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INFORMACE O VYDÁNÍ ZAHÁJENÍ MEZINÁRODNÍ VÝSTAVY

Mgr. Lucie Mildorfová (kráceno)

V pátek 20. května byla na Staré radnici slav-
nostně  otevřena výjimečná, mezinárodní 
výstava „Toskánští Habsburkové a ostrovské 
panství 1808-1918“. Tento mimořádný kul-
turní počin si nenechala ujít ani řada význač-
ných osobností z ČR, Německa, Rakouska, 
Španělska, Kanady. Starosta města Pavel 
Čekan pozdravil osobně přítomné: senátora 
Jana Horníka, poslankyně PS Parlamentu ČR 
Markétu Wernerovou a Ninu Novákovou, 
náměstka hejtmana KK pro oblast dopravy, 
silničního hospodářství a zdravotnictví Ja-
kuba Pánika,  starostku Bečova n. Teplou 
Olgu Halákovou ad. Ovšem nejvzácnější ná-
vštěvou  byla  Jeho  Excelence  arcivévoda 
Radbot Habsburg-Lothringen  a  jeho  syn, 
Jeho  Excelence  arcivévoda  Maximilian 
Habsburg-Lothringen s arcivévodkyní Doris 
a dcerou Camillou. Na vernisáži  nesměly 
chybět  ani  několikačlenné  delegace  zá-
stupců partnerských měst Rastatt, Wunsie-
del, projektových partnerů Schwarzenberg 
a Kurort Oberwiesenthal. Rastattskou sku-
pinu přivezl vrchní starosta Hans Jürgen Püt-
sch. Wunsiedel zastupoval II. starosta Man-

fred  Söllner,  ze  Schwarzenbergu  tu  byla 
vrchní starostka Heidrun Hiemer, z Kurort 
Oberwiesenthalu přicestoval starosta Mirko 
Ernst. V publiku bylo možno zahlédnout ře-
ditelku Národního archivu Evu Drašarovou, 
rakouskou historičku Helgu Schwendinger, 
Irmgard Pangerl ze Státního archivu z Vídně, 
potomky rodu Schliků – Margaretu Pospí-
chalovou-Schlikovou se synem…

Entrée před obecenstvem bylo vskutku 
velkolepé. Po odbití páté hodiny na věži os-
trovského zámku předstoupili před Starou 
radnici bubeníci ze ZUŠ Ostrov, za nimi Os-
trostřelci z Ostrova a Lokte. V podání sboru 
Orbis pictus zazněla Habsburská hymna. Ná-
sledovaly slavnostní projevy: starosta Pavel 
Čekan vyzdvihl zásluhy velkovévody tosk-
ánského, Leopolda II., pro svou oblibu kdysi 
potřikrát zvoleného starostou našeho města. 
Následovalo vystoupení Jeho Excelence ar-
civévody  Radbota  Habsburg-Lothringen. 
Předposledním řečníkem byla ředitelka Ná-
rodního archivu v Praze Eva Drašarová a po-
myslnou tečku za projevy udělala kurátorka 
výstavy Miluše Kobesová. Program verni-
sáže obohatil i P. Marek Bonaventura Hric, 
jenž posvětil nový prapor Městské policie 

Ostrov  a  požehnal  zdaru 
této dlouhotrvající výstavy.

První  návštěvníci 
měli  vzácnou  příležitost 
zhlédnout  více  než  200 
archivních  dokumentů 
z  Rodinného  archivu  to-
skánských  Habsburků, 
uloženého  v  Národním 
archivu,  a  sbírkové  před-
měty z depozitářů Národ-
ního muzea  Praha  a mo-
biliárního  fondu  státního 
zámku  Konopiště,  kam 
byly  umělecké  a  osobní 
předměty  rodu  depono-
vány po r. 1918. Unikátní 

Starosta města Pavel Čekan vítá přítomné hosty.
Foto: Archiv MěÚ Ostrov

Páter Marek Bonaventura Hric světí nový prapor Městské policie Ostrov.
Foto: Archiv MěÚ Ostrov
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PROJEV ARCIVÉVODY
RADBOTA HABSBURG-LOTHRINGEN

Vážený pane senátore, vážený pane sta-
rosto, milí příbuzní, vážené dámy, vážení 
pánové, je mi líto, že neovládám váš jazyk. 
Nejprve bych vám však chtěl poděkovat za 
vaše pozvání do Ostrova na tuto výstavu.

