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ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. V. MYSLBEKA A MŠ
Další výjezd zástupců vedení města se uskuteč-
nil 19. května. Hosty přivítal ředitel školy Martin 
Fous. Radní obešli specializované učebny s no-
vým, moderním vybavením (výuka IT, cizích jazy-
ků, přírodopisu, chemie a fyziky), ale také sešli do 
suterénní značně opotřebované tělocvičny. De-
bata se týkala hlavně specifického zaměření školy 
jako jediné ZŠ v Ostrově s přípravnými ročníky 
pro sociálně znevýhodněné děti. Také především 
na I. st. věnují významnou péči žákům se zdravot-
ním postižením. Ve šk. roce 2014/15 jsou orga-
nizovány tři třídy s upraveným vzdělávacím pro-
gramem pro žáky s vývojovými poruchami učení  
a chování. Samostatné jsou to třídy pro žáky 3. a 4. 
ročníku, jedna speciální je malotřídní (2. a 5. roč-
ník). Škola potřebuje vyřešit prostorové problé-
my: novou tělocvičnu a pavilon pro družinu. Také 
se jí nedostává finančních prostředků na školního 
psychologa, speciálního pedagoga a adekvátní 
počet asistentů pedagoga (včetně funkce kumu-
lovaného asistenta pedagoga, tj. nejen pro žáky 
se zdravotním postižením, ale i znevýhodněním). 
Návštěvu ukončil na školním pozemku příslib 
úpravy shromažďovacího prostoru před vstupem 
do objektu a nového oplocení školní zahrady.

MĚSTSKÝ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Další zastávkou byl 26. května MDDM Ostrov, kte-
rý se dlouhodobě těší oblibě a zájmu především 
ostrovských dětí a mládeže. Vyvíjí rozmanitou 
pravidelnou i příležitostnou činnost. Zřizovatele 
velice potěšilo, že zájmovou činnost provozuje 
téměř 2000 jedinců, od předškolních dětí přes 
nejpočetnější skupinu žáků ZŠ až po studenty SŠ, 
VOŠ a dospělé (téměř 150 kroužků). Také nedáv-
no vybudovaná speciálně vybavená interaktivní 
herna v budově ve Školní ul. vzbudila u návštěvní-
ků z radnice velký zájem. Pod spoustu již tradičně 
pořádaných akcí v Ostrově se podepisuje právě 
MDDM (Ostrovská míle, Ostrovská kolejnice, Běh 
17. listopadu, Den země, Olympiáda ostrovských 
škol, Den plný fotbalu ad.). Některé sportovní 
a zájmové oddíly sklízejí vavříny na soutěžích  
a sportovních kláních nejen doma, ale i v zahra-
ničí, např. mažoretky, atleti, karatisté, železniční  
a letečtí modeláři, fotbalisté, sportovní gymnast-
ky, hráči softbalu, hokejisté, volejbalisté ad. Také 
Ekocentrum nezahálí a přichází se stále novými 
nápady, jak přilákat další zájemce a chovatele 
drobného zvířectva: plazů, rybiček, drobných 
hlodavců, ptactva ad. Pro děti připravuje soutě-
že, výlety, zájezdy, exkurze, besedy a příměstské 
tábory. Pestrou nabídku mimoškolních aktivit 
dokresluje každoroční pořádání letních táborů  
v Manětíně.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MÁJOVÁ
Ředitel školy Rudolf Radoň po uvítání zavedl hos-
ty z radnice na sportovní hřiště s umělým povr-
chem, které mj. hojně využívá Oddíl atletiky při  
TJ MDDM Ostrov. Velká diskuse se vedla o revita-
lizaci dožívajícího umělého povrchu a úpravě zá-
zemí pro sportovce. Hřiště nemá pro kvalitní pří-
pravu od kategorie staršího žactva odpovídající 
parametry: chybí sektory pro skok o tyči, trojskok, 
hod oštěpem, kladivem i diskem. Také nevyhovují 
poloměry zatáček běžeckých drah, proto nelze na 
hřišti pořádat atletické mítinky. Na druhou stranu 
je škola z velké časti opravena, do objektu byly 
investovány nemalé finanční prostředky nejen  
z městského rozpočtu, ale i z dotací. Plášť budovy 
byl zateplen, byla osazena nová okna, zrekonstru-
ovala se sociální zařízení ad. Letos se ještě chystá 
obnova rozvodů elektrické energie a v budoucnu 
se dořeší výměna topné soustavy.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA OSTROV
Vedení města navštívilo 20. května ZUŠ. Hostům 
se věnovala ředitelka Irena Konývková. Zástupci 
zřizovatele si prošli objekty v Masarykově ul. 715 
a 717 a zajímali se o aktuální dění ve škole, jaký 
je hospodář, o cíle do budoucna atd. Potěšující 
bylo zjištění, že celkový počet žáků ZUŠ poslední 
tři roky stoupá (letos má 827 žáků; v hudebním 
oboru 424, tanečním 106, výtvarném 187, literár-
ně-dramatickém 110 žáků); vzdělávací nabídka 
se rozšířila o nové formy výuky: hudební nauka 
využívá notační program a úspěšně se rozvíjí  
výuka aranžování hudby, ve výtvarném oboru 
byl zařazen nový předmět Multimediální tvorba, 
v literárně-dramatickém Rozhlasová tvorba, při-
čemž všechny tyto obory bývají velmi úspěšné 
na soutěžích, přehlídkách, festivalech i výstavách  
a absolventi ZUŠ jsou každoročně přijímáni ke 
studiu na uměleckých školách. ZUŠ se dlouhodo-
bě daří realizovat mezioborovou spolupráci, kdy 
vznikají úspěšné projekty: divadelní představe-
ní, taneční přehlídky a společná vystoupení. Pro 
zřizovatele byla významná i informace o hospo-
daření. Většinu fin. prostředků ze školného vyu-
žívá škola k doplnění, opravě a nákupu nového 
vybavení, což se ukázalo např. při realizaci mul-
timediálních učeben pro výuku hudebního obo-
ru. Výtvarný obor se může chlubit modelovnou  
s novou elektrickou vypalovací pecí, třídou pro vý-

Zástupci města navštívili i přípravný ročník.
Foto: Archiv MěÚ Ostrov

Ředitelka ZUŠ Irena Konývková (vlevo) se zástupci radnice
Foto: Archiv MěÚ Ostrov

uku počítačové grafiky ad. Škola se ovšem potýká  
i s provozními potížemi; loni se její prostory roz-
rostly o další část budovy (Masarykova 715), kde 
dříve sídlily ostrovské firmy a dislokované pra-
coviště úřadu práce. Tyto prostory zatím škola 
nemůže plně využít, neboť nevyhovují hygienic-
kým a bezpečnostním požadavkům výuky. Na 
stole také leží projekt vybudování spojovací části  
s koncertním sálem mezi stávajícími dvěma budo-
vami ZUŠ. Příští návštěva radních bude směřovat  
i do Masarykovy ul. 1195, kde se nachází divadelní  
a taneční sál.
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GYMNÁZIUM OSTROV
Gymnázium navštívil starosta Pavel Čekan a jeho 
kolegové z městské rady 3. června. Byť je v tom-
to případě zřizovatelem Karlovarský kraj, pojí 
zástupce ostrovské radnice a vedení školy vřelé 
přátelské vztahy. Během setkání zavedl ředitel 
gymnázia Jaroslav Šafránek hosty do 3D učebny. 
Všichni s velkým zájmen sledovali jednu z prezen-
tací, která se pouští při výuce biologie. Později 
hosté zavedli řeč i na nedávno uskutečněné při-
jímací a maturitní zkoušky.

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA OSTROV
SPŠ Ostrov patří mezi další příspěvkovou organi-
zaci, již navštívil starosta města a jeho kolegové  
z městské rady. Stejně jako v případě ostrovského 
gymnázia, také zde je zřizovatelem Karlovarský 
kraj. Během setkání 9. června zavedl ředitel Pavel 
Žemlička hosty do učebny, kde právě probíhala 
odborná výuka budoucích autotroniků. Návštěv-
níci projevili zájem podívat se i na robotické pra-
coviště. Během debaty řešili průběh letošních 
přijímacích a maturitních zkoušek, pokles počtu 
studentů v jednotlivých studijních oborech, po-
třebu polytechnického vzdělávání na ZŠ, prezen-
taci řemesel a středoškolských technických oborů 
příštím studentům a rodičovské veřejnosti.

Starosta a radní na návštěvě průmyslovky
Foto: Archiv MěÚ Ostrov

Na tiskové konferenci se 4. června projednávaly 
čtyři základní body. Jako první to byly investiční 
akce a opravy ve městě (např. naučná stezka Po 
starých cestách okolo Ostrova, rekonstrukce kap-
ličky v Maroltově a vodojemu v Moříčově, nové 
chatky v letním táboře Manětín a mnoho dalších). 
Jednou z menších, ale pro občany jistě potěšu-
jících akcí bylo zadláždění pískového chodníku  
k Paláci princů, které kromě pohodlnější cesty 
do knihovny zamezí i zanášení nečistot do jejích 
prostor. Druhým hlavním bodem programu byly 
úspěšně získané dotace, přeshraniční spolupráce 
a projekty v letošním roce. Významným dotačním 
zdrojem je Regionální operační program Severo-
západ, díky němuž město už realizovalo a bude 
i nadále uskutečňovat řadu projektů. Sem patří 
např. revitalizace lokality Kopec se záměrem do-
budování městského parku, dále v poslední době 
diskutovaná revitalizace vnitrobloků, moderni-
zace dopravní infrastruktury 10. a 13. etapy ad. 
O dopravní situaci v Ostrově a koordinaci staveb 
hovořili kromě starosty Pavla Čekana také Jiří 
Šuster a Ivan Vysocký. Poslední na programu byla 
Průmyslová zóna Ostrov, již zatím využívá firma 
na výrobu dveří a oken a je zde i sídlo tiskárny. 
Slova se ujal ředitel nejdecké firmy Witte Auto-
motive Ladislav Kröbl, který mimo jiné informoval  
o probíhající výstavbě závodu KE Ostrov – Elek-
trik, s.r.o. (dokončení v srpnu 2015) a plánované 
stavbě další nové haly. Nový závod poskytne 
lidem z Ostrova i okolí pracovní příležitost v nej-
různějších oborech včetně dělnických profesí.
„Budeme přijímat i brigádníky, což pak mohou 
zúročit i ve svých životopisech při hledání za-
městnání, protože taková praxe se cení,“ uvedl 
mimo jiné Ladislav Kröbl.
 

