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

Distribuce je zajišťována zdarma do každé 
ostrovské domácnosti.

Redakční uzávěrka všech příspěvků  
do srpnového čísla (včetně inzerce)  
je 14. srpna. Příspěvky došlé  
po tomto datu už nemusí být otištěny.

Grafická úprava, zlom, tisk: Samab Press 
Group a. s., Cyrilská 14, Brno 614 00
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Korektury: Irena Janečková 
(Korektury se netýkají inzerce ani graficky 
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Redakční rada (a − z): Bc. Pavel Čekan, 
Pavlína Lišková, Martina Pavlasová

Názory přispěvatelů se nemusí shodovat  
se stanoviskem redakční rady.

Příspěvky zasílejte na:  irejan@seznam.cz 
(nebo sefredaktor@dk-ostrov.cz), případně 
doručte do Infocentra DK Ostrov,  
tel. 353 800 526, 353 800 542.

Upozornění: Pod příspěvek se vždy 
podepište celým jménem. Redakce si 
vyhrazuje právo krátit či upravovat příspěvky.

Inzerce: posílejte na irejan@seznam.cz (nebo 
sefredaktor@dk-ostrov.cz), nebo se obraťte na 
Infocentrum DK Ostrov, tel. 353 800 526,  
353 800 542

Registrační značka: MK ČR E 16035

Webové stránky měsíčníku:  
www.ostrovskymesicnik.cz - zde najdete 
všechny příspěvky, které z praktických 
důvodů nebylo možné otisknout v měsíčníku.

Titulní fotografie: Fontána na Mírovém 
náměstí, foto: Irena Janečková

POZOR, ZMĚNA!

MAMINKY SE VZDĚLÁVALY  
V OSTRŮVKU

DELEGACE VE WUNSIEDELU

Vážení přispěvatelé, milí čtenáři, vzhledem k na-
stávajícím organizačním změnám v redakci Ost-
rovského měsíčníku vás chceme již nyní s před-
stihem upozornit, že od 1. září nastane změna  
v zasílání a vyřizování inzerce. Takže POZOR, od  
1. září 2015 už budete inzerci zasílat pouze na 
tuto adresu: ostrovskymesicnik@dk-ostrov.cz, 
případně sefredaktor@dk-ostrov.cz (toto opatření 
ještě neplatí pro celý měsíc srpen 2015).
Adresa pro zasílání běžných příspěvků (texty  
a fotografie) se nemění, v platnosti zatím zůstává: 
irejan@seznam.cz (pokud ještě zašlete na sefre-
daktor@dk-ostrov.cz, mail se přepošle automatic-
ky, kam patří). Děkujeme za pochopení.
 

Redakce OM

Českobudějovická firma Attavena, o.p.s. v únoru 
přivezla do našeho města zajímavý a ojedinělý 
projekt s názvem „V práci jako doma“, financova-
ný z ESF prostřednictvím operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního roz-
počtu ČR. Cílovou skupinou, pro kterou je projekt 
určen, byli rodiče dětí do 15 let. Především tedy 
maminky na mateřské dovolené a v domácnosti, 
které chtějí získat nové znalosti, zkušenosti, lepší 
celkový rozhled a zvýšit tím své šance při uplatně-
ní na trhu práce.
 
Nejedná se o obyčejný kurz, jaký si pod tímto 
slovem běžně představíme. Tento projekt na-
bízí něco víc. Virtuální firma zahrnuje dvě části: 
výuku počítačů a komunikační dovednosti. Zá-
kladem byla výuka počítačových dovedností  
v simulovaném prostředí firmy, kterou si účast-
nice samy založily. Připravily pro ni například 
textové dokumenty v MS Word nebo vytvořily 
tabulky v MS Excel a pracovaly s nimi. Nedílnou 
součástí byla tvorba vizitek, pozvánek, kalendá-
řů v MS Publisher i jednoduchých www stránek. 
Důležitá byla i závěrečná prezentace čtyřměsíč-
ní práce na tvorbě fiktivní firmy, která maminky 
procvičila nejen v prezentačních dovednostech, 
ale i v umění vystupovat před lidmi a správné  
a efektivní komunikaci. Bonusem projektu byly 
dva víkendové workshopy, které se uskutečnily 
v nedalekých Žluticích. Dále mohlo 12 účastnic 
složit mezinárodní testy počítačové gramotnosti 
ECDL („řidičák na počítač“), využít možnosti vý-
běru a úhrady jakékoli rekvalifikace, koučovacích 
sezení a také podporu pro potencionálního za-
městnavatele až do výše 96 tisíc.
 
Kapacita projektu byla omezena na 24 účastnic, 
rozdělených do dvou skupin: dopolední a odpo-
lední. Intenzívní výuka dvakrát týdně po třech ho-

Město Wunsiedel připravilo ve dnech 18. až 21. 
června pro zástupce partnerských měst bohatý 
program, jehož hlavní součástí byl Den partner-
ských měst a účast na tradiční Slavnosti kašen. Le-
tos se akce nesla v duchu oslav 25. výročí uzavře-
ní partnerství měst Wunsiedel a Schwarzenberg, 
pátého výročí podepsání Smlouvy o partnerství  
s městem Ostrov a dlouholetého partnerství 
s městy Mende (F) a Volterra (I). Loni přibylo  
i polské město Lapy. Delegace Ostrova vedená 
místostarostou Josefem Železným, zástupci fran-
couzského města Mende a druhý starosta města 
Wunsiedel Manfred Söllner si 20. června dopoled-
ne prohlédli místní část Schönbrunn, která získala 
v minulosti již několik ocenění jako obec roku. 
Hosté navštívili evangelický kostel St. Peter Kirche 
(r. 1400), nejvýznamnější místa obce a místní pi-
vovar. Při obědě se diskutovalo o životě v partner-
ských městech a členové delegací si vyměňovali 
zkušenosti s řešením různých problémů. V sobo-
tu večer zahájil Manfred Söllner Slavnost kašen, 
která trvala až do neděle na celém území měs-
ta. Slavnost má dlouhou historii a podle pověsti 
vznikla poté, co jednoho léta zmizela v kašnách 
voda a lidé i zvířata trpěli. Když se voda ve stud-
nách opět objevila, začali je lidé z vděčnosti zdo-
bit. Dnes mohou návštěvníci během této slavnos-
ti ve městě vidět 35 studní, na jejichž výzdobě se 
podílejí různé spolky, školy nebo sportovní kluby.
V neděli se konal Den partnerských měst, který 
začal shromážděním a následným společným 
obědem ve Vícegeneračním domě za účasti členů 
delegací partnerských měst Wunsiedelu: Mende, 
Schwarzenbergu, Ostrova a Lapy. Vedoucí delega-
cí vyjádřili ve svých projevech podporu dalšímu 
rozvoji těchto partnerství a vyzdvihli důležitost 
existence společné Evropy. Vedoucí představi-
telé měst pogratulovali vrchní starostce města 
Schwarzenberg, Heidrun Hiemer, k jejímu zno-
vuzvolení do funkce. Odpoledne se před budo-
vou okresního úřadu (Landratsamt), která slavila 
30 let své existence a také partnerství s tureckým 
městem Torbali, konala prezentace partnerských 
měst Wunsiedelu a ostatních obcí v okrese.  
V úvodu přivítal jednotlivé delegace vrchní zem-
ský rada okresu Wunsiedel Dr. Karl Döhler a byla 
pořízena i společná fotografie. Akce se zúčastnila 
i prezidentka Euregia Egrensis-Arbeitsgemein-
schaft Bayern e.V., Dr. Birgit Seelbinder. Delegace 

Čeští a němečtí zástupci měst v tradičních krojích
Foto: Zuzana Železná

našeho města: místostarosta Josef Železný, člen-
ka SPM a ředitelka ZŠ v Perninku Dana Osičková  
a Klára Jechová předvedli na této slavnosti kfel-
ské kroje, o něž byl ze strany německých noviná-
řů i návštěvníků velký zájem. Pozornost přilákali 
také Ritter Georg a slečna Edelweiß, symbolické 
postavy Schwarzenbergu. Na informačním stán-
ku města Ostrova byly k dispozici propagační 
materiály a členové delegace zodpovídali dotazy 
návštěvníků. Velký úspěch měl se svým vystoupe-
ním i Swing Melody Ostrov, který hrál v průběhu 
celého odpoledne.
 

Zuzana Železná, OKS
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ZAPOJTE SE DO VÝZKUMU

HASIČI V ČERVNU

Váš názor má cenu! Výzkum Proměny české spo-
lečnosti připravili odborníci z Akademie věd ČR  
a Masarykovy univerzity. Dotazování budou pro-
vádět vyškolení tazatelé společnosti Stem/Mark. 
Osloví 10 tisíc náhodně vybraných domácností  
z celé ČR. Za rozhovor se poskytuje odměna ve 
výši 500 až 1100 Kč pro jednu domácnost v jed-
nom roce (odměna i délka dotazování závisí na 
typu domácnosti). Účelem výzkumu je najít od-
povědi například na tyto otázky:
Co brání českým matkám vrátit se po rodičovské 
dovolené do zaměstnání a je možné jejich situaci 
zlepšit? Jak dopadají ekonomické krize na život-
ní úroveň domácností, koho zasáhnou nejvíc, na 
které skupiny obyvatel by se měla zaměřit sociální 
politika? Jak rychle se daří čerstvým absolventům 
najít zaměstnání a s jakými problémy se při tom 
potýkají? Potřebují se Češi stěhovat za prací? Jak 
jim to usnadnit? Poznatky budou sloužit českým  
i zahraničním vědcům a mohou být základem pro 
zlepšování sociální politiky. Odpovědi jsou zcela 
anonymní. Je to dotazníkové šetření a bude pro-
bíhat osobním rozhovorem se členy domácností. 
Rozhovor potrvá jednu až dvě hodiny. Do výzku-
mu může domácnost opakovaně přispět i v násle-
dujících čtyřech letech.
Tazatelé navštíví vybrané domácnosti města Ost-
rov ve dnech 7. července až 31. října 2015.
 

