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ÚVODNÍK

ÚVODNÍK ŠÉFREDAKTORA
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Ostrov v nákladu 8000 kusů měsíčně.

Distribuce je zajišťována zdarma do každé 
ostrovské domácnosti.

Redakční uzávěrka čtenářských příspěvků 
i reklamy do příštího čísla je v pátek  
12. září 2014.

Příspěvky a inzeráty došlé po tomto 
termínu nemusejí být otištěny!
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Vážení čtenáři,
období letních prázdnin, odpočinku a radovánek 
pomalu odvál čas a tak je moji milou povinností 
vás přivítat u zářijového vydání Ostrovského 
měsíčníku. Každý z nás tuto dobu jistě využil  
k rekreaci, načerpání nové energie a sil či  
k zájezdům za poznáním. Proto bych vás i já 
rád, dříve než se vrhnete na události prvního 
podzimního měsíce, seznámil s jedním ze svých 
srpnových výletů či snad bych mohl použít slovo 
poutí. Myslím, že by totiž mohla být zajímavá i pro 
mnoho z vás.
Jistě není pochyb o tom, že duši a tzv. genius 
loci každého města výrazně ovlivňují osobnosti, 
které se v něm narodily, či je s jeho jménem spjata 
jejich celoživotní činnost. Zvláště v posledních 
letech si toto velmi silně uvědomujeme  

i v Ostrově. Ostatně posuďte, čím by bylo naše 
město bez všem známé markraběnky Sibylly 
Augusty a její mecenášské činnosti? Jen těžko 
bychom dnes měli na co navazovat, k čemu 
vztahovat svou současnost či kde smysluplně 
hledat zahraniční partnery. O absenci výstavních 
děl dobové architektury, jež jsou chloubou města, 
ani nemluvě. Chyběli by nám zkrátka historické 
kořeny, bez nichž nelze ani v moderní společnosti 
pozitivně fungovat. Takovouto směrodatnou 
osobností přitom nemusí být pouze světská 
panovnice, zanechávající po sobě klášter, zámek 
či park, ale i osoba mnohem prostší, jejíž odkaz 
má jen těžko hmatatelnou podobu. Právě toto 
je příklad Terezy Neumannové všemi zvané 
Rézl (Resl), jež se stala symbolem jinak zapadlé 
bavorské vesničky jménem Konnersreuth. O této 
neobyčejné ženě jsem do Ostrovského měsíčníku 
již krátce psal před dvěma lety (OM 10/2012), když 
jsem se zúčastnil každoroční pouti k jejímu hrobu, 
jíž si kromě stovek lidí z různých koutů Evropy 
(věřící i ateistů) nenechal ujít ani jeho excelence 
kardinál Dominik Duka. Tehdy byla celá vesnice 
obsypána poutníky, zajímalo mě proto, jaké je její 
kouzlo ve dnech ryze všedních.
Dovolím si krátce připomenout život Terezy 
Neumannové, známé jako Resl von Konnersreuth. 
Tato prostá dívka se narodila roku 1899 jako 
jedna z jedenácti dětí chudého krejčího  
a většinu mládí strávila prací na statcích. Po 
požáru hospodářského stavení ochrnula  
a oslepla, zázračně se však ze svých postižení 
vyléčila v den výročí svatořečení Terezie z Lisieux, 
k níž se pravidelně modlila. Později se u ní 
začala projevovat stigmata a vizionářské stavy,  
v nichž dle dobových záznamů prožívala a věrně 
popisovala scény z Bible. Širokou veřejnost však 
zaujaly především její léčitelské schopnosti, díky 
nimž se u jejího domu tvořily dlouhé zástupy. Její 
život neohrozilo ani období Hitlerovy vlády, neboť 
okultními vědami posedlí nacističtí pohlaváři 
se obávali jejich schopností, čehož využila  
k poskytování azylu a podpory mnoha německým 
disidentům té doby. I po její smrti v roce 1962 
na místo ročně zamíří stovky nemocných, 
hledající uzdravení. Malebná bavorská vesnička, 
od 13. století uváděná jako trh, tak i v běžných 
dnech dýchá zvláštní spiritualitou. Na hlavním 
náměstí je možno navštívit Terezy rodný dům  
i pokoj, kde činila svá vidění, či nedaleký hřbitov  
s památníkem, kam vděční uzdravení z celého 
světa píší svá poděkování. Naleznete zde 
vzkazy nejen v němčině, italštině, francouzštině 
či brazilské portugalštině, ale nechybí ani 
slovenština a naše rodná čeština.
Celé toto zvláštní místo jistě stojí za návštěvu, už 
jenom díky blízkosti od našich hranic. Dne 18. září 
v podvečer se zde navíc koná ona již zmiňovaná 
pouť, jež nabízí úžasný spirituální zážitek. 
Rozhodně si ji nenechte ujít.
Vážení čtenáři, inspirativní čtení vám přeje

Jan Železný, šéfredaktor  

Èeská nebankovní finanèní spoleènost 
JET Money s.r.o. s poboèkou v Chomutovì 

hledá OBCHODNÍ ZÁSTUPCE.

POPIS POZICE:  vyhledávání nových klientù, péèe o stávající klienty,
poskytování finanèních pùjèek

POŽADUJEME: živnostenský list, èistý rejstøík trestù, spolehlivost,
zodpovìdnost, samostatnost, flexibilitu

NABÍZÍME: finanèní ohodnocení dle výsledku práce, kvalitní zaškolení, 
možnost pøivýdìlku i pøi stávajícím zamìstnání,
flexibilní pracovní doba dle vašich potøeb

HLEDÁME
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

840 111 177
Pomník s děkovnými plaketami (zdroj: Jan Železný).
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AKTUALITY Z MĚSTATÉMA MĚSÍČNÍKU

DVORANA UVÍTALA 
KRAJKÁŘSKÉ SYMPÓZIUM

DVACÁTÉ TŘETÍ NAROZENINY MICHAELSKÉ POUTI

spolky a řady krojovaných skupin. V programu se 
vystřídaly taneční soubory, zbrojnoši s rytířskými 
hrami, divadelní spolek Thallia představil 
slavnostní historickou hru Alfreda Wolfa. Velké 
obveselení přinesl Ostrovským čestný host, vrchní 
starosta z New Yorku, Jimmy Wolker. Mnozí z nás 
si také ještě budou pamatovat Krušnohorskou 
pouť na Mírovém náměstí, jejíž hlavní atrakcí 
byl Krušnohor (vládce našich hor), řada stánků s 
pouťovým zbožím a kolotoče. 

Michaelská pouť, jak ji známe dnes, vznikla 29. září 
1991. Uspořádal ji Pouťový výbor katolické církve 
spolu s radou města, ODS a Spolkem přátel města 
Ostrova. Z kroniky víme, že pouť ke sv. Michaelu 
byla spojena s oslavou 660 let Ostrova. Při této 
příležitosti byla vyhlášena akce na záchranu 
klášterního areálu nazvaná Občané svému městu. 
Pouť zahájil církevní obřad za účasti Františka 
Lobkowitze, který kostel po rekonstrukci vysvětil. 
Velký zájem občanů způsobil, že mše se musela 
přenášet reproduktory i před kostel. Na Staré 
radnici v konšelské síni byla uspořádána výstava z 
fotodokumentace kroniky, která se těšila velkému 
zájmu občanů. V Městském domě dětí a mládeže 
byl promítán film z roku 1931 a členky charity se 
postaraly o občerstvení a pouťové koláče. 
Projevila se velká solidarita nejen ostrovských 

občanů, ale i návštěvníků z lázeňských míst, 
kteří pouť navštívili a také všech účinkujících, 
kteří ke zdárnému průběhu pouti i oslav přispěli 
bezplatně. Na konto sbírky přibylo přibližně deset 
tisíc korun a velkou měrou přispěl i podnikatel 
Rödl z německého Selbu, který věnoval výtěžek z 
prodeje reklamních balónků na konto sbírky (pět 
tisíc korun). Celou akci společensky podpořili Arita 
Hucková, tajemnice pro styk s občany Kanceláře 
prezidenta republiky, a poslanec Federálního 
shromáždění Jindřich Konečný. Naším cílem by 
tedy mělo být v této tradici úspěšně pokračovat, 
popřípadě se snažit další tradice obnovovat.
 

Martina Pavlasová

Již každoročně patří v Ostrově poslední zářijový 
víkend Michaelské pouti. Letos se sejdeme již 
po dvacáté třetí a to v neděli 28. září. Těm, kdo 
chtějí spočinout stranou od pouťového shonu  
a vzdát hold sv. Michaelovi, na jehož počest se 
pouť koná, je pak určena tradiční Mše svatá. Na 
starém náměstí pak vypukne pouťová veselice, 
kde uvidíte a uslyšíte svérázného baviče  
a písničkáře Pepu Štrosse, vystoupení souboru 
ZUŠ Ostrov, moderní americké country v podání 
chomutovské kapely Maracas, slováckou 
krojovanou dechovou kapelu Rozmarýnku, školní 
klub z Německa – Schulclub Schwarzenberg der 
AWO Erzgebirge gGmbH (an der Stadtschule) 
a hlavním hudebním hostem je Tomáš Linka  
a skupina Přímá linka.

Zpěvák a hráč na foukací harmoniku Tomáš 
Linka, se pohybuje na českých a zahraničních 
countryových pódiích od roku 1969. Jeho 
nezaměnitelný hlas a excelentní hra na foukací 
harmoniku patří stále neodmyslitelně k tomu 
nejlepšímu, co česká country music v současnosti 
představuje a nabízí. Na pouti nebudou chybět 
pohádky pro děti, o které se postarají Divadlo 
pruhované panenky a Divadelní scéna při DK 
Ostrov. Celý program si čtenáři ostrovského 
měsíčníku mohou přečíst na zadní straně tohoto 
čísla.
Trochu z historie: Oslavy sahají do r. 1931, kdy 
město slavilo 600 let od „získání městských práv“. 
Ze vzpomínek ostrovského rodáka (Karl Foh) víme, 
že se na nich podíleli všichni obyvatelé města. 
Spolupracovaly také všechny tehdejší spolky  
a tělesa. Město bylo vyzdobeno, všude visely vlajky. 
Naši předci totiž měli neobyčejnou hrdost a byli 
na své město pyšní. Na tehdy nově zbudovaném 
koupališti (Ottův rybník) se pořádaly závody  
v plavání. Trubači na koních otevřeli fanfárami 
jedinečný historický průvod v čele s představiteli 
města a hosty (všichni v dobovém oblečení), 
počestnými pannami, zbrojnoši, někteří byli na 
koních, v povozech i pěšky. Druhá část průvodu 
představovala tehdejší přítomnost: ostrovské 

Zdroj: R. Preis.

Zdroj: R. Preis.

Zdroj: R. Preis.

Zdroj: R. Preis.

Zdroj: Zuzana Železná.

Třetí přeshraniční sympozium a vernisáž 
výstavy „Krajkářství po obou stranách hranice – 
Ostrov a Oberwiesenthal udržují tradici starých 
řemesel“.
 
V rámci projektu „Zintenzivnění přeshraniční 
turistické spolupráce mezi městem Ostrov  
a městem Kurort Oberwiesenthal“ z programu 
Ziel3/Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 
mezi Českou republikou a Svobodným státem 
Sasko 2007 – 2013 se v sobotu 2. srpna 2014 
uskutečnilo ve Dvoraně zámku třetí přeshraniční 
sympozium a vernisáž výstavy „Krajkářství po 
obou stranách hranice – Ostrov a Oberwiesenthal 
udržují tradici starých řemesel“ a zároveň také 
mezinárodní setkání krajkářek. 

Účastníky akce byli představitelé vedení obou 
měst – Ostrova (starosta města Bc. Pavel Čekan, 
radní Ing. Josef Železný, zastupitel Jan Železný) a 
města Kurort Oberwiesenthal (zástupce starosty 
Wolfgang Drechsler), pracovníci MěÚ Ostrov, 
historici, krajkářky z různých míst České republiky 
i Německa (Oberwiesenthal, Klingenthal, 
Drážďany) a veřejnost. 

Cílem těchto společných přeshraničních 
akcí pořádaných na různá témata je 
výměna a získávání zkušeností partnerů  
z obou měst, které se projektu zúčastní. První 
sympozium pořádané v rámci tohoto projektu se 
v Ostrově uskutečnilo na konci dubna a zároveň 
byla otevřena výstava „Stavební kultura v Ostrově 
– od baroka k socialistickému realismu“. Součástí 
oslav otevření zámku a Dne pro Ostrov bylo 
druhé sympozium a vernisáž plakátové výstavy 
„Zámecký areál v proměnách času“ a výstavy 
umístěné ve vitrínách nazvané „Skrytá tajemství“. 
Všechny tyto expozice je možné shlédnout ve 
Dvoraně ostrovského zámku.

Zuzana Železná, OKS MěÚ Ostrov
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33. týden 
12. 8.  Květnová, Maroltov
13. 8.  Kfely, Hluboký, Vykmanov
14. 8.  Dolní a Horní Žďár
15. 8.  Jáchymovská
34. týden 
19. 8.  Mírové náměstí – sever (parkoviště), Tylova
20. 8.   Mírové náměstí – jih (parkoviště), 

Brigádnická
21. 8.  Staré náměstí, Šlikova, Jiráskova
22. 8.  Dlouhá, Žižkova, Malé náměstí 
35. týden 
26. 8.   Klášterní, Školní, Staroměstská,  

areál Kláštera
27. 8.   Hroznětínská, Bezručova, Sukova, 

Smetanova
28. 8.  Hlavní (Jáchymovská – Luční)
29. 8.  Hlavní (Luční - penzion), penzion
36. týden 
2. 9.  Kollárova
3. 9.  Severní
4. 9.  Masarykova (Hlavní – Severní)
5. 9.  Májová (Kollárova – Luční)
37. týden  
9. 9.  Štůrova, Palackého
10. 9.  kulatá drogerie, za Poštou
11. 9.  Krušnohorská
12. 9.  Halasova, Lipová
38. týden 
16. 9.  Jungmannova, Šafaříkova
17. 9.  Družební, Zahradní
18. 9.  Lidická (Jáchymovská – Masarykova)      
19. 9.   Masarykova (Lidická – Krušnohorská), 

Seifertova
39. týden 
23. 9.   Dukelských hrdinů, Máchova, Nádražní 

(Dukelských hrdinů – Jáchymovská)
24. 9.  Odborů
25. 9.  Studentská, za Krušnohorem, Hornická 
26. 9.  Karlovarská, Čapkova
40. týden 
30. 9.  Nejedlého, Krátká
1. 10.   Nádražní (Dukelských hrdinů – nádraží) 

Moříčov
2. 10.  Klínovecká, horní Klínovecká + za MěÚ
3. 10.  U Koupaliště, parkoviště u koupaliště 
41. týden 
7. 10.  Klicperova
8. 10.   Komenského, Myslbekova  

(Komenského – Mánesova)
9. 10.   Mánesova,Myslbekova  

(Mánesova – S. K. Neumanna)
10. 10.  S. K. Neumanna, U Atlantisu  
42. týden 
14. 10.   Vančurova + zimní stadion, Myslbekova  

(S. K. Neumanna – Vančurova)
15. 10.  Lidická (od Klínovecké)
16. 10.   Lidická horní, Lidická  

(Klínovecká – Masarykova)
17. 10.  U Nemocnice
43. týden 
21. 10.  Lesní, Jedlová, Habrová, Topolová, Smrková, 

Pod Křížkem
22. 10.  Borecká , Májová (Horská – Borecká)
23. 10.  Horská, Májová (Luční – Horská)
44. týden 
29. 10.   Luční + vnitroblok bazének  

+ za stometrákem
30. 10.  Dvořákova, Alšova, Na Kopci
31. 10.  Sládkova, Na Příkopě, Nad Nádražím                                                           

