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INFORMACE O VYDÁNÍ KONTROLY TECHNICKÉHO STAVU 
A PROVOZU KOTLŮ

Karolina Gottschierová OŽP MěÚ Ostrov

Provozovatel spalovacího stacionárního 
zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu 
od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako 
zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústřed‑
ního vytápění, je povinen zajistit jednou za 
dva roky provedení kontroly technického 
stavu a provozu zdroje odborně způsobilou 
osobou, přičemž první kontrola musí být 
provedena nejpozději do 31. prosince 2016 
(podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 
zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, 
ve znění pozdějších předpisů). V praxi to 
znamená, že do konce r. 2016 si budou mu‑
set např. domácnosti nechat zkontrolovat 
technický stav kotle, jímž vytápějí svůj ro‑
dinný dům. Napřesrok totiž po nich mohou 
obecní úřady s rozšířenou působností 
(u nás MěÚ Ostrov) chtít doklad o prove‑
dení kontroly, zda je kotel v pořádku. Pokud 
doklad majitel nemovitosti nepředloží, 
může mu hrozit pokuta ve výši 20 000 Kč. 
Upozorňujeme, že kontrolu technického 
stavu a provozu spalovacího stacionárního 
zdroje provádí výhradně odborně způsobilá 

osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, 
která má od něj udělené oprávnění k jeho 
instalaci, provozu a údržbě, přičemž pro‑
školování těchto odborně způsobilých 
osob provádí pod dohledem Hospodářské 
komory ČR a odbornou záštitou autorizo‑
vaného společenstva Asociace podniků to‑
penářské techniky, která je začleněnou 
součástí Hospodářské komory ČR. Fyzic‑
kým i právnickým osobám proto doporuču‑
jeme pro zajištění technické kontroly tech‑
nického stavu a provozu kotle využít níže 
uvedený seznam odborně způsobilých 
osob. Ten je průběžně doplňován o nově 
proškolované osoby výrobci kotlů. Každý 
provozovatel kotlů se může informovat 
o příslušném odborníkovi na odkaze: http://
www.aptt.cz/opravneni‑ozo.php?kra‑
j=KVK. Případné dotazy můžete i posílat na: 
zeleny@komora.cz (Hospodářská komora 
ČR). K srpnu 2016 působí v rámci celé ČR 
více jak 500 odborně způsobilých osob, 
které jsou schopny realizovat kontrolu spa‑
lovacího stacionárního zdroje na tuhá pa‑
liva. V Karlovarském kraji provádí kontrolu 
technického stavu kotlů celkem 29 osob.

AKTUALITY Z MĚSTA

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE 
KARLOVY VARY

Jitka Capková, DiS.

Středisko výchovné péče (SVP) je specific‑
kým školským zařízením, poskytujícím 
všestrannou preventivně‑výchovnou péči 
dětem a mladistvým. Vzniklo r. 1997 a je 
jediným v Karlovarském kraji. Toto stře‑
disko je součástí Dětského diagnostického 
ústavu v Plzni. SVP poskytuje ambulantní 
i internátní péči. Ambulantní oddělení 
s klienty pracuje po‑pá 8.00‑16.00 hod., 
internátní oddělení má nepřetržitý provoz 
(ve školním roce). Hlavním cílem SVP je: 
prevence a reedukace sociálně patologic‑
kých jevů (záškoláctví, šikana, krádeže, 
agresivita, nerespektování autorit…), po‑
moc při řešení narušených sociálních 
vztahů, pomoc při řešení osobnostní pro‑
blematiky, sebereflexe, pomoc v obtíž‑
ných životních situacích.

Ambulantní oddělení poskytuje: jedno‑
rázové konzultace pro rodiče, děti a mlá‑
dež, terapeutické vedení klientů s osob‑

nostními a vztahovými problémy, s po‑
ruchami chování a dalšími výchovnými 
problémy; komplexní psychologickou 
a speciálně pedagogickou diagnostiku; 
ambulantní skupiny pro klienty SVP – ná‑
cvik sociálních dovedností (po 14.30‑
15.30 hod.) pro děti mladšího školního 
věku; individuální i metodické konzultace 
ohledně poruch chování pro pedagogy; 
víkendové pobyty pro ambulantní klienty 
6x ročně.

Internátní oddělení poskytuje: dobro‑
volné dvouměsíční diagnosticko‑terapeu‑
tické pobyty dětem převážně na II. stupni 
ZŠ s počínajícími poruchami chování, 
kdy selhávají běžné výchovné postupy 
v rodině i škole. Rodiče hradí náklady na 
stravu. Zařazení na pobyt je prováděno 
po ambulantní péči formou dohody. Dítě 
zůstává žákem své školy, výuka v SVP pro‑
bíhá podle individuálního učebního plánu, 
který vypracuje kmenová škola.

KONTAKTY: Myslbekova 4, Karlovy 
Vary; Ambulance tel./fax: 353 222 848, 
mob. 774 715 266 (7.30‑16.30 hod.); 
e‑mail: svpkv@volny.cz; Podrobnější in‑
formace: www.svpkv.cz

Poznámka redakce: V minulém čísle 
(str. 2, Bezbariérová pošta v Ostrově) jsme 
uvedli chybně jméno v kontaktech (Čap‑
ková). Správně má být: Jitka Capková. Za 
chybu se omlouváme.
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MODERNIZACE TEPLÁRNY
Modernizace teplárny postupuje podle plánu.

Ing. Radek Havlan, statut. řed. OT, a. s.

Se zájmem jsem si přečetl článek Ing. Hru‑
šovského „Teplárna a jednání zastupitel‑
stva“ (OM 10/2016, str. 22). Nechci čte‑
náře unavovat reakcemi na jednotlivé po‑
známky a tvrzení obsažené v tomto článku, 
chci jen uvést zásadní informace k rozvoji 
a dalšímu směřování teplárny v nejbližších 
letech.

Modernizace teplárny je nezbytná z dů‑
vodu zastaralosti technologií a zpřísňují‑
cích se předpisů, zejména v oblasti život‑
ního prostředí. Je rozplánována na několik 
etap. Předpokládaný termín dokončení 
modernizace celého zdroje je r. 2020. Po‑
řadí výstavby nových kotlů a dalších zaří‑
zení bylo naplánováno mj. s přihlédnutím 
k současnému vývoji na energetickém 
trhu, dostupnosti případných dotací (na 
výstavbu i na možnost případné dotační 
podpory provozu), ekonomice provozu 
(po dobu modernizace a hlavně po jejím 
dokončení; modernizace bude trvat čtyři 
roky, nové technologie budou mít život‑
nost nejméně 25 let) a též při respektování 
mnoha dalších technických legislativních 
podmínek. Schválená varianta postupu 
byla vybrána na základě posouzení mnoha, 
někdy i protichůdných, hledisek a kritérií. 
Mj. bylo v úvahu bráno i hledisko zajištění 
prostorové rezervy na případný rozvoj 
technologií teplárny ve vzdálenější bu‑
doucnosti. Hodnocení schválené varianty 
nelze v duchu popularizace tématu zúžit 

pouze na posuzování jednoho kritéria (dle 
pohledu Ing. Hrušovského pořadí bourání 
jednoho z kotlů). Přirozeně vznikají ná‑
zory, že lze modernizaci realizovat i jinak, 
ale zdůrazňuji, že zjednodušený pohled na 
věc může vést ke zkresleným závěrům.

Při procesu volby optimální varianty 
tech. řešení je samozřejmá spolupráce 
i s externími subjekty, mj. odborníky 
z vysokých škol, projektanty, dodavateli 
nových zařízení i s výrobci původních 
technologií ve věci posouzení případné 
využitelnosti dosavadních zařízení. Kon‑
statování Ing. Hrušovského, že nebylo 
konzultováno případné použití původních 
výměníků s jejich výrobcem, není pravdivé. 
Ve skutečnosti výrobce nedoporučil pou‑
žití starých výměníků se zdůvodněním, že 
nemůže garantovat jejich výkon v rámci 
nového řešení. Také informace o objemu 
finančních prostředků vložených do oprav 
kotlů je v příspěvku Ing. Hrušovského uve‑
dena neúplně. Zařízení teplárny je velmi 
obsáhlé a neopravuje se pouze jedno zaří‑
zení. Opravy a údržba jsou prováděny prů‑
běžně a týkají se všech našich technologií, 
všechny kotlové jednotky nevyjímaje. Je 
to obdobné jako např. u auta, kdy po určité 
době provozu musíme provést garanční 
prohlídku a stanovené opravy a servisní 
zásahy včetně výměny opotřebovaných 
dílů. Argumentovat tedy objemem financí 
vynaložených na opravy pouze jednoho 
z kotlů není objektivní, zejména v situaci, 
kdy bylo nemálo finančních prostředků vy‑

naloženo průběžně i do oprav zbývajících 
dvou kotlů. Jsem přesvědčen, že Ing. Hru‑
šovský jako zkušený profesionál v oboru 
určitě ví, že k jednomu cíli obvykle nevede 
pouze jediná cesta, že je někdy nutné 
přizpůsobovat původní plány vývoji nej‑
různějších souvisejících podmínek (legis‑
lativa apod.) a také novým informacím, 
které nebyly k dispozici v době primárních 
přípravných prací.

A jaké jsou naše investiční záměry 
v blízké budoucnosti? V současné době 
probíhá výběrové řízení na výstavbu no‑
vého plynového kotle, který bude sloužit 
zejména jako záložní kotel pro případ poru‑
chy některého z hlavních kotlů a pro vykrý‑
vání odběrových špiček v dodávce tepla. 
Výhodou tohoto typu kotle je krátká re‑
akční doba mezi zapálením kotle a vlastní 
dodávkou tepla koncovým odběratelům. 
Předpoklad zprovoznění tohoto kotle je 
v II. čtvrtletí 2017. Dále bude v průběhu 
r. 2017 postaven ještě jeden nový moderní 
kotel na uhlí (náhrada za dosluhující kotel, 
který je v provozu již 40 let) a do konce 
r. 2017 bude také postaven teplovodní 
akumulátor (velmi dobře zaizolovaná ná‑
drž na teplou vodu, která bude sloužit jako 
zásobník tepla a umožní provozovat kot‑
lové jednotky v optimálních provozních 
podmínkách bez potřeby rychlých změn 
výkonu; přispěje tak k větší efektivnosti 
provozu celé teplárny). Následné zprovoz‑
ňování těchto technologií předpokládáme 
na přelomu let 2017 a 2018.

REKONSTRUKCE 
KOMUNIKACE 
V DOLNÍM ŽĎÁRU

Zdeňka Newiaková, tisk. mluvčí MěÚ Ostrov (kráceno)

Stavbu za 3 291 000 Kč financuje město 
Ostrov z rozpočtu 2016. Vozovka za bý‑
valým statkem byla zúžena na 5,5 m 
a pokryta asfaltem, vznikl nový chodník. 
Upraveny byly i vjezdy ke garážím a do 
obytné zóny, přibyly přejezdové prahy. 
Zachováno zůstalo kontejnerové stání. 
V povrchu komunikace jsou silniční 
vpusti a celé okolí stavby je odvodněno. 
V rámci dokončovacích prací bylo okolí 
zatravněno a zhotovitel provedl i další 
terénní práce. Autobusová zastávka 
byla napojena na chodník, má nový pří‑
střešek a lavičku pro cestující. Autobus 
zde bude nově stavět přímo na silnici, 
zastávku vymezí vodorovné dopravní 
značení. Také veřejné osvětlení bylo do‑
plněno o několik dalších lamp. Foto: Archiv MěÚ Ostrov

červenec 2016 červenec 2016

říjen 2016 říjen 2016
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NOVINKY Z MĚSTA
Podle Zdeňky Newiakové, tiskové mluvčí MěÚ Ostrov

MĚSTO ZAHÁJILO PŘESTAVBU 
DOMOVA POKOJNÉHO STÁŘÍ.
Stavba je financována z rozpočtu města 
a má být dokončena do 31. července 2017.

„Při rozšíření kapacity Domova pokoj‑
ného stáří bylo myšleno především na 
navýšení počtu míst pro osoby, které 
se o sebe už samy nedokážou posta‑
rat. Ve druhé etapě rozšíření přibude 
v budově C celkem 18 lůžek v jedno 
a dvoulůžkových pokojích včetně od‑
povídajícího hygienického zázemí. Dále 
vznikne vnější vertikální plošina, sute‑
rénní zázemí pro personál – nová prá‑
delna, sušárna a šatna pro zaměstnance 
a zútulněna a upravena bude zahrada,“ 
řekl starosta Pavel Čekan. Stavba vy‑
šla na 19 282 932 Kč s DPH; zahrnuje 
stavební úpravy stávajícího nepouží‑
vaného objektu, nástavbu II. nadzem‑
ního podlaží, přístavbu zimní zahrady 
a schodiště, úpravy suterénu, rozvodů 
a přípojek inženýrských sítí a sadové 
úpravy zahrady včetně chodníků. Areál 
bude oplocen. II. etapa navazuje na re‑
konstrukci budov A a B; pavilony se pro‑
pojí v jeden celek. V budově C vznikne 
i společenská místnost. Celý objekt 
i přístup je bezbariérový. Vítězem sou‑
těže o veřejnou zakázku a zhotovitelem 
stavby je společnost ISSO – Inženýr‑
ské Sokolov, která z 11 přihlášených fi‑
rem nabídla nejnižší cenu (oproti ceně 
předpokládané projektantem je snížena 
o 5 545 400 korun). Město na rozšíření 
kapacity Domova žádalo o dotaci Mini‑
sterstvo práce a soc. věcí z programu 
Rozvoje a obnova materiálně‑technické 
základny soc. služeb, jež by mohla po‑
krýt až 75 % celkové částky (maximálně 

50 mil. Kč), pro r. 2016 ovšem neuspělo. 
Nová výzva pro dotaci (2017) bude vy‑
hlášena v říjnu/listopadu 2016 a město 
se o ni bude opět ucházet. Domov po‑
kojného stáří v Ostrově provozuje Farní 
charita, nyní zaměstnává 24 pracovníků, 
kteří pečují o 25 klientek. Jejich počet 
by tedy mohl v příštím roce narůst o dal‑
ších 13 zaměstnanců.

POZOR NA ZMĚNY V PODMÍNKÁCH 
PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE 
MĚSTA!
Účelem dotací je podpora sportovních, 
kulturních a zájmových aktivit zejména 
dětí a mládeže, také občanů a institucí – 
organizací, spolků neziskového charak‑
teru (jejichž zřizovatelem není město Ost‑
rov). Žádosti musí být podány mezi 1. a 20. 
lednem 2017 a žadatel má mít vyrovnány 
veškeré závazky vůči městu Ostrov. O do‑
taci mohou žádat i úspěšní reprezentanti 

města, nově až do věku 26 let. O dotace 
nesmí žádat politické strany a hnutí. Po‑
souzení žádostí bude individuální s ohle‑
dem na čerpání dotací v minulosti. Ža‑
datel může získat dotaci pouze na jeden 
konkrétní projekt v daném kalendářním 
roce. Maximální výše dotace může činit až 
100 % požadované částky. Celkový objem 
fin. prostředků na příslušný kalendářní rok 
zveřejníme nejpozději současně se schvá‑
lením rozpočtu pro daný rok. V pravidlech 
přidělování dotací nadále platí, že o po‑
skytnutí částky vyšší než 50 tis. Kč roz‑
hoduje Zastupitelstvo města na základě 
doporučení Rady města. O žádostech do 
50 tis. Kč rozhoduje RM na doporučení 
příslušných komisí. O přidělení dotací roz‑
hodnou orgány města max. do 30. června 
(více na: http://www.ostrov.cz).

MĚSTSKÁ POLICIE OSTROV MĚŘILA 
V HORNÍM ŽĎÁRU MAXIMÁLNÍ 
POVOLENOU RYCHLOST.
Strážníci měřili rychlost přenosným rada‑
rem, čímž chtěli řidičům mj. připomenout 
max. povolenou rychlost 50 km/h v da‑
ném úseku. Během kontrolního týdne 
pokutovali 39 hříšníků (22 000 Kč). Pro‑
nájem radaru vyšel na 20 tis. Kč a hradí 
jej MP ze svého rozpočtu.

„Měření probíhalo od 12. do 23. září. 
Celkem se hlídka do Horního Žďáru vy‑
pravila pětkrát, vždy na několik desítek 
minut. Strážníci měřili na několika místech 
a v obou směrech jízdy,“ uvedl Ladislav 
Martínek, zástupce velitele MP Ostrov. 
Ze všech řidičů, kteří nedodrželi povole‑
nou rychlost, bylo na místě řešeno 21 (ti 
jeli rychleji o méně než 20 km/h); zapla‑
tili pokuty v hodnotě 20 tisíc Kč. Rychleji 
o 20‑39 km/h jelo osm řidičů, z nichž je‑
den zaplatil na místě 2000 Kč, ostatní byli 
předáni ke správnímu řízení na MěÚ Ost‑
rov. O více než 40 km/h povolenou rych‑
lost nepřekročil žádný z řidičů.Město zahájilo přestavbu Domova pokojného stáří. | Archiv MěÚ Ostrov

Městská policie Ostrov měřila v Horním Žďáru maximální povolenou rychlost. | Archiv MěÚ Ostrov
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„Úsek v Horním Žďáru je dle studií nej‑
častější místo, kde řidiči překračují max. 
povolenou rychlost 50 km/h. Proto jsme 
požádali Dopravní inspektorát v K. Varech 
o povolení k měření rychlosti přenosným 
radarem na tomto místě,“ dodal Ladislav 
Martínek. MP Ostrov bude měřit rychlost 
v této lokalitě i nadále, vždy jeden týden 
v měsíci. Neukáznění řidiči budou i nadále 
pokutováni dle platných pravidel.