Ing. Petra Říhová, Ph.D., OSVZ

Naše jednotka zasahovala celkem patnáctkrát. 
Spolu se záchrannou službou KV a hasičskou 
jednotkou Hájek jsme likvidovali požár bytu ve 
Štúrově ulici. Dále to byl požár sloupu elektrické-
ho vedení v Hroznětíně. Na požár střechy nemoc-
nice v Karlových Varech jsme byli vysláni společně 
s jednotkami z KV, Sokolova, Tašovic a Chodova. 
Vosí hnízdo a roj včel jsme likvidovali na balkóně 
panelového bytu v Lidické ulici a v Hroznětíně  
v osadě Velký Rybník. Na silnici u Boče jsme od-
straňovali strom, spadlý přes vozovku a elektric-
ké vedení. V ulicích Lidická a Jáchymovská bylo 
nutno otevřít byt a zabouchnuté vchodové dveře. 
Naši pomoc si vyžádala záchranná služba Jáchy-
mov; potřebovala transportovat zraněnou osobu 
z nepřístupného terénu v Krásném Lese pomocí 
naší tzv. čtyřkolky. U pěti dopravních nehod, které 
se staly u obce Hluboký a na silnici mezi Ostro-
vem, Karlovými Vary, Stráží nad Ohří a Bočí, jsme 
zasahovali společně s jednotkami KV, Klášterce 
nad Ohří a Stráže nad Ohří.  
 

Milan Kuna, JSDH Ostrov

vyjela společně s PČR Ostrov. Po příjezdu se při-
hlásil řidič vozu a uvedl, že nezvládl řízení a vyjel 
mimo vozovku. Řidiči ještě nebylo 18 let a také 
není právoplatným držitelem řidičského opráv-
nění skupiny B. Navíc hlídka dechovou zkouškou 
zjistila, že řídil pod vlivem alkoholu. Na místo byl 
přivolán dopravní inspektorát PČR, který si udá-
lost převzal.
 
19. června
MP Ostrov pořádala střelecké závody na střel-
nici Eduard v Jáchymově. Soutěže se zúčastnila 
družstva městských policií z Ostrova, Chodova, 
Sokolova a Karlových Varů. Na výkony soutěžících 
dohlížel svým odborným zrakem Ladislav Jiskra 
z Městského úřadu Ostrov. V soutěži družstev se 
nejlépe umístila MP Ostrov a taktéž v soutěži jed-
notlivců si první místo odnesl zástupce MP Ost-
rov. Celou akci provázelo slunné počasí a dobrá 
nálada.
 

Ladislav Martínek, MP Ostrov

4. června 10.55 hod.
Hlídka přijala telefonické oznámení, že jeden  
z řidičů zablokoval vozem světelnou křižovatku  
a vypadá zmateně. Hlídka na místě zjistila, že muž 
trpí cukrovkou a právě prodělává silný diabetický 
záchvat. Ihned přivolala záchrannou službu, kte-
rá muže převezla do nemocnice. Vozidlo hlídka 
převezla ke služebně MP, kde si je jeho majitel po 
propuštění z nemocnice vyzvedl.
 
4. června 17.16 hod.
Hlídka přijala oznámení, že na mostě nad průta-
hem na Karlovy Vary, kousek od čerpací stanice, 
stojí muž a naklání se přes zábradlí. Oznamovatel 
se bál, že by se mohlo jednat o sebevraha. Hlíd-
ka po přistoupení k muži zjistila, že chce opravdu  
z mostu skočit a spáchat tak sebevraždu. Jeho 
jednání mu rozmluvila a převezla jej do ostrovské 
nemocnice, kde byl na psychiatrickém oddělení 
hospitalizován.
 
8. června 9.08 hod.
Z recepce ordinace zubního lékaře v Klínovecké 
ulici došlo ke krádeži dvou mobilních telefonů.  
Z kamerového záznamu bylo zřejmé, že se kráde-
že dopustil muž, který je hlídce MP velmi dobře 
znám. Netrvalo dlouho a strážníci jej v katastru 
města vypátrali a předvedli na služebnu k po-
dání vysvětlení. Mladík měl na svědomí i krádež 
sladkostí z novinového stánku na Hlavní třídě, ke 
které došlo téhož dne kolem páté hodiny ranní. 
Muž poté skončil v rukou policistů PČR Ostrov pro 
podezření ze spáchání trestného činu.
 
13. června 22.45 hod.
Volající žena oznámila, že má obavu o svou dce-
ru, která se nachází se svým přítelem na zahrádce 
za zimním stadionem a nezvedá jí telefon. Dále 
uvedla, že přítel dcery, když se napije alkoholu, 
bývá agresivní a v minulosti již dceru fyzicky na-
padl, proto se o ní nyní bojí. Po příjezdu k zahrád-
ce zde hlídka MP zastihla dceru oznamovatelky  
s tříletým synem a přítelem, který byl silně pod-
napilý. K zahrádce se dostavila i oznamovatelka, 
která přemlouvala svou dceru, aby šla domů,  
s čímž dcera souhlasila. Její přítel ji ovšem odmí-
tal i se synem pustit a fyzicky napadl jednoho ze 
strážníků, kterému způsobil lehčí zranění. Muž byl 
za pomoci donucovacích prostředků zpacifikován 
a předán policistům z obvodního oddělení PČR 
pro přečin násilí proti úřední osobě.
 
23. června 23.22 hod.
Hlídka přijala oznámení na lince 156, že v Moří-
čovské ulici sjelo vozidlo do příkopu. Oznamo-
vatel taktéž uvedl, že okolo vozu je skupina lidí, 
která se chová velmi hlučně. Hlídka MP na místo 

Díky kurzu vznikl výborný kolektiv.
Foto: Archiv RC Ostrůvek

dinách probíhala od 25. února do konce června  
v RC Ostrůvek, kde bylo zároveň zajištěno po 
dobu výuky hlídání dětí zdarma. Bezproblémový 
průběh kurzu zajišťovali kmenoví zaměstnanci 
firmy Attavena o.p.s. i externisté na vysoké profe-
sionální úrovni. Skupina maminek, která se sešla 
v ostrovském kurzu, byla velmi různorodá, ale 
všechny měly společný cíl: něco nového se naučit. 
Kromě toho za čtyři měsíce vytvořily výborný ko-
lektiv, naučily se spolupracovat, efektivně komu-
nikovat a rovněž porozumět lépe nejen sobě, ale  
i potřebám ostatních.
 

Ilona Leupold

ZE ZÁZNAMŮ MĚSTSKÉ POLICIE

inzerce

Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky  
snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant   
ve všech barvách.

Stáří: 14-19 týdnů.  
Cena 149 -180,- Kč/ks. 

Prodáváme  slepičky pouze našeho chovu!

Prodej se uskuteční:  
V neděli  8. srpna 2015
Ostrov – u čerp. stanice Benzina | 16.00 hod.

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

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - 
cena dle poptávky 

PRODEJ SLEPIČEK
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA OSTROV

Hurá, prázdniny!
1. července až 31. srpna
Soutěž pro nadšené amatérské fotografy. Fotíte 
rádi? Podělte se s námi a zapojte se do soutěže. 
Stačí zaslat fotografii našeho města na: fotosou-
tez@mkostrov.cz (Více na: www.mkostrov.cz)
 
Šperk ve stylu hippies
19. srpna 16.00 hod., učebna, vstupné 100 Kč
Tvůrčí dílna Zdeňky Bílkové zaměřená na výrobu 
šperků z kůže nebo textilu, zdobených barevnými 
korálky, kovovými přívěsky…
 
CZ LAN Summer Shock
21. až 23. srpna 16.00 hod., učebna, zápisné 
350 Kč
LAN párty akce pro nadšené hráče počítačových 
her (více na: www.czlan.cz)
 
UNfische
26. srpna 17.00 hod., Oranžerie Václava Havla
Vernisáž výstavy obrazů německé malířky Manu-
ely Marchal. UNfische jsou tvorové někde mezi 
druhou a třetí dimenzí. Čtvercové obrazy v akry-
lu. Řemeslná úroveň dovoluje autorce pracovat 
spontánně, bez náčrtu a předloh. Tímto postu-
pem řeší požadavky surrealistického manifestu 
vlastním způsobem, a vzniká forma „čistě psy-
chického automatismu“. Rozhodně za tím nestojí 
žádný záměr: „Každý, kdo v mých obrazech hledá 
nějaký smysl, činí to na vlastní nebezpečí,“ varuje 
Manuela Marchal. Výstava potrvá do 23. září 2015.
 
Loučení s prázdninami a burza knih
28. srpna 13.00 hod., celá knihovna a okolí
Zábavné odpoledne pro děti a mládež plné sou-
těží, pohádek a drobných odměn. Dospělé čeká 
burza knih, kde lze sehnat knihy „za hubičku“. Ko-
nec prázdnin může být i zábava.
 
Pošli pozdrav knihovně
Oddělení pro mládež připravilo soutěž pro čte-
náře cestovatele: Pošlete nám pohled z prázdnin. 
Začátkem září vylosujeme jednoho šťastlivce, kte-
rý získá zajímavou cenu. Ze všech došlých pozdra-
vů pak uděláme výstavu.
 
31. července byla ukončena rozsáhlá revize kni-
hovního fondu. Velice děkujeme čtenářům za tr-
pělivost. Knihovna je opět přístupná, pokračuje 
letní provozní doba až do konce srpna. Více na: 
www.mkostrov.cz, www.facebook.com/knihov-
naostrov. Dotazy, náměty na: info@mkostrov.cz, 
nebo tel. 353 434 300
 

Mgr. Jana Múčková

inzerce

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chle
bře
evně

tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940

Příměstský tábor s Ekocentrem: z výletu do Štoly č. 1
Foto: Archiv EC

EKOCENTRUM OSTROV

TOULAVÁ KAMERA PŘEDSTAVÍ  
I OSTROV

Příměstské tábory
Tábory s přírodovědnou tematikou:  10. až 14. srp-
na, 24. až 28. srpna
 
Návštěvní hodiny o letních prázdninách
po-ne, státní svátky 13.00-17.00 hod.
Malý ráj zvířat v zahradě Klášterního areálu. Zaži-
jete zde bezprostřední kontakt se zvířaty, který se 
vám jinde nenaskytne. Chováme přes 100 druhů 

Jubilejní 20. knižní vydání televizního dokumen-
tárního pořadu Toulavá kamera představuje 
i město Ostrov. Knižní verze popisuje i tento-
krát zajímavá místa České republiky, např. hrad 
Roštejn, Zákupy či naučnou stezku u Michalových 
hor. Najdeme zde ale také několik stránek o na-
šem městě. Kapitola se věnuje historii Ostrova  
a seznamuje čtenáře s jeho nejzajímavějšími mís-
ty a památkami, od těch nejstarších až po Sorelu. 
Zvláštní pozornost je věnována zrekonstruova-
nému ostrovskému zámku a jeho zajímavým vý-
stavám, zvláště expozici Ostrovsko a hornictví,  
v jejíž první části (Šlikové a mincování) je vysta-
vena i šlikovská stříbrná kazeta, která byla prohlá-
šena v červenci tohoto roku za Národní kulturní 
památku.