Můj vztah k vašemu městu je velmi prostý: 
jsem prapravnuk vašeho starosty Leopolda 
Toskánského. Nejsem pochopitelně potom-
kem  jediným,  dnes  existuje  ještě  60  dal-
ších mužských potomků Habsburků, vnuků 
a pravnuků  jeho synů Ferdinanda a Karla. 
Panství Ostrov připadlo Habsburkům r. 1808, 
r. 1811 ho získal Ferdinand III. Toskánský. 
Tehdy byl velkovévodou würzburským, a v té 
době tady také často pobýval. V roce 1814, 
po zmatcích napoleonských válek, získal vel-
kovévoda svoje Toskánsko zpět a vládnul zde 
až do své smrti v roce 1824. V posledních de-
seti letech života se sem – do Ostrova, on 
sám už nikdy nedostal, správu svého majetku 
svěřil správci.

Druhým  habsburským  majitelem  byl 
jeho  jediný  syn,  velkovévoda  Leopold  II. 
V prvních letech své vlády provedl v Tos-
kánsku řadu pokrokových reforem, vždyť 
to byla doba industrializace a prvních že-
leznic. Zavedl pozemkové knihy, provedl 
četné meliorace a řadu dalších významných 
počinů. Politická situace byla ale stále ne-
klidnější, r. 1848 došlo k revoluci a r. 1859 
k povstání, které rodinu přinutilo Toskán-
sko  navždy  opustit.  Po  krátkém  pobytu 
v Rakousku, kde abdikoval ve prospěch nej-
staršího syna Ferdinanda IV., se v září 1859 
dostal s rodinou do Ostrova, který tehdy už 
po dobu 50 let spravovali správci. Prvními 
skutečnými obyvateli  zde na  zámku byli 

velkovévoda Leopold, tehdy mu bylo 62 let, 
a jeho choť velkovévodkyně Marie Antonie 
Neapolská, princezna bourbonsko-sicilská, 
tehdy 45letá, a jejich deset dětí. S nimi při-
jela jedna teta, jedna vnučka a celá dvorní 
administrativa. Rodina se usadila na zámku 
a  brzy  se  rozvinuly  čilé  kontakty  s  obcí 
a obyvateli městečka. Musím říci, že Leo-
pold II. byl velmi přátelský vladař, který měl 
velmi blízko k prostým lidem, a dodnes na 
něho v Toskánsku vzpomínají s láskou jako 
na „Babbo Leopoldo“ (tatínka Poldíka). Vel-
kovévoda nerenovoval jenom zdejší zámek, 
ale i řadu dalších objektů v obci. Radnice 
dostala novou střechu a nové hodiny. Pod-
poroval zdejší obyvatele a snažil se nastar-
tovat místní ekonomiku. Velkovévodkyně 
se velmi angažovala v sociální oblasti a pod-
porovala především klášter piaristů. Sbírala 
peníze u všech příbuzných v jeho prospěch. 
Zdejší lidé viděli v Leopoldovi II. nejenom 
nového panovníka panství, ale spatřovali 
v něm aktivní osobnost, která se uměla an-
gažovat pro dobrou věc, a proto ho zvolili 
starostou. On sám tuto funkci s pokorou 
přijal a neviděl v ní jenom čestný úřad, ale 
povinnost, kterou bral velmi vážně. Vlád-
nutí byla jeho práce a on jako „šéf města“ 
– starosta – nechtěl toto tehdy malé město 
v žádném případě zklamat.
Za přítomnosti velkovévodské rodiny sem 

přijíždělo pochopitelně mnoho významných 
hostů. Ostrov navštívil například saský král 
Johann, řecký král Otto, kardinál Schwarzen-
berg a dokonce rakouský císař František Jo-
sef I. A pochopitelně také mnoho nejbližších 
příbuzných a dětí. Leopold Toskánský pova-
žoval Ostrov spíše za letní rezidenci, proto 
si hledal sídlo v Praze a jejím blízkém okolí. 
Brzy zakoupil zámek v Brandýse nad Labem, 
který  se  stal  jeho  trvalým bydlištěm. Na 
osobnostech velkovévody Leopolda a velko-
vévodkyně Antonie mě upoutalo především 
to, s jakou samozřejmostí a s jakou pokorou 
se dali do díla, nesložili ruce v klín, nestýskali 
si po svém krásném velkovévodství. Vždyť 
byli oba praví obyvatelé Středomoří, Leo-
pold se narodil ve Florencii, Marie Antonie 
v Palermu, oba žili dlouho v Toskánsku a na-