MĚSTO OSTROV ZÍSKALO 
ODPADOVÉHO OSKARA.
Se 135 kg odpadu na jednoho obyvatele 
vyhrálo naše město v KV kraji v kate‑
gorii obcí s počtem obyvatel nad 5000. 
Kromě množství odpadů odborníci z Ar‑
niky, která ocenění vyhlašuje teprve dru‑
hým rokem, posuzují i podmínky pro tří‑
dění, ekonomické aspekty odpadového 
hospodářství či možnost třídit bioodpad. 
Ostrov se v posledních letech také skvěle 
umisťoval v jiných odpadových soutěžích, 
pořádaných např. EKO‑KOMem, Elek‑
trowinem či Asekolem. Tyto soutěže se 
týkaly množství separovaného odpadu, 
kde je naopak třeba dosáhnout co nej‑
vyšších hodnot.

„Toto ocenění je signálem, že naše od‑
padové hospodářství se ubírá správným 
směrem, že děláme dobře, pokud po‑
silujeme naši sběrnou síť, a že i loňské 
pořízení a rozdávání kompostérů našim 
občanům bylo správným krokem k tomu, 
abychom snížili množství produkovaného 
komunálního odpadu. Zisk Odpadového 
Oskara je signál toho, že se většina ob‑
čanů Ostrova naučila třídit odpad a snaží 
se myslet nejen ekologicky, ale i eko‑
nomicky,“ řekla Petra Niederhafnerová, 
referentka OMS. Ostrovské odpadové 
hospodářství je výjimečné i tím, že ob‑
čané platí za množství, velikost a četnost 
vývozu nádob, což je motivuje k třídění 
a snížení plateb. Kromě široké sběrné 
sítě jsou po Ostrově rozmístěny velké ná‑
doby, tzv. iglů, se spodním výsypem, kam 
je možno sebrat hodně recyklovatelného 

odpadu, a přitom jej nevyvážet několikrát 
týdně, jako u malých nádob.

„Tím šetříme naši přírodu. Hodně po‑
máhá i domácí kompostování a podpora 
této činnosti rozdáváním kompostérů ob‑
čanům zdarma. Ale abychom neusnuli na 
vavřínech, problematika bioodpadu nás 
stále ještě pálí, zejména co se týká likvi‑
dace rostlinného bioodpadu z domácností 
v bytové zástavbě. Ale už i na této proble‑
matice se pracuje a připravujeme co nej‑
vhodnější řešení,“ doplnila Petra Nieder‑
hafnerová.

LÁVKA PŘES JÁCHYMOVSKÝ POTOK 
V DOLNÍM ŽĎÁRU SE OPRAVUJE.
Rekonstrukci lávky pro pěší realizuje soko‑
lovská firma Lemonta s.r. o za 111 tisíc Kč 
s DPH (z rozpočtu města pro 2016). Zho‑
tovitel demontuje letitou kovovou kon‑
strukci v havarijním stavu, jež je z bezpeč‑
nostních důvodů uzavřena. Po konzultaci 
autorizovaného inženýra budou zpevněny 
břehy a usazena nová kovová lávka.

MĚSTO OPRAVUJE ŠATNY A ZÁZEMÍ 
U FOTBALOVÉHO STADIONU.
Přestavba má být dokončena v listopadu. 
Zhotovitelem je firma ISSO – Inženýrské 
stavby Sokolov, která rekonstrukci pro‑
vede za zhruba 12 360 000 korun bez DPH.

„V zázemí fotbalového klubu dojde ke 
kompletní rekonstrukci objektu se šat‑
nami, sociálním a technickým zařízením. 
Nově zde budou samostatné šatny pro 
všechna mužstva podle věkových a vý‑
konnostních kategorií a také společen‑
ská místnost, která může sloužit i jako 
tělocvična,“ řekl starosta Pavel Čekan. 

„Do budovy byly nově navrženy oddě‑
lené vstupy. Ten centrální pro rozhodčí 
a vedení vede přímo ke schodišti do prv‑
ního patra. Boční vstupy jsou rozděleny 
pro hosty a domácí a umožní jim přímé 
vstupy k šatnám,“ uvedl dále starosta. Ze 
strany budou toalety pro fanoušky a sa‑
mostatný vchod pro občerstvení. Město 
Ostrov hradí investici 12 359 071 Kč bez 

DPH. Požádalo však o dotaci od MŠMT 
z programu Podpory materiálně‑tech‑
nické základny, sportu – všeobecné spor‑
tovní činnosti. Ta by mohla být až ve výši 
5 milionů korun.

V LIDICKÉ UL. VZNIKÁ 
50 PARKOVACÍCH MÍST VČETNĚ 
TŘÍ STÁNÍ PRO INVALIDY.
Firma Eurovia CS by měla stavbu do‑
končit do 25. listopadu 2016. Město vy‑
jde na 6 801 000 Kč vč. DPH, cena byla 
oproti rozpočtu snížena více než o tři mil. 
korun. Pod odbagrovaným svahem vy‑
roste asi 160 m dlouhá gabionová zeď 
s živým plotem. Stání budou vydlážděna 
drenážní dlažbou a komunikace dostane 
asfaltový povrch. Dojde ke kompletní 
výměně veřejného osvětlení s moder‑
ními LED svítidly. Dopravním značením 

„obytná zóna“ bude v lokalitě upravena 
max. povolená rychlost. V místě vjezdu 
přibude zpomalovací práh. Celá „zadní“ 
Lidická bude po dokončení II. etapy pro‑
pojena a bude zde částečně jednosměrný 
i obousměrný provoz. Rekonstrukce se 
týká i obou schodišť „na kopec“, jejich 
povrch bude žulový a budou osazena 
zábradlím. V průběhu stavby bude mís‑
tem umožněn průjezd i průchod, pouze 
v druhé polovině listopadu bude obojí 
omezeno (po předchozím avízu). Ná‑
hradní parkovací místa pro obyvatele 
této lokality jsou ve Vančurově ul. a u ZŠ 
J. V. Myslbeka na dopravním hřišti.

VÝSTAVBA NOVÉHO ATLETICKÉHO 
AREÁLU ZAČALA.
V I. etapě vznikne moderní areál s běžec‑
kým oválem, sportoviště pro technické 
disciplíny, zázemí, zastřešená tribuna 
a příjezdní komunikace s parkovištěm. Do‑
končena má být do 31. května 2017 a vy‑
jde městský rozpočet na 47 600 000 Kč 
s DPH. Zhotovitelem je firma Algon, a. s. 
s nejnižší nabídkou za realizaci, čímž se 
podařilo snížit původní rozpočtované ná‑
klady o více než 8,5 mil. Kč.

„Projekt nového areálu vycházel pře‑
devším z požadavků atletického klubu při 
MDDM, který zde bude trénovat a závo‑
dit. Atlety čeká především 333 m dlouhý 
ovál s moderním umělým povrchem, který 
splňuje parametry pro pořádání mládež‑
nických přeborů,“ uvedl starosta Pavel 
Čekan. Uvnitř oválu najdou atleti zázemí 
pro všechny technické disciplíny a menší 
víceúčelové sportovní hřiště, pod tribunou 
kratší tréninkovou běžeckou dráhu.

„Areál budou moci využívat i všechny 
ostrovské školy a široká veřejnost,“ doplnil 
starosta. V II. etapě v příštím roce by zde 
mělo vyrůst i fotbalové hřiště 40 x 40 m 
pro malé fotbalisty a další budova se zá‑
zemím.

Další aktuality z města, reportáže a fo‑
tografie najdete na: http://www.ostrov.cz

inzerce
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VÝMĚNA INDIKÁTORŮ TOPNÝCH NÁKLADŮ
Za redakční radu OM: Zdeňka Newiaková, tisk. mluvčí MěÚ

Redakce OM obdržela příspěvek, který je 
formulován jako otevřený dopis pro zá‑
stupce města Ostrov, obsahující stížnost 
a dotazy. Příspěvek také obsahoval re‑
klamu, kterou nelze v OM otisknout. Po 
dohodě redakční rady byl tento příspěvek 
otištěn ve zkrácené podobě a vedení 
města na něj reaguje. Pro příště bychom 
rádi požádali přispěvatele, aby dodržovali 
ustálenou podobu příspěvků a konkrétní 
dotazy na vedení města aby směrovali do 
Podatelny MěÚ Ostrov.
Výňatek z dopisu Davida Gaidaruse:
„…Vůbec, ale vůbec nechápu, proč Město Os-
trov poptalo firmy z Teplic, Ústí nad Labem, 
Prahy a Chomutova, když v Ostrově působí 
hned čtyři firmy zabývající se montáží mě-
řidel na topení a rozúčtování tepla. A vůbec 
neříkejte, že o tom nevíte, když dosud dělala 
jedna z firem pro městské byty a NP odečty 
a vyúčtování. Myslím, že mít čtyři firmy v jed-
nom městě je obrovský luxus a o výměnu mě-
řidel bychom se určitě pěkně poprali a cena 
mohla být úplně někde jinde, než byla vysou-
těžena. Tomu říkám úplně otevřeně nepod-
pora místních podnikatelů! Dále nechápu, 
jak Město může s jakýmkoli dodavatelem 
podepsat smlouvu na 10 let? Na 10 let neu-
zavírám ani penzijní připojištění! Mám další 

dotaz ohledně prováděné výměny. Dle vý-
sledku výběrového řízení vyhrála jedna firma 
a montáž provádí jiná firma, která byla též ve 
výběrovém řízení a nevyhrála. Celé je to vo-
laké čudné!? Děkuji za odpovědi a vysvětlení, 
ale určitě tím neukojíte mou naštvanost sou-
visející s poptáním jiných subjektů než míst-
ních…“ (Podepsáni David Gaidarus, Pavla 
Švandrlíková, Josef Kříž, Miroslav Zekucia.)
Za vedení města Ostrov
ODPOVÍDÁ PAVEL ČEKAN, STAROSTA:
Město Ostrov přistoupilo ke změně do‑
davatele odečtů a zúčtování topných ná‑
kladů spojených s výměnou a instalací při‑
bližně 3300 indikátorů v 831 městských 
bytech a ostatních nebytových prostorech 
především ze dvou důvodů. Tím hlavním 
je cena. V minulých letech se výše nákladů 
na odečty včetně rozúčtování topných 
nákladů a servisu, které zajišťovala os‑
trovská firma se smlouvou na dobu neu‑
rčitou, pohybovala kolem 1 100 000 Kč 
vč. DPH ročně (např. 1 154 000 Kč r. 2013 
a 1 088 000 Kč r. 2014). Dle smlouvy s ví‑
tězem zadávacího řízení (kterou schválila 
Rada města 20. června 2016), která byla 
podepsána 29. června a je řádně zveřej‑
něna na E‑ZAKu a ve které není uvedena 
žádná podmínka, která by říkala, že vlastní 

výměnu indikátorů musí provádět přímo 
vítěz řízení (zakázku nemusí realizovat 
vlastními silami, důležitá je cena, samo‑
zřejmě si mohl nasmlouvat i ostrovskou 
firmu), budou nově roční náklady na ode‑
čet a rozúčtování topných nákladů ve výši 
pouhých 165 310 Kč vč. DPH. Nutno do‑
dat, že ze smlouvy s novým dodavatelem 
těchto služeb také vyplynula jednorázová 
investice do výměny oněch zhruba 3300 
kusů indikátorů ve výši 1 740 349 Kč vč. 
DPH. Ta již byla uhrazena a indikátory, 
které jsou nyní (stejně jako software pro 
výpočet rozúčtování) v majetku města, 
nainstalovány. Jejich životnost je zaru‑
čena na dobu 10 let. Po tuto dobu je také 
firmou zajištěn jejich bezplatný servis. 
Při porovnání dřívějších nákladů ve výši 
přibližně 11 milionů Kč za 10 let a sou‑
časných 3 393 449 Kč (1 740 349 + /10 x 
165 310/) je patrná výrazná úspora více 
než 7,6 milionu korun. Druhým, neméně 
důležitým, důvodem kompletní výměny 
indikátorů a změn dodavatele jejich ode‑
čtů a rozúčtování topných nákladů je po‑
hodlnost a praktičnost. Indikátory nového 
typu se odečítají dálkově z chodby domu či 
prostoru před domem. Na samotném indi‑
kátoru nedochází k žádným změnám, tudíž 
nově není nutné, aby byl uživatel bytu či 
nebytového prostoru odečtu přítomen.

NEMOCNICE OSTROV
Markéta Singerová, tisk. mluvčí NO (upraveno)

VII. ODBORNÁ KONFERENCE 
NEMOCNICE OSTROV

Již posedmé se mohou zdravotníci 
zúčastnit odborné konference, která se 
koná 10. listopadu v Zastupitelském sále 
MěÚ Ostrov. Letošní téma „Komunikace 
v ošetřovatelské péči“ přiblíží účinné ko‑
munikační techniky, poradí, jak předejít 
konfliktům, jak zvládat emoce či stresové 
situace. Akreditovaná akce určená pro 
nelékaře je vyhledávanou tradiční konfe‑
rencí v kraji a těší se vysoké úrovní před‑
nášek.
ZÁPADOČESKÝ DEN INTENZIVNÍ 
MEDICÍNY

Nemocnice připravila na 18. listopad 
I. ročník Západočeského dne intenzivní 
medicíny na téma „Výživa v intenzivní 
medicíně“. Akreditovaná akce určená 
pro lékaře i nelékaře se koná v Grand‑
hotelu Ambassador – Národní dům v K. 
Varech a zájemci se mohou těšit na od‑
borné přednášky Eduarda Havla (Výživa 
v perioperačním období) nebo Pavla Tě‑
šínského (Jak sestavit výživu pro kriticky 
nemocného). Patronem akce jsou primáři 
Ivana Jarošová a Václav Pospíšil z ostrov‑
ské nemocnice.

ZÁPADOČESKÉ DNY ZDRAVÍ
22. listopadu v areálu Nemocnice Ostrov
Jak jste na tom se svým zdravím? Proč je 
dobré nepodceňovat prevenci a preven‑
tivní prohlídky? Jak o sebe pečovat a být ve 
formě? Jak posílit imunitu? Na tyto a mnohé 
další otázky vám rádi odpovědí odborníci 
z naší nemocnice, kteří pro vás připravují 
preventivní zábavnou akci v rámci Západo‑

českých dnů zdraví. Kromě preventivních 
prohlídek vám nabídnou i soutěže, bohatý 
doprovodný program a chybět nebudou ani 
zajímavé prezentace vybraných oddělení 
ostrovské nemocnice. Akce je určená jak 
pro dospělé, tak pro děti. Na vaši návštěvu 
se těší tým Nemocnice Ostrov a moderá‑
tor akce Honza Musil! Více informací a pro‑
gram na: www.nemostrov.cz

Ilustrační foto: Archiv Nemocnice Ostrov
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VZDĚLÁVÁNÍ V ÚZEMÍ ORP OSTROV
Ing. Zuzana Žitná

Místní akční skupina Krušné hory, o. p. s. 
společně s partnerem projektu Městem 
Ostrov realizuje od 1. 6. 2016 projekt 

„Místní akční plán rozvoje vzdělávání 
v území ORP Ostrov“ (dále MAP). Předpo‑
kládané ukončení projektu se plánuje na 
listopad 2017. Projekt je financován 
z Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání Ministerstva školství, mlá‑
deže a tělovýchovy. Projekt je zaměřen 
na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdě‑
lávání dětí a žáků do 15 let; zahrnuje ob‑
lasti včasné péče, předškolního, základ‑
ního, zájmového a neformálního vzdělá‑
vání. Hlavním cílem je zajistit rovný pří‑
stup ke kvalitnímu předškolnímu, 
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. 
Cílem vlastního projektu je zlepšit kvalitu 
vzdělávání v MŠ a ZŠ tím, že bude podpo‑
řena spolupráce zřizovatelů, škol a ostat‑
ních aktérů vzdělávání v ORP Ostrov. 
Jedná se o podporu aktivit jako společné 
informování, vzdělávání, plánování part‑
nerských aktivit pro řešení specifických 
problémů a potřeb. Cílovou skupinou 
jsou všichni aktéři vzdělávání (děti a žáci, 
pedagogičtí pracovníci, rodiče, řídící pra‑
covníci organizací, zřizovatelé škol a ve‑
řejná správa, veřejnost). Hlavním příno‑
sem bude vybudování udržitelného sys‑

tému komunikace mezi aktéry, kteří ovliv‑
ňují vzdělávání v území.

Za dobu dosavadní realizace projektu 
se uskutečnilo mnoho aktivit, např. se‑
tkání u kulatého stolu. Kulaté stoly slouží 
k setkávání aktérů ve vzdělávání, roz‑
voji diskuze k nalezení společných pro‑
blémových oblastí, rozvíjení partnerství. 
Z aktivních zástupců aktérů vznikly pra‑
covní skupiny. Každá z nich si klade za 
cíl spolupracovat na vypracování tématu 
a definování projektů spolupráce a in‑
frastruktury. Hlavní témata, která vyšla 
z průzkumů MŠMT ČR a analýzy školství 
v ORP Ostrov jako nejpalčivější, jsou čte‑
nářská a matematická gramotnost v zá‑

kladním vzdělávání, před‑
školní vzdělávání a péče: 
dostupnost – inkluze – kva‑
lita, inkluzivní vzdělávání 
a podpora dětí a žáků ohro‑
žených školním neúspě‑
chem, polytechnické vzdě‑
lávání dětí a žáků, digitální 
kompetence dětí a žáků, 
kompetence pro aktivní po‑
užívání cizího jazyka.

