mimořádná finanční subvence na obnovu 
poškozené městské infrastruktury, městských 
hradeb a dalších objektů v intravilánu města. Toto 
je odpověď prezidenta Regionální rady Regionu 
Toskánsko pana Enrica Rossi.

MěÚ Ostrov

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chle
bře
evně

tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940
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EKOCENTRUM V ČERVNU

MDDM V ČERVNU

Den dětí
Ne 1. 6., 14.00 – 18.00 hod.
Oslavy svátku všech dětí začnou v 14.00 hod.  
v areálu domu dětí. Můžete přijít ale i do 
ekocentra (EC), kde bude pro děti připravený 
skákací hrad, projít si vnitřní i venkovní areál, 
zasoutěžit si i vyzkoušet své znalosti z oblasti 
ekologie a přírodovědy.  
 
Tváří v tvář plazům
So 14. 6.,  15.00 – 17.00 hod.
Přijďte si prohlédnout a na vlastní kůži se 
seznámit s krajtou tmavou albínem, užovkou 
červenou a hroznýšem královským. Těší se na vás 
také pavouci, pakobylky, agamy vousaté a leguán 
zelený. Dozvíte se spoustu zajímavých informací 
o terarijních zvířatech, jejich chovu a životě. 
Uvidíte krmení vodních želv, kajmana brýlového 
i hadů. Také můžete ochutnat karamelové nebo 
čokoládové červíky. Mimo jiné budete moci 
shlédnout naše další chovaná zvířata. Těšíme se 
na vaši návštěvu.
 
Vědomostní test pro veřejnost
Od května do listopadu zveřejňujeme každý 
týden na nástěnce v ekocentru jednu otázku, 
týkající se zvířat chovaných v EC i ve volné přírodě. 
Všichni návštěvníci se mohou do soutěže zapojit 
vyplněním a odevzdáním odpovědní kartičky 
se jménem a příjmením, adresou a telefonním 
číslem. Na konci každého měsíce budou  

z úspěšných řešitelů vylosováni tři výherci, jejichž 
jména zveřejníme v OM.
 Výherci vědomostní soutěže Poznej a chraň: 
V měsíci dubnu byli ze správných odpovědí 
vylosováni tito výherci: Veronika Doležalová 
(Ostrov), Míra Gašperík (Ostrov) a Marie Jiříková 
(Ostrov).
Výherci si mohou vyzvednout ceny v EC denně  
od 10.00 do 17.00 hod.
 
Poděkování
Zaměstnanci ekocentra děkují všem 
návštěvníkům, kteří našim zvířátkům přinesli 
nejen suché pečivo, ale i jiné laskominy. Budeme 
velice rádi za další takovou podporu.
 
Prohlídky pro veřejnost
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.
 
Informace k akcím, k činnosti kroužků  
a příměstským táborům ekocentra: po – pá 10.00 
– 18.00 hod. nebo Facebook Ekocentra MDDM 
Ostrov. Oznamujeme všem návštěvníkům, že 
od 1. června máme zrušenou pevnou linku. Pro 
veškeré informace volejte na tel. 731 615 658 
nebo 602 600 995. Děkujeme.
 
Letní prázdniny v EC
Ekocentrum pořádá pět příměstských táborů:  
I. turnus 14. 7. – 18. 7., II. turnus 21. 7. – 25. 7.,  
III. turnus 4. 8. – 8. 8., IV. turnus 11. 8. – 15. 8.,  
V. turnus 18. 8. – 22. 8.
 
Bezplatná prohlídka venkovní části  
a chovatelských pracoven ekocentra. Otevřeno ve 
všední dny, víkendy i svátky od 10.00 – 17.00 hod.

Petra Žlutická, vedoucí EC MDDM Ostrov

Prima den dětí
Ne 1. 6., 14.00 hod.
Oslavy svátku dětí začnou od 14.00 hod. bohatým 
programem. Kromě soutěží a her připravujeme 
horolezeckou stěnou, atrakci rodeo bizona, 
balonkovou show, malování na obličej, skákací 
hrady, elektrická autíčka, dvojkolky. Své umění 
předvede Bounce Clan na skákacích botách  
a odvážlivci si je i vyzkouší. Na letní scéně 
vystoupí v 15.00 hod. VIP host Petra Černocká se 
svým programem Saxana dětem a po ní oblíbené 
hudební divadlo Hnedle vedle – oblíbený pořad 
plný živě zpívaných písniček, hádanek, soutěží, 
scének, legrace a ptákovin klaunů Toma, Pipi 
a jejich kamarádů. V domě dětí zpřístupníme 
oblíbené kolejiště plné mašinek, autodráhu, 
hernu konzolových her, ricochet a posilovnu.  
V případě nepříznivého počasí je připravena 
mokrá varianta.
 
Výlet do Bohemia parku v Mariánských Lázních
Po 2. 6.,  8.00 – 16.00 hod.

Dům dětí a OS Benjamin připravilo pro vítěze 
Dne Země a Sletu čarodějnic výlet do Bohemia 
parku v Mariánských Lázních. Pro děti je 
připravený celodenní program s pedagogickým 
doprovodem.
 
Olympiáda mateřských škol
St 4. 6., 9.30 hod., areál ekocentra
Předškoláci ostrovských MŠ budou soutěžit 
v prostorách klášterní zahrady a ekocentra, 
tentokrát na téma „Chráníme přírodu“. Vítězná  
MŠ získá pohár MDDM Ostrov. Vítězství obhajuje 
MŠ Halasova.
 
Ostrovské derby
So 21. 6., od 9.00 hod., hřiště MDDM
Dům dětí, bratři Cimičtí a Výletní kavárna na 
Větrném vrchu pořádají turnaj v nohejbalu trojic. 
Informace na plakátech ve městě.
 
Ostrovský den plný fotbalu
So 21. 6., 9.00 – 17.00 hod., fotbalový areál  
FK Ostrov (u pekárny)
Fotbalový klub Ostrov ve spolupráci s MDDM 
Ostrov pořádají 5. ročník turnaje pro všechny 
kategorie fotbalových přípravek. Turnaje 
se zúčastní přes 55 mužstev (až 600 dětí ve 
všech kategoriích). Na již tradiční fotbalové 
akci se prezentují fotbalové kluby z celé České 
republiky, ale i ze zahraničí. Pro děti je připraven 
doprovodný program, bohatá tombola. Pro každé 
mužstvo je zdarma zajištěn pitný režim po celou 
dobu turnaje.
 
Letní tábory
Příměstský sportovní tábor
Volná místa jsou v nově přidaném termínu (30. 
6. – 4. 7.) sportovního příměstského tábora. Bližší 
informace v MDDM.
 
Sportovní hřiště, minigolf
Víceúčelové hřiště i fotbalové minihřiště s umělým 
trávníkem, nové univerzální hřiště, kuželkářská 
dráha, lezecí stěna a kostka, lanová pyramida, 
minigolf a stolní tenis jsou otevřeny od pondělí 
do pátku vždy od 9.00 do 20.00 hod., v sobotu  
a neděli od 10.00 do 20.00 hod.
 
Informace k akcím a táborům: v domě dětí:  
po – pá: 8.00 – 18.00 hod., tel. 353 613 248,  
731 615 657.                                                                                                                                        
 
Činnost MDDM Ostrov o letních prázdninách
Dům dětí pořádá čtyři turnusy dětského tábora 
v Manětíně, dva turnusy pobytu pro rodiče  
s dětmi v Manětíně, čtyři turnusy příměstského 
sportovního tábora v MDDM Ostrov a pět 
turnusů přírodovědného příměstského tábora  
v Ekocentru MDDM Ostrov. Hřiště budou 
přístupná v případě příznivého počasí po celý 
pracovní den od 9.00 do 20.00 hod. a v sobotu  
a neděli od 10.00 do 20.00 hod
Informace po dobu hlavních prázdnin možno 
získat v MDDM v pracovní dny od 9.00 do 13.00 
hod.
     
     Bc. Šárka Märzová, vedoucí oddělení MDDM

Našemu městu na kráse nepřidá nezodpovědné 
chování občanů, kteří odhazují a odkládají 
odpady na místa, která k  tomu nejsou určena 
a poškozují tím vzhled města A to se týká  
i biologicky rozložitelného odpadu.
Jaro nám začalo dříve a taktéž nastala práce se 
sekáním trávy majitelům zahrádek a rodinných 
domků. Mnozí mají vlastní kompostér a trávu ze 
seče odkládají do těchto kompostérů a kompost 
pak zužitkují. Ale jsou i tací, kteří si s biologickým 
odpadem nelámou hlavu a vysypou ho za plot 
na cizí pozemek, většinou městský. Myslím si, že 
by se nikomu nelíbilo, kdyby mu soused odhodil 
svou posečenou trávu na jeho krásný a pěstěný 
trávník. A tak vznikají černé skládky biologického 
odpadu jako na fotografiích. Tyto jsou z lokality 
rodinných domů u nemocnice. A přitom stačí 
zajet na sběrný dvůr v Krušnohorské ulici 792, kde 
je pro všechny občany Ostrova zdarma připraven 
kontejner na tyto rostlinné zbytky a trávu ze sečí. 
Město takové černé skládky musí uklízet a to stojí 
nemalé finanční náklady, které jdou z kapes nás 
všech.
Věřme, že mezi námi je stále převaha těch, kteří 
mají zájem o prostředí, které je obklopuje a ve 
kterém žijí, o vzhled a čistotu města, kde mají svůj 
domov.

Bc. Petra Niederhafnerová,
odbor  majetkové správy

ČERNÉ BIOSKLÁDKY
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 
INFORMUJE

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ 
ŠKOLY

10. 6.  Absolventský koncert ZUŠ. Na půdě Staré 
radnice absolvují žáci I. a II. stupně školního roku 
2013/14. V 17.00 hod.
 
12. 6.  Absolventský koncert Kateřiny Nekvindové. 
V uč. č. 31 absolvuje na zobc. flétnu žákyně 
Jaroslav Chmelíka. V 17.00 hod.
 
14. 6.  Kytarový koncert. V kostele Nanebevzetí 
Panny Marie zahrají žáci Patrika Sošky. V 15.00 
hod.
 
17. 6.  Koncert bubeníků. V Točně DK odehrají svůj 
koncert žáci Petra Tyra. V 18.00 hod.
 
28. 6.  Vůdštok Ostrov – Zůčastní se soubor Hop 
– Hop Ireny Konývkové s představením „Pětkrát 
člověk“.
 
Mimo Ostrov:
6. – 8. 6. Celostátní přehlídka LDO ZUŠ v sólovém 
a slovesném projevu Uherské Hradiště. Zúčastní 
se žáci LDO.
 
13. – 15. 6. Celostátního kola jazzových a ostatních 
orchestrů VZUŠ v Litvínově se zúčastní After party 
Band Alexandra Šťastného.
 
13. – 19. 6. Celostátní přehlídka dětských 
recitátorů a dětských divadelních souborů 
Svitavy. Zúčastní se recitátoři LDO i soubor Na 
poslední chvíli.
 
