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

Distribuce je zajišťována zdarma 
do každé ostrovské domácnosti.

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

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

Uzávěrka pro inzerci je 10. srpna.
Žádosti o inzerci posílejte na: 
novotna@dk ‑ostrov.cz, případné 
dotazy na tel. 353 800 525 (Martina 
Novotná), v případě nepřítomnosti 
tel. 353 800 516 (asistentka ředitele DK).
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z praktických důvodů nebylo možné 
otisknout v měsíčníku.

Titulní foto: Miloslav Křížek

INFORMACE O VYDÁNÍ OBČAN MĚSTA 2015

Mgr. Lucie Mildorfová (kráceno)

Dalšími držiteli čestného uznání, Občan 
města roku 2015, se stali Mikuláš Kriška 
a Vlastislav Mareš. Mikuláš Kriška letos 
oslavuje významné životní jubileum (80 
let) a byl navržen za sportovní úspěchy 
i příkladné překonávání životních strastí. 
Vlastislav Mareš byl oceněn za dlouho‑
leté působení v ZUŠ Ostrov. Předání 
ocenění z rukou starosty města Pavla 
Čekana a poděkování za celoživotní zá‑
sluhy se uskutečnilo v rámci zasedání 
Zastupitelstva města.

Mikuláš Kriška se ke sportu dostal na 
ZŠ díky svému učiteli tělesné výchovy. 
V 15 letech vstoupil do TJ, kde se věno‑
val atletice a lyžování. Během sportovní 
kariéry naběhal více než 120 tisíc km, 
odběhal 50 maratonů: v ČR, Maďarsku 
či Německu a většinou skončil na stup‑
ních vítězů. Mezi největší sportovní 
úspěchy patří bronzová medaile (1981), 
již vybojoval na ME v Rumunsku a zlato 
z ME v Malmö (1988). V roce 1986 se 
díky svým úspěchům nominoval na MS 
do Austrálie a na Vasův běh do Švédska, 
tehdejší politické poměry v naší zemi 
mu však neumožnily postavit se na start. 
V běhu na lyžích, který byl pro Mikuláše 
Krišku sportem číslo dva, odběhal 60 
maratonů, několikrát stál na stupních 
vítězů. Za sportovní úspěchy byl oce‑
něn titulem Přeborník MV na Pražském 
hradě státním vyznamenáním „Za službu 
vlasti“. Získal titul Mistr sportu.

Vlastislav Mareš dlouhá léta pedago‑
gicky působí v hudebním oboru na ZUŠ 
Ostrov, v současné době jako vedoucí 
Oddělení dřevěných dechových nástrojů. 

Je jednou z největších osobností ostrov‑
ské ZUŠ a má velkou zásluhu na věhlasu 
této školy. Stojí skromně v pozadí četných 
úspěchů svých žáků, pro které je nejen 
učitelem, ale i kamarádem a velkým vzo‑
rem hudebním a lidským. Jeho žáci od‑
cházejí ze ZUŠ jako vyzrálí hudebníci, kte‑
rým láska k hudbě zůstává po celý život. 
Je iniciátorem vzniku několika hudebních 
seskupení, které nejen v minulosti, ale 
především v posledních letech reprezen‑
tují ZUŠ a město Ostrov na nesčetných 
akcích a hudebních soutěžích. Již 20 let 
vede hudební soubory Písk‑Písk, které 
sdružují žáky různých věkových kategorií 
a pro které vytváří vždy specifický a ori‑
ginální repertoár a image a v nichž se žáci 
mohou seberealizovat, přijít s vlastními 
nápady a mají radost z „dělání hudby“. 
Vlastislav Mareš se nezištně podílí na 
úspěchu hudebního tělesa Swing Melody 
Ostrov, které vzešlo z jednoho ze souborů 
Písk‑Písk; v současné době již nezávisle 
na vlastní noze, ale se stálou a nepo‑
stradatelnou podporou svého umělec‑
kého vedoucího, vystupuje na kulturních 
akcích v Ostrově a okolí, v ČR i blízkém 
zahraničí, kde reprezentuje naše město. 
Vlastislav Mareš je kreativním a plodným 
autorem řady autorských skladeb, hudeb‑
ních doprovodů a aranží pro jednotlivce 
i soubory (hudební i dramatické); přináší 
tak širokému publiku potěšení a radost 
z hudby, zejména originalitou a nevšed‑
ním ztvárněním skladeb.

V minulosti již titul obdrželi např. Mgr. 
Zdeňka Čepeláková, Mgr. Ivan Matouš, 
Mgr. Irena Konývková, Božena Poledníč‑
ková, Vladimír Novotný (in memoriam), 
Mgr. Lidmila Hanzlová ad.

Vlastislav Mareš (vlevo) a Mikuláš Kriška přebírají cenu od starosty Pavla Čekana.
Foto: Archiv MěÚ Ostrov
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MHD OSTROV
Ing. Jan Bureš, zastupitel (kráceno)  

Budeme mít nejlepší MHD? Spíš nejdražší. 
Ostrovská koalice ČSSD – TOP09 a KSČM 
odsouhlasila na posledním zastupitelstvu 
ukončení stávající smlouvy na provoz au‑
tobusů MHD s firmou Ligneta a souhlasila 
s uzavřením nové smlouvy na 10 let s Do‑
pravním podnikem (DP) Ostrov. 

DP Ostrov je společná firma města 
Ostrova a právě firmy Ligneta, kde každý 
spoluvlastník má 50 % a jednoho jedna‑
tele. Za město je jím Milan Matějka (ČSSD), 
bývalý místostarosta. Dosud provoz MHD 
ve městě fungoval tak, že byl určen rozsah 
(kdy a kam se bude jezdit) a kvalita (jakým 
autobusem) a pak vyhrál ten dopravce, 

který chtěl nejnižší doplatek. Nepochybně 
je hromadná doprava v malém městě ztrá‑
tová. Tedy na ni musí město přispívat. Díky 
soutěži jsme však měli jistotu, že zaplatíme 
za požadovanou službu co nejméně. Dopo‑
sud to bylo 1,7 miliónu Kč ročně. Nyní se 
to mění. Založením společného podniku už 
žádná soutěž nebude, to bylo řečeno jasně. 
Poloměstský a polosoukromý DP vyčíslí 
všechny náklady a ty z rozpočtu dostane. 
Vedení radnice určí, kam a kdy se bude jez‑
dit. Čím se bude jezdit, to už je na dopravci. 
Staré nevzhledné autobusy to nebudou: 
město hradí všechny náklady. Je však za‑
jímavé, že žádný autobus nebude tomuto 
dopravnímu podniku patřit. Bude si je jen 
najímat na operativní leasing. Jakákoli mo‑
tivace snižovat náklady města, třeba tím, že 
se bude jezdit i pro jiného objednatele, je od 
teď nulová. Naopak uvidíme snahu náklady 
zvyšovat. Naroste počet linek a spojů; zdů‑
vodnění se vždy vymyslí (např. potřebou 
jezdit na Průmyslovou zónu nebo do Krás‑
ného Lesa). Proč by ne, když to bude platit 
jen naše pokladna. Rozšíří se počet auto‑
busů. Co na tom, že budou poloprázdné. 
DP své peníze dostane a efektivita se 
sledovat nebude. Součástí smlouvy bylo i 
ustanovení, že těch původních 1,7 miliónu 
se zvedne na 4,2 miliónu ročně. Jestli po‑
třebujeme ve městě dvaapůlkrát více spojů 
MHD, nikdo nezjišťuje. Je to stejné jako s 
Myslivnou, teplárnou a dalšími věcmi. Opa‑
trnost, rozvaha a selský rozum nikde, pro‑
tože „město na to přeci má“.

VAROVÁNÍ!
Ing. Tomáš Čepelák, Odbor živ. prostředí

Pozor lidé, pozor pejskaři!
V kraji řádí tasemnice liščí (měchožil 
bublinatý), při neléčení může být nákaza 
smrtelná!

Dle údajů Státního veterinárního ústavu 
je Karlovarský kraj nejvíce zasaženou ob‑
lastí České republiky a přítomnost lišek, 
nakažených zmiňovaným parazitem a po‑
hybujících se v bezprostřední blízkosti lidí, 

je znepokojivá. Varování patří především 
lidem, kteří manipulují při výkonu svého 
povolání s živými či mrtvými liškami nebo 
přicházejí do kontaktu s jejich trusem.

Problém se ale týká i široké veřejnosti, 
protože lišky se často pohybují i přímo 
v zástavbě, kde nacházejí hojnost potravy 
v zahradách, na neudržovaných plochách 
či v okolí popelnic!

Základem prevence je samozřejmě pou‑
žívat rozum, opatrnost a dbát hygieny. Jak 
již název napovídá, nemoc rozšiřují nejčas‑
těji lišky. Hlídejte tedy prosím své děti i své 
psy, a pokud někde spatříte uhynulou lišku, 
v žádném případě se jí nedotýkejte a upo‑

zorněte Městskou policii. Jako prevence 
vašim čtyřnohým parťákům stačí pravi‑
delné odčervení, které případnou nákazu 
zastaví v počátku. V případě podezření 
z již probíhající nemoci, která se projevuje 
výrazným a rychlým hubnutím, doporuču‑
jeme odnést trus zvířete k veterináři a žá‑
dat rozbor.

Požívání nemytých lesních plodů, ze‑
jména borůvek, nepatří sice k nejčastěj‑
šímu způsobu nakažení, ale i v těchto pří‑
padech byly již v minulých letech zazname‑
nány nákazy u lidí. Důležité je včas zjistit 
v krvi tohoto nebezpečného parazita, poté 
se pacient zaléčí antihelmintiky. První pří‑
znaky nemoci se mohou projevit až za ně‑
kolik let a při zanedbání bývá nákaza téměř 
vždy smrtelná.

Bližší informace lze získat na Odboru ži‑
votního prostředí, MěÚ Ostrov nebo na ad‑
resách: http://www.krimi ‑plzen.cz/a/varovani‑

‑pozor ‑lide ‑pozor ‑pejskari ‑foto, nebo: http://
www.desop.cz/index.php?option=com_con‑
tent & view=article & id=482%3A1662016‑
upozornni ‑na ‑lii tasemnice & catid=34%3A‑
cat_tiskove_zpravy & Itemid=108

NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ 
KNIHOVNY

Mgr. Lucie Mildorfová (kráceno)

Ředitelka Irena Leitnerová zrekapitulo‑
vala zástupcům města pět let existence 
knihovny v Paláci princů. Pracovnice 
knihovny přišly s nápadem prezentovat 
formou fotogalerie známé osobnosti, 
které měly v knihovně přednášku, vý‑
stavu apod. Ředitelka seznámila hosty 
s nabídkou vzdělávacích aktivit: Virtu‑
ální univerzita III. věku, počítačové 
kurzy, akce pro školy, dobrodružná hra 
pro chytré holky a kluky iQRace, Teddy 
Bear Picknic pro nejmenší, fotosoutěže, 
Loučení s prázdninami s burzou knih… 
Je třeba vyzdvihnout i úspěch badatelny 
a kroniky, dlouholeté zásluhy kronikářky 
Walburgy Mikešové.

Ředitelka Irena Leitnerová (vlevo) diskutuje s hosty 
z radnice. Foto: Archiv MěÚ Ostrov

Ostrov a okolí

Ivan Kasík
www.elektromontaze-kasik.cz

602 428 437

» el. instalace v bytech, bytových a rodinných domech

» rozvody domovních telefonu

» výmena el. stoupacího vedení v panelových domech

» výmena jisticu a vodicu v rozvadecích

» dotahování spoju hliníkových vodicu (prevence pozáru)

» automatické ovládání osvetlení chodby a schodišt

» elektronické zabezpecení bytu a budov

ELEKTRIKÁR



inzerce

Foto: DESOP Plzeň

Foto: DESOP Plzeň
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OSTROVŠTÍ HASIČI V ČERVNU
Milan Kuna, JSDH (kráceno)

V červnu naše jednotka zasahovala celkem 
u 22 událostí. Ve Vojkovicích, Jakubově jsme 
pomocí člunu zachraňovali dva uvízlé psy na 
ostrůvku uprostřed rybníka. V Jáchymovské 
ul. jsme likvidovali uniklý olej z motorové tří‑
kolky, kterou zatím neznámí vandalové pře‑
vrátili na střechu. Na požár budovy v Karlo‑
vých Varech jsme přijeli spolu s dalšími jed‑
notkami. K dopravní nehodě dodávky 
s přívěsem jsme vyjeli do KV Bohatic. Na 
přívěsu byly přepravovány tlakové lahve 
s kapalným dusíkem a při brzdění došlo k je‑
jich převrácení. Na silnici na Pernink jsme 
zasahovali společně s HZS KV a horskou 
službou. Další dvě nehody se staly u Boče. 
U dopravní nehody dodávky na silnici v Hlu‑
bokém zasahovala naše jednotka s jednot‑
kami KV a Cheb, která se dostavila s autoje‑
řábem a vyprostila vozidlo z příkopu. U Da‑
mic se srazila dvě os. auta; na místo byl 

lékařem povolán vrtulník LZS Plzeň Líně, 
který přistál u bývalé Škody Ostrov. V Luční 
ul. se srazila dodávka s osobním autem. Na 
Horním Hradu a v Jakubově jsme odstraňo‑
vali padlé stromy na tel. a el. vedení. Na 
Hlavní a v Družební ul. bylo nutno otevřít byt, 
dále pak byl otevřen byt v Krušnohorské ul., 
kde jsme pomohli s transportem pacienta do 
sanity a na žádost PČR Ostrov jsme otevřeli 
dveře do domu v Husově ul. K zajištění a od‑
stranění padající omítky z obytného domu 
v Klínovecké ul. jsme byli vysláni s KV jed‑
notkou. V Letohrádku jsme odchytli uvězně‑
ného ptáka, který se nemohl dostat ven. 
Naši pomoc za průmyslovou zónou si vyžá‑
dala PČR Ostrov. Dvakrát jsme asistovali 
v Zámeckém parku při koncertě. Poskytli 
jsme technickou pomoc na železniční trati 
mezi Ostrovem a K. Vary při přepravě cestu‑
jících do náhradního vlaku (vlaková sou‑
prava měla technickou závadu). Celkem 
jsme přepravili 150 cestujících.

