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ÚVODNÍK AKTUALITY Z MĚSTATÉMA MĚSÍČNÍKU

ÚVODNÍK STAROSTY
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NOVÝ CENÍK INZERCE

OHLÉDNUTÍ ZA XXV. 
JÁCHYMOVSKÝM PEKLEM

STAVEBNÍ INŽENÝRY ZAUJALY 
OSTROVSKÉ PAMÁTKY

STARTUJE ZLATÝ OŘÍŠEK 
KARLOVARSKÉHO KRAJEINFORMACE O VYDÁNÍ

Ostrovský měsíčník vydává Dům kultury 
Ostrov v nákladu 8000 kusů měsíčně.

Distribuce je zajišťována zdarma do každé 
ostrovské domácnosti.

Redakční uzávěrka čtenářských příspěvků 
do příštího čísla je v pátek 18. července 
2014. Uzávěrka reklamy již ve středu 16. 
července 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 MDDM Ostrov

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

Zřejmě jen těžko bychom na mapě naší republiky 
hledali region s pohnutějšími dějinami, než je 
Krušnohoří. Jeho nedávnou bolestnou historii 
každoročně připomíná setkání bývalých 
politických vězňů z dob komunistické totality 
nesoucí název Jáchymovské peklo. Ani letos tomu 
nemohlo být jinak, a tak v sobotu 24. května 2014 
proběhl pod záštitou Konfederace politických 
vězňů již 25. ročník.  Místem setkání se stal 
jáchymovský kostel sv. Jáchyma a sv. Anny, jehož 
hlavní loď se již v 9.00 hod. zaplnila účastníky. 

Následovala mše za oběti komunistických zločinů. 
Jejího vedení se ujal jeho excelence kardinál 
Dominik Duka za asistence ostrovského pátera 
Marka B. Hrice. Poté již následoval samotný pietní 
akt, jehož se kromě zástupců Konfederace v čele 
s Dr. Kavalírovou zúčastnili i přední osobnosti 
českého politického a duchovního života, za 
všechny jmenujme alespoň místopředsedu 
Senátu ČR MUDr. Přemysla Sobotku, ministra 
kultury Mgr. Daniela Hermanna či již zmiňovaného 
kardinála Duku. V projevech jednotlivých řečníků 
opakovaně zazněla slova o významu svobody, 
demokracie a lidských práv, jakož i o nutnosti 
postavit se zlu a totalitě čelem v jakékoli době. 
Za město Ostrov uctili památku obětí starosta  
Bc. Pavel Čekan a radní Ing. Josef Železný.

Jan Železný, šéfredaktor

O tom, že Ostrov je svojí architektonickou 
podstatou, spojující barokní památky s bytovou 
výstavbou ve slohu sorela a rovněž zcela 
moderními prvky, výjimečné, jistě není třeba 
čtenáře informovat. Nepřekvapí proto, že si 
město pro svou exkurzi vybrali organizátoři  
19. Mezinárodní konference městského 
inženýrství Karlovy Vary 2014, jejíž letošní téma 
vyjadřovalo heslo „Školství a město“. Ve čtvrtek 
5. června tak do bran města zavítalo na padesát 
autorizovaných inženýrů, techniků a stavebních 
inženýrů z České republiky, Slovenska, SRN, 
Polska, Maďarska a dalších zemí spojené Evropy.

 
Jejich prvním cílem bylo jedno z nejmodernějších 
školských zařízení v naší republice – Střední 
průmyslová škola Ostrov. Následně se delegace 
přesunula na Staré město do prostor městské 
knihovny, kde jim byli průvodci starosta města 
Bc. Pavel Čekan a radní Ing. Josef Železný. 
Díky odbornému výkladu historičky umění  
Mgr. Zdeňky Čepelákové dostali účastníci 
možnost nahlédnout do bohaté historie objektu 
sahající až k členům hraběcí rodiny Šliků. Se 
současným využitím je poté seznámila ředitelka 
knihovny Mgr. Irena Leitnerová. Po krátké exkurzi 
se skupina přesunula do prostor ostrovského 
zámku, kde si mohla prohlédnout zastřešené 
atrium a průběh dokončovacích prací.
 

Jan Železný, šéfredaktor  

Město Ostrov zakládá novou tradici v kraji. Pod 
záštitou hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. 
Josefa Novotného se v letošním roce poprvé 
zapojuje kraj do projektu celonárodní talentové 
soutěže Zlatý oříšek. Nadané děti z Karlovarska 
ve věku 6 – 14 let tak dostávají příležitost přihlásit 
se do krajského kola této soutěže, prezentovat 
veřejnosti v regionu své dovednosti, schopnosti 
a úspěchy z nejširšího okruhu oborů a navíc tak 
získat nejen finanční, ale všestrannou podporu 
pro jejich aktivity, ve kterých jsou něčím 
mimořádné.
Zlatý oříšek má v naší zemi mnohaletou tradici. 
Již šestnáct let se lidé kolem této soutěže 
snaží o systematické vyhledávání a podporu 
talentovaných dětí v nejrůznějších oborech, ať 
už se jedná o sport, umění, vědomostní obory, 
chovatelství, ekologii, modelářství nebo jazykové 
schopnosti, řemeslné dovednosti a mnoho 
dalších odvětví. Pracovnímu týmu z ostrovského 
domu dětí a mládeže, který se organizace 
krajského kola Zlatého oříšku ujal, jistě není 
taková práce s nadanými dětmi cizí. A tak mohou 
zkušenosti z této oblasti zúročit právě v pořádání 
takové soutěže.

Slavnostní finálový večer Zlatého oříšku 
Karlovarského kraje proběhne v neděli 5. října 
2014 v ostrovském domě kultury v rámci zahájení 
Dětského filmového a televizního festivalu 
Oty Hofmana. Patnáct nominovaných dětí 
zde představí široké veřejnosti své dovednosti  
a budou se ucházet o postup do celonárodního 
finále, které je na Nový rok vysíláno v České 
televizi a v Českém rozhlase. Tři postupující 
vítěze, kteří si odnesou originální sošku Zlatého 
oříšku a finanční odměnu jako podporu pro 
další svoji činnost, vybere porota sestavená  
z osobností a odborníků Karlovarského kraje. 
Ceny však nebudou uděleny pouze tři. Udělena 
bude také cena za pořadatelské město – Zlatý 
oříšek starosty města Ostrov. Vítěz této ceny také 
získá sošku Zlatého oříšku a věcnou cenu.

A jak se tedy do této soutěže přihlásit? Zlatý 
oříšek Karlovarského kraje vyhlašujeme od  
1. června 2014. Dívky, chlapci a kolektivy dětí 
ve věku 6 – 14 let, které jsou něčím mimořádné 
a úspěšné v jakýchkoli zájmových aktivitách, se 
mohou přihlašovat prostřednictvím elektronické
přihlášky na webu www.zlatyorisek.cz/
karlovarskykraj. Ze všech přihlášených vybereme 
patnáct kandidátů do finále krajského kola, 
z nichž pak při finálovém večeru vzejdou tři 
vítězové Zlatého oříšku Karlovarského kraje. 
Děti může přihlásit do soutěže kdokoli – rodič, 
učitel, trenér,… nebo děti samotné. Přihlašovat 
se můžete až do 10. září 2014, kdy bude příjem 
přihlášek ukončen.

Mgr. Ivan Matouš, ředitel MDDM Ostrov

Vážení a milí čtenáři,

 

dovolte, abych vás všechny pozdravil. Právě 

začínající měsíc červenec je typickým letním 

měsícem. Červenec je asi ten nejlepší měsíc pro 

děti povinné školní docházkou, neboť začínají 

letní prázdniny, obdobně se na něj těší i studenti 

středních a vysokých škol, aby o prázdninách 

nabrali síly pro další studia. Většina rodin také  

v tomto měsíci plánuje dovolené v tuzemsku či 

v zahraničí. A čím je měsíc červenec pro město 

Ostrov? V letošním roce je určitě významným, 

neboť 11. července 2014 se uskuteční akce „Den 

pro Ostrov“. Tento den bude dnem otevřených 

dveří zrekonstruovaného zámku a v zámeckém 

parku bude spousta zábavy a bohatý hudební 

program zakončený ohňostrojem. Bude to 

oslava úspěšné realizace jednoho z největších 

investičních projektů města. Srdečně vás proto na 

tuto akci všechny zvu!

 

Ostrov však nebude žít jen oslavou otevření 

ostrovského zámku. Dvanáctý červenec bude 

patřit Indiánskému létu na Větrném vrchu. Rád 

bych vás pozval i na pokračování Ostrovského 

kulturního léta, přijďte na koncert jedné  

z nejznámějších českých kapel. Dne 25. července 

v zámeckém parku vystoupí skupina Olympic. 

Příznivci cyklistiky se jistě rádi zúčastní již 

tradičního cyklistického silničního závodu 

Ostrovská stovka.

 

Milí čtenáři Ostrovského měsíčníku, ať už prožijete 

měsíc červenec na kulturních či sportovních 

akcích pořádaných ve městě nebo budete  

s rodinou na dovolené, přeji vám, abyste si tyto 

letní dny opravdu užili a nabrali co nejvíce sil.

 

Bc. Pavel Čekan, starosta města  

Vážení čtenáři,

dovolte mi vás tímto upozornit, že na základě 

vašich připomínek, týkajících se problémů 

s odesláním emailů na původní adresu 

sefredaktor@dk-ostrov.cz, jsem již minulý měsíc 

zřídil záložní adresu sefredaktor.om@gmail.com. 

V případě potřeby na ni můžete zasílat své 

příspěvky, žádosti o inzerci, znění tajenky či 

připomínky k obsahu a podobě měsíčníku. 

Jsem velmi vděčný za každou zpětnou vazbu, 

které se mi od vás dostane. Zvláště mě vždy 

potěší ohlas od čtenářů z okolních měst a obcí 

Karlovarského kraje, který značí, že Ostrovský 

měsíčník se stává populárním médiem  

s regionálním přesahem. Vážení čtenáři, děkuji 

za vaši přízeň a čas, jenž jednotlivým vydáním 

věnujete.

Jan Železný, šéfredaktor

Vážení inzerenti,

velmi nám v redakci záleží na tom, aby byl 

Ostrovský měsíčník médiem kvalitním nejenom 

po stránce obsahové, ale rovněž vizuální a lákal 

tak potenciální inzerenty k umístění své reklamy. 

Spolu s grafiky a zaměstnanci Domu kultury 

Ostrov jsme pro vás proto připravili aktualizovaný 

ceník inzerce. Ten nabízí i několik zcela nových 

formátů a některé dřívější ruší. Doufáme, že tak 

lépe uspokojíme vaše požadavky. Podrobnosti 

k inzerci i tvorbě příspěvků naleznete na webu 

www.dk-ostrov.cz v sekci Ostrovský měsíčník.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.  

 1/1 10 500 Kč  

 1/2 5 600 Kč

 1/3  3 600 Kč

 1/4 2 800 Kč

 1/6 1 800 Kč

 1/12 900 Kč

Slevy pro opakovanou inzerci:

 3 – 5 měsíců:  5 %

 6 – 9 měsíců:  8 %

 10 – 12 měsíců:  12 %

 

Jan Železný, šéfredaktor

Pietní akt před kostelem sv. Jáchyma  
(zdroj: Jan Železný).

Jeho excelence kardinál Dominik Duka  
(zdroj: Jan Železný).

O dějinách zámku hovořila kunsthistorička  
Mgr. Zdeňka Čepeláková (zdroj: Jan Železný). 

Architekty prováděl starosta Bc. Pavel Čekan  
(zdroj: MěÚ Ostrov).
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Lokalita „Kopec“ v Lidické ulici v Ostrově se dočká 
revitalizace a oživení za přispění fondů EU.

Město Ostrov dlouhodobě (od roku 2008) 
připravovalo projekt na revitalizaci lokality tzv. 
„Kopec“ v Lidické ulici. Nejdříve byly provedeny 
odborné dendrologické průzkumy stávající 
vegetace a následně byla hledána vhodná 
varianta řešení a možnosti financování projektu.

Na podzim roku 2013 byl projekt Revitalizace 
lokality „Kopec“ Ostrov připraven a v listopadu 
téhož roku  zastupitelstvo města schválilo 
podání žádosti o dotaci ze znovu spuštěného 
Regionálního operačního programu NUTS II 
Severozápad (ROP). Výbor Regionální rady 
regionu soudržnosti Severozápad vybral v březnu 
2014 tento projekt k financování z prostředků EU.

V rámci projektu na místě neudržované zeleně 
vznikne všem dostupný městský park pro volný 
čas a sportovně rekreační vyžití. Projektová 
dokumentace navrhuje na území o velikosti cca 
9,1 ha komplexní řešení, zahrnující pěstební 
opatření na stávajících porostech a nové výsadby 
stromů a keřů, výstavbu páteřní cestní sítě  
s odpočinkovými zákoutími, dětským hřištěm  
s hracími prvky, venkovním fitness a venkovními 
stoly na stolní tenis. Pro zajištění pocitu bezpečí 
bude lokalita osvětlena novým veřejným 
osvětlením  a vybavena městským mobiliářem. 
Hlavní páteřní komunikace ve směru východ-
západ bude využívána i pro in-line bruslení  
a cyklisty.

V květnu 2014 dodavatelské firmy zahájily realizaci 
projektu. Předpokládaný termín dokončení 
prací je v říjnu 2015. Po provedeném výběrovém 
řízení na dodavatele stavby se realizační náklady 
pohybují kolem 14 mil. Kč, přičemž až 85 % z této 
částky může činit dotace z ROP.

   Ing. Alexandra Fürbachová, 
odbor rozvoje a územního plánování

AKTUALITY Z MĚSTA AKTUALITY Z MĚSTA

REKONSTRUKCE TÁBORA  
V MANĚTÍNĚ UKONČENA

Dne 15. května 2014 byly ukončeny stavební 
práce na stavbě „Letní tábor a rekreační středisko 
MDDM Ostrov v Manětíně – 2. etapa – 3. část“.  