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

AKTUALITY Z MĚSTA

ČERVENEC NA LINCE 150

V červenci naše jednotka zasahovala celkem  
u dvaceti čtyř událostí, z nichž bylo sedm planých 
poplachů, pět požárů a tři úniky látek, dopravní 
nehody a záchrana osob/zvířat.
K prověření signalizace EPS na zimním stadionu, 
v městské knihovně, ve výrobním závodě  
v Hroznětínské ulici a v obchodním domě na 
Jáchymovské ulici jsme byli vysláni KOPIS HZS 
KVK společně s jednotkou HZS Karlovy Vary. Vždy 
se naštěstí jednalo o planý poplach. Dále jsme byli 
vysláni k prověření vystupujícího kouře z prostoru 
zahrádek za MěÚ Ostrov a v ulici Sládkova. V obou 
případech bylo na místě zjištěno, že se jedná  
o nenahlášené pálení. K prověření vystupujícího 
kouře z lesa jsme vyjížděli do Horního Žďáru, 
žádný požár nebyl zjištěn. Požár trávy a sena 
jsme likvidovali na kraji pole v Dolním Žďáru.  
K požáru chaty v Dalovicích – Vysoká, jsme byli 
vysláni společně s jednotkami SDH Dalovice, 
Hájek a jednotkou HZS KV. K dalšímu požáru  
v Karlových Varech – Drahovicích, na balkóně  
v sedmém patře jednoho hotelu, jsme byli 
vysláni KOPIS HZS KVK společně s jednotkami 
HZS Karlovy Vary, Sokolov a jednotkami SDH 
Stará Role, Tašovice, Chodov. K požáru zahradní 
chaty a hospodářských stavení v Dolním Žďáru 
byla naše jednotka vyslána společně s jednotkou 
HZS KV a JSDH Jáchymov a Hájek. O pár hodin 
později jsme na toto místo vyjížděli znovu, došlo 
k požáru balíku sena. K odstranění větví, hrozících 
pádem na zem, jsme vyjížděli do Masarykovy 
ulice. V Otovicích naše jednotka zajišťovala místo 
pro přistání vrtulníku LZS, která transportovala 
cyklistu po dopravní nehodě s osobním autem 
do nemocnice v Praze. V ulici S. K. Neumanna 
bylo za potřebí otevření bytu. K úniku PHM po 
krádeži z pracovního stroje v Hroznětíně jsme byli 
vysláni společně s jednotkou HZS Karlovy Vary. 
Únik nafty jsme likvidovali na kruhovém objezdu 
u průmyslové zóny, dále pak v ulici Karlovarská, 
Jáchymovská a Krušnohorská. Na Hlavní třídě 
jsme zachraňovali zaklíněnou kočku v okně ve 
třetím patře obytného domu. Do Družební ulice 
jsme vyjížděli k uzamčenému vozidlu, ve kterém 
se nacházelo malé dítě. K záchraně tonoucího 
se vodáka byla vyslána naše jednotka společně  
s JSDH Kyselka a HZS Karlovy Vary. Uniklou naftu 
a následnou dopravní nehodu jsme likvidovali 
na silnici č. 13 / I u Boče a v Květnové, na stejné 
silnici jsme likvidovali únik hydraulického oleje 
po poruše nákladního vozidla. Do Horního Žďáru 
k dopravní nehodě dvou osobních automobilů 
jsme vyjížděli společně s jednotkou HZS Karlovy 
Vary a v Hroznětíně jsme odstraňovali následky 
dopravní nehody motocyklu a osobního auta.
 

Milan Kuna, JSDH Ostrov

NOVÁ SLUŽBA  
MĚSTSKÉHO ÚTULKU BETY

PODZIMNÍ BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ 2014
ŠESTÝ ROČNÍK COLLIS CLAMAT 
PŘIPOMNĚL ZAVEDENÍ ODPUSTKŮ

Collis Clamat je vyhlášenou středověkou 
slavnostní, která se každoročně koná u vrhu 
Katharinenberg poblíž našeho partnerského 
města Wunsiedelu v Bavorsku. Přestože mnoho 
jejích prvků spolu s původní myšlenkou se 
opakuje, každý ročník je specifický svým tématem 
a z něho plynoucí atmosférou. Smyslem „festu“ 
je zábavnou formou připomenout dávné dějiny 
města a jeho okolí. V minulých letech se tak 
například oslavovalo vítězství měšťanů a jejich 
ozbrojené komuny nad husitskými vojsky, která 
do oblasti vyrážela drancovat bohatá německá 
města a vesnice. Tyto výboje vstoupily do 
povědomí jako spanilé jízdy či dobově rejsy. 
Letošní ročník Collis Clamat se však vracel k pro 
Wunsiedel příjemnější události a to do roku 1364. 
Tehdy získala místní farnost sv. Kateřiny, jejíž 
trosky se dodnes tyčí na zalesněném vrcholu 
Katharinenbergu, právo prodávat odpustky 
hříšníkům. Jakkoli dnes, ovlivněni Husovým 
učením, na tuto praktiku můžeme pohlížet  
s despektem, pro obyvatele tehdejšího 
Wunsiedelu se jednalo o vítaný krok. K farnosti 
totiž rázem začaly směřovat davy věřících 
poutníků, kteří do města přinášeli obchodní 
příležitosti a bohatství.
Hlavním dějištěm letošního šestého ročníku, 
jež probíhal ve dnech 15. – 17. srpna, se stalo 
rozlehlé zatravněné prostranství mezi poli, 
jemuž dominoval vyvýšený trebuchet (velký 
dřevěný prak) s řadou menších obléhacích 
strojů. Ty byly namířeny na dřevěnou palisádu, 
jež chránila maketu středověké vesnice. Kolem 
bylo rozbito vojenské ležení s bezpočtem 
prostých ale i bohatě zdobených plátěných stanů  
s ohništi. Ty se táhly až k zalesněnému vrcholu 
Katharinenbergu, který se proměnil v pravý 
středověký trh s dominantní tavernou. K dostání 
zde bylo prakticky vše od kamenných přívěsků, 
přes medovinu až po historické kostýmy a brnění. 
Vzpomínku na husitská vojska pak evokovala 
dvojice živých velbloudů, jež návštěvníky vítala 
u jedné ze vstupních bran. U samotné zříceniny 
poté vyrostlo hudební pódium, jež každý večer 
ovládly místní rockové a metalové kapely.  
Třídenní slavnost přilákala jako každý rok velké 
množství milovníků historie a časů dávno 
minulých, kteří se sem sjeli nejen z Bavorska 
ale i řady dalších evropských zemí. V davu jste 
tak snadno mohli zaslechnout i češtinu, Češi 
nechyběli ani mezi prodejci dobových suvenýrů. 
Vrcholem programu se stala sobotní podvečerní 
střelba zápalných projektilů z již zmiňovaného 
trebuchetu. Všechny střely bezpečně zasáhly svůj 
cíl a dřevěná palisáda tak v mžiku lehla popelem.  
V neděli celou slavnost zakončila ranní 
bohoslužba s dobovými prvky.

Jan Železný, šéfredaktor  

Nedílnou součástí byly rytířské bitvy (zdroj: Jan Železný).

Vedle možnosti ubytování psů v době dovolených 
nabízí Městský útulek Bety novou službu. Snad 
každý chovatel zvířat se může dostat do situace, 
kdy mu zemře domácí mazlíček a majitel si  
s touto situací neví rady. Útulek Bety nově nabízí 
možnost jeho tělo odevzdat do útulku, kde se  
o něj dále postarají. V případě, že se jedná o psa, 
vystaví jeho majiteli potvrzení pro město Ostrov, 
aby ho bylo možné odhlásit z registru psů. Tato 
služba je zpoplatněná a její cenu i další informace 
ohledně předání se občané mohou dozvědět na 
telefonním čísle 776 621 251. Útulek Bety najdete 
v Ostrově, ulice Mořičovská 1371. Otevírací doba: 
PO – PÁ  12.00 – 17.00 hod.; SO 8.00 – 13.00 hod.

Marek Šinkovič (red. upraveno)
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MDDM V ZÁŘÍ

Dne 17. července 2014 ve 14.36 hod. přijala hlídka 
MP SMS zprávu, že se po ulici Májová pohybuje 
opilý chlapec. Po příjezdu na místo hlídka zjistila, 
že se jedná o teprve desetiletého chlapce, který 
byl ve vysokém stádiu opilosti. Ten byl hlídkou 
MP ihned převezen do ostrovské nemocnice, 
kde byl hospitalizován. Na místo byla přivolána 
pracovnice OSVZ, která si celou událost převzala. 
Hlídka MP následně vyhledala pěstounku 
desetiletého chlapce a s celou situací ji seznámila. 
Díky práci APK byl poté i vypátrán mladík, který 
alkoholický nápoj koupil a chlapci jej podal. Celá 
událost je v šetření OSVZ a přestupkové komise.
 
Dne 19. července 2014 v 17.36 hod. přijala 
hlídka MP oznámení od ženy, která uvedla, že 
její  osmdesáti čtyřletá maminka jí  už od pondělí 
nezvedá telefon a nyní ani nereaguje na klepání 
a zvonění. Hlídka MP z bytu slyšela slabé volání 
a pojala podezření, že je v ohrožení lidský život. 
Na místo proto přivolala SDH Ostrov a RZS. SDH 
Ostrov za přítomnosti hlídky MP byt otevřel.  
V kuchyni byla nalezena žena, která byla při 
vědomí, ale nemohla vstát. Dle svého vyjádření 
zde ležela týden. Přivolaná RZS ženu po 
nezbytném ošetření transportovala do ostrovské 
nemocnice.  

Dne 20. července 2014 v 01.17 hod. přijala 
hlídka MP oznámení o opilém muži, který leží 
na autobusové zastávce v ulici Hornická. Hlídka 
MP na místě zjistila, že muž je nejen opilý, ale 
také zraněný. Muži byla poskytnuta první pomoc  
a přivolána RZS, která muže převezla do ostrovské 
nemocnice.

Dne 31. července 2014 v 15.50 hod. přijala 
hlídka MP Ostrov oznámení, že před Komerční 
bankou upadl starší muž a teď zde sedí a nemůže 
se zvednout. Hlídka MP zjistila, že se jedná  
o invalidního muže, který upadl v důsledku 
svého postižení, ale jinak je v pořádku a ošetření 
nevyžaduje. Strážníci pomohli muži vstát  
a doprovodili jej domů.

Ve dnech 14. července, 21. července a 4. srpna 
2014 uspořádali strážníci MP Ostrov společně 
s SDH Ostrov soutěže pro děti z příměstského 
tábora, které se konaly v zámeckém parku. 
Družstva soutěžila ve střelbě ze vzduchovky, 
v jízdě zručnosti, v hodu kroužkem, dále 
zodpovídala otázky ze zdravovědy a poznávala 
dopravní značky. Všechna družstva si vedla 
na výbornou a byla za to oceněna. Na závěr 
na všechny vždy čekala ukázka poslušnosti  
a dovedností služebního psa MP Ostrov.

Ladislav Martínek, MP Ostrov

Pohár města Ostrova
Ne, 31. 8., 14.00. hod., letní scéna MDDM
V rámci Národního šampionátu twirlingu  
a mažoretek NBTA se na letní scéně představí 
nejlepší mažoretky ČR, vítězky republikových 
kol Čech a Moravy v kategoriích klasika, twirling, 
pom-pons, sóla či dua a show a mažoretek  
z Chorvatska.
 
Zápis do kroužků MDDM a EC
V době od pondělí  1. září do pátku 12.září 
(v pracovní dny od 8.00 do 18.00 hod.) se 
uskuteční v domě dětí a ekocentru zápis do více 
než stovky zájmových kroužků sportovního, 
estetického, technického, společenskovědního či 
přírodovědného zaměření. Do kroužků se můžete 
přihlásit kdykoli i po tomto termínu v průběhu 
celého školního roku. Kroužky zahájí svou činnost 
v pondělí 15. září 2014 a ukončí svou činnost do 
konce května 2015.
Informace v domě dětí tel. 353 613 248,  
731 615 657; v ekocentru tel. 731 615 658;  
www.mddmostrov.cz.
 
Den otevřených dveří v Manětíně
So, 13. 9., 14.00 – 17.00 hod.
Srdečně zveme všechny zájemce na Den 
otevřených dveří v táborové základně  
v Manětíně, kde každoročně tráví letní prázdniny 
přes čtyři sta dětí nejen z Ostrova. Budete mít 
možnost navštívit tábor a prohlédnout si jakými 
změnami (zejména v posledních letech) prošel. 
Připravujeme od 14.00 hod. zábavný program se 
soutěžemi, skákacími hrady a opékáním vuřtů. 
Pro zájemce budou ve 12.30 hod. vypraveny 
autobusy od domu dětí, předpokládaný návrat  
z Manětína bude v 17.00 hod. Vzhledem ke 
kapacitě autobusů je nutné přihlásit se předem 
telefonicky (tel. 353 613 248) nebo osobně  
v domě dětí, a to do úterý 9. září 2014  
 
18. ročník Ostrovské míle
Út, 16. 9., od 16.30 hod.                    
Dům dětí spolu s atletickým oddílem TJ MDDM 
Ostrov organizuje od 17.00 hod. na Mírovém 
náměstí tradiční závod školních družstev. 
Současně budou v jednotlivých kategoriích 
vyhodnoceni nejlepší jednotlivci.Už od 16.30 hod. 
proběhnou úspěšné závody v hodu raketkami. 
Bližší informace ke startům i délce tratí se dozvíte 
na plakátovacích plochách, ve školách, KT  
a regionálních médiích.
 
23. Ostrovská kolejnice – výstava
Po, 22. 9. – ne, 28.9.; po/pá: 13.00 – 17.00 hod., 
so/ne: 10.00 – 17.00 hod.
Dům dětí spolu s Klubem železničních modelářů 
Ostrov pořádají veřejnou výstavu železničních 
modelů, na kterou srdečně zvou malé i velké 
příznivce mašinek. Veřejná soutěž modelů SDV 
proběhne 17. – 19. října 2014. Bližší informace 
najdete na plakátech, ve vysílání KT a v tisku.
 
Den otevřených dveří MDDM
Ne, 28. 9., od 10.00 do 17.00 hod. 
Se zahájením nového školního roku a zápisem 
do zájmových kroužků zveme do domu dětí  
v rámci Michaelské pouti malé i velké, kluky i 
holky, maminky a tatínky, kamarády a přátele. 
Přijďte si prohlédnout prostory, v nichž tráví volný 
čas téměř tisíc pět set dětí ve stovce zájmových 
kroužků. Na letní scéně vystoupí od 14.00 hod. 
děti ze zájmových kroužků MDDM.

Sportovní víkendy
V září je víceúčelové hřiště, fotbalové minihřiště 
a hřiště netradičních sportů domu dětí otevřeno 

EKOCENTRUM V ZÁŘÍ

ZE ZÁZNAMŮ MĚSTSKÉ POLICIE

Příměstský tábor MP (zdroj: MP Ostrov).

Září plné zvířátek
Út, 2. 9. – pá 3. 10., 9.00 – 13.00 hod.      
Dopolední prohlídky přírodovědných expozic 
ekocentra s odborným výkladem jsou určeny 
pro školy a školky. Vzhledem k očekávanému 
velkému zájmu doporučujeme telefonicky 
nahlásit návštěvu dopředu (tel. č. 731 615 658 
nebo 602 600 995).
 
Den otevřených dveří ekocentra
Ne, 28. 9., 10.00 - 17.00 hod.
Navštivte v rámci Dne otevřených dveří naši 
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. Pro děti bude připravený 
skákací hrad a tvoření z Pet lahví.
Přijďte, těšíme se na vás.
 
Zápis do zájmových kroužků
Zápis do ZK probíhá od 1. září do 12. září, denně 
od 8.00 do 18.00 hod. v ekocentru. Kroužky zahájí 
svou činnost v pondělí 15. září 2014 a ukončí svou 
činnost do konce května 2015. Podmínkou přijetí 
do kroužku je odevzdání vyplněné přihlášky  
a zaplacení zápisného.
 
Prohlídky pro veřejnost
Pondělí – pátek: 13.00 – 17.00 hod; sobota, 
neděle, svátky: 9.00 – 17.00 hod.
Bezplatná prohlídka venkovní části a chovatelských 
pracoven ekocentra. Mimo tuto dobu je možné 
domluvit prohlídky telefonicky.
 
Informace k akcím i k činnosti kroužků ekocentra  
v po – pá 8.00 – 18.00 hod.; 
www.eko.mddmostrov.cz; tel. 731 615 658,  
602 600 995; Facebook: Ekocentrum MDDM 
Ostrov.  
 

Petra Žlutická, vedoucí EC

denně do 20.00 hod., v sobotu a neděli od 10.00 
do 19.00 hod. Myslete i vy na své zdraví a přijďte 
si zasportovat na všech sportovištích, zahrát si 
tenis, basketbal, stolní tenis či minigolf. Můžete 
si vyzkoušet lanové a lezecké aktivity, kolotoč  
a kuželky.
Informace ke všem akcím i k činnosti  kroužků 
získáte v  domě  dětí: po – pá, 8.00 – 18.00 hod.; 
tel. 353 613 248, 731 615 657; v ekocentru:  
po – pá, 8.00 – 18.00 hod.; tel. 353 842 389,  
731 615 658.  
 