HASIČSKÉ OSLAVY
Milan Kuna, JSDH

Dne 4. června se na Mírovém náměstí ko‑
naly oslavy 145. výročí založení hasičského 
sboru v Ostrově. Hlavním programem byla 
krajská soutěž profesionálních a dobrovol‑
ných jednotek ve vyprošťování zraněných 
osob z havarovaných vozidel. Zúčastnilo se 
11 týmů, z toho pět v kategorii JSDH a šest 
v kategorii HZS. Pořadí v kategorii JSDH: 1. 
místo Ostrov (409 bodů), 2. místo Horní 
Slavkov (363 bodů), 3. místo Kynšperk nad 
Ohří (251 bodů), 4. místo Klášterec nad 
Ohří (ÚLK, 234 bodů; tento tým se zúčast‑
nil jako host), 5. místo Skalná (160 bodů). 
V kategorii HZS: 1. místo Karlovy Vary (323 
bodů), 2. místo Toužim (278 bodů), 3. místo 
Sokolov (275 bodů), 4. místo Mariánské 
Lázně (266 bodů), 5. místo Kraslice (236 
bodů), 6. místo Aš (225 bodů).

Při této akci byl předán finanční dar od 
členů výjezdové jednotky Ostrov, kteří se 
v průběhu minulého a letošního roku sklá‑
dali a vybrali částku 20 400 Kč. Finanční 
dar předali Vašíkovi z Horní Blatné, který 

mezi nás přišel s maminkou (FB: Pomá‑
háme Vašíkovi). Děkujeme všem sponzo‑
rům a partnerům za finanční a věcné dary, 
všem organizátorům, kamarádům a kole‑
gům za přípravu a pomoc při zajištění akce. 
Členům JSDH a SDH Ostrov, jednotce 
SDH Hájek, Zuzaně Štočkové, Ondrovi 
Krejbichovi a Markétě Fapšové. Dále pak 
Družbě Ostrov za zajištění občerstvení pro 
soutěžící i veřejnost po celou dobu sou‑
těže. MDDM za půjčení stolů, laviček a na‑
fukovacích skákacích hradů.

Sponzoři a partneři: Město Ostrov, 
HZS Karlovarského kraje, Ostrovská tep‑
lárenská, a. s., WITTE Automotive CZ, Ha‑
siči Ostrov, Dräger, STEEN QOS, s. r. o., 
Toner ‑Online.cz, Hasičský servis Zdeněk 
Macháček, Družba Ostrov, DK Ostrov, 
MDDM Ostrov, TV Ostrov, Asociace ve‑
litelů jednotek SDH, Krajské Sdružení 
hasičů ČMS, VLNAP, a. s. Nejdek, LL Já‑
chymov, Gaven Print, s. r. o., CAR POINT 
Karlovy Vary, Pavlína Volkovjaková Žele‑
zářství u Volkovjaka Ostrov, Marius Pede‑
rsen Ostrov

VÁPNĚNÍ NA 
VELKÉM RYBNÍKU

Vladimír Vaňouček, jednatel ČRS Ostrov

Dlouhodobá špatná kvality vody na této 
lokalitě způsobuje v letních měsících pra‑
videlně vyhlášení zákazu koupání a je 
ohrožován i život ryb. To vedlo k tomu, že 
vedení ČRS, z.s., MO Ostrov zajistilo po‑
třebná povolení k provedení vápnění. Dal‑
ším krokem bylo sehnat potřebné finance 
k nákupu vápna. Rybáři z Ostrova děkují 
touto cestou vedení města Hroznětín 
a společnosti Sedlecký Kaolín, a.s. za fi‑
nanční příspěvky, na jejichž základě byl 
zakoupen vápenný hydrát. Dále patří po‑
děkování též členům HZS Ostrov za jejich 
pomoc při aplikaci vápna do vody a ne‑
smíme zapomenout ani na členy ostrovské 
rybářské organizace, kteří vápnění prová‑
děli. Celkem bylo ve dvou termínech do 
vody „nasypáno“ 10 tun vápenného hyd‑
rátu. I když nemáme ještě přesné oficiální 
výsledky od pracovníků Krajské hygie‑
nické stanice o vlivu vápnění na kvalitu 
vody, dle prvních ohlasů a kontrol ke zlep‑
šení vody ve Velkém rybníku došlo. Ještě 
jednou děkujeme všem, kdo nám pomohli, 
a jsme připraveni celou akci opakovat 
v případě, že se nám podaří sehnat po‑
třebné finance na zakoupení vápna.

Jednotka vyjela k nehodě tří osobních vozidel na křižovatce ulic Masarykova a Lidická.
Foto: FB Hasiči Ostrov

REKORDNÍ ANDĚL 
STRÁŽNÝ

Mgr. Lucie Mildorfová

Obraz Anděla strážného z Mírového ná‑
městí v Ostrově byl po Mezinárodním dni 
dětí zaregistrován do České databanky 
rekordů Agentury Dobrý den, spravující 
Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov. 
Obraz autorky Elišky Hojdové byl upra‑
ven a následně překreslen na plochu Mí‑
rového náměstí. Pomáhalo jej vybarvovat 
927 dětí z místních škol a spolu s dospě‑
láky celkem 6,5 hod. Bylo použito 250 kg 
bílých, žlutých, červených a modrých kříd, 
30 kg dřevěného uhlí a prefabrikát z pó‑
robetonu na bílé plochy. Kresba o veli‑
kosti 80,4 m na výšku a 40 m na šířku vy‑
tvořila zabarvenou plochu úctyhodných 
3216 metrů čtverečních. Město ve spolu‑
práci s Městskou policií podpořilo vytvo‑
ření obřího výjevu nakresleného křídami, 
jehož vznik a celou akci s názvem „Pomá‑
háme dětem křídou“ inicioval Jan Brodec, 
Aďas Hrbek a spolek dobrovolníků Lidé 
pro děti (P4K). Tento Anděl strážný byl 
věnován všem dětem, nejen s onkologic‑
kým onemocněním. A přestože kresbu 
pár minut po dokončení začal neúprosně 
smývat hustý déšť, svou úlohu tento ori‑
ginální počin bohatě splnil.
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SOUTĚŽ TESCO
Blanka Valentová, ředitelka Tesco

Program „Vy rozhodujete, my pomáháme“, 
vyhlášený Nadačním fondem Tesco, si 
klade za cíl podporovat činnost nezisko‑
vých a příspěvkových organizací napříč ČR. 
Fond rozdělil mezi 90 organizací celkem 
2 700 000 Kč. Do 3. dubna se mohly místní 
organizace hlásit prostřednictvím webo‑
vých stránek http://pomahame.itesco.cz/. 
Z přihlášených organizací byly vybrány 
v každém z 90 regionů tři do finálního kola. 
O vítězi rozhodli zákazníci obchodu Tesco. 

Každá vítězná organizace pak získala 30 ti‑
síc Kč na realizaci svého projektu.

Naši zákazníci ocenili to, co děláme 
pro místní komunity a zapojili se do hla‑
sování opravdu aktivně, a to 3 612 785 
hlasy v celé ČR. U nás v Ostrově hlasovalo 
34 518 občanů, kteří svým rozhodnutím 
dát hlas jednomu ze tří projektů umožnili 
vítězi programu získat 30 tisíc korun. Hla‑
sovalo se od 11. května do 7. června. Naši 
zákazníci mohli v hypermarketu Tesco Os‑
trov hlasovat prostřednictvím žetonu pro 
následující projekty:

1) SVR – Společnost pro vývojovou 
rehabilitaci, o. p. s., 2) Zlepšení stavu vy‑
bavenosti v Domově pokojného stáří 
v Ostrově, 3) RC Ostrůvek – aktivity pro 
všechny generace. Vítězem se stal projekt 
č. 2) s 13 893 hlasy. Gratulujeme!
Popis vítězného projektu:
Naše Charita letos slaví 25 let od zahá‑
jení činnosti, která byla v podobě mnoha 
dobrovolnických aktivit, např. Charitativní 
šatník, nově Humanitární sklad použitého 
nábytku, Odpolední čaje pro seniory aj. 
Zároveň však poskytujeme soc. služby pro 
seniory (nejen s Alzheimerovou demencí) 
v Domově pokojného stáří v Hroznětíně 
a Ostrově. Sháníme peníze pro Domov 
v Ostrově: na altán, skříně, stoly, židle, po‑
stele apod. Děkujeme vám, kteří nám po‑
máháte dělat stáří hezčí.

ZÁZNAMY MĚSTSKÉ POLICIE
Ladislav Martínek

7. ČERVNA 7.07 hod.
Hlídka přijala oznámení vedoucí OD Lidl, 
že na prodejně došlo ke krádeži zboží 
v hodnotě 2783 Kč. Dále sdělila podrobný 
popis muže, který na její výzvy k ukázání 
batohu nereagoval. Muž se ihned po činu 
vydal na silnici směr Chomutov. Tam si 
hlídka všimla muže, odpovídajícího po‑
pisu, ale žádný batoh neměl. Muže zasta‑
vili a ztotožnili. Kategoricky odmítal, že by 
se dopustil krádeže. Přitom si hlídka v ne‑
dalekém křoví všimla batohu se všemi od‑
cizenými věcmi. Muž dobrovolně následo‑
val hlídku do prodejny, kde ho pracovníci 
identifikovali jako zloděje. Zboží bylo vrá‑
ceno a muž si na cestu do Kladna, odkud 
pocházel, odnesl tučnou pokutu.
9. ČERVNA
Ve Vojenském újezdu Hradiště se konal 
Den ozbrojených sil ČR, který již podesáté 
připravili vojáci z Krajského vojenského 
velitelství KV. U této příležitosti uspo‑
řádali střeleckou soutěž, jíž se zúčastnil 
i strážník MP Ostrov, loňský vítěz; nezavá‑
hal a loňské prvenství s přehledem obhájil.

19. ČERVNA 6.05 hod.
Z bytu starší ženy v Krušnohorské ul. se 
ozývalo volání o pomoc. Hlídce se podařilo 
získat číslo na zetě ženy, ten ovšem telefon 
nezvedal. Na místo proto strážníci přivolali 
hasiče, kteří byt otevřeli. Ženu poté pře‑
vezla RZS do nemocnice.
21. ČERVNA 23.53 hod.
Hlídka přijala oznámení, že se z bytu 
v Masarykově ul. ozývá volání o pomoc 
starší ženy a nikdo se k ní nemůže dostat. 
Hlídka zjistila, že se jedná o téměř 90le‑
tou ženu a náhradní klíče má její známá 
v protějším domě. Hlídka v bytě nalezla 
ženu, která si po pádu zlomila nohu a při‑
volala RZS, která ji převezla do nemocnice 
k ošetření.
29. ČERVNA 22.19 hod.
Oznámení od ženy z Žižkovy ul., že se 
jí do sousedního domu zaběhlo kotě 
a majitel není doma. Žena od stráž‑
níků vyžadovala, aby rozbili vchodové 
dveře, vstoupili do domu a kotě vytáhli 
ven. Strážníci ženě vysvětlili, že takové 
oprávnění bohužel nemají. Na to žena 
reagovala nadávkami a sprostými gesty 
směrem k strážníkům a zavřela se ve 

svém domě. Nehodlala se však smířit 
a rozhodla se, že kotě zachrání za ka‑
ždou cenu. O hodinu později rozbila 
okno domu a poslala dovnitř 12letou 
dceru, aby kotě našla. Přivolaní stráž‑
níci se opět dočkali nadávek a dokonce 
se jednoho z nich žena pokusila fyzicky 
napadnout. Hlídka přivolala PČR Ostrov, 
která si ženu převzala pro podezření ze 
spáchání trestného činu.
30. ČERVNA
Den se nesl ve znamení konce školního 
roku, na který školáci netrpělivě čekali. 
Jeden 15letý chlapec se rozhodl, že si jej 
zpestří alkoholem. Alkohol v něm probudil 
agresivní sklony a fyzicky napadl své dva 
kamarády. Toho si všiml pozorný kolem‑
jdoucí a přivolal na místo hlídku MP. Mla‑
dík nadýchal přes 1,5 promile a poté byl 
předán matce. Případem se budou zabývat 
pracovnice OSVZ z MěÚ Ostrov.

Statistiky z událostí: Počet zjištěných 
přestupků 274, z toho 86 projednáno blo‑
kově a uděleno 26 300 Kč na pokutách. 
Počet odtažených vozidel 16, odhalené 
trestné činy tři, přijatá oznámení od ob‑
čanů 195, kontroly osob 153.