V této etapě byla zřízena jedna chatka typu 1 (pro 
vedoucí letního táboru), jídelna, kuchyně, zařízení 
vzduchotechniky, ZTI, zařízení silnoproudé 
elektrotechniky a bleskosvodů, rozvody nízkého 
napětí, kuchyňská technologie a chatka (izolace). 
Stavbu prováděla firma Stavební montáže 
spol. s r. o., se sídlem Klatovská 7, 301 37 Plzeň,  
IČ: 45356815 za celkovou částku 9 657 303 Kč  
vč. DPH.
 

Jarmila Rubešová, odbor investic 

Město Ostrov oznamuje, že ve dnech  
12. – 15. srpna 2014 proběhne stěhování 
všech odborů Městského úřadu Ostrov do 
nově zrekonstruovaného historického objektu 
ostrovského zámku. V pondělí 11. srpna bude 
na všech pracovištích úřední den. Od 12. srpna 
začne stěhování, všechna pracoviště budou 
pro veřejnost uzavřena. Vzhledem k tomu, 
že dojde zároveň k odpojení počítačové sítě  
a telefonů, nebude v uvedených dnech možná 
běžná komunikace s úřadem, pouze omezená 
komunikace přes mobilní telefony vedoucích 
odborů a vedení města. Úřad bude pro veřejnost 
opět otevřen v pondělí 18. srpna na nové adrese: 
Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov.
 
Město Ostrov děkuje občanům za pochopení  
a přeje příjemnou návštěvu v novém sídle.
 

MěÚ Ostrov

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského 
úřadu Ostrov vydává dle § 67 zákona č. 361/2000 
Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších 
předpisů, parkovací průkazy označující vozidlo 
přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, 
dále jen „parkovací průkaz“.

V důsledku zrušení sKaret od 1. března 2014, 
na kterých je svojí platností závislý „parkovací 
průkaz“, bychom vás rádi informovali, že ti, kteří 
mají „parkovací průkazy“ platné do roku 2015 
(pouze vydané na sKartu), 2016 a 2017, nechť se 
neprodleně dostaví na Městský úřad Ostrov, a to 
přímo na odbor sociálních věcí a zdravotnictví do 
kanceláře číslo 10 nebo 11, kde vám je úředníci 
odboru rádi a bezplatně vymění za nové. Přineste 
si sebou nový průkaz ZTP nebo ZTP/P vydaný 
Úřadem práce ČR kontaktní pracoviště Ostrov, 
občanský průkaz a pasovou fotografii.

Bc. Oldřich Boček, sociální pracovník OSVZ

Dne 8. května 2014 v 07.53 hod. bylo hlídce MP 
oznámeno, že v ulici U Nemocnice stojí otevřená 
dodávka a nikdo se v jejím okolí nezdržuje. Hlídka 
MP po příjezdu na místo zjistila, že vozidlo má 
rozbité okénko u řidiče a dveře od spolujezdce 
otevřené dokořán. Dále bylo zjevné, že ve vozidle 
někdo něco hledal. Hlídka MP pojala podezření 
ze spáchání trestného činu a na místo ihned 
přivolala hlídku PČR Ostrov. Do příjezdu hlídky 
PČR strážníci zabezpečovali místo činu proti 
vstupu nepovolaných osob a proti znehodnocení 
kriminalistických stop.

Dne 12. května 2014 v 18.40 hod. přijala hlídka 
MP oznámení od obsluhy restaurace U Rába, že 
se zde nachází opilý agresivní host, který obtěžuje 
hosty a odmítá restauraci opustit. Hlídka MP 
muže z restaurace vyvedla a jelikož neměl u sebe 
žádný doklad totožnosti, byl vyzván, aby v rámci 
poskytnutí nezbytné součinnosti při prokázání 
totožnosti hlídku MP následoval na služebnu MP, 
kde v agresivním chování pokračoval. Jelikož se 

Ve dnech 27. 5. – 1. 6. 2014 ožilo naše partnerské 
město Rastatt opět mezinárodním festivalem 
pouličního divadla  tête-à-tête. Ulice a náměstí se 
proměnily v jeviště, na kterých bylo možné spatřit 
umělce z mnoha zemí. Jednotlivá vystoupení jsou 
koncipována tak, že jim návštěvník bez problému 
porozumí i bez znalosti jazyka. Tento ročník se 
odehrával v době oslav 300 let rastattského 
míru (1714) a touto událostí bylo inspirováno  

Město Ostrov v listopadu loňského roku podalo 
žádost o dotaci na vybudování skateparku do 
znovu spuštěného Regionálního operačního 
programu NUTS II Severozápad (ROP), který se 
ve své podzimní Výzvě č. 44 zaměřil mimo jiné 
na podporu revitalizace a regenerace středních 
a malých měst. Výbor Regionální rady regionu 
soudržnosti Severozápad vybral v březnu 2014 
tento projekt k financování z prostředků EU. 
Právě budovaný skatepark je, po dlouhém 
hledání vhodného umístění, situován v lokalitě 
za klášterem, vedle areálu bývalých kasáren. 
Skatepark o rozloze 1050 m2 bude využíván 
pro skateboarding a BMX kola, případně in-
line bruslaře a koloběžky. Plocha pro umístění 
překážek bude oplocena a vybavena běžným 
mobiliářem, lavičkami a odpadkovými koši, 
severní a východní okraj plochy bude ohraničen 
prefabrikovanou protihlukovou stěnou, vnější 
okraj o výměře 1105 m2 bude terénně upraven – 
rekultivován a zatravněn.
 
V současné době již probíhá realizace skateparku 
a dokončen by měl být již v červnu letošního roku. 
Po provedeném výběrovém řízení na dodavatele 
stavby se realizační náklady pohybují kolem  
3,7 mil. Kč, přičemž až 85 % z této částky může 
činit dotace z ROP.

Ing. Alexandra Fürbachová, 
odbor rozvoje a územního plánování

Město Ostrov v listopadu loňského roku podalo 
žádost o dotaci na projekt Ostrov, Revitalizace 
vnitrobloku Horská – U Nemocnice – Borecká 
– Hlavní z prostředků znovuspuštěného 
Regionálního operačního programu NUTS II 
Severozápad (ROP), který se ve své podzimní 
Výzvě č. 44 zaměřil mimo jiné na podporu 
revitalizace a regenerace středních a malých 
měst. Výbor Regionální rady regionu soudržnosti 
Severozápad vybral v březnu 2014 tento projekt k 
financování z prostředků EU. Předmětem projektu 
je zlepšení stavu veřejného prostoru v území tzv. 
12. městské etapy, tedy části města vymezené 
ulicemi Horská, U Nemocnice, Borecká a Hlavní.  
V rámci projektu budou provedeny stavební 
úpravy a doplnění komunikací, chodníků, 
zbudováno bude nové dětské minihřiště  
s herními prvky a mobiliářem v Horské ulici, dále 
pak výstavba parkoviště osobních automobilů, 
revitalizace městské zeleně, výměna veřejného 
osvětlení a úprava stávajícího odvodnění.

V současné době již probíhá realizace tohoto 
projektu a dokončen by měl být na podzim 
letošního roku. Po provedeném výběrovém 
řízení na dodavatele stavby se realizační náklady 
pohybují kolem 6,7 mil. Kč, přičemž až 85 % z této 
částky může činit dotace z ROP.

 Ing. Alexandra Fürbachová, 
odbor rozvoje a územního plánování

STĚHOVÁNÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
PARKOVACÍ PRŮKAZY PRO 
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OSOBY

ZE ZÁZNAMŮ MĚSTSKÉ POLICIE

RASTATT HOSTIL ÚČASTNÍKY 
FESTIVALU TÊTÊ-A-TÊTÊ

VÝSTAVBA  
SKATEPARKU FINIŠUJE

REVITALIZACE VNITROBLOKU HORSKÁ 
– U NEMOCNICE – BORECKÁ – HLAVNÍ

Zastupitelstvo města Ostrov na svém jednání 
dne 9. dubna 2014 schválilo usnesením č. 74/14 
Pravidla pro poskytnutí příspěvku města těžce 
zdravotně postiženým dětem. Dle pravidel 
mohou o příspěvek zažádat děti ve věku od 1 roku 
do 18 let, tedy nezletilé děti, zastoupené rodičem 
nebo jinou fyzickou osobou odpovědnou za 
jejich výchovu, které mají trvalé bydliště na území 
města Ostrov. Další podmínkou pro poskytnutí 
příspěvku je, že dítěti je úřadem práce poskytován 
příspěvek na péči a dítě je zároveň držitelem 
průkazu osoby se zdravotním postižením.
 
Příspěvek bude poskytnut ve výši 5 000 Kč na 
rok 2014 dětem, kterým byl přiznán příspěvek na 
péči v I. a II. stupni a ve výši 10 000 Kč v roce 2014 
dětem, kterým byl příspěvek na péči přiznán ve 
III. a IV. stupni. Příspěvek lze dle pravidel použít 
na zakoupení lázeňského poukazu, příp. na 
zaplacení poplatků souvisejících s lázeňskou 
léčbou. Dále na rehabilitační léčbu nehrazenou ze 
zdravotního pojištění, případně na doplatek této 
léčby. Popřípadě na zakoupení příp. doplatek při 
zakoupení zdravotní nebo rehabilitační pomůcky 
a na zakoupení jiných pomůcek, které příjemce 
potřebuje k odstranění, zmírnění, nebo překonání 
následků svého zdravotního postižení. Dále pak 
na obstarání pečovatelských nebo odlehčovacích 
služeb, příp. na úhradu asistenta a na zakoupení 
speciálních potravin, např. pro bezlepkovou 
dietu (nutno doložit potvrzení odborného lékaře  
o potřebě takové diety).
 
Žádosti o příspěvek jsou k dispozici od 2. června 
2014 na odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
Městského úřadu Ostrov, v přízemí, kanc.  
č. 10. Bližší informace k příspěvku podá vedoucí 
odboru sociálních věcí a zdravotnictví Miroslava 
Světlíková (tel. č. 353 801 287) nebo Ing. Petra 
Říhová (tel. č. 353 801 250).
 

Miroslava Světlíková, vedoucí SVZ

PŘÍSPEVKY MĚSTA ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÝM DĚTEMPROJEKT REVITALIZACE KOPCE

Zdroj: MěÚ Ostrov.

Zdroj: MěÚ Ostrov.

Vrchní starosta Hanz Jürgen Pütsch s radním Ing. 
Josefem Železným (zdroj: Zuzana Železná).

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chle
bře
evně

tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940

i velké divadelní přestavení na dvoře rastattské 
rezidence nazvané Spiel mit Grenzen – Hra  
s hranicemi (UliK Produktion & N. N. Theater).
Tohoto divadelního svátku se zúčastnila  
i delegace z Ostrova – starosta Bc. Pavel Čekan 
a radní Ing. Josef Železný s doprovodem. Setkali 
se zde se zástupci ostatních partnerských měst 
Rastattu např. s delegacemi z měst Woking (VB), 
Orange (Fran.), New Britain (USA) a zástupci 
spolku Heimatverband Schlackenwerth. Kromě 
návštěvy divadelních představení připravili 
organizátoři pro hosty bohatý doprovodný 
program např. návštěvu 1. jarního mítinku – 
dostihu na závodišti v Iffezheimu, projížďku 
městem na vozítkách segway nebo návštěvu 
Štrasburku. Na závěrečném společném obědě, 
za účasti všech delegací a předsedů frakcí 
zastoupených po nedávných komunálních 
volbách v zastupitelstvu města Rastattu, vyjádřil 
vrchní starosta Hans Jürgen Pütsch radost nad 
tím, že delegace partnerských měst přijaly jeho 
pozvání a zúčastnily se této pro město významné 
akce. Vyzdvihl rovněž důležitost spolupráce mezi 
jednotlivými zeměmi, která je podpořena právě 
takovými setkáními a význam Evropské unie 
pro další rozvoj Evropy a udržení míru, který 
nemůžeme brát jako samozřejmost, ale musíme 
o něj neustále usilovat. Starosta města Ostrova 
Bc. Pavel Čekan poděkoval za pozvání a hovořil 
také o blížící se návštěvě rastattské delegace na 
slavnostech k otevření ostrovského zámku.

Zuzana Železná, OKS, MěÚ Ostrov    

muž odmítal uklidnit a svým jednáním ohrožoval 
sebe i strážníky, skončil nakonec na záchytné 
stanici v Sokolově.

Dne 17. května 2014 v 08.11 hod. bylo hlídkou 
MP při kontrole obce Kfely zjištěno, že před 
okamžikem došlo k dopravní nehodě, při které 
vozidlo vyjelo mimo vozovku a narazilo do 
stromu. Řidič se nacházel na místě a nejevil 
známky zranění. Hlídce MP se ovšem nezdálo 
jeho chování a proto u něj provedla dechovou 
zkoušku, při které bylo muži naměřeno  
1,6 promile alkoholu v dechu. Na místo byla 
přivolána dopravní policie, která si celou událost 
převzala a také SDH Ostrov, který se postaral 
o likvidaci následků nehody. Hlídka MP až do 
ukončení události usměrňovala dopravu.

Dne 30. května 2014 v 01.15 hod. přijala hlídka 
MP oznámení o rušení nočního klidu v ulici 
Zahradní, kde se skupina osob točí na kolotoči, 
který skřípe. Hlídka MP na místě zjistila, že se 
jedná o tři studenty, kteří slavili úspěšné složení 
zkoušky a dle jejich slov se jen chtěli na chvilku 
vrátit do dětských let a povozit se na kolotoči. 
K jejich smůle ovšem kolotoč vydával skřípavé 
zvuky a budil okolní obyvatele. Tentokrát se vše 
obešlo bez blokové pokuty a studenti pokračovali 
v oslavě na jiném místě, kde svým chováním 
nikoho nerušili.