Bc. Šárka Märzová, 
vedoucí odd. nepravidelné činnosti

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Upozorňujeme občany města Ostrova, kteří 
mají ve svém občanském průkazu uveden trvalý 
pobyt ohlašovny Městského úřadu Ostrov na 
adrese Klínovecká 1204 Ostrov, že od 18. srpna 
2014 se ohlašovna mění na adresu Jáchymovská 
1 Ostrov a je proto po tomto datu nezbytná 
výměna občanských průkazů. Výměna je zdarma. 
Ostatních našich občanů, kteří nemají ve svém 
občanském průkazu uveden pobyt na ohlašovně 
Klínovecká 1204 Ostrov se tato změna netýká.

Ladislav Jiskra, 
vedoucí dopravně-správního odboru
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OHLÉDNUTÍ ZA PRAVIDELNOU 
LETNÍ ODSTÁVKOU TEPLÁRNY

Jak mnozí z Vás zaznamenali, proběhla v termínu 
21. – 25. července pravidelná letní odstávka.  
I když slovo odstávka evokuje myšlenku, že se  
v daném termínu na teplárně zastaví veškeré 
práce a všichni zaměstnanci odjedou na 
dovolenou, je tomu přesně naopak. Během 
krátké doby je potřeba zvládnout mnoho prací 
a činností, které zkrátka jindy nelze udělat, 
např. revize, příp. opravy armatur na parovodu, 
kontrola vnitřku komína a mnohé další.
Letošní odstávka proběhla dle plánu a po 
dokončení všech naplánovaných úkolů se  
v pátek odpoledne postupně začalo s uváděním 
teplárny do provozu. V pátek 25. července večer 
tekla ve většině města teplá voda a kompletně 
bylo vše zprovozněno v sobotu v brzkých ranních 
hodinách. Je na místě poznamenat, že objem 
plánovaných prací byl oproti předcházejícím 
rokům větší.
Součástí odstávky nejsou jen práce přímo na 
teplárně, ale také na výměníkových stanicích  
a rozvodech přímo ve městě. U rekonstruovaných 
pěti stanic v Lidické ulici proběhlo přepojení  
z páry na horkou vodu a výměníkové stanice jsou 
již zásobovány z nových horkovodních rozvodů. 
Díky probíhající výměně technologie dojde ke 
snížení tepelných ztrát, sníží se poruchovost 
zařízení, zlepší se regulace stanic a v neposlední 
řadě dojde ke zmenšení prostoru obsazeného 
zařízením výměníků. Uvolněné místnosti 
některých výměníků bude možné využít k jiným 
účelům, například je pronajmout.
Dále byly během odstávky v předstihu provedeny 
úpravy hlavního parovodu vedoucího do města. 
Tyto práce byly zrealizovány  v souvislosti  
s na příští rok plánovanou kompletní výměnou 
páteřního parovodu z teplárny až k poště  
a výstavbou nové hlavní předávací (výměníkové) 
stanice v areálu teplárny. Akce, na kterou  
v současné době probíhá výběrové řízení na 
zhotovitele, nese název: „Snížení emisí v Ostrově 
– Teplofikace 4. etapa – Horkovodní přivaděč do 
města včetně hlavní VS na zdroji“. Je dokončením 
přechodu z parní technologie na horkovodní 
ve městě. Součástí tohoto přechodu je také 
již zmíněná a nyní dokončovaná rekonstrukce 
v Lidické ulici. Na tuto akci je stejně jako  
u předcházejících podána žádost o dotace v rámci 
Státního fondu životního prostředí. Odhadované 
zahájení výkopových prací ve městě se plánuje  
v březnu a ukončení v listopadu roku 2015.  
O další přípravě a předpokládaném průběhu této 
akce budeme průběžně informovat.
 

Ing. Michal Tajer, 
vedoucí investičního a technického úseku 

Ostrovské teplárenské, a.s.

KABEL OSTROV

Dne 29. září zahájí vysílání nový televizní 
program KINOSVĚT TV, který nabídne řadu 
televizní premiér domácích i zahraničních pořadů 
včetně premiér celovečerních dokumentárních  
a hraných filmů. Pro diváky naší kabelové televize 
Ostrov jsme tento program zařadili do základní 
digitální nabídky na frekvenci 290 MHz. 
 

4. září
18.00 Zahájení programového bloku
  Zprávy + Informační servis  

+ Policejní zpravodajství
  Pořad: Kulturní měšec
10. září
15.00  Přímý přenos jednání  

Zastupitelstva města Ostrov
11. září
18.00  Záznam jednání  

Zastupitelstva města Ostrov
 18. září
18.00 Zahájení programového bloku
   Zprávy + Informační servis  

+ Okénko z radnice
  Pořad: Kinotip
  Pořad: S-MIX
  Pořad: Rozcestník
25. září
18.00 Zahájení programového bloku
 Zprávy + Informační servis  
 + Policejní zpravodajství
  Pořad: Škola hrou /MDDM/
  Pořad: T. T. T. – Proměny
  Pořad: Rozhovor na téma
 
Společnost KABEL Ostrov, s.r.o., provozovatel 
kabelové televize v Ostrově, upozorňuje všechny 
své předplatitele, že je oprávněna přerušit 
poskytování všech objednaných služeb, pokud 
je odběratel v prodlení s úhradou částky za 
jejich poskytování. Doporučujeme proto všem, 
aby překontrolovali své platby a vyrovnali své 
případné dluhy. Změna pořadů vyhrazena!     
 

Ing. Libuše Benešová, jednatelka

Zdeněk Slába
1. – 29. 9., Oranžerie Václava Havla
Výstava olejomaleb malíře Zdeňka Sláby. Vernisáž 
výstavy proběhne v sobotu 6. září od 15.00 hod.  
v Oranžerii Václava Havla. Promítání amatérských 
filmů (9)

9. 9., učebna, 17.00, vstupné: ZDARMA
Další díl amatérské filmové kroniky nabídne 
například pohled na Ostrov z výškové budovy, 
záběry z otevření základní školy v roce 1982, 
vzpomínky na BOB studio Základní školy 
Masarykova a mnoho dalších zajímavostí.
Velký hmyzí večer

16. 9., Oranžerie Václava Havla, vstupné: 200 Kč
Víte co je to entomofagie? Pojídání hmyzu = 
entomofagie.  Nikdy jste o tom neslyšeli? Dá se to 
jíst? Představa, která v nás vzbuzuje údiv, možná 
odpor, ale v jiných částech světa je to běžná 
součást potravy. Hmyz v sobě skrývá neuvěřitelné 
variace chutí, ale také kvalitní bílkoviny  
a nenasycené mastné kyseliny. Přijďte se dozvědět 
více. Ti odvážnější mohou také ochutnat.

Textilní šperky
23. 9., učebna, 16.00 hod., kurzovné: 100 Kč
Tvůrčí dílna Zdeňky Bílkové. K výrobě originálních 
šperků lze použít různé textilní materiály, úplety, 
bavlněné tkaniny, směsové tkaniny apod. Přijďte 
si vytvořit originální vlastnoručně vyrobený 
šperk. 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.
Jan Bauer

25. 9., učebna, 17.00 hod., vstupné: 20 Kč
Beseda se známým spisovatelem a novinářem 
Janem Bauerem, který publikuje také pod 
pseudonymem Felix Krumlowský. Věnuje se psaní 
historických detektivek a románů.

Prosím, rezervujte si místa 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, 
že od 1. září dojde k přechodu z letního provozu 
na běžnou provozní dobu. Navíc dojde k drobné 
úpravě provozní doby MK Ostrov v úterý a ve 
středu.

Oddělení pro dospělé + Čítárna – studovna:
Po, st, čt 9.00 – 18.00
Út 9.00 – 12.00
Pá 9.00 – 17.00
So 9.00 – 11.30

Oddělení pro mládež + Hudební oddělení:
Po 13.00 – 18.00
Út ZAVŘENO
St, čt 9.00 – 12.00 a 13.00 – 18.00
Pá 13.00 – 17.00
So 9.00 – 11.30

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 ZÁŘÍ

Zdroj: OT a. s.



7OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK | ZÁŘÍ 2014

AKTUALITY Z MĚSTA

Oblastní charita Ostrov nabízí možnost 
zúčastňovat se v rámci dobrovolnické aktivity 
Jóga pro každého, a to v prostorách společenské 
místnosti Vyhlídka v Domu kultury Ostrov  
(ve 2. patře vchod u Městské policie Ostrov), 
počínaje 16. zářím 2014 od 18.00 hod., prozatím 
každé úterý. Co vás všechno čeká? Cviky 
zaměřené proti bolestem v zádech, ale také na 
posílení krční, hrudní a bederní páteře, dechové 
cvičení, relaxace – úžasné uvolnění těla a mysli. 
S sebou je třeba si vzít karimatku nebo deku, 
tepláky a teplé ponožky. 

Mgr. Tomáš Fexa, 
ředitel OCHO, www.ostrov.charita.cz

S nesmírným potěšením a nemalým vděkem 
přijali členové občanského sdružení Zájmové 
skupiny důchodců Ostrov informaci o výsledku 
jednání rady města Ostrova a usnesení 
zastupitelstva, jímž bylo rozhodnutí o poskytnutí 
finanční dotace ve výši 60 tis. Kč pro činnost 
naší organizace v průběhu celého roku 2014. 
Členové výboru našeho sdružení se vynasnaží 
využít poskytnuté finanční prostředky účelně  
a efektivně ve prospěch všech více než tři sta 
členů naší organizace a to tak, že připravíme 
našim členům srovnatelný rozsah akcí v oblastech 
společenských besed, návštěv kulturních 
akcí, poznávacích výletů a ozdravné činnosti, 
stejně jako tomu bylo i v předcházejících 
letech. Naplníme tak představu o úspěšném 
zajištění projektu zdárného zapojení seniorů do 
celospolečenského života.
Výbor občanského sdružení Zájmové skupiny 
důchodců Ostrov vyjadřuje za všechny členy 
upřímné poděkování radě města i zastupitelům 
a přeje všem mnoho úspěchů v soukromém  
i pracovním procesu.

Zájmová skupina důchodců Ostrov  

V září se v našem městě uskuteční již třetí 
ročník přehlídky zrakově postižených umělců 
nazvané TyfloArt (spojení řeckého tyflos 
– slepý a anglického art – umění), kterou 
pořádá Sjednocená organizace nevidomých  
a slabozrakých ČR ve spolupráci s TyfloCentrem 
Karlovy Vary o.p.s.

V pátek 12. září 2014 odpoledne se zrakově 
postižení umělci představí v  hotelu Thermal 
se svojí   prezentací hudebních, dramatických 
a výtvarných aktivit s  ukázkami rukodělných 
výrobků, které budou také k  prodeji. Večerní 
program obohatí skupina K.T.O. s  moderátorem 
Milanem Pitkinem a nevidomý zpěvák Radek 
Žalud se zhostí nejenom role zpěváka, ale také 
role kmotra při křtu nového kalendáře na rok 
2015 pod názvem „Vidíme očima nevidomých“, 
kde na uměleckých fotografiích zaměstnanci 
TyfloCentra přibližují nelehký, ale přesto aktivní 
život nevidomých.

V  sobotu 13. září 2014 bude v  Domě kultury 
Ostrov zahájen další den přehlídky Radkem 
Žaludem a jeho muzikálovými melodiemi. 
V  průběhu odpoledne si budou moci nejen 
zrakově postižení, ale i ostrovská veřejnost  
(s brýlemi simulující zrakové vady) vyzkoušet 
tvoření vybranými kreativními technikami. 
Večerní společenský program všem účinkujícím 
zpříjemní soubor Na poslední chvíli ze Základní 
umělecké školy v  Ostrově svým divadelním 
vystoupením.

PŘIJĎTE SE PODÍVAT A PŘESVĚDČIT, ŽE I ŽIVOT 
VE TMĚ SE MŮŽE ŽÍT S  ÚSMĚVEM A LÁSKOU 
K UMĚNÍ.

Pavlína Lišková, 
TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s.

Ostrůvek zahajuje již třetí rok v rekonstruovaných 
prostorech bývalé knihovny s dalšími 
programovými novinkami.  Pravidelný program 
startujeme od pondělí 8. září 2014. Můžete se 
těšit na nové lektorky, v dopoledním programu 
například na staronové Zpívánky či na dva dny 
volné herničky, v odpoledních hodinách  na 
cvičení pro maminky s dětmi nazvané Strollering 
aneb Mateřská v pohybu, Hrátky s angličtinou, 
semináře a besedy  a v podvečer na Cvičení pro 
těhotné a maminky po porodu, či jógu. Sobotní 
dopoledne je určeno dětem s tatínky nebo 
dědečky nazvané Táto,dědo, pojď si hrát aneb 
jak se to dělá. Téměř každý víkend  máte možnost   
u nás uspořádat narozeninovou oslavu pro vaše 
ratolesti.
 
Nejen rodičům, ale i prarodičům s malými dětmi,  
nabízíme prostornou  hernu, kde si děti mohou 
hrát,  malovat, modelovat, stříhat a lepit nebo se 
seznámit a komunikovat s vrstevníky, objevovat 
mnoho svých schopností a dovedností a naučit 
se samostatnosti. Maminky si u nás mohou najít 
nové kamarádky a předávat si své zkušenosti 
nebo se aktivně zapojit mezi lektorský tým 
rodinného centra. Aktuálně hledáme pohádkové 
babičky na dlouhé zimní odpoledne. Maminkám 
– lektorkám, kterým skončila rodičovská dovolená 
děkujeme za jejich aktivitu a přejeme jim šťastný 
návrat do  pracovního procesu .
 
Od 3.října 2014  začíná pro nastávající maminky 
a tatínky Těhotenský kurz s Kateřinou Krámovou.
 
Bližší informace o našich aktivitách  najdete  na 
letáčcích u rodinného centra, v informační smyčce 
kabelové televize, na www.centrumostruvek.cz  
nebo na facebooku Rodinné centrum Ostrůvek.
 
Těšíme se na Vaši návštěvu,  Ostrůvek je tu pro Vás
 

Pavlína Lišková, jednatelka RC Ostrůvek

PŘIJĎTE SI ZACVIČIT JÓGU PODĚKOVÁNÍ RADĚ  
A ZASTUPITELSTVU MĚSTA CO JE TYFLOART?

V OSTRŮVKU ZAČÍNÁ ROK V ZÁŘÍ

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

Při dojení ovcí na Zbojské (Slovensko – Muránská 
planina) (zdroj: KČT).

Kalendář veřejných turistických akcí v září 2014:
 
6. 9.    Toužim – Toužimský puchejř  
13. 9.    Na východ od Prahy –  

Říčany a Kostelec n. Č. L. (EHD – 2 dny)
20. 9.     Šťáhlavy – Zámek Kozel  

a zřícenina hradu Lopata
27. 9.    Kadaň – netradiční cestou  

do královského města na vinobraní
27. 9.    Den železnic – Vlakem do Brd  

na Plešivec (spolu s KČT Sokolov)
 
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

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chle
bře
evně

tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým  
zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen 
Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant–černý, modrý, 
žlutý, kropenatý a bílý.

Stáří: 15-20 týdnů.  
Cena 149 -180,- Kč/ks dle stáří. 
Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky 
pouze  našeho chovu!

Prodej se uskuteční:  
ve  čtvrtek  18. září a 16. října 2014
Ostrov – u čerp. stanice Benzina | 16.00 hod.

Případné bližší informace: 
Po-Pá 9.00-16.00 hod., 
tel. 601 576 270, 606 550 204, 
728 605 840

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - 
cena dle poptávky 

PRODEJ SLEPIČEK
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V úterý 9. září 2014 se v Nemocnici Ostrov koná 
Den melanomu. Vyšetření pigmentových skvrn 
a znamének bez výběru regulačního poplatku 
proběhne v tento den od 8.00 do 12.00 a od 13.00 
do 16.00 hod. Znaménka budou vyšetřována 
v přízemí vedle recepce, v prostorách očního 
laserového centra. Nepodceňujte péči o své 
zdraví. Prevence může zachránit život, tak 
neváhejte a přijďte. Těšíme se na vás.
 
V Nemocnici Ostrov probíhají v současné době 
stavební práce na přestavbě pavilonu B pro 
psychiatrické a rehabilitační centrum. Přestavba 
výrazně zlepší kvalitu péče psychiatrického 
oddělení, které je v Nemocnici Ostrov jediné  
v kraji. Co se týče rehabilitace, rozšíří se 
ambulantní část, přibude bazén a vodoléčba.