NEMOCNICE 
OSTROV

Andrea Zvolánková, PR spec. NO

Informujeme čtenáře, že dočasné uzavření 
gynekologicko ‑porodnického oddělení 
a dětského oddělení z provozních důvodů 
potrvá do 8. srpna 2016 do 7.00 hod., 
poté budou opět zahájeny příjmy. Děku‑
jeme za pochopení.Předání šeku vítězi soutěže, OCH Ostrov | Foto: Hypermarket Tesco
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FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
„OSTROVEM ZA SOCHAMI“

Mgr. Lucie Mildorfová, ved. OKS

Město Ostrov disponuje obsáhlým soubo‑
rem sochařských děl na území města. 
Kaž  dé umělecké dílo má bohatou minulost 
a historii. Záměrem soutěže je získání ob‑
razové dokumentace těchto sochařských 
výtvorů prostřednictvím fotografie, jak 
z doby dávno minulé, tak i ze současnosti. 
Vítězné fotografie budou prezentovány ve 
sborníku s názvem „Za tajemstvím ostrov‑
ských soch“. Pravidla soutěže také najdete 
na: www.ostrov.cz, www.dk ‑ostrov.cz, 
v informační smyčce vysílání TV Ostrov.
PRAVIDLA FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE
1. Pořadatel soutěže
Pořadatel soutěže „Ostrovem za sochami“ 
je Město Ostrov (Ostrov, Jáchymov‑
ská 1, PSČ 363 01). Fotografie pořízené 
v jakémkoli ročním období zasílejte do 
30. září 2016.
2. Místo konání soutěže
Soutěž probíhá na území města Ostrov. 
Sochy se musí nacházet na veřejně pří‑
stupných místech.
3. Účastníci soutěže
Soutěžícím se může stát fyzická osoba, 
která je občanem ČR a v souladu s těmito 
pravidly se rozhodne účastnit soutěže 
(dále jen „účastník“). Ze soutěže budou vy‑
loučeni ti, kdo řádně nesplní požadované 
podmínky soutěže.
4. Popis soutěže
Účastník zašle e ‑mailem na: zzelezna@os‑
trov.cz (do předmětu zprávy napíše FOTO‑
GRAFICKÁ SOUTĚŽ „OSTROVEM ZA SO‑
CHAMI“) snímky v digitální formě v minim. 
rozlišení 12 Mpx ve formátu jpeg. Soubory 
nad celkovou velikost 10 MB je možné za‑
sílat prostřednictvím poštovních serverů 
(www.uschovna.cz, www.leteckaposta.
cz). Součástí soutěžního příspěvku musí 
být vždy celé jméno autora/autorky, věk, 
poštovní adresa, telefonický a e ‑mailový 
kontakt. Současně účastník doručí foto‑
grafie vytisknuté ve formátu A4 v minimál‑
ním rozlišení 300 dpi, buď osobně, nebo 
poštou, na podatelnu Městského úřadu 
Ostrov (Jáchymovská 1, Ostrov). Obálku 
je třeba označit SOUTĚŽ FOTO.
5. Záměr soutěže
Cílem soutěže je získat fotografie, které 
budou podkladem pro vznik připravované 
publikace. Vybrané snímky budou otištěny 
ve sborníku „Za tajemstvím ostrovských 
soch“.
6. Pravidla soutěže
Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřej‑
něna po celou dobu soutěžního období na 
stránkách města Ostrov www.ostrov.cz. 
Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku 
z těchto pravidel soutěže, který může být 
ve zkrácené verzi komunikován na pro‑

pagačních či jiných materiálech v souvis‑
losti se soutěží. Tato pravidla jsou v rámci 
soutěže považována za jediná úplná a ko‑
nečná.

Účast v soutěži je dobrovolná a účastník 
svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj sou‑
hlas s jejími pravidly. Tato pravidla, soutěž 
a právní vztahy mezi organizátorem a sou‑
těžícími se řídí právním řádem ČR.

Účastník přiloží při odevzdání vytiště‑
ných soutěžních fotografií na podatelně 
MěÚ čestné prohlášení, že je autorem za‑
slaných fotografií. Přijetí fotografie (foto‑
grafií) v elektronické podobě bude potvr‑
zeno zpětnou e ‑mailovou zprávou.

Účastník souhlasí s publikováním zasla‑
ných fotografií v elektronické i tiskové po‑
době, v rámci soutěže, ale i po jejím ukon‑
čení bez nároků na honorář a poskytuje po‑
řadateli nevýhradní licenci k užití fotografií 
k propagaci pořadatele soutěže a soutěže 
samotné a k použití vybraných fotografií 
do připravované publikace. Licenci účast‑
ník poskytuje pořadateli bezúplatně.

Pořadatel nenese odpovědnost v pří‑
padě, že zpětná e ‑mailová zpráva nebude 
z jakéhokoliv důvodu účastníku doručena.
7. Určení výherce a podmínky získání výher
Město Ostrov, resp. odborná porota vy‑
hodnotí následující týden po konci sou‑
těže veškeré fotografie doručené během 
soutěžního období. Do týdne po skončení 
soutěže poskytne město Ostrov informaci 
o počtu účastníků, kteří splnili podmínky 
soutěže. Výherci jsou určeni níže popsa‑
ným výherním mechanismem:

Všechny fotografie splňující podmínky 
fotosoutěže budou zařazeny do hodno‑
cení odbornou porotou složenou ze zá‑
stupců pořadatele soutěže. Výherce bude 
na tel. čísle nebo e ‑mailové adrese uve‑
dené při registraci do soutěže kontakto‑
ván pro dohodnutí způsobu předání výhry, 
ke kterému dojde do 31. října 2016. V pří‑
padě, že se výherce nepodaří kontaktovat 
nebo odmítne výhru převzít, ztrácí právo 
na výhru a výhercem se stává další v po‑
řadí. U něho bude obdobným způsobem 
udělena nebo neudělena výhra a tento po‑
stup pokračuje, dokud není cena udělena. 

Nepodaří ‑li se výherce určit do 31. pro‑
since 2016, zůstává cena v držení pořa‑
datele soutěže. Předání výhry proběhne 
na místě a v termínu určeném pořadate‑
lem. Výherci budou zveřejněni nejpozději 
30. listopadu 2016 na: www.ostrov.cz

Autor vítězných snímků vybraný odbor‑
nou porotou získá roční předplatné časo‑
pisu Digitální foto. Autor, který se umístí 
na druhém místě, získá roční předplatné 
časopisu Československá fotografie. Au‑
tor, který se umístí na třetím místě, získá 
půlroční předplatné časopisu Foto.

Zároveň bude udělena zvláštní, věcná 
cena místostarosty města, kterou získá au‑
tor fotografie zobrazující dosud neznámou 
sochu.
8. Změna podmínek soutěže a ukončení 
soutěže
Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli 
změnit podmínky soutěže, soutěž odložit, 
zkrátit, přerušit nebo ji bez náhrady zrušit.
9. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Účastí v soutěži dává každý účastník 
organizátorovi v souladu se zákonem 
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů, ve znění poz‑
dějších předpisů, souhlas se zpracováním 
osobních údajů v rozsahu zejména: jméno, 
e ‑mail za účelem prověření jeho platné 
účasti v soutěži a předání ceny. Účastník 
bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11, 
21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že 
poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj 
souhlas může bezplatně a písemně kdy‑
koli na adresu organizátora odvolat, má 
právo přístupu k osobním údajům a právo 
na opravu těchto osobních údajů, bloko‑
vání nesprávných osobních údajů a jejich 
likvidaci.
10. Závěrečná ustanovení
Ve smyslu zákona č. 89/2012, občan‑
ský zákoník, v platném znění, není možno 
cenu vymáhat soudní cestou. Na cenu není 
právní nárok a nárok na cenu nelze převést 
na jinou osobu. Cenu není možné nároko‑
vat v alternativní formě. V případě jakých‑
koli sporů, vyplývajících z této soutěže 
nebo vzniklých v souvislosti s ní, budou ře‑
šeny rozhodnutím pořadatele soutěže.
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KDO BYL PATER RUDOLF JOHANN SALZER
Mgr. Zdenka Čepeláková

Byl to drobný, bělovlasý, laskavý starý pán, 
z něhož doslova vyzařovala neměnná jis‑
tota a pohoda. Zřejmě to byla pohoda dob‑
rého svědomí a až do konce věrně plně‑
ného životního poslání.

Rudolf Salzer se narodil 8. listo‑
padu 1911 v krušnohorském Novém Zvo‑
lání. Absolvoval seminář v Praze a tam 
byl v chrámu sv. Víta i vysvěcen na kněze 
(1935). Do r. 1938 působil jako kaplan v Já‑
chymově a pak osm let v Ostrově. Povin‑
ností duchovního správce farnosti nebyla 
jen péče o matriky, křty, svatby, pohřby či 
bohoslužby, vzhledem k složení obyvatel‑
stva vedené i v češtině; k jeho působení pat‑

řila i činnost pedagogická, úloha katechety – 
učitele náboženství, které bylo tehdy sou‑
částí povinné školní výuky. V krušnohorské, 
horské oblasti to byla služba opravdu ne‑
lehká. Páter Salzer pravidelně urazil desítky 
kilometrů za svým posláním i do řady od‑
lehlých obcí s malotřídkami, pěšky a v zimě 
na lyžích. Jiné spojení tehdy neexisto‑
valo. Těmto fyzickým nárokům připisoval 
mj. svou dlouhověkost a dobrou kondici. Při 
návštěvách Ostrova a setkáních se svými 
někdejšími farníky na to rád a s úsměvem 
vzpomínal. Podle lidové tradice byla pří‑
činou jeho dlouhověkosti také jeho první 
a neobvyklá návštěva ostrovské fary. Teh‑
dejší ostrovský duchovní správce Josef No‑
vák mu při přivítání s překvapením sdělil, že 
ho považoval za zemřelého a že za něj slou‑
žil rekviem. Šlo ovšem o jiného duchovního 
stejného jména. A tedy: o kom se omylem 
říká, že zemřel, bude dlouho živ… Stalo se, 
dožil se 105 let!

Spolu se svými farníky prožíval Rudolf 
Salzer trpký úděl válečných let, s rodinami 
desítek padlých ostrovských mužů, také 
s rekvizicí zvonů. Dne 28. září 1946 slou‑
žil v kostele sv. Michaela poslední mši, k níž 
se shromáždili zbývající obyvatelé města, 
a doprovázel je na osudové cestě do nejis‑
toty. V Bavorsku působil v několika farnos‑
tech, v letech 1958‑2000 pak jako duchovní 
správce v Reichenbachu, kde byl jmenován 
čestným občanem. Dostalo se mu i dalších 
zasloužených poct: hodnosti člena pasto‑
rační biskupské rady (1979) a titulu Mon‑
signore (2005), čestného kaplana papeže. 
Jako kněz působil 75 let a ještě i potom, co 

odešel do domu seniorů ve Wallersdorfu, 
často vypomáhal tamnímu duchovnímu 
správci. Zemřel tam letos 8. července.

Do Ostrova se vracel často a rád, hlavně 
na pouti k sv. Archandělu Michaelovi. Jeho 
bývalí žáci ho tu vždy s dojetím vítali jako 
duši svého společenství a vzpomínali, jak 
poutavě jim uměl vyprávět biblické příběhy. 
Naposledy – jak sám řekl, navštívil Ostrov 
v červenci 2011, jako dar k svým stým naro‑
zeninám. A jako vždy, i tehdy byl usměvavý 
a plný života.

OBLASTNÍ CHARITA 
OSTROV

Mgr. Tomáš Fexa, ředitel

Charitní šatník Veronika bude v srpnu 
(jako každým rokem) z provozních dů‑
vodů uzavřen. V případě potřeby je pří‑
jem ošacení zachován, po předešlé do‑
mluvě na tel. 777 767 050. Otevírací 
doba bude obnovena v září. Děkujeme 
za pochopení.
Tesco pomáhá, děkujeme za vaše hlasy!
Chceme poděkovat těm z vás, kdo jste 
se rozhodli podpořit nás a naše seniory 
svým hlasem v podobě žetonu při nákupu 
v Tescu Ostrov. Získali jsme totiž i díky vám 
nejen 13 894 hlasů, ale i nadační příspěvek 
ve výši 30 tisíc Kč, výsledky hlasování zde: 
http://pomahame.itesco.cz/region/69/. 
Vaše podpora i zájem pro nás a naše seni‑
ory hodně znamená! Děkujeme, že spolu 
s námi pomáháte!
Odpolední čaje pro seniory
V rámci dobrovolnické aktivity, zahájené 
loni v září, má možnost přijít mezi nás kaž dý 
senior, který nechce být pořád jen sám.

Kam? – do bezbariérově upravených 
prostor Klubovny (v objektu bývalé Měst‑
ské knihovny, Lidická 1036, Ostrov, vstup 
hlavním vchodem z ulice).

Kdy? – každé první úterý v měsíci, vždy 
od 14 do 16 hod.

Co vás všechno čeká? Především útulné 
a příjemné prostředí s náplní a atmosférou, 
která bude ovlivněna vámi samotnými, ale 
také vašimi zájmy, podněty a životními zku‑
šenostmi.
Přijďte si zacvičit jógu
Oblastní charita Ostrov nabízí v rámci dob‑
rovolnické aktivity možnost zúčastňovat 
se v prostorách Klubovny v objektu bývalé 
Městské knihovny (viz výše) „Jógy pro kaž‑
dého“, která je určena pro pokročilé, každé 
úterý od 18.00 hod., počínaje 13. zářím.

Co vás všechno čeká? Cviky proti bo‑
lestem v zádech, na posílení krční, hrudní 
a bederní páteře, dechové cvičení, rela‑
xace – úžasné uvolnění těla a mysli. S se‑
bou je třeba si vzít karimatku nebo deku, 
tepláky a teplé ponožky.

