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AKTUALITY Z MĚSTA

ostrovský měsíčník vydává 
dům kultury ostrov v nákladu 
8000 kusů měsíčně.

Distribuce je zajišťována zdarma 
do každé ostrovské domácnosti.

Uzávěrka pro příspěvky je 10. května.
Příspěvky zasílejte na adresu: 
irejan@seznam. cz (nebo: sefredaktor@
dk-ostrov.cz), případně doručte do IC 
Domu kultury Ostrov, tel. 353 800 526, 
353 800 542.

Pod text příspěvku se vždy pode-
pisujte celým jménem. Redakce si 
v případě potřeby vyhrazuje právo 
krátit a upravovat příspěvky.

Uzávěrka pro inzerci je 10. května.
Žádosti o inzerci posílejte na: 
pavlasova@dk-ostrov.cz, případné 
dotazy na tel. 353 800 525 
(Martina Pavlasová), v případě 
nepřítomnosti tel. 353 800 516 
(asistentka ředitele DK).
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Oddych s.r.o., Děpoltovická 214, 
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redakční rada (a−z): 
Bc. Pavel Čekan, 
Ing. Jan Filip, Msc., MBA, 
Pavlína Lišková

Redakce neodpovídá za obsah amatér-
ských a čtenářských příspěvků, za jejich 
správnost ručí autor. Názory přispěva-
telů se nemusí shodovat se stanoviskem 
redakční rady.

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.

Informace o vydÁní tŘetí místo pro ostrov
mgr. lucie mildorfová (kráceno)

Ve srovnávacím výzkumu Město pro byz-
nys Karlovarského kraje 2015 byl Ostrov 
až třetí (za rok 2014 první), ale stále platí 
za  kvalitní  místo  k  podnikání  (pořadí: 
1. Mariánské Lázně, 2. Kraslice, 3. Ostrov, 
4. Cheb, 5. Aš, 6. Sokolov, 7. Karlovy Vary). 
Ostrov má druhé nejnižší ceny stavebních 
pozemků a v počtu ekonomických subjek-
tů  zaznamenal  meziročně  nejrychlejší 
nárůst. V oblasti ekonomických výsledků 
radnice má nejpříznivější poměr výdajů 
na dluhovou službu.
„Spolupráce s podnikateli u nás  funguje 
velmi dobře. Pořádáme setkání podnika-
telů se zástupci města a právě vzájemná 
spolupráce je pro nás velmi důležitá. Díky 

pravidelné komunikaci pak víme, na co 
se zaměřit. Pro celkový rozvoj podnikání 
děláme maximum a v tomto roce se nám 
podařilo  naplnit  kapacitu  průmyslové 
zóny  a  přivést  dalšího velkého  investo-
ra, který pojme až pět set zaměstnanců,“ 
uvedl  starosta Pavel Čekan. Srovnávací 
výzkum Město  pro  byznys  se  od ostat-
ních projektů odlišuje rozsahem i množ-
stvím sledovaných kritérií. Do výzkumu je 
automaticky zapojeno 205 měst s rozší-
řenou působností a 22 městských částí 
města  Prahy.  Obce  jsou  vyhodnocová-
ny na základě 34 kritérií rozdělených do 
dvou oblastí: Podnikatelské prostředí (17 
kritérií, 50 % hodnocení) a Přístup veřejné 
správy (17 kritérií, 50 % hodnocení). Více 
na: www.mestoprobyznys.cz

tŘídění odpadU eko-kom, a.s.
bc. petra niederhafnerová

tŘídění kovů
U nás má už tradici. Je to surovina natolik 
zajímavá, že se jí mnoho firem intenzivně 
věnuje  a  kov  od  občanů  vykupuje.  Pro-
to se většinou kovy nesbírají v obcích do 
nádob. Je nutno dodržet třídění na želez-
né a neželezné kovy a vyloučit ze sběru 
kovy  znečištěné  nebezpečnými  látkami, 
jež  se  musí  odkládat  do  sběrných  dvo-
rů  nebo  při  mobilních  sběrech. Vytřídě-
né kovy se zpracují v hutích, kde se z nich 
vyrábí nové kovové výrobky. Ušetří se velké 
množství energie (u hliníku až 90 %) a pri-
márních surovin, železný šrot je nezbytný 
pro úspěšnou výrobu nové oceli. V Ostrově 
se kovy odevzdávají do výkupen v Moří-
čovské ul. 1458 a 1216 a v Jáchymovské ul. 
195. Kovy lze odevzdat i ve sběrném dvoře 
v Krušnohorské ul. Ve městě jsou nově roz-
místěny kontejnery na sběr kovových obalů.

tŘídění bIoodpadU
Bioodpad patří mezi nejproblematičtější 
složky komunálního odpadu, protože mění 
své vlastnosti, rozkládá se a často zapáchá. 
Na skládkách zapříčiňuje vznik skládkové-
ho plynu, ve spalovnách příliš nehoří. Kaž-
dý  rodinný  domek  se  zahradou  by měl 
být vybaven  kompostérem,  kde  by měl 
bioodpad  skončit.  Pro  obyvatele  sídlišť 
to je většinou neřešitelný problém, i když 
i k nám se rozšiřují tzv. drtiče odpadu při-
pevněné k sifonu kuchyňského dřezu, jež 
odpad nadrtí a spolu s vodou odteče kana-
lizací. Ovšem je nutné, aby kanalizace byla 
napojena na čistírnu odpadních vod. Proto 
se pomalu zakládají kompostárny menších 
velikostí, které bioodpad zpracují. Bohužel 
s nimi prozatím není dost zkušeností, navíc 
kvalita bioodpadu sebraného ve městech 
není dobrá, obsahuje mnoho příměsí (fólie, 
sklo,  kovy),  zhoršující  úroveň vzniklého 
kompostu.

Ostrov je třetím nejlepším městem pro byznys v kraji. | Foto: Archiv MěÚ Ostrov
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oslavy města
městskÁ slavnost na počest 25. výročí partnerství měst ostrov a rastatt

mgr. zdenka čepeláková; zuzana Železná, oks

Rok 2016 je pro město Ostrov ve znamení 
dvou význačných společenských událostí. 
První  je  otevření  výstavy  Toskánští 
Habsburkové a ostrovské panství 1808-
1918 a druhou oslavy 25. výročí uzavření 
partnerské  smlouvy  s  městem  Rastatt. 
Vernisáž výstavy je naplánována na pátek 
20. května (pro veřejnost bude otevřena 
od 21. 5. ), následující den bude program 
pokračovat  Městskou  slavností,  která 
proběhne v rámci oslav 25. výročí uzavření 
partnerské  smlouvy  s  městem  Rastatt 
v Zámeckém parku. U příležitosti tohoto 
výročí bude otevřena ve Dvoraně pane-
lová výstava, mapující vývoj partnerství 
obou měst. Vernisáží i oslav v Ostrově se 
zúčastní  řada  významných  hostů:  čeští 
a rakouští historici, zástupci participujících 
institucí,  kteří  se  na  přípravě  výstavy 
Toská nští Habsburkové a ostrovské pan-
ství  1808-1918  podíleli,  účast  přislíbili 
i  příslušníci  rodu  Habsburg-Lothringen. 
Nebudou chybět ani zástupci partnerské-
ho  města  Rastatt  v  čele  s  vrchním  sta-
rostou  Hansem  Jürgenem  Pütschem, 
představitelé  partnerského města Wun-
siedel  a  měst  projektových  partnerů: 
Kurort Oberwiesenthal a Schwarzenberg.
Partnerství mezi Ostrovem a Rastattem 

má kořeny v historických vztazích obou 
měst. V minulosti  se  jejich  osudy  něko-

likrát protnuly předvídatelným  i nepřed-
vídatelným způsobem. Počátkem vzájem-
ného vztahu Ostrova a Rastattu se stal r. 
1690:  tehdy  se  poslední  princezna  sas-
ko-lauenburská, Franziska Sibylla Augusta, 
provdala za markraběte Ludwiga Wilhelma 
Bádenského. Ostrovské panství, které dřív 
ještě patřilo severoněmeckému vévodovi 
Juliu Heinrichovi von Sachsen-Lauenburg, 
tak  přešlo  do  markraběcího  vlastnictví. 
Na čas sídlil markraběcí pár v Ostrově, ale 
když byl markrabě převelen k obraně fran-
couzské  hranice,  rozhodl  se  vybudovat 
novou rezidenci v Bádensku. Zvolil si místo 
na  řece  Murg,  tehdy  zvané  Rastetten. 
Markraběnka Sibylla Augusta sem povo-
lala stavitele z Čech, bratry Rohrery, kteří 
se kromě dostavby zámku výrazně podíleli 
i na architektonické podobě města a pan-
ství. Přišla také řada umělců a uměleckých 
řemeslníků, úředníků a sedláků, kteří velmi 
přispěli k rozvoji Rastattu. Není tedy divu, 
že Sibylla Augusta je dodnes v barokním 
Rastattu mimořádně ctěna.
Vztah mezi Rastattem a Ostrovem se 

dále  utvářel  v  druhé  polovině  20.  stol. 
Roku  1966  převzal  Rastatt  patronát 
nad  vysídlenými  ostrovskými  rodáky, 
tehdy  Arbeitsgemeinschaft  der  Stadt 
Schlackenwerth  (nyní  Heimatverband 
Schlackenwerth).  Představitelé  Rastat-
tu se sice pokoušeli navázat bližší vztahy 
s městskou radou Ostrova, ale tyto sna-

hy  byly  zpočátku  bezvýsledné.  Teprve 
v  roce  1990  navštívili  zastupitelé  Ost-
rova Rastatt. Partnerství měst bylo zpeče-
těno o rok později, podpisem partnerské 
smlouvy 22. února 1991 v ostrovském 
Letohrádku a 4. dubna pak v Sále před-
ků  na  rastattském  zámku.  Hlavním  ini-
ciátorem vztahů obou měst byl tehdejší 
vrchní starosta Rastattu, profesor Dr. h. c. 
Franz J. Rothenbiller. Za toto úsilí mu bylo 
uděleno čestné občanství města Ostrova. 
Měl také velký podíl na záchraně Einsie-
delnské  kaple v Klášterním areálu,  pro-
tože  organizoval  významnou  finanční 
podporu.  V  Rastattu  se  jednalo  pře-
devším o dvě nadace: Spolek přátel pro 
asanaci  Einsiedelnské  kaple  v  Ostrově 
(60 000 DM)  a Nadaci  Sibylly Augusty 
(10 000 €), finanční částkou na záchranu 
ostrovských památek přispěli také rodáci, 
Heimatverband Schlackenwerth. Tak bylo 
možné zachránit nejen kapli, ale i velmi 
ohroženou  sochu  Panny  Marie  Einsie-
delnské. Partnerství obou měst připomí-
ná v Rastattu Ostrovské náměstí a v Ost-
rově Rastattské nádvoří se znakem města 
Rastatt ze stříhané zeleně s kamennými 
objekty. K 10. výročí partnerské smlouvy 
byl v Zámeckém parku v Ostrově vysazen 
„strom  přátelství“.  Obě  města  tak  spo-
juje přes hranice času a zemí vzájemně 
prokázaná pomoc, vzájemné poznávání 
i přátelské porozumění.

vznIkne ve městě dětskÁ skUpIna?
pavlína lišková, radní města

Dětská skupina je velmi flexibilní služba pro 
rodiče pracujících dětí, která má za cíl vyře-
šit situaci chybějících míst v mateřských 
školkách. Její zřízení není tak finančně 
nákladné, požadavky na prostory, hygi-
enické zázemí a personál nejsou tak náročné 
jako při zřízení klasické mateřské školy… 
(zdroj www.detske-skupiny.cz)

Na základě vyhlášené ankety pro rodiče 
dětí mladších tří let, jejímž cílem bylo zjis-
tit zájem rodičů o alternativní předškolní 
vzdělávání, tzv. dětskou skupinu, byla na 
webových  stránkách  města  zveřejněna 
tisková  zpráva. Anketní  dotazník vyplni-
lo a na sběrných místech odevzdalo 28 
respondentů,  jeden  respondent byl  pro 
nevyplnění požadovaných údajů z anke-
ty  vyloučen.  Následnou  analýzou  bylo 

zjištěno,  že  z  celkové-
ho  počtu  odevzdaných 
dotazníků  by  v  roce 
2016/2017  mělo  zájem 
o vznik dětské skupiny 23 
rodičů  dětí  ve  věkovém 
rozmezí  od  jednoho  do 
tří let se zajištěním stravy 
při pobytu dítěte ve sku-
pině.  Polovina  rodičů  by 
měla  zájem  o  celodenní 
docházku. Stejné procen-
to respondentů projevilo 
zájem  o  docházku  pou-
ze  některé  dny  v  týdnu. 
Většina  rodičů  by  akcep-

tovala platbu v rozmezí 2000 až 3000 Kč 
za pobyt bez stravy.
Město  Ostrov  hledá  zájemce  z  řad 

široké  veřejnosti,  podnikatelských  sub-
jektů a neziskových organizací, kteří by za 
podpory a pomoci města zřídili tuto formu 
služby péče o předškolní děti mimo režim 
školských předpisů i mimo režim zákona 
o živnostenském podnikání. Podrobnější 
informace  obdržíte  u  Mgr.  Lucie  Mil-
dorfové,  ved.  Odboru  kanceláře  sta-
rosty,  tel.  354 224 886  nebo  email: 
lmildorfová@ostrov.czFoto: Pavlína Blattnerová

Foto: Pavlína Blattnerová
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nemocnIce ostrov

andrea zvolánková, pr spec. no

V rámci Dne otevřených dveří, pořádaného 
pro  odbornou  veřejnost  oddělením NIP, 
představila primářka Ivana Jarošová projekt 
centra komplexní následné intenzivní péče. 
Unikátnost spočívá v rozsahu poskytované 
péče;  dostupnost,  komplexnost  a  návaz-
nost péče nemá v této podobě v ČR obdoby. 
„Projekt komplexního centra následné péče 
je zaměřen na rozšíření a strategické zave-
dení nových typů péče v návaznosti pře-
chodu  pacienta  z  akutních  intenzivních 
lůžek  cestou  do  oddělení  následné 
intenzivní péče či dlouhodobé intenzivní 
péče. Kapacity rozšíříme o nové druhy péče, 
půjde  o  odlehčovací  ventilační,  respitní 
a paliativní péči. Klademe si za cíl pacienta 
ve zdravotním systému posouvat plynule 
jednoduchým způsobem z intenzivní péče 
až  do  domácího  prostředí  se  zajištěním 
komplexní ambulantní podpory a počítáme 
i s podporou v oblasti sociálního poraden-
ství,“ vysvětluje primářka ARO, NIP a DIOP 
Ivana  Jarošová.  „Pro  spuštění  tohoto 
projektu  jsou  třeba  vyhovující  prostory, 
které jsme našli v souvislosti s uvolněním 
dvou oddělení a přemístili je do nově zre-

konstruovaného  pavilonu  B.  Uvolněná 
oddělení  nyní  prochází  náročnou  rekon-
strukcí, aby odpovídala kvalitě poskytované 
péče. Klademe důraz na zázemí pro pacien-
ty i jejich rodiny. První fázi projektu spustí-
me již k 1. červnu 2016,“ uvádí ředitel ost-
rovské nemocnice František Werner.
Správná  manipulace  s  miminkem  je 

metoda, kterou 2x v týdnu provozují fyzi-
oterapeutky  z  rehabilitačního  oddělení 
pro maminky na novorozeneckém oddě-
lení. Zahrnuje moderní poznatky o význa-
mu správné manipulace s novorozencem 
a malým dítětem. Je určena všem, kteří chtě-
jí porozumět nejmenším dětem a nabídnout 
jim kvalitní péči. Vzhledem k tomu, že nej-
větší vliv na rozvoj dítěte v nejranějším věku 
mají rodiče, je metoda věnována zejména 
jim.  Především  jde  o  zásady  správného 
zacházení s dítětem, potřeby, polohy, pře-
táčení, způsob předávání a přebírání dítě-
te, polohy při krmení, koupání a spousty 
dalších rad, které by mohly zajistit fyziolo-
gický vývoj dítěte. Hlavním cílem metody je 
tedy předat rodičům informace o způsobu 
správné a účinné stimulace dítěte na pod-
poru jeho správného vzpřimování i celkové-
ho psychomotorického vývoje.