AKTUALITY 
Z NEMOCNICE OSTROV

Vážení klienti, v době od 24. července do 10. srp-
na 2015 bude z provozních důvodů uzavřeno 
gynekologicko-porodnické oddělení, dětské od-
dělení a novorozenecké oddělení. Uzavřena bude 
lůžková i ambulantní část. Péče o klienty bude po 
uvedenou dobu zajištěna v ostatních zdravotnic-
kých zařízeních v regionu (Nemocnice Sokolov, 
KKN, Nemocnice Cheb).
 
Kvalifikační kurz „Sanitář“, kterého se zúčastnilo 
20 zájemců, skončil 30. června. Absolventi prošli 
praktickými a teoretickými závěrečnými zkouška-
mi, při nichž museli prokázat znalosti a dovednos-
ti poskytování ošetřovatelské péče a teoretické 
vědomosti potřebné pro výkon profese sanitář. 
Cílem kurzu je připravit účastníky k výkonu po-
volání sanitáře, aby byli schopni zajistit základní 
ošetřovatelskou péči, poskytnout nezbytnou prv-
ní pomoc a psychologicky přistupovat k nemoc-
nému. Absolvent získá schopnosti respektovat 
materiální a finanční zdroje a získá předpoklady  
k týmové práci s příslušníky jiných profesí ve zdra-
votnictví. Další sanitářský kurz plánuje nemocni-
ce příští rok na jaře.

Předporodní kurz pro nastávající maminky byl 
rovněž v červnu ukončen. Zahájení dalšího kurzu 
bude 8. září 2015. Kurz stojí 500 Kč a potrvá sedm 
týdnů. Je vhodný pro těhotné od ukončeného  
24. týdne těhotenství. Součástí kurzu je prohlídka 
porodního sálu v ostrovské nemocnici a mj. i mož-
nost konzultace s porodníkem, anesteziologem, 
pediatrem a zdravotní sestrou novorozeneckého 
oddělení. Lekce probíhají každé úterý od 16.00 do 
18.00 hod. pod vedením porodní asistentky. Při-
hlásit se je možné i během již probíhajícího kurzu. 
V případě absolvování a řádného uhrazení před-
porodního kurzu je doprovod u porodu zdarma. 
Schéma odborných přednášek: prenatální ob-
dobí, fyziologický porod, nefyziologický porod, 
šestinedělí, kojení, péče o novorozence a kojence, 
závěrečná lekce. 

Objednávky a bližší informace na tel. 353 364 149.
 

Andrea Zvolánková, PR specialista NO

živočichů: drobné hlodavce, hady, obojživelníky, 
pavouky, ryby, exotické i dravé ptáky, malé šelmy 
i skot. Vstup zdarma.
 
Poznej a chraň
duben-listopad
Vědomostní soutěž pro děti i rodiče. Každý týden 
až do listopadu najdete na nástěnce ve vstupní 
hale EC otázku, týkající se našich zvířátek nebo 
zvířat ve volné přírodě. Do soutěže se zapojíte vy-
plněním a odevzdáním soutěžní kartičky. Uveďte 
své jméno, adresu a telefon. Vždy na konci týd-
ne vylosujeme jednoho výherce. Jména výher-
ců uveřejníme na našem webu a v OM. Výherci  
z června: Kristýna Kuchtová (Ostrov), Matěj 
Pavlenka (Ostrov). Výherci si mohou vyzvednout 
ceny ve všední dny 13.00-17.00 hod. v EC.
 
Zápis do zájmových kroužků
Pro školní rok 2015/2016 se uskuteční zápis od  
1. září v kancelářích EC a MDDM.
 
Připravujeme
Den otevřených dveří Ekocentra a MDDM Ostrov 
27. září 10.00-17.00 hod.
 
Informace k akcím, kroužkům a příměstským tá-
borům EC: 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
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•   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

Výprava gymnazistů v Bernu
Foto: Archiv autoraIlustrační foto

GYMNAZISTÉ POZNÁVALI 
ŠVÝCARSKO

MDDM OSTROV

Každoroční výprava za poznáním evropských dě-
jin a kultury zavedla na počátku června ostrovské 
gymnazisty opět na cesty, tentokrát do Švýcarska.
V itineráři nemohla chybět návštěva Bernu, Žene-
vy, lázeňského střediska Montreux, hradů Chillon 
a Sion a také místa posledního odpočinku Char-
lieho Chaplina a jeho manželky Oony ve Vevey. 
V olympijském centru v Lausanne zaujala výstroj 
slavných sportovců minulosti, včetně dresu Petra 
Svobody, autora zlatého gólu našich hokejistů 
na olympiádě v Naganu. Alpská centra na po-
mezí francouzských a švýcarských hranic v čele  
s Chamonix, Mekkou všech lyžařů a alpinistů, zase 
nabídla úchvatné výhledy na Mont Blanc, Eiger  
a Matterhorn. Chuťové pohárky doslova rozváš-
nila ochutnávka čokolády Cailler v čokoládovně 
v Brocu a Gruyerského sýra v sýrárně Gruyere. Na 
zpáteční cestě byla osvěžením zastávka v Lucer-
nu, který se pyšní středověkým krytým mostem.
Celou akci, stejně jako v letech minulých, pro stu-
denty skvěle připravila a zorganizovala vyučující 
dějepisu a cizích jazyků Jitka Brychtová za asis-
tence kolegyně Evy Jílkové.
 

Mgr. Jiří Fresser

Letní tábory
LT Manětín: 26. 7. až 8. 8., 8. 8. až 21. 8. Svým dě-
tem můžete posílat korespondenci na: Letní tábor 
MDDM Ostrov, Stará Cihelna, 331 62 Manětín.
Sportovní příměstské tábory: 3. až 7. 8., 17. až 
21. 8.
Přírodovědné příměstské tábory: 10. až 14. 8., 
24. až 28. 8.
Letní pobyty pro rodiče s dětmi v Manětíně: 
21. až 26. 8., 26. až 31. 8.
 
Karlovarská růže
28. až 30. srpna, Karlovy Vary
Tradiční setkání twirlingových mistrů a decho-
vých hudeb v Karlových Varech. Mezinárodní 
festival dechových hudeb Karlovy Vary. 28. srpna 
14.00 hod. Mlýnská kolonáda; V rámci 2. ročníku 
vystoupí dechové hudby z ČR, Itálie a Polska.
3. ročník Evropského poháru v twirlingu
30. srpna
8.00-17.00 hod. Soutěžní vystoupení v nové míčo-
vé hale v Tuhnicích
14.00 hod. Slavnostní průvod městem (Masaryko-
va ulice, Mlýnská kolonáda) za doprovodu decho-
vých kapel.
15.00 hod. Představení mažoretkových skupin  
a dechových hudeb na Mlýnské kolonádě, Exhi-
bice Mistrů
30. srpna 19.00 hod. Grandhotel Pupp, vstupné 
100 Kč
Vystoupení nejlepších kolektivů Národního šam-
pionátu v twirlingu a klasické mažoretce za do-
provodu dechových hudeb z ČR, Itálie a Polska. 
Představí se i úspěšné mažoretky MDDM Ostrov.

Závěrečné pochodové defilé
30. srpna 10.00 hod. před hotelem Thermal
Závěrečné defilé, pódiové skladby a vystoupení 
dechových kapel z ČR, Itálie a Polska
 
Ostrovský pohár
30. srpna 14.00 hod., Dětská letní scéna
Představení nejlepších mažoretek ČR v rámci Ná-
rodního šampionátu twirlingu a mažoretek NBTA 
v kategoriích klasika, twirling, pom-pons, sóla, 
dua a show. V úvodu vystoupí účastníci letošního 
ročníku Mezinárodního festivalu dechových hu-
deb Karlovy Vary.
 
Zlatý oříšek Karlovarského kraje 2015
1. června až 17. září
Talentová soutěž pro děti 6-14 let napříč všemi 
obory. Slavnostní finále 11. října v Ostrově v rám-
ci zahájení festivalu Oty Hofmana. Více informací  
a přihlášky: www.zlatyorisek.cz/karlovarskykraj
 
Zápis do zájmových kroužků
Pro školní rok 2015/2016 od 1. září v budově 
MDDM, všední dny 8.00-18.00 hod. Brožuru  
s kompletní nabídkou kroužků včetně termínů 
prvních informativních schůzek obdrží děti v prv-
ním zářijovém týdnu ve svých třídách MŠ, ZŠ i SŠ. 
Nově budou mít děti, které v aktuálním školním 
roce navštěvují alespoň jeden zájmový krou-
žek a mají uhrazeno za obě pololetí, přednostní 
právo přihlášení na letní tábor v Manětíně. Více  
o nových pravidlech přihlašování na LT Manětín 
v příštím OM.
 
Sportovní hřiště, minigolf, kuželky
V srpnu všechna sportoviště MDDM otevřena: 
všední dny 9.00-20.00 hod., víkendy 10.00-20.00 
hod. Rezervace kurtů a fotbalového minihřiště: 
tel. 353 613 248 všední dny 9.00-13.00 hod. nebo 
na místě u správce hřiště.
 
Provozní doba budovy MDDM
V srpnu je budova Domu dětí otevřena ve všední 
dny pouze od 9.00 do 13.00 hod.
 