Dne 10. června 2014 obdrželi strážníci oznámení  
o ženě, která propadla skleněnou výplní vstupních 
dveří od domu a má krvácivé zranění v oblasti 
krku. Strážníci okamžitě na místě poskytli ženě 
první pomoc a přivolali RZS, která si ženu převezla 
k dalšímu ošetření. Strážníci za poskytnutou první 
pomoc sklidili od zdravotníků slova chvály a je 
vidět, že pravidelné školení v místní nemocnici 
má svůj význam a strážníci jsou i na tyto situace 
vybaveni nejen materiálně.

V průběhu měsíce května provedli preventisté 
MP Ostrov výuku na dopravním hřišti pro 
žáky ZŠ Masarykova, ZŠ Májová a ZŠ Speciální  
a praktické. Výuky se zúčastnilo celkem 260 žáků 
od 1. do 5. třídy. Věříme, že si z dopravního hřiště 
odnesli cenné informace a budou se v provozu na 
pozemních komunikacích chovat obezřetněji.
Přidejte se k nám na Facebooku a sledujte, jaké 
události řeší městská policie v našem městě. 
www.facebook.com/mestskapolicie.ostrov

Ladislav Martínek, MP Ostrov (red. kráceno)
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AKTUALITY Z MĚSTAAKTUALITY Z MĚSTA

MĚSTSKÁ KNIHOVNA  
V ČERVENCI VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ iQRACE

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE 
A ŘÁD ZLATÉ KNIHY

I letos se knihovna zapojila do akce zvané 
Celé Česko čte dětem. Děti z 1. tříd základních 
škol v Ostrově dostaly začátkem školního roku 
čtenářské deníčky, které měly v průběhu roku 
vyplnit za pomoci rodičů. Během května jsme 
od žáčků deníčky vybrali a pečlivě zkontrolovali 
jejich celoroční snažení. Děti, které poctivě celý 
rok deníčky vyplňovaly, byly v pátek 6. června za 
svou snahu a píli oceněny.

Každým rokem jsou děti pasovány na čtenáře  
v krásném zámeckém parku, opravdovým rytířem 
v plné zbroji a nejinak tomu bylo také letos. 
Přestože má mnoho vladařských povinností, 
vyšetřila si čas dokonce i královna, na bujném 
oři docválala před zástup nedočkavých čtenářů  
a po slavnostním přivítání každému z nich osobně 
předala originální pamětní list.

Odměněni za snahu nebyli pouze prvňáčci, ale 
také žáčci 2. tříd základních škol. Svou četbou  
a pravidelnými návštěvami knihovny si vysloužili 
Řád zlaté knihy, který jim slavnostně udělila také 
samotná královna.

Letos se nám sešel rekordní počet žáčků. Na 
čtenáře bylo pasováno celkem 149 dětí a bylo 
uděleno celkem 118 Řádů zlaté knihy. Velice nás 
těší zájem dětí nejen o knihy, ale i o knihovnu 
samotnou. Chtěli bychom poděkovat třídním 
učitelkám ze všech ostrovských základních škol 
za to, že v dětech probouzejí kladný vztah ke 
čtení a účastní se našich besed a akcí. Doufáme, 
že letošní rekord v počtu pasovaných čtenářů  
a udělených řádů v příštím roce opět překonáme.

Všem malým čtenářům přejeme krásné prázdniny 
s knihou v ruce a doufáme, že slib, který dnešním 
dnem složili, budou mít stále v srdcích a na 
paměti.

Mgr. Jana Múčková

Michal Špora
7. – 31. 7., Oranžerie
Výstava obrazů a porcelánu. Autor Michal Špora 
je členem Karlovarské oblasti Unie výtvarných 
umělců. Studoval na  Střední průmyslové škole 
keramické v Karlových Varech. Žije a  tvoří 
v Karlových Varech. Autor má za sebou více než 
třicetiletou výtvarnou činnost, zejména v oblasti 
užitkového porcelánu a keramiky. V  současné 
době se soustřeďuje na kultivaci funkčních, 
jednoduchých tvarů a  dekorů nejrůznějších váz, 
hrnků i celých nápojových souborů. Zabývá se 
též figurativní tvorbou. Některé jeho práce v sobě 
mají lehký humorný podtext, mnohými autor 
vyjadřuje dialog mezi lidmi. Další část jeho tvorby 
je malba zaměřená na krajinné motivy. 

Quillingové šperky
22. 7., učebna, 16.00 hod., vstupné: 100 Kč
Tvůrčí dílna Zdeňky Bílkové zaměřená na 
tvorbu papírových šperků technikou quillingu. 
Z  papírových filigránů lze tvořit velmi nevšední 
šperky. Spirálky jsou poměrně pevné a trvanlivost 
šperků můžeme podpořit nalakováním 
bezbarvým lakem. 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.

Prosím, rezervujte si místa na tvůrčí dílně 
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.

Upozorňujeme čtenáře a návštěvníky knihovny 
na změnu provozní doby!

LETNÍ PROVOZNÍ DOBA
(červenec – srpen)
Pondělí 9.00 – 12.00 13.00 – 18.00
Úterý 9.00 – 12.00 13.00 – 18.00
Středa 9.00 – 12.00
Čtvrtek 9.00 – 12.00 13.00 – 18.00
Pátek 9.00 – 12.00

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.

MK Ostrov

S koncem měsíce května skončila i dvouměsíční 
soutěž pro mládež s názvem iQRace, kterou 
pořádala Městská knihovna Ostrov (MK 
Ostrov). Úkolem soutěžících bylo hledat QR 
kódy rozmístěné nejen po knihovně, ale také 
ve městě a díky nim získat soutěžní otázky. Za 
správné odpovědi získávali hráči body. Letos 
se soutěžilo ve dvou kategoriích: 1. kategorie: 
6 – 12 let, 2. kategorie: 13 – 18 let. Celkem se 
soutěže zúčastnilo třicet jedna hráčů, kteří byli 
velmi aktivní. V průběhu soutěže bylo zveřejněno 
sedmdesát pět QRkódů a soutěžící mohli nasbírat 
až 1200 bodů, což se však nepodařilo žádnému  
z nich.

V pátek 6. června v 15.00 hod. v učebně MK 
Ostrov proběhlo vyhlašování výsledků soutěže 
a slavnostní předávání cen. Nejlepších pět hráčů 
z každé kategorie získalo opravdu hodnotné 
ceny – tablet, telefon, deskovou hru, flash disk. 
Ostatní soutěžící, kteří se zúčastnili slavnostního 
vyhlášení výsledků, však také neodešli s prázdnou 
a domů si odnesli sladkou odměnu.

1. kategorie (6 – 12 let):

1. místo – Sara Dobrinicová
2. místo – Nikola Ettlerová
3. místo – Ivana Ďuržová
4. místo – Karolína Štěrbová
5. místo – Jakub Zapletal

2. kategorie (13 – 18 let):

1. místo – Klára Tamchynová
2. místo – Marie Valterová
3. místo – Anežka Kovářiková
4. místo – Pavlína Koucká
5. místo – Kristýna Hrubá

Všem výhercům gratulujeme! Ostatním 
soutěžícím děkujeme za jejich účast a držíme 
palce, aby se jim v dalším ročníku soutěže dařilo 
obsadit vyšší příčky v žebříčku hráčů. Hlavní ceny 
pro vítěze poskytl partner soutěže Nemocnice 
Ostrov, tímto bychom chtěli jejím zástupcům moc 
poděkovat. Další díky patří také Městské policii 
Ostrov a společnosti X-computer s r. o.

MK Ostrov

V květnu naše jednotka zasahovala celkem  
u dvaceti devíti událostí, z nichž bylo šestnáct 
technických pomocí, pět požárů, čtyři dopravní 
nehody, tři úniky látek a jednou planý poplach.
 
K likvidaci obtížného hmyzu jsme byli dvakrát 
vysláni do zámeckého parku, dále jsme zasahovali 
u ZUŠ v Masarykově ulici, dále v Družební, 
Jungmannově a Školní. Obtížný hmyz jsme také 
likvidovali na sídlišti v Hroznětíně. K čerpání  
a uzavření prasklé vody jsme vyjížděli do ulic 
Horská, Kolárova, Masarykova a na Mírové 
náměstí. Naše jednotka společně s HZS KV, 
HZS Sokolov, HZS Toužim, VHJ Hradiště, HZS 
letiště Karlovy Vary a JSDH Stružná asistovala při 
nouzovém přistání letadla pro poruchu. Jednotky 
byly postupně odvolány na základny z důvodu 
přistání letadla na jiném letišti. Mezi Hroznětínem 
a Odeří bylo třeba odstranit padlé stromy na 
vozovku, v Lidické ul. bylo třeba otevření bytu. 
Společně s jednotkou HZS KV jsme likvidovali 
požár stromu za průmyslovou zónou. K požáru 
dvou garáží a osobního automobilu jsme vyjížděli 
společně s JSDH Jáchymov a HZS KV. Vozidlo 
bylo požárem zcela zničeno. Ve dvou případech 
jsme likvidovali s JSDH Hájek, Jáchymov, Kyselka 
a HZS KV, HZSp SŽDC Cheb požár trávy podél 
železniční tratě z Ostrova na Karlovy Vary. 
Dále byla naše jednotka společně s dalšími 
sedmnácti jednotkami dobrovolných hasičů  
a HZS vyslána KOPIS HZS KVK na požár čerpadla 
v areálu Sokolovské uhelné a.s. – Vřesová. Po 
příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se 
jedná o prověřovací cvičení spojené s následnou 
evakuací obyvatel přilehlých obcí. K likvidaci 
ropné skvrny jsme vyjížděli s JSDH Jáchymov  
a HZS KV na silnici č. 225 směr Ostrov-Jáchymov. 
Další rop. skvrnu jsme likvidovali na kruhovém 
objezdu u průmyslové zóny. K převrácenému 
kamionu a následnému úniku provozních náplní 
vozidla pod lanovou dráhou na Klínovci jsme 
byli vysláni společně s jednotkou SDH Jáchymov 
a HZS KV. K dopravní nehodě dvou osobních 
automobilů a kamionu u Květnové jsme byli 
vysláni společně s jednotkou HZS KV. Dále jsme 
zasahovali u dopravní nehody dvou osobních 
vozidel u odbočky na Sadov. K dopravní nehodě 
jsme byli rovněž vysláni s jednotkou HZS KV 
do Karlových Varů – Bohatic. V Hroznětínské 
ul. jsme likvidovali následky dopravní nehody 
osobního automobilu. Na blíže neurčený požár 
jsme vyjížděli do Květnové u fotbalového hřiště. 
Na místě bylo zjištěno, že se jedná o tzv. pálení 
čarodějnic.
 
Na začátek prázdnin bych všem čtenářům 
popřál hodně sluníčka, pohody a klidu a pokud 
se chystáte na dovolenou ať autem, autobusem 
nebo letecky, přeji vám šťastný návrat domů. Od 
června jsme taktéž spustili naše nové webové 
stránky. Tak je prosím navštivte a dejte nám vědět, 
jestli se vám líbí.
 
 Milan Kuna, JSDH (red. upraveno)

KVĚTEN NA LINCE 150

Letní prázdniny v EC
Ekocentrum pořádá v červenci dva příměstské 
přírodovědné tábory v termínu:
14. 7. – 18. 7., a   21. 7. – 25. 7.
 
Prohlídky pro veřejnost
Navštivte malou zoo v zahradě Klášterního areálu 
a zažijte bezprostřední kontakt s některými druhy 
zvířat, který se vám jinde nenaskytne. Najdete 
tu přes sto druhů živočichů – drobné hlodavce, 
hady, obojživelníky, pavouky, ryby, exotické  
i dravé ptáky, malé šelmy i skot. Vstupné zdarma!
 
Otevírací doba o letních prázdninách: 
pondělí – pátek: 10.00 – 17.00 hod.
sobota, neděle, svátky: 9.00 – 17.00 hod.
 
Vědomostní test pro veřejnost – Poznej a chraň
I o letních prázdninách se můžete zapojit do 
vědomostního testu Poznej a chraň. Stačí znát 
správnou odpověď na otázku, vyplnit a odevzdat 
odpovědní kartičku se jménem a příjmením, 
adresou a telefonním číslem. Na konci měsíce 
vylosujeme z úspěšných řešitelů tři výherce, 
jejichž jména průběžně zveřejníme v OM.
V měsíci květnu a červnu se do soutěže zapojilo  
42 účastníků. Ze správných odpovědí byli 
vylosování tito výherci: Veronika Kortánová 
z Ostrova, Antonie Prokopová z Moříčova  
a Kryštof Hammer z Jáchymova. Výherci si mohou 
vyzvednout ceny v EC denně od 10.00 do 17.00 
hodin. Gratulujeme!
 
Zápis do kroužků
V zářijovém čísle Ostrovského měsíčníku se 
budete moci seznámit s přehledem zájmových 
kroužků ekocentra. Už od pondělí 1. září můžete 
přihlásit své dítě do kteréhokoli z přírodovědných 
kroužků. V úterý 2. září dostanou děti všech 
ostrovských škol letáčky se seznamem kroužků a 
s přihláškou. S činností ekocentra se budete moci 
seznámit při Dni otevřených dveří v neděli 28. září 
od 14.00 do 17.00 hodin.
 
Informace k akcím, k činnosti kroužků  
a příměstským táborům ekocentra: po – pá: 
10.00 – 17.00 hod., tel. 731 615 658; 602 600 995,  
www.eko.mddmostrov.cz nebo Facebook 
Ekocentra MDDM Ostrov
 

Petra Žlutická, vedoucí EC MDDM Ostrov

EKOCENTRUM O PRÁZDNINÁCH  

MOŽNOSTI HLÍDÁNÍ PSŮ

Předání cen nejšikovnějším řešitelům  
(zdroj: MK Ostrov).