Červenec
9. a 10. 7. Den pro Ostrov. Vystupují: kytarové 
duo Patrika Sošky, příčné flétny Štěpánky Hamar, 
Rockeři z II. patra Patrika Sošky a Swing Melody 
Ostrov Vlastislava Mareše. Žáci Lucie Veličkové 
zahrají dva dialogy.

24. 7. – 2. 8. Mezinárodní divadelní festival 
Turgi Švýcarsko byl vybrán soubor HOP-HOP  
s představením Kamehameha.

Jaroslav Chmelík, zástupce ŘŠ ZUŠ Ostrov

Vážení rodiče, využijte možnost předběžného 
zápisu vašich dětí do výuky v ZUŠ pro školní rok 
2014/2015. V zářijových termínech již může být  
v některých oborech obsazeno!
 
HUDEBNÍ OBOR:
Masarykova 717, učebna HN
Štěpánka Hamar
24. června             14.00 – 17.00 hod.
25. června             14.00 – 17.00 hod.
tel. 353 300 541
 
VÝTVARNÝ OBOR:
Masarykova 715, učebna VO
Mgr. Hana Vaculíková
každý všední den po celý červen
15.00 – 18.00 hodin
tel. 353 300 557 nebo 353 300 558
 
TANEČNÍ OBOR:
Masarykova 1195 (školka ), učebna TO
Andrea Burešová
pondělí až čtvrtek
16. června – 19. června 14.00 – 17.00 hod.
tel. 353 822 063
 
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR:
Masarykova 1195 (školka),učebna LDO
Mgr. Irena Konývková
11. června               14.00 – 17.00 hod.
12. června               14.00 – 17.00 hod.
tel. školka – 353 842 813,  ředitelna – 353 300 550

Jaroslav Chmelík, zástupce ŘŠ ZUŠ Ostrov

Základy práce s MS Excel 2010 I.
5.6., 15.00 hod., učebna, kurzovné: 50 Kč
Kurz pro veřejnost. Naučíme vás pracovat  
s tabulkovým procesorem, formátovat tabulky, 
provádět jednoduché výpočty. Účastník kurzu by 
měl umět pracovat s počítačem a znát alespoň 
základy práce v MS Word 2010. Druhý díl kurzu – 
pro pokročilé proběhne 12.6. od 15.00 hod.

Vyhlášení vítězů soutěže iQRace
6.6., 15.00 hod., učebna
Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen.

Hedvábné šperky
10.6., učebna, 16.00 hod., vstupné: 100 Kč
Tvůrčí dílna Zdeňky Bílkové zaměřená na tvorbu 
luxusních letních šperků z hedvábí. Veškerý 
potřebný materiál bude k dispozici. Z technických 
důvodů jsme nuceni snížit kapacitu kurzu na 
dvanáct míst. V případě velkého zájmu bude 
vypsán další termín.
 
Základy práce s MS Excel 2010 II.
12.6., 15.00 hod., učebna
Kurz pro veřejnost. Pouze pro absolventy  
1. dílu kurzu (z 3.6.). Prohloubení znalostí práce 
s tabulkovým procesorem, pokročilé výpočty  
a speciální funkce.

Promítání amatérských filmů
17.6., 17.00 hod., učebna
Květnové promítání nabídne např. krátký 
dokument o okrskové spartakiádě v Ostrově  
v roce 1980, záběry z Bob studia – amatérské 
školní studio,…
 
Základy práce s digitální fotografií
19.6., 15.00 hod., učebna, kurzovné: 50 Kč
Kurz pro veřejnost. Rozšíření znalostí o práci  
s digitální fotografií. Naučíte se pracovat s Google 
Picasa, který je dostupný zdarma a v českém 
jazyce. Účastník kurzu musí zvládat základy práce 
na počítači.

Prosím, rezervujte si místa na akcích a kurzech 
v dostatečném předstihu. Můžete tak učinit 
osobně, telefonicky, e-mailem, ale také přímo 
na internetových stránkách knihovny. V případě 
malého zájmu jsme nuceni akce rušit.
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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V ČERVNU
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Prostřednictvím tohoto anketního lístku bychom rádi oslovili předplatitele ostrovské kabelovky, aby 
nám pomohli zhodnotit, jaký je v Ostrově podíl domácností, které přijímají primárně analogový signál. 
Výsledky této ankety budou použity pro další strategický rozvoj společnosti.

Prosíme, zakroužkujte pouze jednu odpověď, která nejlépe vystihuje vaši situaci a vyplněný 
anketní lístek můžete zanést na kontaktní místo kabelové televize (v prostorách Domu kultury) 
nebo anketu vyplnit na našich webových stránkách www.tv-ostrov.cz.

Děkujeme za váš čas.  

V současné době probíhají v Nemocnici Ostrov 
předporodní kurzy pro nastávající maminky. Kurz 
stojí 500 Kč a potrvá sedm týdnů. Je vhodný pro 
těhotné od ukončeného 24. týdne těhotenství. 
Součástí kurzu je prohlídka porodního sálu  
v ostrovské nemocnici a mimo jiné i možnost 
konzultace s porodníkem, anesteziologem, 
pediatrem a zdravotní sestrou novorozeneckého 
oddělení. Lekce probíhají každé úterý od 16:00 
do 18:00 hodin pod vedením porodní asistentky. 
Přihlásit se je možné i během probíhajícího 
kurzu. V případě absolvování a řádného uhrazení 
předporodního kurzu je doprovod u porodu 
zdarma. Schéma odborných přednášek: prenatální 
období, fyziologický porod, nefyziologický porod, 
šestinedělí, kojení, péče o novorozence a kojence, 
závěrečná lekce. Objednávky a bližší informace na 
tel. 353 364 149. Zahájení dalšího předporodního 
kurzu je v úterý 10. června 2014.

V měsíci květnu byli strážníci Městské policie  
Ostrov proškoleni v technikách KPR (kardio-
pulmonální resuscitace). Odborným garantem 
byla primářka oddělení NIP, ARO, DIOP MUDr. 
Ivana Jarošová, školitelem byla lékařka ARO 
MUDr. Miroslava Stádníková. Strážníci se mnohdy 
dostávají do situace, kdy jsou u zraněného  
o několik minut dříve než zasahující lékař, a proto 
připravila Nemocnice Ostrov školení, jak v takto 
vypjaté situaci postupovat co nejlépe, jak správně 
vyhodnocovat a stanovit priority. Strážníci si 
prakticky vyzkoušeli na figuríně srdeční masáž 
a dýchání z úst do úst. Vedení MP Ostrov  
a Nemocnice Ostrov se dohodli na pravidelném 
školení pro strážníky, kteří budou mít příležitost si 
nácvik zopakovat každého půl roku. Nemocnice 
Ostrov zároveň zajistila nadstandardní vybavení 
lékáren ve služebních vozidlech městské policie 
pro lepší servis a neodkladnou péči, včetně 
ochranných pomůcek, v případě poskytnutí první 
pomoci klientům.

Andrea Zvolánková, 
PR specialistka Nemocnice Ostrov

Na dopravním hřišti
přemnožili se nám svišti.
 
Sluníčko se na ně směje
to jich jede jéje, jéje.
 
Strážníkovi dech se tají,
rošťáci jeho autem prolézají.
 
Nebojí se ničeho,
dej si pozor ničemo!
 
Mami, tati, dědo, babi,
zkuste si to taky tady!
 
Všichni byli šikovní,
pravidla jsou srandovní.
 
Proto bejby řidičák,
dostal každý závoďák.
 
Ať je teplo nebo zima,
s Ostrůvkem je víkend prima!

Děkujeme strážníkům městské policie za jejich 
vstřícnost a všem rodičům s dětmi za účast. 
Těšíme se příští rok opět na dopravním hřišti.
 

lektoři RC Ostrůvek

AKTUALITY  
Z NEMOCNICE OSTROV VÍKEND NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI KABEL OSTROV

KABEL OSTROV – ANKETNÍ LÍSTEK

Diváci stanice Minimax, kterou úderem osmé 
hodiny večerní střídal Animax, jistě zaregistrovali 
konec jejího vysílání. Nově je tento vysílací 
prostor zaplněn v době od 20.00 hod.  do půlnoci 
vysíláním stanice C8. Zde lze vidět ochutnávku 
toho nejlepšího, co může skupina Chello 
nabídnout. Na své si přijdou jak dětští diváci, tak 
příznivci sportovních, filmových, dokumentárních 
i lifestylových kanálů.
Kromě bohaté programové nabídky vám 
kabelová televize v Ostrově přináší i řadu dalších 
výhod, mezi něž patří zejména:
•  připojení libovolného množství televizních 

přijímačů bez ztráty kvality v ceně jednoho 
předplatného

•  stále vysílá analogový signál pro starší typy 
televizorů

•  odstraňování závad místními techniky v co 
nejkratších možných termínech

•  pravidelné informace o chystaných změnách  
a novinkách

• místní program TV Ostrov
• smlouva bez časového závazku

Věříme, že z této nabídky výhod si vybere každý 
předplatitel.

Plán vysílání – červen 2014

5. června
18.00  Zahájení programového bloku 

Zprávy + Informační servis  
+ Okénko z radnice 
Pořad: Kulturní měšec

12. června
18.00  Zahájení programového bloku 

Zprávy + Informační servis  
+ Policejní zpravodajství 
Pořad: Kinotip 
Pořad: S-MIX

18. června
15.00  Přímý přenos jednání zastupitelstva  

města Ostrov

19. června
18.00  Záznam jednání zastupitelstva  

města Ostrov
 
26. června
18.00  Zahájení programového bloku 

Zprávy + Informační servis  
+ Policejní zpravodajství 
Pořad: Škola hrou (ZŠ Praktická a Speciální)
Pořad: T. T. T. – Proměny 
Pořad: Rozhovor na téma

 
Změna pořadů vyhrazena!

Ing. Libuše Benešová, jednatelka

Zdroj: Miloslav Liška.

Otázka: Doma přijímám:

a) pouze analogový signál

b)  hlavně digitální signál, ale mám i další starší televizi,  
kde přijímám analogový signál

c) pouze digitální signál
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Kalendář veřejných turistických akcí v červnu 
2014:
 
  7. 6.    Cheb – Turistický den  

u Bismarckovy rozhledny  

14. 6.    Mirošov – na zámek a okolím  
po nové naučné stezce

21. 6.    Karlovy Vary – KV50 Karlovarský letní 
slunovrat. Mezinárodní turistický pochod 
pro veřejnost

28. 6.    Beroun – s batohem na zádech povodím 
střední Berounky.    Týdenní letní expedice

 
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 

Na Lánském vrchu v Rychlebských horách.
(Zdroj: KČT).

ZŠ MÁJOVÁ INFORMUJE

Vrcholí období písemek a zkoušení a po něm přijde 
rekapitulace, čeho všeho se nám letos podařilo 
dosáhnout, čas výletů, školy v přírodě a exkurzí.
 
