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Titulní fotografie: Motiv ze Zámeckého 
parku v Ostrově, autor: Miloslav Křížek

Vážení čtenáři, letošní investiční akce zasáhnou 
do běžného dění v Ostrově. Nejrozsáhlejší a nej-
náročnější stavba bude „Snížení emisí v Ostrově 
– Teplofikace 4. etapa – Horkovodní přivaděč do 
města včetně hlavní VS na zdroji“. Na akci je po-
dána žádost o dotaci v rámci výzvy Státního fon-
du životního prostředí. Akce bude mít významný 
dopad na dopravní situaci v Ostrově. Koncem 
roku jsme po výběrovém řízení uzavřeli smlouvu 
s dodavatelem, firmou TENZA, a.s. Nyní se pracu-
je na detailní projektové dokumentaci a již byly 
zahájeny práce v areálu teplárny. V rámci akce 
dojde k výměně hlavního přívodního potrubí  
z teplárny do centra města. Desítky let staré parní 
potrubí bude nahrazeno moderním bezkanálo-
vým horkovodním rozvodem. Trasa nového hor-
kovodu bude převážně vedena v trase stávajícího 
parovodu, která je: Teplárna – Nádražní ul. – ul. 
Dukelských hrdinů – areál ZŠ praktické a ZŠ spe-
ciální – Masarykova ul. od křižovatky s ul. Lidickou 
až k poště v Hlavní ul. Druhá část trasy vede od 
křižovatky Lidická – Družební okolo polikliniky  
k MDDM Ostrov. Mapu trasy naleznete na:  
www.ostrovska-teplarenska.cz/ v sekci Aktuality, 
kde jsou k dispozici také další informace. Vzhle-
dem k rozsahu akce a jejímu vlivu na dopravu ve 
městě bude realizace probíhat po částech. Naším 
záměrem je v předstihu informovat obyvatele  
o postupu prací a dopravních omezeních, k nimž 
dojde v jednotlivých úsecích realizace.
 
Další plánovanou a dotovanou stavbou je do-
končení „Snížení emisí v Ostrově – Teplofikace 3.  
3. etapa – Rekonstrukce dvou VS včetně přípojek“. 
Od května do září proběhne rekonstrukce výmě-
níkové stanice VS 28 umístěné v domě Hlavní 696-
697 v blízkosti městského tržiště a vybudování 
nové horkovodní přípojky k této VS, která začíná  
v blízkosti vstupu na poštu a bude přecházet 
Hlavní ul. proti poště. Třetí významnou investiční 
akcí je připojení dvou nově budovaných byto-
vých domů v Severní ul. na naše rozvody zásobo-
vání teplem. Přípojka pro tyto domy je plánována 
od stávajících rozvodů pro ZŠ Májová Ostrov, ve-
doucích ulicí Štúrova.
 
Poslední významnou akcí teplárny ve městě 
je výměna sekundárních rozvodů topné vody  
VS 122 ve vnitrobloku mezi ulicemi Hlavní –  
Myslbekova – S. K. Neumanna – Mánesova. Reali-
zace je vyvolána plánovanou revitalizací zpevně-
ných ploch celého vnitrobloku, kdy hloubka ulo-
žení topných rozvodů není dostatečná s ohledem 
na plánovanou úpravu komunikací a výstavbu 
nových parkovacích stání. Zároveň je stávající po-
trubí na konci své životnosti a bylo by nezbytné 
ho v dohledné době vyměnit.    
Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že letoš-
ní rok bude bohatý na stavební ruch ve městě. 
Předem se omlouváme za způsobená omezení, 
která tyto akce nevyhnutelně přinesou. Ze strany 
Ostrovské teplárenské, a.s., ale i ze strany ostat-
ních zainteresovaných stran je a bude vyvíjena 
maximální snaha, aby těchto komplikací bylo co 
nejméně a byly vyřešeny v co nejkratším čase.  
O dalším postupu a vývoji vás budeme nadále 
průběžně informovat.

Ing. Radek Havlan, statutární ředitel OT

PLÁN INVESTIČNÍCH AKCÍ TEPLÁRNY 
VE MĚSTĚ V ROCE 2015

AKTUALITY  
Z NEMOCNICE OSTROV

Nemocnice Ostrov se loni opět zúčastnila celo-
státního průzkumu „Nejlepší nemocnice ČR 2014“, 
který pořádala organizace HealthCare Institute  
v období od 1. března do 30. září 2014. Nemoc-
nice Ostrov získala třikrát první místo v anketě 
„Nejlepší nemocnice kraje 2014“ v kategorii spo-
kojenosti hospitalizovaných pacientů, v kategorii 
spokojenosti zaměstnanců a v kategorii finanč-
ního zdraví. Nemocnice Ostrov si ocenění velice 
váží, všem pacientům i zaměstnancům děkujeme 
za hlasy a za důvěru v naši péči. Doufáme, že nás 
podpoříte i v příštím roce. „Průzkum Nemocnice 
ČR 2015“ bude probíhat v období od 1. února do 
31. srpna 2015. 
V naší nemocnici se narodilo první ostrovské mi-
minko roku 2015, Sofie Lišková. Rodičům gratulu-
jeme, mamince i miminku přejeme hodně zdraví, 
štěstí, lásky, úspěchů a spokojenosti. Maminka 
přijala dárky od zástupců vedení nemocnice, od 
starosty města dostala květinu a šek ve výši 2000 Kč.

V Nemocnici Ostrov pokračují stavební práce na 
přestavbě pavilonu B pro psychiatrické a rehabi-
litační centrum. Přestavba výrazně zlepší kvalitu 
péče psychiatrického oddělení, které je v Nemoc-
nici Ostrov jediné v kraji. Co se týče rehabilitace, 
rozšíří se ambulantní část, přibude bazén a vodo-
léčba. Termín dokončení rekonstrukce je stano-
ven na konec roku 2015.

Andrea Zvolánková, 
PR specialista Nemocnice Ostrov

Holčička Sofie se narodila v ostrovské nemocnici jako 
první miminko roku 2015. 
Foto: Archiv Nemocnice Ostrov
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OBČÁNCI

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH 
OZNAMUJE

IVAN MATOUŠ ODCHÁZÍ  
Z DOMU DĚTÍ

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT NAPOSLEDY  
S ŽENSKÝM PĚVECKÝM SBOREM Z MARIÁNSKÉ

HUMANITÁRNÍ SKLAD POUŽITÉHO NÁBYTKU

Ivan Matouš, dlouholetý ředitel Městského domu 
dětí a mládeže Ostrov, požádal na sklonku roku 
zřizovatele o uvolnění z funkce statutárního zá-
stupce organizace. K oficiálnímu poděkování za 
dlouholetý přínos v naplňování a rozvíjení mimo-
školních aktivit v Ostrově se připojili členové Rady 
města 5. 1edna. 

Dnes již bývalý ředitel MDDM Ostrov vedl tuto in-
stituci od 1. října 1993. Za dobu svého působení 
ve funkci se již stal „ostrovskou legendou“. Vybu-
doval školské zařízení, jehož dobré jméno se nese 
nejen v rámci Karlovarského kraje, ale i celé České 
republiky. Připomeňme, že Mgr. Ivanu Matoušo-
vi bylo propůjčeno čestné ocenění Občan města 
roku 1997.

Mgr. Lucie Mildorfová

Dobročinný koncert na podporu Tříkrálové sbír-
ky pořádala 10. ledna Římskokatolická farnost 
Ostrov ve spolupráci s Oblastní charitou Ostrov 
v kostele sv. Michaela a Panny Marie Věrné. Kon-
cert uvedl farář Marek Bonaventura Hric. Diváci 
si mohli naposledy poslechnout ženský pěvecký 
sbor Domova v Mariánské pod vedením sbormis-
tra Jiřího Navary, jehož program byl připraven ze 
směsi českých a moravských koled i duchovních 
písní. Místostarosta Josef Železný a radní Pavlína 
Lišková předali po koncertu klientkám – zpěvač-
kám Domova v Mariánské, symbolickou kytičku  
a popřáli jim zdraví, štěstí a pohodu v jejich nové 
životní etapě. Sbormistrovi Jiřímu Navarovi podě-
kovali za jeho dosavadní práci a vedení pěvecké-
ho sboru Domova v Mariánské.

Pavlína Lišková, RM Ostrov

Kde nás najdete? V Jáchymovské ulici, v areálu za železářstvím U Volkovjaka (naproti autobusové za-
stávce U Jídelny). Otevírací doba: Výdej: středa 15.00-17.00 hod. Příjem dle domluvy na tel. 777 767 052.
Co můžete darovat? Do skladu je možno přivézt po předchozí tel. domluvě nábytek, např. postele  
s matracemi, šatní skříně, kuchyňské linky, obývací stěny, jídelní či pracovní stoly, židle, dětské postýl-
ky, křesla, sedací soupravy, nádobí, hrnce, apod. Samozřejmě a pouze jen takové věci, které jsou ještě  
v dobrém stavu! Děkujeme vám předem za spolupráci. Bylo by škoda, aby vyřazený nábytek skončil  
u kontejnerů nebo ve sběrném dvoře, když by ještě mohl někomu potřebnému posloužit. 

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

Upozorňujeme občany města Ostrova, kteří mají 
ve svém občanském průkazu stále uveden trvalý 
pobyt bývalé ohlašovny Městského úřadu Ostrov 
na adrese Klínovecká 1204, 36301 Ostrov, že již od 
18. srpna 2014 se ohlašovna změnila na adresu 
Jáchymovská 1, 36301 Ostrov a je tudíž nezbytná 
výměna občanských průkazů. Výměna je zdarma. 
Stávající občanské průkazy pozbývají platnost  
a nebude možno je nadále užívat k vyřízení svých 
občanských záležitostí (pošta, banky, úřady atd.).  
Ostatních našich občanů, kteří nemají ve svém 
občanském průkazu uveden pobyt na ohlašovně, 
se tato změna netýká.