NOVĚ OCENĚNÁ WALBURGA MIKEŠOVÁ
Irena Janečková, šéfredaktorka OM

„Nepotrpím si na popularitu,“ vítá mě hned 
u dveří badatelny kronikářka Walburga 
Mikešová, a já jí to věřím. Málokdo ví, kolik 
v posledních letech nasbírala ocenění, aniž 
by se jimi na potkání chlubila. Za obsaho‑
vou a formální stránku ostrovské kroniky 
získala r. 2007 v soutěži Kronika roku 
druhé a 2011 třetí místo v Karlovarském 
kraji, což je podle mě úctyhodný výkon, 
uvážím ‑li, kolik obcí a kronik je v celém 
kraji do soutěže zapojeno. Roku 2008 byla 
oceněna čestným titulem Občan města 
Ostrov a za svou nezištnou a obětavou čin‑
nost získala také Cenu Ď 2013 v kategorii 
muzea, hrady, zámky a kultura. Je aktivní 
členkou OS Minidiv při ZUŠ Ostrov 
a Spolku přátel města Ostrova, kde připra‑
vuje zájezdy, výstavy, pomáhá rozšiřovat 
ostrovské sbírky porcelánu a spolupracuje 
také s německým krajanským spolkem 
Heimatverband… Nově dostala Cenu hejt‑
mana v rámci ankety Žena regionu.

„Všechno to šlo mimo mě, anketa pro‑
běhla na internetu, vůbec jsem nevěděla, 
že mě někdo nominoval, natož abych 
tušila, že dostanu cenu,“ říká kronikářka 
Mikešová. Když obdržela vstupenku na 
slavnostní vyhlášení cen, myslela si, že je 
pozvaná jako divačka, aby „byla do počtu.“ 
Když ji pak hejtman Martin Havel pozval 
na jeviště, byla nejen překvapená, ale 
přímo zaskočená. Podobné to bylo s udě‑
lením Ceny Ď:

„Seděla jsem v Národním divadle na 
slavnostním udílení cen až na balkoně, 
a najednou slyším své jméno. Řekla jsem 
si, že to bude shoda jmen, nebo jsem se 
přeslechla, ale nakonec jsem opravdu 
musela přispěchat na jeviště a převzít 
cenu,“ vypráví dál. „Všechno, co dělám, 
dělám moc ráda, ať je to vedení kroniky, 
spolupráce se Zuškou, Spolkem přátel 
města Ostrova a další aktivity. Mám 
ráda nejen tu práci, ale i lidi, pro které 
to dělám,“ uzavírá čerstvá držitelka Ceny 
hejtmana.

Foto: Farní archiv
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PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

inzerce

MŠ PALACKÉHO OSTROV
Jaroslava Niklasová (kráceno)

Také u nás byly poslední dva měsíce škol‑
ního roku hektické. Zvláště v třídách před‑
školáčků střídala jedna akce druhou. Ně‑
kolik měsíců práce na výtvarných i tech‑
nických tématech jsme zúročili výrazným 
podílem na Nymburské výstavě „K čemu 
jsou mosty přes řeku“, pořádanou MŠ KV 

kraje. Účastníci celostátní přehlídky Mate‑
řinka upřímně ocenili netradiční pojetí vý‑
stavy i samotné dětské modely a výkresy. 
Konec šk. roku vždy patří nejrůznějším vý‑
letům; navštívili jsme Dianu v K. Varech, 

„motýlí dům“, statek Kozodoj, Ekocent‑
rum aj. Vrcholným zážitkem byl oběd v pří‑
rodě. Společně děti oslavily MDD rejem 
v maskách a zúčastnily se kreslení Anděla 

strážného křídami na náměstí. Kromě 
sportování, organizovaného v rámci MŠ, 
děti zaujaly akce ostrovských Čertů na 
hřiš ti ZŠ Myslbekova a olympiáda MŠ po‑
řádaná MDDM. Předškoláčci se velmi tě‑
šili na tradiční přespání v MŠ, kde se napo‑
sledy sešli rodiče, děti a učitelky. Děti byly 
pasovány do role školáků předáním trička 
a školního baretu v barvách jejich třídy, na‑
posledy zazpívaly rodičům a pak už se vě‑
novaly tanci, polštářové bitvě, noční 
stezce odvahy i ochutnávání dobrot, při‑
pravených rodiči. Nezapomněli jsme ani 
na „obyčejnou“ každodenní práci MŠ, kam 
patří i doplnění posledních úkolů a kreseb 
do osobní knížky, kterou si spolu s nahráv‑
kou všech fotografií na závěr šk. roku 
všichni odnesli domů. Poslední červnový 
den se předškoláčci se zvoněním, zpěvem 
a „šampusem“ rozloučili s mladšími kama‑
rády a všemi zaměstnanci školy. Zejména 
dospělí se mnohdy museli přemáhat, aby 
neslzeli, vždyť byli v denním kontaktu 
s dětmi několik let! Ale kde něco končí, tam 
nové začíná. Po prázdninách na tyto děti 
čeká základní škola, noví kamarádi a jiní 
učitelé. I k nám přijde nová generace dětí. 
Ať se nám všem daří!

Děti si se loučí dětským „šampusem“.
Foto: Archiv MŠ Palackého

←
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PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

GYMNÁZIUM OSTROV
Gymnazisté zvítězili v soutěži britské ambasády.

Mgr. Jiří Fresser

Vynikajícího úspěchu dosáhli studenti 
angličtiny profesorky Jany Kitzberge‑
rové v soutěži Shakespeare Lives (Sha‑
kespeare žije), kterou při příležitosti 
400 let od smrti Williama Shakespeara 
a devadesátin královny Alžběty II. vyhlá‑
sila britská ambasáda na sociálních mé‑
diích. Pravidla soutěže byla celkem 
jasná. Úkolem bylo napsat, natočit, vy‑
fotit, nakreslit apod. cokoli na téma 
William Shakespeare a umístit svoje dílo 

na sociálních médiích této soutěže. Stu‑
denti angličtiny z kvinty A, septimy 
A a 3.A se do soutěže pustili s mnoha ná‑
pady a dosáhli zaslouženého ocenění. 
Citujeme z facebooku Britského velvy‑
slanectví: „Studenti z Gymnázium Ost‑
rov svým moderním pojetím Shakespea‑
rových her zaujali natolik, že je paní vel‑
vyslankyně pozve na soukromou 
prohlídku ambasády.“

Studentům i jejich profesorce gratulu‑
jeme a přejeme spoustu zážitků z návštěvy 
britské ambasády v Praze.

OBROVSKÉ PODĚKOVÁNÍ
Mgr. Michaela Budaiová, Mgr. Jaroslava Roulová

Dlouho očekávaný den nastal. Výroční narozeninový kon‑
cert Májových sluníček je s velkým úspěchem za námi. Ro‑
diče, hosté i všichni fanoušci našeho sboru se sešli 
28. června v Domě kultury. Ve vestibulu návštěvníky pře‑
kvapila spousta sluníček z výtvarné soutěže I. stupně. 
A pak už se všichni nechali unášet výkony Májových sluní‑
ček současných, nedávno minulých i těch úplně nejstarších, 
kteří stáli u zrodu pěveckého sboru. V průběhu koncertu 
zazněla spousta písní, flétničkových vystoupení a pro‑
běhlo i vyhodnocení výtvarné soutěže. Nechyběla ani 
drobná překvapení: baletní vystoupení či začlenění pře‑
kvapivého kolegy zpěváka. K poslechu bylo mnoho písní, 
zazněla i četná poděkování a vzpomínání. Atmosféra byla 
báječná a diváci výkony ocenili potleskem vstoje. A to bylo 
veliké poděkování dětem i vedoucí sboru, učitelce Janě 
Svobodové a hudebnímu doprovodu, učitelce Evě Jílkové. 
Ty zde slavily 15 let opravdu poctivé práce.

Foto: Archiv Gymnázia Ostrov

POZOR OPRAVA
Redakce OM

V článku „Den dětí v MŠ Masary‑
kova“ (měsíčník 07/2016, str. 14) 
jsme chybně uvedli telefonní 
číslo. Za chybu se omlouváme 
a dále připomínáme, že MŠ Os‑
trov, Masarykova 1195 má stále 
ještě volná místa. Pokud mají ro‑
diče zájem zde umístit své děti, ať 
zavolají na tel. číslo 353 842 365.

Foto: Archiv ZŠ Májová
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SPŠ OSTROV
Mgr. Lenka Bardová (kráceno)

Jak jsme už informovali v minulém měsíč‑
níku, naši studenti měřili radiaci v Karlovar‑
ském kraji a zaujali akademiky i laiky. Na 
závěrečné konferenci programu Věda má 
budoucnost na půdě Akademie věd ČR pre‑
zentovali své projekty Patrik Janoušek 
s Konstantinem Vaneevem (proces recyk‑
lace skla) a Zdeněk Szmitek s Ondřejem Ku‑
bíčkem (výsledky měření radiace v Karlo‑
varském kraji). Ti zaujali odbornou i laickou 
porotu natolik, že získali druhé místo. Stu‑
denti se v práci s názvem „Měření úrovní 
radiace – SAFECAST bGeigie Nano“ zamě‑

řili nejen na získávání konkrétních výsledků 
měření a jejich zanesení do celorepublikové 
mapy, která je k dispozici široké veřejnosti, 
ale zároveň poskytli přehled ucelených čin‑
ností, které je třeba vykonat, pokud se chce 
zájemce – laik do měření s celorepubliko‑
vou působností zapojit. Nechybí ani in‑
strukce, jak s přístrojem a mapovými pro‑
gramy pracovat. Hlavním impulsem pro 
spuštění projektu měření ionizujícího zá‑
ření detektorem Safecast se pro studenty 
naší školy stala přednáška Jana Helebranta 
ze Státního ústavu radiační ochrany (SÚRO) 
a následné zapůjčení několika měřicích pří‑
strojů škole v rámci výzkumného projektu 

RAMESIS. Svou roli sehrála i zvědavost stu‑
dentů a šance proměřit si osobně místa, kde 
žijí. Data v období od listopadu 2015 do 
května 2016 sbíralo přibližně 30 dobrovol‑
níků z řad studentů a učitelů. Proměřovala 
se různá místa: Boží Dar a okolí, Nejdek, Ko‑
lová atd. Nejvyšší hodnotu radiace přístroj 
naměřil v oblasti bývalé chemické úpravny 
uranových rud u Nejdku (obec Vysoká Pec). 
Data, která byla shromážděna, byla ode‑
slána společně s protokoly do SÚRO, který 
je dále zpracovává a odesílá organizaci 
SAFECAST. Získané informace jsou ná‑
sledně zveřejněny a zpřístupněny na inter‑
netu (www.bit.ly/safecastcr).

ÚSPĚCHY SOUBORU ZUŠ
Mgr. Hana Vaculíková

Divadelní soubor NA PO‑
SLEDNÍ CHVÍLI: Vý‑
sledky z přehlídek sou‑
boru literárně dramatic‑
kého oboru ZUŠ Ostrov 
tvořícího a vystupujícího 
pod vedením Lucie Velič‑
kové byly známy ke konci 

školního roku, proto je uvádíme až nyní. V ce‑
lostátním kole Wolkrova Prostějova získal 
Cenu poroty v sólovém přednesu Daniel 
Bleha. Cena diváka náležela inscenaci Jeliza‑
veta Bam. Toto kvalitní a právem oceňované 
představení bylo úspěšné i v posuzování po‑
roty, která mu udělila Cenu poroty a doporu‑
čení na národní mezidruhovou divadelní pře‑
hlídku Jiráskův Hronov. Tato prestižní celo‑
státní přehlídka, na níž jsou k vidění ti nejlepší, 
se uskuteční 30. července až 6. srpna. Kromě 
toho pojede divadelní soubor NA POSLEDNÍ 
CHVÍLI s Jelizavetou Bam jako s inspirativ‑
ním představením na celostátní divadelní 
dílnu do Šumperka. Srdečně všem členům 
souboru i jejich učitelce blahopřejeme a dě‑
kujeme za úspěšnou reprezentaci školy.
ZUŠ OSTROV OZNAMUJE:

1. a 2. září 2016 proběhnou zápisy do 
všech čtyř uměleckých oborů, v nichž škola 
vzdělává. Ve čtvrtek 1. září budou učitelé 
u zápisů přítomni od 8.30 do 12.00 a od 
13.00 do 17.30, v pátek 2. září zápisy pro‑
běhnou od 13.00 do 17.30 hod. K zápisům 
přicházejí žáci noví, ale i ti, kteří školu již na‑
vštěvují, aby se se svými učiteli domluvili na 
rozvrhu. Zápis seniorů, jejichž výuka je od 
školního roku 2016/2017 nová, se usku‑
teční 2. září v 16.00 hod. v Koncertním sále 
v přízemí budovy hudebního oboru, Masa‑
rykova 717.

V ZUŠ Ostrov studuje přibližně 850 
žáků pod vedením cca 30 učitelů. V nej‑
užším vedení školy jsou ředitelka Irena 
Konývková a zástupce ředitelky Jaroslav 
Chmelík. Všechny obory úzce spolupracují, 

a tak vznikají velmi zajímavé pořady i roz‑
sáhlejší projekty. Během roku má škola 
přes 220 různých vystoupení. Její žáci 
jsou úspěšní v soutěžích na okresní, kraj‑
ské i celorepublikové úrovni a zúčastňují 
se mezinárodních koncertů, představení 
a výstav.