ostrovskÉ trHy
za organizátory: Jaroslav vacata

Na Mírovém náměstí se jednou měsíčně 
uskuteční  trhy,  pravděpodobně  vždy 
třetí  pondělí  v  měsíci.  První  jsou 
plánované na 16. května. Kromě nákupů 
vám nabídneme i prostor pro přátelská 
setkávání,  odpočinek,  doprovodný 
program  i  ochutnávku  čerstvých  jídel. 
Pro zajištění kvality uděláme maximum, 
proto jsme se zavázali, že budeme trhy 
provozovat dle Kodexu farmářských trhů. 
Uvědomujeme si, že je vhodné nabídnout 
i  jiný  sortiment,  proto  farmářské  trhy 
rozšíříme o trhy všeobecné, které budou 
odděleny od prodejců potravin aj. (oděvů, 
záclon atd.).
Naším  cílem  je  podpora  malých 

a  středních  zemědělských  pěstite-
lů,  chovatelů,  zpracovatelů  a  výrob-
ců potravin, dále zásobování čerstvými 
zemědělskými plodinami a potravinami 
převážně českého a  regionálního půvo-
du. V nabídce budou:
 · mlékárenské produkty (mléko, sýry, 
jogurty aj.),

 · pekařské výrobky (chléb, koláče, 
zákusky, pečivo všeho druhu aj.),

 · maso, uzenářské a masné výrobky, 
vejce, ryby čerstvé i uzené,

 · ovoce a zelenina,
 · sadba, hrnkové a řezané květiny, byliny, 
koření,

 · pivo, víno a alkoholické nápoje 
s výjimkou obsahujících více než 15 % 
etanolu,

 · ovocné šťávy, mošty, sirupy, 
marmelády, džemy

 · lesní a sušené plody,
 · bio potraviny,
 · med a výrobky z něj,
 · čaj, kávu a čokoládu výhradně původu 
„Fair Trade“.
Velmi uvítáme prodejce, kteří by se trhu 
rádi zúčastnili a pomohli nám s novou tra-
dicí ve městě.

Foto: Archiv Nemocnice Ostrov

inzerce
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HasIčI 
v bŘeznU

milan kuna, JsdH (kráceno)

Zasahovali jsme celkem jedenadvacetkrát. 
K požáru bývalého penzionu ve Kfelích 
došlo, když uvnitř někdo zapálil odpad. Při 
požáru auta u Damic  jsme zjistili, že se 
vznítila pneumatika návěsu po technické 
závadě.  Požár  sazí  v  komíně  jsme  likvi-
dovali v Květnové. V Jáchymově  to byl 
požár kanystru s hořlavinou před vchodem 
domu. K lesnímu požáru u velké pískovny 
jsme vyjeli s jednotkami KV, Hájek, Jáchy-
mov a Kyselka. Požár balíků slámy jsme 
likvidovali ve Kfelích a požár trávy u vla-
kového nádraží ve Vojkovicích. U želez-
niční dopravní nehody v Radošově jsme 
zasahovali  s  třemi  dalšími  jednotkami, 
naštěstí  to  byly  jen  zmačkané  plechy. 
Zasahovali jsme také u dopravní nehody 
dvou automobilů u Boče a v Ostrově na 
sjezdu na K. Vary, dále za Stráží nad Ohří, 
kam byl pro zraněné přivolán  i vrtulník 
LZS. Na Jáchymovské a v Luční ul. bylo 
nutno otevřít byty. Naši pomoc si vyžáda-
la PČR Ostrov,  kdy bylo  zapotřebí naší 
čtyřkolky  v  těžko  dostupném  terénu 
v okolí Černého rybníka. V Družební ul. 
jsme zasahovali při úniku plynu, toto se 
naštěstí nepotvrdilo. Dvakrát jsme prově-
řovali signalizaci EPS v OD, byl to planý 
poplach.  K  požáru  auta  jsme  vyjeli 
společně s  jednotkou KV; vozidlo stálo 
odstavené ve směru na Ostrov, mělo tech-
nickou závadu na výfuku a oznamovatelka 
myslela, že došlo k požáru. Událost byla 
přehodnocena  jako  planý  poplach.  Na 
silnici mezi Stráží a Korunní došlo k tech-
nické  závadě  na  vozidle  a  následnému 
úniku provozních náplní, které jsme likvi-
dovali s jednotkami KV a Stráž. V ul. Máne-
sova a Družební jsme likvidovali rovněž 
úniky provozních náplní z vozidel. V přípa-
dě potřeby volejte linku 150.

prÁzdnInový provoz 
mateŘskýcH Škol

Ing. bc. dagmar Hríňová, oks

Rada města na svém jednání 30. března 
vydala  souhlas  s tím,  že v době  letních 
prázdnin  bude  pro  děti  z  ostrovských 
mateřských  škol,  pro  které  rodiče 
nemohou  zajistit  péči  po  celou  dobu 
uzavření  jejich mateřské  školy,  zajištěn 
provoz takto:
mateřská škola ostrov, krušnohorská 
766,  okres  Karlovy  Vary  otevřena  od 
1.  července  do  29.  července  pro  své 
vlastní děti a děti z MŠ Ostrov, Halasova 
765.
mateřská škola ostrov, Halasova 765, 
okres  Karlovy Vary  otevřena  od  1.  srp-
na do 31. srpna pro své vlastní děti a děti 
z MŠ Ostrov, Krušnohorská 766.

mateřská škola ostrov, palackého 1045, 
okres  Karlovy Vary  otevřena  od  1.  čer-
vence do 29. července pro své vlastní děti 
včetně dětí ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ Ostrov, 
Myslbekova 996.
základní škola J. v. myslbeka a mŠ ost-
rov, myslbekova 996, okres Karlovy Vary 
otevřena od 1. srpna do 31. srpna pro své 
vlastní děti a děti z MŠ Ostrov, Palacké-
ho 1045.
mateřská škola ostrov, masarykova 
1195, okres Karlovy Vary bude zajišťovat 
provoz po celou dobu prázdnin, ale pouze 
pro své děti.
Bližší  informace  rodiče  získají  u  ředi-

telky/ředitele své mateřské školy. V ostat-
ních uzavřených školách budou probíhat 
opravy a rekonstrukce.

zÁznamy městskÉ polIcIe

ladislav martínek

5. bŘezna 8.49 hod.
Hlídka MP přijala žádost PČR o asistenci 
při pátrání po pohřešované 16leté dívce. 
Odešla z domu kolem jedné hodiny ranní 
a dosud se nevrátila. Hlídka MP s matkou 
dívky prováděla šetření v katastru a zjistila, 
že dívka si již delší dobu dopisovala s chlap-
cem z Jablonce. Poté hlídka na nádraží ČD 
od pokladní zjistila, že dívka odpovídající 
popisu si zde v půl šesté ráno kupovala 
jednosměrnou jízdenku do Liberce. Infor-
mace byla ihned předána PČR a v Liberci 
na dívku již čekali tamní policisté, kteří ji 
předali matce.
11. bŘezna 10.10 hod.
Hlídka přijala oznámení od vedoucí mar-
ketu, že tam právě dva muži odcizili kra-
bici čokolád a utíkají k zahrádkám. Hlídka 
se  v  tu  dobu  nacházela  poblíž  a  hned 
nato  pachatele  spatřila,  jak  utíkají  smě-
rem k nim a zastavila je. Jeden z mužů byl 
v posledních  třech  letech  za obdobnou 
činnost  soudně  trestán,  proto  skončil 
v rukou PČR.
10. a 11. bŘezna
Strážníci  MP  Ostrov  s  MěÚ  Ostrov 
uspořádali zábavné dopoledne pro děti ze 
školních družin ZŠ Májová a ZŠ J. V. Mysl-
beka. Součástí byla beseda, kde se děti 
seznámily s náplní práce strážníků a jejich 
vybavením. Následovala prohlídka MěÚ 

za účasti starosty Pavla Čekana a vedou-
cí Odboru VS Kateřiny Telínové. Ukázka 
poslušnosti  služebního  psa MP  Ostrov 
a jeho následovníka, který se již pilně při-
pravuje na svou budoucí činnost, program 
uzavřela.
24. bŘezna 9.08 hod.
Hlídka přijala oznámení, že proti FÚ někdo 
vylil na parkoviště lepidlo, nejspíš s úmys-
lem přilepit něčí vozidlo k vozovce. Hlídka 
zjistila, že se jedná o luxusně vonící fialové 
máchadlo.
25. bŘezna 16.30 hod.
Hlídce volala žena, jejíž otec upadl ve svém 
bytě a stěžuje si na prudkou bolest nohy, 
ale ona se k němu nemůže dostat, jelikož 
má na dveřích bezpečnostní řetízek. Hlídka 
po příjezdu vyhodnotila, že muž by mohl 
být v ohrožení  života a za pomoci  šrou-
bováku se jí podařilo řetízek odháknout. 
Uvnitř byl na zemi 87letý muž a stěžoval 
si na bolest kyčle. Hlídka s mužem nijak 
nemanipulovala a přivolala RZS, která jej 
za asistence hlídky MP naložila do sanity.
31. bŘezna
MP Ostrov a Vězeňská služba ČR z vězni-
ce Vykmanov podepsaly dohodu o spolu-
práci. Ta přispěje k zvýšení bezpečnosti ve 
městě, zejména při eskortách vězňů k oše-
tření ve zdravotnických zařízeních. Oplát-
kou  bude  strážníkům  umožněn  výcvik 
společně  s  pracovníky  vězeňské  služby 
a společných sportovních aktivit.

inzerce
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teplÁrna opět nomInovÁna
Ing. radek Havlan, statutární ředitel ot, a.s.

Ostrovská  teplárenská,  a.s.  byla  Teplá-
renským  sdružením  ČR  nominována 
v celorepublikové soutěži o „Projekt roku 
v  soustavách  zásobování  teplem a  chla-
dem za rok 2015“, za projekt Snížení emisí 
v Ostrově – Teplofikace 4. etapa – Hor-
kovodní přivaděč do města včetně hlavní 
VS na zdroji. Celkem bylo nominováno 16 
projektů. Vítězné projekty se vyhlašují na 
Dnech teplárenství a energetiky v Hradci 
Králové.  Nominace  si  velmi  vážíme 
a osobně  ji vnímám  jako ocenění práce 
našich zaměstnanců a partnerů, kteří se na 
realizaci akce podíleli. Akce proběhla loni 
od jara do podzimu a rozsahem výrazně 
zasáhla do běžného provozu města. Tímto 
bych  chtěl  znovu  poděkovat  občanům 
Ostrova za  trpělivost a  toleranci k ome-
zením, která vznikla z důvodu stavebních 
prací.  Výsledek  výstavby  a  potenciál 
nových rozvodů z dlouhodobého hlediska 

komplikace rozhodně vyváží. Náklady na 
realizaci  dosáhly  84 milionů  korun,  při-
bližně 50 % bylo hrazeno z dotace Státní-
ho fondu životního prostředí. Položením 
nového horkovodního potrubí z teplárny 
k poště a rekonstrukcí posledních parních 
stanic  byl  dokončen  15  let  trvající 
postupný proces přestavby systému záso-
bování teplem z páry na horkou vodu. Pro 
připomenutí uvádím, že za akci Teplofikace 
3.2 etapa získala OT ocenění Projekt roku 
2014. Dokončením přechodu  z páry na 
horkou vodu práce na modernizaci provoz-
ních zařízení nekončí. Již naplno probíhají 
práce  na  úpravách  vlastního  zdroje. 
Výstavba prvního kotle na biomasu byla 
zahájena koncem loňského roku. Nyní pro-
bíhá montáž hlavních dílů kotle,  stavba 
ocelové  konstrukce  budovy  kotelny 
a úprava plochy pro budoucí skládku bio-
masy. Dokončení a spuštění kotle plánuje-
me na III. čtvrtletí 2016. Stavba kotle pro-
bíhá  přibližně  v  místech,  kde  již  stála 

původní kotelna v době úplných počátků 
výstavby teplárny. Původní, již neexistující 
kotelna byla zprovozněna r. 1962 a kon-
cem  70.  let  minulého  stol.  nahrazena 
stávajícím výrobním blokem.
Modernizace teplárny bude dle plánů 

trvat  cca  do  r.  2020.  V  rámci  procesu 
modernizace  proběhne  výměna  všech 
stávajících uhelných kotlů za nové moderní 
kotle, které zajistí efektivní a spolehlivou 
výrobu  tepla  pro  zásobování  odběrate-
lů a také splní přísnější emisní limity, jež 
začnou platit od r. 2023.
Pravidelná  letní  odstávka  provo-

zu teplárny se letos uskuteční od 25. do 
29.  července.  Jedním  z  přínosů  probí-
hající modernizace zdroje  je  i postupné 
odstranění  letní  pětidenní  odstávky. 
V  budoucnu  budou  probíhat  pouze 
jednodenní odstávky kvůli servisu zařízení, 
která  jsou v provozu celoročně a  jejichž 
údržbu bez odstavení nelze s ohledem na 
bezpečnost našich pracovníků zajistit.

kabel ostrov v nÁrodním arcHIvU

Ostrovská  kabelová  televize  natáčela 
21. března další z pořadů Rozhovor na téma. 
Moderátorka  Hana  Ševčíková  zajela  za 
hosty pořadu do Národního archivu v Praze. 
Tématem byla výstava „Toskánští Habsbur-
kové a ostrovské panství 1808-1918“, jejíž 
brány se pro širokou  laickou  i odbornou 
veřejnost otevřou na Staré radnici 21. květ-
na 2016; výstava potrvá do 2. dubna 2017. 
Vzhledem  k  tomu,  že  Národní  archiv 
se  významnou  měrou  podílí  na  vzniku 
výstavy archivními dokumenty z Rodinné-
ho archivu toskánských Habsburků (RAT), 
čas vyhrazený  k  rozhovoru  téměř  nesta-
čil. O významu RAT z hlediska evropského 
promluvil Jiří Křesťan, vedoucí Oddělení 
fondů nestátní provenience a archivních 
sbírek  Národního  archivu  v  Praze.  Eva 
Gregorovičová informovala,  jak se dostal 
RAT do Čech a Národního archivu. Přiblíži-
la osudy toskánských Habsburků a události 

vedoucí k tomu, že museli opustit slunné 
Toskánsko a usídlili se v oblasti chladného 
Podkrušnohoří. Nejzajímavější byly originá-
ly archivních dokumentů, které není možné 
běžně spatřit a k nimž Eva Gregorovičová 
podala  zajímavý  výklad.  V  těchto  doku-
mentech si přítomní (místostarosta Josef 
Železný  a  štáb  kabelové  televize) mohli 
mj. ověřit, že r. 1808, zmiňovaný v názvu 
výstavy, se opravdu zakládá na historických 
skutečnostech. V roce 1808 na základě tzv. 
Würzburgské smlouvy bylo umožněno tos-
kánským  velkovévodům,  konkrétně  Fer-
dinandovi III., odkoupit o tři roky později 
(1811) ostrovské panství.