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

V současné době probíhají v Nemocnici Ostrov 
stavební úpravy podlaží centrálního vstupu, 
které zahrnují i úpravy chirurgické ambulance. 
Zde bude provedena výměna dveří a podlah  
a obnoven topný systém. Doplněno bude 
vybavení a zázemí pro sloužící sestry. Stavební 
úpravy potrvají do 30. září 2014 a po dobu 
výstavby si vyžádají omezení, o kterém budeme 
s předstihem informovat. V rekonstruovaném 
podlaží vznikne nová prostorná hala s čekárnou 
pro klienty chirurgické ambulance a nově 
zde bude zřízena recepce. Provoz recepce 
i chirurgických  ambulancí bude po celou 
dobu stavebních úprav zajištěn. Děkujeme za 
pochopení a omlouváme se za ztížené pracovní 
podmínky.

Pozn. red.: V minulém vydání Ostrovského 
měsíčníku jsme špatně uvedli termín uzavření 
prostor porodnice. Za tuto chybu se omlouváme. 
Jan Železný, šéfredaktor

Andrea Zvolánková, 
PR specialista Nemocnice Ostrov

Zdroj: Nemocnice Ostrov.

AKTUALITY  
Z NEMOCNICE OSTROV

FINÁLE 5. 10. V OSTROVĚ!

  OSTROV 2014

našeho 
kraje

POZOR!

Soutěž 
pro všechny 

šikovné      
děti 

Přihlášku najdete na:

www.zlatyorisek.cz/
karlovarskykraj

DERNIÉRY SOUBORU HOP-HOP

Zveme Vás na derniéry tří představení souboru 
HOP-HOP.
V režii Ireny Konývkové se představí: Markéta 
Aranyossyová, Nazareno Klug, Adéla Kubištová, 
Vojtěch Palm, Pavel Raus, Věra Tomanová, Eliška 
Rojíková a Eva Pincová.
 
UKÁŽU TI CESTU RÁJEM
6. září v 15.00 hod.,
Za oponou domu kultury, premiéra 6. dubna 2012
Obraz matriarchální socialistické rodiny je 
ztvárněn prostřednictvím příběhu šestnáctileté 
Aleny Janotové – inspirováno knihou Vstup 
do ráje zakázán J. Loukotové. Představení se 
zúčastnilo přehlídky Mladé scény a Činoherního 
divadla.
 
TAK TOHLE JE NAŠE LENI?!
6. září v 18.00 hod.
Za oponou domu kultury, premiéra 1. dubna 2011
Příběh dívky, která byla dána na převýchovu do 
nacistického Německa – inspirováno knihou  

Z. Bezděkové Říkali mi Leni. Představení získalo 
mnoho ocenění na českých celostátních 
přehlídkách, v letošním roce bylo pozváno i na 
Jiráskův Hronov. Získalo si též diváky i v Anglii, 
Litvě, Rakousku.
 
UŽ ZASE SKÁČU...
6. září v 19.30 hod.
Točna v domě kultury, premiéra 26. března 2010
Vzpomínkové promítání záznamu představení  
z divadla Disk v Praze s ukázkami z představení  
a občerstvením. O chlapci, který se touží vyrovnat 
svým spolužákům, a to i přes svůj handicap – 
obrnu.
Inspirováno knihou A. Marshalla Už zase skáču 
přes kaluže. Představení taktéž oceněné na 
mnoha českých i zahraničních festivalech.
 
Vstupné na každé představení 40 Kč. Při koupi 
lístků na dvě představení je třetí zdarma. 
Doporučujeme rezervaci lístků na reditelka@
zusostrov.cz
 

Mgr. Irena Konývková, ředitelka ZUŠ Ostrov
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Slovo řeckého původu talent původně znamenalo 
„platidlo“, „poklad“. Dnes se
jím označuje mimořádné nadání. Mimořádné 
nadání je určitě dar, ale poznatky současné  
psychologie přinášejí přesvědčivé doklady o tom, 
že významným faktorem jejich probouzení jsou 
i inteligence, tvořivost a především poznávací 
dychtivost a vůle učit se. Již T. A. Edison říkal: „Talent 
je z 10 % nadání a z 90 % dřina.“ Je tedy patrné, 
že aby se poklad stal pokladem, talent talentem, 
je nutné ho nejen objevit, ale též namáhavě 
vykřesat. A že se toto úsilí podařilo mnoha žákům 
ZUŠ Ostrov pod vedením zkušených pedagogů, 
o tom určitě svědčí i následující výčet úspěchů  
v mnoha soutěžích:
 
OKRESNÍ KOLA
HUDEBNÍ OBOR v soutěži: Ve hře na housle 
získali 1. místo s postupem: A. Kábrtová,  
P. Brodec, K. Matušková, D. Kučerová. V soutěži: 
Ve hře na klavír 1. místo s postupem: Z. Křížová, 
A. Mazurova, S. Waclavová, J. Pauch, K. Krucká;  
2. místo: M. Šnoblová. Ve hře na kytaru v sólové 
hře: 1. místo s postupem: E. Balounová; 2. místo: 
J. Chládek, L. Kalašová, O. Krátký. Ve hře na kytaru 
v komorní hře: 1. místo s postupem: E. Balounová 
a L. Kalašová
 
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR v soutěži  
V přednesu do 15 let – Dětská scéna: 1. místo  
s postupem: A. Petrák, M. Huk, M. Velička,  
D. Bleha; účast: A. Machková, B. Štěpánová.

POKLAD V ZUŠ OSTROV (1/2)
KRAJSKÁ KOLA
HUDEBNÍ OBOR v soutěži: Ve hře na housle 
3. místo: P. Brodec, K. Matušková, D. Kučerová; 
účast: A. Kábrtová. Ve hře na klavír 1. místo  
s postupem: S. Waclavová, J. Pauch, K. Krucká;  
2. místo: Z. Křížová, A. Mazurova. Ve hře na 
kytaru v sólové hře 2. místo: E. Balounová;  
v komorní hře* 1. místo: E. Balounová a L. Kalašová.  
V soutěži jazzových a ostatních orchestrů ZUŠ 
1. místo s postupem After Party Band: S. Belecká, 
M. Hejhalová, I. Hrkotová, M. Jílková, P. Jílková,  
E. Šutáková, I. Hlaváčková, O. Vomočil, E. Hynková, 
P. Frýbert, J. Kubík, Z. Křížová; 2. místo B. B. Band: 
V. Bílková, V. Kubištová, G. Samcová, E. Hynková, 
O. Vomočil, E. Šutáková, N. Jírovská, J. Kubík,  
Z. Křížová; Písk-písk nová vlnka: J. Douda,  
E. Pincová, A. Palečková, V. Chmelíková,  
E. Hynková, M. Liptáková, Hanka N. Hong,  
I. Töltési, J. Kubík.
 
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR v III. Celostátní 
přehlídce LDO ZUŠ v sólovém projevu, a to  
v přednesu obdrželi Cenu poroty s postupem:  
M. Velička, M. Aranyossyová; Cenu poroty:  
K. Joo, D. Bleha; Ocenění A. Petrák; Poděkování: 
T. Novák. V dramatickém výstupu Cenu poroty 
s postupem: K. Joo, J. Roháč a H. Navrátilová, 
D. Bleha a V. Bílková, N. Klug a V. Palm  
a M. Aranyossyová; Cenu poroty: M. Velička  
a O. Petrák a A. Žemličková, M. Aranyossyová; 
Ocenění: A. E. Burešová a J. Svačina a J. Rambousek, 
T. Novák a V. Bauchner, J. Liška; Poděkování:  
Z. Novotná a B. Netrhová. V III. Celostátní 
přehlídce LDO ZUŠ ve slovesnosti 1. místo  

a postup s autorskými básněmi Tahací harmonika, 
Klobouk, Kašpárek ze sbírky Skládačka: K. Joo;  
Čestné uznání: L. Ratajčáková (za práci Mazlíčci), 
S. Weithalerová (za práci Proč padáme dolů).  
V soutěži v přednesu do 15 let – Dětská scéna: 
Cenu poroty s postupem: M. Velička, D. Bleha; 
Cenu poroty*: A. Petrák; účast: M. Huk. V soutěži 
monologů Kandrdásek 1. místo a postup:  
K. Joo, J. Liška; účast: L. Bursíková, J. Ďuržová.  
V soutěži dialogů Kandrdásek 1. místo a postup: 
A. E. Burešová + J. Svačina + J. Rambousek,  
J. Roháč + H. Navrátilová, M. Velička + O. Petrák 
+ A. Žemličková, D. Bleha + V. Bílková; 2. místo 
a postup: L. Ratajčáková + M. Loukotová +  
B. Kocifajová (světla S. Weithalerová), T. Kubíková 
+ J. Machek; účast: T. Novák a V. Bauchner, 
B. Kocifajová a S. Weithalerová. V soutěži 
monologů Pohárek – ženy 1. místo a postup:  
M. Aranyossyová; účast: A. Kubištová; - muži 
účast: P. Raus. V soutěži dialogů Pohárek 
(dospělí) 1. místo a postup N. Klug + V. Palm.  
V soutěži dětských divadelních souborů 
Dětská scéna nepřímý postup soubor Na 
poslední chvíli s inscenací Jóó, ty matky!: D. Aust,  
M. Velička, J. Machek, O. Petrák, V. Liška, T. Kubíková,  
B. Dvořáková, N. Kokrhelová, M. Čechmanová, 
L. Hemzáčková, A. Žemličková, K. Síbková,  
P. M. Phuong. V soutěži mladého divadla Mladá 
scéna Ocenění za herecký výkon: N. Klug a účast 
soubor HOP-HOP s představením Nebo taky ne?!: 
M. Aranyossyová, N. Klug, A. Kubištová, V. Palm,  
P. Raus.
V soutěži Činoherního divadla pro děti 
Popelka 1. místo a postup soubor HOP-HOP: 
M. Aranyossyová, N. Klug, A. Kubištová, V. Palm, 
P. Raus, E. Rojíková, V. Tomanová, E. Pincová  
s inscenací Tak tohle je naše Leni?! V této soutěži 
získala též M. Aranyossyová Cenu za ženský 
herecký výkon, za ženský herecký výkon získala 
též V. Tomanová a E. Rojíková Čestné uznání.
 
TANEČNÍ OBOR v tanečních soutěžích České 
taneční organizace 1. místa a postup v extralize 
Malá skupina jazz dance: L. Bursíková, K. Kunzová, 
M. Šafářová; kategorie Jazz dance: A. E. Burešová, 
M. Borková, L. Bursíková, M. Svatková, Z. Syptáková, 
J. Demeterová, N. Dušková, H. Opichalová,  
M. Šafářová, E. Voslařová, K. Lopušanová,  
T. Kunstová, N. Míchalová, K. Kunzová; v kategorii 
Mini show dance: N. Bočková, S. E. Horváthová, 
N. Kalitová, M. Krámová, T. Kunstová, J. Nečová, 
Z. Němcová, M. Nováčková, L. Svobodová,  
K. Šafářová, M. Weithalerová, N. Cabková,  
L. Frýzlová, E. Huňáčková, A. Le, A. Luncarová, 
T. Mokruschová, A. E. Burešová, N. Míchalová, 
A. Ulčová; v kategorii Modern dance:  
A. E. Burešová, M. Borková, N. Dušková,  
L. Bursíková, M. Svatková, Z. Syptáková;  
v kategorii Malá skupina modern dance:  
L. Bursíková, K. Kunzová, M. Šafářová; v kategorii 
Duo, modern dance: L. Bursíková, M. Šafářová;  
v 2. lize: P. Kunzmanová, V. Járová, K. Tamchynová; 
v 3. lize V. Járová, K. Tamchynová. V tanečních 
soutěžích Taneční skupina roku 1. místa  
a postup v extralize Show dance: A. E. Burešová,  
M. Borková, L. Bursíková, M. Svatková, Z. Syptáková, 
J. Demeterová, N. Dušková, H. Opichalová,  
M. Šafářová, E. Voslařová, K. Lopušanová,  
T. Kunstová, N. Míchalová, K. Kunzová; v kategorii 
Art dance: A. E. Burešová, M. Borková, L. Bursíková, 
N. Dušková, M. Svatková, Z. Syptáková.
 

Mgr. Irena Konývková, ředitelka ZUŠ Ostrov
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AKTUALITY Z MĚSTA PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 
OSTROV VYHLAŠUJE ZÁPIS

GYMNÁZIUM NA PRAHU 
NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

Vážení rodiče, využijte možnost zápisu vašich dětí 
do výuky v ZUŠ ve všech oborech pro školní rok 
2014/2015.

Přijímací řízení se koná:  

pondělí, 1. září,  
8.30 – 12.00 hod; 13.00 – 17.30 hod.

úterý, 2. září, 
13.00 – 17.30 hod.
 
HUDEBNÍ OBOR:
Masarykova 717, učebna HN
Štěpánka Hamar,  telefon. 353 300 541; 
zástupce ředitelky Jaroslav Chmelík, 
telefon. 353 300 540.

Přijetí možné na tyto nástroje: smyčce (housle, 
violoncello, kontrabas), klavír (klavír, akordeon), 
dechové dřevěné (zobc. flétna, příčná flétna, 
klarinet, saxofon, hoboj, fagot), dechové žesťové 
(trubka, lesní roh, pozoun, tuba), kytara (klasická, 
elektrická, baskytara), bicí, zpěv (sólový, sborový), 

V minulém roce oslavilo ostrovské gymnázium již 
60. výroční svého působení. To však neznamená 
přípravy na důchod. Naopak, do následujícího 
školního roku vstupuje s mladistvým optimismem 
a několika změnami.
 
Ze školy odešel Mgr. Milan Martinek, 
dlouholetý ředitel, během jehož působení se 
gymnázium stalo jednou z nejúspěšnějších  
a nejrespektovanějších škol Karlovarského 
kraje. Škola prošla zásadní proměnou interiéru 
i exteriéru. Především se však mohla pochlubit 
velmi dobrými statistikami studijních výsledků 
svých žáků a ohromnými úspěchy studentů  
v soutěžích i na mezinárodní úrovni. Škola byla 
vedena velmi koncepčně a progresivně, a proto 
měla vždy velký počet zájemců o studium. 
Čtrnáct let, v nichž M. Martinek gymnázium 
vedl, zůstane v jeho dějinách zapsáno jako 
období rozkvětu a intenzivní cesty za kvalitním 
vzděláváním. M. Martinkovi děkujeme a v novém 
působišti přejeme vše dobré. Novým zástupcem 
ředitele školy se stal Mgr. Jiří Fresser. Přejeme mu 
čerstvou energii
a řadu nových nápadů, jimiž ostrovské 
gymnázium posílí.
 
Během prázdnin se podařilo na pavilonu 
A zrekonstruovat rozvody elektřiny  
a telekomunikační sítě, v několika učebnách na 
obou pavilonech přibyly nové dataprojektory či 
interaktivní tabule. Velký kus práce přitom odvedl 
Ing. L. Ščerba, náš vyučující IVT.
Noví studenti dvou tříd osmiletého a jedné třídy 
čtyřletého studijního oboru tak nastoupí do školy 
moderní a velmi dobře vybavené.
 
Minulý školní rok vyvrcholil na konci června 
slavnostním Gymnaziálesem v DK Ostrov, na 
němž byla oceněna téměř stovka úspěšných 
studentů. Jsme přesvědčeni, že i nadcházející rok 
(již s číslem 61) bude neméně radostný a úspěšný. 
Nováčkům přejeme co nejlepší známky
a harmonické soužití s novými spolužáky, všem 
kantorům radost z práce i dobré zprávy od svého 
zřizovatele.
 
PS: Pěvecký sbor gymnázia slaví výročním 
koncertem 19. září v kostele Zvěstování Panny 
Marie dvacet let své historie. Srdečně vás zveme!
 

Mgr. Libor Velička

elektronické klávesové nástroje (keyboard). 
Možnost začlenění nových hráčů do již stávajících 
souborů a orchestrů: Swing Band, Písk – Písk, JQS, 
Ad libitum, After Party Band, B. B. Band, flétnový 
soubor Ema, flétnový soubor Anička, Pěvecký 
sbor, Kytarový orchestr, Rockeři z II. patra a jiné 
menší soubory.
 
VÝTVARNÝ OBOR:
Masarykova 715, učebna VO
Mgr. Hana Vaculíková, tel. 353 300 557 – 8.
 
TANEČNÍ OBOR:
Masarykova 1195 (školka), kancelář TO
Mgr. Andrea Burešová, tel. 353 822 063. 

Možnost zapojení do tanečního souboru Mirákl  
i do souboru klasického tance!
 
LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR:
Masarykova 1195 (školka), kancelář LDO
Mgr. Irena Konývková, 
tel. LDO – 353 842 813, ředitelna – 353 300 550. 