Sportovní okénko
Tradičně se na naší škole konala Ostrovská 
minitretra. Tato atletická událost je pořádána pro 
ostrovské školy, pro žáky 2. stupně. Naše škola 
obsadila 1. místo, zásluhu na tom mají všichni 
závodníci, především však ti, kteří dosáhli na 
stupně vítězů: K. Lacková, A. Křížová, D. Oláh 
(běh na 60 m), K. Sedlecká (běh na 600 m),  
K. Ryšánková, K, Kroulíková (800m), J. Ivanovský 
(1 000 m), J. Sedlecký (1 500m), V. Kortánová,  
J. Fábry, T. Nováková, D. Schildbachová, K. Pavlovič 
(skok daleký), S. Dvořáková, E. Poliščuková, 
R. Abraham, E. Havlanová, J. Hladovec (skok 
vysoký), L. Adamovská, V. Novák (hod míčkem),  
J. Tancibudková, L. Bajcurová, D. Koročinský,  
M. Liška (vrh koulí). Také v každé kategorii jsme 
měli na stupních i štafetová družstva. Děkujeme 
však všem za skvělou reprezentaci!
 
V Karlových Varech se konalo okresní kolo Poháru 
rozhlasu v lehké atletice. Soutěžili starší žáci  
a žákyně a vedli si celkem dobře. Děvčata obsadila 
4. místo, chlapci skončili na 6. místě Okresní kolo 
Poháru rozhlasu v lehké atletice pokračovalo 
soutěžemi mladších žáků. Děvčata obsadila  
3. místo, chlapci skončili osmí. Gratulujeme!
 
Na fotbalovém hřišti se odehrál McDonald´s Cup  
v rámci MSO. Naši malí fotbalisté z 2. a 3. tříd i ti 
starší ze 4. a 5. tříd po všech zápasech obsadili 
druhá místa. Za reprezentaci děkujeme všem 
hráčům. Na hřišti bojovali: D. Aust, V. Ihnát,  
F. Goga, Š. Franc, F. Přerost, D. Pohlodek, D. Berka, 
V. Šmídl, L. Polák, D. Hrádela, M. Orava, G. Godžo,  
D. Fabry, M. Kiš, Š. Bílek, F. Waiz, V. Červenka, F. Kavka,  
O. Žďárský.
 
Čtyři naši páťáci se účastnili okresní dopravní 
soutěže. Ve Staré Roli na dopravním hřišti 
zabodovali nejen v teorii, ale též v praktických 
jízdách a obsadili 2. místo. Za reprezentaci 
děkujeme Báře Pauchové, Tereze Matějkové, 
Michalu Kišovi a Adamovi Ševčíkovi.
 
Ostatní
Žáci 4. A a 4. C navštívili planetárium v Chebu. Jedná 
se o projekt Evropské unie a chebského gymnázia. 
Žáci zažili neobvyklou výuku pod hvězdnou 
oblohou. Dozvěděli se mnoho zajímavostí  
o planetách naší sluneční soustavy.
 
Paní učitelkou Mgr. Janou Svobodovou byla 
vyhlášena školní výtvarná soutěž Rok hudby. Dne 
13. května proběhla vernisáž výstavy. Na úvod 
předvedli svá hudební vystoupení žáci 1. stupně. 
Poté byla oceněna nejkrásnější výtvarná díla.  
V mladší kategorii byly oceněny třídy 1. B, 2. A  
a 1. A a Tereza Strejčková a Dominika Stehnová  
z 1. B a Adéla Krchová a Eliška Svobodová ze 3. A. 
Ve starší kategorii pak třídy 4. C, 4. A, 4. B a Bára 
Pauchová z 5. A, Marta Šafářová ze 4. A a Verča 
Řeřichová z 5. B. Zvláštní cenu pak za model 
klarinetu obdržel Filip Kroupa ze 4. A. Poté hosty 
potěšil svým zpěvem sbor Májová sluníčka. Více na 
www.3zsostrov.cz
 

Mgr. Michaela Budaiová (red. upraveno)
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ZŠ PRAKTICKÁ A SPECIÁLNÍ 
INFORMUJE

PRŮMYSLOVKA PODEVÁTÉ 
POŘÁDÁLA VÝMĚNNÝ POBYT

Dne 2. května žáci školy navštívili farmu Kozodoj. 
Tématem návštěvy bylo „Co se ukrývá za vůní 
chleba“. Ekologický výukový program dětem 
odhaloval celý složitý proces od obilného zrna po 
voňavý chléb. Žáci měli možnost z vykynutého 
chlebového těsta vytvořit malé bochníčky, které 
jim po upečení velmi chutnaly. Kromě pečení 
chleba byla v programu prohlídka farmy a zvířat, 
jež si žáci mohli pohladit. Na farmě tak strávila 
naše škola velmi pěkné a naučné dopoledne.
V pátek 9. května si chlapci a dívky připomněly 
blížící se Den matek. Všechny třídy se zapojily 
do recitační a pěvecké přehlídky Kytička pro 
maminku. Na vystoupení jsme v naší společenské 
místnosti přivítali i rodiče žáků. Přehlídka byla 
doplněna výstavkou výtvarných prací, kterými 
se děti mohly pochlubit.
Žáci zvládají krom učení i úspěšně reprezentovat 
na soutěžích. V dubnu D. Hanšut a K. Mártová 
obsadili 3. místo v krajském kole soutěže 
„Umíme to s počítačem“. Na atletickém závodě  
v Karlových Varech skončili D. Ratajczák,  
J. Čada, M. Tokár, L. Tokár, K. Mártová na  
1. místě a postoupili tak do krajského kola, 
odkud mají s dosaženými výsledky jen krůček 
do kola celorepublikového. Další soutěží, které 
se zúčastnila naše děvčata, byla Praktická dívka  
v Karlových Varech, kde skončila na 5. místě.
Velmi příjemný den strávili žáci rovněž  
v Ekocentru Ostrov na dopravní akci, kdy 
měli možnost prověřit si své znalosti v oblasti 
dopravní výchovy a zdravovědy. Na správnost 
jízdy podle dopravních značek a dodržování 
všech pravidel silničního provozu dohlíželi 
příslušníci Městské policie Ostrov a na správné 
ošetření zraněného zdravotní sestřičky  
z Nemocnice Ostrov. Odměnou za snahu byl 
diplom a sladká odměna.
Fotografie ze všech akcí, které ve škole probíhají, 
si můžete prohlédnout na webových stránkách 
školy www.zspostrov.cz.

Na závěr dnešního příspěvku bychom rádi 
poděkovali všem, kdo naší škole pomáhají.  
V názvu školy je praktická a speciální. Tento 
název je doslovný pro žáky, kteří školu 
navštěvují. Naši žáci se učí ve velké míře 
praktickým dovednostem a vyžadují speciální 
potřeby a přístup pedagogů. Děkujeme velmi 
za pomoc městu Ostrov, zastoupeném starostou 
Bc. P. Čekanem a vedoucím odboru majetkové 
správy Ing. B. Schneiderem; dále Městské 
policii Ostrov, pracovníkům MDDM a Ekocentra, 
pracovnicím Městské knihovny; p. Bínové z firmy 
BPO, spol. s r.o.; p. Bc. P. Židlickému a mnoha 
dalším. Vážíme si rovněž dobré spolupráce 
s Pedagogicko-psychologickou poradnou  
a Speciálně-pedagogickým centrem Karlovy 
Vary, paní doktorkou Bártkovou i Orgánem 
sociálně-právní ochrany dětí Ostrov. Konečně 
děkujeme za podporu našemu zřizovateli: 
Karlovarskému kraji, zastupovanému odborem 
školství, mládeže a tělovýchovy při krajském 
úřadu.

Mgr. Daniela Brodcová, 
zástupkyně ředitelky školy

ODZNAK VŠESTRANNOSTI 
OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ

V úterý 29. dubna 2014 se na všech sportovištích 
Základní školy Ostrov, Masarykova uskutečnilo 
okresní kolo soutěže Odznak Všestrannosti 
Olympijských Vítězů. Závodu se účastnila téměř 
stovka závodníků ze šesti ZŠ okresu Karlovy 
Vary.  Vítězství si odvezla v  soutěži družstev  
ZŠ Poštovní K. Vary, 2. místo obsadila ZŠ Konečná 
K. Vary a 3. místo vybojovalo družstvo pořádající 
ZŠ ve složení Zuzka Lemáková, Veronika 
Burešová, Sandra Doležalová, Tereza Čermáková, 
Viktor Sentenský, Ondra Fiala, Martin Cao  
a Richard Matuška. V  soutěži jednotlivců 
si ostrovští žáci vybojovali celkem dalších 
jedenáct medailí. Víceboj všestrannosti tvořily 
disciplíny: běh na 60 m, hod medicinbalem, 
přeskok švihadla, kliky, trojskok a volitelná 
disciplína běh na 1000 m – plavání – driblink 
s  basketbalovým míčem.  První místo a zlaté 
medaile ve svých kategoriích získali: Ondra 
Surovec, Ondra Brichcín, Zuzka Lemáková  
a Simona Tichá. Stříbrné medaile za 2. místo 
získali: Karolína Štěrbová, Eliška Horáková, Viktor 
Sentenský, Matěj Blattner a bronzové medaile 
za 3. místo si odnesli: Matěj Hrbek, Dominik 
Domalíp a Veronika Burešová. Slavnostního 
vyhodnocení, předání medailí a pohárů 
nejúspěšnějším se účastnil za tým OVOV Mgr. 
Radek Zavřel a za město Ostrov místostarosta 
města pan Milan Matějka. Krajského finále, 
které se koná 11. června 2014 v  Karlových 
Varech, a které na stadionu v Tuhnicích pořádá 
opět Základní škola Ostrov, Masarykova, se 
zúčastní nejen družstvo školy, ale i jednotlivci, 
kteří se umístěním nominovali. Všem žákům, 

Zdroj: ZŠ Masarykova.

Letos již podeváté se v dubnu a počátkem května 
uskutečnil výměnný pobyt mezi SPŠ Ostrov  
a FSZ Forchheim, bavorskou školou podobného 
zaměření. Počátkem dubna se konala první část, 
na kterou navázala na přelomu dubna a května 
část probíhající u našich západních sousedů. 
V letošním roce se do výměnné akce zapojilo 
dvacet studentů z každé školy, které doplnil ještě 
nezbytný pedagogický dozor na obou stranách.
 
Veškeré aktivity, které byly během pobytu 
naplánovány, vykonávaly rukou společnou 
dvojice složené z jednoho českého a jednoho 
německého účastníka. Ať už se jednalo  
o společnou teoretickou výuku, během níž 
se seznámili s legoroboty, pneumatickými 
obvody nebo s tvorbou internetových stránek, 
nebo o praktické dovednosti typu závěrečných 
prezentací s širokou škálou zajímavých témat 
(české a německé jazykolamy, programování 
robotů, znalosti pravidel silničního provozu, 
znalosti z reálií jednotlivých zemí). Vedle toho 
čekala na účastníky výměnného pobytu i část 
poznávací, svým německým vrstevníkům ukázali 
studenti Ostrov, Karlovy Vary, Plzeň a Prahu, 

LEMON TOUR CESTOVNÍ AGENTURA
Hlavní třída 982 Ostrov, tel. 353 615 225

prodej last minute zahájen
21leté zkušenosti na trhu www.lemontour.cz

zastupujeme Exim Tours, CK Neckermann, Čedok, 
Firo-tour, Fischer, Blue-style apod. za stejných  
cenových podmínek jako u výše uvedených CK

prodej vstupenek v síti Ticketstream, Ticketportal, Ticketart

odlety z Prahy, Karlových Varů a Německa

kteří se závodů účastnili, patří poděkování za 
reprezentaci školy, všem medailistům velká 
gratulace k úspěchu a zvláštní poděkování patří 
pomocným rozhodčím, žákům 8. A a 8. B, kteří 
výrazně pomohli s organizací celé soutěže.