Na  závěr  kurátorka  výstavy  Miluše 
Kobesová  seznámila  diváky  s  hlavními 
garanty a pořadatelem výstavy. Výstava 
vzniká  ve  spolupráci  Města  Ostrova 
s Národním archivem, Národním muze-
em  Praha  a  Národním  památkovým 
ústavem – Generální  ředitelství  Praha, 
Městským archivem Palma a Rakouským 
kulturním střediskem v Madridu. Zášti-
tu nad výstavou převzali ministr kultury 
ČR Daniel Herman a hejtman KV kraje 
Martin Havel. Reprízu dubnového pořa-
du kabelové TV bude možné zhlédnout 
i  v  květnu.  Pořad  je  dostupný  také  na 
stránkách města a na FB.

Eva Gregorovičová ukazuje listinu s udělením Řádu 
zlatého rouna Ferdinandu III. | Foto: Archiv MěÚ Ostrov

Zleva: Hana Ševčíková, Miluše Kobesová, Jiří Křesťan, Eva Gregorovičová
Foto: Archiv MěÚ Ostrov

mgr. miluše kobesová, kurátorka výstavy
zuzana Železná, oks měÚ ostrov
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spolUprÁce s věznIcí ostrov

Ing. zdenka stockbauerová, vs čr

Starosta  města  Ostrov  Pavel  Čekan 
a ředitel Věznice Ostrov Pavel Zange se 
koncem března sešli na Městském úřadě 
v  Ostrově,  kde mj.  podepsali  dohodu 
mezi věznicí a Městskou policí Ostrov 
o  spolupráci  a vzájemné pomoci.  Sou-
částí  dohody  je  spolupráce  při  prak-
tickém výcviku a zdokonalování odborné 
způsobilosti příslušníků vězeňské služby 
a  městské  policie  a  při  praktickém 
výcviku služebních psů obou organizací, 
kdy především MP Ostrov začne využí-

vat  profesionální  výcvikové  prostory 
a zkušené instruktory vězeňské služby 
ve Věznici Ostrov. Podle  slov  ředitele 
věznice,  která  potvrdil  i  starosta Ost-
rova,  přispěje  plnění  dohody  nejen 
k vyšší  bezpečnosti  eskort vězněných 
osob,  které  jsou  již  samy  o  sobě  rizi-
kovou činností vězeňské služby, ale pře-
devším  k  bezpečnosti  ostrovských 
občanů.  Vedení  věznice,  která  je 
nedílnou  součástí  katastru města Ost-
rov, chce touto cestou přispět ke zvýšení 
bezpečnosti ve městě, kde žije  i velká 
část jejích zaměstnanců.

Udílení cen 
kŘesadlo 2015

pavlína lišková

Desátý jubilejní ročník udílení cen Křesadlo, 
ocenění pro obyčejné lidi, kteří dělají neoby-
čejné věci, zahájila 15. dubna v Grandhotelu 
Ambassador Smetanova Vltava v podání Kar-
lovarského  symfonického  orchestru.  Za 
deset  let  bylo  nominováno  přes  240 
dobrovolníků z Karlovarského kraje, věnují-
cích svůj volný čas druhým a rozdáno bylo 49 
křesadel od mistra kovářského z hradu Kři-
voklát, symbolů vykřesaných jiskřiček dobra 
a lidství. Do 10. ročníku bylo navrženo 23 
dobrovolníků,  mezi  nimiž  nechyběla  ani 
Michaela Valentová, neobyčejná žena, pat-
ronka a organizátorka charitativního před-
vánočního  Běhu  s  čelovkou  na  podporu 
a  pomoc  lidí  s  roztroušenou  sklerózou, 
nemocí,  kterou Michaela  sama  před  lety 
onemocněla.

Co chceme
Všichni žijeme a chceme žít tady, v kraji, který je bezpečný, zdravý, 
čistý, vzdělaný, pracovitý, pohostinný, kulturní, úsporný, dobře 
propojený uvnitř i  navenek, ohleduplný ke slabším. A  právě 
těchto deset úhlů pohledu na spokojený život je obsahem našeho 
politického programu SPOKOJENÝ KRAJ, který v  předvolebním 
období postupně tvoříme a zveřejňujeme.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KARLOVARSKÉHO KRAJE 2016

JUDr. Hana Zemanová
Karlovy Vary, advokátka
lídr kandidátní listiny VOK

www.spokojenykraj.cz

VÝBĚR Z VOLEBNÍHO PROGRAMU SPOKOJENYKRAJ.CZ
• Zabráníme vzniku azylových a detenčních zařízení na  
 území kraje.
• Zavedeme zvýhodněné celoroční jízdenky na integrova-
 nou dopravu v celém kraji pro žáky a studenty, pracující  
 i důchodce.
• Podpoříme všechny složky integrovaného záchranného  
 systému v Karlovarském kraji.
• Dále rozšíříme grantový či stipendijní program podpory  
 prvního zaměstnání absoloventů SŠ s VŠ, aby mohli získat  
 v kraji potřebnou praxi.
• Prosadíme výstavbu průmyslové zóny u Sokolova.
• Zřídíme v každém okrese bezplatnou poradnu k úvod-
 ním konzultacím o problémech občanů.
• Podpoříme program pro aktivní život seniorů.
• Prosadíme zavádění nových technologií ke zvýšení  
 zájmu mladé generace o kulturní, případně přírodní  
 památky.

Více na spokojenykraj.cz

VOK
VOLBA PRO KARLOVARSKÝ KRAJ

Kdo jsme
Myšlenka vytvořit nové hnutí vznikla ve skupině 
lidí, kteří v našem kraji žijí, pracují, vychovávají zde 
své děti a vnoučata. Jsou to lidé různých profesí z 
jednotlivých koutů našeho kraje, kteří zde vnímají 
řadu problemů, jež je potřeba řešit. Proto bychom 
se chtěli podílet na vedení Karlovarského kraje, tyto 
problémy řešit a především rozvíjet kraj tak, aby naši 
občané měli SPOKOJENÝ ŽIVOT.

spokojenykraj @spokojenykraj

MUDr. Michal Vinš

Karlovy Vary, lékař

PaedDr. Josef Novotný

Sokolov, pedagog, poslanec PS PČR

Ing. Jitka Samáková

Ostrov, ředitelka Nemocnice 

Rudolf Chlad

Boží Dar, záchranář

inzerce

Michaela Valentová (vlevo) a radní Pavlína Lišková
Foto: Soukromý archiv

Pavel Čekan a Pavel Zange podepisují smlouvu o spolupráci. | Foto: Archiv MěÚ Ostrov
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OSTROV | MÍROVÉ NÁMĚSTÍ

STÁNKY NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ PO CELOU DOBU FESTIVALU  |  VSTUP ZDARMA

STŘEDA | 4.5.| 16 - 17 HOD | HRANÍ NA ULICI 
 Na 300 žáků hudebního oboru zahraje v různých částech města Ostrov  

 v rámci propagace a pozvánky na Hudební festival.
NEMOCNICE, CHARITA, STACIONÁŘ, DVORANA, ZÁMEČEK, KNIHOVNA, NÁMĚSTÍ MÍRU, 

STARÉ NÁMĚSTÍ, ATLANTIS, PEGAS, PLACKA, ZUŠ

PÁTEK |6.5.|14 - 19 HOD

DRUM BAND   ZUŠ Ostrov

ROCKEŘI Z II. PATRA   ZUŠ Ostrov

SPEED BZZ   ZUŠ Chodov

CHACA RACA   ZUŠ Chodov

KOLBAND   ZUŠ Sokolov

SCEPTIC   ZUŠ Chodov

MyBAND   ZUŠ Chodov

POROROCA   metal | Ostrov

ZUŠ Mariánské Lázně   DECHOVÝ 
ORCHESTR MLADÝCH a MAŽORETKY   
ZUŠ Biskupská Praha   BIG BAND Biskupská   
ZUŠ Ostrov   PÍSK - PÍSK BARBAŘI   
Rastatt  (Německo)   JUGENDLICHE BAND   
ZUŠ Ostrov   AFTER PARTY BAND   
ZUŠ Habartov   CRAZY HOUSE BAND   
Karlovy Vary | indian – pop   BEN DOVER

14 - 19 HOD |7.5.| SOBOTA

7.5.|18:30 LAURA A JEJÍ TYGŘI
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kalendÁŘ zUŠ 
ostrov

4. května 16.00-17.00 hod., veřejná 
místa města ostrova (viz plakát) 
HRANí NA ULICI - propagace a pozvánka 
na Hudební festival ZUŠ

5. května 17.00 hod., koncertní sál školy
JARNí KONCERT - třídní koncert žáků 
Evy Pf. Kubišové

6. května 14.00-19.00 hod., mírové 
náměstí, HUDEBNí FESTIVAL

7. května 10.00-17.00 hod., mírové 
náměstí, HUDEBNí FESTIVAL - VIP host 
LAURA A JEJí TYGřI od 18.30 hod.

10. a 12. května 17.00 hod., 
oranžerie v. Havla
MALí UMĚLCI - hrají nejmladší žáci školy

18. května 16.00 hod., divadelní sál dk
OCENĚNí ÚSPĚŠNÝCH ŽÁKŮ ŠKOLY

18. května 18.00 hod., divadelní sál dk
ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ OSTROV

20. května 17.00 hod., stará radnice
SLAVNOSTNí OTEVřENí VÝSTAVY 
TOSKÁNŠTí HABSBURKOVÉ 
A OSTROVSKÉ PANSTVí 1808-1918; 
výstava v rámci oslav 25. výročí smlouvy 
s městem Rastatt, hrají TraXllety pod 
vedením Josefa Traksla.

25. května 10.00 hod., koncertní sál školy
KLAVíRNí HRÁTKY - na klavír zahrají 
nejen žáci naší školy.

25. května 17.30 hod., oranžerie v. Havla
ABSOLVENTSKÝ KONCERT ONDřEJE 
VOMOČILA

akce mImo ostrov
7. a 8. května: Oblastní přehlídka 
činoherního divadla pro děti Radnický 
dráček, Radnice, soutěží soubor HOP-
HOP s představením Útěk v režii Ireny 
Konývkové.

26. až 29. května: Slovenské celostátní 
kolo dětských divadelních souborů Zlatá 
priadka, Šaľa; jako inspirace vystupuje 
soubor HOP-HOP s představením Život 
k sežrání v režii Ireny Konývkové.

ÚspěŠní ŽÁcI zUŠ ostrov
ve spolupráci: mgr. Hana vaculíková

V okr. kole soutěže v přednesu v K. Varech 
získal ve IV. kategorii 1. místo a postup do 
krajského kola Matěj Velička, v II. kategorii 
čestné uznání Michael Huk, oba žáci L. Velič-
kové. V oblastním kole Západočeského regi-
onu v soutěži monologů a dialogů Kandrdá-
sek 2016 v monolozích získali umístění: 1. 
místo a postup Gvenda Chochelová/O. Šulc, 
1. místo a postup Jan Roháč/I. Konývková, 2. 
místo a postup Karolína Joo/I. Konývková, 
Matěj Velička/L. Veličková, 1. místo a postup 
Daniel Bleha/L. Veličková, v dialozích 1. místo 
a  postup  Jan  Rambousek,  Jiří  Svačina, 
Michael Huk/L. Veličková, 1. místo a postup 
Tadeáš Novák, Heda Navrátilová/I. Konýv-
ková, 2. místo a postup Vít Bauchner, Anto-
nín Valenta/I.  Konývková. Krajské  kolo  II. 
soutěžní přehlídky  literárně dramatických 
oborů  ZUŠ v  kolektivním  projevu  drama-
tickém, loutkářském, recitačním a pantomi-
ma byli úspěšní: II. kategorie 3. místo Etudy 
pro neposlušné děti v režii O. Šulce, hrají 
Lucie Fořtová, Lothar Hemzáček, Markéta 
Kollárová, Maddison Martin, Anna Mach-
ková,  Jiří  Netrh,  Adam  Petrák,  Viktorie 
Simandlová,  Markéta  Hechtová,  Barbora 
Štěpánová,  IV.  kategorie  2.  místo  Život 
k sežrání v režii I. Konývkové, hrají Tadeáš 
Novák, Vít Bauchner, Lucie Bursíková, Jana 
Ďuržová,  Sára  Horčičková,  Karolína  Joo, 
Štěpán  Liška,  Hedvika Navrátilová,  Lucie 
Ratajčáková, Jan Roháč, Sára Weithalerová, 
Antonín  Valenta,  V.  kategorie  1.  místo 
s postupem Jako v zrcadle, jako v hádance 
v  režii  L.  Veličkové,  hrají  Dominik  Aust, 
Monika Čechmanová, Barbora Dvořáková, 
Lucie  Hemzáčková,  Natálie  Kokrhelová, 
Tereza Kubíková, Vojtěch Liška, Ondřej Pet-
rák, Phan Mai Phuong, Matěj Velička, Adria-
na  Žemličková,  VIII.  kategorie  1.  místo 
s postupem Útěk v režii I. Konývkové, hrají 
Vojtěch Palm, Jan Roháč, 2. místo Jelizaveta 

Bam v režii L. Veličkové, hrají Natálie Jírovská, 
Daniel Bleha, Filip Rück. V celostátním kole 
soutěže monologů  a  dialogů Kandrdásek, 
Brandýs  nad  Labem  v  kategorii  dialog 
11-13 let čestné uznání Jan Rambousek, Jiří 
Svačina, Michael Huk, monolog 14-15 let 
diplom Matěj Velička, čestné uznání Karolína 
Joo, dialog 14-15 let diplom Vít Bauchner 
a Antonín Valenta, čestné uznání Hedvika 
Navrátilová  a  Tadeáš  Novák,  monolog 
16-18  let diplom s postupem na Pohárek 
Daniel Bleha. V soutěži Pohárek se umístili: 
monolog muži 1. místo a postup Vojtěch Pal-
m/I. Konývková, dialogy 1. místo a postup 
Daniel Bleha, Natálie Jírovská, Filip Rück/L. 
Veličková. Na Dětské scéně v přednesu si 
zasloužila  postup  do  krajského  kola  v  I. 
kategorii Markéta Hechtová, v II. kategorii 
Lucie Fořtová, Adam Petrák, všichni žáci O. 
Šulce. Z oblastního kola soutěže přednesu 
a divadel poezie „Poezie na rynku“ Klatovy 
čestné  uznání  Jakub  Liška/L.  Veličková, 
doporučení na národní přehlídku Wolkrův 
Prostějov Daniel Bleha/L. Veličková. Dopo-
ručení na národní přehlídku Wolkrův Prostě-
jov získal divadelní soubor NA POSLEDNí 
CHVíLI  Lucie  Veličkové  s  představením 
Jelizaveta  Bam. V  krajském  kole  soutěže 
Komorní hry s převahou dechových nástrojů, 
konané v ZUŠ Mar. Lázně, se dívčí hudební 
soubor  TraXllety  učitele  Josefa  Traksla, 
v  němž  hrají  Andrea  Failová,  Kateřina 
Nekvindová, Lucie Fiedlerová a Tereza Kubí-
ková, umístil na 3. místě. Výborný výkon 
v mezinárodní  keyboardové  soutěžní  pře-
hlídce České a Slovenské republiky v Považ-
ské Bystrici, konané 21.-23. března, vynesl 
žákům ze třídy  I. Müllerové: Nhat Quynh, 
Kláře Šindelářové, Natálii Kazatelové, Tomáši 
Pánkovi,  Ladislavu  Kačmárovi  a  Karolíně 
Nové „bronzová pásma“ a Magdaléně Hyn-
kové čestné uznání. Všem úspěšným žákům 
i  jejich  pedagogům  upřímně  gratulujeme 
a děkujeme.