Informace k akcím, kroužkům a táborům: 
po-pá 9.00-13.00 hod. tel. 353 613 248, 
www.mddmostrov.cz
 

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

Autory této publikace jsou: Iveta Toušlová, Jo-
sef Maršál a Marek Podhorský. Kniha vyšla v na-
kladatelství freytag & berndt. Nově je v prodeji 
také Toulavý deník a samolepky – sbírejte zážitky  
s Toulavou kamerou. Samolepky s motivy zámku 
a města Ostrov jsou k dostání v infocentru.
 

Zuzana Železná, OKS MěÚ
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ZUŠ OSTROV

Soubor NA POSLEDNÍ CHVÍLI na Jiráskově Hro-
nově a na mezinárodní soutěži v Kremnici
Divadelní soubor NA POSLEDNÍ CHVÍLI se 5. srpna 
představí na vrcholné přehlídce českého amatér-
ského divadla, 85. ročníku Jiráskův Hronov. Na 
tuto mezidruhovou přehlídku postupují vítězové 
národních kol jednotlivých divadelních přehlídek 
z celé České republiky. Soubor byl nominován  
z letošní národní přehlídky divadel poezie Wol-
krův Prostějov s představením Tam, kde šplouná. 
Představení je scénickou koláží brněnského bás-
níka Tomáše Přidala a hraje v něm nejstarší sku-
pina souboru: Lucie Šupolová, Natálie Jírovská, 
Kateřina Dvouletá, Jakub Liška, Filip Rück, alt. 
Daniel Bleha. V recenzi odborné poroty Wolkrova 
Prostějova složené z profesionálních dramaturgů 
a režisérů se o tomto představení psalo (cituji):
„Strhující podívaná hodna nonsensové předlohy, 
klobouk dolů!“
„Soubor se látky chopil velmi hravě a inteligentně.“
„Každá báseň Tomáše Přidala spouští gejzír origi-
nálních nápadů a scénických obrazů.“
Tři členové souboru se letos poprvé zúčastnili me-
zinárodní soutěže v přednesu „Prednášam, teda 
som“. Soutěž se konala 3. až 7. června v Kremni-
ci. Kromě recitátorů z Čech (Praha, Ostrov, Kolín) 
a Slovenska se zúčastnili i recitátoři z Ukrajiny, 
Lotyšska, Srbska a Polska. Mezi silnou konkuren-
cí v jednotlivých kategoriích byli úspěšní všichni 
tři členové divadelního souboru NA POSLEDNÍ 
CHVÍLI:
IV. kategorie, Zlaté pásmo: Daniel Bleha
IV. kategorie, Stříbrné pásmo: Jakub Liška
I. kategorie, Bronzové pásmo: Anna Elisabeth Bu-
rešová
Atmosféra v Kremnici byla velmi přátelská a inspi-
rativní. Místní soubor ze ZUŠ v Kremnici se před-
staví v Ostrově na festivalu SOUBOR SOBĚ a hosté.
„Chtěla bych poděkovat všem členům souboru 
za letošní vydařenou divadelní sezónu. A také za 
Cenu „Ď“ Karlovarského kraje, na kterou mě sou-
bor navrhl. To, že nominace přišla právě od členů 
souboru, považuji za nejvyšší ocenění za svoji 
práci,“ říká vedoucí souboru NA POSLEDNÍ CHVÍLI 
Lucie Veličková.
 
Úspěchy ZUŠ Ostrov
Během roku byli v Ostrovském měsíčníku prů-
běžně jmenováni úspěšní žáci školy. Aby však 
byl výčet úplný, je třeba doplnit ještě další jména  
a názvy soutěží.
V krajském kole ve hře na dechové hudební ná-
stroje získala 2. místo ve hře na zobcovou flétnu 
L. Nesrstová, 2. místo ve hře na příčnou flétnu 
získaly S. Belecká a A. Mamráková. O. Vomočil ve 
hře na fagot získal 1. místo. Ve hře na klarinet ob-
sadil 2. místo O. Tölg, ve hře na saxofon 2. místo  
J. Matuštík, ve hře na trubku 2. místo J. Svačina. Ve 
hře na bicí získal v krajském kole 2. místo A. Burda  
a čestné uznání Martin Kábrt. Nejvyšší ocenění 
– 1. místo získala ve hře na melodické nástroje 
Zuzana Křížová, 1. místo si odvezl i  Drum band 
Františka Zemana; tato ocenění jim vynesla po-
stupy do celostátního kola, zde Bubeníci byli ve-
lice úspěšní i v celostátním kole: Zuzana Křížová 
obsadila 2. místo a v souborové hře na bicí získal 
Drum band Františka Zemana 3. místo.
 
V okresním kole v přednesu do 15 let Dětská scé-
na byli úspěšní tito žáci:

Z představení Tam, kde šplouná
Foto: Archiv ZUŠ Ostrov

1. místo s postupem A. Petrák, J. Rambousek,  
Z. Novotná, A. Valenta, T. Novák, K. Joo, L. Ratajčá-
ková, L. Bursíková, A. Žemličková, A. E. Burešová, 
M. Velička.  1. místo J. Ďuržová, L. Hemzáčková, 
čestné uznání A. Machková, T. Horčičková, M. Huk, 
D. Aust, O. Petrák. V krajském kole téže soutěže 
byli úspěšní A. Petrák, Z. Novotná, L. Ratajčáková, 
L. Bursíková, A. Žemličková, Žemličková, a přede-
vším pak A. E. Burešová a K. Joo, které získaly po-
stup do celostátního kola jako náhradníci, přímý 
postup pak získal A. Valenta, T. Novák, M. Velička. 
Laureátem krajského kola recitátorů Wolkrova 
Prostějova se stala V. Bílková. Ocenění za herec-
kou souhru na Oblastní přehlídce souborů hrají-
cích pro děti Radnický dráček získali za pohádku 
Smrdět zakázáno: M. Kadeřábková, V. Klucho,  
J. Liška, F. Rück, M. Šupolová, L. Šupolová, V. Bílko-
vá, E. Smrčková, K. Dvouletá, N. Jírovská, ta navíc 
oceněna za herecký výkon v roli Anči.
 
V krajském kole Festivalu tanečních oborů 
získala ocenění za klasický sólový tanec K. Tam-
chynová. Na Taneční přehlídce dětí a mládeže  
v Chebu si ocenění s choreografiemi Pas si sim-
ple a The Mission vytančily A. Machková, N. Ko-
lářová, B. Břečková, L. Čermáková, B. Válková,  
T. Fránová, L. Ratajčáková, N. Zdeňková, K. Duš-
ková, M. Šibralová, L. Bořková, L. Kožíšková, M. 
Houšková. V krajském kole v soutěži tanečních 
oborů ZUŠ ČR získaly ocenění za téma a interpre-
taci s choreografií Wintonovy vlaky a byly navrže-
ny na postup do celostátního kola A. Blahušová,  
M. Borková, A. E. Burešová, L. Bursíková, V. Cábo-
vá, N. Dušková, A. Flesarová, K. Kunzová, K. Lopu-
šanová, H. Opichalová, Z. Syptáková, M. Šafářová, 
A. Tětěruková, A. Ulčová, E. Voslařová. Ocenění za 
nápaditost získaly za choreografii Holka modro-
oká tanečnice N. Bočková, L. Frýzlová, E. Huňáč-
ková, N. Kalitová, T. Kunstová, T. Mokruschová, 
S. E. Lajdová, A. Le, A. Luncarová, J. Nečová,  
Z. Němcová, M. Nováčková, L. Svobodová, K. Ša-
fářová. O úspěších na celostátní i mezinárodní 
úrovni souboru Mirákl průběžně informujeme, 
uveďme pro úplnost výčet oceněných choreo-
grafií: na Mistrovství ČR získaly tanečnice 1. místo 
za choreografii Rock girls, 1. místo s choreografií 
N.O.H.Y., 1. místo s choreografií Broken, 2. místo 
Hulabalabalu, 5. místo Malíř a štětec, 1. místo 
Ruku v ruce, 3. místo Jen tak. V soutěži České ta-
neční organizace se vítězi staly Wintonovy vlaky, 
jež vynesly Miráklu i titul absolutního vítěze Ta-
neční skupiny roku. Na mistrovstvích republiky 
bodovala i choreografie H.A.T.JAZZ. Choreogra-
fie Hej ha husy, kde kromě uvedených tanečnic  
z choreografie Holka modrooká tančí i M. Krá-
mová, A. E. Burešová a M. Weithalerová, získala  
1. místo na Mistrovství světa. Tamtéž získala  
2. místo choreografie Rockové panenky.

 V celostátním kole měl zastoupení i literárně 
dramatický obor, a to i v čistě literární soutěži 
na téma Lásky Jana z Jenštejna, v němž zvítězila 
svou povídkou L. Šupolová. Celostátního kola 
v přednesu Dětská scéna Svitavy se zúčastnili  
A. Valenta, T. Novák, J. Rambousek, M. Velička  
a K. Joo. Na Celostátní přehlídku dětských di-
vadelních souborů Dětská scéna Svitavy postou-
pili s představením Zápisník Norberta Borovičky  
V. Bauchner, Š. Liška, T. Novák, J. Roháč, A. Valenta, 
V. Palm. Na celostátním Wolkrově Prostějově 
byli úspěšní jednotlivci N. Jírovská, D. Bleha, sou-
bor s představením Krokodýl A. Aranyossyová,  
N. Klug, A. Kubišová, V. Palm, P. Raus, s předsta-
vením Synesthetická hra analogií V. Palm, soubor  
s představením Tam, kde šplouná L. Šupolová,  
N. Jírovská, K. Dvouletá, J. Liška, D. Bleha, F. Rück, 
kteří si vynikajícím výkonem zasloužili postup na 
prestižní Jiráskův Hronov. V mezinárodní reci-
tační soutěži ve slovenské Kremnici získal ve své 
kategorii Zlaté pásmo D. Bleha, Stříbrné pásmo  
J. Liška a z I. kategorie si odvezla Bronzové pásmo 
A. E. Burešová. Potlesk diváků vestoje si zasloužil 
na mezinárodní scéně soubor HOP-HOP s před-
stavením Život k sežrání ve složení V. Bauchner, 
L. Bursíková, J. Ďuržová, S. Horčičková, K. Joo,  
B. Kocifajová, H. Navrátilová, T. Novák, Š. Liška,  
L. Ratajčáková, J. Roháč, A. Valenta, S. Weithalero-
vá, a to hned na dvou festivalech: Hollawind v ital-
ském Brixenu, Avanscéna v litevském Kaunasu. 
Úspěchy výtvarného oboru v celostátním kole 
přehlídky výtvarných oborů ZUŠ České repub-
liky ve Šternberku jsme již uváděli. Připomeňme, 
že zaujal rozsáhlý výtvarný projekt Hudba a vý-
tvarné dílo, projekty Blízkost, Doteky krajiny, Pří-
běh pokroucenin, Mé království a animace Život 
kolem nás i animace k divadelnímu představení 
„Nebo taky ne?“
 
Blahopřejeme žákům přijatým ke studiu na střed-
ní školy; Konzervatoř v Teplicích: G. Samcová na 
zpěv a S. Palán na bicí, SPŠ keramická a sklářská 
Karlovy Vary: A. Kreisingerová na užitou foto-
grafii a média, K. Kroulíková na design keramiky  
a porcelánu. Všem našim žákům i jejich učitelům 
upřímně děkujeme za celý rok a již se těšíme na 
nový, jubilejní, kdy naše škola oslaví 60 let.
 