Tímto vybízíme všechny 
zájemce z řad vzdělavatelů 
dětí a žáků do 15 let (zá‑
stupce družin, neformálního 
a zájmového vzdělávání, ro‑

dičů, učitelů, oborníků jako jsou psycho‑
logové či logopedi), kteří mají zájem se 
aktivně účastnit projektu MAP, aby se při‑
hlásili projektové manažerce Ing. Zuzaně 
Žitné: zitna@mas‑krusnehory.cz, mob. 
774 724 456 nebo koordinátorce partner‑
ství a zapojení veřejnosti Aleně Semota‑
mové: semotamova@mas‑krusnehory.cz, 
mob. 730 145 684. Prosím, sledujte naše 
stránky http://www.mas‑krusnehory.cz/
map/, kde jsou veškeré aktuální informace 
k MAP. Děkujeme všem, kteří se již nyní na 
projektu podílejí

II. setkání u kulatého stolu | Foto: Archiv MAS Krušné hory
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STARÝ A NOVÝ 
OSTROV VE 
DVORANĚ

Zdeňka Newiaková, tisk. mluvčí MěÚ Ostrov (upraveno)

Vystavené práce mladých architektů, stu‑
dentů ČVUT z atelieru Borise Redčenkova, 
se zabývají propojením nového a starého 
Ostrova. Studenti prezentují své semes‑
trální práce, v nichž se zaměřili na využití 
prostoru mezi Jáchymovskou ul. a bývalou 
vlečkou závodu Škoda; vytvořili čtyři ná‑
vrhy způsobu propojení, jejichž součástí 
jsou i grafické bannery a modely. Práce 
vznikly na popud města Ostrov. To pro stu‑
denty nejprve zajistilo přednášku historika 
Lubomíra Zemana s komentovanou pro‑
hlídkou Ostrova, kdy si prohlédli Staré 
město, Klášterní areál, park a nové sídliště 
s objekty Sorely. Tyto unikátní architekto‑
nické a urbanistické soubory studenty in‑
spirovaly a pomohly jim vytvořit čtyři různé 
práce, v nichž nalezneme čtyři rozdílná ře‑
šení, jak nové moderní a využívané město 
propojit s jeho historickou a památkově 
chráněnou částí. Ve svých pracích měli stu‑
denti také za úkol zohlednit stávající pro‑
vozní potřeby prostoru a zhodnotit jeho 
celkový potenciál. Práce studentů ve Dvo‑
raně zámku může široká veřejnost zhléd‑
nout do 20. listopadu 2016.

APLIKACE inCity
Zadejte nabídku svých služeb do aplikace 
inCity a buďte vidět.

Zdeňka Newiaková, tisk. mluvčí MěÚ Ostrov  

Ostrov se před pár měsíci zařadil mezi 
města, o nichž se mohou majitelé chyt‑
rých mob. telefonů dozvědět víc pro‑
střednictvím aplikace inCity. Ta je praktic‑
kým pomocníkem a rádcem nejen pro 
turisty a návštěvníky města, ale může po‑
hodlně sloužit i jeho obyvatelům a posky‑
tovatelům nejrůznějších služeb na jeho 
území. Uživatel získá díky této mobilní 
aplikaci, kterou si do svého telefonu 
stáhne zdarma během několika vteřin, 
přehled o informacích, městském úřadu, 
kulturních událostech či otevíracích 
a provozních dobách různých podniků 
a institucí. Samozřejmostí jsou důležité 
kontakty a ostatní potřebné údaje, u kte‑
rých nikdy nevíme, kdy se budou hodit. 
Takto je máme všechny pohromadě 
a k dispozici po jediném kliknutí. Každý 

podnikatel či poskytovatel jakýchkoli slu‑
žeb v Ostrově má nyní možnost svou na‑
bídku prostřednictvím aplikace inCity 
zveřejnit. Tím se k jeho zákazníkům do‑
stane každé obchodní sdělení, výčet po‑
skytovaných služeb či aktualizace na‑
bídky. Uživatel má možnost se přihlásit 
k odběru novinek té dané organizace, 
díky čemuž dostane přímo do svého mo‑
bilního telefonu ty nejčerstvější zprávy.
Tímto vyzýváme restauratéry, hoteliéry, 
poskytovatele ostatních stravovacích, 
kosmetických nebo kadeřnických služeb, 
dále sportovní spolky, firmy pomáhající 
dětem nebo seniorům a všechny ostatní, 
kdo mají v Ostrově a okolí co nabídnout, 
k zadání svého profilu do aplikace inCity 
a zviditelnění nejen svých služeb, ale pře‑
devším města Ostrov jako živého a dyna‑
micky se rozvíjejícího místa pro život. Více 
na: www.incity.cz
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AKTUALITY Z MĚSTA

ZE ZÁZNAMŮ MĚSTSKÉ POLICIE
Ladislav Martínek, zást. vel. MP Ostrov

3. ZÁŘÍ 11.25 hod.
Do marketu Tesco přišla zmatená polonahá 
žena. S hlídkou MP na místo dorazila i PČR 
Ostrov. Na informacích seděla 69letá žena, 
které zaměstnanci Tesca půjčili deku. Ne‑
bylo zřejmé, zda není zraněná nebo nemocná, 
proto byla přivolána RZS. Zanedlouho přišel 
i syn ženy, který se všem omluvil a uvedl, že 
jeho matka trpí Alzheimerovou chorobou 
a v nestřežený okamžik utekla z bytu v tom, 
co momentálně (ne)měla na sobě. Po vy‑
šetření RZS si syn matku převzal do domá‑
cího opatrování. Ta se však do Tesca vrátila 
v 15.28 hod., v opět ve stejném „oblečení“. 
Hlídka MP kontaktovala syna a společně do‑
razili na místo, opět přivolali RZS a po vyšet‑
ření syn odvedl ženu domů.
6. ZÁŘÍ 7.30 hod.
Při pravidelném dohledu strážníků na bez‑
pečnost přecházejících chodců na obou 
přechodech u ZŠ Masarykova se 12letý 
chlapec rozhodl, že přeběhne vozovku 
v místě, kde přechod pro chodce není. Tento 
pokus však pro něj neskončil dobře, vběhl 
totiž přímo před projíždějící vozidlo. Utrpěl 
zranění nohou a hlavy. Hlídka MP ihned 
zjistila rozsah jeho zranění, poskytla první 
pomoc a přivolala RZS a PČR. Do vyřešení 
situace na místě usměrňovala dopravu.

17. ZÁŘÍ 20.26 hod.
Hlídka přijala oznámení o požáru bývalého 
autoservisu v ul. Lidická, na místo se do‑
stavila ještě před příjezdem hasičů a zjis‑
tila, že hoří hromada plastů před budovou 
a část budovy. Strážníci vědí, že v budově 
občas přespávají bezdomovci; požár ne‑
byl ještě moc rozšířen, proto zkontrolovali 
vnitřek hořící budovy a vyvedli dva bezdo‑
movce, kteří spali a o požáru neměli potu‑
chy. Jednotka SDH Ostrov se pak posta‑
rala o likvidaci požáru.
18. ZÁŘÍ 0.39 hod.
Došlo k požáru sklepních prostor v obyt‑
ném domě v ul. Masarykova. Po příjezdu už 
byla na místě hlídka PČR Ostrov a prová‑
děla evakuaci obyvatel. Jedna osoba se na‑
dýchala kouře, proto byla přivolána i RZS. 
Poté se dostavily jednotky hasičů včetně 
JSDH Ostrov. Hlídka MP podle seznamu 
obyvatel domu zjistila, že mezi evakuova‑
nými chybí 90letá žena. Ta zprvu na bou‑
chání a zvonění nereagovala, ale po chvilce 
otevřela a byla také evakuována. Až na 
muže, který se nadýchal kouře a pravdě‑
podobně požár zavinil, nikdo z obyvatel 
neutrpěl zranění a požár byl rychle zlikvi‑
dován.
18. ZÁŘÍ 6.13 hod.
Došlo oznámení, že v průchodu u večerky 
v ul. Krušnohorská je vysílená labuť. Hlídka 

se pokoušela labuť odchytnout, ta však 
urputně vzdorovala. Nato hlídka použila 
odchytovou síť a labuť byla umístěna do 
stanice Macík. V 8.30 hod. volala hlídce 
žena z téže ulice, že jí někdo v noci poško‑
dil čelní sklo automobilu. Jelikož se vozidlo 
nacházelo v záběru kamer, zhlédla hlídka 
MP záznam a zjistila, že pachatelem je ona 
labuť, která vlivem vyčerpání na vozidlo 
dopadla a poté odkráčela do průchodu.
27. ZÁŘÍ 15.17 hod.
K cukrárně na Starém náměstí přijel muž 
a při parkování naboural do stromu. Poté 
z vozidla vystoupil a potácivým krokem si 
šel koupit zákusky. Hlídka muže zastihla 
v okamžiku, kdy se pokoušel z místa odjet. 
Zastavila ho a vyzvala k prokázání totož‑
nosti. Při předkládání OP se muž přiznal, 
že před jízdou vypil sklenku vína. Víno mu‑
selo být zřejmě velmi silné anebo sklenka 
nadměrně veliká, neboť dechová zkouška 
potvrdila 1,066 promile alkoholu. PČR Os‑
trov si věc převzala pro podezření ze spá‑
chání trestného činu.

Statistika událostí: počet zjištěných 
přestupků: 220 (z toho 88 projednáno 
blokově a uděleno 35 900 Kč na pokutách, 
počet odtažených vozidel: 18, zjištěné 
trestné činy: dva, oznámení občanů: 193, 
kontroly osob: 109, odchycení volně bě‑
hající psi: osm.

CHARITA OSTROV
Mgr. Tomáš Fexa, ředitel

POZVÁNKA
Tradiční 21. předvánoční setkání seniorů 
aneb Setkání tří generací pořádáme ve 
spolupráci s městem Ostrov v úterý 29. lis‑
topadu v 16.00 hod., opět ve Společen‑
ském sále a předsálí Domu kultury Ostrov.

Sváteční podvečer bude mít i tento‑
krát slavnostní atmosféru blížících se Vá‑
noc a bude též naplněn bohatým a pest‑
rým kulturním programem. Pro každého 
z účastníků bude zajištěno občerstvení 
a dárky pro radost a potěšení. Přijďte se 
opět společně s námi zastavit, načerpat 

síly a vzájemně se potěšit. Za všechny po‑
řádající se s vámi těším na viděnou.
Zapojte se do Potravinové sbírky 2016!
V Ostrově se uskuteční v sobotu 12. listo‑
padu od 8.00 do 20.00 hod. Národní po‑
travinová sbírka, která bude probíhat ve 
vybraných prodejnách po celé ČR, v na‑
šem městě konkrétně v Tescu! Během ce‑
lého dne mohou zákazníci hypermarketu, 
tedy i vy, darovat trvanlivé potraviny do 
košíků za pokladnami. Darované potraviny 
poputují do Potravinové banky v Karlovar‑
ském kraji se sídlem v Sokolově a následně 
organizacím, které pomáhají lidem v nouzi.

Cílem sbírky je nejen získat potraviny 
pro lidi v nouzi, ale i upozornit veřejnost 

na to, že i v ČR je chudoba problémem a že 
zde je mnoho lidí v těžké životní situaci, ve 
které si sami nemohou zajistit ani základní 
potraviny a jsou závislí na pomoci druhých.

Proto vás jako koordinátor NPS v Ost‑
rově oslovuji s žádostí o pomoc, o spolu‑
práci! Potřebujeme dobrovolníky, kteří by 
se dle svých časových možností při sbírce 
prostřídali! Činnost je velmi jednoduchá 
a spočívá v rozdávání letáků nakupujícím 
a sběru a třídění potravin za pokladnami.

Pokud právě Vás naše výzva oslovila, 
kontaktujte: za OCHO Mgr. Tomáš Fexa, 
tel. 777 767 050, 353 821 821, caritas‑

‑ostrov@seznam.cz. Předem děkujeme, 
a to i těm z vás, kteří se rozhodnete po‑
moci formou nákupu.
Bílé kontejnery na ošacení pomáhají
Od července byly umístěny po Ostrově 
bílé kontejnery na použité ošacení od 
firmy Dimatex CS, která podporuje naši 
charitu v Ostrově především dodáváním 
toho nejhezčího probraného použitého 
ošacení do našeho Charitního šatníku v Li‑
dické 1036. Zájem o ošacení v posledních 
letech narůstá, proto budeme rádi, když 
zvolíte k darování ošacení kromě našeho 
tradičního Šatníku i ony zmíněné nové 
kontejnery. Děkujeme vám, že se připojíte 
k těm, kteří 25 let společně s námi pomá‑
hají! Více na: www.ostrov.charita.cz

Foto: Archiv OCHO



9www.dk-ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz

PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

NEJSME ZVLÁŠTNÍ ŠKOLA!
Irena Janečková, šéfredaktorka OM

Začátkem září jsem navštívila Základní 
školu Ostrov, příspěvkovou organizaci, 
v místě, kde dříve sídlily ZŠ praktická a ZŠ 
speciální. Inspiroval mě k tomu článek man‑
želů Romových, jejichž vnuk Ondra tuto 
školu navštěvuje (OM 10/2016, str. 8).

Už při vstupu do školy mě upoutal klid 
a vzorný pořádek v celé budově, přestože 
bylo krátce před osmou hodinou. Ředi‑
telka Pavlína Zapletalová mi ochotně po‑
skytla informace k chodu školy. Překva‑
pila mě všeobecná ukázněnost žáků, která 
není nijak křečovitá. Děti jsou vstřícné, 
přátelské, uvolněné. Dobrý dojem ještě 
dokreslila přívětivost vyučujících i asisten‑
tek, tedy jakási výrazná pohoda dětí i do‑
spělých, pro mě (po vlastních zkušenos‑
tech se školní docházkou) zcela neobvyklá.

„Nejsme žádná zvláštní škola, ale toto 
označení stále přežívá a je dokonce uve‑
deno i v ostrovském jízdním řádu jako za‑
stávka MHD, to je ostuda,“ stěžuje si Ivana 
Harzerová, třídní učitelka dětí s nejtěžším 
mentálním a fyzickým postižením. „Jsme 
základní škola jako každá jiná, jen s tím roz‑
dílem, že si můžeme dovolit dát našim dě‑
tem mnohem víc péče a času, než je tomu 
na jiných školách. Označení zvláštní škola je 
už dávno zastaralé, stejně jako jsou přežité 
negativní reakce a přístup některých lidí.“

Předměty výuky jsou tu stejné jako na 
každé jiné základní škole, patří mezi ně 
například i angličtina, je zde počítačová 
učebna.

„Rozdíl je v délce studia, které může tr‑
vat až deset let, v malém počtu žáků ve tří‑
dách a především v individuálním přístupu 
k žákům. Občas jsme v převisu, tedy hlásí 
se k nám víc žáků, než je náš povolený po‑
čet ve třídě, ale přijmout můžeme pouze 
děti se speciálními vzdělávacími potře‑
bami,“ upřesňuje Vlasta Plášilová, která 

mj. zastává na škole i funkci výchovné po‑
radkyně.

V každé třídě jsou kromě vyučujících 
i asistentky pedagoga. V „přípravce“ mají 
nejmladší děti na lavici své fotografie 
s křest ními jmény. Jinde se zas žáci učí po‑
znávat sami sebe i spolužáky pomocí po‑
dobizen, zachycujících jejich momentální 
pocity: štěstí, smutek, zlost, radost… Při 
výuce se uplatňují i nejrůznější názorné 
pomůcky, hračky, říkanky a písničky; uči‑
telky i asistentky ovládají hru na hudební 
nástroje. Podlahy jsou kryté koberci, na 
kterých mohou děti cvičit, odpočívat nebo 
si hrát. Žáci si ale osvojují i hygienické ná‑
vyky, stolování, učí se 
vařit, nakupovat a za‑
cházet s penězi, jezdit 
veřejnou dopravou… 
Navštěvují galerii, 
knihovnu, Ekocent‑
rum, MDDM, předsta‑
vení v Domě kultury, 
solnou jeskyni, pra‑
cují v dílnách, vyrábí 
keramiku, zúčastňují 
se nejrůznějších sou‑
těží a výstav, sportují, 
chodí denně na pro‑
cházky za každého 
počasí.

„I když je zřizovate‑
lem školy Karlovarský 
kraj a každoročně pomáhá škole nemalou 
částkou s nutnou rekonstrukcí budovy, 
stále je v žalostném stavu. Trochu nás mrzí, 
že se o školu nezajímá více i město Ostrov. 
Žáci školy jsou ostrovské děti a děti z blíz‑
kého okolí. Jsme školou zřízenou pro žáky 
se speciálními vzdělávacími potřebami 
a pro mnoho rodin i vyhledávanou pomocí,“ 
svěřuje mi Ivana Harzerová. „Městu jsme 
vděční, že rodičům poskytuje finanční 
podporu, to chválíme, jenže peníze nejsou 

všechno. Rodiče by raději měli jistotu, že 
až jejich dítě tuto školu vychodí, bude mít 
kam jít. Není zde žádný stacionář pro těžce 
postižené děti, ani chráněná dílna, kde by 
se uplatnily a zužitkovaly to, co se u nás na‑
učí. Po opuštění školy pak vznikne mezera, 
kdy dítě v nečinnosti velmi rychle zaostává, 
protože dál už se mu nikdo odborně nevě‑
nuje. A to nás trápí.“

Dřív by tyto děti na běžných školách 
nejspíš vůbec neobstály. Vyučující s asis‑
tentkami si musí poradit i v případech, kdy 
těžce postižené dítě nezvládá základní 
úkony, jako je oblékání, jídlo aj. Během 
školní docházky děti rostou a sílí, takže 

práce s nimi se stává i po fyzické stránce 
velmi náročnou.