Ladislav Jiskra, 
ved. Odboru dopravně správního

Vážení občané, každoročně vás prostřednictvím 
webových stránek města, Ostrovského měsíčníku 
a TV Ostrov vyzýváme ke spolupráci při hledání 
význačné osobnosti, která v uplynulém roce vy-
konala mimořádně významný čin, dosáhla úspě-
chů na poli vědy, kultury, sportu, vynikla při orga-
nizování společenských aktivit ve městě, nezištně 
se angažovala v sociálních službách…, výraznou 
měrou přispěla k rozvoji města Ostrova a ke zvý-
šení kvality života našich občanů. Toto ocenění 
se také uděluje za celoživotní zásluhy a může být  
i uděleno in memoriam. Máte-li tip na takového 
kandidáta, podejte písemný návrh do Podatelny 
MěÚ Ostrov, nebo na: skutova@ostrov.cz, nejpoz-
ději do pondělí 2. února! Uveďte jméno, adresu 
navrhovaného kandidáta a stručné zdůvodnění, 
proč je, z vašeho pohledu, právě on vhodným 
kandidátem na tento čestný titul. K návrhu připoj-
te své jméno a kontaktní adresu. Návrhy projed-
ná Rada města 16. února a Zastupitelstvo města  
30. března 2015.        
Od roku 1997 bylo uděleno ocenění těmto 
osobnostem: Mgr. Zdeňka Čepeláková, Dagmar  
Čurdová, Mgr. Ivan Matouš, Jana Růžičková,  
Mgr. Irena Konývková, Božena Poledníčková, Mi-
roslav Kitzberger, Vladimír Novotný in memoriam, 
Ing. Jan Zborník, PhDr. Jaroslav Fiala, Ludmila 
Hanzlová, František Kůs, Helena Valová, Stanislav 
Sojka, Eva Pluhařová, RNDr. Vladimír Vít, Radim 
Rulík, MUDr. Marie Petrášová, Walburga Mikešová, 
Vojtěch Písačka, Mgr. Jiří Navara, František Jan-
kovský, Jan Mareš, Jiří Šmíd, Libuše Půdová, Eva 
Žiláková, Vladimír Pražma (r. 2006 a 2011 ocenění 
nebylo uděleno).
Děkujeme vám za spolupráci a projevený zájem.

Jana Škutová, Odbor kancelář starosty

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM OBČAN MĚSTA OSTROVA 
ROKU 2014

Ivanu Matoušovi poděkovali zástupci města za dlouho-
letou činnost v MDDM. Foto: Archiv MěÚ Ostrov

Dlouholetý sbormistr, hudebník a pedagog Jiří Navara 
přijímá poděkování od Rady města. Foto: Zuzana Železná

inzerce

Poslední občánek roku 2014
Poslední občánek loňského roku s trvalým pobytem 
na území města Ostrov se narodil 23. prosince 
2014 ve Fakultní nemocnici v Plzni – mamince 
Markétě Hrubcové se narodila dcera Magdalena, 
vážila 3040 g a měřila 48 cm. Maminka i dcera 
jsou zdravé.
 
První občánek roku 2015
První letošní miminko s trvalým pobytem na území 
města Ostrov se narodilo 3. ledna 2015 v Nemoc-
nici Ostrov – mamince Zuzaně Vedlichové se na-
rodila dcera Sofie, vážila 2900 g a měřila 46 cm. 
Obě jsou zdravé.  

Miroslava Světlíková, vedoucí OSVZ

Místní organizace Svazu tělesně postižených 
pořádá v sobotu 28. března 2015 od 14.00 hod. 
členskou schůzi v Domě kultury Ostrov v předsálí 
Kavárny. Pozor, vstup pouze hlavním vchodem 
Domu kultury!

Jiří Žemlička, předseda organizace

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chle
bře
evně

tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940
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ZE ZÁZNAMŮ MĚSTSKÉ POLICIE

6. prosince
0.30 hod. Oznámení, že před restaurací Pegas leží 
starší muž. Hlídka na místě zjistila, že není zraně-
ný, ale pouze lehce podnapilý. Jelikož se choval 
slušně a s hlídkou MP spolupracoval, odvedli jej 
strážníci do místa jeho bydliště.
 
14. prosince
0.52 hod. Hlídka obdržela žádost o pomoc od 
muže, který v Masarykově ulici spadl z invalidního 
vozíku a nemůže se sám zvednout. Hlídka muži 
pomohla zpět na vozík, ale zjistila, že má poraně-
nou ruku. Na místo byla přivolána záchranná služ-
ba, která muže převezla do ostrovské nemocnice. 
Hlídka MP pak do nemocnice převezla i invalidní 
vozík.
 
16. prosince
21.15 hod. Oznámení od ženy z Jungmannovy uli-
ce, že se okolo jejího vozidla potuluje opilý muž 
a ona má strach, aby jí vozidlo nepoškodil. Hlíd-
ka MP již muže na místě nenalezla, ale u vozidla 
oznamovatelky nalezla kalhoty a taštičku s pe-
něženkou. Následně se na místo dostavila hlídka 
PČR Ostrov, která hledala věci opilého muže, kte-
rého před malou chvílí předala jeho otci. Muž se 
cestou z hospody postupně svlékal a domů pak 
dorazil jen v trenýrkách. Všechny jeho věci byly 
nakonec nalezeny a předány jeho otci.
 
20. prosince
4.35 hod. Hlídka přijala oznámení, že po ulici 
Hlavní jde skupinka osob, z níž jeden mladík kope 
do zaparkovaných vozidel a košů. Hlídka skupin-
ku nalezla v Masarykově ulici a zjistila, že mladík 
má na svědomí poškození dvou zaparkovaných 
vozidel a odpadkového koše. Pro podezření  
z trestného činu byla na místo přivolána hlídka 
PČR Ostrov.
 
25. prosince
4.45 hod. Oznámeno, že v Lidické ulici vykopl ne-
známý mladík vchodové dveře u jednoho z vcho-
dů a nyní spí na chodbě. Hlídka MP mladíka na 
chodbě nalezla, probudila a zjistila, že je v silně 
podnapilém stavu. Mladík uvedl, že v domě byd-
lí, ale zapomněl si klíče, a tak dveře vykopl. Byla  
u něj provedena orientační dechová zkouška, kte-
rá prokázala 1,8 promile alkoholu v dechu. Mladík 
byl předán matce a bude muset uhradit způsobe-
nou škodu.

Ladislav Martínek, ZVMP Ostrov

VEČERNÍ PROGRAM

Tučňáčci Klokánci
PONDĚLÍ  1 - 2 roky (chodící děti) děti 3-6 let Harmonie s jógou

lektorka: Pavla lektorka: Míša  od 19:00
9:00 - 11:00  16:00 - 17:00

Strollering aneb
mateřská v pohybu

ÚTERÝ Berušky lektorka: Dana
 2 - 3 roky 16:00 - 17:00 Přátelé reiki

lektorka: Káťa K. Hrajeme si s angličtinou  od 19:00
9:00 - 11:00  3 - 6 let

lektor: Honza
17:00 - 18:00

Hernička
pro děti Žížalky Cvičení pro těhotné

STŘEDA volné hraní 8:30 - 11:45 12:30 - 16:00 děti od 3 let a po porodu
věkově neomezeno lektorka: Pája  od 18:00

lektorka: Šárka 16:00 - 18:00
9:00 - 11:00

Hernička
pro děti

ČTVRTEK volné hraní 8:30 - 11:45 12:30 - 16:00 Kundalini jóga
věkově neomezeno  od 19:00
lektorka: Martina

9:00 - 11:00
Miminka Těhotenský kurz

PÁTEK 4-6 měsíců (ležící děti) s Kateřinou Krámovou
lektorka: Káťa Ch. Zahájení 13. 2. 2015 

9.30: - 11:30 od 17 hodin
Táto, dědo, pojď 

si hrát! aneb
SOBOTA Jak se to dělá

věkově neomezeno
lektor: Míla
9:30 - 11:30

NEDĚLE

rezervace na telefonním čísle 353 844 441

Vzdělávacího volnočasového klubu 

Projekt Virtuální firma 
od 25. 2. 2015 do 25. 6. 2015

nebo 777 034 373 - Mgr. Jordanová

ODPOPOLEDNÍ PROGRAM

s kvalifikovaným pedagogem
pro žáky 1. - 5. tříd 

rezervace na telefonním čísle 353 844 441

nebo 777 034 373 - Mgr. Jordanová

Možnost využití 

Možnost využití 
Vzdělávacího volnočasového klubu 

s kvalifikovaným pedagogem
pro žáky 1. - 5. tříd 

Narozeninové oslavy
rezervace na telefonním čísle: 606 445 781

Narozeninové oslavy
rezervace na telefonním čísle: 606 445 781

Projekt Virtuální firma 
od 25. 2. 2015 do 25. 6. 2015

V době kurzu zajištěno hlídání dětí účastnic kurzu

V době kurzu zajištěno hlídání dětí účastnic kurzu

DOPOLEDNÍ PROGRAM
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ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA OSTROVSKU 
PODPORUJÍ ŽÁKY OHROŽENÉ NEÚSPĚCHEM

Základní školy v oblasti obce s rozšířenou působ-
ností (ORP) Ostrov spojily své síly a chtějí společ-
ně bojovat proti školnímu neúspěchu svých žáků. 
Žáci, ohrožení předčasným odchodem ze vzdě-
lávacího systému či školním neúspěchem, jsou 
velkým problémem, se kterým se potýká velká 
většina základních škol na Ostrovsku. Problém by 
měl pomoci vyřešit projekt „Podpora vzdělávání 
ve školách oblasti ORP Ostrov“, zahrnující několik 
vzájemně provázaných aktivit.
 
Žáci ohrožení školním neúspěchem dostanou  
v rámci projektu přímou podporu ve formě slu-
žeb specialistů – psychologů, logopedů a speciál-
ních pedagogů. Vybraným žákům bude zajištěno 
také individuální doučování přímo v rodině nebo  
v prostorách škol či školních klubů. Budou orga-
nizovány schůzky učitelů s rodiči za účasti odbor-
níka a zřizovány školní kluby, které jsou vhodným 
prostředím, v němž se žáci mohou připravovat 
na výuku. V rámci projektu budou podpořeni  
i učitelé. Uskuteční se setkání učitelů ze všech 
zapojených škol, na kterých budou mít možnost 
společně sdílet zkušenosti s problémovými žáky. 
Díky tomu se mohou objevit nové možnosti práce 
se žáky. Učitelům bude poskytnuta podpora také 
pomocí dalšího vzdělávání, zaměřeného např. na 
tvorbu individuálních plánů, práci se žáky se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami, vedení třídnic-
kých hodin, pravidla a kázeň ve třídě, konstruktiv-
ní komunikaci a vedení dětí, efektivní spolupráci 
apod.
 
V projektu dojde také k vytvoření Lokální strate-
gie rozvoje školství oblasti ORP Ostrov, která bude 
obsahovat komplexní návrh, jak zlepšit kvalitu ce-

•   S er v is  te lefonů a  tabletů,  apl ikace  fól i í

•   v ýkup za  super  ceny -  garantované ceníkem

•  250 nov ých a  použit ých telefonů skladem

•  z v ýhodněný prot iúčet  -  nov ý za  star ý

bývalý zverimex AquaterraLidická 180 Otevřeno: Pondělí - Pátek 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Tel.: 773 mobtel (773 662 835)

e-m.: mobtelostrov@centrum.cz
QR
vizitka

SERVIS / VÝKUP PRODEJ / PROTIÚČET HELP FINANCIAL s.r.o.