Ing. Karel Daníček 
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TECHNICI BODUJÍ NA 
MEZINÁRODNÍM POLI

VÝSTAVY NA STARÉ RADNICI PAVEL LOHANKA ŽALMAN 
A SPOL.

V měsíci červnu nabídne galerie Stará radnice 
v Ostrově svým návštěvníkům ochutnávku 
uměleckých děl. Výstavu obrazů Martina Chochela 
s názvem „KRAJINY V OBRAZECH“, jejichž hlavními 
motivy jsou krajiny a krajinná zátiší v Karlovarském 
a Ústeckém kraji, budou moci příznivci umění 
navštívit již začátkem měsíce. Velkým vzorem 
pro autorovu tvorbu je Claude Monet a také čeští 
impresionisté, jako Václav Radimský a zejména 
Antonín Slavíček.
Výstava „HRAČKY, LOUTKY, DIVADÉLKA“, která, jak 
doufáme, potěší i ty nejmenší návštěvníky, nabídne 
k vidění loutky, které jsou ručně vyřezávané 
a oblékané zručnýma rukama švadlenky. Ke 
shlédnutí budou také šité hračky – panenky, 
medvědi, koníci, andělé, spousty srdíček, papírové 
divadlo, ale i pevné kulisy s loutkami a mnoho 
jiného. Tato výstava bude otevřena koncem června 
a celý červenec.
 

Bc. Darina Forstová, propagační specialistka

Příznivci folkové hudby se mohou v měsíci 
červnu těšit na hudební večer v podání známého 
zpěváka Pavla Lohanky Žalmana, který vystupuje 
se svojí skupinou v nové sestavě, kde jej od ledna 
2012 vedle baskytaristy Petra Novotného nově 
doprovází zpěvačka Michaela Hálková a kytarista 
Pavel Malina. Krom stálic repertoáru, bez kterých 
se vystoupení nemůže obejít, kapela obnovila řadu 
písní, například Nikdo se nesmál, Sen o Berenice, Po 
noci přijde noc, Píseň pro čaroděje, Do jedné řeky, 
Skřivánek, nebo třeba Padly vody. V březnu 2013 
vyšla CD + DVD se záznamem koncertu v Telči. 
Žalman se zapojil do projektu „FOLK ŽIJE!“, jehož 
cílem je popularizace tohoto tradičního žánru. 
Upozornit při tom chce i na mladou folkovou 
generaci, která zde vyrostla zcela mimo pozornost 
médií a jak uvádí: “Naprosto obdivuju pořadatele, 
kteří se rozhodli také pomáhat a dávají prostor 
folkové muzice. Lidé jako by zapomněli na tu 
tišší, léty prověřenou muziku. Prověřila ji spousta 
vynikajících muzikantů a autorů, a proto má právo, 
aby nezanikla a žila dál. Právě pořadatelé odvádí 
záslužnou, ale i osvětovou práci, protože v dnešní 
době, která je velice hektická, je potřeba neustále 
připomínat, že tu folková hudba je.”
 

Bc. Darina Forstová, propagační specialistka

Zdroj: DK Ostrov.

Zdroj: DK Ostrov.

Ve dnech 10. a 11. dubna proběhl v Otrokovicích 
na tamní průmyslové škola již 10. ročník 
mezinárodní konference ENERSOL. V rámci 
tohoto klání prezentovali své výzkumy na poli 
environmentálních a energeticky úsporných 
technologií studenti z deseti krajů naší republiky 
a rovněž týmy ze Slovenska a z Rakouska. V 
rámci dvoudenní přehlídky se široké veřejnosti 
představilo celkem dvacet čtyři zajímavých 
projektů.

Žák 4. ročníku ostrovské průmyslovky Tomáš 
Vízdal, studující obor technické lyceum se 
zaměřením na elektrotechniku, prezentoval 
komisi i zájemcům svoji práci s názvem Výroba 
elektrické energie pomocí termoelektrického 
článku. A zaujal – nejen teoreticky ale i prakticky. 
V kategorii Enersol a inovace skončil druhý a 
stejná příčka mu náležela v celkovém pořadí 
všech kategorií.

Je velmi pozitivní zjištění, že i v dnešní době se 
najdou žáci, kteří dokážou bádat a jejich snaha 
přináší ovoce. A pokud je vyučující odborných 
předmětů nasměrují správnou trasou, potom se 
výsledky zaručeně dostaví.

Ing. Alexandr Fales

 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s., Mořičovská 1210, 363 38 Ostrov
 přijme do trvalého pracovního poměru

 1 PRACOVNÍKA NA MÍSTO STROJNÍK ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Kvalifikační požadavky:  
absolvent střední průmyslové školy – obor strojírenství  

    nebo absolvent jiné střední odborné školy technického zaměření s maturitou
    případně zámečník – vyučen v oboru, nebo jiném příbuzném oboru

 Výhodou:    platné topičské zkoušky | základní svářečské zkoušky |     řidičský průkaz sk. B

 Nabízíme stabilní zaměstnání, možnost stravování a jiné zaměstnanecké výhody.
 Nekuřácké prostředí.

 
V případě zájmu zašlete svůj životopis a kopie písemností dokládajících praxi a dosažené vzdělání nejpozději do 16. 6. 2014  

na adresu Ostrovská teplárenská, a.s., personální odd., Mořičovská 1210, 363 38 Ostrov.

Kontakt: personální oddělení tel. 353 610 305, opatova@ostrovska-teplarenska.cz

zavítali na Plešivec, kde si v lanovém centru 
vyzkoušeli svou obratnost a důvtip, navštívili 
několik technických podniků a expozic, z nichž 
nejzajímavější bylo bezpochyby tréninkové 
centrum Českých aerolinií.
 
Přes počáteční ostych se účastníci rozmluvili, 
využívali jak německého, tak anglického jazyka 
a z jejich reakcí i postřehů se dá usuzovat, 
že se jim pojetí a náplň výměnného pobytu 
líbily. O možnosti zdokonalit se v používání 
cizího jazyka ani nemluvě. Protože je stále co 
vylepšovat, organizátoři už dumají nad tím, čím 
překvapí účastníky jubilejního desátého ročníků 
výměnného pobytu, který proběhne za rok.
 
 PaedDr. Jana Černohorská

Zdroj: Ing. Alexandr Fales.
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ČERVEN                 06/2014

KINO OSTROV

D online prodej na www.dk-ostrov.cz

DŮM KULTURY OSTROV
NAŠE PRÁCE VÁS BAVÍ

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA                                                        353 800 511 / 526, www.dk-ostrov.cz

17.30 20.00 20.00/17.30
5. čtvrtek, 2D, 

6. pátek, 3D, 

Vyprávění příběhu legendární zlé královny z klasického 

snímku společnosti Disney Šípková Růženka z roku 

1959. fantasy / dobrodružný; český dabing

130/105 Kč

165/140 Kč 

ZLOBA – KRÁLOVNA 
ČERNÉ MAGIE – premiéra

5. čtvrtek a 7. sobota, 

premiéra 
Film Jana Hřebejka a Petra Kolečka (Okresní přebor) o 

únosu  nevěsty, který se dost nepovedl, o důležitém 

hokejovém utkání a koktejlu, který si holky nalejou, až 

když je ten správný čas.

  komedie (*12)

110 Kč 

ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ 

12. čtvrtek a 13. pátek,   

premiéra 
Dětský příběh se odehrává v době před pádem 

železné opony a vypráví příběh chlapců, jejichž 

nápady se vymknou kontrole. 

 rodinný  

90 Kč

SPUTNIK 
12. čtvrtek a 14. sobota, 

Když Albert vycouvá ze souboje, vyvázne sice se zdravou 

kůží, ale opustí ho snoubenka, která se s takovým srabem 

nechce dál zahazovat. Ztracenou důstojnost nalezne až 

díky záhadné krásce.

western / komedie; české titulky

120 Kč 

VŠECHNY CESTY 
VEDOU DO HROBU   
premiéra

13. pátek a 14. sobota, 

Silný příběh ženy, pátrající po svém synovi, jenž jí byl v 

mládí násilně odebrán jeptiškami  v klášteře a nabídnut 

k adopci.

 drama; české titulky

100 Kč 

PHILOMENA

19. čtvrtek, 2D, 
20. pátek, 3D, 

 
premiéra
Vzrušující druhý díl epické trilogie Jak vycvičit draka se 

znovu vrací do fantastického světa hrdinného Vikinga 

Škyťáka a jeho věrného draka Bezzubky.   

animovaný / fantasy / dobrodružný; čes. dabing

125/100 Kč 

140/120 Kč 

JAK VYCVIČIT DRAKA 2  

19. čtvrtek a 21. sobota, 

premiéra 
Košatý a rozvětvený příběh dvou bratrů, který se odehrává 

ve třech časových rovinách. Hrají: Tereza Voříšková, Jíří 

Mádl, Kryštof Hádek, Ondřej Vetchý, Jiří Langmajer a další.

 drama / komedie (*12)

110 Kč 

VŠIVÁCI 

20. pátek, 3D, 
21. sobota, 2D, 

 premiéra
Příběh filmu se odehrává v blízké budoucnosti. 

Mimikové, hmyzu podobní mimozemšťané, vytrvale 

útočí na Zemi a mění velká města v hromadu sutin s 

milióny lidských obětí. akční / sci-fi; české titulky

130 Kč 
100 Kč 

NA HRANĚ ZÍTŘKA 

26. čtvrtek a 28. sobota,

premiéra 
Skutečný příběh Yorama Fridmana, natočený podle 

stejnojmenného knižního bestselleru Uriho Orleva.  

Dojemný a zároveň inspirující příběh o cestě jednoho 

chlapce, který musel ze dne na den dospět, aby přežil.

 drama / válečný; české titulky  (*12)

 90 Kč 

BĚŽ, CHLAPČE, BĚŽ  
27. pátek a 28. sobota, 

premiéra 

100 Kč

GRACE OF MONACO  

Příběh hollywoodské hvězdy a držitelky Oskara, která 

se vzdala své oslnivé kariéry, dala přednost hlasu svého 

srdce a odešla do zcela neznámého světa, provdala se 

za monackého knížete Rainiera III. A stala se navždy 

Grace-kněžnou z Monaka.