Hudební obor zajišťuje výuku hry na 
dechové dřevěné a žesťové hudební ná‑
stroje (Š. Hamar, Vl. Mareš, A. Šťastný, J. 
Chmelík, J. Novotný, J. Klauko, J. Traksl, L. 
Jedličková, Z. Drholecký), klavírní a akor‑
deonové oddělení tvoří D. Tölgová, I. Ši‑
rokaja, L. Vilímovská, E. Pfeifer Kubišová, 
N. Dorogovtsev. Hru na housle vyučují I. 
Müllerová, H. Šťastná, O. Hanousek, hru 
na violoncello M. Widžová. Hru na bicí učí 
P. Tyr, hru na kytary P. Soška a Vl. Mareš, 
zpěv vyučuje K. Bodláková. Výuku hry na 
elektronické hudební nástroje zajišťují uči‑
telé I. Müllerová, N. Dorogovtsev, J. No‑
votný a J. Klauko. Kromě individuální vý‑
uky funguje ve škole mnoho hudebních 
souborů: Písk ‑písk, Drum band Františka 
Zemana, After Party Band, B. B. Band, Tra‑
Xllety, EMA, Komety, String, Kytarový or‑
chestr, Ad libitum, Pěvecký sbor, Rockeři 
z II. patra, Swing Band ad.

Taneční obor je zajímavý svou rozmani‑
tostí a rozdílností ve způsobu pojetí výuky. 
Taneční a pohybové divadlo a výchovu, im‑
provizaci, rytmickou a pohybovou průpravu, 
scénický tanec nabízí K. Wintrová. Sou‑
středění na současný moderní tanec, show 
dance, jazz dance a vystupování ucelených 
formací představuje A. Burešová s úspěšným 
souborem Mirákl.

Výtvarné ateliéry jednotlivých peda‑
gogů (H. Vaculíková, G. Krbcová, L. Lerch) 
se zabývají kresbou, malbou, grafikou, mo‑
delováním, fotografováním, počítačovou 
grafikou, animací, akční tvorbou, modelací 
objektů, dějinami umění, experimentová‑
ním s výtvarným materiálem, osvojováním 
výtvarného jazyka, návštěvami galerií a ga‑
lerijních programů, setkávání s umělci atd. 
Žáci vystavují na krajských, celostátních 
i mezinárodních výstavách.

Literárně dramatický obor se specializuje 
na divadelní tvorbu různých stylů a žánrů 
a také na sólové výstupy dramatické i před‑
nesové. V obou směrech patří obor k těm nej‑
úspěšnějším v ČR. Oba soubory: HOP ‑HOP 
(I. Konývková, O. Šulc) a NA POSLEDNÍ 
CHVÍLI (L. Veličková) se svými inscenacemi 
velmi často vyjíždějí i do zahraničí.

Výtvarníci ZUŠ v Letohrádku | Foto: Archiv ZUŠ Ostrov
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VOLNÝ ČAS

EKOCENTRUM V SRPNU
Zuzana Janecká

Příměstské tábory
V areálu EC proběhnou příměstské tábory 
s přírodovědnou tematikou v termínech: 
8.–12. 8. a 22.–26. 8.

Návštěvní hodiny pro veřejnost
Po ‑ne 13.00‑17.00 hod.
Navštivte ráj zvířat v zahradě Klášterního 
areálu a zažijte bezprostřední kontakt 
s některými druhy zvířat, který se vám 
jinde nenaskytne; máme přes 100 druhů 
živočichů: drobné hlodavce, hady, oboj‑
živelníky, pavouky, ryby, exotické i dravé 
ptáky, malé šelmy i skot.

Poznej a chraň
do listopadu
Vědomostní soutěž pro všechny zvídavé. 
Každý týden najdete na nástěnce ve 
vstupní hale EC otázku týkající se našich 
zvířátek nebo zvířat ve volné přírodě. Do 
soutěže se může přihlásit kdokoli řádným 
vyplněním soutěžní kartičky. Uveďte své 
jméno, příjmení, adresu a telefon, aby‑
chom vás v případě výhry mohli kontakto‑
vat. Na konci měsíce losujeme ze správ‑
ných odpovědí čtyři výherce, jejichž jména 
uveřejníme na nástěnce EC.

Výherci z května/června: Petra Krau‑
sová, Anna Oberreiterová, Kristýna Ko‑
panová, Kryštof Franka, Klára Lhotanová 

(ceny k vyzvednutí v září v EC, po ‑ne 
13.00‑17.00 hod.)

Hledáme posily do týmu
Pro školní rok 2016/2017 hledáme ve‑
doucí zájmových kroužků teraristika, cho‑
vatelství a geocasching. Rádi přivítáme 
i jakékoli další nápady na nové kroužky. 
Výhodou pedagogické minimum, kladný 
vztah k práci s dětmi, organizační schop‑
nosti. Zájemci, hlaste se v kanceláři EC 
(všední dny 10.00‑17.00 hod.) nebo na: 
eko@eko.mddmostrov.cz

Zápis do zájmových kroužků
1. až 9. září
Nově možné přihlášení také on ‑line pro‑
střednictvím klientského centra. Více 
info na našem webu. Do zájmových 
kroužků můžete děti přihlásit i po hlav‑
ním termínu zápisu v průběhu celého 
školního roku. Aktuální seznam kroužků 
uveřejníme na konci srpna v EC, MDDM 
a na webu. Děti z Ostrova a spádo‑
vých oblastí obdrží brožuru s nabídkou 
kroužků v průběhu prvního školního 
týdne ve svých třídách.

Informace
k akcím a příměstským táborům: po‑

‑pá 10.00‑17.00 hod. tel. 731 615 658, 
602 600 995, FB: Ekocentrum MDDM 
Ostrov, www.mddmostrov.cz

MDDM OSTROV V SRPNU
Zuzana Janecká

Letní tábory
MDDM pořádá LT Manětín v termínech 
5.–17. 8. a 17.–29. 8. Dětem můžete na‑
psat na adresu: Letní tábor MDDM Ostrov, 
Stará Cihelna, 331 62 Manětín.
Dále pořádáme příměstské tábory v Ost‑
rově v termínech 1.–5. 8. a 15.–19. 8.

Ukaž svůj talent
Uzávěrka přihlášek do soutěžní přehlídky 
prodloužena do 15. září. Máte ‑li ve svém 
okolí šikovné děti nebo skupiny ve věku 
8‑15 let, přihlaste je. Přihlášky k dispozici 
v MDDM nebo ke stažení na našem webu. 
Soutěžíme o dárkové šeky v hodnotě pět 
a deset tisíc korun. Finále 9. října v DK Os‑
trov v rámci zahájení DFF Oty Hofmana.

Karlovarská růže
27. a 28. srpna, Karlovy Vary
Nenechte si ujít soutěžní a exhibiční vy‑
stoupení nejlepších mažoretek a twirlerek 
spolu s Mezinárodním lázeňským festiva‑
lem dechových hudeb Karlovy Vary. Na 
akci vás zveme spolu s mažoretkami TJ 
MDDM Ostrov, které se velkou měrou 
podílí na její organizaci.

Program 27. 8.
dopoledne ‑ Evropský pohár v twirlingu, 
hala míčových sportů u KV Arény
14.00‑14.45 hod. slavnostní průvod or‑
chestrů a mažoretek z Masarykovy ul. ko‑
lem pošty, hotelu Thermal na Mlýnskou 
kolonádu
14.45‑18.30 hod. vystoupení orchestrů 
a mažoretek na Mlýnské kolonádě
19.00‑22.30 hod. exhibice mistrů a koncert 
zúčastněných orchestrů v Grandhotelu Pupp
Program 28. 8.
10.00‑13.00 hod. vystoupení orchestrů 
a mažoretek před hotelem Thermal

Pohár města Ostrova
28. srpna 13.30 hod., Dětská letní scéna
V rámci Národního šampionátu twirlingu 
a mažoretek NBTA se na letní scéně před‑
staví nejlepší mažoretky ČR, vítězky re‑
publikových kol Čech a Moravy v katego‑
riích klasika, twirling, pom ‑pons, sóla dua 
a show.

PŘIPRAVUJEME
Zápis do zájmových kroužků
1. až 9. září
Nově možné přihlášení také on ‑line pro‑
střednictvím klientského centra. Více info 

na našem webu. Do zájmových kroužků 
můžete děti přihlásit i po hlavním termínu 
zápisu v průběhu celého školního roku. 
Aktuální seznam kroužků uveřejníme na 
konci srpna v Domě dětí a na webu. Děti 
z Ostrova a spádových oblastí obdrží bro‑
žuru s nabídkou kroužků v průběhu prv‑
ního školního týdne ve svých třídách.

DOD v Manětíně
17. září 13.00‑18.00 hod.
Zveme širokou veřejnost na Den otevře‑
ných dveří letní táborové základny v Ma‑
nětíně, která prošla v posledních letech 
velkými změnami. Doprava autobusem, 
program a drobné pohoštění zajištěno 
zdarma. Přihlášky: do 9. září v MDDM, 
stačí nahlásit jméno a kontakt telefo‑
nicky na 736 505 681 nebo e ‑mailem na: 
mddm@mddmostrov.cz

Sportovní areál MDDM
V srpnu všechna hřiště v provozu: po ‑pá 
9.00‑20.00 hod., so ‑ne 10.00‑20.00 hod.
Provozní doba budovy MDDM
V srpnu otevřeno: po ‑pá 9.00‑13.00 hod.
Informace
po dobu letních prázdnin na tel. 736 505 681, 
www.mddmostrov.cz

SRAZ BÝVALÝCH 
ZAMĚSTNANCŮ

J. Mašková, Z. Kachlířová (upraveno)

Zveme všechny bývalé pracovníky n. p. 
Tosta: přijďte s námi posedět a zavzpomí‑
nat. Setkání bývalých zaměstnanců pod‑
niku TOSTA se koná v sobotu 27. srpna od 
14.00 hod. v restauraci U Rába v Ostrově. 
Těšíme se na vaši účast.

inzerce

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chle
bře
evně

tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940
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ZAŠÍVÁRNA VAŠÍKOVI
Lenka Kubínová

V našem klubu NZDM skončil takřka rok 
trvající sběr víček od PET lahví, který jsme 
vyhlásili. Účelem bylo nejdříve z víček po‑
skládat logo klubu a poté je předat ma‑
mince Vašíka Vopaleckého. Klienti se zapo‑
jili každý dle svých možností a tak se nám 
v průběhu roku pomalu, ale jistě naplnilo 
několik velkých krabic různobarevnými 
víčky. Při třídění podle barev vnikaly v klubu 
různé odhady, jak asi bude logo veliké. Zá‑
roveň u něj probíhaly debaty nad tématy 
zdravotního postižení, co vlastně člověku 
přináší pomoc někomu jinému. Samotné 

skládání loga jsme naplánovali na 28. června 
v prostoru před knihovnou v Ostrově. Po‑
časí nám přálo a na tuto akci přišla i ma‑
minka malého Vašíka, kterému, jak věříme, 
peníze z víček dopomůžou k dalšímu 
ozdravnému pobytu na Slovensku. Klienty 
i veřejnost zajímalo, proč se musí sbírat 
víčka na pomoc a co se vlastně Vašíkovi 
stalo. Na jejich otázky jim Vašíkova ma‑
minka odpověděla. Při stavbě loga, kterého 
se také aktivně zúčastnila, nám vyprávěla 
příběh malého Vašíka, který v nás nechal 
opravdu hluboký dojem. V průběhu akce 
přišli i další lidé, někteří dokonce přinesli 
nasbíraná víčka, jiní se přidali do skládání 
loga. Všechna víčka potom byla zpět sesy‑
pána do krabic, které si paní Vopalecká od‑
vezla. Uživatelé NZDM se během této akce 
shodli na tom, že pocit z pomoci lidem je 
krásný a těší je. Rozhodli jsme se, že spo‑
lečně uspořádáme další sbírku Vašíkovi, 
tentokrát sběrem plechovek.

Na závěr krátké zamy‑
šlení: také vám připadá 
smutné, že možnosti na‑
šeho státu, zdravotnictví 
a zejména zdravotních po‑
jišťoven jsou tak malé, že 
je nutné sbírat víčka a ple‑
chovky, aby rodina mohla 
absolvovat ozdravné po‑
byty? Pokud budete chtít 
Vašíkovi přispět přímo 
na jeho účet, jeho číslo je 
199 727 820/0600, do po‑
známek „pro Vašíčka“.
Služba je poskytována z fi-
nančních prostředků po-
skytnutých Karlovarským 
krajem a městem Ostrov.

KLUB ČESKÝCH 
TURISTŮ

RNDr. František Wohlmuth

Kalendář veřejných turistických akcí v srpnu
6. srpna: Podkrušnohoří; okolím Nových 
Hamrů
13. srpna: Rokycansko; kolem zámku 
Březnice do Radnice
20. srpna: Krušné hory; z Horní Blatné do 
Perninku
27. srpna: Sokolovsko; Sokolovská pade‑
sátka
3. září: Slavkovský les; z Lobezského údolí 
na Kladskou a do M. Lázní

Bližší informace (doba odjezdu, počet 
km, org. propozice) budou k dispozici vždy 
od středy pro příslušný sobotní termín ve 
vitríně KČT na Mírovém náměstí u auto‑
busové zastávky na K. Vary. Více na: www.
turiste.webpark.cz Na řece Sázavě | Foto: autor textu

inzerce

MUZIKANTSKÉ 
POZDNÍ 
ODPOLEDNE

Ríša Rychlík, kapela 4R

Vážení spoluobčané, přátelé a příznivci 
dobré muziky! Kapela 4R by vás tímto ráda 
pozvala na akci, kterou pod stejným ná‑
zvem pořádáme již několik let. Hudební 
projekt věnujeme vzpomínce na „odešlé“ 
muzikanty, a nejen na ně, ale i na lidi pohy‑
bující se kolem muziky bez rozdílu hudeb‑
ního žánru. Vše se koná v sobotu 6. srpna 
v restauraci Atlantis od 16.00 hod. Zahraje 
vám Milan Kučera (folk z Varů), 4R (Ost‑
rov – Bochov) a bigbeatové kapely Laza‑
reth a Poswym (obě Ostrov). Už nyní se na 
vás všechny těšíme. Přijďte posedět a za‑
vzpomínat na kámoše! Akce se koná za 
podpory města Ostrova.