  Volejte obchodního zástupce

Mobil: 727 895 461

Půjčíme Vám
od 5 do 50.000,- Kč

inzerce

OSTROVŠTÍ HASIČI  
V PROSINCI 2014

V prosinci naše jednotka zasahovala celkem u 24 
událostí. Požár komína rodinného domu jsme 
likvidovali ve Stráži nad Ohří. Zasahovali jsme  
u požáru v rekonstruovaném objektu nemocni-
ce. Dále jsme prověřovali kouř na dvou místech 
podél železniční trati Ostrov – Vojkovice, jednalo 
se o vypalování kabelů. Byli jsme vysláni k likvida-
ci požáru malého nakladače na stavbě sjezdové 
lyžařské dráhy v Merklíně-Pstruží. K požáru plas-
tového kontejneru došlo v Lidické ulici, k požáru 
odpadu za železničním přejezdem v Hájku. Dále 
jsme zasahovali u požáru odpadu a přístřešku 
bezdomovců v ul. Nad Nádražím, požáru odpa-
du za areálem Czech-Cont a opět Nad Nádražím.  
Ke třem dopravním nehodám došlo na obchvatu 
Ostrova. K dopravní nehodě osobního, nákladní-
ho auta a autobusu s dětmi u Andělské Hory jsme 
byli povoláni s šesti dalšími jednotkami. Dále jsme 
byli vysláni ke třem dopravním nehodám mezi 
Ostrovem a k nehodě tří osobních vozidel, které 
se srazily u Všeborovic. K odstranění spadaných 
větví a stromů na elektrické vedení a přes silnici 
jsme vyjížděli dvakrát. V ulicích Severní, Jungma-
nnova a Luční jsme pomáhali záchranné službě 
z Jáchymova při transportu pacienta do sanity. 
V ulici S. K. Neumanna bylo nutno otevřít byt,  
v Kollárově ul. jsme likvidovali ropnou skvrnu na 
vozovce. K nahlášenému požáru u obchodního 
domu na Jáchymovské ulici jsme vyjížděli společ-
ně s jednotkou HZS KV, ale byl to planý poplach. 
Při našich prosincových výjezdech s námi spolu-
pracovaly jednotky z Karlových Varů, Stráže nad 
Ohří, Hájku, Toužimi, Sokolova, Hradiště, Bochova, 
Kyselky, Klášterce nad Ohří a Perninku.

Milan Kuna, 
JSDH Ostrov (red. upraveno)

lého systému vzdělávání v dané lokalitě, zvláště 
v oblasti péče o žáky se speciálními potřebami  
a žáky ohrožené školním neúspěchem. Spolu-
práce všech aktérů bude prohlubována i v rámci 
aktivity Vytváření sítě mezi základními školami  
a dalšími spolupracujícími články. Cílem síťování 
by měl být především přenos zkušeností mezi 
jednotlivými školami v ORP Ostrov.
„Naše škola má dlouholeté zkušenosti v oblasti 
inkluzivního vzdělávání, jsme schopni vzdělávat  
v rámci jedné třídy vedle žáků bez speciálních 
vzdělávacích potřeb i žáky se speciálními po-
třebami, podíleli jsme se také na tvorbě školské 
inkluzivní politiky kraje. Rádi naše zkušenosti 
předáme dál,“ uvedl ředitel ZŠ v Jáchymově Jan 
Musil.
 
Projekt je realizován ve spolupráci Města Ostrov, 
základních škol působících v oblasti obce s rozší-
řenou působností (I., III. a V. ZŠ Ostrov, ZŠ Merklín, 
Abertamy, Hroznětín, Pernink, Potůčky, Horní 
Blatná, Jáchymov) a neziskových organizací Člo-
věk v tísni a Pecka.

„Prosperita města a regionu závisí ve velké míře 
na kvalifikované pracovní síle. Nekvalifikovaní 
lidé bez vzdělání často nemají zájem pracovat 
nebo mají problém práci sehnat a zvyšují nám 
tak nezaměstnanost. Uvědomujeme si, že tento 
problém je potřeba řešit již na základních ško-
lách, proto jsme se rozhodli projekt ve spolupráci 
s partnery realizovat,“ řekl starosta města Ostrov 
Pavel Čekan.

Mgr. Jan Musil, Ing. Lenka Bílková, 
hlavní manažeři projektu
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AKTUALITY Z MĚSTA

MĚSTSKÁ KNIHOVNA OSTROV UPOZORNĚNÍ:  
ZAŠÍVÁRNA JE I PRO DĚTI!

Město Ostrov očima fotografa
Ještě do 28. února
Soutěž pro nadšené amatérské fotografy. Fotíte 
rádi? Podělte se s námi a zapojte se do naší sou-
těže. Stačí zaslat nám fotografii našeho města na 
e-mail: fotosoutez@mkostrov.cz (podrobné infor-
mace na internetových stránkách knihovny).

Z ateliéru…
2. až 27. února, Oranžerie Václava Havla
Výstava obrazů skupiny malířek a malířů z Ostrova 
a okolí pod vedením Jany Matouškové.

Virtuální univerzita třetího věku
3. února 10.00 hod., učebna
Přidejte se a vzdělávejte se i v pokročilejším věku. 
Vzdělání je všeobecné, zájmové, neprofesní a vý-
hodnější než u klasické univerzity třetího věku. 
Přednášky probíhají formou videozáznamů, které 
si můžete opakovaně pouštět v pohodlí domova. 
Přednášky se konají jednou za 14 dní v knihovně, 
tudíž nemusíte dojíždět daleko. Udržte si duševní 
kondici i v pozdějším věku (více informací v MK 
Ostrov).

Promítání amatérské filmové kroniky
9. února 17.00 hod., učebna, vstupné ZDARMA
Amatérská filmová kronika z Ostrova a okolí vám 
nabídne záběry z minulosti i současnosti. Uvidíte 
například přestavbu bývalé školy na Městský dům 
dětí a mládeže, piaristický klášter ve filmu pana  
V. Kříže, dočkáte se i překvapení z roku 1948.

Z popelnice do lednice
25. února 18.00 hod., učebna, vstupné ZDARMA
Další promítání dokumentárního filmu z festivalu 
Jeden svět. Co se stane, než se zelenina dostane 
na talíř? Má plýtvání potravinami vliv na produkci 
skleníkových plynů? Režisér Valentin Thurn před-
kládá ve svém snímku alarmující fakta o našem 
vztahu k jídlu a zároveň hledá možnosti, jak tuto 
situaci zlepšit.

Nemoci pocházejí z emocí
26. února 18.00 hod., učebna, vstupné 100 Kč
Přednáška úspěšné autorky knih, karet a meditač-
ních CD Zdenky Blechové. Pokud si nevšímáme 
svých pocitů, naše tělo nás začne upozorňovat 
svým stavem. Dokud nebudeme řešit svůj život, 
nemoc bude přetrvávat.
 
Promítání pro seniory
Ve spolupráci se Stanislavem Churým plánujeme 
pořádat pravidelná promítání dokumentů o Ostro- 
vě a okolí pro seniory. Akce se bude konat od 
května, jednou měsíčně, vždy v pondělí. Čas ko-
nání bude přizpůsoben jízdnímu řádu MHD tak, 
aby se všichni zájemci mohli pohodlně dopravit 
do knihovny, vybrat si nějaké pěkné čtení a užít 
si promítání. Minimální počet účastníků je 10. Je 
nutné se přihlásit v dostatečném předstihu. Zá-
jemci se mohou hlásit telefonicky nebo osobně 
v knihovně.
 
Novinka pro dětské čtenáře!
Knoflíkování – to je sbírání knoflíků za plnění růz-
ných úkolů. Cílem této akce je odměnit aktivitu 
a slušné chování dětí v knihovně. Knoflíkování 
bude probíhat celý rok a bude propojovat veške-
ré akce a soutěže v knihovně. Každý malý čtenář 
může sbírat knoflíky a získávat odměny (např. 

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

vstupenku na Noc s Andersenem…)! Podrobněj-
ší informace získáte na našem dětském webu: 
mladez.mkostrov.cz nebo přímo v Oddělení pro 
mládež.
 
Prosím, rezervujte si místa na akce v dostatečném 
předstihu. Můžete tak učinit osobně, telefonicky, 
e-mailem, ale také přímo na internetových strán-
kách knihovny. V případě malého zájmu jsme nu-
ceni akce rušit.
 
Vánoční „stromkování“ zná vítěze
 Děti ze školních družin zaplnily 6. ledna Oranžerii 
Václava Havla, kde se konalo slavnostní vyhlášení 
výsledků soutěže s názvem Vánoční stromkování. 
Soutěžilo celkem osm družin. V průběhu listo-
padu děti vyráběly ozdoby přímo v družinách. 
Začátkem prosince si družiny vylosovaly vlastní 
stromek a děti jej přímo v parku u knihovny na-
zdobily. Výsledky jejich pilného snažení tam byly 
k vidění po celý prosinec, ale ještě do začátku 
ledna mohl každý dát svůj hlas nejkrásnějšímu 
stromku. Hlasovalo se vhozením lístku do hlaso-
vacího boxu v knihovně, ale také prostřednictvím 
internetu. Každá z forem hlasování se dočkala 
svého vítěze a v každé kategorii bylo asi 200 hla-
sů, což je velký úspěch.
 
V internetové kategorii vyhrála školní družina 
pod vedením vychovatelky Venduly Malé ze ZŠ 
Masarykova Ostrov (57 hlasů). Do hlasovacího 
boxu v knihovně padlo nejvíc hlasů ve prospěch 
školní družiny pod vedením vychovatelky Aleny 
Čermákové při ZŠ praktické a ZŠ speciální Ostrov 
(46 hlasů). Vítězné školní družiny získaly deskové 
hry. Nikdo však neodešel s prázdnou, po předání 
cen následovalo představení Dětského divadla  
Z Bedny a každé dítko navíc odešlo s upomínko-
vým předmětem a lízátkem. Gratulujeme vítě-
zům a všem dětem i vychovatelkám děkujeme 
za účast a snahu. Rádi bychom soutěž koncem le-
tošního roku zopakovali. S poděkováním nesmím 
zapomenout také na zástupce města Ostrov, kteří 
do soutěže přispěli stromky, zahradníkům, kteří 
pomohli s jejich instalací a panu Čarneckému za 
rychlou výrobu stojanů na stromečky.
 
Více informací na: www.mkostrov.cz,  
www.facebook.com/knihovnaostrov.
Případné dotazy a náměty posílejte na: 
info@mkostrov.cz, nebo volejte na tel. 353 434 300.

Mgr. Jana Múčková

Vzhledem k tomu, že jsme se již mnohokrát setka-
li během naší práce v terénu s tvrzením, že děti 
nemohou navštěvovat NZDM klub Ostrov – Zaší-
várna, protože ještě nemají občanský průkaz, rádi 
bychom tuto mylnou informaci uvedli na pravou 
míru. Náš nízkoprahový klub je přístupný všem 
zájemcům o naše služby, ve věku od šesti do 26 let. 
Zájemce, který přijde pod vlivem návykových 
látek nebo alkoholu, do klubu vpuštěn nebude. 
NZDM klub Ostrov – Zašívárna byl, je a bude vždy 
anonymní a zcela zdarma. Může jej proto navštívit 
každý, kdo má o jeho návštěvu a služby zájem.