Irena Janečková

MĚSTO USPOŘÁDALO TISKOVOU 
KONFERENCI

OSTROVSKÁ TEPLÁRNA 
INFORMUJE

O KROK BLÍŽE K MĚSTU 
BEZ BARIÉR

TŘÍDĚNÍ ODPADU MÁ SMYSL

Topná sezóna byla ukončena k 31. květnu. Už 
předtím bylo vždy na několik dní odstaveno tope-
ní kvůli vysokým venkovním teplotám. Nyní nás 
čeká období „letních oprav a údržby zařízení“, kdy 
budeme připravovat veškeré součásti tepelného 
zdroje i rozvodů ve městě na bezproblémový  
a spolehlivý provoz do další topné sezóny. Ukon-
čená topná sezóna byla v dlouhodobém srovnání 
teplotně opět mírná. Následující topnou sezónu 
zahájíme podle vývoje počasí pravděpodobně 
v září, již s novým horkovodním přivaděčem do 
města. Stavba přivaděče se již posunula do centra 
města k Mírovému nám. a současně se dokončuje 
úsek v ul. Nádražní a Dukelských hrdinů. V prů-
běhu června bylo stavbou uzavřeno parkoviště 
v blízkosti křižovatky Masarykova-Lidická a je ne-
průjezdná i Masarykova ul. ve směru k poště. Asi 
od 8. července bude uzavřen sjezd z kruhového 
objezdu u pošty do Masarykovy ul. Od světelné 
křižovatky do Masarykovy bude průjezd zajištěn 
dočasným, nově vybudovaným sjezdem oko-
lo Komerční banky. S tím souvisí i dvě částečné 
uzavírky kruhového objezdu u pošty: o víkendu 
18. a 19. 7. bude uzavřen ve směru do města,  
25. a 26. 7. ve směru ven z města. Trasa od křižo-
vatky Lidická-Družební směrem k poliklinice se  
z technických důvodů časově posunula o 14 dní. 
S tím souvisí posunutí uzavírek v Lidické a Bezru-
čově ul. Současně s akcí Teplofikace 4. etapa bude 
v červenci budována nová přípojka pro rekon-
struovanou výměníkovou stanici VS 28 umístě-
nou na Hlavní 696-697. Přípojka bude vedena od 
pošty okolo tržiště mezi Mírovým nám. a Hlavní 

Národní rada osob se zdravotním postižením 
(NRZP) uspořádala s Městem Ostrov seminář za-
měřený na přípravu a realizaci bezbariérových 
úprav ve veřejných budovách a pěších tras, včet-
ně zpřístupnění dopravy ve městech a obcích. 
Účastníkům semináře byl zástupci Úřadu vlády 
(Vládního výboru pro zdravotně postižené obča-
ny, NRZP a Státního fondu dopravní infrastruktu-
ry) představen Národní rozvojový program mobi-
lity jako možnost získávání finančních prostředků 
na řešení bezbariérovosti města pro období 2016-
2025. Za město Ostrov se semináře zúčastnili zá-
stupci Triády, sociální komise a poskytovatelů soc. 
služeb, jejichž dlouhodobým cílem je postupné 
odstraňování bariér v našem městě, nejen pro 
zdravotně postižené občany, ale i seniory a rodiče 
s kočárky.
 

Pavlína Lišková

NOVÝ KATALOG 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Město Ostrov ve spolupráci s Triádou a nezisko-
vými organizacemi vydalo aktualizovaný Katalog 
poskytovatelů sociálních a sociálně-zdravotních 
služeb a volnočasových aktivit. Najdete v něm uce-
lený přehled o dostupných službách či aktivitách 
v ostrovském regionu s důležitými kontakty. Ka-
talog je dostupný v tištěném vydání na veřejných 
místech: Infocentrum, Městský úřad, Úřad práce, 
u praktických lékařů, nebo v elektronické formě 
na: www.ostrov.cz/VismoOnline_ActionScripts/ 
File.ashx?id_org=11588&id_dokumenty=5492. 
Pokud katalog nevyužijete sami, může být užiteč-
ným pomocníkem pro vaše blízké či přátele.
 

Pavlína Lišková

Město Ostrov obdrželo Osvědčení o úspoře emi-
sí za rok 2014. Množství odpadu, které občané 
města Ostrov vytřídili, činilo v uvedeném roce 
666,824 tuny.
Vážení občané, díky rozvoji a provozu systému 
tříděného sběru a recyklace využitelných složek 
komunálních odpadů (včetně obalových) jste ve 
spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěli 
ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové 
stopy“. Úspora, kterou jste dosáhli, představuje: 
Emise CO2 ekv. 1031,074 tun. Úspora energie:  
24 557 315 MJ. Děkujeme. Třiďte dál, má to smysl.
 

Bc. Petra Niederhafnerová, Odbor MS

tř. a její výstavba také způsobí částečné omeze-
ní provozu. Uvedené termíny jsou orientační  
a mohou být dodatečně upraveny. Při plánování 
úprav provozu ve městě vždy klademe důraz na 
minimalizaci negativních vlivů, které omezení 
mohou vyvolat. Dále připomínáme termín pravi-
delné letní odstávky teplárny, která bude letos od  
10. do 14. srpna. Po odstávce bude již město zá-
sobováno novým horkovodním přivaděčem. Rea-
lizace dalších částí Teplofikace 4. etapa bude pak 
pokračovat až do listopadu 2015.
 

Ing. Radek Havlan, statutární ředitel OT, a.s.
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ZE ZÁZNAMŮ MĚSTSKÉ POLICIE

1. května 19.05 hod.
Psychiatrické oddělení nemocnice oznámilo, že 
se k nim dobývá opilý muž. Hlídka pak zjistila, 
že se muž chce dostat za svou hospitalizovanou 
partnerkou. Přitom pěstí rozbil bezpečnostní sklo. 
Vzhledem k mužově silné agresivitě hlídka přivo-
lala PČR Ostrov, za jejíž asistence muže převezla 
na protialkoholní záchytnou stanici.

2. května ráno
Zřejmě silná touha po čisté toaletě přiměla mla-
dého muže ke krádeži 2 ks Bref duo activ v hod-
notě cca 200 Kč. Nejenže jeho WC nebude svěže 
vonět, ale navíc zaplatí blokovou pokutu.

7. května 9.16 hod.
Žena při cestě do K. Varů oznámila, že se po prů-
tahu pohybuje v jízdním pruhu muž, zřejmě pod 
vlivem drog. Strážníci se na místě pokusili muže 
kontaktovat, ten na ně vytáhl nůž a odmítal s nimi 
mluvit. Poté nůž obrátil proti sobě a vyhrožoval, 
že pokud se strážníci přiblíží, bodne se, nebo skočí 
pod projíždějící vozidlo. Strážníci přivolali pomoc 
PČR Ostrov; po chvilce dorazily hlídky z Ostrova, 
K. Varů a záchranka. Muže se nakonec podařilo 
odzbrojit pomocí pepřového spreje. Poté byl muž 
ošetřen a převezen na psychiatrické oddělení. Věc 
má v řešení PČR Ostrov.

7. května odpoledne
Muž z Veselí nad Moravou, kterého propustili  
z věznice ve Vykmanově, se rozhodl nabytou svo-
bodu řádně oslavit. Došel až na městské tržiště, 
kde se začal chovat agresivně, až nakonec hodil 
skleněnou láhev na projíždějící vozidlo. Strážníci 
muže za pomoci donucovacích prostředků zklid-
nili a převezli na záchytnou stanici. Událost řeší 
PČR Ostrov pro podezření z trestného činu.

9. května 21.49 hod.
Pracovník ostrahy zachytil v prodejně zloděje, 
který ukradl náušnice v hodnotě 60 Kč, prý aby 
potěšil přítelkyni. Při kontrole, zda u sebe nemá 
další kradené věci, nalezli strážníci pytlíčky s mari-
huanou, ukryté v botě. Mladík skončil v rukou PČR 
Ostrov.    

21. května 19.30 hod.
Obyvatelka oznámila, že na Mírovém nám. napo-
menula muže, který močil na chodník. Ten ji začal 
urážet a pak odešel směrem k restauraci U Rába. 
Hlídka MP tam nalezla silně podnapilého muže, 
který obtěžoval hosty a choval se vulgárně. Odmí-
tal spolupracovat, proto skončil na protialkoholní 
záchytné stanici.
 

Ladislav Martínek, zástupce velitele MP

inzerce

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA
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353 220 554
602 444 940

Foto: Archiv RC Ostrůvek

HASIČI V DUBNU A KVĚTNU

V dubnu jsme vyjeli 17krát. Z požárů to byl např. 
archiv bývalé firmy Četrans, byt na Jáchymov-
ské, plastový kontejner a odpad ve Štúrově ul., 
tráva v zahrádkách. V ulici S. K. Neumanna bylo 
nutno otevřít byt, ve Studentské jsme likvidovali 
biologické stopy. Pomáhali jsme při transportu 
pacienta do sanity, pomoc potřeboval i muž, kte-
rému spadly klíče do kontejneru. V Dolním Žďáru 
a Velichově jsme zajišťovali místo pro přistání vr-
tulníku LZS Plzeň-Líně. K záchraně osoby v bez-
vědomí jsme jeli do Radošova. Ohlášení, že hoří 
budova v Klínovecké ulici, byl planý poplach. Na 
silnici u Nejdy jsme likvidovali olej z motorového 
vozidla, stejně jako v ostrovských ulicích Lesní,  
U Nemocnice a Jáchymovská. V Lidické došlo po 
střetu dvou vozidel k úniku provozních náplní.  
O pár hodin později jsme tam vyjížděli znovu, 
neboť došlo k úniku hydraulického oleje z vozidla 
odtahové služby.

V květnu jsme zasahovali u 23 událostí. Otevření 
bytů bylo zapotřebí v ulicích Družební, Lidická, 
Luční, Hlavní a Mánesova. V bytě v Jungmanno-
vě ul. jsme pomohli muži, který se nedokázal sám 
zvednout. V Horské jsme vytáhli klíče z kanálu, 
v Májové pomohli s transportem pacienta do 
sanity, na cyklostezce v H. Žďáru jsme odstranili 
spadané větve a v parku jsme zajišťovali požární 
dozor při koncertu. V Jáchymovské jsme likvido-
vali motorový olej na parkovišti, totéž pak v uli-
cích Seifertova a Sukova. Zajistili jsme místo úniku 
plynu ve Stráži. Další překopnuté plynové potrubí 
jsme zajišťovali v Čapkově ul. v Ostrově. Nehlída-
né ohniště jsme dohasili U Nemocnice. Likvido-
vali jsme požár bytu ve Vančurově ul. a chaty ve 
Velichově; v oblasti Velký Rybník jsme hasili hořící 
uskladněné dřevo a křoviny. Vyjeli jsme ke dvěma 
vážným dopravním nehodám u Nejdy a Všeboro-
vic. Při jedné z nich bohužel došlo ke smrtelnému 
zranění. Další dvě nehody se staly u Boče.

U zásahů s námi spolupracovaly jednotky: HZS 
Karlovy Vary, Sokolov a Klášterec nad Ohří, SDH 
Hájek, Jáchymov, Stráž nad Ohří, Velichov, Kysel-
ka a Hroznětín, naši pomoc si vyžádala ZZS Jáchy-
mov a LZS Plzeň-Líně.
 
Záchranář roku 2014
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Ostrov se 
pyšní novým oceněním a titulem Záchranář roku. 
Záchranná zdravotnická služba KK letos pořáda-
la čtvrtý ročník soutěže v kategoriích: Záchranář 
roku (vybírá veřejnost hlasováním na FB), dále 
Záchranář roku posádka a Záchranář roku z řad 
záchranářů. Letos vyhlásila novou kategorii Nej-
lepší zásah v rámci Integrovaného záchranného 
systému. 

Jako nejlepší byl vyhlášen zásah u dopravní ne-
hody motocyklu a nákladního automobilu, kde 
byla zraněna řidička motocyklu (zlomenina ruky 
s pohmožděním měkkých tkání). Byla letecky 
dopravena do plzeňské nemocnice. Ruku se po-
dařilo zachránit a řidička je v pořádku. U nehody 
zasahovali příslušníci PČR Jáchymov, PČR Ostrov  
a Dopravní policie KV, dále naše JSDH Ostrov, 
JHZS Karlovy Vary, ZZS Jáchymov a Letecká zá-
chranná služba Plzeň-Líně.
 

Milan Kuna, JSDH Ostrov (kráceno)

KOLÉBKA UVÍTALA 
DALŠÍ OBČÁNKY

Již tradiční Vítání miminek se konalo v neděli 
31. května v obřadní síni Staré radnice. Starosta 
města a sudičky z Rodinného centra Ostrůvek 
slavnostně uvítali mezi občánky našeho města 
patnáct nových miminek – jsou to:
Nela Štěpničková, Vojtěch Brečka, Tomáš Štrum-
fa, Eliška Dubová, Samuel Chymčák, Lukáš Klein-
hampl, Jakub Formáček, Adéla Chourová, Vojtěch 
Kadečka, Dominik Kanda, Lukáš Podzimek, Sofie 
Pertlová, Daniel Duba, Milan Hauptmann a Ema 
Fialová.