Vyučující s rodiči postižených dětí úzce 
spolupracují a navzájem se podporují. Dítě 
si před začátkem i po skončení vyučování 
předávají vždy osobně.

„Musím poděkovat i rodičům, vztahů 
s nimi si velmi vážíme. Když k nám na‑
stoupí nový žák, jejich důvěru si nezískáme 
ze dne na den, ale až podle výsledků naší 
práce. Je to vždy běh na dlouhou trať,“ uza‑
vírá Ivana Harzerová.

Nedávno jsem sledovala film, v němž za‑
zněla tato věta: „Rodina nevznikne pokrev‑
ním příbuzenstvím, rodina vzniká z lásky.“ 
(Otcem na poslední chvíli /Vaterfreuden/, re-
žie: Schweighöfer, Německo 2014). V dnešní 
době, kdy se řeči o lásce stávají zprofano‑
vanou frází a bývají často zesměšňovány, 
si přesto – nebo právě proto – dovolím říct, 
že bez lásky by na této základní škole roz‑
hodně nebylo možné vykonávat povolání 
učitelky či asistentky. Za sebe přeji těmto 
obětavým lidem, „jejich“ dětem i rodičům, 
ať spolu i nadále tvoří jednu velkou rodinu.

Děkuji všem zaměstnancům školy, kteří 
mi při mé návštěvě ochotně vyšli vstříc. Je 
to instituce, která si zaslouží uznání a úctu 
všech občanů města.

Více informací o škole najdete zde: 
http://www.zspostrov.cz

Ivana Harzerová učí děti rozpoznat emoce podle výrazu na fotografii.
Foto: Irena Janečková

Foto: Irena Janečková
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SPŠ OSTROV
Tělocvična v novém kabátu, školní rok v plném 
proudu a Den otevřených dveří před námi.

Mgr. Lenka Bardová

Listopad – sychravý, nevlídný měsíc, 
přesto srdce několika z nás zaplesá. Stu‑
denti SPŠ Ostrov i četní návštěvníci tělo‑
cvičen Technického centra a mnozí ob‑
čané města Ostrov zaznamenali nejen 
funkční, ale i estetickou změnu – nový ka‑
bát „historické budovy“ tělocvičen. Proces 
budování moderního technického a vzdě‑
lávacího centra byl završen, alespoň pro 
tuto chvíli, neboť vždy je co vylepšovat, 
a i když v nové budově SPŠ Ostrov ote‑
vřela své brány letos teprve pošesté, ve‑
dení školy na vavřínech neusíná a další in‑
vestice chystá. Ve zkratce lze říci, že do 
běžného chodu školy zasahoval sport – 
kultura – zábava – i netradiční předávání 
vědomostí a dovedností. Naplno se rozjela 
spolupráce se základními školami jak 
v rámci projektu Robotické pracoviště, tak 
v rámci projektu Technika je zábava II. 
O možnost získat nové informace mimo 
běžnou výuku nebyli ochuzeni ani naši 
studenti; žáci oborů Technické lyceum 
a Elektrotechnika absolvovali přednášky 
firmy JLM zaměřené na energetiku a onko‑
logii. Týden s matematikou a fyzikou v Te‑
mešváru si po loňském úspěchu zopako‑
vali nadaní studenti ze zájmového kroužku 
MAFYK. První vlaštovkou v rámci spolu‑

práce SPŠ a ČVUT bylo uspořádání semi‑
nářů na téma Fyzika plazmatu a Práce s ar‑
duinem pro členy klubu MAFYK a další 
vybrané studenty školy v posluchárnách 
ČVUT v Praze. Buňky šedé kůry mozkové 
potrápili studenti při řešení Logické olym‑
piády. Sportovci zahájili sezonu nejen vy‑
nikajícími atletickými výkony a reprezen‑
tací školy v kolektivních sportech, ale 
uspěli i jako organizátoři přespolního běhu 
v areálu Zámeckého parku v Ostrově.

O tom, že škola není jen učení, ale i zdroj 
nezapomenutelných zážitků, se pravidelně 
přesvědčují účastníci zájezdů Marcela Bis‑
kupa, kterým není líto volného času. Ten‑
tokrát využili státní svátek k výletu do 
Europarku. A nebyl to špatný nápad, pro‑
tože počasí na západě Německa jim přálo, 
ostatních návštěvníků bylo poskromnu, 
a tak si všichni pobyt v adrenalinovém ráji 
užili do sytosti. A co nás čeká? Ve čtvrtek 
3. prosince se těšíme na vaši návštěvu. Od 
12.00 do 17.00 hod. se uskuteční Den ote‑
vřených dveří. Naši studenti i pedagogové 
se rádi stanou milými a vstřícnými prů‑
vodci pro všechny zájemce o prohlídku 
školy i studium některého z námi nabíze‑
ných oborů. Na shledanou u nás ve škole, 
a pokud chcete ze života školy vědět víc 
a aktuálně, navštivte naše webové nebo 
facebookové stránky.

ZŠ OSTROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Mgr. Jana Kopecká

Začátek školního roku si žáci III. a IV. 
třídy zpestřili vytvořením kulis na téma 
LES pro Dětský filmový a televizní festi‑
val Oty Hofmana v Ostrově. Zároveň vy‑
užili dokončených kulis k dramatizaci 
pohádek se zvířátky v rámci čtenářských 
dílen. V září se III. a IV. třída vydala na 
výlet do Karlových Varů na letiště; žáci 
se během exkurze seznámili s jeho cho‑
dem a provozem. Blíže poznali práci po‑
licistů, hasičů, pozemního personálu. 
Rovněž si prošli detektorem kovů, pro‑
hlédli si pod rentgenovými paprsky svá 

„zavazadla“ a hádali, co má kdo k sva‑
čince. Poté se vydali na letištní plochu 
a viděli letadlo zblízka. Poděkování patří 
paní Sakáčové, která nás celou exkurzí 
provázela a podala nám podrobný vý‑
klad. Další zajímavou akcí byla návštěva 
Ekocentra v Chebu. „Babka kořenářka“ 
je výukový program, který absolvovali 
žáci I. stupně. Seznámili se s léčivými 
rostlinami, které se od dávných dob po‑
užívají na všechny možné druhy neduhů. 

Žáci si dle svého uvážení z připravených 
sušených bylin namíchali a uvařili léčivý 
čaj, prošli se po areálu statku, kde viděli 
chovaná hospodářská zvířata a na konci 
programu si připravili bylinnou hojivou 
mast. Pro žáky SŠ1 a 5. až 9. ročníku byl 
připraven program „Živočichové v ze‑
mědělské krajině“ s řadou zajímavostí 
týkajících se nejen hospodářských zví‑
řat, ale i rostlinné produkce. Žáci měli 
možnost vyzkoušet si nevšední činnosti, 
např. dojení nebo krmení zvířat.

V září mezi žáky přišla poprvé v tomto 
školním roce D. Krylová z ostrovského 
Oddělení Policie ČR. S žáky 5. až 9. roč‑
níku besedovala o aktuálních tématech: 
šikaně a kyberšikaně a o možnostech, jak 
se s těmito problémy vypořádat. Toto se‑
tkání je prvním z cyklu přednášek a besed, 
které si pro nás na tento školní rok při‑
pravila. I nadále pokračují naše pravidelné 
návštěvy knihovny, Letohrádku, Ekocen‑
tra. Za zmínku stojí výstava v Letohrádku, 
nazvaná Doutnání podzimu. Žáci si zde 
vyzkoušeli vlastní tvorbu a to vyrývanou 
a hřebenovou grafikou.

KALENDÁŘ ZUŠ 
OSTROV

MgA Ondřej Šulc

24. listopadu 17.00 hodin, sál ZUŠ
Interní koncert
27. listopadu Mírové nám., prodejní stá‑
nek VO
Rozsvěcení Vánočního stromu

MIMO OSTROV
1. listopadu 16.00 hod., budova Krajského 
úřadu: Vernisáž výstavy výtvarných oborů 
kraje v rámci Festivalu ZUŠ. Výstava trvá 
do 30. listopadu.
1. listopadu 19.00 hod., Klášterec nad 
Ohří: festival Klášterecké divadelní žně, 
soubor HOP‑HOP (Vojtěch Palm a Jan 
Roháč), inscenace Útěk v režii Ireny Ko‑
nývkové
5. listopadu 18.00 hod., Rakovník: Po‑
pelka – celostátní soutěž činoherního di‑
vadla pro děti (2.–6. 11. ), soubor HOP‑

‑HOP (Vojtěch Palm a Jan Roháč), insce‑
nace Útěk v režii Ireny Konývkové
14. listopadu 19.00 hod., Městské divadlo 
Karlovy Vary, Festival ZUŠ KK, Taneční 
obor
15. listopadu 19.00 hod., Městské divadlo 
Karlovy Vary, Festival ZUŠ KK, Literárně 
dramatický obor
16. listopadu 19.00 Městské divadlo Kar‑
lovy Vary, Festival ZUŠ Karlovarského 
kraje, Hudební obor

KARMICKÁ, 
OSOBNÍ A VZTAHOVÁ 

NUMEROLOGIE

Karma a karmické zatížení (3-5 str. A4) ........ 100 Kč

Karma a předpověď na 4 roky (12-14 str. A4) ... 250 Kč

Osobní rozbor (40-50 stránek A4) .............. 1500 Kč

Osobní rozbor zkrácený (8-12 stránek A4) ... 400 Kč

Předpověď na 4 roky (9-12 str. A4) ................ 200 Kč

Rozbor vztahu pro 2 osoby (4-6 stránek A4)... 250 Kč

Ing. Ludmila Nováková
Objednávka na Lnova5@seznam.cz 

(napište své jméno, příjmení, rodné příjmení 
a datum narození)

http://pozehnaniluda.blog.cz

inzerce
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BAVÍ MĚ DOZVÍDAT SE NOVÉ INFORMACE

Mgr. Irena Konývková, řed. ZUŠ Ostrov

Do Základní umělecké školy se po studiu 
vysoké školy vrátil absolvent Literárně 
dramatického oboru ze třídy Ireny Konýv‑
kové Ondřej Šulc; v letošním školním roce 
začíná učit třetím rokem. Jeho snažení, jak 
zapadnout do pedagogického sboru tak, 
aby nezapadal, ale vyčníval, bych vám 
ráda přiblížila rozhovorem.
Na začátek se zkus představit.
To je dost fádní způsob, jak se o někom 
něco dozvědět. Při přijímačkách na 
DAMU nám dali za úkol napsat fiktivní 
popis nás samotných. Tedy popisovat 
sama sebe a zároveň při tom mystifiko‑
vat. Dali nám na to asi půl hodiny a list 
papíru. To byla zábava. Možná se ne‑
dalo věřit tomu, co jsme o sobě tenkrát 
napsali, ale dalo se stoprocentně věřit 
tomu, jak jsme to napsali. Jsem vysoký, 
štíhlý, prošedivělý elegán důstojného 
vstupování, s ukončeným bakalářským 
vzděláním v oboru režie a dramaturgie 
loutkového a alternativního divadla 
a ukončeným navazujícím magisterským 
vzděláním v oboru dramaturgie loutko‑
vého a alternativního divadla. Loutkové 
je většinou jasné a alternativní zname‑
nalo zkoušet dělat věci jinak. Díky tomu 
jsem se dostal k různorodým a zajíma‑
vým dramaturgiím a režiím, nebo jsem 
si je mohl vymýšlet. Například insceno‑
vání Stravinského Lišáka (Opera) a Po‑
divuhodného letu Martinů pro Orchestr 
Berg, klauzurní loutkový koktejl ze Sha‑
kespearova Romea a Julie a Zkrocení zlé 
ženy, školní režii uvedenou ve Studiu 
Studia Ypsilon Dykova Ondřeje a Draka. 
Dramaturgii mezinárodního nonverbál‑
ního projektu Tajemství růže na motivy 
Ecova Jména Růže a Orwellova 1984 
uvedenou v divadle Disk, Machiavelliho 

Vladaře nebo Strakonického dudáka. 
Alternativní a loutkové také znamenalo 
setkání s profesory Janem Schmidem, 
čím dál víc mě překvapuje, jak přemýš‑
lím stejně jako on, Karlem Makonjem, 
nad jeho přednáškami a domácími úkoly 
přemýšlím dodneška, Miloslavem Klí‑
mou, „hlavní je sitzfleisch!“ a Zdeňkem 
Hořínkem.
Přesto jsi začal tvořit s dětmi, co tě 
k tomu přivedlo?
Když jsem byl v magisterském studiu, po‑
maličku jsem ztrácel víru v divadlo jako ta‑
kové. Neustálé honby za granty nebo za 
návštěvností nebo za obojím ve mně pro‑
bouzely nihilistické pocity. Rozhodl jsem 
se tedy nečekat na nabídky divadel, ani 
jsem se nikam nepokoušel přihlásit a začal 
jsem pracovat jako operátor havarijního 
dispečinku v soukromé firmě. Tou dobou 

jsem dostal nabídku vést dramatický krou‑
žek ve škole za Prahou. Pomaličku jsem se 
oťukával a začal se tam potkávat s tvor‑
bou divadla z vnitřní potřeby dětí, které 
do kroužku chodily. Najednou jsem začal 
mít z divadla zase radost. Časem jsem zjis‑
til, že soukromá sféra je stejně směšná jako 
ta státní a jediné, co mě nepřestávalo bavit, 
byla práce s dětmi. Když jsem pak dostal 
nabídku věnovat se práci s dětmi profesio‑
nálně – ve škole, nejdřív jsem tomu nevěřil 
a pak jsem se rozhodl to zkusit. Jinak to sa‑
mozřejmě souvisí s alternativním divadlem. 
Dělat věci jinak je třeba i s dětmi, a naopak 
děti samy vyžadují jiný přístup k divadlu 
a k sobě samým.
A co přesně tě na té práci s dětmi baví?
a) Nechodí na zkoušky opilé a nemívají 
ani kocoviny.
b) Nemají předsudky k vyzkoušení ji‑
ného typu práce.
c) Chtějí se učit a objevovat nové.
d) Mají spoustu energie a nadšení.
Navíc je to dramaturgická výzva. Děti 
samozřejmě nejsou vybavené herec‑
kými prostředky profesionálních umělců, 
a tak hledat pro ně materiály ke zpraco‑
vávání je mnohem větší práce. Vždycky 
mě taky fascinovala postupná výchova 
herců. Opravdové budování souboru. 
Kde je možné vidět růst schopností lépe 
než ve škole! V souboru, který se for‑
muje od pěti let věku až do plnoletosti! 
To je jednak výzva a jednak krása. Málo‑
který profesionální dramaturg nebo re‑
žisér má takovou možnost.
Dramatický obor by se dal určitě učit 
i v Praze, proč Ostrov?
Nedávno jsem o tom psal báseň pro fes‑
tival Oživme Prameny v Pramenech. 
Vždycky když přijíždím, cítím zrychlení. 
Jako bych se sem nekontrolovatelně pro‑

Tajemství růže, divadlo Disk, 2011 | Foto: Archiv Ondřeje Šulce

Třetí princip, VŠMU Bratislava, 2009 | Foto: Archiv Ondřeje Šulce
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MŠ HALASOVA
Jolana Nečová

Upozorňujeme veřejnost, že v MŠ Ostrov, 
Halasova 765, příspěvkové organizaci, 
jsou ještě volná místa! Přijímáme děti 
k předškolnímu vzdělávání již od dvou let 
a moc se na ně těšíme.

Více se o naší školce dozvíte zde: 
http://mshalasova.sweb.cz

GYMNÁZIUM OSTROV
Banát čaruje…

Petr Fiala, Jakub Hecht, Mgr. Ivan Machek

Na konci září studenti ostrovského gym‑
názia opět vyrazili na expedici do hor v Ru‑
munsku. Tentokrát výprava začala v srbské 
části Banátu, kde jsme navštívili vesnice 
Češko Selo, Kruščica a městečko Bela 
Cerkva. Druhý den následoval přejezd do 
Sichevita v Rumunsku, kde jsme začali 
naše putování do hor. První zastávkou byl 
Gernik s úžasným uvítáním od našeho zná‑
mého krajana pana Františka a jeho rodiny. 
Na nocleh v sadu nikdo nezapomene. 
Naše pouť odtud pokračovala do Sopotu 
Nou a dále skalními cestami podél řeky 
Nera do kempu u říčky Beiu. Pstruh k ve‑
čeři byl výborný a krávy mezi stany jsme 
brali jako malé zpestření před cestou do 
Sasca Romana. To už jsme měli za čtyři dny 
v nohách téměř 80 km. V Sasca Romana 
čekal náš autobus, který nás převezl do zá‑
kladního tábora v kempu U Medvěda v Ei‑
benthale. Večer jsme se zaposlouchali do 

vyprávění pamětníka Josefa Kocmana 
a večerem zněly snad všechny písně, které 
znali studenti z hodin hudební výchovy od 
kolegů Veličky a Šťastného. Kolena pře‑
stala zázračně bolet, nachlazení zmizela 
a usínající výprava se chystala na speleolo‑
gickou část výpravy a výlet na lodích po 
Dunaji k soše dáckého krále Decebala. 
Starší ročníky rády zavzpomínaly i na film 
Poklad na stříbrném jezeře. Vyhlídky ze 
skal nad Dunajem inspirovaly. Poslední ve‑
čer jsme se loučili s Banátem na vrchu Zná‑
mana nad Eibenthalem. Kdo nejedl bu‑
kvice, pečené maso a miči, jako by tam 
nebyl. Cestou domů nemohla chybět za‑
stávka v hlavním městě Banátu, Teme‑
šváru. Zamáčkli jsme slzu v oku, utratili 
poslední lei, zazpívali celníkům („Rádio Ve‑
selá celnice“) a příjemně unaveni stovkou 
kilometrů v nohách usínali cestou do 
České republiky.