(mav)

Zákazníci kabelové televize se dočkali rozšíření 
programové nabídky o nové stanice ve vysokém 
rozlišení – HD. Od Nového roku si naši diváci 
mohou vychutnat v té nejvyšší kvalitě další 
televizní stanice. K programům ČT1 HD, ČT 
Sport HD, Nova HD a Prima HD tak nově přibyly 
i programy Nova Cinema HD, Fanda HD a Prima 
COOL HD. Došlo i k dalším změnám v programové 
nabídce: program CBS Drama byl nahrazen 
filmovým programem AMC (dříve MGM). Ten, 
kromě vlastní produkce, nabídne také populární 
a ceněné filmy z celosvětově uznávaných 
filmových knihoven, včetně MGM, Paramount  
a Sony. Poslední novinkou je možnost sledovat na 
televizní stanici Country No. 1, v době od sedmé 
hodiny ranní do sedmé hodiny večerní, stanici 
TV Písnička, která se svým obsahem orientuje na 
nejmladší diváky. (Bližší informace: informační 
lišta TV Ostrov, www.tv-ostrov.cz, facebook TV 
Ostrov.)
 
Společnost Kabel Ostrov, s.r.o., provozovatel 
kabelové televize v Ostrově, upozorňuje všechny 
své předplatitele, že je oprávněna přerušit 
poskytování všech objednaných služeb, pokud 
je odběratel v prodlení s úhradou částky za 
jejich poskytování. Doporučujeme proto všem, 
aby překontrolovali své platby a vyrovnali své 
případné dluhy.

Ing. Libuše Benešová, jednatelka

inzerce
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PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

ZŠ J. V. MYSLBEKA A MŠ OSTROV

POHÁR KRÁLOVSKÉ MINCOVNY PUTUJE OPĚT NA GYMNÁZIUM

Přestože už je nový rok v plném proudu, ráda 
bych se ještě poohlédla po prosincových akcích. 
Do předvánočního času u nás neodmyslitelně 
patří besídky s cukrovím a dárečky ve třídách, ale 
i diskotéka se soutěžemi v tělocvičně. Také v MŠ 
připravily učitelky dětem posezení u stromečku 
s dárečky. V závěru roku některé třídy II. stupně 
vyrazily do Národního technického muzea  
v Praze. Seznámení se s vynálezy 19. a 20. století 
bylo velice prospěšné pro další výuku nejen 
dějepisu. Exkurzi děti zakončily vánočními trhy 
na Staroměstském náměstí. Další byla návštěva 
muzea a sklárny Moser v K. Varech, kde třídy 2. A  
a 4. B viděly skláře při práci a samy si ji vyzkoušely. 
Do německého Norimberku vyrazila smíšená 
skupina asi 45 žáků II. stupně. Po prohlídce areálu 
sjezdů NSDAP, císařského hradu, staré radnice, 
kostela Panny Marie s orlojem a slavného domu 
Albrechta Dürera si všichni vychutnali atmosféru 
největších vánočních trhů v Německu na náměstí 
Hauptmarkt. Výtvarnou soutěž Ze života zvířat 
zorganizovala učitelka Milena Topinková pro 
všechny žáky I. stupně. Jejich tvorba neznala 
hranic, obrázky byly nádherné. Tvůrci těch 
nejhezčích dostali věcné ceny. Tomáš Petrák 
z 9. A, který nás reprezentoval v I.T. soutěži, 
se v celostátním finále umístil na 35. místě. 
Gratulujeme. Školního kola zeměpisné olympiády 
se v lednu zúčastnilo 32 žáků II. st. Do okresního 
kola postoupili: ve skupině B Tomáš Wenclovský 
(7. B), ve skupině C Kateřina Kotková (9. B).
Aktivitami školní družiny jsou návštěvy Městské 
knihovny každý měsíc a každé tři měsíce 
prohlídka Ekocentra. V mateřské škole od září 
do prosince probíhal projekt logopedické 
prevence podporovaný Ministerstvem školství 
ČR, který vedly Martina Fišerová a Kamila Tekely. 
Díky projektu školka získala dva PC s výukovými 
programy a mnoho didaktických pomůcek pro 
jazykovou výchovu. Největší lednovou událostí 
byl zápis do prvních tříd. Všechny děti si od zápisu 
odnesly medaili a dárečky. Budoucí prvňáčci  
i jejich rodiče se na školu velice těší.

Mgr. Zdena Nováková (kráceno)

Ostrovští gymnazisté i v letošním školním roce 
získávají v různých soutěžích jeden úspěch za 
druhým, ať už jde o sportovce, angličtináře  
v soutěži „Angličtinář roku“, chemiky či biology 
v jejich olympiádách. Existuje ale jen jedna 
soutěž, v jejíž dosavadní historii si vítěznou 
trofej pokaždé odnesli naši studenti. Jmenuje 
se: o Pohár Královské mincovny, a jak už sám 
název napovídá, jedná se o klání ve znalostech 
a dovednostech z oblasti historie. Soutěž, 
kterou pro žáky základních a středních škol 
Karlovarského kraje pořádá Muzeum Karlovy 
Vary, si klade za cíl podnítit zájem studentů  
o historický vývoj regionu Karlovarska a četné 
památky a zajímavosti, které se k regionu vztahují. 
V již jedenáctém ročníku této soutěže, konajícím 
se tradičně v prostorách Královské mincovny 
v Jáchymově, naši školu reprezentovali Martin 
Kastl a Vojtěch Laitl z kvarty B, kteří v kategorii 
do 15 let obsadili výborné druhé místo, a sextáni 
Jan Pinc s Ondřejem Krátkým, kteří v kategorii 

středních škol zvítězili! A nebylo to jejich první 
vítězství, vítězné poháry si tato dvojice odnesla již 
v minulých letech.
„Určitě největším oříškem je určování historických 
předmětů z depozitářů muzea,“ říká Ondřej 

a dodává: „pokaždé spíš hádáme, čemu daný 
předmět sloužil, a většinou je až úsměvné, jak 
dalece se náš odhad liší od skutečnosti.“
Od počátku soutěže, celých jedenáct ročníků, 
studenty připravuje profesorka Ivana Alfonsová, 
která na gymnáziu vyučuje dějepis a český jazyk.
„Když soutěž začínala, opravdu jsem nevěděla, 
na kterou oblast z historie regionu se máme 
soustředit. Byla to jedna velká neznámá,“ říká 
profesorka Alfonsová, „v průběhu let jsme si již 
vypracovali poměrně ustálený systém přípravy, 
ale i přesto býváme pokaždé překvapeni 
některými úkoly, které pro soutěžící pracovníci 
karlovarského muzea připravují.“
Profesorce Ivaně Alfonsové a jejím studentům 
přejeme do budoucna hodně dalších úspěchů 
v této soutěži a věříme, že další vítězné poháry 
Královské mincovny rozšíří už tak velice bohatou 
sbírku v dějepisné učebně.

Mgr. Jiří Fresser

Úspěšní gymnazisté (zleva): Jan Pinc, Ondřej Krátký,  
Martin Kastl a Vojtěch Laitl. Foto: Archiv Gymnázia Ostrov
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VOLNÝ ČAS

MDDM OSTROV

MĚSTSKÝ ÚTULEK BETY NABÍZÍ PSY BEZ DOMOVA K OSVOJENÍ

EKOCENTRUM

Velikonoční výtvarná soutěž
2. února až 27. března
Ve spolupráci s OS Benjamin vyhlašujeme výtvar-
nou a rukodělnou soutěž na téma Velikonoční po-
mlázka ve třech kategoriích: předškoláci, školáci 
do 10 let a školáci nad 10 let. Tvořit můžete libo-
volnou technikou, fantazii se meze nekladou. Sou-
těžní práce označené jménem, věkem, školou a tel. 
kontaktem odevzdejte nejpozději do 27. března.  
Tři vítěze z každé kategorie vyhlásíme a odměníme 
2. dubna v Domě dětí v rámci velikonoční výtvarné 
dílny. Všechny doručené výrobky budou vystaveny 
v prostorách MDDM až do 10. dubna 2015.

Masopustní karneval
18. února 16.00 hod., DK Ostrov
Zábavné karnevalové odpoledne ve Společen-
ském sále Domu kultury plné masopustních sou-
těží, tance a voňavých koblížků. Určeno malým  
i větším dětem. V soutěži masek rádi přivítáme 
děti i dospělé, zejména v tradičních masopust-
ních kostýmech šaška, kobyly, medvěda, báby  
s nůší, kominíka se žebříkem, kozla apod. Vstupné 
dobrovolné.

Noc se zvířátky
20. až 21. února, v MDDM
Přenocování se zábavným programem nejen 
mezi zvířátky pro školáky od šesti do 10 let. Při-
hlášky k vyzvednutí od 9. února v Domě dětí. Uza-
vírka přihlášek 19. února. Cena 120 Kč

Informace
Po-pá 10.00 až 18.00 hod. na tel. 353 613 24, 
www.mddmostrov.cz

Zuzana Janecká, MDDM Ostrov

Kouzla se sněhem
13. února 15.00 až 17.00 hod.
Přijďte s námi postavit v areálu Ekocentra největ-
šího sněhuláka, zahrát si Yettyho honičku, zažít 
pořádnou sněhovou bitvu a mnoho další zábavy 
na sněhu. V případě nepřízně počasí máme pro 
vás připravené hry a výtvarné činnosti v klubovně 
EC. Dostatek teplého čaje bude zajištěn.

Zápis do kroužků ve II. pololetí
Do zájmových kroužků se můžete přihlašovat  
i ve druhém pololetí v kanceláři Ekocentra vždy  
v pondělí až pátek od 9.00 do 17.00 hod. Stále 
ještě máme volná místa v kroužcích Recykláček, 
Exotické ptactvo, Geocaching, Přírodovědný 
kroužek a Rybářský kroužek. Podmínkou přije-
tí do kroužku je odevzdání vyplněné přihlášky  
a uhrazení stanoveného poplatku. Podrob-
né informace k jednotlivým kroužkům na:  
www.eko.mddmostrov.cz, nebo vám je rádi sdělí-
me na tel. 731 615 658.

Prohlídky pro veřejnost
Po-pá od 13.00 do 17.00 hodin. Uvedené návštěv-
ní hodiny platí až do 30. března 2015, z důvodu 
zimního klidového režimu většiny chovaných zví-
řat. Děkujeme za pochopení.

Poděkování
Děkujeme všem návštěvníkům, kteří našim zvířát-
kům přinesli suché pečivo a jiné laskominy. Bude-
me velice rádi za další takovou podporu.

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN
 
Týden her v Ekocentru a MDDM Ostrov
2. až 6. března od 8.00 do 12.00 hod.
Na jarní prázdniny připravujeme pro školáky od 
šesti let společně strávený čas v EC a Domě dětí.  
V uvedených dopoledních hodinách zajistíme 
hry, soutěže, tvoření a sport. Scházet se budeme 
každý den v Ekocentru a končit v MDDM. Pitný re-
žim a pedagogický dozor bude zajištěn. Přezůvky  
a svačinu s sebou. Není potřeba se přihlašovat. 
Vše zdarma.