Miminka jako obvykle absolvovala obřad v dobré 
náladě, některá zaplakala, ale většina jich spinkala 
v náručí maminky či krásně pózovala v kolébce při 
fotografování. Jak už bývá dobrým zvykem, vítání 
se neúčastní jenom rodiče dětí, ale i široká rodi-
na. Právě pro babičky a dědečky to bývá dojem-
ný zážitek a krásná vzpomínka i díky fotografiím 
Shaker studia a videozáznamu TV Kabel Ostrov, 
které dostane každá rodina jako dárek od města 
Ostrov. Dále každé miminko obdrželo pamětní 
list, maminky kytičku a drobné dárečky od Koruny 
Pralines, kavárny Caffíčko, manželů Čekanových 
a Rodinného centra Ostrůvek. Velice příjemné 
chvilky utekly jako voda a rodiny odcházely slav-
nostně naladěné. Na další setkání s novými ob-
čánky se těšíme v neděli 6. září 2015. 
(Více na: www.centrumostruvek.cz)
 

Pavlína Lišková, RC Ostrůvek
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AKTUALITY Z MĚSTA

•   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

inzerce

Prvňáčci si na akci procvičili i zdravovědu.
Foto: Archiv NO Ostrov

PRÁZDNINY S OSTRŮVKEM

Dětem začaly vytoužené letní prázdniny a také 
lektorky rodinného centra si zaslouženě užívají 
letní odpočinek a dovolenou se svými rodinami. 
I přesto bude v měsících červenec a srpen 2015 
otevřena Prázdninová hernička, a to každou stře-
du od 9.30 do 12.00 hod. Stejně jako loni jsme 
pro vás připravili prázdninovou soutěž Prázdni-
nová „čumkarta“ aneb Pošli pozdrav z dovolené –  
o permanentky na dopolední programy.
Více informací na: www.centrumostruvek.cz, 
nebo FB Rodinné centrum Ostrůvek.                    
 

Pavlína Lišková

PŘEDNÁŠKY 
VE SCHWARZENBERGU

JAKÝM PRÁVEM?

V rámci Mezinárodního dne muzeí se v zám-
ku Schwarzenberg „Perla Castrum – Ein Schloss 
voller Geschichte“ konaly dvě přednášky. Ved. 
muzea Josefine Hoske seznámila posluchače  
s místními poměry za války, kdy provázání čes-
ko-německých rodin vedlo k tragickým koncům. 
Za Ostrov vystoupila kronikářka W. Mikešová. Ve 
spolupráci s L. Zemanem, V. Písačkou a P. Žídko-
vou doprovodila svůj proslov prezentací „Ostrov 
ve stínu hákového kříže aneb 70. výročí konce  
2. sv. války“. Přednáška navazovala na projekt 
„Od zámku k zámku – Schwarzenberg a Ostrov 
na Stříbrné stezce“, realizovaný v rámci Programu 
Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 
2007-2013 mezi ČR a Svobodným státem Sasko, 
spolufinancovaného Evropským fondem pro re-
gionální rozvoj.
Přeshraniční sympózium s vernisáží výstavy k 70. 
výročí osvobození republiky „Od Mnichova 1938 
do osvobození 1945“ se uskutečnilo v ostrovském 
zámku. Obojí v rámci projektu „Zintenzivnění 
přeshraniční turistické spolupráce mezi městem 
Ostrov a městem Kurort Oberwiesenthal“, rea-
lizovaného v Programu Cíl 3/Ziel 3 na podpo-
ru přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi ČR  
a Svobodným státem Sasko a spolufinancova-
ného Evropským fondem pro regionální rozvoj.  
V úvodu promluvil Lubomír Zeman o „Ostrově ve 
stínu hákového kříže“, kdy gestapo zřídilo v ost-
rovském zámku sběrný tábor pro židy a odpůrce 
nacistického režimu ze záp. Čech. Válka tragicky 
poznamenala i Oberwiesenthal, tehdy vyhlášené 
lazaretní město. Přestože byl Ostrov daleko od vá-
lečných front, zasáhla válka i do životů zdejšího 
obyvatelstva. Vzpomínky na odbojáře připomněl 
válečný veterán Václav Šrámek, vážený člen Čes-
koslovenské obce legionářské v Jednotě Karlovy 
Vary; zmínil nositele Čs. válečného kříže 1939  
z Ostrova a okolí s přáním zřízení pamětní desky 

Odpověď na článek Miloslava Lišky (OM 06/2015, 
str. 17)
Jakým právem jste si dovolil mluvit za většinu 
obyvatel, že údajně nenáviděli komunismus  
a jeho zřízení? Měli peníze, a prý je nebylo za co 
utratit. Bydlíme tu desítky let, ale nic z toho jsme 
my, naši přátelé ani naši spolupracovníci, nezaži-
li. Nebyli jsme členy žádné strany ani tehdy, ani 
dnes. Děti chodily do škol, i na střední. Pracovali 
jsme, šetřili a mohli si koupit vše, co jsme potře-
bovali. Každoročně jsme jezdili (6členná rodina) 
na dovolenou k moři, do Bulharska, i tuzemské 
dovolené byly báječné (ROH). Lidé Vašeho for-
mátu očekávají, že všichni ostatní by měli kolem 
sebe dštít jen síru, nenávist, zlobu na vše, co bylo 
do r. 1989. My ale překrucovat dějiny nebudeme, 
tři čtvrtiny někdejší České rep. a celé Slovensko 
osvobodila Rudá armáda. Jsem přesvědčen, že 
socialismus byl pro normální slušné lidi nejlepším 
zřízením. Nějakého Havla, disidenty a 2000 slov 
v mém okruhu nikdo neznal, to byla jen Praha. 
Dnes lidé mluví o tom, jak trpěli a pro svůj ná-
zor byli zavření (většinou to byli zloději, vrazi aj.). 
Všichni měli práci, potraviny byly nezávadné, byly 
kvalitní látky, boty, nábytek. Dnes jsou jen hadry  
a výrobky na krátký čas – úmyslně. Zemi si za-
valíme odpadem. Je demokracie, každý si může 
dělat, co chce. Žádný řád. A přesně proto už skon-
čily mnohé civilizace před námi. Díky minulému 
a zejména současnému starostovi panu Čekanovi 
město rozkvétá do krásy. Pane Liško, nevadí Vám, 
že Ostrov také vyrostl za socialismu? Nevnášej-
te mezi lidi úmyslné lži a nesváry. Zaměřte svou 
aktivitu na krádeže, zpronevěry, korupci. Tam jde  
o miliardy a zločiny, které nejsou nikdy potresta-
né. Tam se můžete zviditelnit a prospět celé ČR. 
Každý se musí smířit s výsledky voleb, vzít je na 
vědomí a respektovat. To je demokratické. Tak 
to bylo i r. 1948; dělnické třídy bude vždy víc než 
těch boháčů, a to je dobře.
 

Winkelhoferovi (kráceno)

AKTUALITY 
Z NEMOCNICE OSTROV

Správná manipulace s miminkem je metoda, kte-
rou začaly 2x v týdnu provozovat fyzioterapeutky 
z rehabilitačního odd. pro maminky na novoro-
zeneckém oddělení. Zahrnuje moderní poznatky  
o významu správné manipulace s novorozen-
cem a malým dítětem. Je určena všem, kdo chtějí 
porozumět nejmenším dětem a poskytnout jim 
kvalitní péči. Protože největší vliv na rozvoj dítěte  
v nejranějším věku mají rodiče, je metoda věno-
vána zejména jim: zásady zacházení s dítětem, 
potřeby, polohy, přetáčení, způsob předávání  
a přebírání dítěte, polohy při krmení, koupání  
a spousty dalších rad, které zajistí fyziologický vý-
voj dítěte. Smyslem je naučit rodiče manipulovat 
a pracovat s dítětem v souladu s jeho potřebami, 
vývojovými možnostmi i nejnovějšími poznatky  
v oblasti psychomotorického vývoje.

V rámci zlepšování úrovně služeb pro klienty byla 
snížena částka za aplikaci kineziotapingu na 50 Kč 
a jeden dílek pásky na 5 Kč. Kineziotaping neboli 
tejpování (lepení pružných pásek na kůži) se apli-
kuje na rehabilitačním oddělení. Není to metoda 
léčby pouze pro sportovce, ale pro každého, koho 
něco bolí. Podle směru lepení a zvoleného napětí 
dovedeme svaly aktivovat nebo uvolňovat. Lze 
také lepit pásky tak, aby zmírňovaly otoky, vy-
hlazovaly jizvy či napomáhaly správnému držení 
těla. Tejpy neomezují v pohybu, mohou se i na-
močit a na jejich funkci se nic nezmění. Pro dosa-
žení maxim. efektu je důležité správné nalepení. 
Lepí se ve chvíli, kdy se objeví první obtíže, ať už 
vracející se chronická bolest kolene či hlavy, nebo 
úraz kotníku. Tejpy jsou dokonale prodyšné, pruž-
né, voděodolné a hypoalergenní. Existuje několik 
barevných variant.
Na sportovně-vzdělávací akci přišli do Sportparku 
nemocnice žáci I. tříd ZŠ v Ostrově. Pod názvem 
„Šikovný školák“ ji pro ně pořádal Nemos Group. 
Téměř 200 dětí soutěžilo na několika stanovištích, 

skákalo do dálky, házelo míčem či běželo štafe-
tu okolo fontány. Děti si procvičily i zdravovědu, 
dopravní značky a orientaci v silničním provozu. 
Odnesly si kromě sladkostí i nové zkušenosti. Dě-
kujeme MP Ostrov za zajištění stanovišť dopravní 
výchovy.
 

Andrea Zvolánková, PR specialista NO

cti se jmény účastníků války. Na vernisáži vystou-
pilo Swing Studio Karlovy Vary Františka Kůse. Vý-
stava potrvá do 31. srpna 2015.
 

Bc. Petra Žídková, projektový manažer DK
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PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

MIRÁKL TANEČNÍ SKUPINOU 
ROKUZŠ J. V. MYSLBEKA A MŠ OSTROV

MATURITY NA GYMNÁZIU

Hlavní formaci skupiny Mirákl se 30. května poda-
řilo ovládnout dětskou část soutěže Taneční sku-
pina roku. Kromě vítězství v kategorii dance art 
byla jejich choreografie Wintonovy vlaky porotou 
jednoznačně zvolena nejlepším vystoupením fi-
nálového dne napříč všemi kategoriemi a Mirákl 
se stal absolutním vítězem této části mezinárodní 
taneční tour. Toto umístění, kterého si nesmírně 
vážíme, patří k těm nejvyšším, kterého jsme kdy 
dosáhli. Naši tanečníci předvedli to, co je učíme, 
kromě technicky zvládnuté choreografie tančili 
srdcem a oslovili tak nejen porotu, ale i diváky. 
Tančíme hlavně pro ně, proto nás těší jejich po-
zitivní reakce právě na toto vystoupení a jeho 
zpracování.

Naše skupina získala za vítězství (kromě věcných 
darů) od sponzora soutěže týdenní soustředění 
„na klíč“ v Aquapalace Čestlice. V týž den mladší 
tanečníci Miráklu ve stejné soutěži vytančili zlaté 
medaile v kategorii show art extraliga. Zároveň se 
v květnu konalo Mistrovství ČR České taneční or-
ganizace v Bohumíně, kde ostrovští tanečníci bo-
dovali ve skupinových choreografiích i sólových 
výstupech a malých skupinách a ukázali, že patří 
ke špičce v České republice.
1. místo: H.A.T. jazz – jazz dance, formace
1. místo: Wintonovy vlaky – modern dance, formace
1. místo: Rock girls – malá skupina jazz dance
1. místo: N.O.H.Y. – malá skupina modern dance
1. místo: Ruku v ruce, Marta Šafářová, sólo,  
modern dance
1. místo: Broken, Marta Šafářová, Kristýna Lopuša-
nová, duo, modern dance
2. místo: Hulabalabalu, Karolína Kunzová, duo, 
modern dance
3. místo: Jen tak, Karolína Kunzová, sólo, modern 
dance

Všechny tyto choreografie zároveň získaly nomi-
naci reprezentovat ČR na mezinárodních soutě-
žích.
Tanečníky nyní čekají prázdniny, ale v srpnu se 
rozjedou na workshopy po celé ČR a přípravu na 
novou sezónu zahájí tréninkovým soustředěním  
s vynikajícími našimi i zahraničními lektory.
Ráda bych poděkovala všem mým tanečníkům, 
protože právě díky nim a jejich špičkovým výko-
nům získávají choreografie pravou tvář. Nemen-
ší dík patří jejich rodičům za podporu nejen při 
soutěžích. Jako soubor při ZUŠ Ostrov musím 
vyzdvihnout i vynikající podmínky, které skupině 
a tanečníkům poskytuje právě tato škola a Město 
Ostrov.
 