Soubor TraXllety | Foto: Archiv ZUŠ Ostrov
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spŠ ostrov
zprÁvy průmyslovky, neJen o matUrItním sHonU

mgr. lenka bardová (kráceno)

V této chvíli byste nejspíš potkali naše 
studenty  oboru  Technické  lyceum 
a  Informační  technologie  v  okolí 
bavorského  Forchheimu  na  II.  části 
výměnného pobytu. Němečtí studenti si 
u nás (kromě výuky odborných předmětů 
a  přátelské  atmosféry  v  hostitelských 
rodinách)  užili  návštěvu  Techmanie 
v  Plzni  či  výcvikového  střediska  ČSA 
v Praze, relaxovali v aquaparku a nevy-
nechali  ani prohlídku K. Varů  či Jáchy-
mova.  Květen  je  na  středních  školách 
především  o  maturitách.  Praktické 
zkoušky  mají  naši  studenti  za  sebou, 
písemné  testy  je  čekají,  a  aby  zvládli 
i  ústní  část, držíme palce a věříme,  že 
čtyřleté  úsilí  úspěšně  završí  zdárně 
složenou maturitní  zkouškou. Studenti 
oboru Elektrotechnika si v rámci projek-
tu  „Energetická maturita“, pořádaného 
naším partnerem, společností ČEZ a rea-
lizovaného v Tušimicích, své dovednosti 
a  znalosti  již  otestovali  a  v  porovnání 
s  ostatními  školami  si  nevedli  špatně. 
O tom, že vychováváme a vzděláváme 
odborníky,  kteří  dokážou  zvládnout 
problematiku  oboru  a  umí  používat 
i informační technologie, se přesvědčili 
studenti  Kubíček,  Dědek  a Mokrusch, 
kteří v  rámci  I.  ročníku krajského kola 
soutěže  Bobřík  informatiky,  kategorie 
Senior obsadila mezi 30 účastníky 1. až 
3. příčku. Úspěchu na celostátní konfe-
renci  ENERSOL  2016  dosáhla  Zuzana 
Křížová (L3) se svou prací „Úspory ener-
gie  v  systému  centrálního  zásobování 
teplem“,  získala  2.  místo  a  možnost 
reprezentovat ČR v kole mezinárodním. 
Svou studii věnovanou recyklaci skla zde 
prezentoval i Patrik Janoušek ze třídy L3. 
Věříme také, že na minulé úspěchy navá-

že některý ze sedmi studentů, vyslaných 
do  krajského  kola  SOČ.  V  odborných 
znalostech a dovednostech nezaostávají 
ani zástupci autooborů: o účast v celo-
státním  finále  soutěže  „Autoopravář 
Junior 2016“ ve školicím centru Service 
Traning Centre Škoda Auto a.s., Kosmo-
nosy se ucházelo celkem 26 škol a nás 
těší,  že v  kategorii Autotronik  obsadil 
student  V.  Kočí  (AT4B)  8.  místo 
a  v  kategorii Automechanik  jsme  díky 
S. Strnadovi a J. Zdychyncovi získali 15. 
a 16. místo. Jim všem děkujeme za šíření 
dobrého  jména  školy,  přejeme mnoho 
úspěchů v  dalších  kláních  i  odborném 
růstu. Můžeme těšit i na práce milovníků 
matematiky a fyziky ze školního kroužku 
MAFYK, kteří absolvovali několikadenní 
„Školu mladých autorů“ v Temešváru.

zŠ ostrov, 
pŘíspěvkovÁ 
orGanIzace

mgr. Jana kopecká (kráceno)

Velikonoční dekorace a přání,  které žáci 
s učiteli vyrobili, byly v březnu vystaveny ve 
škole. Mysleli jsme i na zvířátka: žáci pro ně 
přinesli do OS Macík krmení a pamlsky, uči-
telé poskytli i krmivo pro psy v útulku Bety. 
Nadále navštěvujeme Letohrádek, kde žáci 
tvoří pod vedením Zdeňky Bílkové zdařilá 
dílka. Tímto všichni děkujeme za ochotu, 
s níž se nám věnuje, a její zajímavé náměty. 
Díky patří i MK Ostrov a EC, kam dochází-
me a žáci vždy vyslechnou zajímavé infor-
mace nebo si vytvoří pěkné výrobky. Zají-
mavou akcí byl i program „Veselé zoubky“, 
pořádaný DM drogerií. Žáci si nenásilnou 
formou  osvojili  péči  o  chrup  a  vytvořili 
koláž  veselého  a  smutného  zoubku. 
Okresní soutěž „Umíme to s počítačem“ se 
uskutečnila již poosmé. Zúčastnila se čtyři 
družstva  ZŠ  praktických.  První  místo 
vybojovali naši žáci Jiří Filo a Matouš Lemák, 
druhé místo patřilo žákům z Bochova a třetí 
dvojici  z K. Varů. Vítězové postupují  do 
krajského  kola  v  Chodově.  1.  dubna  se 
uskutečnil  již 3. ročník výtvarné soutěže 
Jarní paleta barev. Téma společné práce 
bylo: Moje oblíbené zvířátko. Zúčastnilo se 
pět škol z Ostrova, Bochova, Sokolova, Tou-
žimi  a  K.  Varů.  První  byla  ZŠP  Bochov, 
druhá ZŠ Sokolov, třetí ZŠ a MŠ Toužim. 
O čtvrté místo se podělila ZŠ Ostrov, pří-
spěvková organizace se ZŠ a SŠ K. Vary. 
Soutěž sponzoroval Karlovarský kraj, kte-
rému rovněž patří poděkování.

inzerce

 

Vítězové I. ročníku krajského kola soutěže Bobřík 
informatiky | Foto: Ing. Alexandr Fales
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PříSPĚVKY ZE ŠKOL

ÚspěcHy stUdentů GymnÁzIa
mgr. Jiří fresser (kráceno)

V soutěži Angličtinář roku se Gymnázium 
Ostrov umístilo na 3. místě z 254 škol ČR 
a na 7. místě z 19 zemí Evropy. Z celkového 
počtu 6311 studentů ČR máme dva v první 
dvacítce. Třetího místa v ČR dosáhli gymna-
zisté i v soutěži Němčinář roku (zúčastnilo 
se 1736 žáků ze 113 SŠ). Jana Picurová ze 
septimy A skončila na celkovém 7. místě. 
V  krajské  olympiádě  z  ruského  jazyka 
v kategorii žáků ZŠ a odpovídajících tříd 
gymnázií  zvítězil Richard Polášek  (V4.B), 
druhá byla Eliška Tůmová. V kategorii SŠ se 
vyznamenali studenti V7.B: Jan Vintr zvítě-
zil  a  kvalifikoval  se do celostátního kola, 
Tereza  Rambousková  obsadila  3.  místo. 
V krajské olympiádě v německém  jazyce 
v kategorii IIB (tercie, kvarty) se umístili na 
2. místě Hoang Trieu Viet  (V4B)  a  na  3. 
místě Tran Thu Hien (V3B). V kategorii IIIB, 
kde  soutěžící  mohou  komunikovat 
německy i mimo školní výuku, vyhrála Jana 
Picurová (V7A) a postupuje do celostátního 
kola. V krajské olympiádě ve francouzském 
jazyce  se  v  nejvyšší  kategorii  a  největší 
konkurenci  (B2) umístila na 3. místě Eva 
Haluzová z V6.A. V kategorii B1 rovněž na 
3.  místě  exceloval  Filip  Štěpán  z  V5.A. 
V  kategorii A1  začátečníků má  1. místo 
Phan Mai Phuong  z V4.B,  postupuje do 
ústředního kola. Eva Haluzová a Radka Jan-
ků  z  V6.A  byly  oceněny  v  umělecké 
a vědomostní  soutěži  Frankofonie 2016 

v rámci oslav Dnů Frankofonie v celém svě-
tě.  Ceny  si  převzaly  na  ceremoniálu 
v Černínském paláci v Praze za přítomnosti 
hostů z frankofonních diplomatických misí, 
Francouzského institutu, MŠMT ČR a Min. 
kultury ČR. V krajské zeměpisné olympiádě 
Julie Křimská z primy B porazila všechny 
konkurenty, Lukáš Tamchyna ze septimy 
A obsadil bronzový stupínek. Do celostátní 
chemické olympiády se z krajského kola, 
kde s náskokem obsadili první tři místa, pro-
bojovali tři naši studenti. V kole národním 
pak byl Pavel Zelenka třetí, Zdeněk Leitner 
čtvrtý a Jan Šugar třináctý; postupují do 
boje o účast v kole mezinárodním. V kraj-
ském  postupovém  kole  mezinárodní 
dějepisné  soutěže  tříčlenných  družstev 
obhájili Tereza Rambousková (V 7.B), Mar-
tin Kastl (V 5. B) a Vojtěch Laitl (V 5.B) loň-
ské 1. místo a dále se utkají  s desítkami 
gymnázií z ČR a Slovenska ve finále v Chebu. 
Ve fotografické soutěži Photocontest obsa-
dila  Monika  Čechmanová  první  místo 
v  kategorii  Krajina  a  Nela  Szebeniová 
postoupila do finále. V krajském kole MČR 
v grafických předmětech, kategorie Word-
processing, zvítězil Jakub Machek a druhý 
byl Vojtěch Fárek.
Všem studentům gratulujeme k  jejich 

významným  úspěchům  a  děkujeme  za 
vzornou reprezentaci školy. Velký dík náleží 
i všem profesorům, kteří při přípravě svých 
svěřenců vykonali obrovský kus práce, na 
niž mohou být náležitě hrdi.

pozvÁnka zUŠ
 mgr. Irena konývková

Soubor HOP-HOP a Jan Vojtko vás zvou 
13. května od 17.00 hod. do MINIDIVa-
délka ZUŠ Ostrov na autorské a scénické 
čtení  knihy  řeka  s  rozpuštěnými  vlasy 
s  podtitulem  Pohádky  pro  velké  děti 
a malé dospělé. Jan Vojtko, autor knihy, 
rodák z Ostrova i absolvent literárně dra-
matického oboru ZUŠ Ostrov, lektor, kouč, 
terapeut,  představí  svůj  příběh  o malé 
Anežce,  které  tatínek  vypráví  pohádky. 
Soubor HOP-HOP v režii Ireny Konývkové 
a ve složení: Karolína Joo, Tadeáš Novák, 
Lucie Ratajčáková, Lucie Bursíková, Anto-
nín Valenta,  Sára Weitahelová  připravil 
k  autorskému  čtení  též  scénické  čtení 
jednoho  příběhu  o  Anežce  a  pohádky 
O prvních kvítkách. Vstupné dobrovolné.

Foto: Archiv MŠ Masarykova

mŠ masarykova
kolektiv mŠ

V  rámci  měsíce  knihy  byl  v  Městské 
knihovně  Ostrov  pro  děti  připraven 
„pohádkový program“, v němž se seznámily 
se systémem půjčování knih. Svět zvířat 
děti  poznaly  na  prohlídce  s  výkladem 
v ostrovském Ekocentru. S dalšími zvířaty 
se setkáme na školním výletě do Lesoparku 
v Chomutově. Dále pojedeme na exkurzi 
do karlovarské porcelánky. Na červen při-
pravujeme oslavy MDD (dopoledne karne-
val ve třídách a po odpočinku děti s rodiči 
prožijí sportovně-pohádkové odpoledne 
v zahradě).
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kabel ostrov
Ing. libuše benešová, jednatelka

V  dubnu  prošla  hlavní  stanice  kabelové 
televize velkou modernizací, která kromě nut-
nosti nového ladění přinesla i nové pro gramy 
v HD  rozlišení. Podrobný  seznam a  jejich 
umístění naleznete v přiložené tabulce.
Diváci  rozšířené  digitální  nabídky  určitě 
zaznamenali nový program Auto moto sport 
HD, přinášející novinky ze světa motorismu, 
testy, zajímavosti nejen od výrobců auto-
mobilů a motocyklů, ale i z oblasti motoris-
tického sportu.
plán vysílání – květen 2016
5. května| 18.00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis + Policejní 
zpravodajství

 · Pořad: Kulturní měšec
 · Pořad: Archiv KT
12. května | 18.00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis + Okénko 
z radnice

 · Pořad: S-MIX
19. května | 18.00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis + Policejní 
zpravodajství

 · Pořad: Škola hrou /ZUŠ/
 · Pořad: Rozcestník
26. května | 18.00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis
 · Pořad: Autoperiskop
 · Pořad: Rozhovor na téma
Změna pořadů vyhrazena! Jakékoli návrhy, 
připomínky, dotazy volejte či zašlete SMS na 
tel. 777 572 089, nebo pište na: marketing@
tv-ostrov.cz. premiéra vysílání: čtvrtek 18.00 
hod. (v případě Zastupitelstva od 15.00 hod.)

provozní doba kontaktního místa: 
po 8.00-17.00 hod., út 9.00-17.00 hod., 
st 8.00-17.00 hod.,  čt 9.00-17.00 hod., 
pá 9.00-15.00 hod.