Francouzský spisovatel Romain Rolland napsal, 
že „V lásce a umění se nedá opisovat, každý se 
musí vyjádřit po svém.“ A Michelangelův citát zní: 
„Cílem umění je dělat člověka šťastným.“ Bylo by 
troufalé tvrdit, že to v umělecké škole v Ostrově 
beze zbytku umíme a dokážeme naučit, ale je to 
velmi silná a přitažlivá výzva, jejíž smysl je i smys-
lem našeho snažení a poslání.
A snad si toho, vážení občané, všímáte nejen při 
výčtu úspěchů, ale především při našich již běž-
ných četných aktivitách. Budete-li chtít obohatit 
náš tým i vaším dítětem, rádi ho přijmeme, stačí 
přijít na 
zápisy do uměleckých oborů ZUŠ Ostrov:
1. září 8.30-12.00 hod., 13.00-17.30 hod. nebo 
2. září 13.00-17.30 hod.
 
A pokud jste již absolventi naší školy, přijďte 
si zavzpomínat na své umělecké začátky 14. 
listopadu na 5. reprezentační ples ZUŠ. Bude 
to zážitek!
 

Mgr. Irena Konývková, Mgr. Hana Vaculíková, 
ZUŠ Ostrov
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OSTROVŠTÍ ČÁPI JSOU 
SLEDOVANÍ

VZPOMÍNKOVÁ HUDEBNÍ AKCE

NAPLŇTE PSÍ MISKU

Všechny příznivce ostrovských čápů, hnízdících 
na komínu Letohrádku, jistě potěší zpráva, že 
hnízdo je registrováno v Záchranné stanici živo-
čichů Plzeň (DES OP). Její předseda Karel Makoň 
redakci sdělil, že čápi v Ostrově dosud kroužkova-
ní nebyli, ale že se to v budoucnu změní. Poskytl 
také měsíčníku fotografie z roku 2010, kdy pra-
covníci stanice hnízdo čistili – snižovali. Vzhledem 
k tomu, že čápi nepřetržitě svůj domov zvětšují  
a dostavují, může časem jeho hmotnost dosáh-
nout až jedné tuny. V takovém případě, zvláště po 
silných deštích, hrozí jeho zřícení. Potěšující je, že 
naši čápi přečkali bez úhony i velmi silnou bouřku 
s kroupami a vichřicí, která se přehnala Ostrovem 
v noci ze 7. na 8. července a lámala velké větve  
i přímo v parku.

Přátelé a kamarádi! Dovolte, abychom vás všech-
ny co nejsrdečněji pozvali na setkání, které jako 
kapela 4R pořádáme již třetím rokem (nejedná 
se o ročníky). Uskuteční se v sobotu 15. srpna  
v 16.00 hod. v prostorách restaurace Atlantis pod 
již důvěrně známým názvem: „Muzikantské pozd-
ní odpoledne, nejen pro…“ Je to vzpomínková 
akce za „odešlé“ kamarády, muzikanty (ale nejen 
muzikanty), a to bez rozdílu hudebních žánrů,  
z našeho i jiných regionů. Zahrají kapely: 4R , KV 
Express, Lazareth a jako pořadatelé máme připra-
vené i překvapení v podobě „Možná přijedou za-
hrát i rockové legendy Ostrova“, vše je v jednání 
a budeme se těšit, že to vyjde! Jste tímto srdečně 
zváni a věřte, že o vás bude perfektně postaráno. 
Vstup je volný!
 

Ríša Rychlík, kapela 4R

Chtěli bychom poděkovat Peswebu za akci „Na-
plňte misky v útulcích“, díky níž jsme dostali kr-
mivo pro naše psy. Pokud i vy chcete pomoci 
nějakému pejskovi v útulku naplnit misku, stačí 
otevřít tento odkaz: www.pesweb.cz/cz/naplnte-
-misky. Odkaz je možno otevřít každý den znovu, 
ale pouze jednou.
 

Hana Šimková

Opuštěné mládě lze přidat do jiného hnízda.
Foto: DES OP Plzeň

Plzeňští záchranáři čistí hnízdo na Letohrádku.
Foto: DES OP Plzeň

inzerce

DVA KRÁSNÉ PROJEKTY

Královská mincovna v Jáchymově
uchystala dvě významné akce z cyklu „Krušné 
hory – malé pohoří světového významu“. Dne 
3. července proběhl přednáškový večer věnova-
ný vzpomínce na kapucínský klášter Mariánská. 
Dosáhl dvou výročí: před 250 lety byl dostavěn, 
před 50 lety byl demolován. Přestože venku bylo 
vedro, uvnitř bylo příjemně a zcela zaplněný sál 
se soustředěným zájmem sledoval vyprávění tří 
lektorů. Magistra Čepeláková promluvila o vzni-
ku kapucínského kláštera a okolnostech, které  
k tomu vedly, o stavební činnosti, životě mnichů 
a též o slavných poutích, které se tam každoroč-
ně konaly k sošce Panny Marie. Magistr Ježek 
nám dal svým baladickým laděním nahlédnout 
do duše toho krásného místa a jeho přitažlivosti  
i v současné době. Přednášku uzavřel magistr Ha-
lla. Jeho téma bylo podstatně smutnější. Mluvil  
o zániku kláštera, demolici, o důvodech, které 
tomu předcházely, o těžbě uranu a pracovních tá-
borech – nejsmutnějším období, kdy kromě těžké 
práce visela nad politickými vězni hrozba korekce 
v jedné, po kolena zatopené, kobce. To vše dopro-
vázel obrazem na promítacím plátně. Je obdivu-
hodné, co všechno dokázal vypátrat, co životních 
osudů zmapoval pro paměť příštím generacím. 
Všichni tři přednášející nám sdělili mnoho zajíma-
vých faktů, myšlenek. Mohli by hovořit déle, tolik 
měli materiálu, ale byli limitováni časem. Přesto 
ve svých vystoupeních dokázali sdělit vše pod-
statné a navíc s vnitřním zaujetím, což přenesli  
i na nás posluchače. O organizaci přednášky se 
postaral magistr Fiala.
 
Mariánská pouť se konala 4. července.
Příští den jsme se opět sešli, i přes velké vedro. 
Využívali jsme každého i nepatrného stínu. Stali 
jsme se pravými poutníky i se zastávkami u nábo-
ženských symbolů. Bylo jich šest. První zastavení 
bylo netypické, u dolu Svornost. Ale je to symbol 
hornické činnosti tohoto kraje, těžké práce hor-
níků a jejich životního údělu. Při výstupu vzhůru 
k Novému Městu jsme potkali tři kapličky, dále 
jsme pokračovali původní poutní cestou, zastíně-
nou a travnatou, pro tento účel zvlášť pokosenou, 
a po krátkém putování po silnici jsme dospěli  
k dřevěnému kříži. Tam byla nejdelší zastávka, ne-
boť kříž byl panem farářem, magistrem Markem 
Hricem, vysvěcen. Vykonal zde krátkou pobož-
nost, do které se nám promítaly obrazy krajiny  
s údolím pod námi, kam jsme směřovali. Poslední 
kapličku jsme našli kousek nad budovami ústavu. 
Byla ukrytá v objetí čtyř obrovských lip. Svou šíří 
objemu a výšek jí dodávaly zvláštního kouzla, 
ke kterému přispěla i pověst v podání magistra 
Ježka. Byl to jedinečný prožitek. Zakrátko jsme 
došli do cíle naší pouti do klášterní zahrady. Farář 
Marek Hric našel slova, která padala na úrodnou 
půdu našich srdcí. Pouti se zúčastnilo více jak 30 
účastníků: staří, mladí i rodiny s dětmi. Zastávky 
byly doprovázeny i hrou dvou muzikantů s hous-
lemi a tahací harmonikou. Tato pouť se určitě liši-
la od těch dřívějších, ale poselství zůstává stejné: 
Chovejme se k sobě dobře, buďme pokorní a měj-
me se rádi. První novodobá pouť skončila a silné 
zážitky zůstanou. Vy všichni, kteří jste ji tak vzorně 
připravili, přijměte naše velké poděkování.    
 

Zdeňka Janischová, Spolek přátel města 
Ostrova

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

Pokud čapí rodiče zahynou nebo z nějakého dů-
vodu hnízdo opustí a zůstanou po nich nedospělá 
mláďata, která ještě nejsou soběstačná a bez péče 
by nepřežila, je možné jim najít adoptivní rodinu 
– osamělá mláďata se umístí do jiného hnízda  
s menším počtem mladých. Je obdivuhodné, že 
je cizí čápi přijímají okamžitě za své a náhradní 
rodiče se o ně postarají stejně dobře jako o vlastní 
potomky.
„Na hnízdech máme tentokrát adoptováno cel-
kem 10 mláďat po celém kraji,“ sdělil redakci Ka-
rel Makoň. Nyní se už pomalu blíží doba odletu 
dospělých mláďat i jejich rodičů. Plzeňská stanice 
uvítá jakékoli informace z pozorování života na 
hnízdě. Své postřehy prosím pište na: 
 irejan@seznam.cz), za což předem děkujeme.
 