rodily se tam všechny jejich děti. Toskánsko 
však bylo navždy ztracené a Leopold se stále 
více identifikoval s novou vlastí. Dokonce 
i podle své poslední vůle chtěl být pocho-
ván „v zemi české“. Stalo se však něco jiného: 
zemřel r. 1869 v Římě, tam byl nejprve po-
hřben a později převezen do Vídně do císař-
ské hrobky. Po jeho smrti se velkovévodkyně 
odstěhovala do Solnohradska, kde r. 1898 
zemřela. Panství Ostrov zdědil jeho nejstarší 
syn Ferdinand IV. Toskánský. Bylo mu 35 
let, byl již dva roky podruhé ženatý, s Alicí 
Parmskou. Na zámku udělal hned několik 
změn, nechal vystavět nové zámecké křídlo. 
Ale i pro něho zůstal Ostrov pouze letní rezi-
dencí. Středobodem jeho života byl Salzburg, 
kde se narodilo všech jeho 10 dětí, právě 
odtamtud se snažil  zastupovat své zájmy 
a plnit povinnosti jako velkovévoda a hlava 
toskánské linie Habsburků. Já sám jsem na-
šel jen málo památek a odkazů na jeho po-
byty v Ostrově; na této výstavě na ně jistě 
najdu mnoho vzpomínek. Vím jen, že jeho 
syn Leopold věnoval ve svých Memoárech 
letním dnům v Čechách celou jednu kapitolu. 
Druhý syn, můj dědeček Petr, používal jako 
své inkognito jméno „Graf Wickwitz“ (hrabě 
z Vojkovic). Ferdinand IV. Toskánský zemřel r. 
1908 v Salzburgu. Majetek v Ostrově převzal 
jeho nejstarší syn Josef a spravoval jej až do 
r. 1918, to byly takříkajíc poslední „toskán-
ské“ roky.

Uvedl jsem tady jenom několik slov jako 
nehistorik; je to pokus potomka představit 
si dobu  toskánských velkovévodů v Ost-
rově. Bez ohledu na oněch 110 let, dlouhá 
a velká historie Ostrova na mě udělala velký 
dojem. Kolik požárů Ostrov zničilo, jak často 
se tu měnilo panstvo a majitelé, jak často se 
zámek přestavoval a obnovoval, kolik válek 
zažil, a Ostrov přece vždy znovu povstal. Je 
zde přítomna síla, dynamika, vůle k životu, 
schopnost nevzdávat se. Postačí, když si 
prohlédneme dnešní Ostrov. Mohu jen ob-
divovat a blahopřát vám.

Důkazem této dynamiky je také dnešní 
výstava, na kterou se velmi těším a které 
přeji mnoho úspěchů a množství návštěv-
níků.

Jeho Excelence arcivévoda Radbot Habsburg-Lothringen
Foto: Archiv MěÚ Ostrov

je, že jsou zde zpřístupněny předměty a ar-
chivní dokumenty toskánských Habsburků, 
z nichž některé byly naposledy vystaveny r. 
1931 u příležitosti 600. výročí založení Os-
trova, a některé nebyly zpřístupněny nikdy. 
Expozice vznikla za finanční podpory města 
Ostrov a Karlovarského kraje (www.kr-kar-
lovarsky.cz, www.zivykraj.cz) ve spolupráci 
s Národním archivem, Národním muzeem 
Praha, Národním památkovým ústavem – 
Generálním ředitelstvím Praha, Národním 
památkovým ústavem – územní památko-
vou správou v Praze, Městským archivem 

Palma (Baleárské ostrovy – Mallorca) a Ra-
kouským kulturním střediskem v Madridu. 
Záštitu nad výstavou  „Toskánští Habsbur-
kové a ostrovské panství 1808–1918“ pře-
vzali ministr kultury Daniel Herman a hejt-
man Karlovarského kraje Martin Havel. Ná-
kladem 1000 ks byla u příležitosti konání 
výstavy vydána brožura, na níž se podílel 
autorský tým odborníků.