Možnost začlenění do divadelních souborů HOP-
HOP a Na poslední chvíli. 

Ve školním roce 2014/2015 bude opět otevřen 
přípravný ročník pro mimořádně nadané děti. 
Rodiče již přijatých žáků do tohoto ročníku také 
přijdou k zápisu, a to do výtvarného oboru dne  
1. nebo 2. září – Mgr. Hana Vaculíková, 
telefon. 353 300 557 – 8.
 
Upozornění: zápis se též týká všech žáků již 
přihlášených na naší škole, ti se však zapisují  
u svých třídních učitelů.
 

Jaroslav Chmelík, ZŘŠ ZUŠ

Pavilon B gymnázia (zdroj: GO Ostrov).



CO SLÍBÍME, TO SPLNÍME
 V programu z roku 2010 jsme slíbili:

	 Centrum	sociálních	služeb	 
v	bývalé	knihovně

	 Cykloprojekt	„Ostrovské	rondo”
	 Revitalizace	lokality	„Kopce”	
Nové	trasy	MHD 
k	obchodním	centrům

	 Zvýšení	podpory	neziskovým	
organizacím,	vytvoření	
sportovní	komise

	 Konání	vánočních	 
a	farmářských	trhů

	 Rekonstrukce	domu	kultury

TOP 09 Ostrov

Přijďte 10. a 11. října k volbám7
Volte číslo
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KULTURNÍ AKCE

Festival Oty Hofmana se vrací ke svým tradicím. 
V letošním roce představíme nové festivalové 
logo, jehož autorkou je Eliška Failová (vedoucí 
klášterního areálu při Domu kultury Ostrov). 
Tento nový symbol bude festival provázet  
v několika dalších letech. Letošní 46. Dětský 
filmový a televizní festival Oty Hofmana (5. – 
9. října 2014) bude „pracovat“ s tímto logem, 
které bude ústředním motivem na webových 
stránkách, na festivalovém katalogu, na plakátech 
a na všech propagačních materiálech.
 
Další tradicí, ke které se festival vrací, je obnovení 
Klubu Martin, který byl založen v roce 1966 jako 
Dětský filmový klub Martin, jeho členové pak 
iniciovali založení Národní přehlídky dětské 
filmové tvorby – našeho dnešního festivalu.  
U zrodu klubu Martin stál tehdejší herec Jaroslav 
Vízner (filmy Volejte Martina, U telefonu Martin, 
Martin a devět bláznů, Martin a červené sklíčko), 
který v roce 2001, po svém návratu z emigrace ze 
Švýcarska, navázal na své přátelství s Ostrovem, 
hlavně s festivalem, a stal se jeho milým hostem. 
Byl to on, kdo měl velký zájem o znovuobnovení 
činnosti filmového klubu Martin, což se v roce 
1999 na chvíli i podařilo. Do třetice všeho dobrého 
byla činnost Klubu Martin slavnostně obnovena 
dne 11. června 2014, za přítomnosti Jaroslava 
Víznera a Otty Hofmanna (syna spisovatele  
a scénáristy Oty Hofmana). Klub Martin tentokrát 
oslovil „dospěláky“, dřívější členy filmového klubu 
Martin a „kamarády“ domu kultury, aby se stali 
jeho členy a podpořili tak hlavně dětský filmový 
a televizní festival Oty Hofmana. Vyzýváme 
proto případné zájemce o členství v klubu, aby 
si v Informačním centru domu kultury vyzvedli 
průkazku, zapsali se do seznamu členů a seznámili 
se s podmínkami a výhodami členství v klubu.
 
V RÁMCI FESTIVALU JSOU V PŘEDPRODEJI 
VSTUPENKY NA TYTO AKCE:
 
HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
7. října 2014, 17.00 hod.
divadelní sál DK, 
festivalové vstupné 80, 100, 120, 140 Kč
DIVADLO Spejbla a Hurvínka Praha
 
ADAM MIŠÍK – 6. října 2014, 18.00 hod.
divadelní sál DK, festivalové vstupné 150 Kč
Adam Mišík je mladý český zpěvák, kytarista  
a herec. V červnu 2013 se vydal na sólovou dráhu 
a podepsal smlouvu na své první sólové album 

Ředitel DK Karel Tetur s Ottou Hoffmanem ml.  
(zdroj: DK Ostrov).

Zdroj: DK Ostrov.

FESTIVAL OTY HOFMANA 
MÁ SVÉ LOGO ROZTANČENÉ LÉTO

ZÁŘÍ – MĚSÍC HUDEBNÍHO  
I HISTORICKÉHO DĚDICTVÍ

Již devatenáct let, vždy první týden v září, 
propuká v Karlových Varech a okolních městech 
pestrobarevná přehlídka tanečníků a hudebníků 
ze všech koutů světa. Každoročně jsou zde  
k vidění soubory z celé České republiky, ze států 
evropských, ale i exotických zemí vzdálenějších 
světadílů. Akci pořádají členové karlovarského 
Souboru písní a tanců Dyleň, jejichž snahou 
je uchovat a šířit lidové tradice našeho kraje  
a ukázat všem návštěvníkům, že folklor stále žije. 
Již druhým rokem je navázána spolupráce a tak si 
i my v Ostrově 4. září od 15.00 hod. na Mírovém 
náměstí užijeme něco z té slávy. Těšit se můžeme 
na soubory z Maďarska, Slovenska a Slovinska. 
Doufejme, že akci bude provázet pěkné podzimní 
počasí a pohodová atmosféra, kterou společně se 
soubory na náměstí vytvoříme.

Martina Pavlasová

Měsíc září bude v ostrovském klášterním areálu 
ve znamení významných kulturních událostí, 
jako jsou Rok české hudby nebo Dny evropského 
dědictví.
 
Rozverná pohádková atmosféra, která se během 
letních měsíců nesla klášterním kostelem 
Zvěstování Panny Marie, se nyní změní; nová 
výstava se zaměří na téma mnohem závažnější. 
V letošním roce 2014 si celý svět připomíná sto 
let od počátku I. světové války. Velká řada muzeí, 
měst a institucí vzpomíná na vypuknutí této 
katastrofální události prostřednictvím výstav, 
zaměřených na různé aspekty této války. Díky 
Spolku přátel města Ostrova se jednou z takových 
výstav může pochlubit i město Ostrov.
 
Výstava umístěná v klášterním kostele připomene 
všem návštěvníkům historické souvislosti, jež 
zapříčinily tento velký evropský rozvrat. Díky 
úsilí Mgr. Zdenky Čepelákové, Vojtěcha Písačky  
a dalších budou k vidění i zcela originální 
materiály ze soukromých archivů, které poodhalí 
válečný život československých legionářů. 
Připravovaná expozice ovšem nebude zaměřená 
pouze na obecné světové události, ale také přímo 
na Krušnohoří, Karlovarsko a dopad této války 
na ostrovské obyvatele. Výstavu oživí i ukázky 
válečných plakátů z celého světa s řadou dalších 
exponátů, které zapůjčilo muzeum v Karlových 
Varech. Vernisáž výstavy zahájí ve středu 3. září 
v 17.00 hod. Mgr. Zdenka Čepeláková. Poté 
bude následovat další doprovodný program.  
V neděli 28. září v 17.00 hod. se koná ekumenická 
bohoslužba za oběti I. světové války a ve dnech 
23. až 26. září, vždy od 9.30 do 12.30 hod., budou 
připravené komentované prohlídky výstavy pro 
školy a veřejnost.
 
Účast klášterního areálu na Dnech evropského 
dědictví pak přináší také možnost prohlídek kaplí 
ve dnech 7. a 14. září po celý den zdarma.
 
Dále nás čeká program k Roku české hudby 2014, 
jenž je programem podpory české hudby se 
státní veřejnou pobídkou Ministerstva kultury ČR  
a opírá se o výročí významných českých hudebních 
umělců. Právě tyto vybrané jubilanty vyzdvihne  
a představí Vítězslav Podrazil se svým souborem 
Atlantis Collegium v pátek 12. září v 19.00 hod.. 
Koncert pro Rok české hudby ovšem bude i ve 
znamení literátů. Poezie českých básníků zazní  
v podání herce Jana Šťastného, který se v úvodu 
stručně zmíní o našich letošních jubilantech  
v souvislosti s Rokem české hudby. Seznámí nás 
také s některými historickými okolnostmi a tím 
tematicky propojí koncert v jeden celek s aktuální 
válečně zaměřenou výstavou.
 
Budeme se těšit na viděnou.
 

Eliška Failová, vedoucí klášterního areálu

Tvoje světy se stejnojmennou písní a zároveň  
v témže roce se stal objevem roku v anketě Český 
slavík Mattoni 2013.
 

Ing. Karel Tetur, ředitel Domu kultury

NOVĚ OTEVŘENO

       

DOMÁCÍ UZENINY  
Hajšo LAHŮDKY

sýry -  bagety - chlebíčky - nápoje 

OSTROV, St. náměstí 21
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PĚVECKÝ SBOR GYMNÁZIA 
SLAVÍ DVACET LET

DŘEVĚNÉ VARIACE 
IVANA SCHAFRA

OSTROVSKÝ KODRCÁK 2014

LETOHRÁDEK OSTROV

Pátek, 19. 9., v 19.09 hod.
kostel Zvěstování Panny Marie
Koncertu Pěveckého sboru Gymnázia Ostrov  
a jeho hostů
 
Na diváky (kteří se budou často prolínat se 
zpěváky) čeká dvacet písní z dvaceti let historie 
sboru. Sbor zpívá úpravy lidových písní, 
renesanční i barokní skladby, spirituály, ale také 
Beatles, Queen nebo slavné muzikálové skladby. 
Výroční koncert tak bude ne zcela plánovaným 
pěveckým jam session, neboť u každé písně platí 

5. září – 28. září 2014
Výstava dřevěných soch a plastik na Staré radnici 
s názvem Dřevěné variace Ivana Schafra
 
Ivan Schafer  se narodil v Karlových Varech  
v roce 1948 a žije tam dosud. Technickou profesi 
projektanta, vykonávanou převážně za stolem 
v uzavřeném prostoru, kompenzoval toulkami 
přírodou, kterou se občas pokoušel zachytit 
v kresbách a malbách. Uvolnění a oslovení 
přírodou tak přenášel svým výtvarným projevem 
do krajin, kytic a zátiší. Stále více ho lákalo 
prostorové ztvárnění vjemů, nálad a představ. 
V posledních letech se věnuje dřevěným 
skulpturám – „špalkům“, jak říká do dřeva 
tesaným abstraktním objektům i „reálnějším“ 
figurám. Dřevěná díla většinou ponechával  bez 
konzervačních a zušlechťujících povrchových 
úprav. Nevyřezává, spíše vytesává a dobrušuje. Ctí 
přírodní, stárnutím měnící se barevnost a kresbu 
dřeva, jeho vůni a ušlechtilost. Nerad prozrazuje 
své názvy abstraktních děl, vždyť každý vnímá 
stejné tvary, linie, barvy, vůně a tóny po svém. 
Od složitě proplétaných linií se postupně 
propracovává k jednoduchým tvarům, jasné linii 
a výrazu, nebrání se již povrchovým úpravám  
a barevnému tónování. Pokud se mu dostane pod 
ruku pískovec je to pro něho lákavá změna.
 
Svoji tvorbu dlouhá léta veřejně neprezentoval. 
Neodvažoval se. K tomu se poprvé odhodlal po 
naléhání přátel a tak díky paní Kabešové poprvé 
samostatně vystavoval v její abertamské galerii 
Arnika v r. 1997 a podruhé v r. 1999. V Ostrově ve 
Staré radnici vystavoval dřevěné sochy a výběr 
obrazů v r. 2003. Jeho poslední presentací na 
stejném místě byla v roce 2011 výstava „Dřevěné 
variace“, na kterou navazuje připravovaná výstava 
na září tohoto roku opět pod krásný krov Staré 
radnice.
Zveme všechny milovníky barvy a vůně dřeva na 
půdu Staré radnice.
 

Jana Dvořáková

Zdroj: Mgr. Libor Velička.

– kdo přijde a zná (pamatuje si), ten zpívá.
 
Gymnaziální studentský sbor zpíval během 
dvaceti let posluchačům na mnoha pódiích  
v Čechách i v Německu. V roce 1998 absolvoval 
i mezinárodní projekt Jidische Lieder. Je milé, 
že mnozí z jeho členů ve sborovém zpěvu 
pokračovali i ve vysokoškolských či dokonce 
poloprofesionálních sborech po celé republice.
 
V tomto roce pořádal smíšený sbor Gymnázia 
Ostrov již 10. ročník Jarního zpívání, na které 
zve pravidelně každý rok hosty z nejbližšího 
okolí i muzikanty z partnerských gymnázií  
z Bavorska a Saska. Jarními i vánočními koncerty 
se gymnaziální sbor stal již dávno trvalou součástí 
kulturní nabídky města Ostrov, které jej i finančně 
podporuje. Sbor vede Mgr. Libor Velička.
 

Mgr. Libor Velička

Folkový a country hudební festival Ostrovský 
kodrcák má v Ostrově již mnohaletou tradici  
a je zárukou pestré muziky, dobré nálady a hlavně 
všeobecné pohody. Nenechte si tak ujít 14. ročník 
Ostrovského kodrcáku, který jsme pro vás ve 
spolupráci s Ostrovskými Tučňáky a za finanční 
podpory města Ostrov připravili na sobotu 6. září 
2014 od 15.30 hod. tradičně v areálu restaurace 
Atlantis. Těšit se můžete na bluegrassovou 
skupinu Výměna, písničkářku Lenku Václavkovou,  
country&bluegrass skupinu Křáp, pořadatelský 
DRC Ostrov, irské melodie v podání skupiny 
Alison a folk-rockovou Ulici.
 
Vstup je zdarma, tak přiveďte i vaše děti, na které 
čeká soutěžení a sladké odměny. Festivalovým 
večerem v rodinném duchu nás provede ostřílený 
moderátor hudebních festivalů a soutěží Aleš 
Pokorný ze skupiny Ulice. Těšíme se na vás!
 

Pavel Jindra, 
za pořadatele o.s.Ostrovský kodrcák, DRC

pobočka Galerie umění Karlovy Vary
příspěvkové organizace Karlovarského kraje
 
adresa: Zámecký park 226, 363 01 Ostrov
tel. 353 842 883, 737 072 522
e-mail: letohradek@galeriekvary.cz,
www.letohradekostrov.cz
otevírací doba: úterý – neděle, 10.00 – 17.00 hod., 
první středu v měsíci vstup zdarma
 
VÝSTAVY:

Jitka Kůsová/ O lidském... / Pod kůží
26. 6. – 28. 9. 2014
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.

Mladí lvi v kleci/ Umělecké skupiny německy 
hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska 
v meziválečném období
26. 6. – 28. 9. 2014
Výstava Mladí lvi v kleci představuje v ostrovském 
Letohrádku umělecké skupiny německo-českých 
a německo-židovských umělců z příhraničních 
oblastí bývalého Československa v meziválečném 
období, zejména však v období 20. let 20. století. 
Sály barokní stavby dovolily vystavit padesát pět 
obrazů a téměř šedesát grafických listů a kreseb od 
autorů, jejichž dílo nebylo až do loňské premiéry 
v Oblastní galerii v Liberci považováno za součást 
dějin československého umění v letech 1918 – 
1938. V našem nejbližším regionu, tzv. Egerlandu, 
byl neznámějším spolkem německých výtvarníků 
Metznerův svaz (Metznerbund), vzniklý zprvu 
v Chebu a záhy přesunutý do Karlových Varů. 
Představení jeho členů – karlovarských umělců 
Hugo Uhera, Carla Thiemanna nebo Wilhelma 
Srb-Schlossbauera či kraslického Franze Grusse 
a bochovského Oswalda Voh patří ke zpestření 
výstavy. Obohacením je i ukázka čtyřiceti 
grafických listů z fondů ostrovské galerie. Pražské 
výtvarné scéně a skupině Prager Secession je 
věnována výstava v Galerii výtvarného umění  
v Chebu (GAVU CHEB).
 
DOPROVODNÝ PROGRAM:

Scrapbooková minialba
sobota 13. 9. 2014 ve 14.00 hod.
Tvorba zážitkových minialb využívající fotografie 
z prázdninových dovolených. Nezapomeňte si 
přinést vlastní fotografie.
Vstupné: 80 Kč (v ceně zahrnuty potřebné 
výtvarné materiály).
 