Návštěvní hodiny o jarních prázdninách

2. až 6. března si můžete přijít prohlédnout naše 
zvířátka v době od 10.00 do 17.00 hod.

Den pro Tibet
7. března 10.00 až 19.00 hod.
Osmý ročník tradiční akce Den pro Tibet. Akce je 
zařazena do programu Festival pro Tibet 2015 a je 
určena dětem i rodičům. Těšit se můžete na hu-
dební a výtvarnou dílnu, čajovnu, ethno a tibet-
ský krámek, vysypávání pískových mandal i pří-
pravu mandaly pro zvířátka. Chybět nebude ani 
meditační hudba a promítání filmů o Tibetu. Akci 
pořádá sdružení Taši Delé. Více informací získáte u 
Martina Jiříka, tel. 604 729 536.

Informace
Ve všední dny 9.00 až 17.00 hod., tel. 731 615 658, 
602 600 995, www.eko.mddmostrov.cz

Petra Žlutická, ved. Ekocentra

Kontakt pro vážné zájemce: Městský útulek Bety, Moříčovská 1371, Ostrov, tel. 776 621 251 (v pracovní době). Otevírací doba: po-pá 12.00-17.00, so 8.00-13.00 hod. 
(neděle a svátky zavřeno). www.utulekbety.cz, utulekbety@seznam.cz, Facebook: Psí útulek Bety. č.ú. 249465938/0300. Odchytová služba: 776 669 084

Marek Šinkovič

BEN: asi 5letý kříženec německého ovčáka, stř. vel-
ký, nenáročný, se psy se dobře snáší, pro svou klid-
nou povahu vhodný pro starší zájemce se zahradou.

DAISY: asi 4letá kříženka stř. velká, chytrá, hodná  
a poslušná, vhodná i do rodiny s dětmi a do bytu.

DAN: 6letý kokršpaněl stř. velký, temperamentní, 
ale hodný, vhodný do bytu, vyžaduje aktivně zalo-
ženého zájemce.

BARY starší pes, hodný, s onemocněním imunit-
ního systému, vhodný ke starším lidem na dožití, 
kastrovaný.

MEGY: 5letá velká kříženka labradora, hodná, mazli-
vá, vhodná i ke starším zájemcům na zahradu.

ŠMUDLA: malý kříženec pinče, trochu bojácný, po-
třebuje klidné zázemí a mírné zacházení u staršího 
zájemce v bytě.
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KALENDÁŘ ZUŠ OSTROV

OSTROVŠTÍ OCHOTNÍCI ZVOU NA REPRÍZU ÚSPĚŠNÉ KOMEDIE

S IRENOU KONÝVKOVOU SI POVÍDÁME  
O DIVADELNÍM SOUBORU HOP-HOP

17. února 17.00 hod., Koncertní sál školy
Interní koncert

Do 18. února, st-ne 13.00-17.00, Stará radnice
Mladé výhonky - výstava výtvarného oboru

Divadelní přehlídka Soubor sobě a hosté 
(20. a 21. února)
Soubor Na poslední chvíli ZUŠ Ostrov, ZUŠ Bis-
kupská Praha, Denní stacionář Mateřídouška 
Chodov

20. února 17.00 hod., Společenský sál DK
Český rok - společně se stacionářem v Chodově
Trocha poezie nikoho nezabije - přednesy nej-
mladších členů souboru Na poslední chvíli

21. února 10.00 hod., Točna
Poetická kavárna - přednesy žáků ze ZUŠ Praha  
a starších členů souboru Na poslední chvíli

21. února 14.00 hod., MINIDIVadélko
Ukradený mlýnek - divadelní představení ZUŠ 
Praha

21. února 17.00 hod., MINIDIVadélko
Tam, kde šplouná - představení  souboru 
Na poslední chvíli
(pouze pro účastníky divadelní přehlídky)

21. února 19.00 hod., MINIDIVadélko
Tam, kde šplouná - premiéra souboru 
Na poslední chvíli

28. února 18.00 hod., MINIDIVadélko
F. M. Dostojevskij: Krokodýl - premiéra souboru 
HOP-HOP
 
Akce mimo Ostrov
19. února, ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
Okresní kolo soutěže ZUŠ tanečního oboru

19. února, ZUŠ Bečov
Okresní kolo soutěže ZUŠ v sólovém a komorním 
zpěvu

25. února, ZUŠ A. Dvořáka Karlovy Vary
Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na dřevěné 
dechové nástroje

25. února, ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na žesťové 
dechové nástroje

Soubor HOP-HOP bude mít 28. února v MINI-
DIVadélku premiéru. Kolikátá Vaše premiéra 
to bude?
Moje to bude jubilejní 75. premiéra. Skupina ve 
složení Markéta Aranyossyová, Nazareno Klug, 
Adéla Kubištová, Vojtěch Palm, Pavel Raus (pa-
tří sem též absolventky Věra Tomanová a Eliška  
Rojíková) se podílí již na 21. premiéře, z toho je  
14 představení a sedm pořadů dramatických vý-
stupů Být či nebýt.
 
Které představení této skupiny zaznamenalo 
nejvíce úspěchů?
Vybírat je těžké, protože každé představení má 
své menší či větší úspěchy, ale pokud se soustře-
díme na ceny, tak je to určitě „Tak tohle je naše 
Leni?!“ Představení viděli diváci na celostátních 
přehlídkách Dětská scéna, Wolkerův Prostějov, 
Popelka Rakovník, získalo Zlaté pásmo na ce-
lostátní soutěži LDO ZUŠ, hrálo se na Jiráskově 
Hronově, ale také v Divadle v Celetné v rámci 
Světového dne divadla, ale též v angličtině, např. 
v Anglii, Rakousku a Litvě. Hlavní představitel-
ka Markéta Aranyossyová získala několik cen za 
ženský herecký výkon. Představení se hrálo 25x. 
Výrazné úspěchy též zaznamenalo představení 
„Už zase skáču…,“ potěšilo diváky na celostátní 
přehlídce Dětská scéna, v Divadle Disk na DAMU, 
na přehlídkách v Belgii, Šaľe. Nelze zapomenout 
též na představení „Ruby a Garnet“, s nímž členky 
souboru Eliška Rojíková a Věra Tomanová získaly 
účast na Světovém festivalu v Lingenu, na Jirásko-
vě Hronově a také Dětské scéně, a byly dokonce 
oceněny Zlatým oříškem…, a vlastně bych mohla 
pokračovat ve vyjmenovávání dalších představení.

Jsou žáci úspěšní i jako sólisté?
Jedním z předmětů v literárně-dramatickém obo-
ru je i Sólový dramatický projev a přednes. Žáci  
v něm pracují jednotlivě nebo ve skupině do pěti 
žáků. Součástí bývá i hlasová průprava. V těchto 
hodinách má učitel nejvíce prostoru věnovat se 
každému dítěti individuálně. Všichni žáci této sku-
piny zaznamenali nějaká ocenění. Nejvíce postu-
pů a účastí na národních přehlídkách v přednesu, 
ale i v dramatických výstupech (Dětská scéna, 
Wolkerův Prostějov, soutěž LDO ZUŠ, Kandrdá-
sek, Pohárek) má na svém kontě Nazareno Klug, 
blízko za ním je Markéta Aranyossyová a Vojtěch 
Palm, ale i Adéla Kubištová a Pavel Raus, kteří zís-
kali ocenění minimálně v krajském kole.
 
Co Vás jako pedagoga této skupiny nejvíce těší?
Každý učitel má radost z úspěchů každého žáka, 
a nemyslím teď ceny, ale i z jeho třeba i drobných 
pokroků. Dítě k nám totiž přichází již v pěti, šesti 
letech, často neumí správně mluvit, stydí se…,  
a když pak vidíte, jak v 18 či 19 letech odchází 
sebevědomý mladý člověk, který se nebojí pro-
mluvit na veřejnosti, umí zformulovat svůj názor, 
a to ještě tak, že vás baví ho poslouchat, to je to, 
co mě, myslím, nejvíce těší. Ovšem nepopírám, že 
když vstane celé divadlo a tleská, nebo když di-
vadelní odborníci v Čechách i v zahraničí uznají 
naši práci, tak to je samozřejmě také velké potěše-
ní pro nás všechny, pro mé děti i pro mne. A této 
skupině se to povedlo opravdu mnohokrát.

Rozhovor s Mgr. Irenou Konývkovou, 
učitelkou LDO a ředitelkou ZUŠ Ostrov, 

připravila Mgr. Hana Vaculíková

Reprízu české konverzační komedie Jany Pac-
nerové s detektivní zápletkou, nazvané Rocker  
a dvě staré dámy, si připravila Divadelní scéna 
při DK Ostrov na úterý 17. února v 19.30 hod. do 
Divadelního sálu Domu kultury. Děj se odehrává  
v penziónu pro důchodce, kde se setkají dvě zce-
la odlišné ženy: herečka – stárnoucí diblík Agnes  
a vysloužilá advokátka – stárnoucí pesimistka 
Zita. Těchto rolí se zhostily Šárka Jarošová a Len-
ka Novotná. Nastudování této hry bylo pro obě 
herečky velmi náročné, protože mají na svých 
bedrech více jak dvouhodinové představení, a tak 
se musely kromě pohybu naučit i spousty textu.  

V komedii dále uvidíte přepečlivou zaměstnanky-
ni Kamilu (Kateřina Hálová) a mladičkého rockera 
Roberta (Pavel Franka). Režie se ujal Jan Mareš. 
Divadelní scéna při DK Ostrov odehrála úspěšně 
tuto komedii i na jiných místech, např. v Sadově, 
Jáchymově, Hájku, Toužimi. Hlavní myšlenkou 
celé hry je, že stáří ani nemoc nejsou na překážku 
tomu, aby člověka bavil život. Myslím, že se máte 
opět na co těšit. Předprodej vstupenek právě pro-
bíhá v Infocentru DK, Klášteře a Staré radnici nebo 
online na www.dk-ostrov.cz

Martina Pavlasová, DK Ostrov
Pavel Frank a Šárka Jarošová ve hře Rocker a dvě staré 
dámy. Foto: Roman Preis

KULTURNÍ AKCE
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KULTURNÍ AKCE

ROCKOVÉ PANENKY Z MIRÁKLU 
ZÍSKALY SVĚTOVÉ STŘÍBRO

PŘIJĎTE SI ZATANČIT I ZAZPÍVAT 
NA COUNTRY PLES

TO JE NÁŠ SPORT A HOBBY…

Žáci tanečního oddělení souboru Mirákl v prosin-
ci reprezentovali Českou republiku na Mistrovství 
světa v modern a jazz dance v polském městě Mi-
kolajki. Zde pak v konkurenci 32 států všech kon-
tinentů vytančili stříbrné medaile se svou jazzo-
vou formací Rockové panenky. Samotné účasti 
předcházelo regionální, zemské a národní postu-
pové kolo České taneční organizace a následné 
udělení nominací na základě výsledků v těchto 
soutěžích. Vyplatilo se tak nepodcenění přípravy 
na tuto prestižní mezinárodní soutěž. Kromě ob-
vyklých tréninků tanečníci absolvovali přípravné 
workshopy již od letních prázdnin, docházelo 
k průpravě techniky jazzové i baletní, k celkové 
úpravě choreografií. Tanečníci absolvují i přípra-
vu gymnastickou a dramatickou, zároveň musejí 
být připraveni na výkon také po fyzické stránce. 
Vzhledem k velkému počtu soutěžních jednotek 
(v soutěži formací kolem 20, v individuálních dis-
ciplínách až 50) tanečníci svůj výkon musí podat 
v jednotlivých postupových kolech naplno i čty-
řikrát, a protože někteří z nich tančí ve více cho-
reografiích, museli předvést špičkový výkon např. 
i 10krát za sebou.
 