Banát 2016 je mrtev – ať žije Banát 
2018!

ZŠ A MŠ MYSLBEKOVA
Mgr. Zdena Nováková

V září tomu bylo 60 let, kdy do naší školy 
vstoupili první žáci. Tento měsíc tedy pa‑
třil oslavám. Hned první školní den přišly 
nové prvňáčky před školu přivítat tři po‑
stavičky z pohádek a bylo vypuštěno 60 
balónků. 30. září byl v ranních hodinách 
před školou odstartován štafetový běh 
na 60 km, kterého se zúčastnili žáci školy, 
učitelé, asistenti pedagogů, kdy každý 
uběhl sto metrů. Vše jsme zvládli v čase 
3:22:57. Odpoledne patřilo školní akade‑
mii na Mírovém náměstí, kde své umění 
předvedly některé třídy. Všem účinkují‑
cím se to velmi povedlo a zaslouží si po‑
chvalu. Slavnostní den zakončil společen‑
ský večer bývalých i současných pedago‑
gických pracovníků naší školy, kteří si 
s úsměvem vyprávěli zážitky z dob minu‑
lých i současných. První říjnový den se 
v prostorách školy konal Den otevřených 
dveří. Návštěvníci si mohli kromě tříd 
prohlédnout i kroniky a fotografie z ce‑
lého 60letého období. Projektu „72 ho‑
din“ s podtitulem „Zameť si před vlastním 
prahem“ se letos účastníme už podruhé 
a získává si na popularitě. Na závěr bych 
vás ráda všechny pozvala 25. listopadu na 
další náš tradiční Den otevřených dveří, 
který je spojen s vánočními trhy.

Pozor, internetové stránky naší školy 
byly změněny na: www.zsamsostrov.cz, 
tam se dozvíte mnohem víc o dění na naší 
škole.

padal. Jako když se pod vámi ve vzduchu 
propadne letadlo. Něco mě sem prostě 
táhne. Pokud jde o profesní důvody, nikde 
jsem se nesetkal s tak dobrým zázemím 
a vybavením, a to nemyslím jen materiálně, 
ale i motivačně. Když vidím, čeho všeho 
lze v Literárně dramatickém oboru dosáh‑
nout, protože to dokážou obě moje ko‑
legyně, tak prostě chci taky. Ta motivace 
zlepšovat se tu jednoduše nefunguje jen 
odspodu – kdy mě žáci nutí, abych se pře‑
konal a dokázal jim nabídnout to nejlepší 
ze sebe. Nefunguje jen shora, abych se 
porovnával a snažil se dosáhnout lepších 
výsledků na soutěžích. Funguje i motivace 
peer to peer, kdy vidím, jak jsou úspěšní 
kolegové a kolegyně na škole, chci mezi 

ně zapadnout. Teda, ne že bych chtěl za‑
padnout.
Co chystáš se svými žáky na letošní rok?
Nerad bych o tom mluvil, jsem pověrčivý. 
Ne úplně pověrčivý, třeba před vstupem 
na jeviště nesmekám ani se nevyzouvám, 
ale pro jistotu obcházím kanály, aby mi ne‑
vypadl text, a nemluvím o rozdělané práci.
Je něco, na co bys byl rád, aby se tě ně-
kdo zeptal?
Byl bych rád, kdyby se mě nikdo na nic 
neptal. Abych parafrázoval Baudolina: 

„Když odpovídám, říkám jen to, co už vím. 
Když se ptám, dozvídám se, co ještě ne‑
vím.“
A to se mně právě podařilo. Dozvědět se 
o tobě něco nového. Děkuji za rozhovor.

Banát Gernik | Foto: Archiv Gymnázia Ostrov

Foto: Archiv MŠ Halasova



13www.dk-ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz

PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

MŠ MASARYKOVA
Lenka Dienesová

Začátek října se pro naši MŠ nesl v duchu 48. 
ročníku Festivalu Oty Hofmana: děti z 3. a 7. 
třídy dokončily své obrázky k výtvarné sou‑
těži festivalu na téma „Filmový muzikál“. 
I ostatní děti naší MŠ se festivalu zúčastnily; 
zhlédly divadelní a filmové představení 
a festivalovou atmosféru se jim podařilo na‑
sát i díky festivalovým workshopům a tvoři‑
vým dílničkám na Mírovém náměstí. Podí‑
vali jsme se do MDDM a na divadelní před‑
stavení Pohádky z paloučku, které se dětem 
velmi líbilo. Od října pak děti v naší MŠ mo‑
hou navštěvovat pravidelné odpolední zá‑
jmové aktivity, které připravují naše učitelky. 
Jsou přístupné všem dětem a jsou zdarma:

• Flétnička
• Pastelka
• Notička
• Logopedická chvilka
• Šikovné prstíky
S dětmi začínáme chodit pravidelně brus‑
lit na zimní stadion, kde nám pomáhají 
hráči z týmu HC Čerti. Zimní stadion dě‑
tem financuje Ostrovská teplárenská, a. s. 
Barevné podzimní počasí nás vylákalo na 
výlet do obory v Hájku, kam děti s učitel‑
kami dovezly kaštany, pečivo i jiné dob‑
roty pro zvířátka. Celá MŠ je zapojena do 
sběru víček od PET lahví pro nemocné 
děti. Moc děkujeme rodičům a dětem, 
kteří se již několikátý rok aktivně zapojují 
a víčka pravidelně nosí.

ZŠ MASARYKOVA OSTROV
Ing. Karel Daníček, učitel Tv

Se zahájením školního roku začaly i školní 
sportovní soutěže. První tradiční soutěží 
byla Ostrovská míle. Podobně jako v mi‑
nulých létech, naši žáci neoslnili kvanti‑
tou, ale prokázali výbornou výkonnost. 
V jednotlivých kategoriích získali celkem 
jedenáct medailí. Zlatou za první místo 
získali: Aneta Bauerová, Tereza Drobná, 
Martin Lexa a Sebastián Horník. Stříbrné 
medaile: Nikola Surovcová, Nicol Říča‑
nová, David Bauer. Bronzové medaile: Ja‑
roslav Janecký, Matyáš Reinl, Bára Tvrdá 
a Zuzka Němcová. V celkovém hodnocení 
základních škol obsadila naše škola I. 
místo. Další soutěží (v Karlových Varech) 
bylo Okresní finále v lehkoatletickém 
čtyřboji. V této soutěži si vedla lépe 
děvčata, která ve složení Karolína Štěr‑
bová, Eliška Horáková, Natálie Koptová 
a Tereza Fialová obsadila skvělé třetí 

místo, navíc Karolína Štěrbová obsadila 
první místo v kategorii jednotlivců. 
Chlapci se umístili na místě sedmém. Za‑
čátek října se nesl ve znamení přespolních 
běhů. Žáci II. st. měli své okresní finále 
v K. Varech na Růžovém vrchu. Nejúspěš‑
nější bylo družstvo mladších žáků, které 
ve složení Sebastián Horník, Matyáš 
Bauer, Radek Lešťan, Matyáš Reinl a De‑
nis Fabry obsadilo druhé místo a chlapci 
si vybojovali účast v krajském finále. K to‑
muto umístění přispěli nejvíce Sebastian 
Horník druhým místem a Matyáš Bauer 
místem třetím. Družstvo starších dívek se 
umístilo těsně pod stupni vítězů na čtvr‑
tém místě a mezi ml. dívkami se na stupně 
vítězů prosadila Ema Kolenatá, která pro‑
běhla cílem jako třetí. Všem účastníkům 
soutěží patří poděkování za příkladnou 
reprezentaci školy a všem medailistům 
gratulace k předvedeným výkonům a vý‑
sledkům.

ZŠ MÁJOVÁ OSTROV
Mgr. Michaela Budaiová (upraveno)

Naše škola se již tradičně účastní řady kul‑
turních, sportovních i vzdělávacích akcí 
a soutěží. Družstvo dívek z druhého 
stupně se zapojilo do okresního kola atle‑
tického čtyřboje. Naše děvčata si vedla 
v soutěžích velmi dobře. Kristýna Sed‑
lecká byla dokonce vyhlášena jako druhá 
nejlepší závodnice celého dne. V družstvu 
s ní soutěžily i žákyně Nikol Ederová, Te‑
reza Herbánszká a Veronika Kortánová. 
Dívkám děkujeme za výbornou reprezen‑
taci školy. Žákyně 3. C Jana Rožková 
a Hanka Balická převzaly z rukou hejtmana 
Karlovarského kraje Martina Havla oce‑
nění za obrázek, který jejich učitelka Da‑
níčková poslala do výtvarné soutěže pro 
děti a mládež do Karlových Varů. Ve dvou 
kategoriích se sešlo 154 obrázků a jejich 
obrázek „Můj hrdina“ se umístil na krás‑
ném čtvrtém až pátém místě. Jako dárek si 
od hejtmana ještě odnesly také tašku 
s drobnými dárkovými předměty a MP4. 
Děvčatům samozřejmě blahopřejeme 
a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 
Dětský filmový a televizní festival Oty Ho‑
fmana byl zahájen společnými silami i naší 
školou, která se zapojila do lampiónového 
průvodu. Společně se letos na 48. festi‑
valu Oty Hofmana naši žáci zúčastnili nej‑
různějších filmových projekcí, ale zároveň 
i různých doprovodných akcí z festivalo‑
vého programu.

Více o naší škole najdete na našich 
stránkách: www.3zsostrov.cz

Děti na karlovarské kolonádě
Foto: Archiv ZŠ Májová Ostrov

Foto: Archiv MŠ Masarykova
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA OSTROV
Mgr. Jana Múčková

SUPERČTENÁŘ 2016
do 31. listopadu, Odd. pro mládež
12. ročník soutěže pro žáky 2.‑9. tříd. Soutěžit 
mohou jednotlivci i celé třídy sbíráním bodů 
za výpůjčky, za vyplnění soutěžních kvízů, 
malování obrázků atd. Více na našich webo‑
vých stránkách nebo v Odd. pro mládež.

VEČERNÍ ATMOSFÉRA
1. listopadu až 31. prosince
6. kolo fotografické soutěže pro nadšené 
amatérské fotografy. Máte poslední možnost 
podělit se s námi o své snímky a zapojit se do 
soutěže. Jak? Stačí zaslat fotografii souvise‑
jící s daným tématem na e‑mail: fotosoutez@
mkostrov.cz. Podrobné informace naleznete 
na internetových stránkách knihovny.

VŠE O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ
2. listopadu 17.00 hod., učebna
Poutavá beseda režiséra, spisovatele, scená‑
risty, výtvarníka a fotografa Dalibora Stacha, 
rodáka z Ostrova, jež bude vyprávět mj. o kli‑
nické smrti, kterou zažil, o zážitcích z natá‑
čení, setkání s Milošem Formanem… Motto: 
Nikdy se nic nestane náhodou. Přednáška 
má filosofický dopad pro náš současný život. 
Knihy Dalibora Stacha lze zakoupit na akci.

PODZIMNÍ TVOŘENÍ
4. listopadu 15.00 hod., Odd. pro mládež
Tvořivá dílnička pro děti. Přijďte si vyrobit 
něco pěkného z papíru.

RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ
4. listopadu 16.00 hod., učebna
Příjemné odpoledne v pěkném prostředí, 
s relaxační hudbou, pastelkami a antistreso‑
vými omalovánkami. Ty nejsou jen pro děti, 
donutí vás nepřemýšlet nad věcmi, které 
vás stresují, přinesou příjemný pocit z tvo‑
ření, nemluvě o psychologickém vlivu barev. 
Máme připravenou spoustu omalovánek 
s různými motivy. Pastelky či fixy si můžete 
přinést vlastní, nebo vám je půjčíme.

CARPE ART
5. listopadu 17.00 hod., Oranžerie Václava 
Havla
Vernisáž výstavy výtvarné skupiny Carpe art. 
Výstava trvá do konce listopadu.

TŘPYTIVÉ VÁNOČNÍ HVĚZDY 
Z KORÁLKŮ
7. listopadu 15.30 hod., učebna, kurzovné 
350 Kč
Řemeslný kurz pro veřejnost. Naučíte se vy‑
rábět vánoční ozdoby hlavně z počátku min. 
století až do 50. let. K těmto řemeslným vý‑

robkům se stále častěji vracíme. Každý se na‑
učí vyrábět hvězdičku z korálků a drátku i vel‑
kou hvězdu (třeba na zavěšení do okna). Jako 
překvapení je pro zručné návštěvnice kurzu 
připravena ještě jedna ozdobička. Přijďte si 
udělat radost vlastnoručními výrobky, které 
se stanou vrcholem vaší sváteční dekorace, 
nebo obdarujte přátele, určitě je potěšíte. 
Počet míst v kurzu je omezen, proto se při‑
hlaste včas. Cena zahrnuje všechny pomůcky 
a materiál. Lektorka: Miloslava Čanigová

ZÁKLADY PRÁCE NA POČÍTAČI
8. listopadu 15.00 hod., učebna, kurzovné 
150 Kč (senioři ZDARMA)
Kurz pro naprosté začátečníky v práci s PC. 
Absolvent bude mít povědomí o různých 
druzích počítačů a operačních systémů, na‑
učí se základní práce v OS Windows 10, práci 
se soubory a složkami, textovým editorem 
a vyhledávání na internetu.

POKROČILÁ PRÁCE NA POČÍTAČI
10. listopadu 15.00 hod., učebna, kurzovné 
150 Kč (senioři ZDARMA)
Kurz pro uživatele, kteří chtějí rozumět, jak 
počítač funguje a jak se o něj starat. Absol‑
vent bude schopen řešit drobné problémy se 
zabezpečením PC a bude se o něj umět starat 
tak, aby prodloužil jeho životnost.

KALEIDOSKOP JANA REJŽKA
14. listopadu 17.00 hod., učebna, vstupné 
50 Kč (30 Kč v předprodeji)
Poslechový pořad hudebního kritika Jana 
Rejžka volně navazuje na programy, které 
připravoval za minulého režimu po celé re‑
publice.

STRING ART – DEKORACE, PŘÁNÍČKA
16. listopadu 16.00 hod., učebna
V tvůrčí dílně Zdeňky Bílkové se naučíte 
technice string art – jednoduchý, ale velmi 
efektní způsob tvorby interiérových deko‑
rací či přáníček. Veškerý potřebný materiál 
je k dispozici.

VÁNOČNÍ HVĚZDY A OZDOBY V 3D
21. listopadu 15.30 hod., učebna, kurzovné 
350 Kč
Díky korálkům si vytvoříte originální třpytivé 
vánoční ozdoby, elegantní hvězdy, vřeténka či 
košíčky v 3D provedení. Kurz pro pokročilejší 
účastnice, které již absolvovaly základní kurz. 
Opět si vyrobíte aspoň dvě ozdoby, které vám 
udělají radost. Každá účastnice obdrží dárek. 
Cena kurzu zahrnuje všechny pomůcky.

Jak postavit domácí počítačovou síť
22. listopadu 15.00 hod., učebna, kurzovné 
150 Kč (senioři ZDARMA)
Kurz pro uživatele, kteří si rádi rozšíří znalosti 
o práci s domácí sítí. Během kurzu se naučíte 
základním pojmům a nastavením domácích 
routerů. Zmínka padne i o bezpečnosti Wi‑Fi 
sítě a zvýšení pokrytí.

MILOŇ ČEPELKA A JOSEF „PEPSON“ 
SNĚTIVÝ – NA VLNÁCH TÓNŮ A SLOV
24. listopadu 17.00 hod., učebna, vstupné 
50 Kč (30 Kč v předprodeji)
Hudebně‑literární beseda. Miloň Čepelka, 
zakládající člen Divadla Járy Cimrmana 
a všestranný literát, představí svou knižní 
novinku Monology k živým a mrtvým, která 
vyšla k jeho nedávnému životnímu jubileu, 
i své dříve vydané knihy. Hudební doprovod 
obstará a poetickými i prozaickými ukázkami 
své tvorby se představí jeho spolubesedník 
Josef Pepson Snětivý.

HERNÍ KLUB
25. listopadu 16.00 hod., učebna
Máte rádi deskové hry? Nemáte si s kým za‑
hrát? Potřebujete vysvětlit pravidla? Chcete 
strávit odpoledne v příjemném prostředí? 
Pak se přidejte k nám. V pátek si zahrajeme 
Dixit, Enigmu a Blokus! Hraní není pouze pro 
děti, hrát si mohou i dospělí. Navíc si můžete 
vybrat z široké nabídky her, které nabízí Odd. 
pro mládež a půjčit si je domů.

PAPÚ PAPUA – CESTA ZA LIDOJEDY
28. listopadu 17.00 hod., učebna, vstupné 
50 Kč (30 Kč v předprodeji)
Cestopisná přednáška Tomáše Kubeše před‑
staví dobrodružnou cestu do doby kamenné 
za posledními lidojedy a obyvateli divoké 
Papuy Nové Guiney, která má přinést od‑
pověď na otázku: Praktikují různé kmeny 
Papuy ještě kanibalismus? Během nesku‑
tečné cesty navštívíme pralesy, přebrodíme 
spoustu divokých řek, poznáme stromové 
lidi i hrůzostrašné bojovníky kmene Huli… 
Východní i západní Papua v jednom. Sopky, 
korálové moře, nepřístupná místa, lidé 
z doby kamenné, to vše bude neuvěřitelné 
dobrodružství bez civilizace.