Pasování malých čtenářů (zdroj: MK Ostrov).

Královnina družina (zdroj: MK Ostrov).

KABEL OSTROV

Již od konce května mohou naši předplatitelé 
sledovat další program společnosti Šlágr TV 
s názvem Country no. 1. Ten diváci základní  
i rozšířené digitální nabídky kabelové televize 
naladí na frekvenci 170 MHz. Jedná se  
o teleshoppingový program, zaměřený na 
nabídku zboží a služeb v oblasti cestování, 
životního stylu, hobby či domácnosti, proložený 
pořady naplněnými nejrůznějšími druhy 
hudebních žánrů, především americké country. 
V rámci rozšířené digitální nabídky jsme začali na 
frekvenci 570 MHz vysílat program HOROR Film, 
který střídá úderem půlnoci vysílání programu  
CS Mini/CS Film. Diváci zde mohou denně 
sledovat dva až tři hororové filmy, jejichž vysílání 
zpravidla končí kolem cca. 05.30 – 06.00 hod. 
Kompletní nabídku vysílání tohoto programu pak 
naleznete na www. hororfilm.tv.
Aktuální informace o programové nabídce, 
nabízených službách a řadu dalších novinek 
včetně videoarchivu našeho vysílání můžete najít 
rovněž na našich webových stránkách 
www.tv-ostrov.cz.

Plán vysílání – červenec 2014

3. července
18.00  Zahájení programového bloku 

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

10. července
18.00  Zahájení programového bloku 

Zprávy + Informační servis  
+ Policejní zpravodajství 
Pořad: Kinotip

17. července
18.00  Zahájení programového bloku 

Zprávy + Informační servis  
+ Okénko z radnice 
Pořad: S-MIX

24. července
18.00  Zahájení programového bloku 

Zprávy + Informační servis  
+ Policejní zpravodajství 
Pořad: Škola hrou (sestřih) 
Pořad: Rozcestník (Krásy Klášterce n. Ohří)

31. července
18.00  Zahájení programového bloku 

Zprávy + Informační servis 
Pořad: Rozhovor na téma 
Pořad: T. T. T. – Proměny

 
Změna pořadů vyhrazena!

Ing. Libuše Benešová, jednatelka

Blíží se doba dovolených a řada lidí, kteří mají 
doma pejska a chtěli by odcestovat, musí 
řešit otázku, kdo jim ho pohlídá v době jejich 
nepřítomnosti.  Jedním z řešení je svěřit ho 
příbuzným nebo sousedovi. Pro ty, co takové 
možnosti nemají, nabízí Městský útulek Bety 
v Ostrově dočasné umístění psa do útulku. 
Podmínkou umístění je dobrý zdravotní stav 
psa, platné očkování a dostatek volného místa 
v útulku. Proto je lepší se o této možnosti 
informovat předem a nenechávat nic na poslední 
chvíli. Hlídaní je ošetřeno smlouvou a cena 
činí 80 Kč za každý den. Více se dozvíte na čísle  
776 621 251 nebo osobně návštěvou útulku. 
Otevírací doba je: po – pá od 12.00 do 17.00 hod., 
so od 8.00 do 13.00 hod.

Městský útulek Bety
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AKTUALITY Z MĚSTA PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOLAKTUALITY Z MĚSTA

Středu 21. 5. 2014 si určitě nechají dlouho 
v  paměti žáci prvních a druhých tříd základních 
škol v Ostrově. Tento den totiž neusedli tradičně 
do školních lavic, ale vydali se na sportovně-
vzdělávací akci do Sportparku Nemocnice Ostrov, 
kterou pro ně pod názvem „Šikovný školák“ 
pořádal NEMOS GROUP ve spolupráci s BESIPem. 
Téměř tři sta padesát dětí si zasoutěžilo na 
několika stanovištích, zaskákalo si do dálky, 
zaházelo si míčem či běželo štafetu okolo 

Dům dětí v době letních prázdnin pořádá:
 
Dětský tábor v Manětíně:
I. turnus: 28. 6. – 11. 7., 
II. turnus: 11. 7. – 24. 7., 
III. turnus: 24. 7. – 6. 8.,  
IV. turnus: 6. 8. –19. 8.
Dětem můžete napsat na adresu: 
Letní tábor MDDM Ostrov, 
Stará Cihelna, 33162 Manětín.
 
Pobyt pro rodiče s dětmi v Manětíně:
I. turnus: 19. 8. – 24. 8., II. turnus: 24. 8. – 29. 8.
 
Příměstský sportovní tábor:
I. turnus: 7. 7. –11. 7., II. turnus: 28. 7. – 1. 8., 
III. turnus: 4. 8. – 8. 8., IV. turnus: 30. 6. – 4. 7.
 
Otevírací doba o letních prázdninách:
Otevřeno: pondělí – pátek od 9.00 do 13.00 hod.
 
Zlatý oříšek Karlovarského kraje
Dům dětí a město Ostrov je pořadatelem  
1. ročníku krajského kola celonárodní talentové 
soutěže Zlatý oříšek. Soutěž je určena pro děti  
a kolektivy ve věku 6 – 14 let a přihlásit se 
může každý, kdo je v něčem výjimečný na  
www.zlatyorisek.cz/karlovarskykraj do 10. září 
2014. Slavnostní finále proběhne v neděli 5. října 
2014 v ostrovském domě kultury v rámci zahájení 
Dětského filmového a televizního festivalu Oty 
Hofmana. 
 
Sportovní hřiště, minigolf
Víceúčelové hřiště i fotbalové minihřiště s umělým 
trávníkem, univerzální hřiště,   kuželkářská dráha, 
lezecí stěna a kostka, lanová pyramida, minigolf  
a stolní tenis jsou  
otevřeny od pondělí do pátku od 9.00 do 20.00 
hod., 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. nebo na tel. 353 613 248.

Bc. Šárka Märzová, 
vedoucí nepravidelné činnosti MDDM Ostrov

AKTUALITY  
Z NEMOCNICE OSTROV ZÁVĚREČNOU TEČKOU DNE  

S OSTRŮVKEM BYLA PĚNA

KVĚTNOVÉ  VÍTÁNÍ MIMINEK

MDDM O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
INFORMUJE

Na jaře v italské Bologni (zdroj: KČT).

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA  
V MŠ HALASOVA

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 
v mateřské škole nabízí obohacení denní 
činnosti nebo přímo nové hlavní cíle výchovně 
vzdělávacího programu. Je jednou z možností, 
aby děti vyrůstaly ve zdravém a čistém životním 
prostředí. Pochopit, milovat a chránit můžeme 
jen to, co dobře známe a alespoň trochu tomu 
rozumíme. Pokud budou děti znát přírodu jen 
z obrázků, její „ochrana“ pro ně bude jen frází. 
Ekologická výchova napomáhá  zprostředkovat 
porozumění přírodě, posílit ohleduplnost  
a odpovědnost člověka k životnímu prostředí. 
Rozvíjí u mladé generace přirozenou touho po 
poznání. Zapojuje fantazii, empatii, smyslové 
vnímání, podporuje tvořivost a učí děti vidět věci 
v souvislostech.  Klade důraz na pobyt v přírodě, 
na vnímání pomocí všech smyslů a na vytváření 
pozitivních zkušeností z kontaktu s přírodou, se 
zvířaty a na vytváření pozitivního vztahu k naší 
planetě Zemi.
 
S dětmi pěstujeme na zahradě mateřské školy 
rostliny a zeleninu. Zasadili jsme také několik 
nových stromů. Dále pozorujeme lupou živočichy 
a dalekohledem ptactvo. Vytvořili jsme si pro ně 
vlastní krmítka. Děti samostatně sázejí, zalévají, 
plejí záhony, pozorují změny v přírodě, kterých 
si na naší zahrádce snadno všimnou. V rámci 
environmentálního a ekologického pilíře se ve 
školce třídí odpad: směsný, papír, sklo, plast  
a nápojový karton. Staré pečivo se suší a odváží 
na ekofarmu „Kozodoj“, kterou jsme s dětmi 
navštívili. Návštěva byla velkým přínosem pro 
další vzdělávání dětí v rámci ekologické výchovy. 
Děti viděly živá domácí zvířata, mohli si je 
pohladit, osvojily si rodinné vazby v rámci rodiny 
u prasat, slepic, ovcí, koz, koní apod.
 
Dále k tvoření a hraní využíváme odpadní 
materiály. Zúčastnili jsme se eko soutěže „Hrajeme 
si s odpady“, ve které jsme obsadili 1. místo  
v Karlovarském kraji s výtvorem „Papírové divadlo“. 
Finanční možnosti jsou však omezené, přesto 
je možné nalézt zdroje financování. Důležitá je 
pomoc rodičů (různé brigády, darované sazenice, 
stromy, motyčky aj). Tímto bychom chtěli 
poděkovat rodičům, kteří nás podporují a vyzvat 
další, aby se podíleli na realizaci našich plánů. 
Cílů máme ještě mnoho. Chceme se přihlásit do 
celorepublikového projektu „Malý zahradníček“  
a „Recyklohraní aneb ukliďme si svět“. Také nás 
čeká soutěž „Tvoříme s odpady“ a dále bychom 
si chtěli vytvořit na zahrádce vlastní kompost...
apod.
 

Stanislava Kroupová, učitelka

fontány. Děti si také procvičily zdravovědu, 
dopravní značky a orientaci v silničním provozu. 
Akci „Šikovný školák“ podpořil i nadační fond 
RESTART, na jeho stanovišti si děti vyzkoušely 
malování pusou a seznámily se s  některými 
příběhy lidí, kterým RESTART pomáhá. Děti byly 
z  akce nadšené a odnesly si kromě sladkostí  
i nové zkušenosti. V  podobných akcích plánuje 
Nemocnice Ostrov pokračovat.
Nemocnice Ostrov je sběrným místem plastových 
víček z  pet lahví, nutridrinků apod. Víčka jsou 
sbírána pro nadační fond RESTART, jehož 
prostřednictvím budeme podporovat klienty 
nemocnice. Nasbíraná víčka můžete odevzdat na 
recepci nemocnice nebo v kanceláři marketingu 
v  přízemí Nemocnice Ostrov. Za vaši pomoc  
a podporu předem děkujeme.

Nemocnice Ostrov se ve spolupráci s  Městskou 
knihovnou Ostrov podílela na soutěži IQ Race 
pro děti ve věku od 6 do 18 let. Cílem soutěže 
bylo do konce května 2014 najít QR kódy 
s  otázkami v  areálu nemocnice, knihovny  
a v jejich blízkém okolí. Výherci získali hodnotné 
ceny jako je tablet či mobilní telefon. Nikdo však 
neodešel s prázdnou, všichni soutěžící si odnesli 
drobné ceny. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, 
v  první kategorii vyhrála Sára Dobrinicová  
a v druhé kategorii byla absolutní vítězkou Klára 
Tamchynová. Všem soutěžícím děkujeme, že se 
akce zúčastnili a výhercům blahopřejeme.

Andrea Zvolánková, 
PR specialistka Nemocnice Ostrov

Kurz první pomoci (zdroj: Nemos Ostrov).

Malí zahradníci (zdroj: MŠ Halasova).

Oblíbená hasičská pěna (zdroj: RC Ostrůvek).

Ostrovské sudičky (zdroj: Shaker Studio).

I přes velmi horké počasí přilákala nejmenší 
ostrováčky akce pořádaná Rodinným centrem 
Ostrůvek. Na děti čekaly pohádkové postavičky, 

Obřadní síň na Staré radnici patřila poslední 
květnovou sobotu  opět našim nejmenším. Pan 
starosta společně se sudičkami z  Rodinného 
centra Ostrůvek přivítali malé ostrovské občánky:                            
Marušku BORSUKOVOU, Adélku COSMOVOU, 
Vítka ČERNÉHO,  Elišku FELKLOVOU, Klárku 
FRANKOVOU, Michala JELÍNKA,  Nelinku 
JÓROVOU, Denisku LIFKOVOU, Toníčka 
LIŠKU,Tomáše KORČÁKA, Evičku POLIŠČUKOVOU, 
Nikolku PRECLÍKOVOU, Dominika SMRŽE, Miu 
SZABÓ a Šimona ŠTOVÍČKA. Maminky  obdržely 
kytičku, miminka pamětní list a drobné dárečky 
od našich sponzorů Koruny Pralines, kavárny 
Caffíčko, HIPP, HERO a manželů Čekanových. 
Jedinečnou atmosféru akce zachytili profesionální 
fotograf i kameraman. Na další miminka se těšíme 
v neděli 7. září 2014. 

Pavlína Lišková

které je provázely připraveným programem.                 
V kreativní dílničce pro nejmenší měly možnost 
si s Beruškou, Jahůdkou, vílou Amálkou či 
klaunem vyrobit vlastní medaili, stojánek na 
tužky, papírového motýla či myšku z modelíny  
Venku pod terasou se s Hejkalem, Vochomůrkou 
a šaškem konaly sportovní hrátky, kde si děti 
vyzkoušely jízdu se zahradním kolečkem  
s balónky, běh přes lavičku…  Kromě soutěží 
nechyběla ani zábava v podobě skákacího 
hradu, prolézacího tunelu, klouzačky, houpačky 
a samozřejmě i sladká odměna a diplom za 
splněné úkoly pro všechny děti. Do rodinného 
centra poprvé zavítalo divadélko Ondřej, které 
pohádkou O námořníkovi a pásmem dětských 
písniček  zabavilo malé diváky. O závěrečnou 
tečku se postarali ostrovští hasiči, kteří dětem 
přichystali voňavou pěnovou koupel.
 
Tato akce byla finančně podpořena z grantu 
Karlovarského kraje, dotace města Ostrov  
a sponzorského daru Ostrovské teplárenské a.s. 
Veliké poděkování patří Sboru dobrovolných 
hasičů našeho města, kteří našim nejmenším 
věnovali část svého volného dne.
 