Velkým úspěchem je i další umístění ostrovských 
tanečníků, a to šesté místo malé skupiny v dis-
ciplíně modern dance a semifinálová umístění 
jazzové malé skupiny a sólistek Lucie Bursíkové 
a Marty Šafářové. Na mezinárodních soutěžích 
se potkáváme s profesionálními tanečními týmy, 
které disponují nesrovnatelně větším rozpoč-
tem, a tak na soutěž vozí, kromě svých trenérů  
a choreografů, také fyzioterapeuty, psychoanaly-
tiky a další doprovodný personál. O to více si pak 
ceníme úspěchu našich dětí, které sice netrénují 
dvoufázově denně, ale do svého tanečního výko-
nu dají maximum a zatančí „srdcem“, tak jak jsou  
k tomu vedeny od svých prvních tanečních krůč-
ků. Formace, kdy tančí nejvyšší počet tanečníků 
na parketě (v naší choreografii konkrétně 18), jsou 
pak nejvíce lákavé pro diváky i samotné soutěžící. 
A to, co dokázaly předvést „ostrovské holky“ ve 
finále, dostalo nejen porotu, ale i všechny diváky 
v sále. Napínavé vyhlašování finále bylo pak plné 
emocí. Když na čtvrtém místě vyhlásili favorizo-
vaný kanadský národní tým, bylo jasné, že Mirákl 
bude mít medaili. To, že bude stříbrná, bylo pak 
tou největší odměnou. Zároveň toto umístění 
bylo v Mikolajkách největším úspěchem pro ce-
lou ČR. Věkový průměr dětské skupiny Mirákl je 
10 let, ve formaci však tančí i tanečnice sedmi-
leté; pro ně pak byl rok 2014 maximálně úspěš-
ný, protože se již v září staly mistryněmi světa  
v show dance v kategorii do osmi let. Choreografie,  
s kterými tanečnice reprezentovaly ČR, ukázaly 
divácké a školní veřejnosti v komponovaném pro-
gramu Já – tanečník. Zároveň začínají pracovat na 
novinkách, na které se určitě můžete těšit.
 
Jako umělecká vedoucí skupiny se tanečníky sna-
žím vést k tomu, že tanec není „honba za medaile-
mi“, ale prostor ke své vlastní realizaci, k vyjádření 
toho, na co slova nestačí. Pracujeme i na projek-
tech, kdy díky tanci můžeme pomoci ostatním. 
A tak vznikl náš společný kalendář s hokejisty HC 
Energie Karlovy Vary, jehož autorkou je karlovar-
ská fotografka Jana Mensatorová, a výtěžek z pro-
deje kalendářů je určen dětskému kojeneckému 
ústavu. Na závěr si dovolím poděkovat všem ta-
nečníkům, kteří se podíleli na našem úspěchu, za 

jejich zodpovědný přístup k tréninkům a chuť na 
sobě pracovat. Zároveň i jejich rodičům, kteří je  
v tomto náročném koníčku podporují, ZUŠ Ostrov 
za skvělé podmínky, Městu Ostrov a Karlovarské-
mu kraji za finanční příspěvek na náš reprezentač-
ní výjezd a všem, kdo nám drží palce.

Mgr. Andrea Burešová

Country ples Domu kultury je již oblíbenou tradi-
cí, která doplňuje únorové akce v Ostrově. Tento-
krát zahájí ples známá country skupina MaraCas, 
jež hraje živý, rytmický styl moderní country, na-
cházející nejvíc posluchačů ve střední generaci.  
V současnosti je na české hudební scéně jen málo 
kapel, věnujících se podobnému žánru – MaraCas 
pokračuje v tom, co mnozí znají od Michala Tuč-
ného, skupiny Fešáci, Greenhorns apod. Přestože 
kapela zpívá převážně česky, aby všichni textům 
rozuměli a mohli si společně zazpívat, zaskočila si 
pro hudební motivy i přes oceán do země, ve kte-
ré se country hudba narodila. MaraCas se tedy in-
spiruje i americkými kapelami a zpěváky, hrající-
mi tzv. nový styl druhé vlny (Alan Jackson, Darryl 
Worley, Travis Tritt aj.). Písně skupiny MaraCas už 
ocenili i posluchači v Dánsku, Německu a na Slo-
vensku. Jejím snad nejvýznamnějším oceněním 
bylo získání „Ceny Michala Tučného“, dále druhé 
místo v soutěži „Talent Country radia“ a samozřej-
mě ji těší i neustále se rozrůstající počet fanoušků.
Dalšími účinkujícími na plese budou zakládající 
členky první české dívčí country skupiny Scho-
vanky, které si v současnosti říkají Stařenky. Sku-
pina si upravila repertoár a k původním skladbám  
z doby Schovanek přidala mnoho dalších. Sta-
řenky již nehrají pouze bluegrass, rády zabrousí 
například i do folku nebo klasického blues. V ka-
várně Domu kultury vystoupí skupina DRC, která 
vznikla již před mnoha lety. Styl žánru nemá nijak 
omezen, hraje prostě to, co se jí líbí. Pokud vyslo-
veně neplní momentální přání posluchačů, snaží 
se představit hlavně vlastní tvorbu. S písní Mexi-
co, kterou složil její hráč na bendžo, vyhrála kape-
la DRC soutěž o Nejlepší novou píseň o řece Ohři 
a v roce 2006 s ní zahajovala festival Folková Ohře 
na Horním Hradě. Skupina se také může pochlu-
bit festivalem Ostrovský KoDRCák, který v našem 
městě pořádala již dvanáctkrát. Program plesu 
doplní country taneční skupina Quick Bush, která 
pobaví parodií country tance v ruském stylu, a ce-
lým večerem bude provázet Diana Toniková.

Country ples Domu kultury se koná ve Společen-
ském sále v sobotu 21. února od 20.00 hod. Vstu-
penky si již nyní můžete zakoupit v předprodeji 
Domu kultury, Kláštera a Staré radnice nebo on-
line na: www.dk-ostrov.cz

Martina Pavlasová, DK Ostrov

Tak se jmenuje první letošní výstava v Klášteře. 
Představuje tradici, jejíž kořeny v Ostrově sahají 
přes půl století. Svá křídla zde složí stroje ostrov-
ských modelářů. Po několik týdnů si můžete pro-
hlédnout motorové makety, termické větroně, 
vrtulníky, letecké motory a mnoho dalšího. V ob-
razech připomeneme i historii modelářského klu-
bu, o němž jeho předseda Karel Klingora uvádí:
 
„Zaměstnanci závodu Škoda Ostrov r. 1959 založi-
li Lodní a letecko-modelářský klub Škoda s před-
sedou Aloisem Litomiským. Členy se stali např. 
Zdeněk Müller, Jaroslav Tomšů, Josef Lederbuch, 
Miloslav Lichtenberg, Jan Gux, Miroslav Kubel-
ka, Jaroslav Urbanec, Jiří Zabálek, Jindřich Pudil, 
Jaroslav Netrval, René Fabry, Jaroslav Šrédl aj. 
Hlavní náplní byla stavba volných a upoutaných 
modelů, modelů lodí, účast s modely na soutě-
žích, propagační létání s upoutanými modely 
na Mírovém náměstí při slavnostech. Pracovali 
jsme i s mládeží v kroužcích (v suterénu Domu 
kultury) pod patronací Klubu mládeže Pochodeň.  
V červnu 1961 se pak v DK uspořádala výstava 
modelů. Roku 1964 vystřídal předsedu Litomiské-
ho Štěpán Bódiš, který ale brzy přestoupil jinam a 
novým předsedou jsem byl zvolen já (1965); tuto 
funkci vykonávám dodnes. V průběhu let přibyly 
další modelářské odbornosti: železniční, automo-
bilový a plastikový modelář a název klubu se změ-
nil na Modelářský klub Ostrov. Počet členů vzrostl  
k šedesáti. Klub byl součástí ZO Svazarmu Ostrov. 
V dubnu 1972 byl založen Dům pionýrů a mláde-
že, kde začaly pracovat kroužky pod vedením Mi-
loše Truxy, Jaroslava Urbance, Jiřího Šmída, Ludví-
ka Dvořáka a Zdeňka Jandery. Roku 1978, v rámci 
Akce Z, začala stavba střediska Svazarmu, na které 
členové klubu odpracovali desítky brigádnických 
hodin. Po dokončení v dubnu 1983 měl Modelář-
ský klub konečně svou dílnu.
 
Po společenských změnách r. 1990 skončil i Sva-
zarm a novou organizací se stalo Sdružení tech-
nických sportů a činností. Modelářský klub po 
registraci obdržel r. č. 02. Další vývoj přinesl pře-
jmenování na Svaz modelářů ČR. Díky novým 
technologiím přestalo být řízení modelů rádiem 
pouhým snem a stalo se dostupnou skutečnos-
tí. Vznikly nové modelářské kategorie, spalovací 
motory byly z větší části nahrazeny elektromoto-
ry atd. Nyní pořádáme veřejné soutěže v kategorii 
házedel, (i rádiem řízených), účastníme se soutěží 
v dalších kategoriích házedel, polomaket a maket, 
závodů kolem pylonů, vrtulníků a provozujeme 
též halové akrobatické modely.“
 
Vážení čtenáři, dovolte mi vás srdečně pozvat na 
vernisáž výstavy, která se koná ve středu 25. úno-
ra v 17.00 hod. Výstavu pak bude možné navštívit 
až do 29. března. Těším se na viděnou.

Eliška Failová, vedoucí Kláštera (red. kráceno)

Pavel Hozák ze skupiny MaraCas, která bude ples zahajo-
vat. Foto: Archiv DK Ostrov
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KULTURNÍ AKCE

OLEJ A KRAJKA

PŘEDSTAVUJEME VEDOUCÍ OSTROVSKÝCH INFOCENTER KATEŘINU HÁLOVOU

Kateřina Hálová vystudovala Obchodní akademii 
v Karlových Varech a poté pracovala jeden rok 
jako vedoucí pošty v Kyselce. Pak nastoupila do 
podatelny Finančního úřadu v Ostrově, odkud se 
vypracovala na pozici správce daně z nemovitos-
tí. Nyní přijala funkci vedoucí infocenter Zámek 
Ostrov a Dům kultury Ostrov.
 