Přátelské setkání se sochařkou a kreslířkou 
Jitkou Kůsovou
čtvrtek 18. 9. 2014 v 17.00 hod.
Derniéra výstavy klášterecké umělkyně 
doplněná o autentické vzpomínky na mizející 
části Chomutova a Klášterce. Jitka Kůsová bude 
také vyprávět o těžkostech a zdarech jejího 
sochařského řemesla a umění.
Vstup zdarma.
Koncert pro citlivé duše/ Léčivá moc hudby
čtvrtek 18. 9. 2014 v 19.00 hod.
Hudební vystoupení Karla Richarda Marinova 
a Ladislavy Písničky Svobodové zaměřené na 
léčivou a meditační hudbu.
Vstupné: 100 Kč.
 
Komentovaná prohlídka výstavy Mladí lvi v kleci 
čtvrtek 25. 9. 2014 v 15.00 hod.
Dílo a osudy pozapomenutých umělců 
německo-českých a německo-židovských kořenů, 
připomenou autoři výstavy Mladí lvi v kleci – Anna 
a Ivo Habánovi. Je to poslední příležitost podívat 
se na unikátní obrazy, sochy a grafické listy, neboť 
tato díla se zakrátko vrátí do depozitářů galerií  
a muzeí z Čech a Moravy.
Vstupné: 40/20 Kč.
 
Umělecké sympózium
neděle 28. 9. 2014, 10.00 – 17.00 hod.
Druhý ročník přehlídky tvorby profesionálních  
i amatérských výtvarníků, designérů a šperkařů  
 regionu doplněný o autorské výtvarné dílny pro 
veřejnost.
Vstupné zdarma.
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 KŘÍŽOVKA

TAJENKA KŘÍŽOVKY

Vážení luštitelé, správné znění tajenky z minulého čísla zní: „FILMOVÉ PREMIÉRY V OSTROVSKÉM KINĚ“. Výherci vstupenek se stávají 
pan Miroslav Ptáček a paní Natálie Linhartová (oba z Ostrova). Gratulujeme! Správné odpovědi odesílejte na emailové adresy 
sefredaktor@dk-ostrov.cz či 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 grafická společnost Alfasoft s. r. o.).  
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ROZHOVOR

ROZHOVOR  
S MILUŠÍ KOBESOVOU

Mgr. MILUŠE KOBESOVÁ
Srpnové vydání Ostrovského měsíčníku jsme 
zasvětili tématu otevření zrekonstruovaného 
zámku a Pohledové zdi. K tomuto tématu se ještě 
krátce vracíme i v tomto čísle, abychom odhalili 
archeologické „poklady“, jenž znovu spatřily 
světlo světa během archeologického průzkumu 
a následných stavebních prací. Více nám o nich 
poví kurátorka výstav Mgr. Miluše Kobesová.

Rekonstrukce ostrovského zámku přinesla řadu 
nových poznatků o stavbě samotné, ale i o jejích 
starších dějinách z období působení rodu Šliků. 
Můžete pro čtenáře zmínit ty nejdůležitější  
z nich?

Rod Šliků držel ve svém majetku ostrovské 
panství v letech 1334 až 1585. Stálým sídlem rodu 
se stal až za Kašpara Šlika, který zámek vybudoval 
a vytvořil z něj správní a sídelní centrum rodu. 
Jak vypadala jeho gotická podoba, to lze vidět 
na kresbě hmotové rekonstrukce zámku od 
Mgr. Lubomíra Zemana ve Dvoraně. Hloubkový 
stavebně-historický průzkum odhalil řadu nových 
poznatků z nejstarší historie zámku, která spadá 
až do druhé poloviny 13. století. Podařilo se 
potvrdit opevnění původního sídla, identifikovat 
vstupní bránu do hradu včetně padacího mostu, 
středověkou studnu. Zajímavým objevem byla  
i soustava barokních vodních  kanálů.

V rámci archeologických průzkumů a stavebních 
prací bylo nalezeno velké množství drobných 
historických předmětů. Ty připomíná výstava 
„Ze skrytých tajností zámku“ přístupná 
veřejnosti v prostorách Dvorany, na níž jste se 
osobně podílela. Můžete nám o ní říci něco více, 
jaké předměty jsou zde k vidění, popřípadě jak 
probíhala její příprava?

Příprava byla velmi zajímavá. Z mnoha 
nalezených předmětů bylo třeba vybrat ty, které 
by veřejnosti přiblížili život na zámku v průběhu 
staletí. Podstatné je, že se výstava podařila,  
a dle odezvy z laické a odborné veřejnosti je 
na rozdíl od některých archeologických výstav 
velmi srozumitelná. Napadlo nás totiž s kolegou  

Mgr. L. Zemanem, že využijeme nejen 
archeologického materiálu, který se našel během 
průzkumu, ale i zdánlivě zajímavé-nezajímavé 
předměty z nálezů „za komínem, pod podlahou, 
v zastrčených koutech“, tedy předměty, které 
někdo vyhodil, zapomněl, či ztratil. Proto ve 
vitrínách kromě archeologického materiálu – 
keramických střepů nádob, okovu z gotické 
studny zámku apod. uvidíte i plechové nádobí 
z 1. poloviny 20. století, různé typy skleněných 
lahví, keramické láhve na minerální vodu  
z 2. pol. 19. století, jutové kbelíky z 18. – 19. století, 
dětskou botičku a čepičku z 20. století, ale i maltu 
z různých historických období, torza nádherných  
keramických fajánsových dlaždic ze zámecké 
Dianiny lázně apod. Kdybych měla pokračovat, 
výčet by byl ještě mnohem delší.

Ozdobou celého komplexu je stříbrná 
pokladnice osázená jáchymovskými tolary, jež 
je součástí výstavy mapující historii rodu Šliků. 
Co ji činí natolik vzácnou a jak se Vám podařilo ji 
pro ostrovský zámek získat?

Do čtyř obvodových stěn a víka kazety je 
osazeno čtyřicet čtyři mincí – jáchymovské tolary, 
plánské tolary a na víku krušnohorské medaile 
z jáchymovské mincovny. Na vysvětlenou, 
král Ferdinand I. Habsburský jáchymovskou 
mincovnu převzal do své správy od Šliků v roce 
1528, přičemž odnětí jáchymovské mincovny 
Šlikové Habsburkům nikdy nezapomněli.  
V důsledku této královské exekuce začali 
Schlikové razit nové konkurenční mince tzv. 
plánské tolary v Plané u Mariánských Lázní. Proto 
je kazeta osázena šlikovskými jáchymovskými  
a plánskými tolary. Jde o dílo evropského 
významu, a proto byla prohlášena za kulturní 
památku. Je to úžasná práce! A jak se dostala 
do Ostrova? Nebylo to jednoduché! Kontakt na 
rodinu Schliků jsem získala od PhDr. Naděždy 
Kubů, CSc., pracovnice Generálního ředitelství 
Národního památkového ústavu v Praze. Pak už 
vše záleželo na osobním kontaktu a vstřícnosti 
rodiny Šliků. Jsem velice ráda, že žádosti  
o zapůjčení kazety městu Ostrov rodina vyhověla. 
V současné době kazeta již není jejich majetkem, 
neboť na začátku roku 2014 byla odkoupena 
státem.

Pokladnice však není jedinou cenností. Hovoří 
se i o dalších významných exponátech. Řekněte 
nám o nich více?

Máte pravdu. Já ale považuji všechny vystavené 
předměty za výjimečně cenné. Ale Vy asi 
máte na mysli Horní zákoník pro Jáchymov od 
Štěpána hrabě Šlika, který byl vydán v Lipsku 
Valentinem Schumanem roku 1518. Je zapůjčen 
ze státního zámku Mnichovo Hradiště. Nebo  
z majetku rodiny Šliků holbu z tepaného stříbra  
s plánským šlikovským dvoutolarem od mincmistra 
Johanna Pelleta von Hundta z roku 1660  
a s nejstarším šlikovským jáchymovským tolarem 
od mincmistra Ulricha Gebharda pravděpodobně 

z doby kolem roku 1520. Holba byla vyrobena 
jako dar hraběte Františka Arnošta Šlika Gustavu 
Kalixtu Bironovi, vévodovi Kuronskému. Jen pro 
zajímavost, vévoda Kuronský byl otcem kněžny 
Zaháňské, kterou určitě znáte z díla Babička od 
Boženy Němcové. Oba vystavené předměty jsou 
rovněž prohlášené za kulturní památky. Zajímavé 
jsou i renesanční tisky z Latinské knihovny Města 
Jáchymova, šperky, závěsy se zakomponovanými 
mincemi, tzv. loketské, které byly součástí 
krušnohorských krojů. I galerie příslušníků rodu 
Schliků ze státního zámku Sychrov a státního 
hradu Hrubý Rohozec je velmi interesantní. Je 
toho tolik, že je lepší se na výstavu přijít osobně 
podívat, než předměty vyjmenovávat.
 
V čem vlastně spočívá práce kurátorky 
podobných historických výstav? Jak vypadá Váš 
typický pracovní den? 

Můj pracovní den? Je různý. Hodně papírování. 
Práce kurátora historických výstav spočívá 
hlavně v něčem jiném. Musíte umět vytipovat 
pro výstavu sbírkové předměty, vědět, kde jsou 
uloženy, znát kontakty, možnosti. A hlavně musíte 
umět komunikovat, mít v odborné veřejnosti 
dobré přátele, vědět, na koho se můžete obrátit... 
Každý sbírkový předmět musíte umět určit  
a zařadit do doby. To mnohdy znamená 
zdlouhavou práci s archivními dokumenty  
a odbornou literaturou. Dále musíte vědět, jaké 
druhy vitrín můžete použít, jak nejlépe expozici 
nasvítit a jak ji nejlépe zakomponovat do 
výstavního prostoru. Každý předmět je z jiného 
materiálu, tzn. jiné podmínky pro vystavování. Je 
nutné spolupracovat s výtvarníky, grafiky apod. 
A hlavně mít také dobrý tým! A s tím jsem se 
při realizaci výstav v ostrovském zámku setkala: 
Mgr. Lubomír Zeman, Mgr. Zdenka Čepeláková, 
Bohumila Budínová... Pochopitelně i upřímný 
zájem ze strany zřizovatele, tedy města Ostrov, 
byl naprosto rozhodující.

Jan Železný, šéfredaktor

Miluše Kobesová (vlevo) při vernisáži výstavy 
(zdroj: Zuzana Železná).
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K VÝSTAVĚ 100 LET  
OD 1. SVĚTOVÉ VÁLKY

Ještě k výstavě „100 let od první světové války“, 
která probíhá ve dnech 3. září – 3. října. Část výstavy 
je věnována československým legiím. Právě ona 
dobrovolná účast Čechů a Slováků v armádách 
Dohody a jejich oběti přispěly významně ke 
vzniku a uznání samostatné Československé 
republiky. Tato hnutí se spontánně organizovala 
ve Francii (1915), v Rusku (1917) a v Itálii (1918). 
Češi a Slováci se hlásili v menší míře také do 
armády srbské (1916). Šlo především o zajatce 
a přeběhlíky z rakouské armády. Organizačně 
a finančně podporovali osvobozenecký zápas  
i krajané z Ameriky. Roku 1916 uskutečnili také 
nábor dobrovolníků pro kanadskou armádu. 
Od roku 1917 se na 2 300 našich mužů podílelo 
v kanadské armádě na bojích ve Francii, mezi 
jinými v bitvách u Vouziers a Terronu.
 
 Nejpočetněji a nejúčinněji se uplatňovali naši 
legionáři v Rusku. Zpočátku  to byli čeští a slovenští 
přesídlenci, a to již od roku 1914 jako „Česká 
družina“, později Československá  brigáda, v níž 
se soustředili hlavně zajatci – rakouští vojáci, kteří 
k ruské armádě sami přešli. V případě vítězství 
Centrálních mocností  (Rakousko, Německo, 
Turecko a  Bulharsko) na ně přitom čekaly nejtěžší 
tresty. Porušili totiž přísahu věrnosti Rakousku-
Uhersku a jejímu císaři. Svědčí o tom i v roce 1916 

vydané „Album velezrádců“ s údaji o jednotlivých 
účastnících protirakouského odboje. Ocitl se 
v něm také můj otec František Pražan (1888 – 
1975) z východočeské Poličky, který je autorem 
obsáhlého „Deníku války Evropské“.  Se svou 
učitelskou důkladností v něm zachytil významné 
události i každodennost oněch téměř šesti let 
(1914 – 1920) strávených mimo domov.
 
 Tatínkovy deníky – malé čtverečkované sešitky 
psané drobným písmem inkoustovou tužkou 
– začínají 26. července 1914 dnem mobilizace. 
Tehdy si několik učitelů a sokolů slíbilo 
rukoudáním, že se sejdou v Rusku. Předpokládali 
totiž, že narukují do Haliče. Již 30. listopadu téhož 

roku při ústupu rakouského vojska u Dukelského 
průsmyku tatínek svůj slib uskutečnil a s několika 
přáteli „mokrý, hladový a zmrzlý“ přešel k Rusům. 
Čekala je dlouhá cesta „široširými pláněmi 
zasněženého Ruska“ a na Nový rok 1915 dorazilo 
na dvě stě zajatců do kazašského Petropavlovska. 
Sice jako„austrijáci“, rakouští zajatci, ale přesto 
Slovani, byli přijati celkem příznivě a přiděleni 
do okolních obcí. Otec byl přijat do nedávno 
založené sibiřské vsi Vozněsenska a to do 
rodiny kozáckého přesídlence Marka Faliloviče 
Morozova. Zvykal si na nový způsob života  
a nezvyklá jídla, pracoval v hospodářství, učil se 
ruštině, také fotografoval, ale hlavně se svými 
přáteli zpíval a hrál. Jejich „Sibiřský hudební 
kroužek“ byl velmi oblíbený a obdivovaný  
a vynášel jim i pozvání k nejrůznějším rodinným 
a jiným slavnostem s vydatným pohoštěním  
a hlavně s možností užívat „bani“ (ruské sauny). 
Už v červenci 1915 byli všichni zdejší zajatci 
převezeni do Petropavlovska a odtud dlouhou 
namáhavou cestou do stepního města Kokčetavi. 
Uplatnili se tu jako „všeumělci“ v truhlářských  
a řezbářských pracích a nejrůznějších opravách, 
ale hlavně opět se svým čtyřhlasým zpěvem  
a hrou. Tatínek od té doby stále důrazně nabádal 
své vnuky, aby se učili hrát na nějaký nástroj, 
protože jim to může jednou zachránit nebo 

Zdroj: Archiv Vojtěcha Písačky.

alespoň hodně zlepšit život.
 
„Jako rakouským zajatcům nám bylo sděleno, 
že zapřeme-li své češství a přihlásíme-li se  
k rakouské národnosti, bude nám částečně 
naše velezrada odpuštěna. Nepřijali jsme 
ovšem tuto nabídku s odkazem na státoprávní 
deklaraci našich poslanců: nejde o velezradu, ale  
o spravedlivý požadavek, na který má právo 
každý národ.“  Národní organizace však zde ještě 
v roce 1917 nebyla povolena.
 Uznání nejvyšších míst a sjednocení českých 
a slovenských dobrovolníků přinesl zásah 
československé brigády v bitvě u Zborova  
(2. července 1917). Nejen že zastavila nepřátelský 
útok, ale strhla svým nadšením do útoku  
i ustupující vojsko ruské. Získala tak respekt již 
jako právoplatná součást ruské armády a také 
v zahraničí. Stala se i jedním z rozhodujících 
momentů na cestě k samostatnému 
Československu. Řada menších uskupení pak 
užívala společného označení „Československé 
vojsko na Rusi“.
 
 Revoluční události v Rusku a jejich následky 
znamenaly zřejmě jednu z nejdramatičtějších 
vývojových etap také pro československé vojsko. 
Rozkol a chaos ve zdejší politické situaci vyvolal 
rozkol i v československé legii, především co 
se týkalo jejího dalšího působení. Svědčí o tom 
telegram zaslaný profesoru Tomáši Garrigue 
Masarykovi: „Československá armáda na Rusi 
prosí o pomoc. Není armády, která by na 
hořlavé ruské půdě vydržela tak dlouho, aniž 
by se rozložila. Strádá fyzicky i mravně. Vojsko, 
bez ohledu na třídu i politické přesvědčení, je 
zachváceno touhou po domově…“ Pro většinu 
se staly směrodatnými výzvy profesora Masaryka  
a  představitele slovenských dobrovolníků Milana 
Rastislava Štefánika, aby se naši dobrovolníci 
nemísili do ruských politických poměrů. Oba se 
s československými vojáky také setkali a měli 
jejich plnou důvěru. Své požadavky formulovali 
legionáři v Deklaraci z 16. dubna 1919.
 