Irena Janečková
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POZNEJME SVŮJ REGION

PRÁZDNINOVÉ FINÁLE

JÓGA V OSTRŮVKU POKRAČUJEPRVNÍ NOČNÍ ZAŠÍVÁRNA

Tentokrát je to tip na výlet z Božího Daru přes 
Hadí horu do Jáchymova. Hadí (dříve též Kamen-
ná) hora nepatří svými 940 metry nad mořem  
k nejvyšším vrcholům Krušnohoří, má však jedno 
z největších kamenných moří. Prý byla rájem pro 
hady, kterých se ale, při troše opatrnosti, není tře-
ba bát.
Vyjdeme po žluté turistické značce z centra Bo-
žího Daru na jih přes areál lyžařských běžeckých 
tratí (vlevo), s výhledy na sjezdovky na Neklidu, 
kolem dávno nepoužívaného stožáru lyžařského 
vleku. Krátce nato už jsme v blízkosti žlutě zna-
čené krátké odbočky vlevo na Hadí horu (pozor, 
nepřehlédnout). Kamenné moře, vyhlídka do 
údolí k Jáchymovu a v létě i bohatství borůvek 
nás odmění za vynaloženou námahu. Po návra-

Den plný her a pokladů, kouzelník a voňavá pěno-
vá koupel ostrovských hasičů čeká na děti v Ro-
dinném centru Ostrůvek poslední prázdninovou 
neděli 31. srpna od 14.00 hodin. Přijďte si k nám 
se svými dětmi užít poslední den prázdnin.

Pavlína Lišková

Cvičení jógy v Rodinném centru Ostrůvek (Lidická 
1036) nebude ani v průběhu letních měsíců pře-
rušeno. Lekce jsou každý čtvrtek od 19.00 hodin  
a každá trvá 90 minut.
 

Alena Oriabincová

V našem klubu NZDM Zašívárna se 19. června 
konal historicky první noční klub. Děti měly mož-
nost si večer užít například noční muzikoterapii, 
besedu na téma: „duchové, strašidla a nejstra-
šidelnější zážitek“. Poté následovalo noční kino, 
kdy děti s napětím sledovaly kreslenou pohádku 
Hotel Transylvánie. Pak si již samy mohly na vlast-
ní kůži vyzkoušet svou odvahu na malé stezce 
odvahy. Někteří se zpočátku trošku báli a chtěli 
chodit pouze po dvojicích, ale nakonec si přeci 
jen každý došel pro cedulku se svým písmenkem 
sám. Dívky si u toho dodávaly odvahu pištěním, 
kluci se snažili před nimi udržet si svou tvář sebe-
jistých hrdinů. Nakonec byli všichni rádi, že jsou 
zase zpátky v klubu, kde bylo teplo a světlo. Pak 
všichni odešli do bezpečí svých domovů, těšíce se 
na své postele.

Byla to pro ně vlastně taková malá příprava na 
akci, kterou klub chystá v srpnu pro všechny 
děti z Ostrova a okolí, nazvanou Ostrovský Ne-
bojsa. Tato akce je plánována na 22. srpna v od-
poledních hodinách. Probíhat bude v lokalitě 
Boreckých rybníků. Pro všechny, kdo si přijdou 
vyzkoušet svou odvahu a projdou si trasu pro 
dětské Nebojsy, je připraven zajímavý program 
plný překvapení, světelných efektů, strašidel.  
V cíli bude na každého čekat tombola, občerstve-
ní a samozřejmě i certifikát odvážného Ostrovské-
ho Nebojsy. Bližší informace včas zveřejníme na 
plakátech, v infocentrech a na facebooku.
 

Milan Veselý

Abertamy, ve štole Mauritius
Foto: autor textu

Den s RC Ostrůvek
Foto: Pavlína Blattnerová

Jóga v prostorách RC Ostrůvek pokračuje i v létě.
Foto: Soukromý archivCísařskou alej vysadili Jáchymovští roku 1900.

Ilustrační foto

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

Bližší informace (doba odjezdu, počet km, org. 
propozice) budou k dispozici vždy od středy pro 
příslušný sobotní termín ve vitríně KČT na Míro-
vém náměstí u autobusové zastávky na K. Vary. 
Více na: www.turiste.webpark.cz
 

RNDr. František Wohlmuth

Kalendář veřejných turistických akcí v srpnu

1. srpna  Krušné hory: Procházka  
z Božího Daru na Klínovec    

8. srpna  Kadaňsko:  Zámek  
a park Krásný Dvůr                                        

15. srpna  Krušné hory: Litvínov, zámek  
a výstup k Czedikovu glorietu  

22. srpna  Polabí: Rovinami v okolí Kolína  
a Přelouče

29. srpna  České středohoří: Kostomlaty pod 
Milešovkou, NS Březina

tu na trasu scházíme po žluté až k hotelu Můstek 
(dnes nevyužitému), blízko se zbytky lyžařského 
můstku i vleku. Po sestupu na silničku je možné 
pokračovat po ní až k lázním (asi 3 km). Zdatnější 
turisté vystoupají kratší cestou dále po žluté znač-
ce lesem nad Jáchymov. Čeká je krásná vyhlídka  
i na Šlikovský hrádek a vlevo si jistě všimnou Cí-
sařské aleje. Tu vysadili jáchymovští měšťané  
r. 1900 k padesátému výročí nastoupení Františka 
Josefa na rakousko-uherský trůn. Krátký sestup 
pak končí proti radnici. Celá trasa je dlouhá asi 
osm kilometrů, tj. asi dvě a půl až tři hodiny pěší 
chůze, většinou z vršku. Vhodné obutí je žádoucí!
 

Text a foto: Jiří Ciprian
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KULTURNÍ AKCE

SRPNOVÉ TRHY S HUDBOU KULTURNÍ LÉTO KONČÍ

MANDARÍNKOVÁ IZBA

Přijďte si užít příjemné odpoledne na tradičních 
trzích 14. srpna na Mírovém náměstí, kde vystou-
pí skupina The Unique, již tvoří houslista Filip 
Kottek a Dj Jamala.
Filip Kottek je houslista a hudební skladatel, pů-
vodem z Ostrova. Vystudoval housle na Konzerva-
toři Jaroslava Ježka v Praze, nyní studuje skladbu 
na Pražské konzervatoři. Od roku 2006 se vĕnuje 
tvorbě populární hudby a hip-hopu. V roce 2008 
založil společně s Dj Jamalem projekt The Unique. 
Je také autorem scénické hudby do divadelní 
hry Světýlka radosti. Působí v Karlovarském sym-
fonickém orchestru, Plzeňské filharmonii a je 
členem několika hudebních skupin (Jager Vibes 
Orchestra, Tylečkovo sexteto, Electroshock, ka-
pela Romana Tomeše). Na pódiu si zahrál s osob-
nostmi, jako je Václav Noid Bárta, Rytmus, Abde 
a Sharlota, Ondřej Brzobohatý, Livie Kuchařová, 
Michaela Dobravová, Eliška Mrázová a mnoho 
dalších. Zahrál si také s orchestrem Karlínského 
divadla nebo kapelou Čechomor.
Dj Jamal je úspěšný klubový Dj z Nového Sedla. 
Hudbě se začal věnovat od roku 2005 a postupem 
času se zaměřil na hip-hop a DJing. Je spoluzakla-
datelem projektu The Unique a autorem mixtapu 
„My World Is Your Life“. Také tvoří hudební podkla-
dy pro místní západočeskou hip-hopovou scénu.
The Unique spojuje umění obou hudebníků, tedy 
hru na housle s hip-hopovými beaty a DJingem. 
Mají za sebou nespočet vystoupení a lidé si je ob-
líbili především kvůli jejich originalitě. V roce 2013 
vydali své první album „Šmakuláda“ a nyní pracují 
na novém.
 

Veronika Dudlová

Na závěr Ostrovského kulturního léta vystoupí  
v Zámeckém parku 21. srpna zpěvák Voxel a ka-
pela Buty. Pořadatelem je agentura Müller Pro-
duction, s.r.o. ve spolupráci s městem Ostrov. Are-
ál parku bude pro diváky otevřen od 18.00 hod. 
Začátek koncertu ve 20.00 hod. Vstupenky jsou již 

Divadelní sezónu zahájíme 23. září v Ostrově troš-
ku netradičně, a to francouzskou komedií Roberta 
Thomase v původním znění přepracované ver-
ze, tj. ve slovenském jazyce. Divadelní komedie  
s názvem Mandarínková izba, plná francouzské-
ho espritu a šarmu, nabízí zajímavé příběhy lidí 
ve vtipných, krátkých jednoaktovkách s překvapi-
vým, někdy přímo detektivním závěrem. Těšit se 
můžeme na toto obsazení: Maroš Kramár, Pavol 
Topoľský, Zuzana Tlučková a Bibiana Ondrejko-
vá. Čtyři herci se převtělují do několika postav  
a osudů. Všechny se odehrávají v malém paříž-
ském hotelu v záhadném pokoji, kterému se říká 
„mandarinkový“ a který má svůj vlastní příběh. 
Herecky náročné představení je podáno s lehkostí 
a humorem. Vstupenky jsou již v předprodeji v in-

inzerce

Dj Jamal (vlevo) a Filip Kottek
Foto: Soukromý archiv Ilustracni foto agentury

Voxel a kapela Buty uzavře letošní program. Foto: Agentura MP

nyní k zakoupení na: www.ticketportal.cz. 
Cena v předprodeji 300 Kč, na místě 350 Kč 
(více na: www.kulturni-leto.cz).
 