Ostrov a okolí

Ivan Kasík
www.elektromontaze-kasik.cz

602 428 437

» el. instalace v bytech, bytových a rodinných domech

» rozvody domovních telefonu

» výmena el. stoupacího vedení v panelových domech

» výmena jisticu a vodicu v rozvadecích

» dotahování spoju hliníkových vodicu (prevence pozáru)

» automatické ovládání osvetlení chodby a schodišt

» elektronické zabezpecení bytu a budov

ELEKTRIKÁR



seznam dIGItÁlnícH proGramů tkr ostrov zÁkladní nabídka

FREKVENCE SR MODULACE PROGRAM POřADí 

162 MHz 6900 QAM256 Nova SD 39

Nova Cinema SD 9

Prima SD 40

Prima Cool SD 7

Prima Zoom SD 5

Prima Love SD 6

Óčko TV 25

170 MHz 6900 QAM256 Barandov SD 11

ČT 1 SD 36

ČT 2 SD 37

ČT 24 SD 12

ČT 4 Sport SD 38

Óčko Gold 26

Šlágr TV 17

TV Regína 30

178 MHz 6900 QAM256 Jim Jam 21

Regionální TV 31

Noe TV 32

Prima Max SD 8

Rezerva Z1 56

Rezerva Z2 57

 8 radiostanic

186 MHz 6900 QAM256 Fanda SD 10

Smíchov SD 23

Telka SD 22

Prima Comedy Central SD 24

Pohoda Rebel 28

Pohoda Relax 29

TV ZAK 16

Mńau TV 33

Mňam TV 34

194 MHz 6900 QAM256 Prima HD 4

Nova HD 3

STV 1 HD 18

STV 2 HD 19

202 MHz 6900 QAM64 ČT 4 HD 13

Rezerva pro ČT 24 HD 54

Rezerva pro ČT D/ART HD 55

290 MHz 6900 QAM64 France 24 41

SAT 1 42

WDR 47

ZDF 48

ZDF info 49

298 MHz 6900 QAM256 TV Ostrov 15

Markíza HD 20

ZDF Kultur 50

KIKA 51

3 SAT 52

inzerce
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ZDF Neo 53

306 MHz 6900 QAM256 Retro Music TV 27

Kinosvět 35

ČT D/ART SD 14

ČT 1 HD 1

ČT 2 HD 2

314 MHz 6900 QAM64 ARD Das Erste 43

BR Nord 44

HR fernsehen 45

SWR Fernsehen 46

Rezerva Z 3 58

322 MHz 6900 QAM64 Rezerva 59

Rezerva 60

Rezerva 61

FREKVENCE SR MODULACE PROGRAM

330 MHz 6900 QAM256 Nova Cinema HD

Fanda HD

Nova Sport 1 HD

Telka HD

338 MHz 6900 QAM256 Prima Cool HD

Prima Zoom HD

Smíchov HD

Prima Love HD

346 MHz 6900 QAM256 Joj HD

Joj Plus HD

Prima Max HD

Sport 1 Cz HD

354 MHz 6900 QAM256 Sport 5

Óčko Expres

Barrandov Muzika

TV 8

BBC World

TA 3

Comedy Central Extra

362 MHz 6900 QAM256 Discovery

Animal Planet

UNI CZ/SK

TLC 

Automotorsport HD

CS Film/CS mini

Horor film

Rezerva R1

370 MHz  6900 QAM256 Eurosport 1 CZ

Viasat Explorer/Spice

Viasat History

Reality Emea

TV Doma HD

Rezerva  R2

378 MHz 6900 QAM256 Barrandov HD

Kino Barrandov HD

Barrandov Plus HD

Spektrum HD

386 MHz 6900 QAM256 AXN CZ

AXN White

AXN Black

Disney Channel

Nickelodeon

AMC HD 

Rezerva R3

394 MHz 6900 QAM256 Minimax

Film + HD 

Reality Kings

Rezerva R4

Rezerva R5

402 MHz 6900 QAM64 RTL

RTL II

Rezerva R 6

570 MHz 6900 QAM64 Rezerva R

AXN White

AXN Black

SEZNAM DIGITÁLNíCH PROGRAM SN

666 MHz 6900 QAM 64 HBO HD

HBO 2

HBO 3

REZERVA PRO FM ROZHLAS 8 STANIC

inzerce

přijme pro svou produkci

Kvalitáře/KvalitářKy 
Mistr/Mistrová výroby

(Středoškolské vzdělání s maturitou)

Podmínkou:
Znalost práce na PC – World, Excel.

výhodou:
Zkušenosti z technické kontroly 

a znalost německého jazyka.

Hlaste se osobně nebo volejte na číslo 
353 800 116, 602 455 311

provoz Ostrov, Hroznětínská 1318

SEZNAM DIGITÁLNíCH PROGRAMŮ TKR OSTROV ROZŠířENÁ NABíDKA
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den rodIn 2016
mgr. Jana míglová

Nezisková organizace Náhradním rodi-
nám, o.p. s. ve spolupráci se Statutárním 
městem Karlovy Vary pořádá v sobotu 
14.  května  od  10.00  do  18.00  hod. 
v  prostorách  Volnočasového  areálu 
Rolava v Karlových Varech DEN RODIN. 
Akce  je zaměřená na propagaci posky-
tovatelů  sociálních  služeb  a  podporu 
náhradní rodinné péče. Ve všech prosto-
rách areálu čeká na návštěvníky pestrý 
doprovodný program a bohatá tombola. 
Hlavním hostem programu je zpěvačka 
Monika  Absolonová.  Zveme  všechny, 
kteří  si  chtějí  užít  hezký  den  s  celou 
rodinou.

noc s andersenem

mgr. Jana múčková

Tradiční  nocování  malých  čtenářů 
v knihovně vyšlo na první aprílový pátek. 
Letos sice s knížkou Expedice z pohlednice 
od Vratislava Maňáka, ale my jsme se roz-
hodli připomenout 700. výročí narození 
Karla IV. Úkoly a hry byly sestaveny tak, 
aby se týkaly Karla IV. a jeho doby. V rámci 
Noci s Andersenem se konalo i unikátní 
vystoupení  Pouličního  divadla  Viktora 
Braunreitera,  šité na míru pro knihovny 
a  zaměřené  právě  na  dobu  Karla  IV. 
a dětem se moc líbilo.
Akci zahájila ředitelka knihovny Irena 

Leitnerová. Následovalo šermířské vystou-
pení a poté byly děti rozděleny do družstev 
a mohly se vydat na první stanoviště, plnit 
soutěžní  úkoly.  Akce  se  letos  zúčastni-
lo 29 dětí rozdělených do čtyř družstev: 
Rytíři, Mágové,  Lučištníci, Mniši.  Cílem 
nocování bylo nasbírat co nejvíc pražských 
grošů na soutěžních stanovištích. Kromě 
spousty soutěží a her čekala děti tradiční 

noční stezka odvahy po parku, kde číhalo 
šest strašidel a od nichž družstva získala 
za správnou odpověď korunovační kleno-
ty. Na stezce odvahy děti potkaly vodníka, 
upíra, čarodějnici, čerta, smrťáka a ducha. 
Poté je uklidnilo předčítání z vybrané kni-
hy  a  následovalo  zahánění  statečných 
nocležníků  do  hajan.  Ráno,  po vydatné 
snídani, se účastníci shromáždili v Oddě-
lení pro mládež, kde každý získal pamětní 
list a drobnost jako vzpomínku na letošní 
ročník Noci  s Ander senem.  Stejně  jako 
každý rok, i letos patří naše díky pizzerii 
Mamma Mia Ostrov, díky níž si mohly děti 
pochutnat na výtečné pizze a ovoci. Věří-
me,  že Noc  s Andersenem  se  opět  líbi-
la. Všem malým čtenářům, kteří se letos 
nezúčastnili,  vzkazujeme:  Choďte  do 
knihovny, soutěžte a hlavně ČTĚTE – Noc 
s  Andersenem  je  především  odměnou 
pilným čtenářům.
Pro více  informací kontaktujte: Měst-

ská  knihovna  Ostrov,  tel.  353 434 309, 
muckova@mkostrov.cz

klUb českýcH 
tUrIstů

rndr. františek wohlmuth

Kalendář  veřejných  turistických  akcí 
v květnu
6. května: Českomoravská vysočina; 
Žďárské vrchy (čtyři dny)
7. května: Májovým Chebskem; Prohlídka 
vodního díla Skalka
14. května: Boží Dar; Štola Johanes na 
Zlatém kopci
21. května: Slavkovský les; Málem zaniklá 
obec Kostelní Bříza
28. května: Podél Sázavy ze Zlenice do 
Českého Šternberka (dva dny)
4. června: Krušné hory; Přírodní 
rezervace Jezeří
Bližší  informace  (doba odjezdu,  počet 
km, org. propozice) budou k dispozici 
vždy od středy pro příslušný sobotní ter-
mín ve vitríně KČT na Mírovém náměstí 
u autobusové zastávky na K. Vary. Více 
na: www.turiste.webpark.cz

Děti na Noci s Andersenem také plní soutěžní úkoly. | Foto: Archiv MK Ostrov

Ratibořský potok u Žlutic | Foto: autor textu
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pozvÁnka neJen 
pro dIabetIky

Judita Ilková, předsedkyně

Územní organizace Svazu diabetiků zve 
své  členy  a  veřejnost  na  „Hudební 
odpoledne“ dne 13. května do restaurace 
Placka, která je po rekonstrukci. K posle-
chu a tanci bude hrát pan Neveselý. Začá-
tek je ve 14.00 hod., vstupné 50 Kč. Vstu-
penky  jsou k dostání v kanceláři  svazu 
(bývalá  knihovna)  vždy  ve  čtvrtek  od 
15.00 do 17.00 hod.

mddm ostrov
zuzana Janecká

poHÁr města ostrova
10. května 9.00-13.00 hod., hřiště mddm
Tradiční utkání studentů SŠ v malé kopané, 
volejbalu a basketbalu v rámci Olympiády 
ostrovských škol. Prvenství obhajují stu-
denti SPŠ.

poHÁr městskÉ rady – 1. tŘídy
11. května 10.00-11.00 hod., hřiště mddm
Tradiční člunkové závody prvních tříd ZŠ 
v rámci Olympiády ostrovských škol

slavnostní vyHlÁŠení vítězů ooŠ
12. května 10.00 hod., dvorana mÚ ostrov
Na  slavnostním  zakončení  20.  ročníku 
Olympiády  ostrovských  škol  vyhlásíme 
nejlepší školy a sportovce I. a II. stupně ZŠ.

výlet na kladskoU
14. května 12.30 hod.
Zveme rodiče s dětmi i samotné děti od osmi 
let na výlet k Národní přírodní rezervaci Klad-
ská, Kladským rašeliništěm – Tajga. Projde-
me naučnou stezku, navštívíme Dům příro-
dy Slavkovského  lesa, zastavíme se u pra-
mene Farské Kyselky i naučné stezky Smra-
ďoch a zdoláme rozhlednu Krásno. Akce se 
uskuteční při min. počtu 40 přihlášených 
účastníků. Cena 150 Kč/os (v ceně doprava 
a vstupné). Přihlášky: od 2. 5. v MDDM, nebo 
na: www.mddmostrov.cz

dětI rodIčům
15. května 15.00-17.00 hod., letní scéna 
mddm
Srdečně  zveme  rodiče  i  veřejnost.  Děti 
z našich zájmových kroužků představí svá 
hudební, taneční a pohybová vystoupení 
jako vyvrcholení celoroční práce.

olympIÁda mateŘskýcH Škol
18. května 9.30 hod., zámecký park
Tradiční soutěž ostrovských MŠ o Pohár 
MDDM Ostrov,  letos  na  téma  olympij-
ských disciplín

UkaŽ, co UmíŠ
27. května 16. 00 hod., mírové nám.
Děti ze zájmových kroužků představí své 
dovednosti získané v uplynulém školním 
roce. Na akci vás zveme ve spolupráci s DK 
Ostrov. Za nepříznivého počasí se program 
přesune do Společenského sálu DK.

prIma den dětí
29. května 14.00-17.00 hod.
Den  dětí  oslavíme  bohatým  progra-
mem v areálu MDDM, parku a Ekocentru. 
Kromě zábavných atrakcí, skákacích hra-
dů, malování na obličej ad. vás zveme na 
divadelní pohádku „O začarovaném štěs-
tí“ v podání ochotníků DK Ostrov. Chybět 
nebude ani  „Pohádkový park“. Vstup na 
pohádková stanoviště je možný na základě 
předem zakoupené vstupenky. Předprodej 

vstupenek: od 16. 5. v MDDM. Vstupné: 
50 Kč/dítě, doprovod zdarma. Podrobně 
na plakátech a na: www.mddmostrov.cz

sportovní HŘIŠtě, mInIGolf
V  květnu  všechna  sportoviště  v  areálu 
MDDM otevřena: všední dny 9.00-20.00 
hod., víkendy 10.00-20 hod. Rezervace 
kurtů a fotbalového minihřiště: všední dny 
tel. 736 505 681

Informace
akce:  736 505 684,  propagace,  infor-
mace:  736 505 681;  zájmová  činnost: 
731 615 657;  doprava,  ubytování: 
736 505 683;  ekonomický  úsek: 
736 505 685; www.mddmostrov.cz

vIrtUÁlní UnIverzIta III. věkU
mgr. Jana múčková

První  semestr  Virtuální  univerzity  III. 
věku, kterou pořádá Česká zemědělská 
univerzita v Praze, odstartoval v Městské 
knihovně  Ostrov  r.  2014.  Jde  o  vzdě-
lávání všeobecné, zájmové a neprofesní, 
ovšem  na  univerzitní  úrovni.  Dvakrát 
měsíčně  probíhají  schůzky  účastníků 
v příjemném prostředí učebny v knihovně, 
většinou  formou  videozáznamů,  jež  si 
mohou  studenti  kdykoli  znovu  pro-

hlédnout a pak vyplnit jednoduchý test. 
Každý semestr je zakončen závěrečným 
testem.  Po  splnění  všech  podmínek 
budou absolventi pozváni na slavnostní 
promoci v aule ČZU v Praze. Ukončení 
dalšího  semestru  proběhlo  12.  dubna. 
Jeho tématem byla Genealogie – hledáme 
své předky. Všem studentům byly předá-
ny pamětní listy a zároveň si sami vybrali 
téma následujícího semestru.
Další  semestr  začne v  září, na  téma: 

Obklopeni textilem. Virtuální univerzitu 
v  knihovně  nyní  navště-
vuje 11 studentů. Každá 
schůzka probíhá v přátel-
ském duchu;  je vidět,  že 
studenti se setkávají rádi 
a o přednáškách živě, se 
zájmem diskutují.
S radostí přivítáme další 

zájemce. Máte-li  chuť  se 
přidat do studijního týmu 
a rozvíjet si duševní kondi-
ci, pak neváhejte a kontak-
tujte  tutorku  univerzi-
ty  Veroniku  Volfovou: 
volfova@mkostrov.cz, 
nebo tel. 353 434 300.Účastnící Univerzity třetího věku | Foto: Archiv MK Ostrov

zkrUHU
pomÁHÁme těm, 
kteŘí sI bolest nevybralI.

lucie lišková

Charitativní tattoo happening Zkruhu na 
podporu Základní školy Ostrov, příspěv-
ková organizace se uskuteční 14. května 
v Domě kultury Ostrov. Iniciativa Zkruhu 
vznikla nápadem jednoho z předních čes-
kých tatérů Ondry Konupčíka, známého 
spíše jako Ondrash. Po třech účastech na 
akci Zkruhu jsem se rozhodla, jako mas-
kérka a tatérka, přenést akci také do své-
ho rodného města Ostrova, protože všu-
de  je  komu  pomáhat.  Více  o  průběhu 
minulých ročníků, tatérech i možné pod-
poře  najdete  na  FB:  Zkruhu  nebo  na: 
www.zkruhu.cz
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letoHrÁdek ostrov
mgr. zdeňka bílková

otevřeno: úterý až neděle 10.00-17.00 h.
vstupné: 40 Kč, snížené: 20 Kč, historický 
interiér: 20 Kč, první středa v měsíci vstup 
zdarma

výstavy:
12. května až 10. července
michal cihlář / cestoU
Přední  novátorský  tvůrce  (nar.  1960) 
v  oblasti  barevného  linorytu  se  věnuje 
i užité grafice, ilustraci, fotografii, kolážím, 
papírové plastice a známkové tvorbě. Je 
velkým cestovatelem a jeho deníky z cest, 
kde propojuje všechny vrstvy svého tvůr-
čího potenciálu, tvoří hlavní část expozice.
12. května až 10. července
Hana fischerová / odloŽeno, vrÁ-
ceno
Absolventka  Institutu  tvůrčí  fotografie 
Slezské  univerzity  v  Opavě  (nar.  1965) 
žije a tvoří v Chebu. Představí život svých 
vrstevníků v nečekaných a pestrých situa-
cích.
12. května až 10. července
antonín procházka / Štěstí tomU, 
kdo mne mÁ
Příslušník meziválečné avantgardy 20. stol. 
A. Procházka (1882-1945) patří k nezamě-
nitelným klasikům českého umění. Kolekci 
tvoří obrazy, kresby, grafické listy ze sbír-
kových fondů galerie.