Z barevných víček pomalu vzniká logo klubu Zašívárna.
Foto: Irena Janečková
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA OSTROV
Mgr. Jana Múčková

Street foto
1. července – 31. srpna
4. kolo fotografické soutěže pro nadšené 
amatérské fotografy. Podělte se s námi 
o své snímky a zapojte se. Stačí zaslat foto‑
grafii na dané téma na: fotosoutez@mkost‑
rov.cz. Podrobněji na webu knihovny.

Přehnaných nadějí 43
22. července – 31. srpna, Oranžerie Vác‑
lava Havla
Pásmo objektů a básní Lekáše Lurcha a Te‑
odora Kravála z umělecké skupiny Pohra‑
báč

SummerShock 2016
19. 8. – 21. 8. , Oranžerie Václava Havla
LAN párty akce pro nadšené hráče počíta‑
čových her. Více informací naleznete na: 
www.czlan.cz.

Tkaní – dečky a prostírání
24. srpna, 16.00 hod., učebna, kurzovné 
120 Kč
Tvůrčí dílna Zdeňky Bílkové zaměřená na 
tkaní. Pomocí tradiční techniky vytvoříme 
drobné dečky a prostírání. Veškerý mate‑
riál je k dispozici.

Loučení s prázdninami
26. srpna, 14.00 hod., park u knihovny
Zábavné odpoledne pro děti i dospělé. 
Soutěže, odměny, malování na obličej, ská‑
kací hrad, burza knih, hudba, možná i opé‑
kání buřtů. Letos je Loučení s prázdninami 
spojeno s oslavou výročí pěti let knihovny 
na zámku, těšíme se na vás!

V Oddělení pro mládež budou během srpna 
probíhat tvořivé dílničky. Vstup zdarma!

Termíny: 3. 8. , 17. 8. , 31. 8. (vždy od 
14.00 do 16.00 hod.). Také se můžete zú‑
častnit cestovatelské soutěže Prázdni‑
nové zápisky. Stačí vyplnit cestovatelský 
zápisník, který si vyzvednete v Oddělení 
pro mládež a za každý odevzdaný zápisní‑
ček získáte drobnou odměnu.

Získejte vstupenku do plzeňské ZOO. 
Za každou návštěvu knihovny, kde si půj‑

číte alespoň jednu naučnou knihu o pří‑
rodě či zvířatech, dostanete razítko. Za 12 
razítek na hrací kartě získáte vstupenku do 
Zoo Plzeň.

Po dobu 14 dnů bylo v červenci uza‑
vřeno Oddělení pro dospělé a Čítárna‑

‑studovna (kvůli malování). Všem ná‑
vštěvníkům moc děkujeme za trpělivost 
a věříme, že se jim v nově vymalovaných 
prostorech bude lépe vybírat knihy a číst.

Letní provozní doba během srpna: 
po, st, čt 9.00‑12.00 a 13.00‑18.00, út, pá 
9.00‑12.00 hod., sobota ZAVŘENO.

Více na: www.mkostrov.cz, www.face‑
book.com/knihovnaostrov. Dotazy, náměty 
na info@mkostrov.cz nebo tel. 353 434 300, 
773 546 490. U vybraných akcí možnost za‑
koupit levnější vstupenky v předprodeji. Re‑
zervace vstupenek je možné učinit on ‑line na 
našich webových stránkách, v přehledu akcí 
(přímo u vybrané akce), telefonicky, e ‑mai‑
lem nebo osobně.

PODĚKOVÁNÍ ZA OSTROFCON
Lena Pintnerová (kráceno)

Recesistický Klub okřídlené koule a CZLAN 
uspořádal neobvyklou akci Ostrofcon, I. zá‑
padočeské setkání fanoušků komiksu; 
24. června v klášterním kostele čekala ver‑
nisáž výstavy prací české komiksové scény. 
Výstavu Claashterkomiks uvedl komiksový 
králíček Miyamoto Usagi a kapela Švédova 
trojka. Nechyběly komiksy Kučerovského, 
Petruse, Talaše či Kubce. Návštěvníci mohli 
nahlédnout i do české manga scény a ohod‑
notit komiksové práce dětí na téma ostrov‑
ské historie. Výstava trvá do konce prázd‑
nin a každý se může vyfotit u komiksové 
OstroFcon fotostěny!

Sobotu 25. června zahájil Cinetube 
v DK promítáním videí předních českých 

„you ‑tuberů“ za jejich účasti. V klášterní 
zahradě si s nimi pak návštěvníci mohli 
povídat. V Oranžérii Václava Havla se 

konaly přednášky a workshopy. Na Vik‑
tora Šauera (scenárista, grafik, konzultant, 
start‑upista), který za komiks obdržel me‑
zinárodní ceny, navázal Robert Kaločai 
unikátním multimediálním komiksovým 
sci ‑fi start ‑upem Nanits Chronicles. Při‑
náší převratný čtenářský zážitek a sci ‑fi 
ságu s důrazem na mainstreamový vizuál, 
odehrávající se mezi 21.‑23. stol. Kultovní 

„Ábíčkový“ komiks Vlastislava Tomana 
Příběhy malého boha, Kruanova dobro‑
družství se těší z připravované filmové 
adaptace; návštěvníci si mohli užít první 
promítání záběrů za doprovodu režiséra 
Tomáše Krejčího a přišli si na své u stand 
up comedy Jirky Pavlovského a Petra Li‑
toše. Program v parku patřil dětem. Vyrá‑
běly masky, soutěžily o superhrdinu, jezdili 
na býkovi i skluzavkách, nechyběl body‑
zorbing. Dále to byla ukázka komiksového 
fondu knihovny, čtení v trávě, výroba 
vlastních placek, kreslení komiksů a pro‑
dej placek OstroFcon 2016. Letohrádek 
hostil workshop pro cosplayery. Kdo si 
rád hraje, byl nadšen mobilní PC hernou 
SkillCraft a CZLAN. Kdo radši klasiku, oce‑
nil stánek s deskovými hrami. Na závěr če‑
kal porotce cosplay soutěže přetěžký úkol: 
vybrat ze čtyř nejlepšího. Nakonec zvítězil 
Harry Potter, těsně následován Malfoyem 
a Hermionou; Harry Potter je z Ostrova! 
Zdeňka Bílková a Martina Škopová po‑
mohly vytvořit komiksové masky a brože. 

Pro starší 15 let připravili organizátoři af‑
terpárty v DK, pro partnery OstroFconu 
VIP After party v klášterním kostele. Naše 
úsilí přijel v neděli podpořit scenárista Jiří 
Walker Procházka. Autorského čtení se 
ujala ostrovská spisovatelka Petra Kovačí‑
ková. Celkem navštívilo akci 700 lidí. Loga 
partnerů byla na plakátech, letácích, ba‑
nnerech, poděkování v areálu akce, na FB, 
na www.ostrofcon.cz. Internetové stránky 
akce zhlédlo 2850 návštěvníků. FB stránky 
akce měly 1248 návštěv, dosah příspěvků 
12 700 zobrazení. Upoutávky se objevily 
na stránkách Vanilli.cz, v you ‑tuberských 
videích, Instagramu. Na akci pořizoval re‑
portáže Český Rozhlas Plzeň.

Akce by se nemohla uskutečnit bez pod‑
pory našich partnerů, Domu kultury Ostrov, 
města Ostrov a záštity Karlovarského kraje. 
Dále nám pomohli: MK Ostrov, MDDM 
Ostrov, Letohrádek Ostrov, CZLAN, z.s. 
Finanční podporu poskytly společnosti: 
ATUT ‑TUTY, s. r. o., S.V.I. Rubikon, s. r. o., 
Central Energy, s. r. o., SkyInvest, s. r. o. 
Ceny do soutěží poskytly: Romana Popl‑
šteinová (Mary Kay), Karlovarská Beche‑
rovka, Sayako (Martina Škopová), Comics 
centrum a Zdeňka Bílková. O dobrovolníky 
se postarala Bageterie ZZZetko a Karlovar‑
ská Korunní. Dále nám pomohli Ing. Ne‑
praš (NG Elektro), Elektro S, MMspedition, 
EPT Connector, s. r. o. a Chalupa Slunovrat. 
Všem vám moc děkujeme!



17www.dk-ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz

VOLNÝ ČAS

LITERÁRNÍ OBČERSTVENÍ
Mgr. Jana Múčková

Městská knihovna Ostrov se stále snaží 
nabízet čtenářům a návštěvníkům nové 
služby. Ty se již dávno neomezují pouze na 
budovu knihovny. Kromě rozvozu knih 
imobilním čtenářům přímo domů a půjčo‑
vání knih v penzionu je nyní možné naše 
služby využít i na ostrovském koupališti. 
Inspirovali jsme se v jiných městech a při‑
pravili pro návštěvníky koupaliště v Ost‑
rově překvapení. První den prázdnin jsme 
na spodní terase „otevřeli“ Literární občer‑
stvení: knihovničku s knihami, které jsou 
návštěvníkům koupaliště k dispozici zcela 
zdarma. V průběhu prázdnin budeme 
knihy v Literárním občerstvení obměňovat 
a doplňovat. Knihy jsou to buď vyřazené 
z našeho fondu, anebo ty, které nám při‑

nesli naši návštěvníci. Literární občerst‑
vení má zcela jednoduchá pravidla. Vybra‑
nou knihu si můžete odnést na deku a bě‑
hem slunění si ji číst. Pokud vás zaujme 
a chtěli byste ji dočíst, můžete si ji odnést 
domů. Knihu si můžete nechat, případně ji 
vrátit v knihovně (vhodit do biblioboxu), 
nebo uložit zpět do police Literárního ob‑
čerstvení. K návštěvníkům koupaliště 
máme jedinou prosbu: Nenechávejte 
knihy někde povalovat ani je zbytečně ne‑
ničte. Pokud neposlouží vám, třeba zau‑
jmou a zpříjemní den někomu jinému. 
Doufáme, že se bude tato knižní samoob‑
sluha líbit, získá své příznivce a že jim při‑
nese příjemné duševní osvěžení. Přejeme 
krásné léto plné slunce, pohody, se spous‑
tou zážitků a samozřejmě s knihou v ruce. 
Více informací: MK Ostrov

inzerce

Literární občerstvení zpříjemní pobyt na koupališti.
Foto: Archiv MK Ostrov

KULTURNÍ AKCE

JÁCHYMOVŠTÍ DÉMONI V OSTROVĚ
Eliška Failová, proj. manažerka DK

Novinka výrazného českého spisovatele 
Vlastimila Vondrušky v podobě další histo‑
rické detektivky „Jáchymovští démoni“ při‑
jde v září do knihkupectví. Jak název napo‑
vídá, děj románu nás zavede nedaleko Os‑
trova. Proto příznivce Vlastimila Vondrušky 
jistě nepřekvapí a bezpochyby potěší, že 
křest knihy se uskuteční ve Dvoraně zámku 
Ostrov. Na křest knihy, která současně vyjde 
i v Německu, vás zveme v rámci Dnů evrop‑
ského dědictví 9. září v 17.00 hod.

Příběh knihy se odehrává v Údolí sv. Já‑
chyma, kde se nyní podařilo objevit bohatá 
naleziště stříbra a mladý rytíř Jiří Adam 
z Dobronína je pověřen úkolem dohlížet na 
tamní pořádek. Do nové osady se ovšem sta‑
hují horníci z druhé strany hor a s nimi přichá‑
zejí lidé, hledající obživu, někteří ovšem ne 
vždy čestnou.

Pro ty, kdo tvorbě tohoto spisovatele 
ještě nepodlehli, přidáváme stručný životo‑
pis. Vlastimil Vondruška se narodil r. 1955 
na Kladně. Je autorem mnoha vědeckých 
studií z oboru dějin kultury, historických 
středověkých detektivek a románů. Vystu‑
doval národopis a historii na Filozofické fa‑
kultě UK. Působil v ČSAV a Národním mu‑
zeu v Praze. Nyní se věnuje též dějinám skla 
a sklářské technologii. V Doksech u Máchova 
jezera založil sklárnu Královská Huť, která se 
specializuje na výrobu historického skla. Za 
tuto činnost získal ocenění ministra kultury. 
Spolupracuje s médii (MF Dnes, Parlamentní 
listy), kam píše na základě své historické zku‑
šenosti komentáře k současnému dění. Za 
své dílo byl oceněn čestným uznáním Mensy, 
Zlatou stuhou IBBY, cenou knihovníků SUK 
a získal sedm cen čtenářů nakl. MOBA. 
Druhý díl jeho Husitské epopeje získal pres‑

tižní cenu Bestseller roku 2015. O sobě a své 
tvorbě prozradil:

„Historických postav, kterých si vážím, 
je spousta. Ale nějakou nejoblíbenější ne‑
mám. Kromě jiného také proto, že mnozí 
velikáni byli ve skutečnosti trochu jiní, než 
nám zprostředkovali kronikáři. Prvním 

předpokladem každého historika je totiž 
pochybovat o tom, co prameny říkají. Ten‑
denční pohled na současnost existoval 
v každé době. Až budou historici za stovky 
let zpracovávat naši dobu, dojdou možná 
podle článků v novinách k názoru, že nej‑
větší zábavou lidí na přelomu 2. a 3. tisíci‑
letí bylo třídit odpad. A že největší lump 
v politice byl… Tady záleží ovšem na tom, 
jaké noviny se vlastně do budoucna ucho‑
vají. Stejně, jako je tomu s kronikami.“

Žádný pořad s Vlastimilem Vondruškou 
není klasickou besedou, přednáškou či ji‑
nou formální akcí, je to přátelské setkání 
starých známých – spisovatele a jeho čte‑
náře, které je naplněné dobrou náladou, 
humorem a upřímnou radostí ze shledání. 
Nejinak tomu bude v Ostrově, kde po 
skončení akce následuje prodej knih, au‑
togramiáda a možnost promluvit si s auto‑
rem. Těšíme se na vaši účast.