Tereza Zifčáková

focentrech Domu kultury, Zámku Ostrov, Klášteře 
a Staré radnici. Představení si můžete zakoupit 
také online na: www.dk-ostrov.cz
 

Martina Pavlasová
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KULTURNÍ AKCE

ČÁRY MÁRY… 
KOUZLÍME FESTIVAL

PŘIHLÁŠKA DO TANEČNÍCH

Děti mají prázdniny, užívají si léto u vody a v příro-
dě, ale festivalový štáb prázdniny nemá. V letních 
měsících finišují práce na dalším říjnovém festi-
valu. V letošním roce se bude 47. dětský filmový  
a televizní festival Oty Hofmana konat v termí-
nu od 11. do 15. října a hlavní téma je: „KOUZLA 

Sedmero krkavců
Ilustrační foto: Filmová agentura

Bláznivý Petříček
Ilustrační foto: Filmová agentura

A ČÁRY“. Soutěžní filmy jsou vybrány (je jich cel-
kem osm) – těšit se můžete na pohádku Sedmero 
krkavců nebo Princezna a písař, ale také na ko-
mediální příběh Rybička… Soutěžit budou také 
snímky z dětské videotvorby a studentské filmy. 
Výstavy se připravují, jen asi zatím zmíním výsta-
vu v klášteře „Zpátky do pohádky“ – výstava 60 
filmových kostýmů a rekvizit z 15 pohádek ČST 
A ČT.
 
Dolaďuje se doprovodný program: v nedělní pod-
večer půjde lampiónový průvod s velkým překva-
pením ve svém čele, na něj pak naváže ohňostroj. 
Festival není jen pro děti, ale i pro „dospěláky“, 
proto jsme zařadili do programu divadlo „Bláz-
nivý Petříček“ s Tatianou Vilhelmovou a Vojtou 
Dykem v hlavní roli. Ale zpět k dětem, protože 
festival je převážně pro ně: na náměstí bude ještě 
větší šapitó, ve kterém bude po celý den program 
– workshopy, dílničky, pohádky, koncerty, vystou-
pení dětí ze škol… V šapitó bude také koncert Ja-
roslava Uhlíře. V doprovodném programu je celá 
řada dalších zajímavostí, ještě zmíním pohádku 
„Čert to nemá nikdy lehké“, ve které hraje Jan Čen-
ský, Ťulda Brousek a Zuzana Mixová. Jan Čenský 
bude pak i moderovat slavnostní zakončení festi-
valu a předávání cen.
 
Jsme moc rádi, že má festival svá partnerská měs-
ta (Jáchymov, Pernink, Nejdek, Kyselku, Kadaň, 
Klášterec nad Ohří, Planou u Mariánských Lázní, 

Tachov, Stříbro), kde se promítají soutěžní filmy 
dětem, které se nemohou zúčastnit přímo festi-
valu. Jsme moc rádi, že se letos seznam partner-
ských měst rozrostl o dvě významná města: Uhří-
něves u Prahy a Říčany u Prahy. Právě v Říčanech 
měl svoji chalupu Ota Hofman, kde trávil většinu 
svého času a kde také napsal spoustu svých knih 
a scénářů ke krásným filmům. Otu Hofmana si 
připomeneme výstavou „Kdo to byl Ota Hofman“, 
která bude k vidění nejen v Ostrově, ale také v Uh-
říněvsi a Říčanech.

Přejeme dětem krásné prázdniny plné dojmů  
a letních zážitků a festivalovému štábu držte pal-
ce, aby se vše povedlo a aby ten letošní festival 
byl opravdu nej…
 

Ilona Hálová, programová ředitelka FOH

klasické

Společenský sál vždy od 18.00 – 20.00 hod.
ZAHÁJENÍ v pondělí  14. září 2015
Další lekce : 21., 29. září, (pozor tento termín je z důvodu st. svátku v úterý)                          
5.,  19., 26., říjen, 2., 9., 16.,  23. listopadu

TANEČNÍ KURZY
pro mladé

Prodloužená 23. října, Věneček 27. listopadu
Jako bonus je pro Vás vstupenka na Ples Města Ostrov a Domu kultury,
který se koná 23. ledna 2016

zápis do kurzu v Infocentru Domu kultury Ostrov, www.dk-ostrov.cz,  353 800 511 / 526

KURZY POVEDOU ALENA A JAN 
PRUDÍKOVI TANEČNÍ STUDIO FONTÁNA

jméno a příjmení:

email:

adresa:

podpis:

telefon:

kurzovné: 1600 Kč
platba dne:
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ORIGONIZÉRY 
NA STARÉ RADNICI

Výstava bude zahájena v pátek 28. srpna v 17.00 
hod. v prostorách galerie Staré radnice.

Origonizér je velice netradiční název pro originál-
ní organizéry. Právě pod touto značkou šije Mar-
tina Šípková z Ostrova své netradiční obaly pro 
dnes již tradiční potřeby. Ať už potřebujete obaly 
pro mobil, notebook, tablet…, nebo si chcete jen 
tak udělat radost novou kabelkou či peněženkou. 
Vše lze krásně sladit do stejných barev a motivů. 
A především! Martina Šípková vám na vše ušije 
„model“ dle vašich představ. Stará Radnice v Os-
trově vám od 28. srpna ukáže, co všechno umí její 
šikovné ruce vyrobit.

Pro milovníky vody námořnické motivy, pro mi-
lovníky přírody zase květiny. Pro školáčky obal 
na čítanku s oblíbenými postavičkami, pro dámy 
originální šité brože…, a mnohé další nápadité 
využití látky, které by vás třeba ani nenapadlo. 
Martina Šípková se svým uměním vyhrála semi-
finále soutěže Rozjezdy roku a postoupila do ce-
lostátního finále.

Přijďte se pokochat originalitou, a kdo ví, třeba 
si nějakou drobnost odnesete s sebou domů. 
Výstava je totiž prodejní. A autorce jistě nebude 
vůbec vadit, zadáte-li si u ní zcela jinou netradiční 
výrobu.
 

Lena Pintnerová

KULTURNÍ AKCE

KINOTIP NA SRPEN

Vykolejená: Nová komedie z dílny Judda Apato-
wa, již i sám režíroval, vypráví o žurnalistce Amy 
(Amy Schumer), která si po vzoru svého otce 
užívá nevázaného života a poslední, o co stojí, 
je romantický dlouhodobý vztah. Jenže co čert 
nebo bůhvíkdo nechtěl, Amy při reportáži potká 
Aarona Connerse, sportovního lékaře a velice mi-
lého, pohledného a schopného mladého muže  
v podání Billa Hadera. Amy stojí před odpovědí 
na otázku, jak moc změní sympatie k Aaronovi její 
dosavadní pohled na dlouhodobý milostný vztah. 
Snímek v Ostrově uvidíte 7. a 8. srpna.

Nenasytná Tiffany: Dobrodružná hororová ko-
medie o tom, že některé poklady je lepší nehle-
dat. Pepa (Leoš Noha) tráví většinu času vysedá-
váním po hospodách. Aby si vydělal na skromné 
živobytí, vykrádá chaty a ukradené předměty 
prodává v zastavárně. Při jednom ze svých lupič-
ských výpadů je málem chycen při činu a během 
následného útěku náhodou objeví starou video-
kameru. Ta skrývá záznam, který odhaluje cestu  
k netušenému pokladu. Pepa je ohromen a oka-
mžitě po něm zatouží. Brzy však pochopí, že aby 
ho získal celý, nebude muset podstoupit jen dlou-
hé hodiny kopání. Cena bude mnohonásobně 
vyšší… Snímek v Ostrově uvidíte 13. a 15. srpna.

Pixely: V této akční komedii si mezigalaktičtí mi-
mozemšťané vyloží obrazové záznamy klasických 
videoher jako vyhlášení války a zaútočí na Zemi 
bojovou technikou, která se těmito hrami přímo 
inspiruje. Prezident Will Cooper (James) musí 
povolat svého nejlepšího kamaráda z dětství, vi-
deoherního šampiona z osmdesátých let Sama 
Bennera (Sandler), který se nyní věnuje instalacím 
domácích kin, aby stanul v čele bývalého video-
herního týmu (Dinklage a Gad), mimozemšťany 
porazil a zachránil planetu. 
Snímek v Ostrově uvidíte 27. a 28. srpna (3D).

LETNÍ KINO (Letní scéna při MDDM)
Padesát odstínů šedi: Nech se ovládat. Filmo-
vá adaptace erotického románu, který napsala 

Ilustrační foto agentury

Ilustrační foto agentury
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Na výstavě uvidíte nejrůznější origonizéry.
Foto: Soukromý archiv

Moříčovská 1431
363 01 Ostrov

PEPAMARKET

otevírací doba:
po - pá   8:00 - 18:00
so - ne   9:00 - 16:00

motorová pila 1,75 kW, 
40 cm

motorová pila 2,15 kW, 
45 cm

elektrická pila, 40 cm

2299.- 1799.-

2699.-

3699.-

štípač dřeva 8t

štípač dřeva 5t 12499.-

5799.-

Opravdu velký výběr sekerPřipravte se včas na zimu

Německá drogerie skladem

elektrická pila, 40 cm

prací prášek 10 kg aviváž 1 l prací gel 1,5 l 

DOPRAVA K VÁM
DOMŮ ZDARMA!!! ceny od 59,- 

199,- 55,- 89,-

VYSOKÝ 
VÝKON

inzerce

E. L. James a zaujala tak čtenáře po celém světě.  
Snímek uvidíte 7. srpna od 22.00 hod.

Kobry a užovky: Drama o lidech, kteří ze zoufal-
ství své existence kupí chybu za chybou. Užovka 
(Matěj Hádek) je ztracen ve svém vlastním životě. 
Je mu už skoro čtyřicet a nemá holku ani práci, 
přičemž cítí, že má poslední šanci sám se sebou 
něco udělat. Jeho bratr Kobra (Kryštof Hádek) je 
magor, nezodpovědné dítě a feťák, bydlící s věč-
ně opilou matkou (Jana Šulcová). Staví vzdušné 
zámky a vykrádá chatky. Ve chvíli, kdy se ukáže, 
že by Užovka mohl být už konečně šťastný, se ob-
jeví Kobra. Užovka se mu rozhodne dát pořádnou 
lekci, situace se ale vymkne kontrole.
Snímek v Ostrově uvidíte 14. srpna od 22.00 hod.

Paranormal activity – Prokletí: Teď jsi jeden z nás! 
Nejděsivější díl série s pomocí amatérských záběrů 
digitální kamery opět uvádí diváky do hororového 
nebe. Snímek uvidíte 21. srpna od 22.30 hod., hned 
po Ostrovském kulturním létě (Voxel, Buty).  