doprovodnÉ proGramy:
15. května 13.00-18.00 hod.
exotIckÁ zaHradní slavnost
Den otevřených dveří galerie je inspirován 
exotickými motivy a výstavou M. Cihláře. 
Program zahájí skupina Caribe kubánský-
mi  a  latinskoamerickými  rytmy.  Součás-
tí  jsou  workshopy  karibských  a  kubán-
ských  tanců,  salsy  a  bachaty.  Zejména 
pro děti jsou připraveny workshopy: lino-

rytová  dílna,  výroba  piňaty,  exotických 
píšťalek  a  mexických  šperků.  Program 
doplní  malování  na  obličej  inspirované 
aztéckými motivy. Dospělí se mohou těšit 
na  autorskou  komentovanou  prohlídku 
výstavy  Michala  Cihláře  a  přednášku 
o restaurování. Vstup volný.
31. května 16.00-19.00 hod.
lInorytovÁ dílna
Výtvarná dílna Kateřiny Brindzové pro děti 
i dospělé, zaměřená na linoryt. Při tvorbě 
se budeme inspirovat grafickými listy M. 
Cihláře. Vstupné 50 Kč

pŘIpravUJeme:
2. června 17.00-18.00 hod.
přátelské setkání s Hanou fischerovou
Autorská komentovaná prohlídka a přátel-
ské setkání s fotografkou Hanou Fische-
rovou. Vstupné zdarma.

pIano pUtovalo 
z radnIce

Irena Janečková

Přípravy na výstavu „Toskánští Habsbur-
kové a ostrovské panství 1808-1918“, kte-
rá  bude  pro  veřejnost  otevřena  od 
21. května, zahrnuly mj. i přemístění piana 
z  výstavních  prostor  Staré  radnice  do 
Oranžerie  Václava  Havla  v  Městské 
knihovně. Stalo se tak za pomoci stěhova-
cí firmy poslední březnový den. Radnice je 
až do 20. května pro veřejnost uzavřena. 
Piano  bude  nyní  sloužit  pro  koncertní 
vystoupení (především žáků ZUŠ Ostrov), 
která by se  jinak konala právě na Staré 
radnici.

nÁměstí 
plnÉ ŘIdIčů

miloslav liška (kráceno)

„Ať  je  teplo,  nebo  zima,  s  Ostrůvkem  je 
vždycky  prima!“  Posuďte  sami:  krásné 
omalovánky, pexeso, balonek i konzultace 
u stánku České průmyslové zdravotní pojiš-
ťovny. Dobré rady a reflexní prvky od BESIPu. 
Dobrovolná kontrola ve stanici technické 
kontroly nejmenších dopravních prostředků 
a nácvik dechové zkoušky pro malé řidiče 
i jejich dospělý doprovod u výjimečně tole-
rantních strážníků MP Ostrov. Nezávisle na 
množství zjištěného alkoholu v dechu čekaly 
na každého kulisy opice i strážníka – na vese-
lé fotografie. Naopak plné soustředění vyža-
dovala jízda zručnosti pod bedlivým dohle-
dem preventistů, pak vlastnoruční výroba 
památeční placky a honem na prohlídku slu-
žebních vozidel městské policie. Neobvyklá 
zkouška toho, jak se sedí vězňům ve speci-
álním autobusu či sanitce vězeňské služby 
také nebyla k zahození (vč. zkoušky jejich 
houkačky);  omlouváme  se  za  hlučnější 
nedělní odpoledne všem, kdo bydlí u náměs-
tí. Pak se ještě přihlásit do závodů kočárků, 
nebo aspoň fandit soutěžícím a nevynechat 
pózování s živými mimoni. Pro závodníky 
pitný režim Mattoni, pro nejlepší věcné ceny 
od Millaminis a Hvězdných stropů. To byla 
letošní  akce  „Malý  řidič,  taky  řidič“  na 
Mírovém  nám.  u  příležitosti měsíce  bez-
pečnosti. Všem, kdo přišli i přijeli, děkuje tým 
RC Ostrůvek (www.centrumostruvek.cz).

Antonín Procházka: Štěstí | Foto: Archiv galerie

Piano se stěhuje do oranžerie. | Foto: Irena Janečková

Ilustrační foto: Miloslav Liška
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zaŠívÁrna ostrov
milan veselý

Slunce  Zašívárnu  pohltilo  a  zaplavilo 
vlnou inspirace k výletům a sportovním 
aktivitám.  Abychom  posílili  vzájemné 
vztahy  a  spolupráci  uživatelů,  rozhodli 
jsme se oživit pro mnohé „retro“ hry jako 
kuličky, skákání gumy a další, které mnozí 
vyzkouší poprvé. Opět jsme začali využí-
vat hřiště u Zašívárny k míčovým hrám 
a  pohybovým  aktivitám.  Uživatelům 
NZDM během provozní doby klubu půj-
čujeme sportovní vybavení, aby svůj čas 
trávili aktivně i mimo jeho prostory. Při 
návštěvách  se  u  nás  klienti  seznamují 
s mnohdy zapomenutými zvyky různých 
kultur. V dubnu jsme se věnovali oslavě 
Mezinárodního  dne  Romů,  romskému 
jazyku  a  tradicím,  květen  se  ponese 
v  duchu  rodiny  a  toho,  jak  je  vnímána 
v kontextu náboženství a různých států. 
Původní tým prošel proměnou a k Lence 
a Milanovi přibyly nové pracovnice: Dáša 
s  Eliškou.  Věříme,  že  naši  klienti  tuto 
změnu přijmou jako nový vítr, jenž pone-
se naši  pomyslnou  loďku vstříc  novým 
obzorům.
Služba  příprava  do  školy  zahrnuje 

možnost přijít do klubu a napsat si v něm 
domácí  úkoly,  vyhledat  a  vytisknout 

podklady  pro  školní  referáty.  Poradit 
se,  jak se připravit na písemku nebo jak 
dlouhodobě pracovat na zlepšení prospě-
chu. Pomáháme dětem najít způsob učení, 
který  jim vyhovuje, kontrolovat si samo-
statně pomůcky a psací potřeby a motivu-
jeme je k pravidelnosti. Dětem také asis-
tujeme  při  vyhledání  doučování,  které 
zajistit nemůžeme.
několik zásad, které při učení pomůžou:
 · Domácí  příprava  začíná  sledováním 
školního  výkladu  a  vedením  poznám-
kových sešitů. Nic naplat, bez toho to 
nejde.

 · Učení  je  třeba  zopakovat  stejný  den, 
kdy byla látka ve škole vyložena, aspoň 
pročtením poznámek, protože až 80 % 
látky se do druhého dne může z hlavy 
vypařit. Po dvou až  třech dnech  tedy 
stojí učení mnohem víc úsilí.

 · Každý den v týdnu by měl mít svůj stálý 
čas, kdy usedáme k učení. Zpříjemnit si 
ho tichou hudbou, čajem, nebo se učit 
spolu s kamarádem, může z učení udělat 
příjemně strávenou dobu.

 · Najděte si způsob, který vám vyhovuje: 
někdo se lépe učí při nahrávání pozná-
mek na mobil. Jiný při  čtení  z učebni-
ce pochoduje pokojem kilometry  tam 
a zpět, dalšímu připadá nejjednodušší 
přepisování poznámek vlastními slovy. 
Pokud se vám dobře šprtá při stoji na 
hlavě, směle do toho.

 · Vytvářejte si mnemotechnické pomůcky. 
Ivan Vedl Xenii Lesní Cestou Do Města. 
Uhodnete, k čemu slouží tahle?

 · Pokud vás čeká učení na víc předmě-
tů, je dobré začít tím snazším. Člověk 

má lepší pocit a pak i těžší předměty 
zvládne lépe.

 · K ústnímu zkoušení se připravujte jako 
na  referát,  aby  do  něj  učitel  nemu-
sel  zasahovat.  Na  prvním  místě  sdě-
lujeme  to  důležité,  pak  přecházíme 
k podrobnostem. Pokud mluvíte (nejlé-
pe k věci), učitel nemá šanci rozhodit vás 
nečekanou otázkou.

 · Výborné  je zapojit  smysly  (čich, hmat, 
sluch, zrak, chuť). Může být fajn spojit si 
učení o Tatrách s chroupáním Tatranky, 
poznámky o fotosyntéze pročítat v lese 
či parku a po fyzice si dát za odměnu 
jeden díl Teorie velkého třesku.

 · Pomáhá  podtrhávání,  barvy,  zvýraz-
ňování.  Pomůžete  tak  nastartovat 
obrazovou paměť mozku, když se vám 
slévají témata dohromady. Pokud si sta-
rověkou  Indii  podtrháte modře  a  sta-
rověkou  Mezopotámii  žlutě,  pravdě-
podobnost,  že  Alexandr  Veliký  bude 
proplouvat Brahmaputrou, velice klesne.

 · Jak  na  definice,  pravidla  a  cizí  slova, 
která je třeba naučit se jako básničku? 
Opakovat  a  opakovat,  lépe  s  přestáv-
kami  a  častěji.  Paměti  také  pomáhá 
opakování před spaním, jak zjistili věd-
ci. Neuškodí ani poučku si „přeložit“. Ze 
zdánlivě příšerné věty: „Chemická slou-
čenina vodíku s kyslíkem, jež produkuje 
minimálně bellů, působí erozí na vrstvy 
hornin, uložených podél její trajektorie,“ 
se tak snadno vyklube pořekadlo: „Tichá 
voda břehy mele.“

Služba  je  poskytována  z  finančních 
prostředků  poskytnutých Karlovarským 
krajem a městem Ostrov.

ekocentrUm ostrov
zuzana Janecká

mÁJový prIma cUp
7. května 10.00 hod., vykmanov
VII.  ročník  klubového  pětiboje výstavní 
a  jezdecké  soutěže. Děti změří  své  zna-
losti  a  dovednosti  v  kategorii  Výstavní 
(mladý vystavovatel, Lead rein, First riden) 
a Jezdecké (slalom, jízda zručnosti, bare-
ly). Zhlédnout můžete i vystoupení přiro-
zené komunikace s koňmi a psy. Vyhlásíme 
nejlepší kuchařinku a nejlépe vystrojené-
ho poníka. Po celou dobu bude možnost 
opékat buřty. Na akci vás zvou Stáj Prima 
Horseland sp. a EC.
noc se zvíŘÁtky
13.-14. května
Přenocování v areálu EC pro děti ve věku 
7-10 let. Spousta zábavy a legrace, soutě-
že, noční hra. Přihlášky od 6. května na: 
www.mddmostrov.cz,  nebo  v  kanceláři 
EC. Cena 150 Kč

mladý cHovatel pony
27. května 15.00-18.00 hod., ec
Soutěž  v  chovatelských  a  jezdeckých 
dovednostech  získaných  ve  školním 
roce  2015/2016  v  kroužku  EC  Mla-
dý  chovatel  Pony.  Děti  v  kategoriích 
do 8 let, začínající chovatel a pokročilý 
chovatel změří své dovednosti v testu 
a praktických disciplínách: předvedení 
koníka, čistění kopýtka a jízda zručnosti. 
Akci pořádá ZÚ Mladý chovatel Pony za 
podpory EC, Stáje Prima Horseland sp., 
města Ostrova a KV kraje. Soutěž zakon-
čí opékání buřtů.
pozneJ a cHraň - do lIstopadU
Vědomostní soutěž pro všechny: každý 
týden najdete na nástěnce ve vstupní 
hale EC otázku týkající se našich zvířá-
tek nebo zvířat ve volné přírodě. Přihlá-
sit se může kdokoli řádným vyplněním 
soutěžní  kartičky:  uveďte  jméno,  pří-
jmení, adresu a telefon. Vždy na konci 

měsíce  losujeme čtyři výherce,  jejichž 
jména uveřejníme.
proHlídky pro ŠkolskÁ zaŘízení
po-pá 8.30-12.00 hod.
Dopoledne rádi přivítáme děti z MŠ, ZŠ 
i SŠ na prohlídky s odborným výkladem. 
Prohlídka trvá 40 minut. Poutavé vyprávě-
ní seznámí děti s místní faunou, mohou si 
určitá zvířátka pohladit, pochovat či nakr-
mit. Nutná je předchozí rezervace na tel. 
731 615 658.

nÁvŠtěvní HodIny pro veŘeJnost:
po-ne  13.00-17.00  hod.  Udělejte  si 
odpolední  procházku  a  prohlédněte  si 
naše venkovní voliéry  i  chovatelské klu-
bovny. Vstup zdarma

Informace k akcím a kroUŽkům: 
po-pá 10.00-17.00 hod., tel. 731 615 658, 
602 600 995, FB: Ekocentrum MDDM 
Ostrov, www.mddmostrov.cz
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městskÁ knIHovna ostrov
mgr. Jana múčková (kráceno)

iQrace
Ještě do 31. května
Zábavná hra pro děti a mládež, na principu 
GeoCachingu: Hledej QR kódy, naskenuj, 
odpověz a vyhraj (tablety, společenské hry, 
flash disky aj.)!

zÁtIŠí
1. května až 30. června
Soutěž  pro  amatérské  fotografy.  Sta-
čí  zaslat  fotografii  na  dané  téma  na: 
fotosoutez@mkostrov.cz

pamÁtky a stavby kv kraJe 
v kolÁŽícH z kraJek
2. až 31. května, chodby – oddělení pro 
dospělé
Putovní  výstava  dětských  prací  z  loň-
ských  Her  bez  hranic  (Kraslice).  Druž-
stva z 15 knihoven regionu měla vytvo-
řit  koláž  z  krajek,  představující  stavbu 
z jejich města.

matka země – otec vesmír
2. až 31. května, oranžerie václava Havla
Výstava energetických obrazů a automa-
tických olejomaleb Renaty Valentové

kytarIstÉ v knIHovně
4. května 16.00 hod., oddělení pro dospělé
Ukázka hry na kytaru (žáci a učitelé ZUŠ 
Ostrov)

Jak Jsem Je znal
4. května 17.00 hod., oranžerie, vstupné 
100 kč (80 kč v předprodeji)

Vyprávění  Jana  Cimického  o  zážitcích 
a  vzpomínkách  na  slavné  a  zajímavé 
osobnosti u nás a ve Francii

sítotIsk na textIl
5. května 16.00 hod., učebna, kurzovné 
160 kč
Tvůrčí dílna Zdeňky Bílkové: dekorování 
textilní tašky technikou sítotisku. Veškerý 
materiál bude k dispozici.

bItva o palÁc prInců
6. května 15.00 hod., oddělení pro mládež
Deskové hry pro malé  i velké. Naučíme 
vás  pravidla,  ukážeme  nabídku  společ. 
her a můžete i soutěžit. V herním klubu 
každých 14 dní, vždy v pátek odpoledne. 
Široká nabídka her, jež lze i zapůjčit.

Óm cHantInG
6. května 17.00 hod., oranžerie, vstupné 
dobrovolné
Léčivý zpěv mantry ÓM s Danou Kolovrat-
níkovou

napŘíč afrIkoU – z domova aŽ na 
stŘelkový mys
9. května 17.00 hod., učebna, vstupné 
40 kč (20 kč v předprodeji)
Přednáška Andrey Kaucké z cest po Africe. 
Z Janova do Tuniska po východním pobřeží, 
Libye, Súdán aj. Putování zakončí povídání 
o Tanzanii.

malí UmělcI
10. a 12. května 17.00 hod., oranžerie 
václava Havla
Koncert žáků ZUŠ Ostrov

korÁlkovÁní, ketlovaný Šperk
16. května 15.30hod., učebna, kurzovné 
280 kč
řemeslný  kurz  pro  veřejnost.  Veškerý 
potřebný materiál  k dispozici.  Lektorka: 
Miloslava Čanigová

pěŠky za neobvyklostmI severo-
zÁpadnícH čecH
19. května 17.00, učebna, vstupné 50 kč 
(30 kč v předprodeji)
Přednáška Jana Křivance. Co na  to von 
Humboldt, Dubinský  potok,  proč  uniká 
hélium,  Mlýnecká  kyselka  až  ve  Vídni, 
Čertův mlýn, co spojuje buky a olovo atd. 
Autor u obrázků z KV a Ústeckého kraje 
ukáže,  že  výpravy  za  dobrodružstvím 
nemusí směřovat do exotických zemí. Plno 
zajímavých a neobvyklých míst je i zde, jen 
je třeba se dívat.

bItva o palÁc prInců
20. května 15.00 hod., oddělení pro mládež
Deskové hry pro malé  i velké. Naučíme 
vás  pravidla,  ukážeme  nabídku  společ. 
her a můžete i soutěžit. V herním klubu 

každých 14 dní, vždy v pátek odpoledne. 
Široká nabídka her, jež lze i zapůjčit.