životopisný / drama;  české titulky

26. čtvrtek, 2D, 
27. pátek, 3D, 

premiéra
Mechanik Cade (Mark Wahlberg) a jeho dcera Tessa 

učiní objev, který dolů na Zem přivede Autoboty a 

Decepticony. Spolu s nimi ale přivede i paranoidního 

vládního úředníka.  

akční / dobrodružný / sci-fi, český dabing

120 Kč 

150 Kč 

TRANSFORMERS: ZÁNIK 

6. pátek a 7. sobota, 

premiéra 
Hazel a Augustus jsou dva svérázní teenageři, kteří se 

do sebe zamilují během sezení v podpůrné skupině pro 

boj s rakovinou.

 drama / romantický; české titulky

120 Kč 

HVĚZDY NÁM 
NEPŘÁLY – 
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DEN PRO OSTROV

Před necelými dvěma roky se zastavily ručičky na 
věžních hodinách ostrovského zámku. Ne však 
nadobro. Již brzy se začne zase odměřovat tomuto 
historickému sídlu další, jiná „životní“ etapa. Nejen 
na závěr náročné rekonstrukce celého zámku, ale 
především pro vás, ostrovské občany, je připraven 
den plný zábavy a zajímavých prožitků.
V pátek 11. července 2014 bude nově 
zrekonstruovaný zámek po celé odpoledne 
otevřen široké veřejnosti a současně bude v 
zámeckém parku bohatý kulturní program od 
dvanácti hodin do pozdního večera.
 
V příštím čísle Ostrovského měsíčníku i v dalších 
médiích bude zveřejněn podrobný program Dne 
pro Ostrov.
 

MěÚ Ostrov

LETOHRÁDEK OSTROV

pobočka Galerie umění Karlovy Vary
příspěvkové organizace Karlovarského kraje
 
tel. 353 842 883, 737 072 522
e-mail: letohradek@galeriekvary.cz, 
www.letohradekostrov.cz
otevřeno: úterý – neděle, 10.00 – 17.00 hod.
vstupné: 40 Kč, snížené: 20 Kč, 
první středa v měsíci vstup zdarma
 
VÝSTAVY:

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

Svatopluk Klimeš (1944) je průkopníkem 
používání alternativních výrazových prostředků v 
malbách, kresbách i fotografiích, a to především 
ohňových stop, zachycených různým typem 
propalování.
 
24. 4. – 15. 6. 2014

Vary(i)ace/Stanislav Kožený – portrétní 
fotografie osobností Karlovarska
Ojedinělý soubor černobílých fotografií, 
zachycující výtvarné osobnosti karlovarského 
regionu. Stanislav Kožený (1948) se portrétní 
činnosti věnuje již celé dvacetiletí. 

24. 4. – 15. 6. 2014 
Jan Knap/Obrazy, akvarely

Jan Knap (1949) po svém působení v Německu, 
Spojených Státech a v Itálii se v 90. letech  
20. století vrátil do kulturního klimatu Čech  
a přinesl neobvyklý a harmonický způsob malby 
figurálních scén sakrálního rázu.
 
26. 6. – 28. 9. 2014
Mladí lvi v kleci  – Umělecké skupiny německy 
hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska 
v meziválečném období

Výstava představuje unikátní soubor obrazů, 
kreseb, grafiky i plastik ze státních, soukromých 
a zahraničních sbírek, který poprvé souhrnně 
prezentuje tvorbu německy hovořících umělců 
žijících v Čechách, na Moravě a ve Slezsku  
v meziválečném období. Výstava zaplňuje 
mezery v poznání české meziválečné výtvarné 
scény a věnuje se bohaté činnosti mnoha 
spolků německých umělců (např. Metznerbund  
v Čechách, Kunstring ve Slezsku, Prager Secession 
v Praze, Oktobergruppe v Liberci). Ojedinělý 
a objevný výstavní projekt se uskutečňuje ve 
spolupráci s Oblastní galerií v Liberci a Galerií 
výtvarného umění v Chebu.
 26. 6. – 28. 9. 2014
Jitka Kůsová/Kresby, objekty

Jitka Kůsová (1962) z Klášterce nad Ohří se 
představí velkoformátovými kresbami a objekty 
na figurální téma. Cílem výstavy je připomenout 
zajímavou regionální tvůrkyni.
 
Doprovodný program:
8. 6. 2014
Malba ohněm do dřeva

Výtvarná dílna inspirovaná výstavou Svatopluka 
Klimeše bude zaměřena na malbu a kresbu 
pomocí elektrických pájek do dřevěných destiček. 
Výtvarná dílna je určena především pro rodiče s 
dětmi. Vstupné: 50 Kč (zahrnuje veškerý potřebný 
materiál k tvorbě).
 
15. 6. 2014, od 16.00 hod.
Dernisáž výstavy a přátelské setkání se 
Stanislavem Koženým

PELAGIUS  
ANEB VÍTĚZÍCÍ NEVINNA

OŽIVLÉ OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY

Vítězící  nevina  aneb  Pro křesťanskou víru  

a zachování panické čistoty umučený Pelagius. Šli 

byste si zakoupit lístky na divadelní představení 

s tímto názvem? Zřejmě podle toho, kdo by 

účinkoval… V r. 1704, kdy se tento kus dával  

v zahradním divadle zdejší zámecké zahrady, 

tento problém neřešili. Neboť  hra byla napsána 

k poctě nejjasnějšího knížete a pána, pana 

Ludovica markraběte a dědičného prince z Badenu  

a Hochbergu, lantkraběte ze Sausenbergu, hraběte 

ze Spanheimu a Ebersteinu, pána z Baadenweileru, 

Lohru a Wahlbergu e.c.  

Pokračujme dále:  Našemu nejmilostivějšímu 

knížeti a pánu na otevřeném jevišti bude 

představeno ušlechtilou studující mládeží 

knížecího gymnasia otců zbožných škol v Ostrově 

v červnu 1704. Hudbu složil pan Johann Caspar 

Fischer, kapelník jeho knížecí jasnosti Ludwiga  

z Badenu e.c.

Před několika lety navštívil Ostrov  slavný 

překladatel Shakespeara, prof. Martin Hilský. 

Byl nadšen modelem zahradního divadla  

v jedné z kaplí klášterního areálu a ptal se, zda se 

nedochoval alespoň repertoár. Dnes už bychom 

díky objevu klášterní průvodkyně Petry Kopecké 

ve fondech Österreichische Nationalbibliotek   

(a překladu  Zdenky Čepelákové) mohli  alespoň 

výše zmíněnou hrou posloužit.  Jen to zahradní 

divadlo se stolečky mezi stříhanými keři  

a cizokrajnými květy s kaskádovitou fontánou  

a zpěvem ptáků už je nenávratně pryč...

J. Velemanová

Že jste ještě nenavštívili večerní prohlídku 
klášterního areálu? Budete mít šanci to napravit!

V loňském roce v rámci Dnů evropského dědictví 
byla poprvé představena nová oživlá prohlídka 
kláštera, kterou na základě historických pramenů 
sepsal Viktor Braunreiter. Dějiny kláštera tak nejsou 
převyprávěny pouze průvodkyní, ale humorné i 
vážnější osudy obyvatel Ostrova se odehrají přímo 
před zraky diváků. 

Víte například, jak těžké to s děvčaty musely 
mít sestry akřesťanské lásky v dobách kdy  

v Ostrově studovala Zita Kabátová? Zda 
skutečně stavitel Rohrer upsal duši ďáblu, aby 
kapli Panny Marie Einsiedelnské dostavil včas?  
A jak to vypadalo, když ostrovský zámek zachvátil 
požár?

Přijďte se na Ostrovské příběhy podívat v sobotu 
7. června od 17.00 a od 19.30 hod. Tentokrát bude 
navíc celý program podbarven živou hudbou 
flétnistek pod vedením učitele ZUŠ Ostrov Josefem 
Trakslem. Tento odlehčený program bude vhodný 
pro děti i dospělé, a protože má náš klášterní areál 
omezenou kapacitu, upozorňujeme, že počet 
vstupenek bude omezen. Pokud si tedy prohlídku 
nebudete chtít nechat ujít, doporučujeme vám, 
zakoupit lístky v předprodeji.

Budeme se těšit na viděnou!
 

Eliška Failová, vedoucí kláštera
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Ing. KAREL TETUR

V polovině měsíce května se ujal své funkce nový 
ředitel Domu kultury Ostrov, jímž se na základě 
výběrového řízení stal Ing. Karel Tetur. Níže vám 
proto nabízím rozhovor, v němž představí nejen 
svoji vizi rozvoje kultury v Ostrově, ale rovněž 
sám sebe v roli zapáleného jazzového muzikanta.  
 
Přicházíte nově do funkce ředitele domu kultury 
i do města jako takového. Můžete se našim 
čtenářům krátce představit? Odkud pocházíte, 
jaké je Vaše profesní zaměření?
Vystudoval jsem Technickou univerzitu v Liberci, 
fakultu strojní a následně VUT v Brně, katedru 
řízení. Převážnou část svého profesního života 
jsem se věnoval řízení velkých i menších kolektivů 
v průmyslu. V uplynulých dvou desetiletích 
jsem se podílel na rozvoji vývoje a výroby ve 
společnosti LEANDER, Porcelán Loučky, s.r.o., 
která byla významným exportérem luxusního 
českého porcelánu do celého světa. V posledních 
dvou letech jsme společně s ostrovským občanem 
a specialistou na mikroelektroniku, Ing. Otakarem 
Fritscherem, uváděli do provozu  novou investici 
na výrobu rekuperačních výměníků v Pardubicích.

Co Vás přimělo ucházet se o funkci ředitele 
domu kultury?
Vystudoval jsem Základní uměleckou školu 
v Litvínově, hrál jsem postupně v žákovské 

dechovce, tanečním a smyčcovém orchestru 
na trubku. V celém dalším profesním životě 
jsem se aktivně zabýval kulturní činností včetně 
sponzorské činnosti. Mám mimořádný vztah  
k hudbě a její různorodosti, pravidelně organizuji 
jazzový festival „Jazzové jaro“, který se každoročně 
koná od roku 1981 a dále hraji v bigbandu 
Červení panteři. Jsem v neustálém kontaktu  
a dlouhodobě spolupracuji  s řadou kulturních 
osobností kraje. Po ukončení smluvní zakázky 
v Pardubicích jsem se po osobním setkání  
s osobnostmi města přihlásil do výběrového 
řízení. Je to pro mě samozřejmě velká výzva.

Jaké jsou Vaše vize dalšího směřování domu 
kultury? Na co byste se rád zaměřil? Jaké jsou 
Vaše priority?
Chci samozřejmě postupně docílit aktivní 
a bezchybnou funkci domu kultury v jeho 
celém rozsahu včetně nově zrekonstruovaných 
historických prostor. V krátké době provedu 
změny ve vnitřní organizaci domu kultury tak, 
aby se rychle odstranily některé nedostatky 
a aktivněji vyvíjela programová nabídka. 
Rád bych se zaměřil na klubovou činnost a 
postupně oslovím všechny místní umělce tak, 
aby se výrazněji účastnili společného kulturního 
života. Předpokládám také výraznou spolupráci  
s hudební školou. Současnou absolutní prioritou 
je příprava 46. ročníku Festivalu Oty Hofmana, kde 
máme skluz a koncem měsíce května sestavíme 
nový programový tým tak, abychom navázali na 
předchozí úspěšné ročníky.

Jste ve své nové funkci teprve několik dní, 
přesto.... Je něco, co Vás zde překvapilo nebo 
naopak potěšilo?
Ačkoli jsem velkým znalcem v oboru porcelánu 
a znám technologie i výrobky prakticky 
všech významnějších porcelánek v Evropě 
i ostatním světě, tak musím konstatovat, že 
výstavka porcelánu v klášterním kostele mě 
velmi překvapila. Výrobky tehdejší ostrovské 
porcelánky pod značkou „Puls“ jsem viděl poprvé 
a jsou to opravdu mimořádné historické kousky 
z období secese a art-deca, které je třeba chránit 
jako velké kulturní bohatství. Po jejich zhlédnutí 
bych rád uspořádal přednášku na toto téma při 
otevření zámku kolem 12. července 2014.