Vlastimil Vondruška v roce 2011
Foto zdroj: commons.wikimedia.org
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KULTURNÍ AKCE

VÝSTAVA BEZ 
HRANIC

Lev Havlíček

V muzeu Královská mincovna v Jáchymově 
je k vidění zcela ojedinělá výstava „Bez hra‑
nic. Umění v Jáchymově a Krušnohoří mezi 
gotikou a renesancí“, která svým obsahem 
a významem dalece překračuje hranice re‑
gionu. Muzeum nabízí 27. srpna komento‑
vanou prohlídku výstavy prezentující umě‑
lecké neobyčejné kulturní bohatství Kruš‑
nohorského regionu z období mezi lety 
1250 a 1550. Zasvěceným slovem přiblíží 
dobu, místa a jednotlivé exponáty historik 
umění Jan Royt, prorektor Univerzity Kar‑
lovy v Praze, specialista na malířství středo‑
věku a křesťanskou ikonografii. Prohlídka 
začíná v 15.00 hod. Jedna z částí výstavy je 
věnována přímo Jáchymovu, založenému 
před 500 lety po objevení mohutných stří‑
brných ložisek r. 1516.

ŽIVÁ KRONIKA
Petra Kovačíková

Srdečně vás zveme na jedinečnou diva‑
delní prohlídku Klášterního areálu, nazva‑
nou Živá kronika vévodů sasko‑

‑lauenburských, která se bude odehrávat 
28. srpna od 17.00 hod. Je to unikátní di‑
vadelní představení s prohlídkou v jednom, 
kde se budete společně s postavami os‑
trovské historie procházet po prostorách 
Klášterního areálu a dozvídat se zajíma‑
vosti o historii tohoto místa a této mocné 
rodiny, která zde v Ostrově sídlila. Přijďte 
se podívat a dozvědět se příběhy ze života 
zakladatelů kláštera, stavitelů kaplí a vel‑
možů, kteří zde po 30leté válce nastarto‑
vali rozvoj města Ostrova (neboli Schlac‑
kenwerthu) a zanechali po sobě tyto 
krásné a jedinečné barokní památky. Těší 
se na vás pracovníci a příležitostní herci 
Kláštera Ostrov.

inzerce

přijme pro svou produkci
ženy do stálého pracovního poměru 

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

KONTROLORKY KVALITY 
LISOVANÝCH VÝROBKŮ

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

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

provoz Ostrov, Hroznětínská 1318

OSADA KÖNIGSMÜHLE OŽÍVÁ

Eliška Failová, proj. manažerka DK

Na hřebeni Krušných hor, nedaleko 
Loučné pod Klínovcem, připravuje Ob‑
čanské sdružení Antikomplex již od 
r. 2012 zajímavý projekt. Landartové se‑
tkání, jehož smyslem je připomenutí a ně‑
kolikadenní oživení osady Königsmühle 
(Königův mlýn), zaniklé v důsledku vysíd‑

lení jejích sudetoněmeckých obyvatel 
z Československa po druhé světové válce. 
Cíl projektu a cestu k němu představí ve 
své přednášce Petr Mikšíček. O setkání 
v Königsmühle hovoří takto:

„Setkávat se v prostředí zanikající 
osady nemusí být vůbec tak truchlivé, 
jak to může na první dojem vypadat. Kdo 
ho zažil na vlastní kůži v krušnohorském 

Königsmühle, může tato slova dosvěd‑
čit. Krásná příroda a unikátní atmosféra 
okouzlí příchozí návštěvníky, vnímavé 
umělce inspiruje k tvorbě s místními pří‑
rodními materiály. Společně tak vzniká 
neopakovatelná scenérie ryze přírodní 
galerie.“ Na přednášku vás zveme ve čtvr‑
tek 18. srpna od 18.00 hod. v podkrovní 
expozici infocentra zámku v Ostrově.

Foto: Archiv muzea

Zaniklá osada Königsmühle ožije i letos. | Foto: Petr Mikšíček
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MALIČKOSTI?
Vladimír Fišer (kráceno)

Máme pěkné město. Dovolím si tvrdit, že 
(kromě lázeňských čtvrtí) se mu nevyrov‑
nají ani K. Vary, natož Jáchymov. Stále se 
tu staví, opravuje, upravuje. Proto mě za‑
ráží několik maličkostí, které by moc ne‑
stály a zpříjemnily by nám život.

Po celém městě se instalovaly nové la‑
vičky, staré se opravily a nesporně zvýšily 
pohodu kolem obytných domů. O to víc 
zarážející je stav laviček na Hlavní třídě. 
Nezdá se vám, že to není dobrá vizitka 
této frekventované ulice? V té souvislosti 
si neodpustím upozornit na konstrukce 
s plechem, kde byl kdysi plánek města. 
Jsou již rezavé a pocákané sprejery. Tyto 
původně dobře míněné tabule již dávno 
neplní svůj účel, tak proč dělají ostudu ji‑
nak upravené ulici? Do maličkostí si dovo‑

lím zařadit i hřbitovní zeď do Staroměstské 
ul. Je to kontrast proti hezky upravenému 
hřbitovu a nádhernému parku. Pokud se 
nemýlím, upravovala se zeď r. 1986, má 
tedy nárok na vylepšení. Maličkostí není 
péče o chodník a komunikace. Jistě i na 
ně dojde řada. Třeba chodník podél hřiš tě 
v Krušnohorské ul. je zralý, aby si tam 
někdo zlomil nohu. Ještě řada chodníků 
by opravy potřebovala. Pokud jde o sil‑
nice, není to věc lehká. Třeba o Lidické od 

„Vejškovky“ na konec se hovoří jako o tan‑
kodromu. Dovolím si dodat, že o nic lepší 
není ani silnice k nemocnici. Vím, že to mé 
povídání nevyřeší, ale mělo by se o opravě 
uvažovat. Ještě bych rád upozornil na při‑
cházející léto v plné kráse a často pěkném 
vedru. Nemělo by se tedy zapomínat na 
zavlažování silnic cisternami, loni se tato 
nezbytná služba šidila.

KOSE, KOSE, 
ČERNÝ PTÁKU

Ing. Jiří Krejčí

Tak začíná nám známý popěvek z dětství. Na‑
bízí se dodat: a proč nezpíváš? Až dosud nás 
ráno při probuzení vítal kosí zpěv. V poslední 
době se nám nezdá tak jásavý. Přitom jich 
před námi při hledání potravy poskakuje dost. 
Jsou to však převážně kosi do černa zbarvení, 
jen ojediněle nahnědlé kosice. Kosi se řadí 
mezi ptáky tažné (stěhovavé). Do zimovišť 
však odlétají jen kosice s mladými, a za příz‑
nivých podmínek u nás přezimují (snad až na 
výjimky) kosi. Stěhování kosic a mladých je 
spojeno s jejich stále většími ztrátami pro 
zhoršující se podmínky jak při přeletech do 
zimovišť, tak pobytu v nich. A tak se jich na‑
vrací stále méně. Není pak divu, že stále více 
kosů nenalézá partnerky k založení hnízda. 
To však nutně vede k smutnému jevu: osa‑
mělí kosi postupně uhynou, nenahrazeni 
mladými. I ti mají po dobu zdejšího pobytu 
své nepřátele. Kromě koček, psů, ale hlavně 
loupeživých strak (jež jsou ještě větší hroz‑
bou menším zpěváčkům), to může být i ne‑
tečnost člověka. Pro zmenšení hrozby to‑
hoto jevu můžeme i my pomoci: přehlédnout 
případné menší škody, které nám mohou 
v zahrádkách, na balkónech apod. způsobit 
a umožnit jim hnízdění a jejich ochranu. Sna‑
žit se ochránit mladé při jejich dosud nedoko‑
nalém letu. Vždyť patří do naší blízkosti. Od‑
mění se nám k rannímu budíčku jásavým 
zpěvem. A při pozornějším poslechu jejich 
vzájemného doplňování budeme překvapeni 
jejich uměním napodobovat zvuky a tvořit 
nespočet krásných trylků.

POCTIVÉ ŘEMESLO OŽÍVÁ
Gabriela Křížková

V různých koutech České republiky nara‑
zíte na šikovné krejčí, švadleny, obuvníky, 
jejichž jediným problémem je, že nejsou 
tolik vidět. Že by si našinec začal znovu 
vážit ručně a precizně zpracovaných vý‑
robků? Myslím, že ano. Lidé si začínají 
stále více uvědomovat, v čem je cena ori‑
ginality. Cit pro detail a osobní přístup. 
Nebojí se strávit čas hledáním nevšed‑
ního, kvalitního oblečení. Nenakupují 
v módních řetězcích jako tisíce dalších 
žen a mužů ani nekopírují styl někoho ji‑
ného. Naopak se chtějí od ostatních odli‑
šit. I já jsem nedávno v Ostrově, zcela ná‑
hodou, narazila na značku LaKlara. Česká 
značka, která se specializuje na výrobu 
kvalitního originálního dámského oble‑
čení. Jelikož jsem sháněla pohodlné šaty, 
které budou mít šmrnc, budou formální, 
ale zároveň je mohu vzít na nedělní pro‑
cházku městem, tak jsem se rozhodla, že 
LaKlaru navštívím. Již při první návštěvě 
jsem byla velmi mile překvapena. Zcela 
originální kousky oblečení, které visely na 
ramínku, mě dostaly. Kvalitní materiál, 
celkové zpracování a osobní přístup 
Klárky ke každé zákaznici. To je jen jedna 
z mnoha věcí, kterou vám klasická kon‑
fekční výroba neposkytne. LaKlara s ma‑
ximální pečlivostí, pozorností a láskou 
ušije outfit přímo na vás. Já jsem si své 
originální šaty vybrala. Nosím je s velkou 
pýchou a láskou, protože vím, že jim 
Klárka a její švadlenky daly nápad, čas 
a šikovné ruce.

Milé dámy, slečny, paní. Vymaňte se 
ze zajetých, tuctových kolejí a dopřejte si 
prostor pro nové a jedinečné kousky, ze 
kterých budete mít radost nejen vy, ale 

i vaše drahá polovička. A tobě, LaKlaro, 
přeji stále neotřelé nápady a mnoho spo‑
kojených zákaznic.
La Klara vyhrála Krajské kolo soutěže za‑
čínajících podnikatelů.
Módní značka La Klara, firma Kláry Kanči‑
ové z Ostrova, vyhrála krajské kolo a poté 
reprezentovala Karlovarský kraj v celo‑
státní soutěži začínajících podnikatelů, 
nazvané T ‑Mobile Rozjezdy.

„Finále soutěže je za mnou. Bylo to napí‑
navé až do konce. Celostátní hlasování byl 
boj, ve kterém jsem bohužel na první místo 
nedosáhla. Uteklo mi o pár bodů. Domů si 
tak vezu druhé místo, které je i tak obrov‑
ský úspěch, ale zároveň i trošku bolí. Nic‑
méně to nic nemění na tom, že bych vám 
všem chtěla moc poděkovat za zaslané 
hlasy, a že jich bylo! A nebojte, i když jsem 
nevyhrála, dílna bude,“ říká Klára Kančiová. 
(zdroj: FB, La Klara)

Vítězce krajského kola Kláře Kančiové gratuluje 
předseda poroty Zbyněk Valášek.
(Foto: http://www.rozhlas.cz/kv/zpravodajstvi/_zprava/
krajske ‑kolo ‑souteze ‑zacinajicich ‑podnikatelu ‑vyhrala‑

‑modni ‑znacka ‑la ‑klara‑‑1610823)

←
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ZÁCHRANA ŽIVOTA
Rozina Pertlová, 82 let

Chtěla bych tímto veřejně velmi poděkovat 
panu Jiřímu Kančiovi, který mi pomohl, 
a troufám si říct, že mi zachránil život. Jsem již 
paní v letech a kvůli zdravotním problémům 
se obtížně pohybuji. Dne 22. června jsem na 
schodišti našeho domu zavrávorala a upadla. 
Bohužel tak nešťastně, že jsem si hlavu rozra‑
zila o schod a na chvíli i ztratila vědomí. Když 
jsem se probrala, začala jsem volat o pomoc. 
Pan Kanči byl jediný, kdo přiběhl, pomohl mi 
vstát a zatelefonoval do nemocnice. Sanitka 
bohužel zrovna nebyla k dispozici, tak mě 
pan Kanči naložil do svého auta a odvezl do 
nemocnice sám. Rána na hlavě si vyžádala 12 
stehů. Nebýt pana Kančiho, tak vše mohlo 
dopadnout podstatně hůř. Jsem skutečně 
vděčná, že se ještě najdou lidé, kteří v nouzi 
pomohou. Pan Kanči byl totiž navíc tak 
hodný, že tu spoustu krve, která po mém 
úrazu na chodbě zůstala, uklidil. Mnohokrát 
mu ještě jednou děkuji za jeho obětavé jed‑
nání a pomoc, kterou mi poskytl.

Velmi ráda se k tomuto poděkování při‑
pojuji: Pane Kanči, velký dík za záchranu mé 
maminky, Jiřina Černotová.