HledÁme svÉ pŘedky
20. května 15.00 hod., učebna, vstupné 
50 kč (30 kč v předprodeji, studenti 
vU3v zdarma)
Genealogie,  možnosti  hledání  předků. 
Martin  Slaboch,  předseda  České  gene-
alogické  a  heraldické  spol.  vás  sezná-
mí  s  archiváliemi  k  pátrání,  sestavení 
rodokmenu a pořádání rodových sjezdů.

absolventský koncert
25. května 17.30 hod., oranžerie václava 
Havla
Koncert absolventa ZUŠ

JacHtInG a expedIce placHetnIcí
26. května 17.30 hod., učebna, vstupné 
50 kč (30 kč v předprodeji)
Tomáš Kůdela se jachtingem zabývá 13 let, 
na  jachtě  zažil  mnohá  dobrodružství; 
podělí se o ně na přednášce s ukázkami 
záběrů z cest.

zdraví od zÁkladU
27. května 17.00 hod., oranžerie vH, 
vstupné 50 kč
Přednáška Karla Erbena o homocysteinu 
a  jeho  škodlivých účincích.  Představení 
knihy  Homocystein,  civilizační  choro-
by a biochemické zdraví. Rezervaci vstu-
penek nutno učinit v centru PPZ na tel. 
608 526 462  (Jana  Klimešová-Cimická), 
nebo na: http://paralelnipece.cz/predna-
sky

teddy bear pIcknIck
každou středu v 10.30 hod., odd. pro mlá-
dež, vstupné 50 kč
Angličtina  pro  nejmenší  a  jejich  rodi-
če  s  rodilou  mluvčí  Lisou  Cunniff,  bez 
jakýchkoli předešlých jazykových znalos-
tí;  jednoduché  říkanky,  učení  poslechu 
a  porozumění,  čtení  krátkých  příběhů, 
základní pohybové aktivity; medvídka či 
jiného plyšáčka s sebou!

Více  na:  www.mkostrov.cz,  www.face-
book.com/knihovnaostrov. Dotazy, námě-
ty:  info@mkostrov.cz,  tel.  353 434 300, 
773 546 490.  Možnost  levnějších  vstu-
penek  v  předprodeji.  Rezervace  vstu-
penek: on-line na našich webových strán-
kách, v přehledu akcí  (přímo u vybrané 
akce), telefonicky, e-mailem nebo osobně.

inzerce

přijme pro svou produkci
ženy do stálého pracovního poměru 

na ranní a odpolední směny
3 dny ranní – 3 dny odpolední – 3 dny volna

KoNtrolorKy Kvality 
lisovaNýCH výrobKŮ

Zaškolení na práci bude provedeno ve firmě
Nástup po pohovoru možný ihned!
Dopravu do zaměstnání lze zajistit

Hlaste se osobně nebo volejte na číslo 
353 800 116, 602 455 311

provoz Ostrov, Hroznětínská 1318
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ostrovŠtí badatelÉ-amatÉŘI
mgr. zdenka čepeláková (kráceno)

Pro každou obec je nedocenitelným darem, 
má-li své badatele. Nejen profesionály, ale 
také badatele-amatéry. Bádají při zaměstnání, 
a  protože  „amatér“  pochází  z  latinského 
„amare“ (milovat), věnují se bádání s láskou. 
Jejich předmět bádání bývá úzce vymezen, 
proto dosahují solidních výsledků. Měsíčník 
„Krušnohorský  luft“  z  února  (roč.  5/02) 
obsahuje mj. stať „Vodní kola na katastru 
města Ostrova“, práci ostrovského autora 
Martina Hanče. Shromáždil v ní soustavně, 
s  dostupnými  informacemi,  podloženými 
dobovými materiály a mapami, úctyhodnou 
faktografii  tohoto  tématu:  mlýny,  hamry 
a papírny v okolí Ostrova, poháněné vodní 
energií a rozšířené především od 16. stol. 
Samostatnou  kapitolu  by  ovšem  před-
stavovala  různá  těžební  zařízení  Jáchy-
movska.  Zdrojem vodní  energie  byly  pro 
Ostrov zdejší vodní toky, Bystřice a do ní se 
vlévající Jáchymovský potok (též Veseřice). 
Většina původních, vodní energii využívají-
cích objektů již neexistuje. Pamětníci vzpo-
menou na Šlechtův mlýn, stojící kdysi na 
místě  dnešního  fotbal.  hřiště  MDDM, 
a přežívá i místo, kde byla umístěna turbína: 
v nice Pohledové zdi v Zámeckém parku. Vše 
ostatní bylo třeba hledat, objevovat zbytky 

objektů a místa, kde byl vodní pohon zjištěn, 
zaznamenávat je do map i fotograficky. Tedy 
práce na celá léta. Výsledky jsou překvapivé. 
Jen v samotném Ostrově, tehdy nevelkém, 
působilo pět mlýnů, hamr, stoupa na tříslo, 
pozdější valcha a knihtiskárna a drtička kůry 
pro koželužnu. Nemluvě o desítkách dalších 
zaznamenaných vodních kol mimo Ostrov, 
na Bystřici, Jáchymovském potoce i na blízké 
části Ohře. Techniky by nepochybně zaujaly 
pečlivě  uváděné  parametry  jednotlivých 
provozů. Nejde jen o zachycení nenávratně 
mizejících kapitol historie Ostrova a blízkého 
okolí. Stať Martina Hanče, zřejmě jen zlomek 
jeho práce, uvádí: Hlavním zdrojem energie 
byla  po  mnoho  století  tekoucí  voda.  Ta 
poháněla vodní kola a mnohem později i tur-
bíny…  Nesvědčí  to  i  o  znalostech 
a schopnostech někdejších obyvatel? O sna-
ze využít všech možností daných přírodním 
prostředím? Byla to, kromě vodních kol, také 
levná  doprava  palivového  dřeva  z  výše 
položených lesů po Bystřici. Soustava kaná-
lů, městského i těch, které odváděly přemíru 
vody ze sněhu tajícího v horách, aby nedo-
cházelo k záplavám. Není řešení tehdejších 
problémů blízké i problémům současným?
Pečlivé  zpracování  map  a  další-

ho  obrazového  materiálu  ke  stati 
v „Krušnohorském luftu“ i grafickou úpravu 

článku provedl další z ostrovských badate-
lů-amatérů, Jiří Lázinka. Těžištěm jeho sou-
stavné  činnosti  je  shromažďování  histo-
rických snímků Ostrova – je  jich už něko-
lik set – a jejich porovnávání se současnou 
situací. Buďme oběma vděčni za jejich práci, 
tak užitečnou právě pro Ostrov. Přirozený 
tok  jeho dějin se  totiž dostal, doslova ze 
dne na den, do zcela nového řečiště. Hodně 
památek, předmětů a  informací tak vzalo 
zasvé. A pamětníci se svými vzpomínkami 
odcházejí…
inzerce

V MĚSÍCI DUBNU JSME PRO VÁS VEDLE OC TESCO OTEVŘELI NOVOU

 MYCÍ PROGRAMY:

	mytí horkou vodou 
 s mikropráškem

	oplach změkčenou vodou

	voskování vozidla

	oplach do lesku 
 demineralizovanou vodou

Samotné mytí jsme doplnili 2 vysavači na čištění vnitřku vozidel, pračkou na textilní 
koberce s možností suchého či mokrého praní, zařízením pro doplnění kapaliny do 
ostřikovačů, kompresorem na huštění pneumatik, parfémovačem interiérů vozidel, kle-
padli koberců, držáky na koberce pro mytí tlakovou pistolí  a umyvadlem s pitnou vodou 
na umytí rukou.

SAMOOBSLUŽNOU MYČKU AUT

PŘIJĎTE SI K NÁM SVÉ AUTO KVALITNĚ A LEVNĚ UMÝT, VYČISTIT A NAVONĚT !

Ostrov - samoobslužná myčka

inzerce
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maJÁles pŘIveze mIG 21
martina pavlasová, dk ostrov

K významným akcím Majálesu patří kon-
certy v Zámeckém parku. Loni Dům kultu-
ry ve spolupráci s městem a studenty pořá-
dal  I. ročník, který přilákal 890 platících 
návštěvníků. Akce sklidila pozitivní ohlasy 
a upoutala i pozornost médií. S propagací 
nám  pomohli  studenti  a  velkou  měrou 
i  uživatelé  sociálních  sítí,  kteří  tam  po 
skončení akce psali svá hodnocení. Zde je 
několik ukázek z FB profilů:
winston wolf: „To byla pecka!!! Dýchala 
na mě atmosféra festivalů!“
bárbra Habánová: „Včera to bylo super!!! 
Skvělý výběr kapel. Taková akce v Ostrově 
chyběla – doufám, že se stane tradicí! Moc 
díky.“
samotné kapely na fb také nešetřily 
chválou:
alexandr Šťastný:  „Za After  Party  Band 
ZUŠ Ostrov také děkuji, že jsme mohli na 
velmi úspěšném a historicky prvním stu-
dentském Majálesu Ostrov vystoupit. Tím 
spíš, že našich 13 členů z 15 je přímo spjato 
právě s Gymnáziem Ostrov a SPŠ Ostrov…“
ricardo delfino: „Ještě bych se rád ohlé-
dl za úžasnou sobotou 23. 5. , což byl pro 
mne ohromný zážitek. Na to, že se jednalo 
o první ročník Ostrovského Majálesu, tak 
takhle hojnou účast jsem nečekal. Nedoká-
žu odhadnout kolik… Samo o sobě zahrát 
s kapelou Ben Dover až po Wohnout byla 
docela velká výzva, protože není možné 
naše vystoupení srovnávat. Kluci byli boží 
a vy jste byli boží, že jste nám projevili svou 
přízeň a nerozutekli  jste  se po krásných 
prostranstvích zámeckého parku, ale zůsta-
li jste i na nás. Děkuji. Groove Town a Rybič-
ky 48 byli  perfektním  završením večera. 
Šíleně moc jsem si to užil. Ať žije Majáles 
Ostrov 2015. Těším se na příští ročník.“

Vraťme  se  ale  k  letošnímu  ročníku, 
který  se  koná  3.  června  od  15.00  hod. 
v Zámeckém parku. Dramaturgie DK zača-
la na jeho přípravách ihned po skončení I. 
ročníku, úporným sháněním hlavní kapely 
MIG 21. Jakmile k dohodě došlo a kapela 
souhlasila s termínem, mohlo se plánovat 
dál. Od podzimu se dramaturgyně Ilona 
Hálová začala měsíčně scházet se studenty 
gymnázia, kteří měli zájem akci spolupořá-
dat. Výsledkem je tento program:

15.00-15.45 hod. QUIet
Multigenerační  pop-rocková  českoslo-
venská  kapela  (založená  2012)  pochází 
z Českých Budějovic. Mezi milníky v jejich 
kariéře patří rok 2013, kde v celorepubli-
kové soutěži kapel „Skutečná liga“ skončili 
na 11. místě z celkových 300.
16.00-16.45 hod. lIwId
Energická kapela si i přes krátkou existen-
ci již dokázala vydobýt místo mezi množ-
stvím rockových kapel a směle si razí cestu 
ke slávě. V roce 2009 jsme je mohli slyšet 
na společném turné s kapelou UDG, nebo 
si je můžeme pamatovat díky hitu Blondý-
na z Londýna.
17.00-17.45 hod. artvox
Kapelu založil r. 2010 Marek Diviš s myš-
lenkou  předvést  lidem  zcela  odlišnou, 
nekonvenční hudbu, která by oslovila duši 

publika a zároveň se vymykala současným 
trendům. Velkou inspirací kapely jsou jazz, 
rock-blues, ale i alternative rock.
18.00-19.00 hod. sabraGe
Během  své  existence  stihli  natočit  dva 
singly, album a tři videoklipy. Mají za sebou 
řadu vystoupení na festivalech i v klubech. 
Jsou  často vybíráni  jako  předkapela:  už 
předskočili např. skupinám Chinaski, No 
Name, Davidu Kollerovi, Mandrage, Rybič-
ky 48, Vladimír Mišík & Etc. Roku 2013 zví-
tězili v soutěži Natruc Talent nad více než 
200 hudebními uskupeními z celé ČR.
19.15-20.15 hod. meGapHone
Jeden z objevů mladé pražské scény. Sku-
pina na počátku r. 2013 natočila debutové 
album Gift Shop, které pokřtil zpěvák Matěj 
Ruppert (Monkey Business). Základem je 

energická show ve funky-rock-reggae par-
ty stylu, která nikoho nenechá sedět.

21.00-22.00 hod. mIG 21
Hlavní  hvězdy  večera  určitě  nemusíme 
představovat!
Vstupenky  na  akci  jsou  již  v  prodeji 

v infocentrech města Ostrov nebo je lze 
koupit  online  v  předprodeji  na:  www.
dk-ostrov.cz. Za pořadatele věřím, že akce 
bude pokračovat ve stejném duchu jako 
loni, a doufám ve slunečné počasí.