Mgr. Andrea Burešová, ved. skupiny Mirákl

Školní rok je úspěšně za námi a já mám to potěše-
ní poděkovat všem, kdo se zasloužili za jeho bez-
problémový průběh. Kromě pedagogů a dalších 
zaměstnanců školy patří velký dík také rodičům 
dětí z mateřské školy a žáků ze základní školy, 
kteří se stejně jako v minulých letech zapojili do 
školních akcí. Více než polovina rodičů podporuje 
školní aktivity dětí členstvím ve Sdružení rodičů 
a přátel ZŠ JVM a MŠ Ostrov, do jehož rozpočtu 
přispěli formou členských příspěvků částkou přes 
30 tis. Kč, dalších 10 tis. Kč se do rozpočtu sdruže-
ní dostalo i díky ostatním rodičům formou dob-
rovolného vstupného při předvánočním setkání 
v ZŠ a přes 20 tis. Kč se vydělalo sběrem kaštanů 
a starého papíru. Spolupráce s rodiči není pocho-
pitelně jen o penězích. V posledních letech stále 
více roste jejich zájem o dění ve škole, což se pro-
jevuje i na účasti při školních besídkách, dnech 
otevřených dveří, veřejných soutěžích ad. Všem 
rodičům, žákům, učitelům a vedení školy přeji 
krásné léto.  
 

Mgr. Zdena Nováková

Vyvrcholením maturitního období byly ústní 
maturitní zkoušky v týdnu od 18. do 22. května. 
Letošní maturanti tříd oktávy A, oktávy B a 4. A 
se na zkoušky připravili velmi zodpovědně a své 
třídní profesory Naděždu Čechmanovou, Radima 
Vrbu a Miloše Krejčího velmi potěšili nejen tím, 
že všichni ústní část úspěšně zvládli, ale přede-
vším svými výsledky. Z celkového počtu 74 stu-
dentů jich 36 prospělo s vyznamenáním a z nich  
26 maturovalo na samé jedničky! Slavnostní 
předávání maturitních vysvědčení se odehrálo  
27. května v ostrovském klášterním kostele. Tam 
byly také oceněny studentky, které pedagogický 
sbor gymnázia navrhl jako osobnosti jednotli-
vých tříd. V oktávě A: Nguyen Ngoc Anh, v oktávě 
B: Markéta Aranyossyová, ve 4. A: Kristýna Šťastná. 
Osobností celého maturitního ročníku byla vyhlá-
šena Eva Pincová z oktávy A. Ředitel gymnázia Ja-
roslav Šafránek poděkoval nejen maturantům za 
jejich výkony, ale také jejich rodičům a blízkým, 
kteří je podporovali a vytvářeli potřebné zázemí 
pro náročné gymnaziální studium. Poděkování 
za všechny studenty, které se neslo v úsměvném 
duchu, pronesli Markéta Aranyossyová a Pavel 
Raus. Slavnostní atmosféru podtrhlo vystoupení 
pěveckého sboru gymnázia pod vedením Libora 
Veličky, který celou akci také brilantně moderoval.
 

Mgr. Jiří Fresser

MATEŘSKÁ ŠKOLA HALASOVA 
BILANCUJE  

Motto: „Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se 
naučil v mateřské školce.“ (Robert Fulghum)
 
Při ohlédnutí za školním rokem v MŠ Ostrov, 
Halasova 765 nepřeháním, řeknu-li, že to byl 
pro děti skvělý rok, odkud si odnesou spous-
tu zážitků, vzpomínek i vědomostí. Výsledkem 
rámcového programu pro MŠ je úspěšný rozvoj 
dítěte po stránce duševní i vzdělanostní. Díky 
osobnímu přístupu učitelek a velmi přátelské  
a kreativní atmosféře vyrůstá u nás dítě v prostře-
dí, které je dokáže skvěle připravit pro nástup na 
základní školu. Musím ale připomenout i řadu 
nadstandardních aktivit: anglické chvilky v před-
školní třídě s ředitelkou Jaroslavou Mikešovou; 
ekologickou aktivitu při třídění odpadu, výrobky  
z odpadového materiálu s učitelkami Staňkovou 
a Kroupovou a následně soutěže v rámci Karlo-
varského kraje, kde jsme získali 1. a 2. místo (to 
vše pod záštitou Ministerstva ŽP pod názvem 
Ukliďme si svět); naše hudebně-dramatické hry  
a literární chvilky (tzv. předčtenářská gramot-
nost), které děti milují; již třetí rok mají na školní 
zahradě záhony, kde s učitelkou Petrou Mrhálko-
vou pěstují zeleninu, jahody, bylinky i květiny. 
Děti se o ně pravidelně starají a hlavně kontrolují, 
co už je možné si utrhnout. V naší školce nic není 
problém. Dítě potřebuje trénovat řeč a učitel-
ka Marie Hanzlíková s ním ve volné chvíli udělá 
logopedické cvičení; dítěti nejdou barvy, pak je  
s ním cíleně trénujeme. Mezi další promyšlené  
a pro děti atraktivní akce patřil výlet do Ekofarmy 
Kozodoj, kde děti poznaly život zvířat, ale i ruční 
výrobu mýdla. Naše děti jsou rychlé, nebojácné  
a v naší krásné zahradě mohou běhat, skákat, 
hrát kopanou, lézt na průlezce atd. To vše zúročily  
v tradiční olympiádě mateřských škol, kde zvítě-
zily a získaly Pohár MDDM s diplomem. Nemen-
ší úspěch pro nás znamená soutěž TOP školky  
(2. místo v kraji); děkujeme všem, kteří nám dali 
hlas, vážíme si toho. Aktivit má naše MŠ spous-

Děti z MŠ Halasova obhájily prvenství v Poháru MDDM.
Foto: Archiv MŠ

Žáci Aranyossyová a Raus děkují za studenty.
Foto: Archiv Gymnázia Ostrov

Radost z vítězství je obrovská.
Foto: Archiv Miráklu

tu, a co mluví za vše je, že se dětem ze školky ani 
nechce domů. Vidět je spokojené a nadšené po  
každém prožitém dni je pro nás pochvala a ra-
dost. 

Z dětí, které prošly naší školkou, jsou úspěšní žáci, 
studenti a hlavně slušní a pracovití lidé.
 

Kolektiv MŠ Ostrov, Halasova (kráceno)
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EKOCENTRUM V ČERVENCI TANEČNÍ PRO MLADÉ 
A PRO DOSPĚLÉ

POZVÁNKA DO ATLANTISU

Příměstské tábory
Příměstské tábory v areálu EC s přírodovědnou 
tematikou v termínech: 29. 6. až 3. 7., 13.-17. 7., 
27.-31. 7., 10.-14. 8., 24.-28. 8.

Návštěvní hodiny o letních prázdninách
po-ne, státní svátky 13.00-17.00 hod., vstup 
zdarma
Navštivte malý ráj zvířat a zažijte bezprostřední 
kontakt s některými druhy, který se jinde nena-
skytne; máme přes 100 druhů živočichů: hlodav-
ce, hady, obojživelníky, pavouky, ryby, exotické  
i dravé ptáky, malé šelmy i skot.

Poznej a chraň, duben-listopad
Vědomostní soutěž pro děti i rodiče. Každý tý-
den najdete na nástěnce ve vstupní hale otázku, 
týkající se našich zvířátek nebo zvířat v přírodě. 
Do soutěže se zapojíte vyplněním a odevzdá-
ním soutěžní kartičky. Uveďte své jméno, adresu 
a telefon. Vždy na konci týdne losujeme výher-
ce. Jména výherců uveřejníme na našem webu 
a v OM. V květnu se do soutěže zapojilo 41 dětí. 
Výherkyně z května: Tereza Hüttnerová, Rozálie 
Tvrdá a Anička Chymčáková. Ceny si mohou vy-
zvednout denně 13.00-17.00 hod. v EC.

Poděkování
Děkujeme MVDr. Miroslavu Ludíkovi za přeočko-
vání našich drobných šelem a zároveň děkujeme 
MP Ostrov, konkrétně Ladislavu Martínkovi a Pav-
lu Vokounovi, za pomoc při odchytu těchto šelem.

Připravujeme
Zápis do zájmových kroužků pro školní rok 
2015/2016 se koná od 1. září v kancelářích EC  
a MDDM. Brožuru s kompletní nabídkou kroužků 
a přihláškou obdrží všechny děti v MŠ, ZŠ i SŠ  
v prvním zářijovém týdnu.

Den otevřených dveří: 27. září 10.00-17.00 hod.
 
Informace k akcím, kroužkům a příměstským 
táborům:
po- pá 10.00-17.00 hod. tel. 731 615 658, 
602 600 995, FB Ekocentrum MDDM Ostrov, 
www.eko.mddmostrov.cz
 

Petra Žlutická, vedoucí EC

Klasické taneční kurzy jsou na našem území feno-
ménem, který nám závidí zbytek Evropy. Počátky 
této společenské události, kdy rodiny vysílaly své 
dospívající syny a dcery do tanečních kurzů, se 
datují již do 19. století.  Absolvování klasických ta-
nečních kurzů, tedy výuky společenského tance 
skloubené s jednoduchými přednáškami o spole-
čenské etiketě, patří k výchově každého mladého 
gentlemana a každé mladé lady. Naučí se kromě 
klasických tanců jako je waltz, tango, valčík… 
také některé základní latinsko-americké jako 
chacha, samba, rumba, jive. Kurzy vedou zkušení 
taneční mistři Alena a Jan Prudíkovi z Tanečního 
studia Fontána z Karlových Varů. Naší snahou je, 
aby taneční kurzy byly jak pro mládež, tak pro do-
spělé hlavně zábavou a zpestřením života…

Důležitá je i cena kurzů, kterou se snažíme již 
několik let nezvyšovat, navzdory zvyšujícím se 
cenám.

V letošním roce je tedy znovu cena kurzovného 
pro mládež 1600 Kč na osobu a pro dospělé 1400 
Kč na osobu. Za tuto cenu nabízíme 10 tanečních 
lekcí, každá lekce trvá dvě vyučovací hodiny. Pro 
mládež navíc Prodlouženou a Věneček, který je 
vlastně prvním plesem a společenskou událostí. 

Jako bonus je pro mladé nárok na vstupenku na 
prestižní Ples Města a Domu kultury, který se koná 
23. ledna 2016, kde mohou zúročit vše, co se na-
učili. Nenechte si proto ujít tuto mimořádnou pří-
ležitost a přihlaste se v Infocentru Domu kultury!
 

Markéta Jeništová, produkční DK

Rockové odpoledne v Atlantisu se uskuteční  
18. července od 16.00 hod. 

Můžete se těšit na skvělé kapely: Tajfun, Společ-
nost Indiánské Babičky a Lazareth. Vstup je samo-
zřejmě volný.
 