OSTROV – MĚSTO PARKŮ
Ten název si Ostrov zaslouží, i když…

Jiří Ciprian

Jedním z pěkných je i ten u nemocnice. 
Řada zdařilých atrakcí pro děti i dospělé, 
odpočinková místa, výhledy, pěkně pose‑
čené trávníky. A přesto při jeho budování 
(projektu?) došlo k chybám: Park má řadu 
záhonů s květinami, dokonce i s označe‑
nými léčivkami. Ty ale už čtvrtý rok skýtají 
na jaře a v létě nepěkný pohled. Jsou vždy 
ve většině zarostlé bujícím plevelem, do‑
konce i semenáči dřevin. Počítalo se vůbec 

s tím, že nejde jen vysadit, ale je třeba 
i udržovat, plít (a hodně!), ošetřovat, dopl‑
ňovat výsadbu atd.? Jeden správce, udržu‑
jící trávníky, zařízení apod., nestačí. Se‑
zónní pracovníci se nesnadno získávají 
a zpravidla jim chybí odborné znalosti. 
Stálo by za úvahu zmenšení počtu záhonů, 
přeměna většiny na travnaté plochy. Vě‑
novat větší péči léčivkám, u kterých chybí 
sazenice, některé mohutnější zas utlačují 
své sousedy, a nechybí ani úsměvná chyba 
v označení.

inzerce

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.

Foto: Autor textu
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PROJEKT X
Tomáš Vaic (kráceno)

Projíždím facebook a přemýšlím, co budu 
dělat. Procházky po kopci a posedávání 
v parku už ztrácí kouzlo, je to spíš rutina. 
Na druhou stranu je v Ostrově vždy 
možné s přáteli sednout do hospody 
a poklábosit nad pivem. Bohužel, ne ve 
všední dny. Škola následující den by pak 
nepřipadala v úvahu. Najednou vidím 
událost s názvem Projekt X. Vstupné je 
dobrovolné a nabídku ochutnávek dob‑
rých čajů si jako jejich milovník nemůžu 
nechat ujít. Konečně něco, co stojí za to 
vyzkoušet.

Přicházím do kulturního domu a už 
cestou potkávám spolužáky. Prohodíme 
pár slov, přispějeme pár korun a v mír‑
ných rozpacích vstupujeme dovnitř. První 
věc, které si všimnu, je kytarista. Brnká 
pomalou melodii, o které nevím, co si my‑
slet. V sále vidím spoustu lidí, které jsem 
v Ostrově ještě nepotkal. Rozhodnu se 
zajít si pro čaj, který mě sem vlastně při‑

lákal. Na výběr je ze tří druhů. Jahodová 
masala je pro mě jasná volba. Klasická 
masala je mým nejoblíbenějším čajem, 
proto představa spojení s jahodou je lá‑
kavá. Potkávám ženu, vypadá jako cizinka. 
Nadšen tím, že si po dlouhé době mohu 
popovídat v angličtině, zjišťuji, že pochází 
z Colorada. Probíráme Čechy, Ameriku 
i to, proč se rozhodla přijet zrovna do 
České republiky. Od tohoto rozhovoru 
veškeré mé obavy padají a mám dobrý 
pocit nepromarněného času. Ne každý 
den mám příležitost oprášit své jazykové 
dovednosti. Hudba, k níž jsem byl zpo‑
čátku skeptický, mě začíná bavit a dobrá 
nálada mě ze všech stran pohlcuje. Jak to, 
že se něco podobného v Ostrově neděje 
častěji?

Akce končí krátkou meditací za do‑
provodu kytaristy. Třešnička na dortu po 
všem, co se v ten den událo. Nezbývá než 
odejít. Cestou potkávám organizátorku 
Lisu Marii Cunniff a ptám se, co ji vedlo 
k uspořádání této akce, případně jestli 

se bude něco podobného opakovat. Do‑
zvím se, že Projekt X má být ve své ko‑
nečné podobě větší, než je tento jeden 
den. Lisa má v plánu vybudovat nezisko‑
vou organizaci s cílem přilákat do Ostrova 
hudebníky a jiné umělce z různých koutů 
světa. Chce pořádat poznávací akce. Pro‑
najmout si místo, kde by jako učitelka jógy 
učila malé děti, ale i dospělé. Místo, kde 
by se pořádaly i jazykové kurzy od ang‑
ličtiny po španělštinu. Kam člověk přijde, 
dá si čaj, poslechne si příjemnou hudbu, 
případně si zacvičí jógu a pozná nové 
lidi. Dle mého je něco takového v našem 
městě třeba. Pokud je vše pravda a pe‑
níze vydělané z tohoto projektu by šly do 
zkulturnění města, které je (a pro většinu 
z nás ještě dlouho bude) naším domovem, 
pak doufám, že jí vše vyjde podle plánu. 
Myslím, že bychom si měli pomáhat. Se‑
mknout se a fungovat jako jedna velká ro‑
dina. Po návštěvě výše popsané akce vě‑
řím, že je to možné, že Ostrov může být 
ještě lepším městem, než byl dosud.

SPORT

O POHÁR MĚSTA 
OSTROVA

Jiří Čechman (upraveno)

Letošní jubilejní ročník závodu o Pohár 
města Ostrova byl opět krajským přebo‑
rem závodů horských kol XC. Nás může 
těšit skutečnost, že se závodníci Cyklo‑
teamu Ostrov neztratili, i když marodka 
bohužel vyřadila ze závodu hned několik 
našich favoritů. Počasí moc závodu ne‑
přálo – noční liják totiž pořádně promáčel 
trať, to ovšem závodníky nemohlo odra‑
dit. Navíc se nakonec počasí umoudřilo 
a ukázalo svou přívětivější tvář.

A jak to vypadalo v cíli z pohledu 
našich závodníků Cyklotemu Ostrov? 
V nejmladší kategorii do šesti let zvítě‑
zil Viktor Michlík, v kategorii do osmi 
let získal Jakob Stange třetí místo, do 
10 let Vojtěch Kielhauer rovněž třetí 
místo, Tomáš Urbánek byl celkově de‑
vátý, Lukáš Jánský vybojoval 11. místo, 
v kategorii mladší žáci získal Filip Jánský 
šesté místo, starší žák Marek Liška třetí 
místo, kadet Jiří Luxík třetí místo. V ju‑
niorech si pak pro titul vicepřeborníka 
kraje dojel Tomáš Pavlík. Vicepřebor‑
nicemi kraje se také staly mladší žačka 
Hana Štěpánková a juniorka Veronika 
Kounovská. Cykloteam Ostrov děkuje 
všem sponzorům, kteří se na těchto 
závodech podíleli: Karlovarský Kraj, 
Město Ostrov, Živý kraj, Elektro S, Pa‑
pos, Metrostav, Witte Automotive, BBF 
Bike, Lázně Jáchymov, Jízdní kola Jiří 
Čechman a další.

 

inzerce

Foto: Archiv Cykloteamu Ostrov
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DAVID ZADÁK PODRUHÉ
Jiří Čechman, Cykloteam (upraveno)

David Zadák je již dobře známý čtenářům 
svými četnými sportovními úspěchy. Je 
tedy asi už zbytečné se příliš rozepisovat 
o tom, co všechno až do dnešního dne 
tento náš závodník v cyklistice vyhrál. Le‑
tos již nově přestoupil do kategorie Junior 

– a nutno říci, že „vletěl“ mezi starší závod‑
níky jako hotový uragán! Reprezentač‑
nímu trenérovi Viktoru Zapletalovi do‑
cela pěkně „zamotal hlavu“. Na počátku 
sezony totiž byly už ustálené karty roz‑
dány a v reprezentačních vodách se tím 
pádem už nic nemělo měnit. Ovšem mla‑
dík z Ostrova si svými skvělými výkony 
(zvítězil v závodě Český pohár v Teplicích) 

rázně řekl o místo reprezentanta České 
republiky na Mistrovství světa v horských 
kolech, které se konalo v Novém Městě 
na Moravě!
Všichni jsme se už velmi těšili a nemohli se 
dočkat jeho startu na tomto „svátku cyk‑
listiky“. Konečně nastal den D; kdo se nejel 
na světové mistrovství podívat, ten aspoň 
žhavil televizi, která vysílala přímý přenos. 
Start! Vyhlížím Davida a běží mi z toho 
mráz po zádech! Náš borec se během 
prvního kilometru probíjí na úplné čelo 
závodu (i když startoval asi u 30. místa). 
Krásný pocit však střídá obava: nepřepálil 
to moc? Přece jen motivace a davy diváků 
podél trati většinou vyburcují závodníky 
tak, že jdou často „přes hranu“. Výsledkem 

zběsilé jízdy je potom následující utavení 
(tělo se enormním zatížením dostane do 
zakyselení‑laktátu) a závodník už ani ne‑
otočí nohama.

„Davide, uber,“ říkám si v duchu a skoro 
nedýchám. Když se začíná lehce propadat 
a vytrácet z předních pozic, je to pravděpo‑
dobně důsledek předcházející explozivní 
jízdy. Naštěstí se ale zase oklepe a v ná‑
jezdu do posledního kola atakuje již desá‑
tou pozici. Jede skvěle, ovšem své soupeře 
má přilepené za zády! Tlačím ho očima, vi‑
dím, jak bojuje z posledních sil a pak vyčer‑
páním padá v cíli. Těsně prohrává nakonec 
boj o první desítku. Ale v našich očích je 
dnes vítězem! Davide, jsme na tebe hrdí 
(a nejen Cykloteamáci)! DĚKUJEME!

MS HORSKÝCH KOL
Josef Krs

Mistrovství světa horských kol se jelo 
1. července v Novém Městě na Moravě. 
Nejlepší Čech v kategorii Junior je z Os‑
trova! David Zadák je letos v juniorech 
prvním rokem, a tak vybojovat si účast 
na MS, kde jelo pouze sedm Čechů, ne‑
bylo vůbec jednoduché. Byl to jeho cíl, 
kterému podřídil od jara vše. Se svým 
novým týmem Česká Spořitelna Specia‑
lized MTB Junior team objížděl závody 
jak Č. P., tak světové a evropské série 
v Itálii, Rakousku a Německu, kde získá‑
val nominační body na MS. Před ním ab‑
solvoval třítýdenní těžké vysokohorské 
soustředění v italském Livignu, kde na‑
jížděl kilometry ve výškách kolem 
2000 m n. m.

Na start se v Novém Městě posta‑
vilo 99 juniorů z 38 zemí světa. David 
s číslem 54 velmi dobře odstartoval a již 
v zaváděcím kole se pohyboval na špici, 
chvíli dokonce vedl. Zhruba 15 tisíc di‑
váků vytvořilo fantastickou atmosféru 
a hnalo hlavně Čechy. V průběhu zá‑
vodu jezdil David na skvělém šestém až 
12. místě. Závod trval 1,11 hod. Do cí‑
lové rovinky, která je dlouhá a mírně do 
kopce, najížděl David na sedmém místě! 
Pak jej však čtyři závodníci přespurto‑
vali a byl klasifikován jako 11. (ve stej‑
ném čase jako 10. a o jednu sekundu za 
osmým a devátým). Po projetí cílem padl 
do štěrku naprosto vyčerpán a zklamán 
(z prohraného spurtu). Pak však přišly 
chvíle štěstí. Pro prvoročáka je to obrov‑
ský úspěch a příslib do příštího roku. Již 
týden poté odjel David se silniční repre‑
zentací na etapový závod světové série 
do Lucemburska, a tak držíme dál palce, 
aby dojel hlavně bez zranění. V červenci 
měl ještě v plánu závod Č. P. XCO v Bed‑
řichově a MČR v Peci pod Sněžkou.

David Zadák (vlevo) jede na plný výkon. | Foto: Karel Tyrpekl

Vyčerpán a zklamán, přesto úspěšný. | Foto: Karel Tyrpekl
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PRODEJ SLEPIČEK

25. SRPNA 2016
OSTROV – u čerp. st. 
BENZINA V 16.00 hod.

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu 
Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách. 
Stáří 14–19 týdnů.Cena 149–180 Kč/ks. 
Prode j se uskuteční:

Při prodeji slepiček 
– výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Informace: Po–Pá od 9.00 do 16.00 hod. 
Tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

TAJENKA KŘÍŽOVKY
Redakce OM

Vážení čtenáři, luštitelé! Tajenka křížovky 
z minulého čísla zněla: PRÁZDNINY 
S LETNÍM KINEM V OSTROVĚ. Z vás, 
úspěšných luštitelů, byla tentokrát vyloso‑
vaná Lenka Petriláková z Karlových Varů. 
Vyhrála dvě vstupenky na koncert Na vl‑
nách, kde se představí hudebníci Ondřej 
Smeykal (didgeridoo a elektrodidgeridoo) 
a Jaroslav Mugrauer (bicí nástroje a kora). 
Koncert se koná 24. srpna v 17.00 hod. 
v klášterním kostele Zvěstování Panny 
Marie v Ostrově. Vstupenky si výherkyně 
může vyzvednout před koncertem v Infor‑
mačním centru Klášter Ostrov. Upřímně jí 
blahopřejeme.

Znění tajenky křížovky z tohoto čísla 
opět zasílejte na: irejan@seznam.cz (nebo 
sefredaktor@dk‑ostrov.cz), případně 
doručte do IC Domu kultury Ostrov nej‑
později do 10. srpna. Ze správných odpo‑
vědí opět vylosujeme výherce, který získá 
vstupenky na některou z akcí DK. Tvorbu 
křížovky zajišťuje grafická společnost Al‑
fasoft s.r.o.
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