Loňský koncert v parku přilákal stovky posluchačů.
Foto: Martina Pavlasová

Skupina Liwid vystoupí jako druhá v pořadí.
Foto: Agentura kapely

Kapela Megaphone nenechává své posluchače 
v klidu sedět. | Foto: Agentura kapely

Asi největší lákadlo letošního Majálesu: MIG 21
Foto: Agentura kapely

xx. ostrovskÉ 
varHanní Jaro

r. kamarádová, realizační tým (kráceno)

Ostrovské varhanní jaro je tradičním svát-
kem klasické hudby. Prezentuje varhany 
jako královský nástroj a představuje řadu 
umělců. I letos jsme připravili tři koncerty, 
kde kromě varhan uslyšíte i zajímavé sólis-
ty. Výčet autorů je garancí dobré hudby, 
ale i příslibem pro náročnější posluchače.
proGram:
8. května neděle 15.00 hod.
varHany & panova flÉtna
Jaroslav  Tůma:  varhany,  Liselotte  Roky-
ta:  Panova  flétna  (Holanďanka,  žijící 
na  Moravě);  autoři:  Geminiani,  Kuchař, 
Rheinberger, Fauré, Debussy
15. května neděle 15.00 hod.
varHany & trUbka
Irena  Chřibková:  varhany,  Jan  Verner: 
trubka,  křídlovka;  autoři:  Charpentier, 
Couperin, Bach, Händel
29. května neděle 15.00 hod.
varHany & zpěv
Pavel Kohout: varhany, Martina Sehylová: 
zpěv (ostrovská rodačka); autoři: Mozart, 
Mendelsohn-Bartholdy, Dvořák
Vstupné je dobrovolné a bude použito 

ke krytí nákladů těchto koncertů, které se 
konají za finanční podpory města Ostrova, 
KV kraje, některých ostrovských lékařů aj. 
Všem sponzorům patří velký dík, bez jejich 
spoluúčasti  bychom  koncerty  nemohli 
uskutečnit. Těšíme  se  na vaši  návštěvu. 
Více  na:  farnostostrov.wordpress.com, 
FB: římskokatolická farnost Ostrov.
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25 let cHarIty 
v ostrově

mgr. tomáš fexa, ředitel

U příležitosti 25. výročí vás zveme na kon-
cert Scholy Gregoriana Pragensis, který se 
uskuteční v pátek 6. května v 18.00 hod. 
v kostele sv. Michaela a Panny Marie Věrné 
v Ostrově. Prodej vstupenek před koncer-
tem, více na: www.ostrov.charita.cz

dětI „pracUJí“ 
na festIvalU

Ilona Hálová

Dětský filmový a televizní festival Oty Hof-
mana je pro děti, proto je správné, že se i ony 
zapojují do jeho příprav. V únoru jsme oslovi-
li děti prvního stupně ZŠ, aby nám pomohly 
vymyslet image plakátu festivalu. Zajímalo 
nás, co děti napadne, když se řekne „filmový 
muzikál“, co navrhnou. Do konce března, kdy 
byla uzávěrka soutěže, se nám sešlo cca 50 
prací  ze  ZŠ  Masarykova.  Škoda,  že  děti 
z dalších škol se do soutěže nezapojily. Medi-
ální „hvězdou“ se stane Kateřina Hoiszová 
(ZŠ Masarykova): namalovala obrázek bale-
tek, které jsme použili jako ústřední motiv 
plakátu 48. dětského filmového a televizní-
ho festivalu Oty Hofmana. Vítězka vyhrála 
členství v dětské porotě a volnou vstupenku 
na všechny pořady FOH. Všechny ostatní 
výkresy budou vystavené po dobu festivalu 
v  Domě  kultury. Všem  dětem  děkujeme, 
Kačence blahopřejeme a zároveň představu-
jeme plakát vytvořený dle výkresu Kateřiny 
Hoiszové.

Plakát FOH dle výkresu Kateřiny Hoiszové
Graficky zpracovala: Martina Pavlasová (výřez)

fIscHerův 
varHanní festIval

martina pavlasová

V místě,  kde velkou  část  života  prožil 
barokní hudební skladatel Johan Caspar 
Ferdinand  Fischer,  tedy  v  Ostrově, 
odstartuje  20.  května v  19.30  hod.  II. 
ročník  Mezinárodního  varhanního 
festivalu, který nese skladatelovo jméno. 
Tóny  jeho  skladeb  zazní  v  kostele 
Zvěstování Panny Marie.
Většina  Fischerových  kompozic 

vznikla právě v Ostrově. Byl kapelníkem 
u bádenského dvora a r. 1715 s ním pře-
sídlil do Rastattu, kde působil až do smr-
ti. Na zahajovacím koncertě festivalu se 
představí Rastatter Hofkapelle, v oblasti 
barokní hudby světově uznávaný ansám-
bl, který se zformoval dle předlohy teh-
dejší Fischerovy dvorní kapely. Zaměřu-
je se na autentickou interpretaci tvorby 
Fischera a autorů jeho doby. Letos si při-
pomínáme Fischerovo dvojí výročí.
„Je  mi  velkou  ctí,  že  Rastatter  Hof-

kapelle přijala pozvání k účinkování na 
letošním  festivalu.  Jen  těžko  si  umím 
představit  dokonalejší  propojení místa, 
interpretů a Fischerova díla, a  to navíc 
ve dnech oslav partnerství měst Ostrov 
a  Rastatt,“  řekla  na  adresu  německých 
umělců Michaela  Káčerková,  ředitelka 
festivalu.  „Dnes  stojí  Fischer,  bohužel 
zcela  neprávem,  trochu ve  stínu  svých 
současníků Bacha či Händela, ač se ví, že 
Bach Fischerovu  tvorbu znal a velmi  si 
jí cenil. Dokonce Bachův Dobře tempe-
rovaný klavír je inspirován Fischerovým 
varhanním dílem Ariadne Musica. Jedním 
z cílů festivalu je iniciovat zájem o Fische-
rovu tvorbu a uvádět ji v kontextu s díly 
dané doby. Když bylo zmíněno jméno J. S. 
Bacha, snad se tím trochu ozřejmuje, proč 
je Fischerovo jméno vetknuto do názvu 

varhanního festivalu,“ přiblížila postavu 
významného hudebníka, jehož život byl 
neodmyslitelně spjatý s Ostrovem, Káčer-
ková. Další z koncertů letošního festivalu 
se  uskuteční  29.  května  v  17.00  hod. 
v  kostele  svatých  Petra  a  Pavla  církve 
Československé  husitské  v  Karlových 
Varech. Program s názvem Varhany a čas 
provede  posluchače  varhanní  tvorbou 
od baroka po současnost. Hudbu proloží 
recitace veršů v podání Alfréda Strejčka.
„Všem posluchačům přeji, ať jim hudba 

přinese radost, zklidnění či pozitivní ener-
gii, tolik potřebnou v dnešní uspěchané 
době,“ dodala ředitelka festivalu.

Michaela Káčerková, ředitelka festivalu
Foto: Soukromý archiv

Schola Gregoriana Pragensis
Foto: www.gregoriana.cz/cs/galerie/press
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poděkovÁní 
městU

Hana Hronová, karlovy vary

Ráda bych touto cestou poděkovala měs-
tu Ostrov za voucher, otištěný v měsíčníku, 
díky jemuž jsem se svou přítelkyní navští-
vila úžasnou pražskou výstavu s názvem: 
Bez  hranic  –  Umění  Krušnohoří  mezi 
gotikou  a  renesancí.  Byl  to milý  dárek 
a krásný zážitek a ještě jednou děkuji za 
tento  originální  počin.  Kdyby  byla 
možnost zajistit něco podobného na při-
pravovanou výstavu k 700. výročí naro-
zení Karla IV., která se připravuje rovněž 
ve Valdštejnské jízdárně v Praze, hodně 
by mě  to potěšilo  a věřím,  že  i ostatní 
čtenáře. Docela by mě zajímalo, zda exis-
tuje přehled o tom, kolik lidí s voucherem 
výstavu navštívilo.

poděkovÁní 
nemocnIcI ostrov

marek Šinkovič

Za  celé  Občanské  sdružení  Ostrovský 
Macík a jménem všech našich členů bych 
rád  poděkoval  ostrovské  nemocnici  za 
záchranu života naší předsedkyně, Hany 
Šimkové. Díky naprosto perfektní péči se 
daří  paní Šimkové mnohem  lépe a brzy 
bude v pořádku. Nemocnice v Ostrově je 
příkladem té nejlepší možné péče, která 
vám může  být  poskytnuta  (http://www.
hc-institute.org/cz/).

Upozornění pro 
přispěvatele:

Upozorňujeme čtenáře, že Redakce OM 
nenese zodpovědnost za obsah čtenářských 
(ani jiných laických) příspěvků. Na anonymní 

příspěvky nebereme zřetel, ale pisatel má 
právo požádat o utajení svého jména, pokud 

je sdělí redakci. Jestliže se fyzická nebo 
právnická osoba cítí některým z čtenářských 

příspěvků poškozena, nabízíme možnost 
v plné šíři na příslušný článek reagovat 

v měsíčníku. Toto právo na odpověď podpo-
ruje i Tiskový zákon č. 46/2000 Sb., § 10.

výzva
ladislav svitáček, organizační výbor

Celý svět zná  jména Majdanek, Osvětim, 
Lidice… Celý svět odsoudil zvěrstva fašistů, 
kteří nyní znovu zvedají hlavu v celé Evropě. 
I v našem městečku Ostrov nad Ohří byl 
zřízen koncentrační tábor jako první v naší 
vlasti za okupace. Byl umístěn v zámku, kde 
je dnes Městský úřad. Je na něm bronzová 
deska na památku umučených a zavraždě-
ných vězňů. Mezi  prvními,  kdo  tam byli 
zavlečeni, byli komunisté,  sociální demo-
kraté a pak ostatní. Celý pokrokový svět 
uctívá ty, kteří byli nacisty krutě utýráni 
k  smrti.  V  ostrovském  zámku  někteří 
z vězňů raději vyskočili z oken ve druhém 
poschodí  na  dlažbu  nádvoří,  než  by  se 
podrobili  úděsnému  výslechu.  K  uctění 
jejich památky svolává každoročně místní 
organizace KSČM ve  spolupráci  s Měst-
ským úřadem a protifašistickými organiza-
cemi  shromáždění  občanů.  Na  tento 
významný  akt  je  pozván  starosta města 
Pavel Čekan, člen MÚ Jan Blažek a člen NR 
KČP Václav Novotný. Loni tvořili čestnou 
stráž záložní vojáci se zbraněmi, v dobových 
uniformách. Vyzýváme všechny vlastence 
v našem městě i okolí, aby přišli s námi vzdát 
úctu a poděkování těm, kteří zde byli umu-
čeni  a  zavražděni,  aby  se  už  nikdy  nic 
podobného neopakovalo. Setkání se koná 
8. května v 10.00 hod. před Městským úřa-
dem Ostrov.

vyJÁdŘení 
nemocnIce ostrov

bc. františek werner, ředitel

V minulém čísle Ostrovského měsíčku 
byl na str. 21 zveřejněn anonymní pří-
spěvek s nepravdivými údaji o Nemocni-
ci Ostrov. Škoda, že se autorka pod své 
vyjádření  nepodepsala,  či  nenapsala 
přímo do nemocnice. Máte-li jakékoliv 
podněty, připomínky a stížnosti, sdělte 
je přímo nám. Budeme se jim věnovat, 
reagovat na ně a necháme se jimi inspi-
rovat. Je to  lepší  řešení, než psát ano-
nymně do tisku. Jsme vám k dispozici na 
e-mailu: verejnost@nemostrov.cz a na 
telefonním čísle 353 364 197.

ÚspěŠný velIkonoční 
koncert

pavlína lišková, tyflocentrum kv

Na Velký pátek se klášterní kostel rozezněl 
krásnými  písněmi  v  podání  nevidomých 
umělců Radka Žaluda a Lenky Kosinové-Čer-
mákové. Vystoupil  i  zpěvák Jakub Smolík 
s  vokalistkou  Hedvikou  Tůmovou.  Jarní 
výzdoba  velikonočních  výrobků  zrakově 
postižených klientů ostrovského střediska 
TyfloCentra a milé průvodní slovo moderá-
torky navodily příjemnou sváteční atmosféru. 
Známým i neznámým melodiím naslouchal 
plně obsazený kostel. Nebýt značného chla-
du a zimy, s kterou se museli vyrovnat všich-
ni včetně účinkujících, trvala by snad autogra-
miáda Jakuba Smolíka do pozdních večerních 
hodin.

Nevidomý zpěvák Radek Žalud je velmi oblíbený.
Foto: Roman Preis
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badmInton tJ ostrov
Jiří mácha, předseda

Napilno mají členové našeho oddílu bad-
mintonu  ve  vrcholící  soutěžní  sezoně 
2015/2016,  a  to  jak  v  roli  pořadatelů 
turnajů, tak i svou účastí na turnajích pořá-
daných jinými kluby v ČR. Ve velikonočním 

čase, o posledním březnovém víkendu, byl 
oddíl  pořadatelem  celostátního  turnaje 
dospělých v kategorii GPC. Deset oddílů 
z pěti krajů vyslalo do Ostrova 28 hráčů 
a hráček. Tituly z dvouher si vybojovali hrá-
či  ze  Super  Stars Most,  když  v  ženách 
vyhrála Janochová a v mužích Repiar. Ve 
čtyřhrách získaly první místa Janochová 
s  Ondráškovou  ze  stejného  oddílu, 
v mužích pak vyhráli pražští hráči Bláha 
s Ploškem. Mix vyhráli Teller s Kӧnigsmar-
kovou  –  kombinovaná  dvojice  z  Prahy 
Radotína  a  Plzně  Bílé  Hory.  Hráči  na 
stupních vítězů obdrželi medaile, diplomy 
a ceny.
Dne 2. dubna startovala ostrovská dvo-
jice Jan Žemlička a Fabián Šula na silně 

obsazeném  2.  turnaji  dvouher  SOTX 
TOUR 2016 v Ústí nad Labem. Ten byl 
rozdělen na kategorii  -A- o 23 hráčích 
a  kategorii  -B-  o  24  hráčích.  V  první 
kategorii obsadil Šula 10. místo s pomě-
rem  zápasů  3/3.  Stačil  jediný  vyhraný 
zápas  navíc,  aby  se  popral  o  bronz. 
Významného  úspěchu  dosáhl  Žemlič-
ka  (skóre  6/0  na  zápasy),  neboť  tento 
turnaj vyhrál. Hráči oddílu svými výkony 
tak navázali na čtyři vítězství z předcho-
zího úspěšného  turnaje v Mariánských 
Lázních na začátku března. Oběma patří 
gratulace a poděkování za reprezentaci 
oddílu. Nejbližšími akcemi bude v květnu 
turnaj  jednotlivců  v Teplicích  a  soutěž 
družstev v Mariánských Lázních.

Hody pro 
karatIsty

pavla mezzeiová, trenérka oddílu

Na Mezinárodním mistrovství ČR v Soko-
lově startovalo 26. března 440 závodníků. 
Karatisté z TJ MDDM Ostrov si vybojova-
li  šest  titulů mistrů  ČR,  pět  vicemistrů 
a  jeden bronzový titul v konkurenci slo-
venských  a  německých  výprav.  Děku-
ji  všem  závodníkům  za vynikající  repre-
zentaci oddílu a rodičům za skvělou pod-
poru, bez té by to nešlo. Jen tak dál!
Zlato:  Karolína  Duřtová  (kumite 
dorostenky),  Zuzana  Tekely  (kumite  st. 
žákyně), Antonín Novák (kumite dorost) 
a  tři  zlaté  si  přivezla  Pavla  Mezzeiová 
(kata 18-20 let, shotokan, kata 18-36 let, 
shotokan, kumite ženy). Stříbro: Daniela 
Veselá  (kata  dorostenky),  Karolína  Duř-
tová  (kumite  st.  žákyně)  a  tři  stříbrné 
doplnila Pavla Mezzeiová  (kata všechny 
styly 18-20 let a 18-36 let, kumite ippon). 
Bronz: Zuzana Tekely (kumite dorostenky)

inzerce

Zleva: Tetera, Kubíček, Lukášová, Le, Duřtová, Kazatelová, Mezzeiová, Novák, Veselá, Vrbová, Tekely, Dobrovolná
Foto: Archiv oddílu
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Tajenka z minulého čísla zněla: JazzovÉ 
Jaro v dUbnU opět v domě kUl-
tUry. Z těch, kdo správně odpověděli, 
byla  vylosována  Radmila  Křepelová; 
vyhrála dvě vstupenky na divadelní před-
stavení Kalifornská mlha, které se koná 
9. května v 19.30 v Domě kultury. Výher-
kyni  upřímně  blahopřejeme.  Znění 
tajenky křížovky z tohoto čísla zasílejte 
na:  irejan@seznam.cz  (nebo  sefredak-
tor@dk-ostrov.cz), případně doručte do 
IC Domu kultury Ostrov nejpozději  do 
10. května. Ze správných odpovědí opět 
vylosujeme  výherce,  který  získá  vstu-
penky na některou z akcí DK.
Tvorbu  křížovky  zajišťuje  grafická 

společnost Alfasoft s.r.o.

inzerce

inzerce
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