Vím, že jste aktivním hudebníkem a vedete 
vlastní big band. Povězte nám o něm více...
Bigband Červení panteři, ve kterém hraji 
trumpetu, vede moje manželka, ředitelka ZUŠ 
v Nové Roli, a já jí pomáhám s managementem 
a marketingem. Hrají v něm převážně amatérští 
hudebníci od deseti až po sedmdesát let. 
Orchestr hraje široký repertoár od swingu, 
latiny po rokenrol a ostatní taneční hudbu  
s repertoárem více než sto skladeb. Hrajeme 
kolem dvaceti koncertů ročně v Čechách,  
v Německu a v loňském roce jsme obsadili druhé 
místo na soutěži bigbadů v Děčíně. V letošním 
roce budeme například 29. června doprovázet 
Felixe Slováčka na závěrečném koncertu FIJA 
v Chebu. Těším se také na koncerty v Ostrově. 
Přehled je na stránkách www.cervenipanteri.cz.

Mimo jiné jste v posledních letech v kraji 
pravidelně pořádal jazzový festival. Jak jste se 
k této činnosti dostal a co vše obnáší?
Festival začal v roce 1981 v Loketské Dvoraně, 
organizoval jej místní učitel Karel Saifr až do roku 
2000. Já jsem na něm také zpočátku vystupoval  
s dixielandovou skupinou Swingjazz Karlovy Vary, 
po roce 1992 jsme jej pravidelně sponzorovali  
a od roku 2001 jsem na žádost Karla Saifra 
převzal jeho organizování. Obnáší to samozřejmě 
spoustu starostí se zajištěním financí, výběrem 
dobrých jazzmanů a účinné propagace. Ale 
výsledek většinou stojí za to. Letošní přehlídka 
krajských bigbandů v Sokolově a koncerty  
v Novém Sedle byly velmi úspěšné.

Jak víme, hudba je Vaším celoživotním 
koníčkem, máte však i jiné záliby? Jak rád 
trávíte svůj volný čas?
Mám rád hory, Krušné hory jsou mým 
celoživotním domovem. Věnuji se hlavně 
sjezdovému lyžování a pokud to jen trochu jde, 
tak jezdím na kole a od malička fotím. Mám 
velký archiv dokumentárních fotografií včetně 
hudebních.

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů  
v novém působišti.

Jan Železný, šéfredaktor



16 OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK | ČERVEN 2014

 KŘÍŽOVKA

TAJENKA KŘÍŽOVKY

Vážení luštitelé, správné znění tajenky z minulého čísla zní: „BYLA BYCH NEJŠŤASTNĚJŠÍ ČLOVĚK NA CELÉM SVĚTĚ“. Výherci 
vstupenek se stávají paní Alena Kalivodová a pan Miroslav Ptáček (oba z Ostrova). Gratulujeme! Správné odpovědi odesílejte na 
emailovou adresu sefredaktor@dk-ostrov.cz nebo zanechte u pracovnic Infocentra Domu kultury Ostrov na Mírovém náměstí  
a to do data redakční uzávěrky. Ze správných odpovědí vylosujeme výherce vstupenek na kulturní akce DK Ostrov (tvorbu křížovky 
zajišťuje grafická společnost Samab Brno Group a. s.).  
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název „Zelený muž“. Veřejné kreslení bude 
pokračovat až do 17.00 hod. Po celou tuto dobu 
bude možné autorku pozorovat přímo při práci. 
Marie Brožová také ochotně prozradí zvídavým 
zájemcům tajemství své techniky nebo podepíše 
některou z reprodukcí svých obrazů, které budou 
v rámci výstavy na klášteře k prodeji.
 
Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost  
a přijďte se podívat co se dá nakreslit obyčejnými 
pastelkami!
Více o projektu Obhajoba pastelky a Marii Brožové 
najdete na www.pastelky.cz.
 
 Rozhovor s Marií Brožovou:
 
„Proč kreslíte právě pastelkami? Čím jsou pro 
Vás tak přitažlivé?“
„Pastelkami se dá nakreslit nejen podrobný detail, 
ale nádherná sytě barevná plocha. Jednotlivé 
barvy pastelek se dají vrstvit na sebe a vytvářet 
tak další a další odstíny. Navíc jsou pastelky 
pokaždé po ruce, dají se kamkoli přenést, kreslení 
nevyžaduje žádnou přípravu ani dlouhé uklízení – 
snad proto jsem si je oblíbila už v dětství, kdy jsem 
měla obrovskou potřebu okamžitě zaznamenávat 
všechno, co jsem kolem sebe viděla.“
 
„Proč jste se rozhodla pro kreslení na 
veřejnosti?“
„Když jsem jenom vystavovala, lidé mi nechtěli 
věřit, že jsou moje obrazy nakreslené obyčejnými 
pastelkami. Takhle mě mají možnost pozorovat 
při práci, nahlédnout mi do ateliéru a zeptat se 
na všechno, co je zajímá. Navíc cítím, že radost, 
kterou zažívám při své tvorbě, nezůstává jenom 
u mě. Kolemjdoucí mi svými příznivými ohlasy 
stonásobně vrací energii, kterou vynakládám při 
realizaci veřejného kreslení.“
 
„Jak dlouho vám trvá nakreslit jeden obraz?“
„To závisí na detailnosti. Největší formát papíru 

pokreslím za sedm až dvanáct dnů  na veřejném 
kreslení. Na úplně nejdetailnější obraz „Černý 
panter noci“ jsem potřebovala asi sto padesát 
hodin práce.“
 
„Kolik na velký formát A0 spotřebujete 
pastelek?“
„Asi sto až sto padesát.“
 
„Kam chodíte na nápady?“
„Nápad na obraz ke mně přichází jako celek, buď 
se mi zdá ve snu, nebo mě navštíví, když se jdu 
projít přírodou. Představa je živá, můžu se v ní 
projít a podívat se, kde je co zajímavého, takže 
mám potom obraz v hlavě včetně nejdrobnějších 
detailů. Potom je třeba ho co nejdříve nakreslit, 
abych s touto představou neztratila kontakt.“
 
„Ty skřítky, víly a bytosti přírody opravdu 
vidíte?“
„Jsem přesvědčená o tom, že každá hmotná věc 
má svou jemnohmotnou podobu, která není 
přístupná lidským smyslům. Komunikace s tímto 
světem je však pro mě velmi intimní a nechci 
přispívat ke všem fabulacím na toto téma, které 
jsou v dnešní době v módě.“
 
„Co děláte, když nekreslíte?“
„Nejradši se toulám přírodou, zdravím se se 
svými známými stromy a kameny, naslouchám 
vodě v potoce, pouštím draka ve větru, dívám 
se do plamenů ohně, přecházím sněžné pláně, 
překračuji obzory. Každé jaro, ještě než vyraší 
plevel a obilí, s manželem chodíme na cestu 
za sluncem, kdy brzy ráno vstaneme a kráčíme 
za kotoučem slunce cestou necestou, na které 
objevíme spoustu netušených míst. Když se ven 
kvůli počasí jít nedá, velmi ráda si čtu.“
 
 

Eliška Failová , vedoucí kláštera

Projekt Obhajoba pastelky vznikl v hlavě 
výtvarnice Marie Brožové v roce 2004 z potřeby 
ukázat veřejnosti i odborníkům, že i tak obyčejným 
tvůrčím médiem jakým jsou pastelky, lze kreslit 
obrazy opravdu veliké – jak svým poselstvím  
a krásou, tak skutečnou velikostí. A právě takové 
obrazy zaplní kostel Zvěstování Panny Marie po 
dobu letních prázdnin.
 
 Pastelky Marii Brožovou provázejí už od dětství, 
tak jako nás všechny. Možná právě pro svou 
všudypřítomnost jsou ale pastelky přehlíženy, ba 
dokonce odsuzovány jako nevhodné médium pro 
opravdové umění. Marie se s těmito předsudky 
setkávala už na výtvarné škole a vždy, když začala 
své oblíbené pastelky prosazovat. Marii bylo 
jasné, že je potřeba se pastelek zastat, naplno  
a veřejně – a v té chvíli vznikl koncept Obhajoby 
pastelek – série veřejných kreslení, při kterých 
Marie může dokázat co všechno lze pastelkami 
vytvořit.
Že byl její instinkt správný, dokazuje stálá přízeň 
malých i velkých návštěvníků, kteří se zájmem 
pozorují, jak Mariiny obrazy vznikají. Marie má 
velkou radost z faktu, že se na její veřejná kreslení 
často přijdou podívat školní výpravy, a ještě větší, 
když pak děti odpoledne přivedou rodiče. Také 
ohlas v médiích je veskrze příznivý a Obhajoba 
pastelky byla v televizních zprávách a tisku, Marie 
je v rámci svých akcí často hostem rozhlasových 
pořadů.
 
Výstava nesoucí název OBHAJOBA PASTELKY 
bude v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie 
zahájena v úterý 24. června 2014 a to s celodenní 
možností setkat se přímo s autorkou obrazů Marií 
Brožovou. Na půdě kláštera se tak začne od 10.00 
hod. rodit obraz z cyklu „Keltské svátky“ nesoucí 

OBYČEJNÉ PASTELKY…

Zdroj: Eliška Failová.
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ČTENÁŘSKÉ PŘÍSPĚVKYZ HISTORIE MĚSTA

KOLIK STOJÍ SVOBODA?

Mnoho lidí za ni zaplatilo díky fašismu životem. Ty 
jsme uctili zapálením svíček v „den osvobození“ 
na Mírovém náměstí. Skupinka to byla nepočetná, 
ale nejdůležitější byl fakt, že kdo přišel, učinil 
tak ze svobodné vůle a z vnitřního přesvědčení, 
což bohužel v našich končinách nebývalo vždy 
samozřejmostí a asi i díky tomu nemají pietní 
akce k tomuto datu  hojnější účast. Svobodu 
slova, kterou fašisté potlačovali i fyzickou likvidací 
lidí, jsme využili k diskusi o minulosti, současnosti 
a budoucnosti fašismu v jeho různých formách, 
které asi nikdy nezmizí a jen pozorným 
sledováním jejich projevů a předáváním 
informací o nich, můžeme v budoucnu zabránit 
tragédiím jako byla druhá světová válka. Bylo 
vzpomenuto i současné dění na Ukrajině, které je 
často různým způsobem srovnáváno s událostmi, 
které jí předcházely a často se v této souvislosti 
používají slova jako fašismus, neonacismus, 
banderovci... Pestrost názorů na tuto současnou 
zkušenost, bez které je svoboda slova k ničemu, 
obohatila účastnice setkání z Běloruska. Nicméně 
shoda panovala v tom, že fašisty v žádné z jejich 
podob by k prosazování svých zájmů neměl 
používat nikdo. Diskutovali jsme i o způsobu 
výuky historie, která by dalším generacím 
vštěpovala jasný odpor k těmto ideologiím. 
Jednou z odpovědí bylo, že k tomu jsou mimo 
jiné zapotřebí informace z různých zdrojů, aby se 
v nich žáci naučili orientovat.
 