Pavlína Lišková, jednatelka RC Ostrůvek

Kalendář veřejných turistických akcí 
v červenci 2014:
 
12. 7.    Děčín – Sokolí a Františkův vrch  
19. 7.     Siardův pramen – Z Louky u M. Lázní do 

Pramenů
26. 7.     Nízké Tatry – Letní outdoorový program 

(týden)
 2. 8.     Vysoký kámen – K mohutnému skalisku 

nedaleko Lubů

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
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KULTURNÍ AKCEPŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

HISTORICKÝ PIKNIK 
V ZÁMECKÉM PARKU

TRHY, PIVO A COUNTRY

HRAČKY, LOUTKY, DIVADÉLKA

KONCERTEM TO NEKONČÍ

V půdním prostoru Staré radnice bude celý 
červenec k vidění výstava s kouzelných názvem 
Hračky, loutky, divadélka. Pro nás dospělé to 
budou vzpomínky na dětství, vrátí nás do časů 
minulých a určitě si i někteří na některé hračky 
vzpomenou. Jak jsme si s nimi hrály na maminky, 
jak Karkulku doprovázel po lese vlk, nebo jak šli 
Mařenka a Jeníček za tatínkem na mýtinu.
 
Loutky jsou zhotoveny šikovnýma rukama 
řezbáře, aby byly co nejblíže dětské fantazií. Skoro 
všechny jsou z domácích sbírek, kde si s nimi děti 
hrají. Na některých je to vidět. Sama mám doma 
princeznu, kterou vyřezával pan Václav Nekola 
a oblékala ji jeho manželka. Ráda jí zapůjčím na 
výstavu, kam mezi ostatní patří. Téměř všechny 
loutky jsou ze sbírky pana Nekoly, který sbírá 
nejen betlémy, ale i papírové loutky a divadélka. 
Divadélka, která jsou někdy polorozpadlá, pečlivě 
rozebere a některé díly musí vyrobit a nahradit. 
Když byli jeho synové malí, začal vyřezávat 
krtečky a různá zvířátka. Pokračoval ve vyřezávání 

Dům kultury v měsíci květnu zrušil koncert 
Kamila Střihavky. Zpěvák utrpěl úraz a vzhledem 
ke svému zranění zrušil všechny nejbližší 
připravované koncerty. Hledali jsme náhradní 
datum, ale prvně avizovaný termín v říjnu se 
příliš nehodil do již tak napěchovaného seznamu 
říjnových akcí.  Produkce DK se se zpěvákem 
dohodla na zatím otevřeném termínu do 
budoucna. Všichni, kteří ještě nevrátili vstupenky 
na zakoupený koncert Kamila Střihavky, tak 
mohou učinit nejpozději do 20. července  
v infocentru domu kultury. Pro produkci to ale 
neznamená útlum pracovní činnosti. Již teď 
vám můžeme slíbit pestrý program v rámci 
letního kina, koncert Spirituál kvintetu nebo 
Sametový koncert v podání Revivalu Karla Kryla, 
divadelní představení Shirley Valentine (Simona 
Stašová), Vztahy na úrovni (Lukáš Vaculík, Monika 
Absolonová, Kateřina Hrachovcová a další) anebo 
v rámci 2. ročníku Noci divadel – Sudičku Lachesis 
(Nina Divíšková).  V současné době celý tým DK 
pracuje na vytvoření programu a image Festivalu 
Oty Hofmana, který baví děti již čtyřicet šest let. 
Vstupenky na akce domu kultury, Staré radnice 
a klášterního areálu zakoupíte v Infocentrech 
města Ostrova nebo online na www.dk-ostrov.cz

Martina Pavlasová, 
propagační specialistka (red. upraveno)

Shirley Valentine (zdroj: archiv divadla).

ZŠ MÁJOVÁ INFORMUJE

Během června žáky zaměstnávala snaha vylepšit 
si prospěch před závěrečným vysvědčením, 
potom ale přišla zasloužená odměna v podobě 
školních výletů, exkurzí a školy v přírodě.
Sbor Májová sluníčka měl v květnu svůj koncertní 
den. V dopoledních hodinách vystupovaly 
děti jako hosté na 10. ročníku Jarního zpívání 
ostrovského gymnázia. Stejný koncert 
probíhal i odpoledne pro širokou veřejnost. 
Naši malí zpěváčci byli skvělým zpestřením 
mezi vystoupeními starších kolegů zpěváků  
a hudebníků.

Slavnostní otevření zámku znamená další rozkvět 
historického jádra našeho města, které společně 
s parkem, Palácem princů, Letohrádkem, 
Posvátným okrskem a Starým náměstím nabízí 
jedinečný zážitek na pomezí kultury – umění 
– architektury – historie a sebevzdělávání. A to 
nejen pro obyvatele města Ostrova, ale i pro jeho 
návštěvníky. Není tedy divu, že tyto skutečnosti 
přilákaly do našeho města i modrý stan Českého 
rozhlasu 2 s pořadem Dvojka na cestách.
 
Řada koncertů, vystoupení a zážitků, jež se 
budou odehrávat v rámci Dne pro Ostrov, jistě 
vyčerpá nejednoho z nás. Proto jsme na sobotu 
12. července od 13.00 do 17.00 hod. připravili 
akci, která vybízí především k odpočinku, pohodě 
a klidným chvílím s rodinou. Český rozhlas 
Dvojka na cestách bude při tom a od 14.00 do 
15.00 hod. proběhne živé vysílání přímo z místa 
konání pikniku. Společně obsadíme travnaté 
plácky v blízkosti galerie Letohrádek a v příjemné 
společnosti někdejších hraběnek si navodíme 
atmosféru dávných zahradních slavností, jež 
patřily k letním tradicím v těchto místech.  
K posezení či poležení na dece pak zahraje dívčí 
flétnový soubor Trakslety ze ZUŠ Ostrov. Pro 
ty neposedné budou v parku připravené hry  
a v galerii Letohrádek i výtvarné dílny. Přijďte si 
vyrobit vlastní štít k boji či zhotovit korunku do 
vlasů. Od 15.00 hod. navazuje v klášterním kostele 
Zvěstování Panny Marie přednáška o historii 
porcelánu: Ostrov – Loket – Dubí. Od 16.00 hod. 
připravila galerie v Letohrádku komentovanou 
prohlídku Film Poster Is Not Dead.
 
Vybavte se dekou, košíčkem, dobrou svačinou 
a připojte se k našemu historicky prvnímu 
společnému ostrovskému pikniku. Budeme se na 
vás těšit.
 

Eliška Failová

Koncem května začala soutěž ostrovských škol  
O pohár městské rady. Jako první začali se svými 
soutěžemi prvňáčci. Jednalo se o člunkové 
běhy – to je spousta rozmanitých soutěží na 
dráze. A opravdu se jim dařilo! Vyhráli a do 
soutěže dodali body za 1.místo. Gratulujeme! 
Soutěže měly pokračovat mezi dětmi z druhých 
až pátých tříd, ale Pohár starosty města i Pohár 
městské rady měly bohužel letos stejný osud. 
Kvůli nevlídnému počasí byly veškeré soutěže 
u MDDM i v parku zrušené. Poháry tak na své 
vítěze musí počkat do příštího roku. V červnu 
se na našem hřišti odehrála poslední letošní 
soutěž MSO. Žáci prvního stupně zde soutěžili 
v atletickém trojboji. Běhali na 50 m, házeli 
kriketovým míčkem a skákali do dálky. Ve čtvrté 
skupině karlovarských škol poměřily své síly 
čtyři školy. Po sečtení všech výkonů naši atleti 
obsadili hned 2. místo. Gratulujeme! První 
dvě místa byla postupová a tak naši nejlepší 
trojbojaři postoupili do finále okresního kola. 
Za naši školu soutěžili: Daniela Třeštíková z 2. B, 
Eliška Svobodová, Šimon Franc a Lukáš Polák ze 
3. A, Matěj Orava ze 4. A, Tereza Herbánszká ze 
4. B a Valja Pelcová ze 4. C s Vaškem Petráněm 
z 5. A.

Pasování úspěšných čtenářů (zdroj: ZŠ Májová).

Zdroj: DK Ostrov.

Pátek 6. června byl slavnostním dnem pro 
čtenáře z prvních a druhých tříd. Nejšikovnější 
prvňáčci z 1. B a 1. C se těšili, že je rytíř pasuje 
na čtenáře, protože se celý rok statečně potýkali  
s písmenky, slovy a větami a četli i ze své oblíbené 
knihy. Obdrželi knihu a pamětní list. Druháci, 
kteří si po celý rok pečlivě vedli čtenářské deníky, 
získali Řád zlaté sovy. Celá slavnost se odehrála 
v parku před Palácem princů v režii městské 
knihovny.
I ve školní družině se soutěžilo. Proběhly 
cyklistické závody. Děti závodily v jízdě zručnosti 
na školním hřišti. Každý závodník absolvoval 
jeden ovál na čas. Během jízdy musel zdolat 
slalom, projet několika brankami a trefit se 
na pomyslnou lávku. Děti závodily s chutí  
a celé odpoledne se vydařilo. Další soutěží bylo 
malování na chodníku suchými barevnými 
křídami. Téma bylo tentokrát volné. Děti se 
pustily do díla s elánem a nadšením. Během 
chvíle se prostor před školní družinou proměnil 
v krásně barevný výtvarný ateliér. Více na 
www.3zsostrov.cz.
 

Mgr. Michaela Budaiová

Komplexní i aktuální informace z Domu kultury

Pokud máte zájem o komplexní i aktuální zprávy o programech a akčních nabídkách Domu kultury, přihlaste se k odběru 
novinek Domu kultury.
Vaše jméno a emailovou adresu využíváme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, k zasílání 
informativních elektronických novin. Pokud si v budoucnu nebude přát tyto noviny dostávat, dejte nám, prosím, vědět. V 
každém emailové novince je uveden náš kontakt i odkaz, který Vás odhlásí z jejich odběru.

Tento vyplněný přihlašovací formulář odevzdejte v Infocentru Domu kultury nebo se přihlaste se prostřednictvím
 web. stránek: www.dk-ostrov.cz - rubrika newsletter .

Děkujeme Tým DK

jméno a příjmení                             email                           souhlasím ze zasíláním                     podpis           
                                                                                                     newsletteru DK                    
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Nechte se zlákat na akci, která slibuje spousty 
hudby, pěnivého moku a prodejních stánků nejen 
s regionálními pochutinami a výrobky. Letošní 
Ostrovské trhy s přívlastkem pivní nám opět 
doprovodí akce Ostrovská veseřice alias Trampská 
letní scéna. Kromě tradičních ostrovských trhů, 
které budou obohaceny o stánky s pivem, se 
můžete těšit na bohatý kulturní program, který 
s domem kultury připravil Karel Pýcha. „I letos 
jsou pozváni účinkující z Karlovarského regionu 
– skupina Plešband Karlovy Vary , Spektrum 
Horní Slavkov, Martin Čarný Bend Krajková, 
taneční skupina Country Baby Cheb. V jednání 
je účast skupiny Sesskoč Sokolovsko – vítěz 
letošního regionálního kola Porty – Poohří , která 
postoupila do celostátního finále Porta do Řevnic 
a  Bankrot Karlovy Vary.“  Přijďte si 26. července 
na Mírové níměstí nakoupit, poklábosit, zatančit  
a pochutnat si na pivě a jiných dobrotách.

Martina Pavlasová, 
propagační specialistka

i když se narodila vnučka, ale nyní už to nebyly 
krtečkové, ale princezny, králové, čerti, vodníci. 
Všechny budou k vidění na výstavě. Několik 
loutek a divadélko zapůjčila ze svého depozitáře 
i skupina amatérských divadelníků z Ostrova pod 
vedením pánů Mareše a Pokorného.
S loutkami z výstavy vám zahrajeme 13. července 
v 15.00 hod. pohádku O perníkové chaloupce. 
Přijďte se podívat.
 

Jana Dvořáková, 
referentka IC Stará radnice – galerie
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  KINO      07/14 D

3. čtvrtek, 17.30 hod., 2D, Vstupné: 70 Kč
4. pátek, 17.30 hod., , Vstupné: 90 Kč 

3. čtvrtek a 5. sobota, 20.00 hod., Vstupné: 90 Kč 

4. pátek, 20.00 hod. a 5. sobota, 17.30 hod., Vstupné: 100 Kč
  

3D

Produkce: USA. Žánr: animovaný / fantasy; 86 minut, český dabing. 

Produkce: Německo. Žánr: Dobrodružný / drama / historický, 150 minut, (*12)

Produkce: USA. Žánr: drama / romantický; 104 minut, české 

titulky, (*12)

    
LORAX

RANHOJIČ – Premiéra

NEKONEČNÁ LÁSKA – Premiéra

Lorax je živelná smršť bláznivých akčních gagů a muzikálových čísel, které budou vaše děti 

milovat. A jestli si pak začnou o trochu víc vážit stromů, tak to budou jistě body navíc.

Historický velkofilm z 11. století o potulném ranhojičovi, ze kterého se stane léčitel, který má 

dar vycítit smrt. Film o dobrodružné cestě za poznáním ve světě, kde vládne brutalita, pověry 

a předsudky. 

Příběh o milostném vzplanutí.  

10. – 11. čtvrtek a pátek, 17.30 hod., Vstupné: 100 Kč
  

10. čtvrtek a 12. sobota, 20.00 hod., Vstupné: 110 Kč 

11. pátek, 20.00 hod. a 12. sobota, 17.30 hod., Vstupné: 90 Kč

MIKULÁŠOVY PATÁLIE NA 

PRÁZDNINÁCH – Premiéra

JOE – Premiéra

SVIŇÁK

Mikuláš je malý nezbedný klučík s partou kamarádů, kupou bláznivých nápadů a úžasným 

dětským pohledem na svět. 