Prosíme zájemce o kurzy a přednášky o re‑
zervaci vstupenky v dostatečném předstihu, 
abychom věděli, zda je o akci zájem, v opač‑
ném případě jsme nuceni akci zrušit. U vybra‑
ných akcí nabízíme možnost zakoupení lev‑
nějších vstupenek v předprodeji. Rezervaci 
je možné učinit on‑line na našich webových 
stránkách, v přehledu akcí (přímo u vybrané 
akce), telefonicky, e‑mailem či osobně.

Stále můžete získat vstupenku do pl‑
zeňské ZOO. Za každou návštěvu Odd. pro 
mládež, kde si půjčíte aspoň jednu nauč‑
nou knihu o přírodě či zvířatech, dostanete 
razítko. Za 12 razítek na hrací kartě získáte 
vstupenku do Zoo Plzeň.

Více na: www.mkostrov.cz, www.face‑
book.com/knihovnaostrov. Dotazy, náměty 
na: info@mkostrov.cz nebo tel. 353 434 300, 
773 546 490
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inzerce

KABEL OSTROV
Ing. Libuše Benešová, jednatelka

Plán vysílání
3. listopadu | 18.00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis
 · Pořad: Kulturní měšec
 · Pořad: Archiv KT

10. listopadu | 18.00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis + Policejní 

zpravodajství
 · Pořad: S‑MIX

17. listopadu | 18.00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis
 · Pořad: Škola hrou
 · Pořad: Rozcestník

24. listopadu | 18.00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis + Policejní 

zpravodajství
 · Pořad: Autoperiskop
 · Pořad: Rozhovor na téma

Změna pořadů vyhrazena! Návrhy, připo‑
mínky, dotazy telefonujte či zašlete zprá‑
vou SMS na tel. 777 572 089, nebo pište 
na: marketing@tv‑ostrov.cz
Premiéra vysílání: čtvrtek 18.00 hod. 
(v případě Zastupitelstva od 13.00 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.

EKOCENTRUM OSTROV
Petra Žlutická, vedoucí EC

ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
Pokud jste zápis do kroužků až doposud 
nestihli, můžete se přihlásit v listopadu 
a dále v průběhu celého školního roku. 
K dispozici jsme denně 10.00‑17.00 hod. 
v kanceláři EC.

SBÍRÁME LESNÍ PLODY – SOUTĚŽ
Do konce listopadu se můžete zapojit 
do soutěže ve sběru lesních plodů, které 
budou předány lesníkům na zimní přikr‑
mování zvěře. Nasbírané kaštany, žaludy 
a bukvice odevzdávejte v EC ve všední dny 
10.00‑17.00 hod. Nejlepší sběrače odmě‑
níme zajímavými cenami.

POZNEJ A CHRAŇ - vědomostní soutěž
do konce listopadu
Už jen poslední měsíc zbývá do konce sou‑
těže, která prověří vaše přírodovědné zna‑
losti. Každý týden najdete na nástěnce ve 
vstupní hale EC otázku, týkající se našich 

zvířátek nebo zvířat ve volné přírodě. Do 
soutěže se zapojte vyplněním a odevzdá‑
ním soutěžní kartičky. Uveďte své jméno, 
adresu a telefon. Vždy na konci týdne losu‑
jeme výherce. Jména výherců uveřejníme 
na FB Ekocentra a v OM. Výherci: Matěj 
Jiřík a Kamila Kurucová

PROHLÍDKY PRO VEŘEJNOST
Po-ne, státní svátky 13.00-17.00 hod.
Vstup zdarma
Využijte poslední otevřené víkendy k ná‑
vštěvě Ekocentra před zazimováním. 
V malé zoo v zahradě Klášterního areálu 
zažijte bezprostřední kontakt s několika 
druhy zvířat, který se vám jinde nena‑
skytne. Najdete tu přes sto druhů živo‑
čichů: drobné hlodavce, hady, obojživel‑
níky, pavouky, ryby, exotické i dravé ptáky, 
malé šelmy i skot.

Informace k akcím a kroužkům: po‑pá 
10.00‑17.00 hod. na tel. 731 615 658, 
602 600 995, FB ‑ Ekocentrum MDDM 
Ostrov, www.eko.mddmostrov.cz

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
RNDr. František Wohlmuth

Kalendář veřejných turistických akcí v lis‑
topadu
5. listopadu: Podkrušnohoří; Nová 
Flaschnerova kaple u Hroznětína
12. listopadu: Krušné hory; Z Plešivce do 
Abertam po naučné stezce

17. listopadu: Rakovnicko; Z hradu Kra‑
kovec do Rakovníka
19. listopadu: Chebsko; Minerálka Mlýn‑
ská v bývalých lázních Křižovatka
26. listopadu: Podkrušnohoří; Nově obje‑
vený hrad Plikenštejn na Nejdecku
3. prosince: Praha; Za předmikulášskou 
atmosférou do hlavního města

Bližší informace (doba 
odjezdu, počet km, org. 
propozice) budou k dis‑
pozici vždy od středy pro 
příslušný sobotní termín 
ve vitríně KČT na Míro‑
vém náměstí u autobu‑
sové zastávky na Karlovy 
Vary. Bližší údaje jsou 
na internetové adrese: 
www.kctkvary.czU menhirů Ales Stenar v jižním Švédsku | Foto: Autor textu
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MDDM OSTROV
Bc. Dagmar Gburová, vedoucí akcí

ANDĚL, POSEL DOBRÝCH ZPRÁV
3. října až 23. listopadu
Výtvarná soutěž na téma „Anděl, posel dob‑
rých zpráv“ pro školní a zájmové kolektivy ve 
dvou kategoriích: 5‑8 let a 9‑12 let. Soutěžní 
práce označené jménem, věkem, školou/
klubem a tel. kontaktem doručte nejpozději 
23. 11. do kanceláře MDDM Ostrov. Výstava 
všech prací bude ke zhlédnutí od 26. 11. do 
23. 12. v přízemí Domu dětí. Tři vítěze z obou 
kategorií čeká drobná věcná cena. Jména vý‑
herců uveřejníme v lednovém čísle OM.

BĚH 17. LISTOPADU
12. listopadu od 8.30 hod., Zámecký park
39. ročník závodu v přespolním běhu. Závod 
je otevřen všem ostrovským dětem a mla‑
dým, kteří si chtějí zaběhat a změřit síly s nej‑

lepšími v regionu. Propozice k dispozici na 
našem webu. Přihlášky: ženy, muži z org. dů‑
vodů nejpozději do 7. 11. , ostatní kategorie 
nejpozději do 10. 11. do 18.00 hod. http://
janpavelka.php5.cz/beh17listopadu/prihla‑
sovani.php

Ve výjimečných případech možnost při‑
hlášení na místě hodinu před startem za zvý‑
šené startovné. Startovné: nejml. žáci‑st. žáci 
30 Kč, dorost‑veteráni 50 Kč

ADVENTNÍ TVOŘENÍ
26. listopadu 13.00-14. 30. hod.
První ze čtyř sobot věnujeme tvorbě advent‑
ních věnců pod vedením zkušené aranžérky.

Přihlášky: nejpozději do 23. 11. online 
nebo v MDDM. Cena 120 Kč

VÁNOČNÍ HVĚZDA
26. listopadu 15.00 hod.

I zvířátkům v lese se mohou splnit ta nej‑
tajnější přání. A nejen o Vánocích. Stačí si 
umět přát. A to nás naučí Kouzelná hvěz‑
dička. Vánoční loutková pohádka pro nej‑
menší s Milenou Jelínkovou a divadélkem 
Nána.

Předprodej vstupenek: od 7. 11. v Domě 
dětí. Cena 50 Kč

PŘIPRAVUJEME:
V rámci adventních sobot připravujeme zá‑
jezd na Vánoční trhy do Chebu. Více infor‑
mací sledujte na našem webu a v prosinco‑
vém OM.
Informace
Akce: 736 505 684, propagace, informace: 
736 505 681; zájmová činnost: 731 615 657; 
doprava, ubytování: 736 505 683; ekono‑
mický úsek: 736 505 685

www.mddmostrov.cz

25 LET SPOLKU PŘÁTEL MĚSTA OSTROVA
Mgr. Zdenka Čepeláková

Spolek přátel města Ostrova má svůj počá‑
tek v témže roce jako partnerství Ostrova 
s Rastattem, a s tímto vztahem má i něco 
společného. Ve stanovách Spolku je totiž 
i navázání spolupráce s rodáky – Hei‑
matverband Schlackenwerth a pravidelné 
setkávání s nimi. Jsou sice rozptýleni po ce‑
lém Německu, ale jejich partnerem a spo‑
lečným místem schůzek i publikační čin‑
nosti je právě Rastatt. Spolek byl založen 

1991 – v pravý čas – na začátku nového 
období plného nadějí, plánů a aktivity. Jeho 
posláním byla a je především snaha vyplňo‑
vat v historii Ostrova proluku, léta předchá‑
zející formování nového, již českého pro‑
středí. Tato léta nepřála jakýmkoli připo‑
mínkám, týkajícím se předválečné minulosti 
města. Právě tak památkám z té doby. Šlo 
především o historické jádro města, na 
konci 80. let již značně chátrající. Jen málo 
chybělo k demolici klášterního kostela 
i staré radnice. Cenné historické objekty 

klášterního areálu se staly skladi‑
šti a stavebnímu klenotu – po‑
hřební kapli sv. Anny, hrozilo již 
nevratné prolomení obnažené 
cihlové klenby (o jejím tehdejším 
stavu svědčí snímky v její dnešní 
expozici).

Jedním z hlavních poslání 
Spolku byla snaha podílet se na 
záchraně těchto památek a zve‑
řejňováním historie města posi‑
lovat povědomí jeho celistvého, 
dosud jen tendenčně prezento‑
vaného vývoje a ovšem i dobře 
míněný patriotismus. Patří sem 
články v místním i okresním tisku, 
badatelská a překladatelská čin‑
nost, řada výstav přibližujících jed‑
notlivé etapy dějin Ostrova i part‑
nerského Rastattu, první pokusy 
o pamětní síně města, ale i pomoc 
konkrétní. Členové Spolku or‑
ganizovali v prvních letech jeho 
existence finanční sbírku. Zajis‑
tila mj. aspoň provizorní zakrytí 
pohřební kaple, bez něhož by až 
do dalších záchranných akcí zbyly 
snad jen obvodové zdi. Umožnila 
řadu menších oprav, ale i restau‑

rování Piety nalezené ve farní kůlně a dnes 
vystavené v klášterním kostele. Také po‑
řízení Ostrovské madony. Bez členských 
příspěvků a darů by byl nevznikl ani velký 
soubor ostrovského porcelánu, již nenahra‑
ditelné výrobky ostrovské porcelánky, brzy 
po válce zrušené. Tato kolekce je stále ještě 
doplňována a předávána městu a je vysta‑
vená v klášterním kostele.

Také badatelská činnost přináší vý‑
sledky – zpracovávání archivních materiálů 
a jejich publikování v regionálních sborní‑
cích, odkazy na památky a historické i sou‑
časné události. Velkou pomocí pro badatele 
se stala dlouhá řada německých, často již 
těžko dostupných publikací, které Spolku 
pravidelně poskytují Heimatverband 
Schlackenwerth, většinou již opatřené pře‑
klady. Knihovna Spolku má dnes přes 300 
publikací a množství článků, výpisů i obra‑
zového materiálu, vše k dispozici v Kronice 
města. Členové Spolku se podíleli na velké 
publikaci Dějiny města Ostrova.

Spolek i nadále pořádá naučné vlasti‑
vědné zájezdy, vycházky i odborné před‑
nášky, nejen pro své členy, ale i širokou 
veřejnost. Záměrně nejsou uvedena jména 
všech, kdo se podílejí na tomto společném 
díle, protože v něm měl a má, podle svých 
možností, každý člen své místo a význam. 
Souhrnně šlo samozřejmě o první kroky 
dobrovolné a různorodé neziskové organi‑
zace, směřující k dalším, stále se prohlubu‑
jícím poznatkům a závěrům. Systematickou 
péči památkám i historickým souvislostem 
dnes velkoryse a odborně prokazuje samo 
město. Spolek se v současnosti věnuje 
hlavně oblasti zájezdů, přednášek a výstav 
a badatelské činnosti. Ale i ony první kroky, 
ač jen v rámci momentálních možností, bylo 
nutno učinit a byly učiněny.Historický plakát vyzývající ke sbírce na památky

Foto: Kronika města Ostrov
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II. OSTROVSKÝ JARMARK RADOSTI
Eliška Failová, proj. manažerka DK Ostrov

Po březnovém úspěchu, který měl první Os‑
trovský jarmark radosti u prodejců i návštěv‑
níků, přicházíme s jeho předvánoční varian‑
tou – a nabídka bude opět velmi bohatá! Své 
vánoční dárky tak můžete zakoupit s předsti‑
hem a radost vám může přinést i myšlenka, 
že se jedná o originální ruční výrobek. To ov‑
šem rozhodně není vše: díky dílnám, s touto 
akcí spojeným, si řadu dárků budete dokonce 
moci vyrobit i na místě.

Seznam prodejců a jejich sortimentu je 
přepestrý. Šperky z nepřeberného množ‑
ství materiálů doplní i vlasové doplňky, 
samozřejmostí budou kabelky, autor‑
ské oděvy, keramika, textilní dekorace 
vč. patch worků, ale také domácí přírodní 

kosmetika a samozřejmě na vás ze všech 
koutů prodejního sálu dýchne nadchá‑
zející atmosféra Vánoc. Vánoční ozdoby, 
svícny, dekorace a adventní věnce budou 
součástí mnoha prodejních stolků. A na co 
se budete moci těšit například z Ostrova? 
Například recyklovanou módu z dílny Ja‑
roslavy Beerové, kabelky, peněženky a ori‑
gonizéry Martiny Šípkové, šperky Martiny 
Škopové tvořící pod značkou SAYKO, au‑
torské obrázky a přání Aneer Leny Pintne‑
rové a snad váš mlsný jazýček naláká i vy‑
pečená cukrářka Daniela Vyhlídková.

Všichni prodejci i organizátoři této akce 
vás tedy co nejsrdečněji zvou v sobotu 
19. listopadu od 10 do 17 hod. do Společen‑
ského sálu Domu kultury. Přijďte se na nás 
podívat. Přijďte si udělat radost!

MIKULÁŠSKÁ 
BESÍDKA

Martina Novotná, členka souboru

Stalo se již každoročním zvykem, že Diva‑
delní scéna při DK Ostrov připraví čertov‑
skou pohádku pro nejmenší a představí ji 
na Mikulášské besídce. Letos 5. prosince 
tomu nebude jinak, těšit se můžete na po‑
hádku O třech pírkách, kde nebude chybět 
zlá selka, čert ani anděl. Těšit se můžete 
i na Mikuláše, který přijde v závěru pořadu 
se svými pomocníky a bude nadělovat ba‑
líčky. Ale pozor, jen hodným dětem. V sa‑
motném závěru si děti mohou zatančit při 
pekelné diskotéce. Vstupenky si zakoupíte 
v předprodeji v infocentru Domu kultury 
Ostrov od 1. listopadu.

29. listopadu nás pak přijďte podpo‑
řit při repríze divadelní komedie s prvky 
černého humoru, která nese název Zá‑
tiší s loutnou. I tyto vstupenky jsou již 
v prodeji.

UKAŽ SVŮJ TALENT
Zuzana Janecká (kráceno)

Do ostrovského Domu kultury se 8. října 
sjely šikovné děti z našeho kraje ve věku 
8‑15 let, aby veřejnosti i porotě představily 
své dovednosti z nejrůznějších oborů. Ve vý‑
běru těch nejlepších neměla porota, sesta‑
vená tentokrát převážně z osobností pořa‑
datelského města, jednoduchou úlohu. Za‑
stoupena totiž byla jak hudební a taneční 
odvětví, tak i sport a rukodělné tvoření. Pod 
taktovkou moderátora Richarda Langera se 
prezentovalo 27 dětí ve zpěvu, akrobatic‑
kém rokenrolu, street dance, gymnastice, 
triatlonu, tanci s gymnastickými prvky, hře 
na trubku, vlastní hudební tvorbě i skládání 
origami. Svým dynamickým vystoupením 
přišli podpořit mladé talenty bubeníci Drum 
Bandu Františka Zemana ze ZUŠ Ostrov 
a navrch taneční skupina Mirákl s titulem mi‑
strů světa v moderním tanci. Vrcholem pro‑
gramu bylo udílení pěti cen spojených s fi‑

nanční odměnou ve výši pět a 10 tisíc korun. 
Cenu diváků předal režisér Ochotníků Ost‑
rov Petr Pokorný karlovarské zpěvačce Ana‑
stasii Gorin. Ceny odborné poroty předávali 
Andrea Burešová, vedoucí a choreografka 
taneční skupiny Mirákl a ředitel Domu kul‑
tury Jan Filip rokenrolové formaci Darlings‑

‑rokenrol z Chodova a gymnastce Valentýně 
Dvořákové z Ostrova. Zástupkyně KÚ Kraje 
Jana Trantinová, ved. Odd. financování vzdě‑
lávání, předala cenu hejtmana KK velmi ta‑
lentované zpěvačce Bartshe Blažkové ze 
Smolných Pecí. Cenu starosty města Ostrov 
předal osobně Pavel Čekan triatlonistovi 
a všestrannému sportovci Lukáši Hamatovi 
z Ostrova.