 Protože nejkratší cesta západním směrem 
nebyla po podpisu Brest-Litevské smlouvy 
(3. března 1918) Němci obsazenými oblastmi 
možná, následovala dlouhá pouť po sibiřské 
magistrále do Vladivostoku a na Ruský ostrov, 
přerušovaná útoky bolševiků i různých lupičských 
band. Konečně mohla část našich legionářů  
23. prosince 1919 nastoupit na parník Sunko-
Maru a vyplout na svou anabázi do vlasti, doslova 
kolem světa. Pro otce skončila cesta teprve  
17. února 1920 v Praze a o tři dny později v Poličce. 
Není divu, že tatínek už nikdy nechtěl cestovat. 
V publikaci „Náš odboj“ z roku 1920 končí autor 
svou kapitolu slovy: „V historii není národa, jenž 
by svou odhodlanou lásku ke svobodě doložil 
pásem hrobů svých synů, rozpjatým od oceánu  
k oceánu.“
 

Mgr. Zdenka Čepeláková (red. kráceno)

Zdroj: Archiv Vojtěcha Písačky.

www.celomed.cz
www.energy.cz

besedu se známou terapeutkou  
V. Husárovou na téma 

„MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ ZDRAVÍ  
A PREVENCE CIVILIZAČNÍCH 
CHOROB - ZKUŠENOSTI Z PRAXE”

Vstupné dobrovolné,
losování o ceny pro zdraví. 

Každý účastní obdrží brožurku 
RADY BABKY BYLINÁŘKY.

Klub zdraví ENERGY a Masáže Ostrov pořádají 
dne 24. 9. 2014 od 17 hod. v klubovně Domu kultury
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PRÁZDNINOVÉ OHLÉDNUTÍ

Těch tisíc mil těch tisíc mil
má jeden směr a jeden cíl
bílej dům to malý bílý stavení…
 
Čas prázdnin pomalu minul a nezbývá než se ze 
všech krásných koutů naší země, ba i ciziny, vrátit 
zase zpět domů do Ostrova. Romantika dálek  
a dobrodružství však s prázdninami končit 
nemusí. Vždyť i Ostrov a jeho okolí nám má co 
nabídnout.
 
Již v minulosti stal se Ostrov vyhledávaným 

Blatenský vrh v 30. letech (zdroj: Ing. Josef Macke).

Komunální volby nejsou
o politice, ale o lidech!

Kandidátní listina pro volby do
zastupitelstva města Ostrov konané
ve dnech 10. – 11. 10. 2014

1. Bc. Pavel Čekan, 53 let, starosta města
2. Pavlína Lišková, 39 let, manažerka neziskových organizací
3. Ing. Josef Železný, 55 let, radní
4. Petr Kalousek, 38 let, IT specialista
5. Milan Matějka, 66 let, místostarosta
6. Ilona Leupold, 43 let, v domácnosti
7. RNDr. František Wohlmuth, 67 let, předseda TJ Slovan K. Vary                           
8. Ivan Vysocký, 53 let, úředník
9. Ing. Václav Hanzl, 72 let, ekonom, důchodce
10. Michal Bureš, 52 let, technik v Ostrovské teplárenské
11. Oldřich Orel, 43 let, IT specialista
12. Richard Vyleta, 45 let, OSVČ
13. Jana Koutná, 70 let, úřednice
14. Martin Chochel, 36 let, úředník
15. Bc. Jelena Titarenková, 60 let, administrativní pracovník
16. Vojtěch Písačka, 76 let, důchodce
17. Mgr. Lukáš Hanzl, 40 let, koordinátor projektu
18. Stanislav Demčák, 47 let, personální ředitel
19. Věra Dušková, 65 let, důchodkyně
20. Pavel Možiešik, 34 let, správce majetku
21. Jiří Knoflíček, 52 let, studující SOAP

podpoříme rozvoj zahrádkářských 
osad

zasadíme se o výstavbu víceúče-
lové sportovní haly a atletického 
stadionuJosef Železný            Pavlína Lišková             Pavel ČekanJosef Železný            Pavlína Lišková             Pavel Čekan

prázdninovým sídlem. Roku 1922 získaly do 
správy státem konfiskovaný zámek velkovévodů 
toskánských Československé státní lesy. Část 
zámeckých prostor si pronajala Sociální ochrana 
státních zaměstnanců. Místnosti zámku se tak 
staly letním útulkem českých úředníků, kteří za 
velice výhodných a levných podmínek zde trávili 
svoji dovolenou. Jak uvádí dobový tisk, do Ostrova 
rádi jezdili státní zaměstnanci s rodinami, kteří 
„po celoroční práci chtějí v čisté přírodě napraviti 
své porouchané zdraví a nabrati nových sil k další 
činnosti.“ Nejen pražští státní úředníci však našli 
v Ostrově a okolí zalíbení. Také karlovarští skauti 
trávili své volné chvilky v okolí Ostrova. Roku 1925 
se u Nejdy konal první letní tábor karlovarských 
skautů. Junákům zřejmě učarovala okolní příroda 
a čistý vzduch pod klenbou Krušných hor. Skauti 
se proto často vraceli. Za Nejdou u trati směrem 
k Ostrovu prožili ve skautské chatě jistě mnoho 
radostných chvil.
 
I dnes má ale Ostrov co nabídnout. Kdo chce 
nasát atmosféru starých časů, může trávit chvilky 
v posvátném okrsku. Také zámek dýchající 
novotou má jistě co nabídnout. Najdou se však 
i místa tajemná jako šibeniční vrch, či pověstmi 
opředená Popovská hora se svým křížem. Kdo 
ví snad někdo ten tajemný poklad jednou 

odhalí. Kdo chce zažít trochu dobrodružství, jistě 
nepohrdne tajemným podzemím. Pivovarské 
sklepy a jeskyně k prozkoumání přímo lákají. 
A co třeba do přírody? Naučná stezka kolem 
pekárenských rybníků má jistě co nabídnout. Ani 
cyklisté si nepřijdou zkrátka. Cyklostezek pomalu 
přibývá a po nich vzhůru do lůna Krušných hor  
a třeba na rozhledny. Vždyť v okolí je jich spousty 
– Klínovec, Blatenský vrch, Plešivec. A kdo ví, 
jednou se snad i Ostrov dočká své rozhledny. Přeji 
příjemné toulání Ostrovem a jeho okolím.  
 

Ing. Josef Macke 

Karlovarští skauti 1932 (zdroj: Ing. Josef Macke).
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ČTENÁŘSKÉ PŘÍSPĚVKY

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ZÁMKU

ATLETICKÉ HŘIŠTĚ 
NEBO MĚSTSKÝ STADIÓN

ZNAMENÍ MOCI 
(REAKCE ČTENÁŘE)

Zúčastnil jsem se slavnostního otevření zámku 
a musím konstatovat, že mně pan starosta 
nepřekvapil a k jeho vystoupení musím uvést 
malý doplněk. Pan starosta v úvodu svého 
projevu prohlásil: „Nové vedení města v roce 
2011 stálo před nelehkým úkolem, zda zahájit 
nebo nezahájit rekonstrukci zámku, a je tu rok 
2014 a rekonstrukce zámku je dokončena. V době 
hospodářské krize se nám povedl nelehký úkol.“ 
Parafrázuji, asi to nebylo takto doslova. Tištěný 
projev nemám k dispozici, ale v tomto duchu to 
bylo. Chci říct a připomenout, že rekonstrukce 
zámku začala v roce 2006, kdy tehdejší rada  
a následně zastupitelstvo města přijalo to 
závažné rozhodnutí a břímě převzít zámek ne  
v nejlepším stavu od Karlovarského kraje do 
svého vlastnictví. To možná mnoho občanů ani 
neví, že zámek městu dlouhé roky nepatřil. Převod 
vlastnictví proběhl výměnou za IV. základní školu 
v roce 2007, kde následně Karlovarský kraj za 
poměrně vydatného přispění města (20 mil. Kč) 
postavil novou a moderní průmyslovku. Od roku 
2008 pak probíhala poměrně intenzivní příprava 
na přebudování zámku na městský úřad. Od 
projektové dokumentace na vlastní rekonstrukci, 
přes další doprovodné stavby jako jsou parkoviště 
pro zaměstnance a budoucí klienty, dopravní 
opatření, napojení na centrální zásobování teplem 
a koneckonců i příprava a zahájení přestavby 
Paláce princů na novou městskou knihovnu. Tyto, 
podle pana starosty jaksi zanedbatelné práce, 
komplet připravilo „staré“ vedení města (mimo 
jiné i rezervu 40 mil. Kč ve fondech města), aby to 
„nové“ mohlo práce „jenom“ dokončit a následně 
střihat pásky. To jenom dávám do uvozovek 
a chci zdůraznit, že velkých. Je nutno přiznat, 
že to „pouhé dokončení“ nebyl úkol snadný  
a zanedbatelný a jistě za to patří „novému“ vedení 
města uznání.

Historie atletiky v našem  městě je dlouhá již 
několik desetiletí a atletika vždy přitahovala 
mnoho zájemců. Sportování se v současnosti  
v oddíle atletiky při TJ MDDM Ostrov celoročně 
věnuje kolem 60 – 70 mladých atletů všech 
věkových kategorií. Stejně, jako tomu bylo 
v minulosti, jsou i nyní mezi nimi závodníci 
dosahující skvělých výsledků na krajské  
i celorepublikové úrovni.
 
Pro naši přípravu však chybí dostatečné 
podmínky a zázemí, neboť 200 m dlouhý ovál při 
ZŠ Májová svými poloměry zatáček neumožňuje 
využití všech technických prostředků k rozvoji 
běžeckých schopností, současně také nelze 
nacvičovat dlouhé překážkové běhy. Rovněž 
nám chybí sektory pro technické disciplíny: hod 
diskem a kladivem, hod oštěpem (kde je zcela 
nedostatečná délka odhodové plochy), skok  
o tyči, trojskok apod.
 
Velmi jsme tedy uvítali záměr nynějšího vedení 
města na vybudování atletického hřiště. Jako 
dlouholetému atletovi, který se nyní stará  
o přípravu části našich mladých svěřenců, mé 
srdce jásá, že se snad dočkám podmínek, které 
nám umožní i pořádat závody alespoň na krajské 
úrovni.  Jako občan našeho města se však musím 
ptát, zda je účelné vynaložit nemalé prostředky na 
budování jednoúčelových sportovních zařízení.
 
V plánu, který jsem měl možnost vidět, je výhled 
vybudování atletického stadiónu v prostoru za 
tribunou stávajícího fotbalového hřiště (v lokalitě 
Boreckých rybníků) a součástí tohoto plánu je  
i zbudování tribun a zázemí pro obě sportoviště. 
Myslím si, že účelnější je výstavba městského 
stadiónu, který umožní sportovní vyžití jak 
fotbalistům (či jiným sportovcům využívajícím 
travnatou plochu) tak i atletům. Tento postup 
by umožnil vybudovat kvalitní zázemí v jediném 
provedení, současně by stávající fotbalová hřiště 
zůstala jako tréninkové zázemí a nedocházelo 

Při čtení tohoto článku v OM mě běhal mráz 
po zádech. Tolik zášti a nenávisti k jednomu 
člověku je opravdu na pováženou. Jsem již 
několik let v důchodu a mohu říci, že jsem něco 
prožil. Otec mě vychovával v antikomunistickém 
duchu a podle toho jsem se celý život choval, 
v žádné straně jsem nikdy nebyl. O pisateli 
článku si myslím, vzhledem k jeho radikálnímu  
a černobílému, přímo revolučnímu vidění 
světa, že není příliš stár a připadá mě dosud 
charakterově nevyzrálý. Domnívám se, že by si 
měl uvědomit, že komunisty se kterými, jak píše, 
pan Čekan „vysedává“, mu vybrali ostrovští voliči. 
Pokud si autor tohoto článku může vybírat kolegy 
v práci, tak mu závidím. I já jsem se někdy bavil 
s lidmi, kteří nebyli komunisty, ale byli členy 
této zprofanované partaje. To jen z existenčních 
důvodů, patřili k nim lékaři či vědečtí pracovníci, 
špičkoví odborníci, a to jen proto, aby mohli 
své povolání vykonávat. Ve svém životě jsem se 
setkal s komunisty z přesvědčení a byli to féroví 
lidé, na druhé straně s „bezpartajními“ a byli to 
bezcharakterní kreatury. Mě osobně nepřipadá, 
že by se sociální demokraté dělili nyní o moc  
s komunisty, ale vím, že se s nimi dělili o moc 
ruku v ruce lidovci, nyní KDU-ČSL od r. 1948 až do  
r. 1989 pod praporem Národní fronty. Na to pisatel 
asi zapomněl. Pokud je pan Krucký tak politicky 
aktivní a zběhlý v naší historii, mohl by třeba 
pátrat po komunistech, kteří po r. 1989 převlékli 
kabát a vstoupili do jiných stran jako jsou ODS, 
TOP 09 nebo třeba KDU-ČSL. Možná, že by se dost 
divil a nenapadal by pana Čekana a nevzýval by 
na pomoc Boha. Je to ironie, ale jeho příspěvek se 
nese v naprostém duchu komunistického hesla: 
„Kdo nejde s námi, jde proti nám.“ Na závěr si 
dovolím uvést výrok jednoho moudrého člověka: 
„Měj svůj vlastní názor, nevnucuj ho druhým  
a respektuj ostatní.“

Rudolf Čejka   

by k přetěžování plochy určené k soutěžním 
utkáním.  
 
S obdobným návrhem jsem vystupoval jako člen 
zastupitelstva města již před zhruba šesti lety, 
kdy byla z prostředků EU plánována rekonstrukce 
sportovišť v uvedené lokalitě, bohužel však 
tehdejší vedení města nechtělo naslouchat 
jakýmkoliv návrhům a argumentům a dokonce 
jsem se dozvěděl, že „investice ve výši kolem  
18 mil. Kč pro cca 60 – 80 celoročně sportujících 
dětí je naprosto neúčelná“ (volná citace).
 
Doufám, že konečně nastane doba, kdy začneme 
pohlížet na veřejné finance stejně jako na své 
vlastní a kdy budeme důsledně přemýšlet nad 
možnostmi, jak pořídit stejné za nižší prostředky 
a současně se zamyslíme i nad náklady, které se 
naše investice vyžádají v budoucnosti.
 

Petr Pavelka, trenér atletiky TJ MDDM Ostrov
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ČTENÁŘSKÉ PŘÍSPĚVKY

REAKCE K UCTĚNÍ 
PAMÁTKY VLASTENCŮ

VÝZVA PEJSKAŘŮM

V červencovém vydání Ostrovského měsíčníku 
připomenul pan Ladislav Svitáček utrpení 
komunistů, sociálních demokratů a ostatních 
vlastenců, kteří byli vězněni nacisty v Ostrovském 
zámku, kde byl zřízen první koncentrační tábor 
na okupovaném území Československa. To co se  
v minulosti stalo je třeba neustále připomínat, 
aby se teror, kterého se dopouštějí totalitní režimy 
neopakoval. Za článek panu Svitáčkovi děkuji, ale 
zároveň se musím vyjádřit k některým nepřesným 
a nepravdivým tvrzením.

Karel Havlíček Borovský byl stejně jako 
příslušníci rodu Schwarzebergů přesvědčeným 
zastáncem nutnosti zachovat Rakousko jako 
protiváhu k rozpínavosti Ruska a Německa. 
Lišil se od nich pouze názorem na to, jak má 
reformované Rakousko vypadat. Po svém návratu 
z Ruska varoval české vlastence před ruským 
despotizmem.

Otec bývalého ministra zahraničí Karla 
Schwarzenberga byl autorem prohlášení věrnosti 
české šlechty společné zemi v jejich starých, 
neporušitelných hranicích. V květnu 1942 

Vážení pejskaři, desátým rokem bydlím  
v Družební ulici vedle Penny Marketu. Každý 
den jsem nucen poslouchat štěkající psy, které 
přivazujete ke všemu, kde se přivázat dají. Když 
si uvědomíte, že supermarket má otevřeno 
362 dny v roce a průměrně poslouchám až 20 
štěkajících vašich miláčků denně, dostanete se 

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

Tak důstojné sídlo Městského úřadu ještě 
ve spojení s Palácem princů a v sousedství 
zámeckého parku nemá snad žádné město  
v republice. Toto vše píšu proto, že si myslím, že to 
mělo v projevu pana starosty zaznít, ne se omezit 
na strohé poděkování předchozím starostům 
za zahájení rekonstrukce města, které on mohl 
dokončit. Já si myslím, že ti starostové si zasloužili 
být i vyjmenováni, namísto toho, aby pan Čekan 
povídal (ve slavnostním projevu), jak si vzal týden 
dovolené a šel zachraňovat termín dokončení 
natíráním fasády. Ale to by musel umět překročit 
svůj stín.
 