Bývalý trestanec Joe (Nicolas Cage), přežívající na okraji společnosti, se setkává s mladým 

chlapcem z problémové rodiny, pro kterého se stává vzorem. 

Zkorumpovaný policista je posedlý sexem a kokainem, což mu překáží ve vyšetřování vraždy

Produkce: Francie. Žánr: komedie, 95 minut 

Produkce: USA. Žánr: drama,  české titulky, 118 minut.

Produkce: Velká Británie. Žánr: komedie / drama / thriller, 97 minut, české titulky.

  

. 

17. – 18. čtvrtek a pátek, 17.30 hod., Vstupné: 80 Kč
  

17. čtvrtek a 19. sobota, 20.00 hod., Vstupné: 110 Kč
  

18. pátek, 20.00 hod., , Vstupné: 150 Kč
19. sobota, 17.30 hod., 2D, Vstupné: 120 Kč 

ZAMBEZIA

LOVE SONG – Premiéra

ÚSVIT PLANETY OPIC – Premiéra

Mladý sokol Kai se přes zákazy otce vydá na dobrodružnou výpravu do bájného ptačího města 

Zambezi, aby se stal členem prestižní letky chránící město před útoky nepřátel.

Když bývalý hudební producent Dave potká malou zpěvačku Grettu, rozhodne se vsadit vše 

na její talent a nahrát netradiční album v ulicích New Yorku.

Národ geneticky vyvinutých lidoopů je ohrožován skupinou lidí, kteří přežili epidemii 

smrtelného viru.

Produkce: Jihoafrická republika. Žánr: animovaný / komedie, 83 minut, český dabing.

Produkce: USA. Žánr: hudební / romantický, 104 minut, (*12)

3D

Produkce: USA. Žánr: sci-fi / drama / thriller; české titulky.  

24. čtvrtek, 17.30 hod., 2D, Vstupné: 130 Kč dospělý / 105 Kč děti do 15 let, 
25. pátek, 17.30 hod., , Vstupné: 165 Kč dospělý / 140 Kč děti do 15 let

24. čtvrtek a 26. sobota, 20.00 hod., Vstupné: 130 Kč 

25. pátek, 20.00 hod. a 26. sobota, 17.30 hod., Vstupné: 120 Kč
  

 3D

Produkce: USA. Žánr: animovaný / komedie / dobrodružný, český dabing.

Produkce: Česko / Slovensko. Žánr: komedie / romantický / road movie, 98 minut, (*12)

Produkce: Česko. Žánr: Komedie / drama, (*12)

LETADLA 2:

HASIČI A ZÁCHRANÁŘI – Premiéra

ZEJTRA NAPOŘÁD – Premiéra

DÍRA U HANUŠOVIC – Premiéra

Film o druhých šancích, ve kterém se představuje elitní tým hasičských letadel. 

Film o nás všech. O našich snech, o změnách v životě, které chceme udělat, ale často se jich 

bojíme. Hrají: Pavel Batěk, Vica Kerekes, Filip Blažek, Ruda z Ostravy a další.

Načernalá současná komedie režiséra Miroslava Krobota se špičkovým obsazením

 o „lásce a naději“, ale také výraz respektu k lidem, kteří v drsném kraji zůstávají. 

Hrají: Tatiana Vilhelmová, Ivan Trojan, Simona Babčáková a další.

 

31. čtvrtek, 17.30 hod., 2D, Vstupné: 120 Kč

31. čtvrtek, 20.00 hod., Vstupné: 110 Kč
 

HERCULES – Premiéra 

OČISTA: ANARCHIE – Premiéra

Bájný příběh o duši, která nepatřila ani člověku ani bohu a o krvavých bitvách.

Noví otcové zakladatelé Spojených států amerických si vás dovolují pozvat na výroční oslavu 

Očisty! Režírovat ji bude opět James DeMonaco.

Produkce: USA. Žánr: akční / dobrodružný, české titulky.

Produkce: USA. Žánr: horror, české titulky.  

1.
týden

2.
týden

3.
týden

4.
týden

5.
týden

 KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY    
       MARIE

Provoz kláštera během července: út – ne 9.30 – 12. 30 a 13.00 – 18.00 hod.
Během doby konání koncertů a svateb je provoz omezen pouze na prohlídky kaplí.
Každé první úterý v měsíci jsou prohlídky kaplí zdarma.

pokračuje do 24. srpna

Výtvarnice Marie Brožová představí svou unikátní techniku pastelek výběrem 
velkoformátových obrazů, které inspirují k výletům do krajiny fantazie. V rámci 
svého projektu Obhajoba pastelky (2004 - 2014) Marie Brožová vytvořila u nás i 
v zahraničí přes 120 velkoformátových obrazů.Více o projektu Obhajoba 
pastelky a Marii Brožové najdete na www.pastelky.cz. Přijďte se podívat, co se dá 
nakreslit obyčejnými pastelkami! Vstupné 30 Kč, 20 Kč, 10 Kč. 

12. července, sobota od 13.00 do 17.00 hod., zámecký park v blízkosti 
Letohrádku

Piknik v trávě pro širokou veřejnost ve společenosti ostrovských hraběnek. 
Vybavte se košíkem a dekou a přijďte prožít nevšední romantické odpoledne s 
rodinou. Akci podporují Dům kultury Ostrov, Galerie Letohrádek a Český rozhlas 
2 - Dvojka na cestách.

12. července, 15.00 hod., přednáška

Výroba porcelánu je nedílnou 
součástí  historie města 
O s t r o v a .  Z a j í m a v o u  
přednášku na toto téma 
přednese společně s dalšími 
odborníky přes technologii a 
historii porcelánu Ing. Karel 
Tetur – ředitel Domu kultury v 
Ostrově. Přednáška bude 
z a m ě ř e n a  n a  h i s t o r i i  
p o r c e l á n u  o b e c n ě  s  
návazností na významné 
porcelánky v Západních 
Čechách. Mezi dalšími 
tématy zazní také technologie 
výroby, včetně specialit výroby českého modrého porcelánu  – „cibuláku“ z Dubí. 
Tento tradiční český produkt bude možné v rámci přednášky také zakoupit. 
Vstupné: 40 Kč. Vstupné platí i pro prohlídku výstavy OBHAJOBA PASTELKY.

16. července, 19.00 hod., koncert

Agentura THE PRAGUE CONCERT Co., specializující se na přípravu a realizaci 
koncertních turné pro zahraniční tělesa v České republice, přináší do Ostrova 
další ze studentských symfonických orchestrů. Anglický studentský symfonický 
orchestr založil v roce 1948 významný hudební poradce hrabství Leicestershire, 
pan Eric Pinkett. Nejen pod jeho vedením, ale i pod vedením jeho nástupců se 
orchestr vypracoval mezi ty nejlepší svého druhu. Současným dirigentem 70-ti 

členného orchestru je pan Peter Dunkley. Vstupné: 80 Kč

OBHAJOBA PASTELKY MARIE
BROŽOVÉ

HISTORICKÝ PIKNIK
V ZÁMECKÉM PARKU

HISTORIE PORCELÁNU:
OSTROV – LOKET – DUBÍ 

THE LEICESTERSHIRE SHOOLS
SYMPHONY ORCHESTRA

 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Kontakty: 353 800 511 / 526
                             ic@dk-ostrov.cz
                             www.dk-ostrov.cz 
Při rezervacích sledujte termín ukončení platnosti.

Připravujeme:
TANEČNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ

ČERVEN                  06/2014DŮM KULTURY OSTROV                                        NAŠE PRÁCE VÁS BAVÍ

PROGRAM 07/14 
    DŮM KULTURY OSTROV

          STARÁ RADNICE GALERIE 

Provoz Infocentra Domu kultury po – pá: 8.00 – 20.00 hod., so – ne: 10.00 – 16.00 hod. 
Vstupenky zakoupíte online na www.dk-ostrov.cz nebo také 30 minut před akcí.

14. července. Infocentrum,  v provozní době IC

Karlovarský kraj a společnost Wirtschaftsförderung Erzgebirge 
GmbH z Annaberg-Buchholz Vás srdečně zvou na putovní výstavu 
fotografií hornického podzemí Krušných hor. 

26. července, Mírové náměstí, trhy - 11 hod., koncerty - 13 hod.

Přijďte ochutnat dobré pivo, nakoupit si nejen regionální potraviny
a poslechnout si hudbu různých žánrů. 
 

Provoz Staré radnice út  –  ne: 11.00  –  17.00 hod.,
Stálá expozice hodinových strojků a historie krajkářství v Krušných horách.

Pokračuje do 27. července, výstava

Hravá výstava loutek, panenek, medvědů, koníků a papírových divadélek, 
zapůjčených od ostrovských sběratelů bude pokračovat i celý červenec. 
Pokochejte se zručností řezbáře, který loutky vyřezával a šikovné ruce švadlenky 
je oblékaly. Ručně šité hračky přímo vybízejí k pomazlení. Vstupné 20 Kč, 10 Kč.

13. července, 15.00 hod., pohádka 

Známou pohádku vám zahrají Jana Dvořáková a Alena Lněničková, doprovodí 
je loutky z výstavy Hračky, loutky, divadélka. Děti se mohou do příběhu o 
Jeníčkovi a Mařence připojit svou dětskou bujnou fantazií. Vstupné 40 Kč.

TAJEMNÉ PODZEMÍ 
KRUŠNOHOŘÍ

OSTROVSKÉ TRHY PIVNÍ
OSTROVSKÁ VESEŘICE
3. ročník TRAMPSKÉ LETNÍ SCÉNY

HRAČKY, LOUTKY, DIVADÉLKA

O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE
 

bude obr.

Zahrají Vám

Martin Čarný Band
Spektrum
Plešband a další.

Vystoupí taneční 
skupina Country 
Baby. 
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ROZHOVORKULTURNÍ AKCE

TANEČNÍ KURZY 
V DOMĚ KULTURY

HANA VACULÍKOVÁ

I v dnešní době je pro váš úspěšný společenský 
život takřka nutnost ovládat nějaký ten 
společenský tanec. Dům kultury má s těmito 
kurzy letité zkušenosti, což pro vás může být 
zárukou, že se tančit skutečně naučíte. Tento rok 
vás kurzem provedou zkušení lektoři jako jsou 
Alena a Jan Prudíkovi z tanečního studia Fontána. 
Kurzy zahajujeme 15. září od 18.00 hodin. Dalšími 
termíny jsou:  22., 29. září, 13., 20., 27. října, 3., 10., 
17., 24. listopadu.  Prodloužená – 24. října, Věneček 
– 28. listopadu. Rádi bychom otevřeli i kurzy 
pro dospělé, které by probíhaly od 20.00 hod. 
v již zmiňovaných termínech. Hlaste se prosím 
prostřednictvím přihlášky, kterou naleznete  
v tomto čísle OM a doneste ji do Infocentra DK. 
Přihlásit se můžete také elektronicky na email: 
jenistovak-ostrov.cz.

Martina Pavlasová, propagační specialistka

Společný projekt výtvarného oboru Základní 
umělecké školy v Ostrově a Letohrádku Ostrov, 
pobočky Galerie umění Karlovy Vary zaznamenal 
velký úspěch. Výtvarné práce, které vznikaly  
v zimních měsících pod vedením pedagogů Hany 
Vaculíkové a Lukáše Lercha a kurátorek galerie 
Zdeňky Bílkové a Boženy Vachudové, postoupily 
do celostátního kola 12. Národní přehlídky 
výtvarných oborů ZUŠ České republiky OČI 
DOKOŘÁN 2014.

Cílem projektu Hudba a výtvarné umění bylo 
společně se žáky Základní umělecké školy 
v Ostrově hledat souvislosti mezi uměním 
hudebním a výtvarným. Prvním krokem bylo 
připravit výstavu obrazů a objektů s tématikou 
hudby ze sbírek karlovarské galerie. Byla vybrána 
například díla E. Filly, A. Pelce, A. Procházky,  
V. Mirvalda, F. Hudečka, J. Kubíčka či Z. Sekala. Na 
přelomu ledna a února navštěvovali žáci ZUŠ tuto 
výstavu a v dětském ateliéru s vystavenými díly 
pracovali, analyzovali jejich barvy či kompozice, 
obrazy ve svých dílech dotvářeli nebo se 
inspirovali autorovým uměleckým stylem. Kromě 
toho výtvarnými prostředky ztvárňovali vybrané 
poslouchané hudební motivy či úryvky skladeb 
A. Dvořáka, B. Smetany, P. I. Čajkovského, ale  
i B. Haleyho či J. Lennona. O průběhu celé akce 
jsme si povídali s vyučující výtvarného oboru ZUŠ 
Ostrov Hanou Vaculíkovou.
 
Jaké výtvarné dílo žáky zaujalo nejvíce?
Je obtížné říci, které z děl děti nejvíce zaujalo. 
Myslím si, že jsme velkou pozornost věnovali 
Hudebnímu zátiší Emila Filly, podle nějž děti 
tvořily koláže. Nejmladší žáčky velmi bavilo 
modelování keramických kachlů inspirovaných 
obrazy, jež si sami zvolili. A dvanáctileté dívky 
zase vyzkoušely analytické rozbory barev obrazů, 
kdy se velké oblibě těšil např. Pelcův Saxofonista 
a Muž za klavírem.
 
Zůstalo nějaké výtvarné dílo bez povšimnutí?
Nechtěli jsme opomenout žádnou ze čtrnácti 
vystavených špičkových výtvarných prací, proto 
jsme na každou záměrně soustředili pozornost. 
Musím popravdě říci, že celá koncepce výstavy 
byla pečlivě a precizně připravena, čímž jsme 
jako učitelé měli usnadněnou práci, že jsme se 
s každou ze šesti zúčastněných skupin mohli 

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:
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 – O lidském…/Pod kůží
Sochařka, malířka, kreslířka a grafička Jitka Kůsová 
(1962) se ve svém díle zaměřila na zkoumání 
člověka a lidské figury, přičemž způsobem jejího 
výtvarného vyjádření je zejména realistická 
figurální kresba. Lidské tělo, které je pro autorku 
nejdůležitějším motivem, chápe jako prostředek 
k vyjádření emocí a duševních stavů člověka. 
Pro výstavu v Letohrádku Ostrov byly vybrány 
převážně autorčiny kresby a také několik objektů 
ze dřeva a sklolaminátu.
 