Od prvního ledna letošního roku jsi novou 
vedoucí dvou infocenter v našem městě. Jak 
sama tuto pozici vnímáš?
Především ji vnímám jako velkou výzvu, protože 
se nedávno otevřelo nové Informační centrum  
v budově zámku, sídle Městského úřadu, a tam 
je spousta možností, jak ho vymodelovat do kva-
lit, které by našim občanům, ale hlavně turistům 
maximálně vyhovovaly. Dalším nemalým úkolem 
je také zajištění chodu a zdokonalení služeb In-
formačního centra v Domě kultury, které je infor-
mačním a obchodním střediskem našeho města, 
kde lze zakoupit vstupenky nejen na akce DK 
Ostrov, ale i na TicketPortal, TicketPro, TicketArt, 
TicketStream, Divadlo Karlovy Vary aj. Nabízíme 
také k prodeji místenky, jízdní řády a k dalším 
službám patří například kopírování, kroužková 
vazba, laminování a veřejný internet. To jsem jen 
namátkou vyjmenovala hlavní služby, které toto 
infocentrum nabízí, ale škála je daleko širší, takže 
je pořád co vylepšovat.

SHELL OSTROV – AKCE PHM SHELL V-POWER
 sleva 2 Kč/litr na PHM Shell V-Power
 akce platí o víkendech, a to při placení v hotovosti

inzerce

V Domě kultury nejsi žádným nováčkem. Kro-
mě toho, že jsi tam byla řadu let hosteskou, jsi 
také členkou Divadelní scény při DK Ostrov. 
Můžeš čtenářům trochu přiblížit své působe-
ní v tomto spolku, v jakých rolích tě mohou 
vidět?
Členkou ochotnického souboru jsem již pátým 
rokem a mou nevýraznější, ale i nejmilejší rolí 
byla Šárka v Dívčí válce. V současné době hraji  
v komedii Rocker a dvě staré dámy, kterou opět 
zahrajeme teď v únoru, a dále v pohádce Čertov-
ský mariáš.
 
Jakou máš jako vedoucí infocenter pracovní 
koncepci do budoucna?
Mým prvním krokem zatím bylo přihlášení Infor-
mačního centra v Domě kultury do Asociace turis- 
tických informačních center. Také bychom chtě-
li získat certifikát kvality poskytovaných služeb. 
Mým cílem je, aby všechny pracovnice infocentra 
znaly a osvojily si i práci svých kolegyň a mohly 
se tak střídat na pracovištích v Domě kultury  
a na Zámku. Dále pracuji na projektu moderni-
zace Informačního centra v Domě kultury, jež by 
měla poskytnout příjemné zázemí nejen pro ná-
vštěvníky, ale i pro zaměstnance.

Rozhovor s Kateřinou Hálovou 
vedla Martina Pavlasová, DK Ostrov

Občanské sdružení Krušnohorská krajka (OSKK) 
se s výstavou Olej a krajka na Staré radnici vra-
cí do Ostrova po třech letech (r. 2012 setkání 
krajkářek při 450. výročí Krušnohorské krajky.) 
Tentokrát jsme připravili výstavu ve spolupráci  
s Vítězslavem Macháčkem – laskavým člověkem, 
který nás svými malbami nejen okouzlil, ale také 
rozšířil možnosti v naší krajkářské tvorbě. Malíř 
Macháček, původně stavební inženýr, se při své 
profesi věnoval i malířskému umění. Po celý život 
předává malířské zkušenosti dalším (vedl skupinu 
zájemců v Ostrově a Velichově). Přitom pracoval 
též s Janou Dvořákovou a Alenou Lněničkovou 
(obě členky OSKK). Pokud se sejdou dvě i více 
krajkářek, je inspirací a nápadů vždy dost a dost. 
Tak vznikla myšlenka k namalování barevné plo-
chy, která by se mohla stát základem pro práci  
s krajkou.
 
Malíř namaloval, krajkářky upaličkovaly. Podařilo 
se tak vytvořit několik velmi zdařilých kompozic, 
veřejnosti však skrytých. Byly darovány nebo zů-
staly doma pověšené na zdi. Při setkávání krajká-
řek se však jedna druhé pochlubí novým výrob-
kem, nápadem. Takto vytvořená kombinovaná 
dílka všechny krajkářky spolku nadchla. Při každo-
ročním pořádání Velikonoční a Vánoční inspirace 
v Ostrově jsme Mistra oslovily k „malé spolupráci“. 
Jak plynul čas, ze strany krajkářek se začaly vyno-
řovat objednávky i žádosti na konkrétní malby, 
ale také očekávání, co pro nás bylo namalováno, 
připraveno. Nevyčerpatelné malířovy nápady  
a fantazie byly přeneseny na kartony a krajkářky 
je poté dotvořily krajkou. Představíme vám část 
této vzájemné spolupráce – jak půvabné věci mo-
hou vzniknout ze spojení dvou rozdílných oblastí 
umění.  
 
Tato výstava je velkým poděkováním krajkářek 
OSKK Vítězslavu Macháčkovi za jeho ochotu, 
laskavost a trpělivost, za to, že požadavky, které 
na něj klademe, dokáže vždy mistrně zpracovat. 
Nás, krajkářky, tak navíc posouvá v tvorbě dál.  
K blížícím se narozeninám mu přejeme hodně 
zdraví, radosti v životě a mnoho potěšení v jeho 
další tvorbě.

Eva Kubátová, za OSKK (red. upraveno)

Foto: Arnošt Mrázek
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ČTENÁŘSKÉ PŘÍSPĚVKY

CO MÁ OBEC TACHLOVICE 
SPOLEČNÉHO S NAŠÍM OSTROVEM?

POTŘEBUJEME DALŠÍ 
SUPERMARKETY?

Malá obec je od Ostrova vzdálena vzdušnou čarou 
asi 100 km, po silnici ještě o 24 km dál. Přes tuto 
vzdálenost má s naším městem cosi společného. 
Leží v okrese Praha – Západ ve Středočeském 
kraji, 16 km od centra Prahy, má rozlohu 636 ha 
a téměř 700 obyvatel. Podle archeologických ná-
lezů bylo území osídleno v mladší době kamen-
né (5500-5000 let př. n. l.). První písemná zpráva  
o Tachlovicích je ze 14. července 1234. Tehdy král 
Václav I. v listině pro břevnovský klášter uvedl jako 
svědka vladyku Gebharda z Tachlovic. Prameny 
uvádí několik dalších majitelů, většinou bohatých 
pražských měšťanů (např. Konráda Klementera  
v roce 1357). Na začátku 15. stol. patřily Tachlovice 
Janu Studentovi z Tachlovic, který byl také purkra-
bím na Hrádku (dřívější označení Křivoklátu). Než 
nastalo historické období, související s Ostrovem, 
vystřídalo se v Tachlovicích ještě mnoho pánů  
a drtivou stopu zde zanechala i válka. Nejprve 
dobyli tachlovickou tvrz husité (25. května 1434), 
později se zde „zastavila“ i saská vojska při dobý-
vání Prahy během 30leté války. Roku 1688 připa-
dl tachlovický statek Johaně Barboře, hraběnce  
Caretto Millesimo. Ta jej však 24. dubna 1697 
prodala i s červenoújezdským statkem Karlovi, 
hraběti Bredovi, který přikoupením dalších statků 
vytvořil rozsáhlé tachlovické panství. 
Od Bredy pak tachlovické dominium odkoupila  
r. 1732 za 954 166 zlatých a 40 krejcarů Anna Ma-
rie Františka, velkovévodkyně toskánská (1672-
1741).  
 
Anna Marie Františka se narodila 13. června 1672 
jako dcera vévody Julia Františka Sasko-Lauen-
burského a Hedviky Marie Augusty von Pfalz-
-Sulzbach, kteří vlastnili také panství v Ostrově. 
Rodiče po sobě zanechali pouze dva přeživší po-
tomky, starší dceru Annu Marii Františku a mladší 
Františku Sybillu Augustu. Po smrti otce (1689) byl 
rodový majetek rozdělen mezi dcery. Františce  
Sybille Augustě připadlo ostrovské panství s dal-
šími západočeskými majetky. Starší Anna Marie 
Františka zdědila většinu panství (Ploskovice, Zá-
kupy, Svádov, Horní Polici, Buštěhrad, Míkovice  
a Zvoleněves). Anna Marie Františka se r. 1690 
provdala za Filipa Viléma Augusta, prince a falc-

Velkovévodkyni toskánskou dnes připomíná i pamětní 
obelisk. Foto: Ing. Josef Macke

kraběte z Neuburgu. Za rodové sídlo si novoman-
želé vybrali zámek v Zákupech. Vcelku šťastné 
manželství, ze kterého vzešla dcera Marie Anna 
Karolína (1693-1751), nemělo díky předčasné 
manželově smrti dlouhého trvání. Druhé „poli-
tické“ manželství s velkovévodou toskánským  
Giovannim Gastonem nebylo šťastné. Kýžený 
mužský potomek se nenarodil a manželé nako-
nec žili odloučeně. Manžel se uchýlil do Florencie, 
Anna Maria zůstala v Čechách.
 
Vraťme se však do Tachlovic. V té době již velko-
vévodkyně toskánská proslula velkou zbožností  
a moderními přestavbami svých sídel. Také  
v Tachlovicích zanechala svou nesmazatelnou 
stopu, mimo jiné dala postavit pivovar, parní 
mlýn a roku 1741 nechala na své náklady znovu 
postavit kostel sv. Jakuba Většího. Tuto událost 
dnes připomíná i kamenný obelisk nedaleko kos-
tela, věnovaný právě Anně Marii Toskánské.

Ing. Josef Macke (red. kráceno)

Vážená redakce, už dlouho mi vrtá v hlavě, proč 
máme v našem malém Ostrově tolik supermar-
ketů. A navíc se teď proslýchá, že se bude stavět 
přece jenom další – Kaufland. Argumenty, které 
jsem četl, jako že se tím získají pracovní místa, 
jsou legrační. Člověk nemusí být moc chytrý na 
to, aby pochopil, že ostrovský trh je příliš malý, 
takže každá nová „prodejní kapacita“ odsaje záko-
nitě zákazníky té stávající. Ohrozí pracovní místa 
jak v supermarketech, tak povede i k dalším kra-
chům malých obchodů, restaurací atd. Měli jsme 
tu přece Albert a vidíme, jak trpí Norma. Ostrov už 
nyní připomíná v mnohých místech mrtvé „město 

duchů“, protože denní život se odehrává právě 
jen supermarketech. Stačí se podívat na nejhezčí 
část města kolem Starého náměstí, které oživu-
je jen cukrárna, a to pouze mimo zimní měsíce. 
A okolo centrálního náměstí to není o mnoho 
lepší. A noční život neexistuje vůbec. Ještě jsem 
nenarazil na člověka, který by se nadbytku su-
permarketů nepodivoval. A to o něčem svědčí. Je 
totiž nepravděpodobné, že bych narážel na samé 
hlupáky. Daleko pravděpodobnější je, že se za tím 
skrývají podezřelé věci. Když už ne korupce, tak 
podivné pletichy.