Karel Kunz

Specialista Jiří Král (vpravo) a Milan Hloušek na besedě  
v Zašívárně Foto: Milan Veselý

inzerce

V ZAŠÍVÁRNĚ SE BESEDOVALO

Ostrovský klub Zašívárna uspořádal ve spolupráci 
s organizací Pomoc v nouzi, o.p.s. besedu pro ve-
řejnost. Na téma „Domácí násilí a stalking“ před-
nášel specialista na problematiku Jiří Král. Z jeho 
prezentace se návštěvníci dozvěděli, jak se tako-
vé jednání projevuje a zároveň, jak se mu mohou 
sami bránit. Hosté získali kontakty na instituce, 
kam se mohou obrátit, pokud se s domácím ná-
silím či stalkingem setkají. Na besedě byla zastou-
pena i MP Ostrov a PČR, pozvání přijali kolegové 
z Náhradním rodinám, o.p.s a Člověk v tísni, o.p.s. 
Přednášku si přišla poslechnout Kateřina Šplí-
chalová, pracovnice sociálně právní ochrany dětí  
v Ostrově. Po prezentaci se rozproudila mezi vše-
mi přítomnými beseda na probrané téma. Jsme 
rádi za širokou účast a brzy uspořádáme další be-
sedu na některé z aktuálních témat, s kterými se  
v našem klubu setkáváme.
Ale nejen besedami žije Zašívárna; společně jsme 
oslavili Mezinárodní den dětí a nyní pořádáme 
(historicky první) společné nocování v klubu. Ne-
nechte se zmýlit názvem, nepůjde rozhodně jen  
o spaní. Na děti čeká noční muzikoterapie, pro-
mítání a na noční stezce si každý vyzkouší svou 
statečnost. Bude to vlastně menší průprava na 
srpnovou akci pro veřejnost, kterou připravuje-
me pro děti a mládež z Ostrova, zatím pod pra-
covním názvem „Ostrovský nebojsa“. Pracovníci 
a uživatelé NZDM Zašívárna by touto cestou rádi 
poděkovali městu Ostrov a jeho starostovi Pavlu 
Čekanovi za věnování osmi notebooků vyřaze-
ných z majetku města, které naši klienti využijí  
v klubu, zejména při přípravě do školy v rámci 
projektu Chci studovat. Taktéž touto cestou děku-
jeme dalšímu dárci, Robertu Palmovi, za věnování 
elektroniky pro potřeby klubu.

Služby pro děti od šesti do 14 let financuje ze své-
ho rozpočtu město Ostrov. Celý projekt je finan-
cován z prostředků Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
 

Milan Veselý, NZDM

LIGNETA
přijme

 

ŘIDIČE AUTOBUSU | ŘIDIČKU AUTOBUSU
 

 ZAJÍMAVÁ A ZODPOVĚDNÁ PRÁCE • DOBRÉ PLATOVÉ PODMÍNKY

 STABILNÍ A PRAVIDELNÝ PŘÍJEM • ZAČÁTEČNÍKY ZAŠKOLÍME

Blížší informace: roubik@ligneta.cz | 352 676 656 | 352 666 995
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DEN DĚTÍ SE VYDAŘIL

MĚSTSKÁ KNIHOVNA OSTROV

OSTROV MÁ BUDKU NA KNIHY

ZAHRÁDKÁŘSKÁ SEZÓNA 
V PLNÉM PROUDU

Děkujeme rodičům dětí z Dolního Žďáru za výji-
mečný Den dětí na hřišti v Dolním Žďáru – bytov-
ky. Děti zářily úsměvy, předvedly nečekané výkony  
v závodech na kole, střelbě na terč, skákání  
v pytlích, stříhání sladkostí se zavázanýma očima, 
na překážkové dráze, při prokousávání se kolá-
čem k peněžité výhře aj. Následně byly oceněny 
množstvím sladkostí a drobných dárků od spon-
zorů či rodičů. Poděkování si zaslouží i Sbor dob-
rovolných hasičů z Hroznětína a MP Ostrov, kteří 
předvedli profesionální vozidla a seznámili děti 
s činností těchto záchranných složek. Již nyní se 
těšíme na příští rok.
 

Petra a Míra Skalických

Hurá, prázdniny!
1. července až 31. srpna
Soutěž pro nadšené amatérské fotografy pokra-
čuje. Zapojte se, stačí zaslat fotografii na: 
fotosoutez@mkostrov.cz

Rockabilly šperky
8. července 16.00 hod., učebna, vstupné 100 Kč
Tvůrčí dílna Zdeňky Bílkové. Použijeme např. tex-
til, korálky, papír.

Pošli pozdrav knihovně!
Oddělení pro mládež připravilo soutěž pro všech-
ny čtenáře cestovatele. Pošlete nám pohled  
z prázdnin. Vylosovaný šťastlivec získá cenu. Ze 
všech došlých pozdravů uděláme výstavu.

Upozornění: 13. až 31. července bude knihov-
na uzavřena kvůli nutné revizi fondu. Vypůjčené 
knihy můžete vrátit v srpnu, nebo do bibliobo-
xu. Omlouváme se a přejeme všem krásné léto. 
Více na: www.mkostrov.cz, www.facebook.com/
knihovnaostrov, info@mkostrov.cz, tel. 353 434 300.
 

Mgr. Jana Múčková

„Knihobudka“ není právě slovo podle pravopis-
ných zásad, ale rychle se ujímá zároveň s tím, jak 
na různých místech ČR těchto schránek na knihy 
přibývá. Od neděle 14. června ji má už i naše měs-
to, ale pod originálním názvem: knižní špulka. To 
proto, že Wojciech Korzuchowski, který s nápa-
dem zřídit pouliční knihovničku původně přišel 
a také ji svépomocí zhotovil, použil jako výchozí 
materiál prázdnou cívku – špulku, na níž byl pů-
vodně navinut drát. Skříňka z mořeného dřeva 
má uvnitř přihrádky, do nichž je možno odkládat 
knihy, které už nepotřebujeme, ale také si je od-
tamtud půjčovat, případně si četbou zkrátit če-
kání na autobus. Proto „knižní špulka“ našla své 
umístění v zastřešeném prostoru u autobusových 
zastávek na Mírovém náměstí. Její instalace je 
společnou akcí čtyř lidí.
„Wojciech nás oslovil v době, kdy jsme věšeli po 
městě houpačky a jeho nápad jsme pak realizo-
vali společně s Pavlínou Volkovjakovou a Petrem 
Fráňou (ten se dnes pro nemoc nezúčastnil). Budka 
by měla sloužit veřejnosti pro bezplatné půjčování 
knih, na pár okamžiků i dobu neurčitou,“ uvedl Jan 
Bureš. Pro začátek je knižní špulka vybavena něko-
lika knihami, např. Bylo nás pět od Karla Poláčka, 
Román pro muže Michala Viewegha, Vlčí jáma Jar-
mily Glazarové nebo výběr z díla Jiřího Wolkera.
 

Irena Janečková

Sezóna se rozběhla svým tempem, osady ožívají. 
Sázení, kypření, pletí, zalévání, likvidace slimáků, 
sběr jahod a rané zeleniny, sekání trávy, oprava 
chatek, natírání plotů atd. A také grilování, opa-
lování, koupání a dětský smích, to jsou dnešní za-
hrádkové kolonie. K tomu zahrádky slouží. Přesto 
si neodpustím poznámku, a připomínám to kaž-
dý rok: Nezapomínejme, že nejsme na zahrádce 
sami! Buďme k sobě ohleduplní a dodržujme řád 
osady. To jsou základní pravidla pro soužití bez 
problémů a platí pro všechny osady ZO. 

A nyní k osadě 10 Za zimním stadionem. Všem 
osadníkům s radostí oznamuji, že hlavní úkol, re-
konstrukce HVŘ, byl splněn 29. dubna. Počátkem 
května se rozběhla další nelehká práce: výmě-
na ocelového potrubí. Akce byla v režii úsekáře 

Děti se v Manětíně nenudí. Foto: Archiv MDDM Ostrov

Den dětí pobavil všechny věkové kategorie.
Foto: Miroslav Skalický

Wojciech Korzuchowski připevňuje „knižní špulku“.
Foto: Irena Janečková

MDDM OSTROV

Prázdninové tábory
Letní tábor Manětín, termíny: 30. 6.-13. 7.,  
13.-26. 7., 26. 7.-8. 8., 8.-21. 8. Svým dětem můžete 
posílat dopisy na adresu: Letní tábor MDDM Ost-
rov, Stará Cihelna, 331 62 Manětín.
Sportovní příměstské tábory v MDDM, termíny: 
7.-10. 7., 20.-24. 7., 3.-7. 8., 17.-21. 8.
Přírodovědné příměstské tábory v EC, termíny: 
29. 6.-3. 7., 13.-17. 7., 27.-31. 7., 10.-14. 8., 24.-28. 8.
Letní pobyty pro rodiče s dětmi Manětín, termíny: 
21.-26. 8., 26.-31. 8.

Zlatý oříšek Karlovarského kraje 2015
1. června až 17. září
Talentová soutěž pro děti 6-14 let napříč všemi 
obory. 15 finalistů se představí 11. října v Ostrově 
na zahájení festivalu Oty Hofmana. Porota zvo-
lí čtyři vítěze, kteří získají sošku Zlatého oříšku, 
finanční odměnu a postoupí do celonárodního 
kola. Informace a přihlášky on-line na:
www.zlatyorisek.cz/karlovarskykraj

Sportovní hřiště, minigolf, kuželky
V červenci všechna sportoviště MDDM otevřena: 
všední dny 9.00-20.00 hod., víkendy 10.00-20.00 
hod. Rezervace kurtů a fotbalového minihřiště na 
tel. 353 613 248, všední dny 9.00-13.00 hod. nebo 
na místě u správce hřiště.

Provozní doba budovy MDDM
Upozorňujeme návštěvníky posilovny a herny ri-
cochetu, že o letních prázdninách bude budova 
Domu dětí otevřena ve všední dny pouze 9.00-
13.00 hod. (v tuto dobu lze vyřizovat i úřední zá-
ležitosti).

Poděkování za přízeň
Děkujeme dětem i rodičům, s nimiž jsme se  
v uplynulém školním roce setkávali při zájmové 
činnosti a akcích. Přejeme všem krásné léto a těší-
me se na setkání v příštím školním roce.
Informace: po-pá 9.00-13.00 hod., tel. 353 613 248, 
www.mddmostrov.cz
 

Bc. Dagmar Gburová, 
ved. odd. nepravid. činnosti

(člena osadního výboru). Ten informoval členy 
svého úseku, organizoval výběr peněz a práce na 
úseku. I přes drobné potíže se podařilo během 
krátké doby vyměnit ocelové potrubí za plasto-
vé! Od 5. června je po celé osadě voda v nových 
rozvodech. Že nešlo o maličkost, snad napoví 
čísla: hlavní vodovodní řad byl přeložen jinam  
v délce 1,1 km. Potrubí na úsecích bylo vyměněno  
v délce 3,3 km a odbočky na zahrádky dosahovaly  
616 metrů. Připojených uživatelů bylo 262. Pod-
trženo, sečteno. Kdo uhradil příspěvek na HVŘ 
a pak příspěvek na vlastním úseku, má dnes na 
zahrádce čistou, pitnou vodu. Každý se svým fin. 
příspěvkem zasloužil o to, že za úniky vody se 
bude platit méně než v minulosti. Ale nešlo jen 
o ušetření peněz. Ještě důležitější bylo, aby úse-
kář už nebyl jen „údržbář“ potrubí. Aby nemusel  
s obavami čekat, kdo mu kdy zavolá: „Teče vám 
tam potrubí!“ Měli bychom si vážit všech, kdo 
dosud tuto nepopulární funkci vykonávají. Nový 
vodovodní řad jim práci ulehčí; mám velkou ra-
dost, protože si to všichni zaslouží. Práce na HVŘ 
a úsecích (vyjma úseku 9) provedla firma Václav 
Novák Hroznětín. Bez jeho iniciativy, pracovitos-
ti a šikovnosti bychom tak brzy neuskutečnili, co 
jsme si naplánovali. Patří mu velké poděkování. 

Přátelé, hodně úspěchů a spokojenosti na zahrád-
ce. Plevelu zmar, zahrádkám zdar!
 

Petr Kadlec (kráceno)
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LÉČEBNÉ LÁZNĚ JÁCHYMOV, A.S.

DOBRÁ ZPRÁVA JAKO Z NEBE

Mistrovské pěvecké kurzy Dagmar Livorové 
II. ročník
Přijedou špičkoví operní pěvci z ČR i ciziny. Milov-
níci hudby se mohou zúčastnit jak koncertů, tak  
i veřejných zkoušek.