Starosta Pavel Čekan hovoří s arcivévodou Radbotem 
Habsburg-Lothringen (uprostřed tlumočnice Zuzana 
Železná). | Foto: Archiv MěÚ Ostrov

←
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ROZHOVOR S MILUŠÍ KOBESOVOU
Redakce OM

Významná výstava na Staré radnici, nazvaná 
Toskánští Habsburkové a ostrovské panství 
1808-1918, má ohlasy nejen v odborných 
kruzích, ale především mezi obyvateli na-
šeho města. Často v této souvislosti vyvstá-
vají otázky, z nichž některé může ozřejmit 
rozhovor se samotnou kurátorkou výstavy, 
magistrou Miluší Kobesovou.
Výstava Toskánští Habsburkové a ostrov-
ské panství 1808-1918 vzbudila velkou 
pozornost nejen v našem městě a České 
republice, ale i za hranicemi. Jako kurá-
torka výstavy jste měla na bedrech nej-
větší zodpovědnost za výběr, logistiku 
a instalaci exponátů i za celkový výsle-
dek výstavy. To vše byla jistě perná práce. 
Můžete čtenářům přiblížit, kolik přibližně 
času Vám zabrala příprava a realizace vý-
stavy, případně jaký máte nyní pocit, když 
je po slavnostním zahájení?
Na  realizaci  výstavy  jsem  pracovala 

skoro  jeden rok. Nebylo  jednoduché vše 
skloubit, a hlavně – nebyla jsem na to sama. 
Měla jsem okolo sebe odborné pracovníky: 
kurátory  sbírek  Národního  archivu,  Ná-
rodního muzea a Národního památkového 
ústavu – Generální ředitelství Praha. Bez je-
jich pomoci bych výstavu nikdy nedala do-
hromady. Nápad, koncepci můžete mít, ale 
realizace je o něčem jiném. Od výběru ex-
ponátů, zajištění výstavního mobiliáře přes 
práci s grafikem, vlastní odbornou práci až 
po  instalaci. A pokud nemáte výtvarníka, 
musíte se umět poprat i s výstavním prosto-
rem. Věřte, že udělat výstavu tohoto typu 
není procházka růžovým sadem, vždycky se 
nějaký ten kostlivec ukáže.
Páteří výstavy jsou především archivní 

dokumenty  doplněné  uměleckými  před-
měty a věcmi denní potřeby toskánských 
Habsburků.  Proto  je  možné  na  výstavě 
kromě kopií archiválií a fotografií vidět por-
tréty, busty, porcelánový servis s portréty 
členů rodiny Františka I. (krále Obojí Sicílie) 
a jeho manželky Marie Isabelly Španělské, 
šperky, toskánské řády, dokonce i Řád zla-
tého rouna, který obdržel osobně od císaře 
Františka Josefa I. Ludvík Salvátor, dále ces-
tovní příbor Leopolda II., rozpis praní prá-
dla na ostrovském zámku, návrh pomníku 
Leopoldovi II. atd. Je toho opravdu hodně. 
A samozřejmě pro dámy nesmím opome-

nout nádherné odpolední krajkové secesní 
šaty z konce 19. století z Národního muzea.
A zda  jsem spokojená? Kdo by nebyl, 

vždyť  na vernisáž  přišla  řada  osobností 
nejen z města Ostrov, České republiky, ale 
i  ze zahraničí: Rakouska, Německa, Špa-
nělska, Kanady… A také nesmím opome-
nout připomenout, že paralelně probíhá 
stejná  výstava,  ale  s  jinými  trojrozměr-
nými předměty a kromě panelů k Ostrovu 
(ty byly speciálně vytvořeny Evou Grego-
rovičovou z Národního archivu pro Ostrov) 
i na Mallorce v muzeu, které je umístěno 
v kartouze ve Valdemosse. Proto se ver-
nisáže zúčastnil  i  zástupce Španělského 
velvyslanectví v Praze.

Do prostor Staré radnice se jistě nedo-
staly všechny existující exponáty, které 
mají vztah k hlavnímu tématu výstavy. 
Je současná podoba expozice konečná, 
nebo se bude v průběhu následujících mě-
síců ještě obměňovat či doplňovat?

Do výstavního prostoru Staré radnice 
se v žádném případě všechny umělecké 
a ani věci denní potřeby nedostaly. A o ar-
chiváliích?,  ani  nemluvě! Vždyť  celkový 
rozsah  Rodinného  archivu  toskánských 
Habsburků čítá 130 běžných metrů! Ná-
rodní  muzeum  skrývá  ve  svých  depo-
zitářích  na  1600  sbírkových  předmětů 
vážících se k Toskáncům, velký počet  je 
i  v mobiliárních  fondech Národního  pa-
mátkového ústavu – územní památková 
správa v Praze a na Sychrově (SZ Konopi-
ště, SZ Zákupy), další sbírkové předměty 
jsou i ve vlastnictví Národní galerie. Do-
konce  i Náprstkově muzeu v Praze  jsou 
památky na Toskánce. V  jejich depozitá-
řích se nachází velmi zajímavá sbírka Jo-
sefa Ferdinanda Toskánského, posledního 
majitele ostrovského panství, která byla 
vytvořena v průběhu jeho cest po Egyptě. 
Původně byla v Olomouckém muzeu, kam 