Soutěžní přehlídka nadějných talentů na‑
šeho regionu, zorganizovaná MDDM Ostrov 
za finanční podpory kraje i města, odstarto‑
vala pestrý a nabitý program 48. dětského fil‑
mového a televizního festivalu Oty Hofmana, 
tentokrát na téma Filmový muzikál.

Starosta Pavel Čekan předává cenu Lukáši 
Hamatovi. | Foto: Stanislava Petele

Foto: Hana Jordán Jásková

Foto: Roman Preis
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SNOW FILM FEST 2016
Martina Novotná

Celovečerní pásmo špičkových filmů o ex‑
trémním lyžování, zimním lezení, snow‑
boardingu, snow‑kitingu a dalších zimních 
radovánkách přinese Snow Film Fest. 
Tento festival je bratrský festival Expediční 
kamery. Festival v Ostrově proběhne ve 
velkém kině Domu kultury Ostrov:
7. listopadu 18.00 hod., velké kino

Přednáška Patrika Kotrby: Ze srdce 
Evropy do Santiage do Compostela aneb 
Pěšky z České republiky až k oceánu na 
západ Španělska (120 minut)

Filmy: Bulharské bílé zlato (32 min.), Si‑
biřský traverz (27 min.)
8. listopadu 18.00 hod., velké kino

Filmy: Tamara (17 min.), Ledy a přílivy 
(30 min.), Whiskey Berber 34 min.), Bílé 
objetí (53 min.), Expedice Švédsko (61 
min.)
Trochu z historie festivalu: Festival Snow 
Film Fest probíhá v ČR od r. 2011. Tehdy 
se nazýval Filmový festival zimních sportů. 
Akce vznikla jako protiváha tehdy již 
zdárně rozběhlému filmovému festivalu 
Expediční kamera. Výstižný, ale ne úplně 
zdařilý název se v roce 2013 změnil na 
Snow Film Fest.
Informace od pořadatelů: Pro filmovou 
přehlídku SFF se snažíme s porotou vy‑
brat nejúspěšnější filmy celé sezony se 
zimní tematikou. Kritériem je především 

úspěšnost na velkých zahraničních festi‑
valech, ale rádi porotě předložíme i české 
a slovenské filmy, často bezesporu stejně 
kvalitní a srdci našich diváků ještě bližší. 
Snow Film Fest vás zve na filmy o absolut‑
ním extrému polárních expedic, šokujících 
výkonech sportovců i o tom, jak prožívají 
své životy, když opadne adrenalin a je 
třeba se vyrovnat se situacemi na hranici 
života a smrti. Na festivalu zažijete ohlu‑
šující ticho i nedozírnost arktických pus‑
tin stejně jako nádheru zasněžených hor 
a ledovců. Prožijete s aktéry situace, které 
vám možná odhalí, proč se vydávají na hra‑
nice svých možností, a možná zjistíte, že je 
kousek toho i ve vás. Festival pořádá Ob‑
čanské sdružení Hedvábná stezka.

inzerce

PŘEDNÁŠKA OSTROVSKO A HORNICTVÍ
Eliška Failová, proj. manažerka DK

V listopadu vám odborníci z Univerzity 
Karlovy a Univerzity J. E. Purkyně v Ústí 
nad Labem představí téma Ostrovsko 
a hornictví, se zaměřením na krušnohor‑
ský hornický region, jeho tradice a vliv 
hornictví na krajinu a území v průběhu 
dějin. Krušné hory jsou bezesporu jed‑
nou z nejvýznamnějších montánních ob‑
lastí Česka. V průběhu času krušnohor‑
ské hornictví ovlivňovalo nejen vzhled 
krajiny nebo měst, ale také zdejší obyva‑

tele, jejich způsob života a kulturní pro‑
středí. Dědictví spojené se zdejšími tě‑
žebními aktivitami, které dnes nalézáme 
doslova na každém kroku, ovlivňuje for‑
mování identity místních obyvatel i vní‑
mání historických událostí návštěvníky. 
Přednáška představí historii těžby a její 
vlivy na formování místních identit Kruš‑
nohoří a seznámí posluchače s mož‑
nostmi prezentace a chápání a využívání 
různých kategorií montánního dědictví. 
Na přednášku vás zveme ve čtvrtek 
24. listopadu v 17.00 hod. v podkrovní 

expoz ic i  infocentra 
zámku v Ostrově. Vstup 
na přednášku je volný.

Přednáška je součástí 
projektu Stříbrná stezka – 
Silberstrasse, I. investiční 
etapa, který byl realizován 
v rámci Programu Cíl 3/
Ziel 3 na podporu přeshra‑
niční spolupráce 2007‑
2013 mezi Českou repub‑
likou a Svobodným státem 
Sasko, spolufinancovaným 
z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj.

NÁVŠTĚVNOST KIN
Martina Novotná

Roční návštěvnost českých kin dosáhla 
v roce 2015 téměř 13 milionů diváků, což 
je nejvíc od roku 2010. Když se zaměříme 
na ostrovské kino v Domě kultury, mů‑
žeme říct, že vzrůstající tendence je znát 
i u nás. Srovnáme‑li návštěvnost za období 
1. ledna až 31. srpna v letech 2015 (7775 
návštěvníků) a 2016 (9124 návštěvníků), 
zjistíme nárůst o 1349 návštěvníků za rok. 
Znamená to, že obliba jít do kina skutečně 
vzrostla, nebo jde o to, že se točí kvalit‑
nější, zábavnější filmy? Unie filmových dis‑
tributorů zveřejnila údaje, podle kterých 
stoupla oblíbenost českých filmů, které se 
hojně točí. Připomeňme si Lídu Baarovou, 
Teorii tygra nebo Padesátku. My v Ostrově 
jsme je, kromě klasického kina v Domě kul‑
tury, mohli vidět i v Letním kině, které 
(kromě jednoho pátku) promítalo pod 
širým nebem již tradičně na Letní scéně při 
MDDM. Do tohoto provizorního „letňáku“ 
přišlo letos 606 návštěvníků. A vůbec re‑
kordní návštěvnost v jeho obnovené his‑
torii sklidil film Teorie tygra. Přišlo na něj 
223 návštěvníků, což plně přesahuje kapa‑
citu, a proto se sedělo všelijak.

Pokud oblíbenost kina vydrží a jen tro‑
chu to půjde, bude Dům kultury v tradici 
promítání filmů pokračovat. Kompletní 
program kina najdete i zde v Ostrovském 
měsíčníku. Podrobnější přehled pak na 
webových stránkách Domu kultury.

Foto: Upoutávka pořadatele SFF

Štola | Foto: Jakub Jelen
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SAMETOVÝ KONCERT MERTOU
Martina Novotná

Dům kultury i tento rok vzpomene na ob‑
dobí politických změn, které odstartovala 

„sametová revoluce“, jak jinak než Sameto‑
vým koncertem v klášterním kostele v ne‑
děli 6. listopadu. Tentokrát přijal pozvání 
Vladimír Merta. Vystudoval architekturu 
na ČVUT, poté ještě na FAMU scenáris‑
tiku a režii (jeho absolventský film na mo‑
tivy povídek Oty Pavla Smrt krásných 
srnců byl za komunismu kultovní záleži‑
tostí). Během studijního pobytu ve Francii 
začal koncem 60. let skládat vlastní písně; 
první LP deska Ballades de Prague vyšla 
víceméně náhodou r. 1969 u francouzské 
společnosti Vogue, dnes má mezi sběra‑
teli cenu zlata (reedice na CD 2009). Další 
možnosti silně omezila represe režimu, 
jeho první domácí album Pravda o Marii 
(1970) již nesmělo vyjít (vydání na CD 
2012), ale Merta s přestávkami koncerto‑
val, publikoval a pokoušel se o vlastní fil‑
mařské projekty, byť oficiálními místy ne‑
podporován. V 70. a 80. letech se stal 
nedotknutelnou písničkářskou ikonou. 
Prakticky kolem všeho, na co sáhl, vedla 
soudobá kritika oslavné tance. Básnické 
texty, ojedinělá hra na kytaru a písně jako 

Dlouho se mi zdá nebo Omamná květina 
pravdy vynesly Mertovi statut muzikanta, 
který se nenechá nikým a ničím svázat. 
Na první domácí vydané album si musel 
počkat do r. 1978 (P. S.), o deset let poz‑
ději vyšlo syrové 2LP s živým záznamem 
koncertu v Malostranské besedě, kde ne‑
chybí ani Praha magická, Dezertér či Ko‑

covina (Vladimír Merta Live, Malostran‑
ská beseda 1988). Po letech čekání se 
objevilo CD Filmy v hlavě, jímž Merta 
stvrdil roli intelektuála naprosto nezapa‑
dajícího do černobílé schematičnosti spo‑
lečenských poměrů. Z množství dalších 
aktivit zmiňme spolupráci se souborem 
židovských písní Mišpacha, barokní a re‑
nesanční hudbu s Janou Lewitovou, koo‑
peraci s Mišíkovými Etc…, která vyústila 
v nezvykle zpěvné CD Ponorná řeka (2011). 
S dalšími o generaci mladšími muzikanty na‑
točil dvě aktuální řadová alba Domilováno 
(2013) a Imagena (2014). Novinkou je 
i knižní vydání Mertových písňových textů 
Mimo čas. V roce 2016 vyšla limitovaná 
edice jeho domácích nahrávek z roku 1976 
Podkrovní pásky. Více na: www.vladimir‑
merta.cz

Zdroj textu: PR článek www.vladimirmerta.czFoto: www.vladimirmerta.cz

DIVADLO 
BEZ HRANIC

Kateřina Hálová, vedoucí IC

20. listopadu 19.30 hod., Dům kultury 
Ostrov, Divadelní sál
Divadlo Bez hranic uvádí hru: 
R. Cordi - Prachy dělaj nevěstu
Ztřeštěná komedie o neúspěšném malíři, 
milence, snoubence a velmi podivné ro‑
dině…
Hrají: Jan Bartoška, Bára Fišerová, Lucie 
Rusiňáková, Václav Luks, Antonín Pospíšil, 
Milena Kleinerová, Milena Snicerová a Pe‑
tra Arnautova.
Režie: Petr Míka. Hudba: Jakub Pospíšil. 
Kostýmy: Lucie Albrecht. Scéna: Petr Míka.

PŘEDNÁŠKA O MARCEBILE
Eliška Failová, proj. manažerka DK

Avizovaná přednáška o Marcebile, která 
byla připravena v posledním týdnu konání 
stejnojmenné výstavy, byla z důvodu ne‑
moci zrušena. S jejím autorem Petrem 
Mikšíčkem se Domu kultury v Ostrově po‑
dařilo nalézt náhradní termín, abychom 
zájemce o patronku Krušných hor nezkla‑
mali. Přednáška bude přesunuta až na mě‑
síc prosinec, kdy krušnohorskými legen‑
dami navážeme na tak trochu pohádkovou 
předvánoční atmosféru. Během přednášky 
se dozvíte vše o kořenech této legendy, 

kde je největší četnost jejího výskytu, jak 
se zachovat při setkání s ní a navíc uvidíte 
čtyři krátké filmy o Krušnohoří, mlze a její 
paní. Na přednášku vás zveme ve čtvrtek 
1. prosince v 17.00 hod. v podkrovní expo‑
zici infocentra zámku v Ostrově.

Přednáška je součástí projektu Stříbrná 
stezka – Silberstrasse, I. investiční etapa, 
který byl realizován v rámci Programu Cíl 
3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolu‑
práce 2007‑2013 mezi Českou republikou 
a Svobodným státem Sasko, spolufinanco‑
vaným z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj.

Marcebila v podání herečky Lenky Hodoušové ve snímku Echo hor | Foto: Petr Mikšíček
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ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ
CHLOUBA, NEBO OSTUDA OSTROVA? (pokračování)

Za iniciativu: Erika Smrtová

Minule jsem psala o probíhajícím průzkumu 
spokojenosti se školním stravováním. Dnes 
bych chtěla navázat a stručně vás seznámit 
s prvními výsledky tohoto šetření. Na úvod 
bych velice ráda poděkovala ředitelům 
všech zúčastněných škol za to, že nám 
umožnili tuto akci realizovat. Dále bych 
chtěla poděkovat všem žákům, kteří si našli 
čas a dotazník vyplnili. Nutno říci, že jsme 
velice překvapeni, jak zodpovědně jsou do‑
tazníky vyplněné a kolik svých postřehů 
a zkušeností nám žáci sdělili. Velmi si jejich 
názorů ceníme a budeme se snažit, aby byly 
vyslyšeny a brány vážně. Protože nám zpět 
dorazilo více než 1100 vyplněných dotaz‑
níků, máme trochu zpoždění s jejich zpraco‑
váním, nicméně již nyní se můžeme podělit 
o některá zcela evidentní zjištění.

Školní stravování má dvě Achillovy paty. 
Prvním problematickým bodem je kvalita 
jídla, druhým pak organizace jeho výdeje. 
Každý bod samostatně je snad ještě tole‑
rovatelný, kombinace obojího je však fa‑
tální. Představte si, že téměř každý den 
stojíte frontu na jídlo, nestíháte kroužky, 
autobusy, starší žáci předbíhají mladší. 
Když to všechno vystojíte a přijdete na 
řadu, zjistíte, že jídlo, které jste si chtěli 
dát, už není a to, co zbylo, nevypadá nej‑
líp. Tuto situaci žáci popisují velice často. 

Je zvláštní, že v případě dětí jsme ochotní 
se tvářit, že fronta na oběd je něco zcela 
normálního. Ruku na srdce – komu z nás 
by se to však líbilo?

Většina dětí nejí pravidelně polévky. 
Důvod? Buď nestíhají, protože po dlouhé 
frontě už vážně spěchají, a tak do sebe na‑
hrnou alespoň hlavní jídlo. Nebo jim po‑
lévky nechutnají, případně na ně nejsou 
z domova zvyklé. Preference dětí při vý‑
běru jídla je také jasná: většina upřednost‑
ňuje masitá jídla, na druhém místě jsou jídla 
sladká, která mají i nejlepší kvalitativní hod‑
nocení, a nejméně oblíbená jsou zeleninová 
jídla. Ke kvalitě masa se často objevuje při‑
pomínka, že bývá tuhé či šlachovité. Mezi 
nejoblíbenější polévky patří rajská, mezi 
nejoblíbenější hlavní jídla patří špagety. 
Velmi negativně žáci hodnotí vařenou či 
dušenou rybu a kvalitu brambor. Zejména 
pak o bramborové kaši si většina myslí, že 
je připravována z prášku. Dle sdělení pana 
Jiříka ze Scholarestu se však bramborová 
kaše ze sáčku nedělá, jenom prý mají po‑
slední dobou problém s kvalitou dodáva‑
ných brambor.

Jednoduchou analýzou měsíčního jídel‑
níčku lze zjistit, že převažují jídla z vepřo‑
vého masa. Ve sledovaném období nebylo 
ani jednou použito maso krůtí, telecí, jeh‑
něčí, králičí, slepičí nebo kachna. Zřejmě 
bychom se dozvěděli, že důvodem je vyšší 

cena takovýchto komodit. Proč se však 
cena obědů za posledních osm let ani jed‑
nou nezvýšila? Všichni víme, že ceny potra‑
vin neustále stoupají a každému rozumně 
uvažujícímu dojde, že bez zdražování lze dr‑
žet kvalitu jen těžko. Je třeba podotknout, 
že ceny školního stravování upravuje vy‑
hláška 107/2005, která stanovuje cenové 
intervaly pro jednotlivé věkové kategorie. 
Např. žáci ve věku 11‑14 let zaplatí v Os‑
trově za jídlo 25 Kč, interval povolený vy‑
hláškou je 19‑34 Kč. Zařazujete‑li na svůj 
jídelníček sezónní potraviny, vězte, že ve 
školní jídelně během podzimu ani jednou 
nebyla dýně nebo švestky. Regionální far‑
máři a zemědělci nemají v podstatě šanci 
stát se dodavateli potravin pro naše školní 
jídelny, protože veškeré dodavatelské 
smlouvy jsou řešeny centrálně z pražského 
vedení Scholarestu. Je to veliká škoda, pro‑
tože v okolí máme hned několik výborných 
farem, které by mohly dodávat masné 
i mléčné výrobky, zeleninu i ovoce.

Jak vidno, z dotazníkového šetření i z dis‑
kuzí s rodiči vychází množství zajímavých 
podnětů. Pevně věříme, že společnými si‑
lami se nám podaří aspoň některé věci brzy 
změnit k lepšímu. O souhrnných výsledcích 
šetření budeme informovat v příštím měsíč‑
níku. Pokud nám chcete k tomuto tématu 
cokoliv sdělit, můžete na adresu: chcemele‑
psistravovani@gmail.com, děkujeme.