16. července 20.00 hod., Radium Palace,
vstupné 150 Kč
Klavírní recitál
Hudba s poutavým výkladem a mistrovskou inter-
pretací klavíristy Richarda Pohla. Zazní díla Bacha, 

Vykmanovská kaplička bude zrestaurována, jak 
mi bylo osobně sděleno na Pozemkovém fondu 
ČR v Karlových Varech, kam jsem se vydala pro-
zkoumat tuto pro nás složitou situaci s pozemkem 
a všechny okolnosti kolem opravy kaple. Jednala 
jsem se svolením členů Spolku přátel města Os-
trova, kterým tento problém ležel na srdci jako 
smutný stín. I referent úřadu se v tom smyslu vyjá-
dřil a viditelně potěšen mi sdělil, že kaple je u nich 
na pořadu dne, dokumentace a finance jsou při-
chystány a brzy se začne s opravou. Vysvětlil, co 
všechno se bude dělat. Radostná zpráva mě pří-
mo ohromila. Jaká neuvěřitelná změna! Zábrany 
padají. Snad se vše změnilo uveřejněním záměru 
ministra zemědělství Jurečky v televizním vysí-
lání a jeho výrok o uvolnění peněz ve prospěch 

inzerce

Před obnoveným pivovarem v Lobči
Foto: RNDr. František Wohlmuth

Členky Spolku přátel města Ostrova na výletě do Perštejna
Foto: Marie Hellerová

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

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

RNDr. František Wohlmuth

Kalendář veřejných turistických akcí v červenci

4. července:   Podhůří Krušných hor:  
Z Jirkova do Jindřišské a Květnova    

11. července:   Slavkovský les: Netradičně  
z Horního Slavkova do Lokte                                      

18. července:  Český les: Dyleň a lesy v jejím okolí  
25. července:   Karlovarsko: Zámeček Lužec 

nedaleko Děpoltovic
1. srpna:   Krušné hory: Procházka z Božího 

Daru na Klínovec

zvelebení venkova s pobídkou o zasílání žádostí 
na opravu kaplí, božích muk a všech drobných 
staveb, které vždy krášlily náš venkov. Toto zve-
řejnění přišlo „jako z nebe“. Vždyť většinou půjde 
o sakrální stavby, a ty se obracejí k nebi. Nejsou 
však určeny jen věřícím, kterých je, přiznejme si, 
zvláště u nás v pohraničí mizivě. Avšak okem na 
nich spočinou i ti, kdo se jen zastaví a v tichosti 
popřemýšlí o smyslu života. Členové Spolku přá-
tel města Ostrova plánovali pozměnit stávající 
zchátralou kapličku na okraji Vykmanova za po-
moci svých sil. Bránil tomu pozemek, na kterém 
stojí, a ten je majetkem Pozemkového fondu ČR. 
Jde jen o kousek půdy, ale také o velké peníze. Ani 
jedno jsme neměli. A tak prožíváme radost nad 
překvapivou změnou. Chceme tímto sdělením 
poděkovat Pozemkovému fondu ČR v Karlových 
Varech a všem těm, kdo se v tomto záměru anga-
žují. Uplynulo 70 let od konce 2. světové války, po 
celou tu dobu kaple strádala. Bude se opravovat 
na poslední chvíli. Ponese v sobě paměť na zlé 
časy, kdy za branami věznice trpěli nespravedlivě 
odsouzení. Aspoň tak jim můžeme vzdát úctu. Bu-
deme se těšit na její znovuzrození. Doufáme, že 
opravdu přijde. Za Spolek přátel města Ostrova:
 

Zdeňka Janischová

Mozarta, Beethovena, Chopina, Dvořáka, Smeta-
ny, Liszta, Rachmaninova, Fally, Ježka.

17. července 15.00 hod., altánek v parku
vstupné zdarma
Nejslavnější italské a španělské písně
Výběr světových hitů v podání operního pěvce 
Jakuba Pustiny (klavír Richard Pohl)

21. července 19.30 hod., hotel Běhounek,
vstupné 180 Kč
Od písně k operetě
Klasické písně, operní i operetní árie zazpívají ex-
kluzivní operní pěvci.

23. července 20.00 hod., Jáchymov 
Radium Palace, vstupné 250 Kč
25. července 19.30 hod., Karlovy Vary Lázně III
Operní a herecké gala
Závěrečné přestavení: scénická provedení árií  
a duetů. Zazní melodie Mozarta, Belliniho, Doni-
zettiho, Verdiho, Bizeta a dalších velikánů světové 
tvorby v podání talentovaných umělců z různých 
zemí světa. Nedejte si ujít příležitost navštívit toto 
jedinečné představení.

(Konkrétní harmonogram na: 
www.spainfojachymov.cz/mpk)
 

Ing. Marek Poledníček, 
manažer programového centra

HELP FINANCIAL s.r.o.

  Volejte obchodního zástupce

Mobil: 727 895 461

Půjčíme Vám
od 5 do 50.000,- Kč

inzerce
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LETNÍ SETKÁNÍ KRAJKÁŘEK
PŘEDNÁŠKA 
O JAROSLAVU ŠLEZINGEROVI Na šestém Letním setkání krajkářek se sejdeme  

v Domě kultury v sobotu 1. srpna od 9.00 do 
17.00 hod. Celoročně se scházíme každou první 
sobotu v měsíci v K. Varech (MDDM Čankovská 
ul.). Už před léty jsem oslovila vedení DK Ostrov, 
zda bychom se o prázdninách mohly scházet  
v tomto kulturním stánku, a stalo se. Lidé si již 
zvykli a chodí se dívat na velké předvádění kraj-
kářek z širokého okolí (Chebu, Kraslic, Kynšper-
ka, Sokolova, Nejdku, Karlových Varů, Odeře, ale  
i z druhé strany, z Chomutova a Kadaně). Paličko-
vání a ručně šitá krajka patří do tohoto kraje. Ho-
ralé neměli lehký život, práce bylo málo, zeměděl-

V srpnu uplyne 60 let od smrti akad. sochaře Ja-
roslava Šlezingera, jenž se stal obětí dvou totalit-
ních režimů: nacismu a komunismu. Přežil útrapy 
koncentračního tábora a v 50. letech 20. stol. se 
stal jednou z obětí vykonstruovaného politic-
kého procesu. Onemocněl při vysilující práci ve 
Věži smrti a zemřel 2. srpna 1955 ve vykmanov-
ské vězeňské nemocnici. Právě Jaroslavu Šlezin-
gerovi věnujeme v sobotu 2. srpna vzpomínku  
v Klášterním areálu v Ostrově. Marie Bohuňovská, 
autorka knihy Zaváté šlépěje a spoluautorka stej-

LETOHRÁDEK OSTROV

KINOTIP NA ČERVENEC

Otevřeno: úterý-neděle 10.00-17.00 hod.
Vstupné: 40 Kč, snížené: 20 Kč, 
první středa v měsíci: vstup zdarma
 
Výstavy:
Pokračuje do 12. července
Pavel Piekar/Vyjdi z paláce, dojdeš do leto-
hrádku
Představitel současné grafické scény se zaměřuje 
na postmoderní interpretaci portrétů osobnos-
tí umění, krajiny, prostorů sakrální architektury  
a figurálních scén inspirovaných antickými a křes-
ťanskými motivy.
 
Pokračuje do 27. září
Rozmanitá strohost II
Výběr grafických listů s geometrickými motivy  
z bohatého sbírkového fondu Galerie umění K. Vary.

12. července až 16. srpna:
Václav Špála / Nemaluji krajiny, ale sebe
Tvorba osobnosti české meziválečné avantgardy 
Václava Špály (1885-1946) v jeho typické modré 
barevnosti, v krajinomalbě, figurálních výjevech  
a květinových zátiších (ze sbírkových fondů GU KV).

31. července až 27. září
Hele kniha!
Autorská kniha očima studentů Fakulty Ladislava 
Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Výstavní 
projekt chystaný ve spolupráci s Galerií Klatovy/
Klenová a Fakultou Ladislava Sutnara představí 
respektovaný studijní obor, propojující literaturu, 
grafický design, typografii, ilustraci s dalšími ob-
lastmi volného umění.
 
Doprovodný program:
12. července 13.00-18.00 hod.
Historický piknik s princeznou Františkou
Chopte se deky, košíčku, dobré svačiny, svých 
přátel a přijďte posedět v Zámeckém parku.  
O program se postarají DK Ostrov a Letohrádek 
Ostrov. Vstupné zdarma

12. července 18.00 hod.
Giancarlo Ruggieri – koncert italského tenoristy
V pěveckém vystoupení s klavírním a tanečním 
doprovodem zazní klasické italské, francouzské  
a španělské písně, operetní árie a neapolské pís-
ně. Koncertem vrcholí Historický piknik.
Učinkují: Giancarlo Ruggieri (tenor), Soňa Ruggieri 
(balet), Václav Krahulík (klavír).
Vstupné 150 Kč
 

Mgr. Božena Vachudová

POUTNÍK – NEJLEPŠÍ PŘÍBĚH PAULA COELHA
Paulo Coelho patří k nejprodávanějším spiso-
vatelům všech dob. Film vypráví o jeho životní 
pouti, na jejímž konci se stal vypravěčem příběhů 
fascinujících miliony čtenářů. Hlavní inspirací pro 
Paula Coelha je vlastní život. Autor knih Poutník 
– Mágův deník a Alchymista je celosvětovou ce-
lebritou, ale málokdo ví, že příběh jeho života je 
ještě lepší než fikce. Paulo flirtoval se smrtí, unikl 
z hranice, za kterou je jen šílenství, experimen-
toval s drogami, prožil muka, trpěl a radoval se  
z lásky, spoluvytvářel historii brazilského rokenro-
lu, ale především se nikdy nevzdal svého největší-
ho snu: triumfovat jako spisovatel. Snímek uvidíte 
v Ostrově 16. a 17. července.

DALEKO OD HLUČÍCÍHO DAVU
Příliš emancipované ženy to nikdy neměly lehké, 
na druhou stranu nikdy neměly nouzi o nápadní-
ky, které jejich nezávislost přitahovala. Hrdinka 
příběhu má hned tři. Vybere si z nich, nebo zůsta-
ne sama? Nejočekávanější snímek roku vznikl dle 
knižní předlohy Thomase Hardyho. V Ostrově jej 
uvidíte 24. a 25. července.

Ilustrační foto agentury

Ilustrační foto agentury

nojmenného dokumentárního filmu o osobnosti 
jihlavského rodáka Jaroslava Šlezingera, přijede 
vyprávět o Rytíři české kultury.
Marie Bohuňovská mimo jiné uvádí:
„Ještě před deseti lety se zdálo, že se nikdo ne-
dozví, kterému umělci vděčí Ostrov za sousoší 
zdobící průčelí Domu kultury… Vězni, kteří sta-
věli kulturní dům, byli bezejmenní. Mezi nimi byl, 
v té době už těžce nemocný, akademický sochař 
Jaroslav Šlezinger. Sochaři už v té době lékař 
zjistil pokročilý rozklad krve a započal s injekční 
kúrou, která snad měla pomoci. Pacient dostal 
156 hloubkových injekcí, takže byl rozpíchán 
jako cedník. Jenže jeho lékaře brzy přeložili, dru-
hý tomu nerozuměl, a na povolení k převozu do 
nemocnice čekal nemocný Šlezinger přes měsíc. 
A tak tvořil v bolestech své poslední dílo, sousoší 
oslavující (jaká ironie!) zvrhlý režim, který ho po-
malu zabíjel. Přesto tvořil s láskou, protože socha-
řinu miloval. Mohl tedy, v posledních dnech své-
ho života, dát ženě, shlížející z průčelí na město, 
tvář milované manželky. Brzy po dokončení sou-
soší dostala jeho žena zprávu, že její muž zemřel  
a příští den bude zpopelněn. Okamžitě odjela do 
Karlových Varů. Chtěla mít jistotu, že v rakvi ne-
bude někdo jiný, že Jaroslav je skutečně na onom 
světě a jeho utrpení skončilo. Bylo to tak… Ale 
spatřila také průčelí Domu kultury, jeho poslední 
dílo… a věděla, že na ni Jarek myslel do poslední 
chvíle. Velké pak bylo její překvapení, když k ní za 
čas, složitými cestami, doputovala Křížová cesta – 
malé reliéfy, jež sochař vytvořil tajně v době, kdy 
vznikalo ono budovatelské sousoší! Ten tisíckrát 
zpracovaný příběh doprovodil sochař volným 
veršem, v němž popisuje svou vlastní Křížovou 
cestu, na níž poznal ‚lidskou zlobu tvrdší náhrob-
ního kamene‘, ale i nadosobní smíření a blízkost 
Boha. ‚Je nutno klesnout, abys porozuměl plné-
mu odevzdání do vůle Páně,‘ vzkázal nám. Reliéfy  
s jeho Křížovou cestou jsou v kapli sv. Floriána, 
aby připomínaly utrpení všech nešťastných obětí 
totalit. Letos v únoru ministr kultury Daniel Her-
man ocenil několik osobností české kultury, které 
se nikdy ve svém občanském životě ani v umě-
lecké tvorbě nezpronevěřily nejvyšším mravním 
zásadám. Sochař Jaroslav Šlezinger obdržel titul 
Rytíř české kultury In memoriam.“
V sobotu 2. srpna v 15.00 hod. vás zveme do kos-
tela Zvěstování Panny Marie na přenášku o životě 
a díle Jaroslava Šlezingera s názvem „Jaroslav Šle-
zinger, Rytíř české kultury“. Poté se program pře-
sune do kaple sv. Floriána, kde v 16.30 hod. začne 
vzpomínková bohoslužba pátera Marka B. Hrice, 
věnovaná Jaroslavu Šlezingerovi.
 