Vyslechli jsme si i příběh posledních dnů války 
v Ostrově. Kdo jej zná, ví, že o odzbrojení 
místní jednotky SS se pokusili jako první sami 
obyvatelé Ostrova. Konkrétně to byly Češi, kteří 
zde byli totálně nasazeni k nuceným pracím ve 
zdejším pivovaru. Jejich odvaha i rozhodnost 
jednat svobodně a bez čekání na nějaký pokyn 
nebo schválení shora i za cenu rizika nesmí 
být zapomenuta. Takové jednání totiž odlišuje 
svobodné lidi od poslušných služebníků. Proto 
bych byl rád, aby i v příštích letech bylo toto 

Zdroj: Archiv M. Lišky.

JAK SE OSTROV 
STAL OPĚT ČESKÝM

Dne 8. května jsme si připomněli významný 
den naší novodobé historie – „Den vítězství“. 
Před šedesáti devíti lety byla díky spojeneckým 
armádám osvobozena naše zem od nacistické 
nadvlády a skončila druhá světová válka v Evropě. 
Na osvobození naší vlasti se podílela nejen Rudá 
armáda, ale i americké vojsko. Na mnohých 
místech Československa se však zbraní chopili i 
obyčejní lidé. Nejinak tomu bylo i v Ostrově, který 
byl v tzv. zemi nikoho. Ani Američané ani Sověti 
nijak nezasáhli do osvobození našeho města. 
Iniciativu tak převzala hrstka Čechů, kteří byli do 
Ostrova nasazeni na práci. Dne 8. května roku 1945 
sedmičlenný český revoluční národní výbor v čele 
s Františkem Hauzarem převzal správu města. 
Následující dny nebyly vůbec jednoduché. Ostrov 
byl plný „národních hostů“ (Němci evakuovaní  

z východu). Lidé trpěli nedostatkem jídla, oblečení, 
léků. Městem projížděly odzbrojené německé 
jednotky snažící se dostat do amerického 
pásma. Situaci zhoršovaly lazaretní vlaky plné 
zraněných a umírajících německých vojáků na 
nádraží. Proto již v prvním porevolučním týdnu  
v květnu 1945 přistoupili místní odbojáři  
k odsunu německého obyvatelstva. Pěšky přes 
hranice bylo odesláno více jak 1500 lidí. Další 
odsuny na sebe nenechaly dlouho čekat a vše 
nakonec dovršilo plánované a organizované 
vysídlování německého obyvatelstva, které 
proběhlo v roce 1946. Z původního německého 
obyvatelstva Ostrova nakonec zůstala jen hrstka 
(něco málo přes 100 osob).

První větší pomoc Českému národnímu výboru 
přišla teprve 18. května 1945, kdy do Ostrova pod 
vedením štkpt. Arnošta dorazili vojáci 38. pěšího 
pluku z Berouna. Vítanou posilou bylo i české 
četnictvo, které 5. června pod vedením prap. 
Topinky znovu obnovilo českou četnickou stanici.  

Do pohraničí a tedy i do Ostrova již krátce po 
osvobození začali přicházet noví obyvatelé. 
Nejprve šlo především o úředníky, kteří přebírali 
správu úřadů a místních závodů, poštu, železnici. 
Záhy však přichází i první učitelé a také první lidé, 
kteří chtěli nalézt v Ostrově svůj nový domov, 
svůj nový život. Přestože měl nový český Ostrov 
po válce mnoho problémů, vázlo zásobování, byl 
nedostatek pitné vody, do toho „zlatokopové“  
a odsun, těch, kteří přišli budovat a začít v Ostrově 
žít, bylo stále více a více a nadšení jim nescházelo. 
Záhy zahajuje činnost Sokol, ale i hasičský sbor. 
Také ochotníci nezůstávají pozadu a formují se  
i politické strany. Organizují se první prvomájové 
průvody, taneční zábavy, sokolské dny a město 
tak začíná svůj nový český život…

Kdo se chce dozvědět více, ať neváhá a přijde na 
přednášku Květen 1945 aneb Jak se stal Ostrov 
znovu českým, která se bude konat v pátek  
13. června od 19.00 hod. na Staré radnici  
v Ostrově.

Rád bych poprosil pamětníky, máte-li doma 
fotografie z prvních poválečných dnů (měsíců)  
v Ostrově, neváhejte a kontaktujte mě. Děkuji, 
Ing. Josef Macke, tel. 774 631 129.

Ing. Josef Macke

Zdroj: Archiv Ing. J. Mackeho.

Zdroj: Archiv Ing. J. Mackeho.
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ČTENÁŘSKÉ PŘÍSPĚVKY

PODĚKOVÁNÍ VÝJIMEČNÉ PANÍ 
DOKTORCE

BARVA NENÍ VŠE

„SHÁNÍME ZAHRÁDKU, 
NENÍ NĚJAKÁ VOLNÁ?“

Velké poděkování patří lékařce MUDr. Z. Tomašecké 
z interní plicní ambulance. Její ochota, pečlivost  
i profesionalita je asi dnes ojedinělá. Bez ohledu 
na čas se všem pacientům věnuje vždy se stejnou 
pečlivostí a profesionalitou. Při každé návštěvě 
ambulance slyšíme v čekárně od pacientů pouze 
pozitiva a spokojenost. Toto je přitom v dnešní 
uspěchané době výjimečné. Ještě jednou velké 
díky, hodně zdraví a spokojených pacientů. 
Poděkování i sestřičce Boženě Hyčkové.

Věra Slámová

Tento článek jsem se rozhodl napsat jako odpověď 
všem občanům, kteří se na mě opakovaně 
obracejí s připomínkami k současné podobě 
Ostrovského měsíčníku. „Jste přeci v redakční 
radě, to s tím nemůžete něco udělat?“
Nejčastěji se opakuje kritika špatné čitelnosti z 
důvodu malého písma. Tuto problematiku jsme 
řešili hned po přechodu na současnou barevnou 
verzi. Ke zhoršení situace došlo změnou typu 
písma a zmenšením formátu novin. Už tenkrát 
jsem požadoval, aby bylo použito písmo, které 

Tak s takovou nebo podobnou otázkou se 
setkáváme v kanceláři ZO ČZS téměř vždy, když 
jsme v kanceláři. Rovněž telefonické dotazy 
a e-mailové zprávy jsou zpravidla ohledně 
možnosti jak získat zahrádku. Tento zájem je 
sice celoroční, ale doslova vypukne s nastupující 
zahrádkářskou sezónou. Dotazují se lidé střední a 
mladší generace a hodně rodiny s malými dětmi. 
Velice rádi bychom vyhověli všem, ale opravdu 
to není v našich silách. Celkem 568 zahrádek, 
které má v péči ZO ČZS, je plně obsazeno. V 
soukromých rukou je 164 zahrádek (osada 61 
– Borské rybníky). Dalších 108 zahrádek (osada 
10 – Za zimním stadionem) je v režimu výpůjčky 
od města. Přidělení, resp. uzavření trojdohody na 
tyto zahrádky je v pravomoci městského úřadu. 
Ale i tyto zahrádky jsou plně obsazeny. Takže 
shrnuto a podtrženo. Volné zahrádky nejsou.
Pokud dochází ke změně uživatele zahrádky, z 
99,9 % přijde na přepis zahrádky původní uživatel 
již s novým podnájemníkem. Jelikož se často 
setkávám s nesprávným pochopením, co vlastně 
zahrádkář získá podpisem smlouvy se ZO ČZS, 
dovolte mi to stručně vysvětlit. Vlastníci pozemků 
(město, soukromý vlastník, stát) na základě 
smlouvy propůjčili ZO ČZS své pozemky (parcely) 
„k zahrádkářské činnosti a rekreaci“. ZO ČZS je 
dále propůjčuje podnájemní smlouvou členům 
ČZS. Podnájemník může užívat tento pozemek 
jen k výše uvedené činnosti. Za propůjčený 
pozemek platí podnájemník stanovené nájemné, 

které poté ZO ČZS hromadně přeposílá majitelům 
pozemků. ZO ČZS nevlastní ani metr z parcel, na 
kterých hospodaří. Proto ani žádný zahrádkář, 
který má uzavřenou podnájemní smlouvu se ZO 
ČZS, nevlastní žádnou půdu. Z toho vyplývá, že 
když někdo „kupuje“ zahrádku, tak vlastně kupuje 
jen to, co je na zahrádce a co vlastní původní 
podnájemník. Například chatku, skleník, plot, 
stromy, krb a ostatní vybavení zahrádky.
Proto otázka, za kolik se zahrádky prodávají, 
resp. kupují, zní jednoduše, ale není na ni snadná 
odpověď. Svoji roli hraje spoustu faktorů, které 
ovlivňují kupní cenu. Každý musí sám zvážit a 
zhodnotit všechna pro a proti. Někteří zájemci 
přijdou již s konkrétní zahrádkou, kterou by rádi 
získali. Argumentují tím, že je zarostlá a nikdo se 
o ni nestará. O těchto zahrádkách víme. A děláme 
vše pro to, abychom takový stav zahrádek vyřešili 
co nejdříve. Ne vždy se to včas podaří. A ne vždy 
je na vině nezájem zahrádkáře. Některé objektivní 
příčiny jako jsou nemoc, úraz, dlouhodobá 
nepřítomnost v místě bydliště, situace v rodině, 
stáří, změna pracoviště atd., to vše může být 
příčinou, proč na zahrádku nezbývá tolik času, 
jaký by byl potřeba. Výbor ZO chápe tyto důvody 
a přihlíží k nim. Ale pokud jsou trvalejšího rázu, 
doporučuje podnájemníkovi, aby dal zahrádku k 
dispozici jinému zájemci. Tolik na vysvětlenou.
Závěrem přeji všem členům ZO ČZS a ostatním 
zahrádkářům v letošní sezoně co nejvíce radosti 
ze zahrádky.