REKONDICE
Krásný výlet do Krušných hor za zdravím a pohodou

Ladislav Svitáček

Stal jsem se členem Svazu diabetiků v Os‑
trově a udělal jsem dobře. Je to jedna 
z největších společenských organizací ve 
městě. Organizuje a zajišťuje řadu akcí ve 
prospěch členů. Mimo bohatou činnost 
pořádá zájezdy a návštěvy hradů a zámků 
i výstav pro diabetiky a také rekondiční 
pobyty po celé vlasti i na Slovensko. Ve 
dnech 23‑25. září jsme byli v horské 
osadě Pstruží. Bylo nás 10 a pobyt lze té‑
měř srovnat s rodinným výletem. Úroveň 
ubytování byla na vysoké úrovni a překo‑
nala naše očekávání. Přístup k rekonstru‑
ovanému objektu lze přirovnat k cestě po 
kamenném schodišti na známou a dávno 
zaniklou Machu Picchu v Jižní Americe. 
Dvoulůžkové pokoje jsou stylově a origi‑
nálně uspořádané a vybavené. Účelně je 
využito každého decimetru dané plochy. 
V každém pokoji se může samostatně va‑
řit, využít ledničky, mikrovlnky, varné 
konvice. Samozřejmostí jsou společenské 
místnosti, větší společná kuchyně a bar. 

Celý pobyt citlivě a nenásilně usměrňo‑
vala předsedkyně Judita Ilková. Pravi‑
delně jsme chodili na dvouhodinové vy‑
cházky tempem, které vyhovovalo všem 
účastníkům. První výlet byl na Šibeniční 
vrch, kde je rekonstruován lesopark a na 
nejvyšším místě shlíží na městečko socha 
Ježíše. Další den jsme se vydali na opač‑
nou stranu do vrchu po krušnohorské 
stezce, odkud nás lesník vrátil, protože 
začínal odstřel zvěře. Poslední vycházka 
vedla městem ke kostelu Nejsvětější Tro‑
jice, před kterým je socha Boha, jak stojí 
na zeměkouli. Pokračovali jsme po cestě 

s velkým převýšením až k perninskému 
brodu. Při cestě zpět jsme se zastavili 
v zooparku, kde bývalý myslivec pečuje 
o stádo cca 25 daňků a muflonů. Upro‑
střed obce je městský park s nádhernou 
kašnou, kde probíhala příprava oslav je‑
jího založení. Stravování organizovala 
a řídila, se zapojením všech účastníků, od‑
bornice na stravování a dietu paní Mrá‑
zová. Učila nás přípravě pomazánek 
a jídla pro diabetiky s využitím kuskusu, 
bulguru, luštěnin a zejména zeleniny. Při 
venkovním posezení u kávy, piva jsme si 
vesele povídali a bylo nám velmi příjemně. 
Přitom odbornice nenásilně a nenápadně 
prováděla edukaci s využitím konzervační 
mapy, dle zásady Komenského „školení je 
hrou“. Při pobytu jsme byli neustále v po‑
hybu, hrály se různé soutěže za účasti 
všech. Byla to družná a veselá zábava jako 
v rodinném kruhu. Aktivně přispěli 
všichni. Pobyt stál za to a doporučuji jej 
každému. Vše přispělo k prohloubení 
a ochraně našeho zdraví a za to patří dík 
všem členům výboru.

ČTENÁŘSKÉ PŘÍSPĚVKY



24 Ostrovský měsíčník | LISTOPAD 2016

ČTENÁŘSKÉ PŘÍSPĚVKY

OHLAS NA ČLÁNKY
Miroslav Šrámek

Vážená redakce, chtěl bych se tímto vyjád‑
řit k dvěma článkům, které jste publikovali: 
Ostrov – město parků (OM 08/2016, 
str. 20) a Strašáci opět v Ostrově (OM 
09/2016, str. 25).

Modernizace Sportparku Ostrov pro‑
běhla dle Regionálního operačního pro‑
gramu regionu soudržnosti Severozá‑
pad, podporováno z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj „Vize přestane 
být snem“ pod registračním č. projektu 
CZ.1.09/4. 1. 00/36.00815. Doba reali‑
zace projektu: březen‑srpen 2012. Již čtvr‑
tým rokem se zde staráme o chod Sport‑

parku Ostrov, ke kterému patří: lanové 
centrum, multifunkční hřiště, trampolína, 
in‑line dráha, hřišťátka, horolezecká stěna, 
seniorské fitness prvky a v článku již zmí‑
něné bylinkové zahrady. Tyto záhony 
s bylinkami jsou navrhnuty zahradním ar‑

chitektem a rovněž jím po‑
jmenovány, proto jsme dále 
nepátrali, zdali máme ve 
jmenovkách chyby, děku‑
jeme tímto za upozornění 
a budeme se snažit jme‑
novky zkontrolovat. Každý 
rok, tj. od počátku otevření 
parku, jsou bylinkové zá‑
hony vyplety a upravovány 
námi najatými pracovníky. 
K tomuto vyjádření přiklá‑
dáme aktuální fotky. Fotky, 

které jste použili pro svůj článek, aktuální 
nejsou, ale pocházejí z počátku sezóny 
otevření Sportparku, tedy z doby, kdy ještě 
nezapočal proces upravování a plení.
POZNÁMKA REDAKCE
V době, kdy jsem od Jiřího Cipriana přijala 
článek a fotografie pro zářijové číslo OM, 
tedy začátkem srpna 2016, jsem si přímo 
na místě na vlastní oči ověřila, že fotodo‑
kumentace k článku odpovídá skutečnosti. 
S tvrzením, že fotografie v měsíčníku ne‑
jsou aktuální a pocházejí z počátku sezóny 
otevření Sportparku, nemohu souhlasit. 
Věřím, že později byly záhony již upraveny, 
ale počátkem letošního srpna jsme v ne‑
mocniční zahradě neviděli ani jediný záho‑
nek v takové podobě, jako jsou na fotogra‑
fiích Miroslava Šrámka.

Irena Janečková, šéfredaktorka OM

REAKCE NA ČLÁNEK ERIKY SMRTOVÉ
Mgr. Libor Habr

Vážená paní Smrtová, přečetl jsem si se zá‑
jmem Váš článek „Školní stravování: 
chlouba, nebo ostuda Ostrova“ (OM 
10/2016).

Předně musím avizovat, že také můj 
syn navštěvuje jednu ze ZŠ v Ostrově 
a stravuje se v tomto zařízení. Cítím se 
proto oprávněn k uvedenému problému 
napsat rovněž několik postřehů. Předně 
bych se Vás touto cestou rád zeptal, zda 
Vy sama máte osobní zkušenost s kvali‑
tou, složením stravy, organizací výdeje, 
s chováním personálu, nebo ve svém vy‑
jádření vycházíte pouze z názoru ome‑
zené skupiny osob. Za sebe pak mohu 
naopak říci, že znám okruh dospělých 
i dětí, kteří mají názor zcela opačný než 
Vy, a mám mimo jiné s kvalitou těchto 
jídel také vlastní zkušenost, rozhodně 
rozdílnou od té Vaší. Myslím tím v tomto 
případě zejména kvalitu, výběr a chuť jí‑
del, chování personálu či vybavení stra‑
vovacích prostor. Je to zřejmě věc toho 
či onoho názoru, viďte. Jak jsem již zmí‑
nil, mám osobní zkušenost s kvalitou této 
stravy a mohu i já tedy srovnávat dobu 
mého kdysi školního stravování se sou‑
časností. Jsem přesvědčen o tom, že není 
zcela na místě brát za bernou minci kaž‑
dodenní tvrzení dítěte, že jídlo ve škole je 

obecně špatné. V tomto případě bych se 
já osobně po nějaké době zamyslel nad 
svou naivitou a také nad tím, co sám dě‑
lám špatně se způsobem stravování vlast‑
ního dítěte a jaké stravovací návyky jsem 
u něj vytvořil.

Musím dále říci, že mě zejména zau‑
jala Vaše pasáž, kde obecně poukazujete 
na ztrátu kontroly kvality jídel a organi‑
zaci výdeje obědů. Nevím, jakou zkuše‑
nost a jaké informace máte např. k čet‑
nosti hygienických kontrol ve školních 
zařízeních v Ostrově, toto by Vám zřejmě 
uspokojivě zodpověděl zřizovatel školy 
nebo přímo vedení firmy, ale mohu Vás 
ubezpečit, že kdyby tyto způsoby a čet‑
nosti provádění kontrol byly vykonávány 
ve kterémkoliv mimoškolském zařízení, 
spousta těchto podniků by dnes už 
zřejmě neexistovala. Na druhou stranu 
však s Vámi musím souhlasit se způso‑
bem organizace výdeje obědů. Není ide‑
ální a věřte, že i zaměstnanci této dle Vás 

„neusměrněné“ externí firmy by vzápětí 
uvítali změnu. Soudě podle Vašeho vy‑
jádření v článku asi nevíte, že harmono‑
gram výdeje obědů nevytváří zaměst‑
nanci firmy, ale je závislý na rozvrhu 
hodin stanoveného tou či onou školou. 
Vaše iniciativa by tedy neměla být jed‑
nostranně zaměřena ke stravovací firmě, 
ale i k vedení té či oné školy.

Pokud se tedy někdo domnívá, že 
školní stravování v Ostrově je ostuda, tak 
je přinejmenším mírně řečeno nespraved‑
livý, neinformovaný, zaujatý a musí záko‑
nitě vycházet ze zcela nepodložených, 
nepravdivých (např. vaření z polotovarů) 
a kusých informací. K úvaze potom tedy 
zůstává, proč jsou v článku vynechány 
konkrétní a zásadní problémy a případy 
pochybení ze strany této stravovací 
firmy. Každý nechť si o tom udělá vlastní 
názor. Co se týče způsobu provádění Va‑
šeho průzkumu, jsem rovněž přesvědčen 
o tom, že v dotaznících pro žáky (zejména 
u mladších ročníků) bude v některých pří‑
padech odražen spíš názor jedince, který 
dotazník ve třídě dětem předloží, což za‑
jisté nepovede k úplně relevantním vý‑
sledkům. Na druhou stranu to je alespoň 
ta skupina respondentů, která přímo vyu‑
žívá těchto služeb a mohla by se k proble‑
matice objektivně vyjádřit.

Na závěr bych však chtěl ještě podotk‑
nout, že hygiena prostředí a chování žáků 
v jídelně jsou z větší míry odvislými od pří‑
stupu personálu školy, který děti dopro‑
vází na stravu, ale pramení také z výchovy 
v rodině. Neumím si totiž představit, jak 
personál kuchyně při výdeji stravy nad 
rámec svých povinností supluje pedago‑
gické či rodičovské povinnosti a neustále 
koriguje chování žáků v jídelně.

Foto: Autor článku

Foto: Autor článku
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VELKÉ PODĚKOVÁNÍ!
Ladislav Svitáček

Ještě se najdou poctiví lidé. Jsem starší 
člověk a pro dojíždění na nákup a k lékaři 
jsem si nechal vystavit legitimaci dů‑
chodců pro bezplatnou jízdu Městskou 
hromadnou dopravou. Asi před šesti týdny 
jsem při jízdě z nemocnice legitimaci ztra‑
til. Ztrátu jsem zjistil po příchodu domů. 
Ihned jsem si zjistil autobus, kterým jsem 
jel, a spolu s řidičem jsme autobus prohle‑
dali. Legitimace tam nebyla a ani ji nikdo 
řidiči neodevzdal. Prošel jsem celou trasu, 
kterou jsem šel od autobusu domů, a také 
ji nenašel. Ztrátu jsem ohlásil v Domě kul‑
tury, kde se vydává, na policii, u městských 
strážníků i na Ztrátách a nálezech. Asi za 
tři týdny mi volala sestřička z nemocnice 
paní Vlková a ptala se, zda jsem ztratil legi‑
timaci pro MHD, že ji našel její manžel 
a neví, jak mi ji předat. Pokud jsem uvedl 
nepřesně její jméno, tak se omlouvám. 
Touto cestou chci poděkovat jí i jejímu 
manželovi za takovýto kladný přístup, 
který je v dnešní době výjimkou. Takoví 
dobří lidé ještě žijí v našem městečku. 
Ještě jednou srdečný dík.

DĚKUJEME VEDENÍ MĚSTA
Za ZSD: Anna Kubíková

Chci touto cestou poděkovat vedení na‑
šeho MěÚ v Ostrově, zejména starostovi 
Pavlu Čekanovi, za umožnění členům Zá‑
jmového spolku důchodců (ZSD) zúčastnit 
se slavnostních akcí v německém městě 
Rastatt při příležitosti 25. výročí pode‑
psání smlouvy o partnerství měst Ostrov – 
Rastatt ve dnech 1. až 3. října. Ve stejných 
dnech slavilo město Rastatt 30. výročí po‑
depsání smlouvy s italským městem Fano. 
V pondělí 3. října v den státního svátku 
Sjednocení Německa se konal slavnostní 
akt v BadnerHalle. Starostové všech tří 
měst se vzájemně shodli na další spolu‑
práci. Kromě jejich projevů zazněl koncert 

Filharmonického orchestru z Baden Ba‑
denu. Přednesl Dvořákovy Slovanské 
tance a Sousedskou, předehru k opeře K. 
M. von Webra Čarostřelec a předehru 
k opeře G. Rossiniho Lazebník Sevillský. 
Na ukončení slavnosti hudebníci zahráli 
hymny všech tří států a část Beethove‑
novy Ódy na radost.

Doprovodný program po celé tři dny 
byl perfektně připravený. Německým zá‑
stupcům města v čele s vrchním starostou 
H. J. Pütschem patří velký obdiv a podě‑
kování za přijetí, kterého se nám i italským 
občanům dostalo. Za tlumočení, starost 
a péči o pobyt české delegace vyjadřuji za 
všechny členy ZSD díky a uznání Zuzaně 
Železné z MěÚ Ostrov.

Upozornění pro 
přispěvatele:
Upozorňujeme čtenáře, že Redakce 
OM nenese zodpovědnost za obsah 
čtenářských (ani jiných amatérských) 
příspěvků. Na anonymní příspěvky 
nebereme zřetel, ale pisatel má právo 
požádat o utajení svého jména, po-
kud je sdělí redakci. Jestliže se fyzická 
nebo právnická osoba cítí některým 
z čtenářských příspěvků poškozena, 
nabízíme možnost v plné šíři na pří-
slušný článek reagovat v měsíčníku. 
Toto právo na odpověď podporuje 
i Tiskový zákon č. 46/2000 Sb., § 10.
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ODDÍL BADMINTONU TJ OSTROV
Jiří Mácha, předseda (upraveno)

Přinášíme opět zpravodajství z dění v na‑
šem Oddílu badmintonu TJ Ostrov. Oddíl 
badmintonu Sokola Doubravky pořádal 
dne 8. října Župní přebor, což byl celo‑
státní otevřený turnaj jednotlivců. Do 
Plzně se sjelo celkem 61 závodících, z toho 
bylo 38 mužů a 23 žen. Z našeho ostrov‑
ského oddílu badmintonu se zúčastnili Jan 
Šula st., Jan Šula ml. a Jana Šulová. Nevedli 

si, jak je u nich na základě dobrých vý‑
sledků dlouhodobě zvykem, vůbec špatně, 
když vyhráli tři z pěti vypsaných disciplín 
a v dalších získali medailová umístění. 
Hrálo se v základních skupinách s násled‑
ným vylučovacím systémem KO. V mužské 
dvouhře dominoval Šula st., stejně tak s Ja‑
nou v mixu v disciplínách, které vyhráli.
Další akcí byl v předchozím týdnu turnaj 
jednotlivců v kategorii GPD v Plzni. Na 

něm skončil náš závodník Fabián Šula ve 
dvouhře na děleném pátém místě a ve 
čtyřhře byl pátý. Jsme rádi, že se start do 
nové sezony 2016/2017 vydařil a samo‑
zřejmě všem hráčům gratulujeme.

Výsledky ostrovských hráčů na Župním 
přeboru:
Dvouhra muži: 1. Jan Šula st., 3. Jan Šula ml.
Dvouhra žen: 2. Jana Šulová.
Čtyřhra muži: 1. Šula st.‑Šula ml.
Čtyřhra ženy: 3. Šulová‑Wieznerová (Plzeň).
Mix: 1. Šula st.‑Šulová

Oddíl badmintonu pořádá dne 3. pro‑
since 2016 od 9.30 hod. v hale TJ Ost‑
rov otevřený turnaj v párových disciplí‑
nách. Tímto zveme všechny příznivce. 
Podrobné informace a další zajíma‑
vosti z dění v našem oddílu najdete na: 
www.badostrov.estranky.cz

HC ČERTÍCI OSTROV
Karel Procházka ml.

Ahoj Ostrove, dne 27. prosince od 8.00 
do 19.30 hod. se koná již III. ročník vá‑
nočního turnaje ročníku 2009/2008 – 
a letos je na co se těšit! Bude celkem 
čtrnáct účastníků a naši kluci letos ještě 
neprohráli! Budeme se tedy těšit na 
podporu domácích fanoušků. Děku‑
jeme: HC ČERTÍCI OSTROV.

inzerce
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VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA

TAJENKA KŘÍŽOVKY
Redakce OM

Vážení čtenáři, tajenka křížovky z minu‑
lého čísla zněla: Festival Oty Hofmana se 
koná v Ostrově tento měsíc. Z úspěšných 
luštitelů byla tentokrát vylosována Rad‑
mila Křepelová z Dolního Žďáru, která vy‑
hrává vstupenku na divadelní představení 
Na mělčině s Ivou Janžurovou v hlavní roli. 
Vstupenku si může vyzvednout od 
21. října v infocentru DK Ostrov.

Znění tajenky křížovky z tohoto čísla 
zasílejte na: irejan@seznam.cz, případně 
doručte do infocentra v Domě kultury 
nejpozději do 8. listopadu. Ze správných 
odpovědí bude vylosován výherce, který 
získá vstupenky na některou z kulturních 
akcí DK Ostrov. Tvorbu křížovky zajišťuje 
grafická společnost Alfasoft, s. r. o.
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