Eliška Failová, ved. Kláštera (kráceno)

ství v těchto končinách nevynášelo a pastevectví 
v Krušných horách nebylo. Barbara Uthmann  
z Annabergu začala kdysi ženy v Německu vyučo-
vat paličkování; netrvalo dlouho a řemeslo se pře-
neslo na českou stranu, do Vejprt a pak dále do 
Nejdku, Přebuzi, Kraslic. V Nejdku byla velkou spe-
cialitou krajka černá. Je velmi krásná a velmi ná-
ročná na vypracování. Toto staré řemeslo zanikalo 
s příchodem industrializace, ale v poslední chvíli 
se začalo několik žen v Čechách o ruční výrobu 
krajek zajímat. Nejznámější paličkářky u nás jsou: 
Iva Prošková, Ivana Domjanová, Jolana Davidovi-
čová ad. Díky jim můžeme nyní obdivovat krásu  
a umění paličkování i ručně šité krajky. Přijďte se 
na nás podívat a můžete si to i vyzkoušet.
 

Jana Dvořáková, DK Ostrov

Foto: Soukromý archiv
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REAKCE NA ČLÁNEK 
„CO S OSTROVEM“

OTEVŘENÝ DOPIS 
MĚSTU OSTROV

ŽIJEME DÉLE

STARÁ RADNICE OSLAVÍ 
STOLETÍ PÁRY

Emil Čech napsal:
Mám úplně jiné zkušenosti s kompetentní úředni-
cí. Naše společenství vlastníků standardní cestou 
zažádalo o umístění laviček před dům. Požadavek 
byl vyřízen k naší maximální spokojenosti. Poté 
jsme opět požádali o doplnění hřiště herními 
prvky. Několikrát jsme s úřednicí ještě upřesnili 
požadavky, věk dětí, jejich přibližný počet atd.  
K žádosti se připojily maminky z okolí s kon-
krétním požadavkem o odstranění zmíněného 
trubkového žebříku z dob socialismu, na kterém 
docházelo k ošklivým úrazům. Nevím, k čemu 
došlo v Lipové ul. Nechci sem tahat politiku, ale 
zmíněné houpačky na větvi nejsou zrovna ideál-  
ní. Jednu máme před domem a musím zmínit  
(z mého pohledu) neuvážené umístění, nedosta-
tek bezpečnosti – hrozící náraz do strom při hou-
pání i stálý nepořádek kolem houpaček. Vzhle-
dem k soukromé iniciativě by iniciátoři houpaček 
měli za tento úklid navíc městu platit, nebo sami 
uklízet. Z mého pohledu má úřednice, město  
a starosta „za jedna“.        
 
Ladislava Lemáková napsala:
Mám zcela opačnou zkušenost s průlezkami a mys-
lím, že pan Chochel nepochopil odpověď zmíněné 
úřednice. Co se týče politického kroku ODS, jsem si 
jistá, že rodiče za dobu provozu houpaček „na vlast-
ní nebezpečí“ pochopili, o co městu šlo. Můj syn by 
se svou konstitucí větev zlomil, a maminky houpají-
cí malé princezny, jež se klátí do předklonu na tvrdý 
kmen, určitě také nejsou nadšené. I v našem vnit-
robloku (Halasova) jsme měli staré průlezky, za je-
jichž odstranění jsem vděčná. Při bližším ohledání je 
totiž jasné, že jsou nebezpečné, značně prorezavělé 
a neodpovídají normám. Dopadiště (dle EU norem) 
nemůže být jen hustý trávník! Zjistila jsem, že nová 
průlezka odpovídající EU stojí až 50 tisíc korun. 
Úřednice se musí řídit normou. Že se nám to nelíbí?  
O tom ale nemůžeme a nesmíme rozhodovat my, 
a jsem ráda, protože bych si to riziko na svá bedra 
nevzala.
Ano, za komunismu jsme měli prolézačky všude, 
ale kolik z nich bylo úrazů? Vzpomínám si na prů-
lezku U Kolečka, říkali jsme jí Slon. Z té když někdo 
spadl, vždy byl úraz. Mamka mě tam odmítla pou-
štět, když jeden chlapec skončil v kómatu. Dnes 
jsem také už matka a chápu, proč byla prolézačka 
tenkrát odstraněna. Panu Chochelovi bych pora-
dila, ať oběhne lidi v domě, napíše řádnou žádost 
a myslím, že mu úřednice, která je mimochodem 
žena na svém místě, vyhoví. Za každou změnu je 
třeba bojovat, ale se snahou pochopit i druhou 
stranu. Paní úřednice je milá a vstřícná a nesedí jen 
za stolem, běhá po Ostrově, každou žádost mapu-
je, snaží se vyhovět. Rozpočet města je bohužel  
v tomto ohledu nízký, s tím se plně ztotožňuji  
a doufám, že se rozpočet aspoň trochu zaměří  
i jiným směrem. Tímto vyzývám občany: Prosím, 
bojujte více za vnitrobloky. Budete-li potřebovat 
šikovné ruce, ráda pomůžu. Pokud vás nechtějí 
nadřízení slyšet, nechte promluvit hlas lidu. Co tře-
ba anketa na téma „renovace a údržba vnitroblo-
ků“? Ptejte se lidí, co chtějí, dávejte řádné žádosti, 
argumentujte smysluplnými důvody. Zjistěte si 
věkové skupiny dětí ve vašem okolí, spočítejte je  
a k žádostem připněte podpisové archy. Když to 
nevyjde, hledejte cestou porozumění dál, jak uspět.

(kráceno)

Tento můj dopis adresovaný Odboru majetko-
vé správy vznikl nezávisle na příspěvku Martina 
Chochela.

Vážená paní, vážený pane, obracím se na Vás jako 
na „úředního šimla“ v celé jeho nadutosti, arogan-
ci a necitlivosti. Po rozmluvách s rodiči a dětmi  
z blízkého okolí jsem chtěl své 10leté dceři ukázat, 
jak jedná angažovaný občan a pomohl jí napsat 
dopis panu starostovi. Upozornili jsme na neudr-
žované pískoviště a staré prolézačky, v naději, že 
se hrací prostředí zlepší. Výsledek se záhy dosta-
vil. Prolézačky byly odřezány, protože neodpoví-
dají normám a pískoviště zůstává dál v původním 
stavu. Všechny děti v okolí se těší, že se zde brzy 
objeví nové hrací prvky. Neobjeví, máme prý děti 
poslat přes silnici na hřiště. Nehodlám dávat rady 
lidem, kteří mají ambice řídit chod města. Těžko 
ale budu dceři vysvětlovat, že napsat dopis panu 
starostovi bylo správné. Pochopitelně se teď před 
ostatními dětmi cítí provinile. Lehčeji ale pochopí, 
co to je úřednický alibismus, zaštiťující se ochra-
nou a bezpečností dětí. Desítky let prolézačky 
nikomu nevadily a jejich „nebezpečnosti“ si nikdo 
nevšímal (jen doufám, že tímto dopisem nezpůso-
bím likvidaci dalších prolézaček). Na závěr děkuji 
ostrovským občanům, kteří se nebojí byrokratů  
a na vlastní náklady rozvěsili po Ostrově houpač-
ky. Krásu celku tvoří detaily. Aspoň na to vzdále-
nější hřiště budeme děti posílat po nových chod-
nících a kolem většího počtu parkovacích míst.

Dodatek
Tak nám „opravili“ pískoviště. Na starý písek  
(15 let, možná starší) byla navezena 10cm vrstva 
nového. (Wikipedie: „Jako stavění Potěmkinových 
vesnic bývá označována snaha vylepšit něco více, 
než tomu tak ve skutečnosti je; falešně přikrášlit sku-
tečnost a zastírat pravdivý stav věcí.“)
 

Jan Nováček, Lipová ul.

Před časem sdělovací prostředky uvedly, že podle 
statistiky „naděje dožití“ žijeme v (tehdejším) Zá-
padočeském kraji, ve srovnání se Severočeským, 
déle o sedm až osm let. Informace mě přivedla  
k zamyšlení nad její shodou s mým, byť smutným, 
životním poznáním. Pocházím ze Severočeského 
kraje. Ostrov je již přes 60 let mým domovem. 
Se členy mé a ženiny rodiny, přáteli, spolužáky, 
žijícími trvale v severních Čechách, jsme byli ve 
spojení. To však postupně ustalo, neboť nikdo  
z nich, ač mnozí podstatně mladší, již nežijí. Snad  
i na tomto jednotlivém (byť subjektivním) přípa-
du je možno potvrdit obecnou platnost uváděné-
ho ukazatele. Většině z nás osud určil, naštěstí, žít 
v tomto krásném kraji a stále krásnějším Ostrově. 
Važme si toho a přispějme sami životním stylem 
i svou prací k dalšímu zlepšování nám daných 
podmínek. Pravda, jsou mezi námi tací, kteří naši 
snahu maří nepřijatelným chováním, destruktiv-
ním jednáním. Nebuďme k tomu neteční. Chraň-
me nám i našim potomkům danou možnost zdra-
vějšího života i v dalších letech.
 

Jiří Krejčí

Interaktivní výstava s názvem Století páry bude 
takřka po celé prázdniny připravena pro všech-
ny milovníky železnice v galerii na Staré radnici 
v Ostrově. Informační panely přiblíží život a dílo 
chomutovského rodáka Františka Gerstnera, vy-
nálezce koněspřežky. K vidění ale bude mnohem 
více, např. modely vláčků i celé železnice z dílny 
modeláře Pavla Hozy. Díky spolupráci s Muzeem 
Kraslické dráhy, jehož zřizovatelem je OS Želez-
niční spolek Klub M 131.1, získá každý návštěv-
ník výstavy originální vstupenku v podobě staré 
tištěné jízdenky, kterou mu průvodci radnice 
u vstupu procvaknou (ti zdatnější si ji cvaknou 
sami). Návštěvníci si budou moci zatelefonovat 
originálním drážním telefonem nebo si zblízka 
prohlédnout staré i současné drážní uniformy. Na 
doladění celé výstavy se podílely také ostrovský 
Klub železničních modelářů a České dráhy.

Výstava bude zahájena v pátek 3. července  
v 17.00 hod. na půdě Staré radnice v Ostrově. Kro-
mě pohádky O mašince se můžete těšit také na 
vystoupení country skupiny KV Expres! Výstavu 
bude možné navštívit až do neděle 23. srpna.
 