Vybíjená: Komedie Petra Nikolaeva podle best-
selleru Michala Viewegha. Groteska o přátelství, 
osudových láskách a ošklivosti, alkoholu a hle-
dání lidského štěstí v podání Simony Krainové  
a známé Partičky: Suchánek, Genzer, Sokol. Sní-
mek uvidíte 28. srpna od 22.00 hod.
Celý přehled připravovaných filmů najdete v pří-
loze ostrovského kina v OM. Vstupenky zakoupíte 
v infocentrech města Ostrov nebo online: www.
dk-ostrov.cz
 

Martina Pavlasová, DK Ostrov
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NOČNÍ KELTSKÁ HARFA

Koncert keltské harfy v podání Jany Maffet Šouf-
lové jsme příznivcům krásné hudby přinesli již na 
jaře loňského roku a přes mrazivé klima klášterní-
ho kostela přilákal tento hudební žánr úctyhodný 

K&C

více informací naleznete na  www.drevoobchod.cz

inzerce

počet návštěvníků. Reprízu tohoto pořadu jsme 
nyní přenesli do prázdninové atmosféry měsíce 
srpna, konkrétně na devátou hodinu večerní, kdy 
noční koncert, plný mytické atmosféry keltských 

Umělkyně mnoha žánrů Jana Maffet Šouflová Foto: Soukromý archiv

melodií, bude moci v posluchačích vyvolat až 
husí kůži.

Jana Šouflová, multimediální designerka, ilustrá-
torka, grafička, výtvarnice, amatérská harfenice 
a pohádková bytost, se na malou lidovou harfu 
začala učit sama v roce 2002. Později se podílela 
na založení Harfové společnosti a nyní je členem 
skupiny HARPA VIEJA! (Stará harfa) Hraje převáž-
ně keltskou (irskou, skotskou, bretaňskou) hudbu, 
ale i středověké a renesanční písně. Její koncert je 
proložen příběhy a bájemi spojenými s hudbou, 
dalekými kraji nebo příběhy z vlastního života. 

Dojem z koncertu tak více připomíná přátelské 
posezení, nežli formální akci. Pro umocnění do-
jmu bude v tomto případě klášterní kostel osvět-
len plameny svící. A protože se Jana Šouflová řadí 
také mezi českou elitu ilustrátorů fantastiky a je 
autorka mnoha oceněných knižních obálek, roz-
hodli jsme se její koncert spojit také s promítáním 
jejích obrazů a ilustrací pro hudebně vizuální ce-
listvost zážitku. Budeme se na vás těšit v sobotu 
15. srpna ve 21.00 hod. v klášterním kostele Zvěs-
tování Panny Marie.
 

Eliška Failová, vedoucí Kláštera Ostrov
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ČTENÁŘSKÉ PŘÍSPĚVKY

VZPOMÍNKA NA MAMINKU

KRUHOVÉ OBJEZDY V OSTROVĚ

Vážená redakce, dnes jsem si prohlédl Ostrovský 
měsíčník, který je velice dobře veden. Na str. 14 
jsem si mimo jiné přečetl o MDDM Ostrov, co je 
tam nového. Přitom jsem si vzpomněl na dlou-
holetou práci Marie Černé, která tam pracovala 
jako důchodkyně. Její práce byla několikrát oce-
něna jak vedením Domu dětí, tak vedením města 
Ostrov. Dále paní Černá mnoho let pracovala na 
stavebním odboru města, kde se nemalou mě-
rou zasloužila o rozkvět Ostrova. Mimo jiné byla 
také stavbyvedoucí nového koupaliště v Ostrově. 
Rovněž se v minulosti nemalou měrou zaslouži-
la o budování zeleně ve městě. Letos 3. července 
uplynou čtyři roky, co nás naše maminka, paní 
Marie Černá, navždy opustila. Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte si, děkuji.
 

Marcel Černý

Jsem řidič v mezinárodní dopravě, takže se na ces-
tách po Evropě setkávám s tisíci kruhovými objez-
dy různé velikosti, frekvence provozu a kvality (co 
se týče údržby i průjezdu). Kruhový objezd, který 

DEN RODIN

je dobře postavený, udržovaný a spočívá na něm 
zajímavé umělecké dílo (nebo jen krásný strom 
se záhonkem květin) svědčí o tom, že radní nespí  
a tímto propagují své město, takže si je projíždějí-
cí zapamatují v dobrém. I když městem jen proje-
du, mám z něho dobrý pocit a to je, myslím, nad 
všechnu reklamu. Z tohoto pohledu je ale pro mě 
Ostrov se svými několika málo kruhovými objez-
dy takřka na posledním místě. Už první dojem při 
sjezdu z čtyřproudovky od Karlových Varů děsí 
návštěvníky ošklivou (až hnusnou) hromadou  
v kruhovém objezdu, kde se nalézá ne růže a sed-
mikrásky, jak to vidím jinde, ale lebeda a bodlák. 
Vysoká hromada přitom brání řidičům v přehledu 
o vozidlech na objezdu. Navíc v zimě je zbytečně 
vysoký obrubník otlučený od neopatrných řidičů. 
Připadá mi, že stavbaři nevěděli, kam s hlínou, tak 
ji tam uskladnili.

Další kruhový objezd směrem k nádraží není  
o moc lepší. Navíc jsou na něm nesmazatelné sto-
py kamionů, které se tu snaží jet tak, aby nezničily 
své pneumatiky. Nebylo by lepší nechat prostor 
volný a rovný, jen zaasfaltovaný s metrovým bí-
lým kolečkem namalovaným uprostřed? Kamiony 
by se nemusely pracně trefovat do ideální stopy 
a službu by udělal stejnou, ne-li větší. Když byl 
tento kruhový objezd ve výstavbě, ptal jsem se 
jednoho z výše postavených, proč se staví tak 
složitě. Odpověď mě nepobavila ani neuspokoji-

la. Řekl, že na to dostali dotace a že se musí vy-
plácat peníze (přesnou formulaci si nepamatuji). 
Řeknu vám, že se mi z té odpovědi udělalo zle  
a o zmíněném jsem si pomyslel své. Další kruhový 
objezd je u „zvláštní školy“. Kdo tudy pravidelně 
jezdí, asi pěkně nadává. Takhle nakloněný kruháč 
je opravdu „radost“ projíždět. Přitom by stačilo 
celou plochu srovnat a doprostřed zabudovat 
sloup se směrníky, jak to vidím v jiných městech. 
O řidičích autobusů ani nemluvím, ti nadávají se 
mnou. Přitom, jako snad jediný, má uvnitř jakýsi 
dort z keře, takže aspoň dobře vypadá. Kruháč  
u Tesca je postaven kvalitně, jen zajímavá ozdoba 
uprostřed k zapamatování pro návštěvníky chybí. 
Jak vypadá nejstarší kruhový objezd ve městě  
u sídla Policie ČR, všichni vědí. Kdysi byla snaha  
o nějaké (asi) umělecké dílo, dnes je prázdný  
a plochu zaplňují křoviny, o které se sice město 
nemusí moc starat, ale coby do krásy není ani na 
úrovni zanedbaného lesa. Kruhové objezdy pod 
koupalištěm jsou sice postavené pěkně, i zeleň 
uprostřed je udržovaná, leč jsou na konci měs-
ta, kam noha návštěvníka nevkročí, a tak slouží 
reklamě pramálo. Poslední u Lidlu je sice taktéž 
postavený kvalitně, ale není na něm zhola nic za-
jímavého. A tak s nelibostí mohu konstatovat, že 
kruháče v Ostrově nejsou to, na co bych mohl být 
jako občan tohoto města hrdý.
 

Josef  Ilko
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HELP FINANCIAL s.r.o.

  Volejte obchodního zástupce

Mobil: 727 895 461

Půjčíme Vám
od 5 do 50.000,- Kč

 VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA O CENY

TAJENKA KŘÍŽOVKY

Znění tajenky z minulého čísla: LETNÍ KINO OPĚT 
NA LETNÍ SCÉNĚ MDDM. Ze správných odpovědí 
byla vylosována Věra Maříková, která vyhrála dvě 
vstupenky na „Prohlídku s princeznou Františkou“ 
v Klášterním areálu. Výherkyni gratulujeme!

Znění tajenky srpnové křížovky zasílejte na: 
irejan@seznam.cz 
(nebo sefredaktor@dk-ostrov.cz), případně do-
ručte do IC Domu kultury Ostrov nejpozději do 
14. srpna. Ze správných odpovědí opět vylosu-
jeme výherce, který získá vstupenky na některou  
z akcí DK.

Tvorbu křížovky zajišťuje grafická společnost Al-
fasoft s.r.o.
 

Redakce OM

UPOZORNĚNÍ PŘISPĚVATELŮM

Vážení čtenáři, přispěvatelé! Zasíláte-li redakci 
článek, vždy se prosím podepište. (To platí i pro 
stálé pravidelné přispěvatele!) Jestli si nepřejete 
zveřejnit své jméno, sdělte nám to a my vám vy-
hovíme. Na anonymní příspěvky však nebudeme 
brát zřetel.
Dále upozorňujeme, že pokud chcete prostřed-
nictvím OM vznést stížnost na konkrétní osoby 
nebo instituce, musí být otištěno také vyjádření 
kritizované strany, bude-li o to mít zájem. „Redak-
ce musí dát prostor všem stranám, o nichž materiál 
pojednává… Redakce se vystříhá publikovat in-
formace založené na jednom zdroji, pokud taková 
informace jakkoli negativně dopadá na další oso-
bu nebo subjekt a není jinak verifikována.“ (Zdroj: 
www.aktualne.cz/eticky-kodex)
 

Redakce OM

VÍTE TOHLE O ZUBECH?

Zubní kaz je nejrozšířenější lidskou chorobou  
a postihuje až 80 % populace. Preventivní zubní 
prohlídku každoročně neabsolvuje třetina před-
školních a pětina školních dětí. Během těhoten-
ství mají ženy nárok na tři preventivní zubní pro-
hlídky. Zubnímu kazu lze téměř 100% předejít, 
protože na čistém zubu se kaz nevytvoří. Žvýkání 
žvýkačky bez cukru po jídle po dobu 20 minut 
napomáhá udržovat zuby zdravé. Zuby se mohou 
poškodit nejen nedostatečnou, ale i přehnanou 
péčí. Více na: www.sduz.cz

inzerce