MUDr. Miloš Kuběna
 
ODPOVĚĎ RADNICE
Vážený pane doktore, nemyslím si, že by město 
mělo nějakým zásadním způsobem omezovat 
podnikatelské subjekty, které chtějí v Ostrově le-
gálně provozovat svoji činnost. Naopak je dobře, 
že si vybraly právě naše město a chtějí tu inves-
tovat. A pokud lidé nemají potřebu vyjít do ulic, 
určitě ji neprobudí zákaz dalšího supermarketu. 
Vámi popisované „město duchů“, v zimním ob-
dobí s denním životem pouze v supermarketech, 
není bohužel typické jen pro naše město. Stačí si 
zajet do nedalekých Karlových Varů a projít se po 
dříve rušné třídě T. G. M. – uvidíte stejný klid jako 
u nás Ostrově. Nejen vyhlášená cukrárna na Sta-
rém náměstí je hojně navštěvovaná, ale přibyly 
zde i jiné podnikatelské subjekty, které se snaží 
nejen něco prodat, ale i nabídnout možnost se-
tkání našich občanů. Například kavárna Caffíčko, 
pizzerie Milano, palačinkárna Creperie Chez Noir, 
Paparazzi Bar…, a nevedou si špatně. Dobu, kdy 
jsme lidi nutili vyjít do ulic příkazy a zákazy, už 
máme snad navždy za sebou.

Pavlína Lišková, radní

inzerce

Japonská společnost Toyoda Gosei 

Czech vyrábějící komponenty do auto- 

mobilů hledá v souvislosti s rozšiřová-

ním výroby posily do svých řad.

Volná pracovní místa
Plánovač výroby group leader
Požadujeme: zkušenosti s plánováním výroby, aktivní AJ, schopnosti operativního rozhodování  
a vedení týmu, znalost MS Excel

Inženýr kvality a projektového řízení
Požadujeme: pokročilou znalost AJ nebo NJ, praxi v kvalitě nebo projektovém řízení, orientaci  
v technické dokumentaci, znalost ISO norem

Sales specialist
Požadujeme: plynulou znalost AJ, schopnost vyjednávat, praxi na pozici obchodního zástupce, flexibilitu

Výrobní inženýr
Požadujeme: SŠ/VŠ elektrotechnického směru, znalost technické dokumentace, základní znalost AJ

Kontakt: Nikola Strnadová
+420 477 101 531, nikola.strnadova@tgcz.cz, www.tgcz.cz
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 KŘÍŽOVKA

TAJENKA KŘÍŽOVKY

EXPOZICE O HORNICTVÍ  
V KRUŠNÝCH HORÁCH

Správné znění tajenky z minulého čísla: PLES 
DOMU KULTURY SPOLEČNĚ V PREMIÉŘE  
S MĚSTEM OSTROV. Výhercem je Vladimír Šimek, 
který vyhrává dvě vstupenky na úspěšnou 
komedii Rocker a dvě staré dámy, již sehraje  
17. února Divadelní scéna při DK Ostrov. Výherci 
gratulujeme. Odpovědi se zněním únorové 
tajenky zasílejte na: sefredaktor@dk-ostrov.
cz, nebo dodejte do IC Domu kultury Ostrov 
nejpozději do 12. února. Ze správných odpovědí 
vylosujeme výherce vstupenek na některou  
z akcí DK Ostrov. Tvorbu křížovky zajišťuje grafická 
společnost Alfasoft s.r.o.

Expozice o hornictví v Krušných horách je 
rozdělena do tří částí. První se týká rudného 
hornictví a nachází se v Sala Terreně (první 
výstavní sál). Druhá část je instalovaná přímo 
v Informačním centru zámku a je zaměřena 
na pracovní tábory na Jáchymovsku. Třetí, 
nejatraktivnější část, najdete v druhém výstavním 
sále. Kromě informací o šlechtickém rodu Schlicků 
je zde představeno i mincování, jáchymovská 
latinská knihovna a krušnohorská řemesla, 
zejména výroba paličkovaných krajek, rukaviček 
a lžiček. 

Otevírací doba:  
úterý až neděle 10.00 hod-17.00 hod.,  
poslední prohlídka je v 16.00 hod.

inzerce

SADENT
dentální centrum s.r.o.
MUDr. Petr Šantora oznamuje
ZMĚNU ADRESY PRAXE:

Klínovecká 1407
Ostrov – „Vejškovka“, 6. patro.

tel. 608 973 722, 353 821 414|e-mail: recepce@sadent.cz

Od 3. 11. 2014 budeme registrovat nové pacienty

Foto: Archiv DK Ostrov
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SPORT

ODVÁŽNÍ ZIMNÍ PLAVCI  
SE V LEDNU SEŠLI UŽ POPÁTÉ KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

ČTVRTÝ ROČNÍK SILVESTROVSKÉHO BĚHU  
ZNOVU REKORDNÍ A SNĚHOBÍLÝ

OSTROVSKÝ ŠIPKOVÝ TÝM 
ŠKODÍCI INFORMUJE

Do ledové vody Hlubokého rybníka se, stejně jako 
v minulých letech, ponořili první sobotu v novém 
roce „zimoplavci“ z Ostrova a okolí. V rámci krát-
kého programu jsme si připomněli dobrodružství 
akademika Františka Běhounka, jehož život i prá-
ce jsou propojeny s naším krajem. Premiéru měla 
píseň „Polární noc“ jako hymna našeho společen-
ství. Díky „přízni“ počasí bylo nutné rozbít asi pě-
ticentimetrovou vrstvu ledu a poté devět mužů  
a čtyři ženy prověřili sílu vůle i odolnost svých těl, 
v tomto případě koupelí ve vodě o teplotě dva 
stupně nad nulou. Někteří z přibližně jednoho sta 
diváků se zařekli, že za rok do toho půjdou také. 
Nejen pro ně už nyní vymýšlíme další vylepšení 
této akce a na stránkách (www.zimoplavci.cz) se 
brzy objeví informace, jak se na takový výkon 
připravit, aby zdravotnický dozor byl i příště jen 
sympatickou ozdobou. O úspěšnosti celé události 
svědčí i prosba účastnice z Karlových Varů, aby-
chom něco podobného zorganizovali i pro tamní 
otužilce.
 

Pokud rádi soutěžíte, nabízíme jednoduchý kvíz: 
Kdy se uskuteční příští ledová koupel v Hlubokém 
rybníce? Odpovědi pište na: info@zimoplavci.cz. 
Na prvních pět správných odpovědí čeká malý 
dárek.

Miloslav Liška

Kalendář veřejných turistických akcí v únoru

7. února:    Mariánské Lázně – Zimním krajem 
léčivých vod

14. února:   Zámky Libouchovec a Jílové  
mezi Děčínem a Ústí nad Labem  

21. února:   Aš – Memoriál Míry Redlicha

28. února:  Ostrov – cíl je U Václava v Horním 
Žďáru

 
Bližší informace (doba odjezdu, počet km, org. 
propozice) jsou k dispozici vždy od středy pro pří-
slušný sobotní termín ve vitríně KČT na Mírovém 
nám. u autobusové zastávky na K. Vary. 

Bližší údaje také na: www.turiste.webpark.cz
 

RNDr. František Wohlmuth, 
předseda KČT Slovan K. Vary

Už počtvrté se ostrovští atleti rozloučili s uplynulým rokem Silvestrovským během. Některé přihlášené 
zřejmě odradil čerstvě napadaný sníh, i tak se ale na trať dlouhou 3,3 km vydalo rekordních 59 běžců. 
Kategorie mužů a žen odstartovaly společně a jako první doběhl sokolovský Pavel Procházka v čase 
10:44, následovaný Janem Kubíčkem z JK Racing. Třetí byl loňský vítěz Jan Coufal, reprezentující Witte 
Bike Team a za zmínku stojí i čtvrtý v cíli, Robert Čepek, který získal v létě na veteránském mistrovství 
Evropy bronzovou medaili v běhu na 800 m. Mezi ženami brala časem 12:00 pomyslné zlato účastnice 
olympiády Ivana Sekyrová z AK Sokolov. Svoji dceru Terezu, která doběhla na druhém místě, porazila 
o celou minutu a 19 sekund, třetí skončila Romana Lubinová z karlovarského lyžařského klubu Slovan.

První čtyři závodníci v obou kategoriích dostali i finanční odměny, nejstarší a nejmladší běžec pak 
věcnou cenu. Poděkování patří všem účastníkům, organizátorům i ZŠ Májová za poskytnutí prostor 
závodní kanceláře. Všem sportovcům, sportovním příznivcům i dalším občanům přejeme úspěšný celý 
rok 2015.

Eva Pavelková, Atletika Ostrov

Šipková sezóna v Karlovarském kraji má zimní 
přestávku, ve které se hrají ligové poháry a různé 
memoriál turnaje. Ten ostrovský se za veliké účas-
ti uskutečnil 17. ledna v pivnici Kolečko na počest 
Milana Fialy, zakladatele tamního družstva, který 
nedávno podlehl zákeřné nemoci. Šipkový team 
Škodíci Ostrov se minulý rok poprvé probojoval 
do extraligy, nejvyšší krajské ligové soutěže. Bo-
hužel se v ní udržel pouze jednu sezónu, a tak le-
tos nastoupil zpátky do I. ligy. Kvůli problémům 
s hracím místem, marodkou a pracovním vytíže-
ním začali Škodíci sezónu velice špatně a po osmi 
odehraných kolech byli na posledním 12. místě. 
Naštěstí v posledních zápasech konečně zabrali  
a třemi výhrami v řadě drží do druhé poloviny 
devátou příčku. V čele tabulky I. karlovarské ligy 
je prozatím Racek B52 B Karlovy Vary a Piráti Cho-
dov. Loni nově založené družstvo Kolečko Škodíci 
B Ostrov, které začínalo ve III. C lize jako nováček, 
hned první rok hladce postoupilo o ligu výše.  
V této sezóně proto hrají II. B ligu. Po 12 podzim-
ních kolech s devíti výhrami zatím drží výborné 
druhé místo před svými rivaly z Družby Domino 

Odhodlané otužilce neodradily ani silné kusy ledu.
Foto: Miloslav Křížek

Silvestrovským běžcům nepokazil dobrou náladu ani čerstvý sníh.
Foto: Z archivu Atletika Ostrov

Škodíci sehráli memoriál turnaj na počest Milana Fialy.
Foto: Jan Mrenica

Ostrov, kteří i letos jedou na celkové vítězství ve 
své lize. Pokud Škodíkům z Kolečka vydrží mo-
mentální forma, mohli by tak i druhou sezónu 
po sobě slavit postup o další ligu výše. Nesmíme 
ani opomenout nově vzniklý ženský šipkový klub 
Ranway Družba Ostrov, který hned první sezónu  
a zatím bez porážky nečekaně vládne v ženské 
lize našeho kraje!
(Více o klubu, turnajích a šipkách v našem městě 
na: www.skodiciostrov.cz)

Jan Mrenica