Lena Pintnerová

ČTENÁŘSKÉ PŘÍSPĚVKY

Ilustrační foto agentury

Ilustrační foto agentury

EVANGELIUM PODLE BRABENCE
Film Miroslava Janka o osobnosti českého disentu. 
Hlavní postavou je Vratislav Brabenec, zahradní 
architekt, ale především básník, hudebník a člen 
skupiny The Plastic People of the Universe. Film 
volně navazuje na knihu rozhovorů s novinářkou 
Renatou Kalenskou. Brabencovo „přemýšlení na-
hlas“ a sebeironické vtipy skládají útržkovitý ob-
raz o životě a vnitřním světě svérázné osobnosti. 
Snímek v Ostrově uvidíte 30. července.

PAPÍROVÁ MĚSTA
Podle románu Johna Greena. Hrdinou příběhu je 
Quentin Jacobsen, normální, trochu bojácný kluk, 
který má od dětství rád nespoutanou sousedku 
Margo. Ta mu pak jednou nečekaně zaklepe na 
okno a vtáhne ho do podivuhodného dobrodruž-
ství. Když dívka další dny ve škole chybí, Quentin 
začne pátrat a brzy si uvědomí, že pro něj za-
nechala určité stopy. Snímek v Ostrově uvidíte  
30. července.
Celý přehled filmů najdete v příloze ostrovského 
kina, letní kino na poslední straně OM. Vstupenky 
zakoupíte v IC, nebo online na: www.dk-ostrov.cz
 

Martina Pavlasová, DK Ostrov
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SPORT

MÁJOVÝ TURNAJ STOLNÍHO 
TENISU

ŠIPKOVÁ SEZÓNA SKONČILA

VRCHOL JARNÍ ATLETICKÉ 
SEZÓNY

Mladí příznivci stolního tenisu se 23. května sešli 
na tradičním Májovém turnaji v MDDM Ostrov. 
Je potěšitelné, že zde vzrůstá počet dívek; letos 
se jich o vítězný pohár utkalo šest. Ten vítězný 
si odnesla Tereza Matějková. Na pomyslné stup-
ně vítězů se probojovaly ještě Míša Laurencová 
a Katka Štětinová. Mladší žáci přijeli pouze tři; 
žádný z nich tak nepřišel o medaili. Vítězství ob-
hájil Tomáš Ježek před Petrem Vodičkou a Kubou 
Vlachem. Další pohár do rodinné sbírky si odvezl 
David Matějka. Zvítězil v kategorii starších žáků 
před Davidem Odvářkou ze Sokolova a Ondrou 
Tölgem z Ostrova. Všem chlapcům, děvčatům  
i rozhodčím děkujeme za účast. Už teď se těšíme, 
že se v hojném počtu setkáme v prosinci na tra-
dičním Vánočním turnaji.
 

Luď ka Vimrová, trenérka

V celorepublikové soutěži Unie šipkových organi-
zací se prezentovaly tři týmy. Nejzkušenější z nich, 
Škodíci Ostrov, dokončili svou 2. sezónu s 10 vý-
hrami a 12 porážkami na sedmém místě I. ligy KK. 
Ligovou příslušnost zachránili až výhrou v posled-
ním kole (vítězi byli Klokani Nejdek před Piráty z 
Chodova). Třetí skončil Racek B52 B K. Vary. Napí-
navější rozuzlení měla II. B liga, kde o celkové ví-
tězství bojovali do posledního kola oba ostrovské 
kluby, Domino Družba a Kolečko Škodíci B. Oba 

Tradičně se sjeli do Stříbra atleti všech žákovských 
kategorií z Plzeňského a Karlovarského kraje bo-
jovat o tituly „oblastních mistrů“. Účastníci naší 
výpravy statečně bojovali, někdy i technikou at-
let. disciplín. Výsledkem je více medailí a dalších 
umístění těsně pod stupni vítězů. Tituly oblast-
ních mistrů vybojovala v dálce Patricie Tóthová za 
skok dlouhý 507 cm a v běhu na 1500 m Martin 
Plha v čase 5:17,46 min. Medaile za 3. místo pře-
vzaly: V. Burešová ve svém prvním startu na 200 
m překážek (32,70 sec.), Valerie Pelcová na hlad-
kých 60 m (8,54 sec.) a štafeta 4 x 60 m v katego-
rii předžaček (N. Hekelová, K. Nová, L. Burešová,  
F. Horáková). Těsně pod stupni zůstala P. Tótho-
vá na 60 m (8,11 sec. – 0,04 sec. od medaile),  
T. Herbanszká na 60 m v kategorii předžaček,  
L. Burešová ve stejné kategorii na 600 m (na  

ODDÍL KARATE MDDM OSTROV

Historicky první oddílové závody kroužku karate 
se konaly 28. května. Zúčastnili se jich pokročilí, 
ale i nejmladší či právě začínající závodníci v do-
provodu rodičů. Výsledky závodu ale nebyly nej-
důležitější. Cílem bylo hlavně radostné rozloučení 
před prázdninami. Každý závodník si odnesl di-
plom a drobnou hračku či sladkost. Za organizaci 
celé akce mnohokrát děkujeme Pavle Mezzeiové, 
trenérce oddílu. Na fotografii jsou:

S medailemi ze Stříbra
Foto: Lenka Pelcová

Přední řada (zleva) Daniel Kubíček, David Prekop, 
Barbora Štěpánová, Barbora Lhotanová, Marek 
Žižka, Petra Valdmanová, Natálie Janečková, Ve-
ronika Svitáková, Sára Adámková, Tomáš Nguyen, 
Jonáš Malina, Jan Dojčar, Pavel Kuneš, David Tete-
ra, Marek Lhotan
Zadní řada (zleva) Elise Schneiderová, Natálie 
Kazatelová, Adéla Lukášová, Antonín Novák, 
David Lengyel, Jan Mikeš, Tomáš Dörfler, Valérie 

Duřtová, Jana Dobrovolná, Václav Pěkný, Eva Ka-
deřábková, Kryštof Mašek, Nella Pálová, Karolína 
Duřtová, Zuzana Tekely, Daniela Veselá, Pavla 
Mezzeiová, Rudolf Kolitsch, David Braný.
Závodů se zúčastnili a na fotce chybí: Amálie Jop-
ková, Karolína Skalošová, Šimon Halámka a Matěj 
Poledníček.
 

Text a foto: Jaroslav Kazatel

5. místě doběhla J. Nováčková) a K. Štěrbová  
v dálce mladších žákyň. Čtyři atleti pod vedením 
E. Zekuciové jeli do Tábora na mistrovství Jiho-
českého, Plzeňského a Karlovarského kraje v ka-
tegorii dorostu a dospělých. V horku po úmorné 
cestě se jim podařilo vyválčit dvě medaile: Tomáš 
Sova doběhl ve finále 100 m mužů na 3. místě 
(11,12 sec.) a A. Zekuciová, omezená zdravotními 
problémy, doskočila v dálce na 2. místo. Kvalitu 
našich závodníků podtrhuje skutečnost, že pět  
z nich bylo nominováno do reprezentace Karlo-
varského kraje na Hrách VII. Letní olympiády dětí 
a mládeže v Plzni od 14. do 19. června 2015.
 

Petr Pavelka, trenér oddílu (red. kráceno)

týmy loni ve své první sezóně postoupily z 3. C  
ligy. Letos opět nečekaně ovládly čelo tabulky  
a s předstihem si zajistily postup do I. ligy, kde se 
utkají všechny tři ostrovské týmy. Tabulku nako-
nec až v posledním kole ovládla Družba Domino 
Ostrov, která si, stejně jako loni, vybojovala vstu-
penku na MČR družstev (pouhý bod před Škodí-
ky z Kolečka). Třetí byla Nikola C Kraslice. Holky  
z Ranway Družba Ostrov se v premiérové lize žen 
staly vicemistryněmi Karlovarského kraje. Jako je-
diné porazily po pěti letech Racek Slouled K. Vary 
a málem přerušily jejich nadvládu. Za druhé místo 
v tabulce dostaly pozvánku na XXI. MČR družstev 
žen v Králíkách. Blahopřejeme!
Je pravidlem, že po skončení sezóny se v posled-
ním květnovém víkendu koná rozlučkový turnaj 
Májová šipka. V pivnici Kolečko se odehrál 2. roč-
ník turnaje o Putovní pohár starosty města Ost-
rova.
Tentokrát se sešlo 21 šipkařů a šipkařek z Ostrova, 
kteří bojovali o poháry, věcné ceny, sponzorské 
dary a upomínkové předměty. Hlavní ale byla 
zábava a skvělá atmosféra. Loňský premiérový 
vítěz Jan Mrenica skončil letos překvapivě až de-
sátý. Třetí byl Michal Zelenka. Celkovým vítězem 
se po dramatickém finále stal Zdeněk Štěpánek  
z Družby Domino, před druhým Škodíkem Petrem 
Fialou.
Nejlepší ženou byla Petra Peterková. Oceněn byl 
i amatér turnaje, kterým se za sedmé místo stal 
Petr Vaněk. Více na: www.skodiciostrov.cz
 

Text a foto: Jan Mrenica



15OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK | ČERVENEC 2015

 VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA O CENY

TAJENKA KŘÍŽOVKY

Znění tajenky z minulého čísla: „Den pro Ostrov pro celou rodinu“. Ze správných odpovědí byla vy-
losována Jana Mistriková, která vyhrála dvě vstupenky do letního kina. Vybrat si může z červencové 
nabídky filmů. Výherkyni gratulujeme!
Znění tajenky červencové křížovky zasílejte na: irejan@seznam.cz (nebo sefredaktor@dk-ostrov.cz), pří-
padně doručte do IC Domu kultury nejpozději do 16. července. Ze správných odpovědí opět vylosuje-
me výherce, který získá vstupenky na některou z akcí DK.
Tvorbu křížovky zajišťuje grafická společnost Alfasoft s.r.o.
 
Jaká ulice byla na titulní fotografii?
Na otázku, kterou ostrovskou ulici zobrazuje titulní fotografie červnového měsíčníku, odpovědělo po-
měrně velké množství luštitelů křížovky, přesto správně uhodli jen čtyři čtenáři: Miroslava Holá, Helena 
Svatková, Blanka Štěpánková a Ing. Zdeněk Olivka. Správná odpověď zní: Jiráskova ulice. Uhodnout 
nebylo zrovna snadné, protože tato ulice není nikde označena, lze ji ale dobře najít na mapě Ostrova. 
Ing. Olivka k tomu mj. uvedl: „Jiráskova ulice nemá v celém svém průběhu ani jedno označení. Snímek 
je starší: zábrany vlevo jsou dávno pryč, na domě v čele není schránka…“ Děkujeme všem za snahu  
a autorovi fotografie Aloisu Matulovi za zajímavý záběr (foto pochází z prvního kola fotosoutěže Měst-
ské knihovny). Redakce

PRÁZDNINOVÁ „ČUMKARTA“

OS CASTILA DĚKUJE

Prázdninová „čumkarta“ aneb Pošli pozdrav  
z dovolené je soutěž RC Ostrůvek o permanent-
ky na dopolední programy (viz str. 5). Více na:  
www.centrumostruvek.cz, nebo FB Rodinné  
centrum Ostrůvek

Občanské sdružení Castila v Moříčově děkuje 
městu Ostrov za podporu projektu „Začít od ma-
lička“. Již sedmým rokem dojíždíme s koníky do 
mateřských škol v Ostrově, Velichově, Kyselce  
a Hájku. Právě nejmenší děti mají z návštěvy koní-
ků největší radost. Spousta dětí nemá jinou mož-
nost setkat se s těmito krásnými zvířaty, najít si  
k nim (a tím i k přírodě samotné) cestu a vytvořit 
si k nim vztah. Učíme je smysluplně trávit volný 
čas, zacházet se zvířaty, starat se o ně. Chceme  
v tom pokračovat a oslovit co nejvíc dětí. Více na:  
www.oscastila.estranky.cz, nebo se přijeďte po-
dívat.
 

Eva Šimková

inzerce

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji Městské policii Ostrov za pomoc při zása-
hu otevření hlavních vchodových dveří v panelo-
vém domě v Družební ul. 1322 v Ostrově. Hlavně 
bych chtěla poděkovat strážníkům č. 14 a č. 8. 
 

Hana Oberreiterová

„Čumkarta“ z Manětína
Foto: Archiv RC Ostrůvek
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