Petr Kadlec, předseda ZO ČZS

je dobře čitelné a prostorově úsporné. Původní 
noviny byly takovým písmem psány. Ke zmenšení 
došlo proto, aby byla snížena hmotnost výtisku a 
tím i cena roznosu. Nutno podotknout, že roční 
příspěvek města Ostrova domu kultury jako 
vydavateli se od roku 2013 zvýšil ze 70 tis. Kč na 
280 tis. Kč.
S čitelností nebo spíše čtivostí souvisí další oblast 
mých připomínek, které opakovaně nejsou brány 
v potaz. Řada textů je příliš dlouhá a neprošla 
redakční úpravou. V době, kdy jsem jako ředitel 
domu kultury zastával funkci vydavatele, jsem 
trval na tom, aby články odpovídaly zvyklostem 
novinových článků. Dlouhé texty byly děleny do 
menších celků a opatřovány dílčími nadpisy. To 
se dnes nedělá a od redakční úpravy se ustoupilo 
údajně proto, aby noviny nebyly „sterilní“ jako 
dříve.
Velké mezery má Ostrovský měsíčník v oblasti 
grafického zpracování. Nezpochybňuji rozhodnutí 
města Ostrova jako investora, aby byl městský 
zpravodaj plnobarevný. Akceptovat lze i základní 
grafické zpracování, tzv. layout.  Opakovaně však 
kritizuji „řemeslné“ zpravování jednotlivých čísel, 
zejména pak malé nekvalitní obrázky, veverky 
vyplňující volná místa, v minulých číslech se 
dokonce objevila bílá místa. A to v situaci, kdy 
údajně není místo na větší fotografie. Vrcholem 
všeho byl orientační plán celého města o velikosti 
6x4 cm, kde rozmístění kontejnerů bylo nutné 
hledat lupou.
Tím se dostávám k poslednímu bodu, na který 
mě lidé upozorňují, a který opakovaně kritizuji. 
Za zcela zbytečný považuji zdlouhavý úvodník, 
který doplňuje čím dál větší portrétové foto 
šéfredaktora. V posledním čísle se na druhou 
stranu, což je nejatraktivnější místo celých novin, 
vešla kromě zmíněného úvodníku a fotografie 
šéfredaktora už jen tiráž a reklamy. Stejný 
účel by zastal prostý obsah na titulní straně. 
Pana šéfredaktora na nedostatky opakovaně 
upozorňuji a byl jsem ujištěn, že bude změněn 
grafik. Jelikož se k lepšímu opět nic nezměnilo, 
rozhodl jsem se o své připomínky podělit i s vámi, 
milí čtenáři.

Ing. Marek Poledníček, zastupitel a člen 
redakční rady OM

datum automatickým signálem pro neformální 
setkání a diskuse na témata souvisejících s tím, od 
čeho jsme byli v květnu 1945 osvobozeni, co tomu 
předcházelo a co nám to přineslo. Fotografii letos 
rozkvetlé jabloně, kterou mi zaslala ostrovská 
zahrádkářka, pochopitelně věnuji těm, kteří za 
naši svobodu zaplatili v druhé světové válce cenu 
nejvyšší.
 

Miloslav Liška
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SPORT

MDDM CUP 2014

SPORTOVNÍ GYMNATSKY  
DOSÁHLY OBROVSKÉHO ÚSPĚCHU

MAŽORETKY NA MISTROVSTVÍ 
EVROPY

ŠKODÍKŮM SKONČILA SEZÓNA

O sváteční den 8. května 2014 se opět v Ostrově 
uskutečnil fotbalový turnaj pro nejmenší 
sedmileté fotbalisty.Tentokrát pod názvem 
MDDM CUP. Turnaje se zúčastnilo dvanáct 
mužstev z Karlovarského, Plzeňského a Ústeckého 
kraje. Ve fotbalovém areálu FK Ostrov  zápolilo 
až sto třicet malých kluků a děvčat na dvou 
travnatých hřištích. Nejdříve se hrálo ve dvou 
šestičlenných skupinách každý s každým. Z každé 
skupiny postupovaly první tři týmy do skupiny 
o 1. – 6. místo a mužstva, která skončila na ve 
skupině na čtvrtém až šestém místě, do skupiny 
o 7. – 12. místo.
Pro děti byl opět připraven doprovodný program 
– nafukovací fotbalové hřiště, skákací hrad, 
skákací ring. Samozřejmě nechyběly atraktivní 
ceny, každý si odvezl medaili, sladkosti, pohár. 
Opět byl vyhlášen z každého mužstva nejlepší 
hráč a celkový nejlepší střelec turnaje.
Turnaje, jak 1. května pro r. 2006, tak i 8. května 
pro r. 2007, se vydařily. Zúčastnilo se jich na 
dvě stě třicet malých fotbalistů. Ve fotbalovém 
areálu fandilo celkem na šest set rodičů, trenérů 
a fanoušků těch nejmenších.
Už teď se těšíme na náš veliký turnaj Den plný 
fotbalu, který se uskuteční 21. června 2014 ve 
fotbalovém areálu FK Ostrov. Dne plného fotbalu 
se zúčastní šedesát mužstev a na šest set padesát 
fotbalistů od 7 do 14 let.

MDDM CUP pro hráče r. 2007 a mladší:

CELKOVÉ POŘADÍ
 1.    FC VIKTORIA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ  

nej. hráč Daniel Kardoš

 2.   FK HVĚZDA CHEB  
nej. hráč Filip Beliáš

 3.  SK ZČE PLZEŇ  
nej. hráč Matěj Štěpánek

 4.   AFK LOKO CHOMUTOV  
nej. hráč Adam Vivar

 5.    LOKOMOTIVA KARLOVY VARY  
nej. hráč Vojta Dušek

 6.   FC VIKTORIE PLZEŇ  
nej. hráč Michal Holík

 7.    FK BANÍK SOKOLOV  
nej. hráč Jaroslav Běhůnek

 8.   VČSA ERVĚNICE  
nej. hráč Jakub Wittmann

 9.   FK OSTROV 
nej. hráč Štefan Nežatický

 10.   FK ŽLUTICE  
nej. hráč Matěj Holub

 11.   FK OSTROV II  
nej. hráč Petr Valášek

 12.   FK KLÁŠTEREC  
nej. hráč Ladislav Proser

Celkovým nejlepším střelcem celého turnaje byl 
s dvaceti třemi brankami Karel Kardoš z M. Lázní.

Ivan Filip (red. upraveno)

V pátek 11. dubna 2014 odjížděla pětice 
ostrovských gymnastek ze ZŠ J. V. Myslbeka 
spolu se svými učitelkami a trenérkami v jedné 
osobě do Prostějova na republikové finále ve 
sportovní gymnastice v rámci asociace školních 
sportovních klubů. Tento postup si děvčata 
zajistila díky úspěchu v krajském přeboru, kde 
zvítězila. Děvčata za sebou nechala favoritky  
z Františkových Lázní a z Březové. Velkého 
úspěchu dosáhly dívky i v jednotlivcích, kdy 
Barbora Bláhová, jako nejmladší závodnice, 
zvítězila a Eliška Belicová vybojovala bronz.  
Na republikové finále se jelo do Prostějova. 
Zúčastnilo se dvacet osm družstev z celé ČR,  
z toho bylo osm chlapeckých týmů. Závodilo se ve 
dvou věkových kategoriích: 6. – 9. třídy a střední 
školy. Závodníci ze základních škol soutěžili  
v trojboji: prostná, hrazda a přeskok, středoškoláci 
přidali čtvrté nářadí – děvčata kladinu a chlapci 
kruhy. Jako první nastoupili chlapci a předvedli 
velmi vyrovnaný boj, především v kategorii 
základních škol. Ostrovské gymnastky nastoupily 
jako první na prostná, kde získaly velmi vysoké 
bodové ohodnocení. Známka Barbory Bláhové 
9,6 patřila k vůbec nejvyšším. Na přeskoku 
předvedly svůj standart a rozhodovalo se na 
hrazdě. I zde holky zacvičily bezchybně a doufaly 
ve slušné umístění. Nakonec z toho bylo skvělé 5. 
místo, což bylo nad očekávání nejen samotných 
závodnic, ale i trenérek.
Dle slov trenérky Olgy Jaklové bylo úspěchem 
již vítězství v krajské soutěži a s tím související 
postup na republikové finále. To, že děvčata 
obsadila v tak silné konkurenci 5. místo, bylo 
příjemným překvapením. Také si „posteskla“, že 
kdyby měly gymnastky takové kvalitní vybavení 
jako jejich konkurentky, určitě by si poradily 
lépe i s přeskokem. Místo klasického koně byl 
v Prostějově přeskokový stůl, což dívky trochu 
přibrzdilo. Po dvou nářadích to vypadalo na 
„bednu“, ale přeskok holt zradil. I tak zaslouží 
děvčata velkou pochvalu. Skvěle reprezentovala 
ZŠ J. V. Myslbeka a město Ostrov.

ZŠ J. V. Myslbeka

Na velikonoční prázdniny se jednadvacet 
ostrovských mažoretek z MDDM Ostrov 
vypravilo reprezentovat Českou republiku na 
mistrovství Evropy do belgického Oostende. Po 
dramatickém začátku, kdy postihly celou naši 
výpravu zdravotní komplikace a vypadalo to, 
že do závodů vůbec nenastoupí, dalo vedení 
soutěže nakonec děvčatům svolení závodit.  
Ve všech kategoriích – dětské, juniorské  
i seniorské předvedly svěřenkyně Evy Žilákové 
a Bedřicha Siegla skvělé výkony. Bojovaly jako 
lvice a přesto, že tentokrát nedosáhly na nejvyšší 
umístění, ukázaly se v tom nejlepším světle. Na 
bodovém žebříčku nechávaly za sebou týmy ze 
Španělska, Norska, Chorvatska i samotné Belgie. 
Ostrovským seniorkám se povedlo navíc ukázat 
jednu z nejhezčích tanečních sestav, jakou kdy 
nacvičily. Nejúspěšnější sólistkou české výpravy 
se stala Denisa Fekiačová z Abertam umístěním 
na 14. místě seniorské kategorie.

Všem děvčatům, která se mistrovství Evropy 
účastnila, děkujeme za řádnou reprezentaci a ke 
krásným 6. místům, získaným shodně ve všech 
kategoriích, gratulujeme.

Zuzana Janecká, MDDM Ostrov

Šipkový klub Oggy a škodíci Ostrov slavil 
minulou sezónu senzační postup do extraligy 
Karlovarského kraje a navázal tak na předešlé 
úspěchy z minulých let. Díky rostoucí popularizaci 
tohoto sportu v našem městě se náš klub rozrostl 
i o nový „B“ team z Kolečka, který začal svoji 
jízdu od 3. ligy. Jako nováčkové, kteří takřka 
nevěděli, do čeho jdou, si vedli nadmíru dobře.  
S patnácti výhrami a pouze třemi prohrami 
obsadili v konečné tabulce skvělé 2. místo, které 
jim zajistilo postup do 2. ligy pro další šipkový 
ročník. Soutěž nakonec bez porážky vyhrál rovněž 
klub z Ostrova a nově postavený team Domino 
Družba. Třetí místo obsadil FÉNIX Karlovy Vary. 
Extraligová soutěž byla pro „A“ team mnohem 
těžší, než se před sezónou zdálo. Hlavní plán 
udržet se v lize bohužel nevyšel. Vinou často 
špatných, nevyrovnaných výkonů, poklesu formy 
některých hráčů a nervozity ve hře vyhráli Škodíci 
pouze tři zápasy. Naopak sedmnáct jich prohráli. 
Soutěž tak bohužel zakončili na posledním 11. 
místě a po roční extraligové zkušenosti se zpět 
vracejí do 1. ligy. V další nové sezóně, která jim 
začne zase v září, se pokusí opět navrátit do 
elity – nejvyšší krajské šipkové ligy. Určitě to ale 
nebude vůbec lehké. Extraligovou soutěž vyhrál 
team Lombardy Žíla B Chodov, před ŠKY Chlum 
Sv. Máří 08 a Hradní Páni Loket. Sportu zdar  
a šipkám zvlášť!

www.skodiciostrov.cz

Mladé úspěšné gymnastky  
(zdroj: ZŠ J. V. Myslbeka).

Zdroj: www.skodiciostrov.cz.