ji osobně velkovévoda Josef Ferdinand vě-
noval. Je toho skutečně dost. A co se týče 
obměny současné výstavy? Samozřejmě, 
že  obměňovat  musím,  protože  některé 
sbírkové a umělecké předměty mohou být 
vystaveny na podstatně kratší dobu, než 
je doba celé výstavy. Podmínky vystavení 
jsou dány výpůjčními smlouvami a za ty 
odpovídá  kurátor výstavy. A o větší  ob-
měně bych zatím raději pomlčela, vše je 
v jednání, pokud by ale k tomu došlo, tak 
na podzim letošního roku. Byla bych moc 
ráda, kdyby se to podařilo, neboť v březnu 
2017, v rámci derniéry výstavy, by se mělo 
konat mezinárodní sympozium na téma: 
Toskánští Habsburkové ve vztahu k městu 

Ostrov a ostrovskému panství. V tom roce 
budeme slavit výročí Leopolda II., uplyne 
220 let od jeho narození. Proto se bude 
sympozium konat i na jeho počest.
Asi největší pozornost návštěvníků vel-
kolepě pojaté vernisáže upoutala pří-
tomnost Jeho Excelence arcivévody 
Radbota Habsburg-Lothringen se synem 
Maximilianem, Jeho Excelence arcivé-
vody Maximiliana Habsburg-Lothringen 
s arcivévodkyní Doris a dcerou Camillou. 
Můžete prosím objasnit, jakou vazbu 
mají tito význační hosté ze sekundogeni-
tury Habsburg-Lothringen k Leopoldu II. 
a k Ostrovu?
Jednoduše řečeno, všichni jsou to jeho 

pravnuci. Syn Leopolda  II. Ferdinand  IV. 
měl s manželkou Alicí Bourbonsko-Parm-
skou asi deset dětí, nás ale budou zajímat 
tři synové: Leopold Salvátor, Josef Ferdi-
nand a Petr Ferdinand. Leopold Salvátor, 
prvorozený syn, vystoupil z Habsburského 
domu a žil pod občanským jménem Wöl-
fling  (dle obce nedaleko Perninku). Dru-
horozený  Josef  Ferdinand  (1872-1942), 
poslední majitel ostrovského panství, měl 
s Gertrudou Tomanekovou, bayerfelskou 

Kurátorka výstavy Miluše Kobesová na vernisáži
Foto: Archiv MěÚ

První řada zleva: arcivévodkyně Camilla, arcivévoda Maximilian Habsburg-Lothringen s chotí Doris, 
arcivévoda Maximilian | Foto: Archiv MěÚ Ostrov
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šlechtičnou (morganatický sňatek 1929), 
syna Maximiliana  (1932). Ten  se 3.  září 
1961 oženil s Doris Williams a 29. května 
1962 se jim narodila dcera Marie Camilla. 
Takže  arcivévoda Maximilian  je  přímým 
potomkem  velkovévody  toskánského 
a  posledního majitele  panství  a  zámku 
Josefa  Ferdinanda.  Kdybychom měli  ra-
kousko-uherskou monarchii, byl by právě 
on dědicem ostrovského panství a zámku. 
Protože se Josef Ferdinand oženil s ženou 
nižšího  společenského  postavení,  vzdal 
se  titulu  toskánského  velkovévody  ve 
prospěch  svého mladšího  bratra,  Petra 
Ferdinanda. Petr Ferdinand (1874-1948) 
uzavřel sňatek s Marií Kristinou Sicilskou. 
Z manželství se narodilo několik dětí. Nás 
budou  zajímat  pouze první  dva  synové, 
kteří se z tohoto svazku narodili. Prvoro-
zeným byl Gottfried  (1902-1984), který 
pojal  za  manželku  Doroteu  Bavorskou. 
Stal se titulárním velkovévodou a po jeho 
smrti se stal titulárním velkovévodou jeho 
jediný syn Leopold František (1942). Ten 
se s manželkou Laetitií d´Arenberg roku 
1993 rozvedl a vzdal se titulu ve prospěch 
svého  syna. V  současné době  je titulár-
ním velkovévodou jeho nejstarší syn Zik-
mund (Sigismund), který žije ve Švýcarsku 
a  je hlavou toskánských Habsburků, čili 
sekundogenitury dynastie Habsburg-Lo-
thringen. Druhorozeným synem Petra Fer-
dinanda a Dorotey Bavorské byl Jiří Tosk-
ánský (1905-1952). Ten se oženil s Marií 
Valerií  z Waldburg-Zeilu, pravnučkou cí-
saře Františka Josefa I. Z tohoto manžel-
ství se narodilo opět několik dětí, ale pro 
nás je důležitý Radbot (1938), ten, který 
20. května v Ostrově otevřel výstavu To-
skánští Habsburkové a ostrovské panství 
1808-1918.