3. 7. – 3. 8. 2014
FILM POSTER IS NOT DEAD
Výstava současných filmových plakátů studentů 
ateliéru Grafický design 1 a ateliéru Aplikované 
a reklamní fotografie Fakulty umění a designu 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
uspořádaná k příležitosti největšího filmového 
svátku v České republice.
 
Doprovodný program:
12. 7. 2014, 13.00 – 17.00 hod.
Historický piknik v zámeckém parku
Piknik v trávě pro širokou veřejnost ve společnosti 
ostrovských hraběnek doplněný dobovými 
hrami a výtvarnými dílnami pro děti. Akce se 
uskutečňuje ve spolupráci s Domem kultury 
Ostrov. Mediální partner je Český rozhlas 2.
 

soustředit na něco jiného. Za to moc děkujeme. 
Kromě inspirací výtvarnými díly jsme společně  
s žáky hledali souvislosti mezi uměním výtvarným 
a hudebním. Děti například tvořily pod dojmem  
z určité skladby, snažily se vizuálně zobrazit 
hudbu, přičemž barva naznačovala náladu 
skladby a linie rytmus a melodii skladby.
 
Který úkol byl pro děti těžší? Zobrazení rytmu 
a melodie hudby pomocí tušové kresby nebo 
vyjádření nálady skladby pomocí barevné 
malby?
Jakmile jde o spontánní, emocionální projevy, 
nemívají děti navštěvující výtvarný obor zábrany 
a problémy vyjádřit se výtvarným jazykem. Tvorba 
bývá vždy velmi uvolněná a atmosféra radostná. 
Bylo patrné, že kresebný projev i malířské pojetí 
naskýtá dostatek volnosti a rozmachu, děti si  
s tímto zadáním hravě poradily a navíc je to velmi 
bavilo.
 
Je podle Vás pro děti náročnější vnímat hudbu 
nebo výtvarné dílo?
Způsob vnímání obojího vyžaduje své. Zdá se 
mi, že hudbě jako významnému fenoménu, 
který dokáže navodit autentické pocity, který 
dokáže oslovit to uvnitř nás a probudit naši duši, 
bývá snazší se poddat. Zřejmě dokáže snadněji 
oslovit více lidí než výtvarné dílo. Nicméně ve 
chvíli, kdy se před uměleckým artefaktem ztišíme, 
nasloucháme mu a plně se na něj soustředíme, 
nabídne nám tytéž pocity a naplnění jako 
hudba. Tento prožitek bývá velmi hluboký. A u 
dětí je tomu stejně jako u dospělých, ty citlivější  
a vnímavější bytosti bývají zkrátka více odměněny.
 
Jakým způsobem a jakými výtvarnými 
aktivitami jste navázali na dílny v letohrádku?
Protože jsme cítili potřebu navázat na umírněnější 
kresby tuší, které vznikly v letohrádku jako 
záznam rytmu poslouchaných skladeb, pustili 
jsme se ještě za zvuku totožných skladeb do 
velkoplošných maleb, kde jsme jako výtvarný 
nástroj použili vlastní těla. Žáci tančili a zároveň 
malovali nohama a rukama barvou na papíře, 
který ležel na zemi. A pak to už nebyly jen ruce 
a nohy... A vznikla z toho nezapomenutelná 
chvíle, jejíž atmosféru zachytilo jen pár fotografií. 
Výsledky práce žáků ZUŠ mohlo ostrovské 
publikum vidět v letohrádku v dubnu.
 
Jaké byly ohlasy na tuto výstavu?
Z pohledu žáků, jejich rodičů i učitelů to byl 
nepopsatelně slavnostní okamžik. To, že mohou 

žáci umělecké školy vystavovat ve významné, raně 
barokní stavbě města, na půdě profesionálních 
výtvarníků a vedle tak významných jmen 
české výtvarné scény, se nestává každý den. 
Navíc vernisáž, na níž hrála kapela kolegy 
Šťastného B. B. Band a promlouvali kromě paní 
ředitelky Konývkové i naši malí žáčci, jíž se 
zúčastnili představitelé města, ředitel galerie, 
vystavující žáci a jejich nejbližší, byla opravdu 
nezapomenutelným zážitkem. Vnímáme to jako 
velmi důležitý mezník naší práce a děkujeme 
kurátorkám letohrádku za nabídku a vynikající 
organizaci a panu řediteli Samcovi za podporu 
naší účasti. Výtvarné práce, které v rámci tohoto 
projektu vznikly, pak následně uspěly v soutěži 
OČI DOKOŘÁN.
 
O jakou soutěž se jedná? Budou práce dětí ZUŠ 
ještě někde k vidění?
Výtvarná přehlídka výtvarných oborů ZUŠ 
České republiky se koná vždy jednou za tři roky. 
Obecně platí, že nic prestižnějšího v tomto oboru 
v naší republice neexistuje. Považujeme za velký 
úspěch, že vybraná část našeho výtvarného 
projektu bude vystavena od října 2014 do září 
2015 v augustiniánském klášteře ve Šternberku 
u Olomouce. Tento úspěch jen podtrhuje, jak se 
celý projekt podařil, oslovil odbornou výtvarnou 
porotu a dosáhl na celostátní úrovni jednoho  
z nejvyšších ocenění.
 
Jaký přínos měl tento projekt pro žáky ZUŠ? 
Chystáte s galerií nadále spolupracovat?
Jsme moc rádi, že jsme mohli s galerií  
v Letohrádku Ostrov tak úzkou spolupráci 
navázat. Chodíme sem často na výstavy, velice 
rádi se při vernisážích či dernisážích setkáváme 
s vystavujícími umělci, kdy naši žáci stojí v těsné 
blízkosti autora, mohou mu naslouchat, když 
hovoří o svých inspiracích, a mohou se ho na 
cokoliv zeptat. Cítím, že si blízkého kontaktu 
oboustranně vážíme a společně rozmýšlíme 
nad dalšími kroky naší spolupráce, které budou 
prospěšné zejména našich žákům. Ve výtvarném 
oboru ZUŠ Ostrov se opravdu snažíme, abychom 
způsobem práce, myšlenkovým směřováním, 
otevřeností a osobním přístupem oslovili většinu 
žáků, kteří budou považovat výtvarné vzdělávání 
a vychovávání za významné a potřebné.
 
  Zdeňka Bílková, 

kurátorka Letohrádku Ostrov.



12. 7. 2014, od 16.00 hod.
Komentovaná prohlídka výstavy 
FILM POSTER IS NOT DEAD
Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou, 
doktorandkou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad 
Labem Karolínou Nejepsovou, která se ve své 
práci zabývá tématem současného filmového 
plakátu.

Společnost ZPA Industry a.s. 
(pracoviště Nejdek)

přijme spolupracovníky na pozici:

PROJEKTANT VN/NN/MaR
Požadujeme: 

SŠ elektrotechnického směru
Výhodou: 

znalost projekčních systémů, Osvědčení o odborné způsobilosti 
v elektrotechnice dle vyhl. 50/1978 Sb. 

Nabízíme: 
zaměstnání u stabilní společnosti;odpovídající finanční 

ohodnocení, možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu
Nástup možný ihned

Bližší informace na webu společnosti: www.zpaindustry.cz v záložce Novinky
Strukturované životopisy s kontaktem zasílejte na e-mail:

ladislava.kuncova@zpaindustry.cz

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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 KŘÍŽOVKA

TAJENKA KŘÍŽOVKY

Vážení luštitelé, správné znění tajenky z minulého čísla zní: „SESTER KŘESŤANSKÉ LÁSKY; ZITA KABÁTOVÁ“. Výherci vstupenek se 
stávají pan Miroslav Ptáček a paní Jitka Pithardová (oba z Ostrova). Gratulujeme! Správné odpovědi odesílejte na emailovou adresu 
sefredaktor.om@gmail.com 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 společnost 
Alfasoft s.r.o.).  

ČTENÁŘSKÉ PŘÍSPĚVKY

UCTĚNÍ PAMÁTKY VLASTENCŮ BUDOU V LÉTĚ VÁNOCE?

Jako každý rok 8. května se vlastenci a občané 
schází u zámečku v Ostrově, kde je umístěna 
pamětní deska na vzpomínku těch, kteří byli 
fašisty žalářováni, krutě mučeni a někteří 
zavražděni. Jedná se o první koncentrační tábor 
na okupovaném území Československa. První tam 
byli vězněni komunisté, pak sociální demokraté 
a ostatní vlastenci. Bylo s nimi zacházeno tak 
humánně (dle dnešních názorů), že někteří před 
výslechem raději skončili se životem skokem  
z okna ve druhém poschodí. Škoda, že se pietního 
aktu nezúčastní někdo z hlavních představitelů 
města – byl by to záslužný čin.
 
V předposledním čísle Ostrovského měsíčníku 
je uvedeno, že proběhla beseda se žáky 
zdejšího gymnázia, na kterou byli pozváni Karel 
Schwarzenberg a Jaromír Štětina. Nepochybuji 
o tom, že studentům byla správně vysvětlena 
současná politická situace u nás i ve světě, včetně 
dotazů a připomínek. Jen nevím, zda se pro 
získání objektivního pohledu zeptali na některé 
maličkosti Jaromíra Štětiny. Jistě má charakter, 
když je zván na besedy se studenty a býval člen 
KSČ. Vstoupil tam dobrovolně a z přesvědčení, 
vždyť jeho otec pracoval na velvyslanectví ČSSR 
v SSSR a psal o Sovětském svazu velice pozitivní 
statě a články. Ovšem po politickém převratu  
v r.1989 se ihned přidal k vítězům a stal se zuřivým 
antikomunistům. Nyní pomlouvá bývalý režim, 
který sám velice aktivně propagoval, a stojí proti 
bývalým spolustraníkům. Lidově se tomu říká, že 
obrátil kabát a každý si může o tom udělat úsudek 
sám.
 
Karel Schwarzenberg při výkladu o svých 
předcích jistě uvedl, že byli proti samostatnosti 
našich národů a prosazovali, abychom zůstali 
součástí Rakouska-Uherska a také, jak se měli 
čeledíni a děvečky při dřině na jejich panství. 
Už náš velký básník K. H. Borovský psal v „Písní 
Čechů“ z r. 1850: „Zle matičko, zle, Schwarzenberzi 
zde…“. Ostatně jim byl podle dekretu prezidenta 
Beneše zkonfiskován majetek, který byl odebírán 
pomahačům fašistů. Také jistě upozornil na 
spolupráci s odsunutými Němci z našeho 
pohraničí, s Landsmannnschaftem, který útočí 
na Benešovy dekrety a je pokračovatelem 
Henleinovy strany, strany fašistické, která byla 
prohlášena za zločineckou a zakázaná. Dále na 
osobní podporu teroristův Kyjevě, kteří se chopili 
moci násilím a zbraněmi, tudíž nezákonně. Jistě 
vzpomněl, že byl v Ostrově první koncentrační 
tábor na našem okupovaném území a pozval 
studenty na uctění památky zde vězněných, 
týraných i zavražděných vlastenců. Domnívám se, 
že i toto by měli znát studenti zdejšího gymnázia 
i občané Ostrova , aby si sami utvořili objektivní 
názor.
 
Upozorňujeme, že článek nevyjadřuje stanovisko 
redakce ani Domu kultury Ostrov (pozn. red.).
 

Ladislav Svitáček (red. kráceno)

Že to je nesmysl? Myslím, že v Ostrově se k tomuto 
na první pohled příjemnému stavu blížíme. 
Například některé organizace obdržely nabídku 
finanční pomoci od Ostrovské teplárenské. 
Nechci polemizovat o tom, zda-li peníze šly 
opravdu potřebným. Ptám se však, proč nabídka 
přišla letos a ne v loni? A proč nabídku činil 
úřadující politik z řad našich zastupitelů? Proč 
organizace neobvolával pan ředitel teplárny, když 
žádosti musí být adresovány jemu? A z čí kapsy ty 
peníze jdou? Jdou z kapsy každého, kdo odebírá 
teplo od Ostrovské teplárenské. Děkuji tedy panu 
zastupiteli za dárek, který zařídil i Rodinnému 
centru Ostrůvek z peněz Ostrovské teplárenské. 
Trochu mi radost z něj ale kazí skutečnost, že jsem 
si ho vlastně platil sám. Nevadí mi, že mé peníze 
jdou potřebným. Vadí mi skutečnost, že si za ně 
nenápadně vylepšuje charakter zastupitel ve 
volebním roce a věřte, že v tom není nic osobního. 
Je to totiž další zdaňování a přerozdělování peněz 
vyprodukovaných pracujícími lidmi. Stát si z nich 
od každého bere v průměru polovinu a město 
má možnost je od něj čerpat. Pokud jich neumí 
získat dostatek, tak by se mělo něco změnit, 
ale ne hledáním dalších cest do peněženek 
poctivě pracujících obyvatel, kteří odvádí  
v různých formách již tak vysoké daně. Byl bych 
tedy nerad, kdyby za peníze nás občanů města, 
nebo z našeho společného majetku, vyráběl 
jakýkoliv zvolený politik další a další předvolební 
dárky. Letní měsíce budou jedny z posledních 
tohoto volebního období. Zastupitelé, využijte 
je k hodnocení toho, co jste dosud udělali. To 
co jste nestihli a na co jste zapomněli, už nechte 
jako vklad do volebního klání před podzimními 
komunálními volbami. Ona totiž práce kvapná 
bývá málo platná, když se ve spěchu něco 
přehlédne a pak pokazí. Je to vždy za peníze nás 
všech, kteří budeme brzy volit své nové zástupce.
 