Ing. Vladimír Palivec

uvaluje zastupující říšský protektor Reinhard 
Heydrich nucenou správu na majetek orlických 
Schwarzenbergů, stejně jako na majetek dalších 
rodů, jejichž příslušníci signovali výše uvedené 
prohlášení. Květnového povstání v roce 1945 
se na pražských barikádách účastnil František 
Schwarzenberg, na venkově  bojoval Karel 
Schwarzenberg starší.

Po II. druhé světové válce se díky usmíření 
odvěkých nepřátel Francie a Německa vydala 
sjednocující se Evropa vojensky zabezpečená 
Severoatlantickou aliancí na cestu ke svobodě, 
míru a prosperitě.

V Československu necelé tři roky po osvobození 
sovětskou a americkou armádou zavlekli 
komunisté občany Československa do tzv.
tábora míru a socialismu, obehnaného ostnatým 
drátem, kde byli vězněni a popravováni vlastenci, 
z nichž někteří za 2. světové války bojovali proti 
nacistům, občané, kteří si dovolili mít vlastní 
názor, členové  demokratických stran, a dokonce 
i komunisté. Byli to komunisté, kteří po té, co 
nedokázali udržet sami občany v poslušnosti, 
pozvali do Československa v roce 1968 sovětské 
okupační vojáky.

Domnívám se, že moje doplnění výše uvedeného 
článku by měli znát studenti zdejšího gymnázia 
i občané Ostrova, aby si sami utvořili objektivní 
názor.

Alexander Holý

k nevídanému číslu 7240 štěkání za rok a 72 400 
za deset let. O tom, jaký po sobě zanechávají 
nepořádek, se ani nebudu zmiňovat. Městská 
policie by v těchto případech měla zasahovat 
daleko razantněji a ukládat majitelům vysoké 
pokuty za znečišťování veřejného prostranství,  
a to nejen u Penny Marketu.
   
Uvědomte si též, že v okolních domech bydlí 
lidé různých pracovních profesí (zdravotníci, 
lékaři, hasiči, profesionální řidiči, policisté atd.) 
a k výkonu svého povolání potřebují nezbytný 
spánek a relaxaci. Ani si neumíte představit, 
nebo možná umíte, ale je vám to jedno, že si 
nemůžeme otevřít okno a vyspat se právě po 
noční službě, protože ten štěkot a vytí se prostě 
nedá poslouchat. To samé se týká i dětí, které 
chodí po obědě spát. Týká se to vlastně všech 
spoluobčanů bydlící v této lokalitě.
   
Sám jsem byl spolumajitelem psa patnáct let, 
proto vím, co to obnáší. Pokud nejste schopni se  
o svého psa starat, uklízet po něm výkaly 
a nenaučíte ho pár základních povelů, tak 
si ho jednoduše nepořizujte nebo aspoň 
neznepříjemňujte život svému okolí tím, že 
ho necháte bezprizorně přivázaného u Penny 
Marketu po dobu vašeho nákupu. V místech, kde 
bydlíte, je to nemyslitelné, aby vaši psi štěkali pod 
okny i šest hodin denně, jelikož vaši sousedé by 
tuto situaci netolerovali.
   
Apeluji na váš zdravý rozum a věřím, že si 
mnoho z vás, kterých se to týká, uvědomí tuto 
pro nás v okolí obchodu nesnesitelnou situaci  
a budete ke svým spoluobčanům ohleduplnější 
a tolerantnější, protože až se setkáte někde  
s člověkem z již zmíněných pracovních oborů, 
který bude nevyspalý a unavený a nebude 
schopen vykonávat svoji práci na sto procent, 
přičemž bude ohrožena vaše bezpečnost, zdraví 
nebo dokonce život, váš čtyřnohý kamarád vám 
určitě nepomůže.
 

Roman Čoudek (red. kráceno)
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SPORT

ČERTI OSTROV BILANCUJÍ OSTROVSKÉ OKRESNÍ 
PŘEBORNICE

Z OSTROVA NA HAVAJ

SEZÓNA KAROLÍNY VYSOCKÉ

Členové hokejové klubu HC Čerti Ostrov se  
v uplynulé sezóně 2013 – 2014 zúčastnili soutěží 
řízených KSLH KV kraje, kde se nám podařilo 
obsadit tři dětské kategorie, jednu dorosteneckou 
a naši senioři nastoupili v Krajské lize mužů. 
Nejmladšími účastníky soutěží byly děti narozené 
r. 2005 a mladší, které odehrály Krajskou ligu 
žáků 3. tříd. V této soutěži se nevytvářejí tabulky 
a nevedou celkové statistiky, ale naše děti se zde 
rozhodně neztratily. Dalšími kategoriemi jsou 
mladší a starší žáci, kteří odehráli své zápasy 
v rámci nejvyšší dětské republikové soutěže, 
Žákovské ligy. V rámci této soutěže se naše 
mužstva setkávala s týmy nejen z KV kraje, ale 
zajížděli jsme i do vzdálenějších míst republiky. 
Navazující mužstvo dorostu sbíralo zkušenosti 
v krajské lize. Velice dobře zde však funguje 
spolupráce s  A-týmem, kde dostávají šikovní 
dorostenci pravidelně možnost nastupovat do 
utkání. Sbírají tak cenné zápasové zkušenosti, 
kterých se jim v krátké dorostenecké soutěži 
nedostává v potřebné míře. Muži, čili A-tým,  hrají 
krajskou ligu KV kraje a jsou zárukou pro všechny 
naše hráče a hráčky, že nedělají sport, se kterým  
v sedmnácti letech skončí.

To, že se náš klub vyvíjí, se jasně ukázalo  
v dubnu a květnu, kdy členská schůze zvolila 
nové předsednictvo, přijala nové stanovy  
a schválila přijetí dvou profesionálních trenérů. 
Podstatná změna v systému vedení a prohloubení 
spolupráce hokejového klubu s městem jsou 
mimo jiné také zásluhou pana Pavla Čekana, 
který se výrazně podílí na činnosti a materiálním 
zabezpečení klubu. Proto mu byla svěřena 
významná funkce předsedy kontrolní a revizní 
komise klubu, kde je garantem transparentního 
fungování hokejového klubu.
 
Ten však nežije pouze soutěžemi a tréninky. 
Trenéři a dobrovolní nadšenci pečlivě sledují děti 
ve městě a spolupracují se školami a školkami, pro 
něž pořádají nábory a sportovní akce. Vhodným 
oslovením dětí a rodičů se podařilo v uplynulé 
sezoně přivést do klubu nové děti, které okamžitě 
zapojujeme do sportovní přípravy. V následujícím 
školním roce však uděláme další významný krok. 
Aktivně se zapojíme do pohybové výchovy našich 
nejmenších. Máme připravený program, bruslení 
mateřských škol s řadou doprovodných akcí, jako 
jsou Mikulášská na ledě, karneval, sportovní hry 
na ledě i na hřišti, kdy odborně povedeme děti 
ke sportu. To vše se děje za patřičné podpory 
města a pana starosty Pavla Čekana, který převzal 
záštitu nad naší nejbližší akcí „Ostrov Rarášků“, 
která se uskuteční ve středu 24. září  2014 v areálu 
5. mateřské školy v Ostrově. Perličkou, na kterou 
jsme pyšní, je osobní účast pana starosty, který 
bude celou akci moderovat.
 
Vraťme se však na ledovou plochu, kterou již nyní 
prořezávají brusle ostrovských Čertů. Po vydatné 
letní přípravě vstoupili do předzávodního období 
a pod dohledem nových trenérů pilně trénují. 
Co na to trenéři? „Je příjemné vstoupit do klubu, 
ve kterém je sice spousta práce, ale také mnoho 
lidí, kteří opravdu chtějí a na plnění svých úkolů 
svědomitě a se zaujetím pracují“. Entuziazmus  
a nadšení pro hokej zde v Ostrově bylo cítit vždy 
a toto cenné semínko, které zde bylo před lety 
zaseto, je třeba hýčkat a dále pěstovat.
 

Rostislav Špirek, 
sekretář HC Čerti Ostrov (red. kráceno)

V letošním ročníku  okresního volejbalového 
přeboru  se družstvo žen TJ Ostrov umístilo na 
1. místě. Soutěž je rozdělena do podzimní a jarní 
části, kde jsme po velmi vyrovnaných zápasech 
vybojovaly krásné 1. místo! Naše družstvo 
má osm hráček a všechny jsme se podílely na 
našem umístění. V současném prázdninovém 
čase pilujeme fyzičku na plážovém volejbale  
v Merklíně, kde ladíme formu před nadcházející 
sezónou.

Hana Kameníková, předsedkyně oddílu

Tak už je to tady. Petr Šulc je na startovní listině 
letošního Mistrovství světa v Xterra triatlonu, 
které se bude konat 26. října 2014 na Havaji! 
Jednadvacetiletý ostrovský triatlonista není  
v současné době členem žádného sportovního 

V letošní stolně-tenisové sezóně se Karolína 
Vysocká soustředila na zápasy v divizi mužů 
republikového turnaje kategorie A. V Divizi mužů 
odehrála všechna utkání v družstvu TJ Ostrov 
„B“. Lze konstatovat, že již nastupuje pravidelně 
jako hráč č. 2 nebo 1. Po celou soutěž odváděla 
spolehlivé výkony a stala se oporou družstva. Na 
žebříčku mužů karlovarského kraje pro sezónu 
2014/2015 je na 31 – 40. místě ze 175 mužů.
Na BTM kat. „A“ (bodovací turnaj mládeže) byl jejím 
hlavním úkolem plynulý přechod ze žákovské 
kategorie do kategorie dorostenek. Myslíme si, že 
tento přechod úspěšně zvládla. Svědčí o tom fakt, 
že se z 56. místa republikového žebříčku posunula 
na 22. místo, což ji zaručilo přímou nominaci do 
druhého kola Mistrovství ČR jednotlivců, které se 
konalo 17. – 18. května 2014 v Mostě. Jediné, co ji 
lze v současné době vyčíst, je to, že její výkony na 
BTM kat. „A“ jsou nevyvážené. Je schopna porážet 
hráčky z první desítky, ale někdy prohrát s hráčkou, 
která je na žebříčku daleko za ní. Je však zcela 
evidentní, že je jedničkou ve své kategorii v oblasti 
Karlovarského a Plzeňského kraje. Malé porovnání. 
Karolína získala  na republikové úrovni do žebříčku 
377,19 bodů a její nejbližší konkurentky z Karlových 
Varů 119,68 bodů, což je 34. místo a z Plzně 63,64 
bodů, což je 51. místo republikového žebříčku.
V Karlovarském a Plzeňském kraji se též zúčastnila 
několika turnajů dorostenek, žen a mužů. V 
dorosteneckých a ženských kategoriích neměla 
konkurenci, o čemž svědčí několikanásobné tituly 
krajské přebornice a vítězství v západočeském 
poháru. I na turnajích mužů se neztratila, neboť se 
většinou probojovala do osmifinále.
 

Jaroslav Jandák,  
předseda odd. stolního tenisu TJ Ostrov

Petr Šulc na závodě Xterra (zdroj: Veronika Marešová).

oddílu. Připravuje se samostatně pod vedením 
trenéra Zbyška Zemana. Letošní přípravu  
i účast na závodech Petr zaměřil právě na získání 
nominace. Po úspěšné sezóně 2012, kdy získal 
titul juniorského Mistra české republiky v Xterra 
terénním triatlonu se vydařila i sezóna 2013. Titul 
Mistra České republiky získal v kategorii mužů  
20 – 24 let.
V úvodním závodu letošního Českého poháru ve 
Žlutých Lázních obsadil 6. místo v kategorii Elite. 
Druhý závod se konal v Ostrově a Petra jste mohli 
vidět na stupních vítězů. Obsadil krásné třetí 
místo v kategorii U23. Stejný výkon zopakoval i na 
třetím závodě Českého poháru na Lipně, který byl 
současně mistrovstvím České republiky.
Koncem června odjel do Norska na světový pohár. 
Závod v Hortenu dokončil na celkově 15. místě  
a skvělém 3. místě v kategorii. Další World Cup 
se konal ve Švédsku. Už od startu Petr nenechal 
nic náhodě a hned po plavání se dostal do čela 
v kategorii U23. MTB část byla velmi technická – 
samé kořeny a neustálé přejíždění skal. Zde Petr 
využil svých zkušeností a vytvořil si velký náskok. 
Na běhu už jen držel tempo a proběhl cílem jako 
první v U23! Tímto vítězstvím vybojoval možnost 
startovat na Mistrovství světa, které se koná na 
Havaji na ostrově Maui.
 
Po náročné cestě absolvoval další závod Českého 
poháru, který se konal v Krušných horách. 
Tentokrát skončil na 4. místě v kategorii Elite. 
Po krátkém odpočinku se vydal 9. srpna na 
další závod světového poháru Xterra Czech  
v Prachaticích. Na start se postavil společně s cca 
sto padesáti závodníky z celého světa, mezi nimi 
byl například i Ruzafa Ruben, mistr světa z loňské 
Xterry. Po 1,5 km plavání přišlo zklamání, Petr byl 
asi v polovině startovního pole. Před ním však 
byla jeho nejsilnější část závodu 36 km na kole. 
Od začátku se hnal kupředu a soupeři odpadávali 
jeden za druhým jak v náročných sjezdech, tak 
v prudkých výjezdech, kde si zasloužil i obdiv 
několika soupeřů. Po přibližně 1 hod. a 56 min. 
vyrazil na 10 km běh jako první v kategorii  
20 – 24 let. Nezastavila ho ani silná průtrž mračen, 
která provázela závodníky studeným deštěm 
posledních 5 km běhu. Čekalo ho opět vítězství  
v kategorii a získání druhé nominace na Havaj.
 
Gratulujeme mladému závodníkovi k dosaženým 
výsledkům, přejeme úspěšné pokračování sezóny 
a mnoho zdaru při hledání sponzorů. 26. října 
budeme držet palce. Fotografie a reportáže ze 
závodů najdete na jeho oficiálních stránkách na 
Facebooku.
 

Veronika Marešová

 KURZY FITNESS 2014 - 2015
KURZY CVIČENÍ začínáme 8. 9. 2014 – konec 31. 1. 2015

Pondělí - ČAKRA JOGA se cvičením léčebných kodů - 19.00-20.00 h
Středa -  AQUA AEROBIK - 17.00 - 18.00 h- bazén
Středa - AURA JOGA s relaxací - 19.00 - 20.00 h

úterý a čtvrtek - power joga, kalanetika, 5 tibetanů, doby form - předběžně zarezervováno - zatím obsazeno)

MÍSTO KONÁNÍ – 1. ZŠ Ostrov - bazén a zrcadlová místnost
Přihlášky na tel. 608 31 35 31 | Cvičitelka - Jana Čekanová - trenérka fitness,Aqua diplom IFFA

NA CVIČENÍ PŘISPÍVAJÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

 KURZY  ZAPOMENUTÝCH DOVEDNOSTÍ
KURZY REIKI s možností zasvěcení - 27.9., 25.10., 6.12. 2014

KURZY AUTOMATICKÉ KRESBY - 13.9., 8.11. 2014 
KURZ - VÝUKA PRÁCE S KYVADLEM A S VIRGULÍ - 11.10. 2014

KURZ - JAK VIDĚT AURU - 19.9., 4.10. 22.11. 2014
KURZ NUMEROLOGIE - 29.11. 2014

KURZ - ZÁKLADY ČTENÍ Z RUKY - 1.11. 2014
KURZ - AUTOMASÁŽÍ (chodidla, ušní aku body, ruce ) + MASÁŽ DO-IN - 18.10.2014

KURZ - VÝROBA UŠNÍCH SVÍCÍ + „babské rady“ pomožme si sami- 13.12. 2014

SLUŽBY:
VYHLEDÁNÍ GEOPATOGENNÍCH ZON a jejich odklonění

DIAGNOSTIKA na přístroji OBERON - podle pravidel čínské medicíny
HARMONIZACE ČAKER A VITALIZACE AURY

VÝROBA ŠPERKŮ Z MINERÁLŮ - podle zdravotního problému -podle znamení...
info o cenách + objednávky - na 608 31 35 31, www.cekanka.webnode.cz



Jana Čekanová
INZERCE

prosím o dodání podkladů
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