Za předčasný dárek posílám panu zastupiteli 
další z květin, které jsem obdržel od Ostrovských 
zahrádkářů a prosím ho, aby si další schoval na 
Vánoce. Od mnoha lidí slyším, že určitě dostane 
příležitost je nám, ostrovským voličům, v ten 
sváteční vánoční čas (už po volbách) předat. Sliby 
se prý mají plnit o Vánocích.
 

Miloslav Liška

Zdroj: Archiv Miloslava Lišky.

NĚKOLIK SLOV „K DĚNÍ“  
V TEPLÁRNĚ

Po přečtení článku Ing. Hrušovského „o dění“ 
v Ostrovské teplárenské, a.s., zveřejněném  
v 3. čísle letošních Ostrovských novin jsem dlouze 
přemýšlel, zda mám na tento článek reagovat. 
Domnívám se, že detailním komentováním 
jednotlivých tvrzení z toho článku bych většinu 
čtenářů nudil, zareaguji tedy pouze v obecné 
rovině. Důvodem mé reakce je mj. také to, že 
se informace uvedené v článku dotýkají mých 
spolupracovníků, současných i nedávných, 
kterých si velmi vážím za jejich kvalitní práci, 
kterou pro naši firmu odvádějí nebo odvedli.
Ať někdo chce či nechce, OT prošla  
v nedávné době (a dále v současnosti prochází) 
více změnami. Z nejdůležitějších jsou to 
rozsáhlé modernizační práce na rozvodech  
a výměníkových stanicích ve městě, ale také, 
což už není tak vidět, úpravou – zjednodušením 
organizační struktury společnosti a redukcí 
počtu pracovníků související také s přirozenou 
generační výměnou na některých pozicích. 
Chápu, že někteří lidé nejsou těmito změnami 
nadšeni, ale trend doby je takový a cílem těchto 
změn je vytvoření podmínek umožňující ještě 
lépe a efektivněji plnit hlavní úkol společnosti 
– zajistit pro naše odběratele dodávky energií  
v odpovídající kvalitě za co nejvýhodnější ceny. 
O všech těchto procesech jsou naši pracovníci  
v předstihu pravidelně informováni. S ohledem 
na charakter těchto změn jsou samozřejmě naším 
partnerem a jedním z komunikačních kanálů také 
zástupci odborové organizace.
Na přípravě modernizace teplárny již téměř jeden 
a půl roku intenzivně pracujeme mj. s mnoha 
externími odborníky a výsledkem našeho úsilí je 
stále konkrétnější vize možné budoucí podoby 
teplárny. Studie řešící modernizaci tepelného 
zdroje by měla být dokončena na začátku 
letních prázdnin t. r. a bude obsahovat jak vlastní 
technické řešení, tak vyhodnocení ekonomické 
stránky záměru. V případě, že bude navrhované 
řešení schváleno vlastníkem, budou následovat 
další přípravné práce. Dále v současné době 
připravujeme zatím nejrozsáhlejší a nejnáročnější 
investiční akci v novodobé historii OT, kterou je 
výměna páteřního parovodu z teplárny do centra 
města. V květnu jsme podali žádost o dotaci na 
spolufinancování této akce z evropských fondů  
a předpokládáme realizaci prací ve městě od 
jara do poloviny listopadu 2015. Pokud se 
realizace tohoto významného záměru podaří, 
výrazně se přiblížíme našemu cíli, a to je moderní  
a efektivně pracující zdroj tepla a teplé vody pro 
občany města a naše další zákazníky. V současné 
době probíhající výměna rozvodů v Lidické ulici 
není jednoduchou záležitostí, ale v porovnání  
s plány na r. 2015 lze konstatovat, že objem 
prací připravovaných na r. 2015 bude minimálně 
trojnásobný oproti Lidické ulici a z technického 
hlediska mnohem náročnější.
Z výše uvedených řádků vyplývá, že dění  
v teplárně má koncepci a směr. Pokud budou 
všichni zainteresovaní spolupracovat, věřím, že se 
nám splnění náročného cíle podaří.

Ing. Radek Havlan, statutární ředitel 
Ostrovské teplárenské, a.s

www.dk-ostrov.cz
353 800 511 / 526

* při nepřízni počasí se promítání přesouvá do kinokavárny DK 
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

STROVLETNÍ KINO

4. červenec,

11. červenec,

18. červenec,

 

 

sci-fi / akční, 132 min.

 western / dobrodružný,165 min.

romantický, 142 min. 

STAR TREK: DO TEMNOTY

NESPOUTANÝ DJANGO

VELKÝ GATSBY

vstupné
50 Kč na 1 film

vstupenky zakoupíte 
v předprodeji Domu kultury
online na www.dk-ostrov.cz

nebo přímo na místě v den promítání

letní scéna při MDDM

vždy od 22.00 hod.
(u zámeckého parku)

NESPOUTANÝ

DJANGO
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SPORTČTENÁŘSKÉ PŘÍSPĚVKY

BARVA NENÍ VŠE:  
REAKCE ŠÉFREDAKTORA

Vážení čtenáři, v červnovém vydání Ostrovského 
měsíčníku jste si mohli přečíst článek mého 
kolegy z redakční rady a zastupitelstva Marka 
Poledníčka, v němž vyjmenovává své připomínky 
k současné podobě měsíčníku a práci redakce. 
Ačkoli to není mým zvykem, rozhodl jsem 
tentokrát učinit výjimku a přispět do diskuse svojí 
vlastní reakcí. Vede mě k tomu především fakt, 
že řada tvrzení je značně účelová a neodpovídá 
realitě. Místy se mi dokonce zdá, že pan kolega 
snad ani členem redakční rady není a její práci 
nezná, což by za určitých okolností mohla 
omlouvat jeho nízká účast na jejích zasedáních. 
Dovolte mi proto, abych vás i pana Poledníčka 
na následujících řádcích s činností šéfredaktora 
seznámil a poskytl tak hlubší náhled do procesu 
tvorby každého čísla.
Poptávka po vizuální i obsahové změně 
Ostrovského měsíčníku vznikla před zhruba 
čtyřmi lety. Připomínám, že tehdejší vydání byla  
na počet stran mnohem chudší a navzdory tomu, 
že se psal rok 2010, nabízela stále pouze černobílé 
barevné spektrum. Logicky tak vzniklo jasné  
zadání dodat měsíčníku přinejmenším nový 
vzhled. Redakční tým pod vedením kolegy 
Poledníčka však bohužel nebyl schopen či 
ochoten tento úkol ani po několika měsících 
splnit. Poté, kdy jsem byl do funkce šéfredaktora 
v roce 2012 jmenován, předložil jsem vedení 
města i domu kultury svoji představu dalšího 
vývoje. Mým cílem byla nejen proměna vzhledu 
ale i rozložení a obsahu. Předně jsem si přál, 
aby měsíčník vzhledem ke své periodicitě získal 
více časopiseckou podobu a nebyl pouze často 
chaotickou směsicí různých zkratkovitých 
oznámení. Toho bylo mimo jiné docíleno 
vytvořením samostatné titulní strany, jež 
fotografiemi představuje stěžejní obsah čísla,  
a přidáním editorialu (úvodníku), jež je zcela 
běžnou součástí všech prestižních časopisů 
a magazínů. Rovněž jsem si vytkl za cíl obsah 
měsíčníku aktivně utvářet autorskými články, 
neboť mi přišlo více než podivné, že nikdo 
z redakčního týmu do novin sám prakticky 
nepřispíval. Pro zvýšení autentičnosti jsem 
upustil od striktních zásahů do slohu autorů, 
který vedl pouze k uniformitě všech příspěvků, 
takže ve výsledku nebylo zcela jasné, zdali články 

PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY 
MĚSTA V ŠIPKÁCH

ATLETI PŘIVEZLI 
Z KRAJE MEDAILE

PODĚKOVÁNÍ KNIHOVNĚ

Koncem května se U Kulaté báby ukončila 
šipková ligová sezóna. Rozlučkový turnaj nazvaný 
Májová šipka, který pořádal klub Škodíci Ostrov, 
byl letos výjimečný i tím, že se poprvé hrálo  
o putovní pohár starosty města Ostrova, který 
pro soutěžící osobně zařídil právě starosta Pavel 
Čekan. Turnaj se odehrával v prostorách venkovní 
terasy. Kvůli termínu konání, který byl bohužel 
znám až týden před turnajem, venkovnímu 
sychravému počasí, jež se nakonec přece jenom 
na finálové boje umoudřilo, a hokejovému 
zápasu české reprezentace, nedorazila taková 
účast, jaká se předpokládala. Ale i tak bylo 
vidět, že se devatenáct registrovaných hráčů  
a hráček náramně bavilo. Kdo měl volné ruce 
nebo nohy, tak se snažil pomoci jak s grilováním, 
tak i s roznáškou alkoholu a především zpříjemnit 
náladu, která i přes nepřízeň počasí byla velmi 
přátelská.
Celkovým vítězem se stal Jan Mrenica před 
druhým Františkem Hochmannem a třetím 
Ondrou Romem. Nejvyšší stupínky tak ovládli 
všichni Škodíci. Vyhlášeno bylo i speciální 
ocenění pro skvělého šipkaře, kapitána týmu  
a hlavně výborného kamaráda Milana Fialu, který 
se ze zdravotních důvodů nemohl šipkové akce 
zúčastnit. Starosta na vyhlášení turnaje bohužel 
kvůli pracovnímu vytížení nakonec dorazit 
nemohl, ale i tak mu účastníci děkují za věcné  
a upomínkové předměty s vlastním věnováním. 
Děkují i ostatním – jmenovitě Janu Mrenicovi, 
Mírovi Ogorkovi, Petru Stránskému, Štefanovi 
Nežatickému, Mírovi Bui Duy a Jiřímu Gálovi za 
sponzorské dary a organizaci turnaje.
Všichni šipkaři se už teď těší na další ročník, který 
se bude snažit být lepší než ten právě skončený.

www.skodiciostrov.cz 

Ostrovští atleti nejdříve reprezentovali na 
spojeném mistrovství Plzeňského a Karlovarského 
kraje 24. května ve Stříbře, 7. června v Plzni pak 
došlo i na starší kategorie.
Předžákyně Valerie Pelcová zaběhla na 60 metrů 
skvělý čas 8,87 s a vyhrála nejen svůj rozběh, ale 
velkým rozdílem i zlatou mistrovskou medaili. 
Třetí místo vybojovala Kristýna Sedlecká v běhu 
na 800 metrů mladších žákyň. Dívky byly úspěšné 
i ve štafetách – v běhu na 4 x 60 metrů skončilo 
ostrovské předžákovské kvarteto Ďuržová, 
Freitingerová, Herbászká a Nová třetí, na trati 
4 x 300 metrů štafeta žákyň ve složení Pincová, 
Tichá, Tóthová a Václavíková dokonce zvítězila  
o celých 10 sekund. Tradičně úspěšná byla věkem 
ještě juniorka, ale na „krajácích“ soutěžící za ženy, 
Anna Zekuciová. V běhu na 100 metrů překážek 
zvítězila časem 14,46 s a postoupila i do finále 
„hladké stovky“. Závod však nedokončila.
Sezóna ale zdaleka nekončí a atleti budou mít 
šanci své výkony ještě více vylepšit – někteří i na 
Zlaté tretře nebo republikových šampionátech.

Eva Pavelková, MDDM

V měsíci březnu jsem chodila na kurs práce  
s počítačem pro seniory do městské knihovny. 
Ráda bych zde poděkovala lektorce Šárce 
Tillingerové i pracovnicím knihovny za jejich 
velmi příjemné chování, ochotu i trpělivost. 
Omlouvám se, za prodlení v čase, ale jak je 
všeobecně známo, „důchodci nemají čas“. Snad to 
nebude na závadu.
 

Radmila Křepelová

tvoří jejich pisatelé či korektor. Tím se plynule 
dostávám k samotnému procesu přípravy 
jednotlivých čísel a korektuře příspěvků. V první 
fázi jsou opravovány gramatické a nejvážnější 
stylistické chyby, v případě potřeby je prováděno 
krácení. Vždy postupuji tak, aby nedošlo  
k narušení obsahu sdělení ani slohové 
autentičnosti článku. Druhá kontrolní korektura 
následuje po zaslání náhledu nového čísla 
grafikem. Je mi tedy trochu záhadou, jak pan 
kolega přišel k tvrzení, že korektura prováděna 
není.
Pravděpodobně jediný bod, v němž se  
s kolegou shodneme, je řemeslné zpracování 
grafiky měsíčníku, které bylo dlouhou dobu 
problémem, na nějž jsem rovněž upozorňoval. 
Důkazem budiž, že se během té doby vystřídaly 
již tři grafické společnosti, přičemž především 
s prací druhé z nich jsem byl velmi nespokojen.  
S nástupem nové brněnské firmy však dle mého 
došlo k výraznému zlepšení celé grafické podoby, 
na níž dále pracujeme.
Je zřejmé, že naše pohledy na Ostrovský měsíčník 
se velmi liší a plně rozumím potřebě kolegy 
Poledníčka se o své názory se čtenáři podělit.  
Bylo by však férové zmínit, že některé jeho 
připomínky nebyly do podoby novin promítnuty 
čistě proto, že pro ně nezískal dostatečnou  
podporu u ostatních členů rady, popřípadě  
z důvodu jejich technické neproveditelnosti, jíž si 
musel být dobře vědom. Řada děkovných dopisů 
z řad čtenářů mě navíc utvrzuje v pocitu, že se 
Ostrovský měsíčník navzdory možným drobným 
nedostatkům vydal správným směrem.

Jan Železný, šéfredaktor a zastupitel

641,- Kč/m2
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