Takže všichni jsou to pravnuci našeho 
slavného Leopolda II., který ze slunného 
Toskánska – z Florencie a paláce Pitti, při-
šel v roce 1859 s celou rodinou a dvorem 
do podhůří Krušných hor, do Ostrova.

Výstava na Staré radnici je otevřena 
vždy od úterý do neděle v době od 11.00 
do 17.00 hodin. Vstupné je 50 Kč, 50% 
sleva pro děti do 10 let, důchodce a ZTP.

Rodokmen toskánských Habsburků | Vypracovala: Mgr. Miluše Kobesová

Kartouza ve Valdemosse, Mallorca | Zdroj: časopis Paní domu, 6/2016

inzerce
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Z NÁVŠTĚVY TOSKÁNSKÝCH HABSBURKŮ
Mgr. Lucie Mildorfová (upraveno)

Kromě vernisáže výstavy na Staré  radnici 
a oslav 25. výročí uzavření partnerství Os-
trova s Rastattem byl pro vzácné hosty při-
praven další program. Ve čtvrtek se v hotelu 
Radium Palace Jáchymov konala slavnostní 
večeře, kde jim starosta Pavel Čekan předal 
porcelánový šálek s podšálkem zdobený mo-
tivem z výmalby jídelny (dnes zasedací síň 
zámku). Autorem je karlovarský designér Jiří 
Kožíšek. V pátek dopoledne se věnovali pro-
hlídce K. Varů; procházka vedla z Divadel-
ního nám. přes Mlýnskou kolonádu kolem 
hotelu Thermal, ulicí T. G. Masaryka k Muzeu 
Jana Bechera. Tam hosty čekala komento-
vaná prohlídka s ochutnávkou „becherovky“. 
Odpoledne  si  Jeho  Excelence  arcivévoda 
Radbot Habsburg-Lothringen se synem Ma-
ximilianem prohlédli  zámek. Překvapením 
pro ně byla jízda z jáchymovského Radium 

Palace do Ostrova „historickým“ vozem. Prů-
vodcem reprezentačními místnostmi zámku 
a expozicí „Ostrovsko a hornictví“ jim byl his-
torik Lubomír Zeman. Po vernisáži následo-
val v klášterním kostele koncert, kde zazněly 
skladby J. C. F. Fischera (působil v 18. stol. 
v  Ostrově  i  Rastattu)  v  podání  souboru 
Rastatter Hofkapelle. V sobotu odpoledne, 
po slavnostním aktu, si hosté v doprovodu 
místostarosty Josefa Železného a Lubomíra 

Zemana prohlédli ostrovský zámek, připojily 
se i rakouské historičky a radní partnerského 
města Rastatt.
Po večeři v Paláci princů si hosté prohlédli 

v  doprovodu  ředitelky  Ireny  Leitnerové 
knihovnu, v níž obdivovali rozsáhlost a mo-
derní vybavení. Zahraniční i domácí hosté ve-
lice pozitivně hodnotili průběh oslav a dob-
rou organizaci. Byli nadšeni i podobou zre-
konstruovaných památek v Ostrově.

25 LET PARTNERSTVÍ S MĚSTEM RASTATT
Mgr. Lucie Mildorfová (kráceno)

Sobota 21. května se nesla v duchu oslav 
25letého trvání partnerství mezi městy Ost-
rov a Rastatt. Rastattské nádvoří v Ostrově 
se k této příležitosti odělo do nového hávu. 
Plochu se znakem ze stříhané zeleně dopl-
nila výstelka z kamenných valounů, nový 
trávník, modré a bílé květiny (barvy Ostrova) 
a žluté s červenými v barvách Rastattu. K ob-
jektu s datem podpisu partnerské smlouvy 
přibyly dva kameny se znaky měst Ostrova 
a  Rastattu.  Solitér  tvoří  stojan  s  knihou 
z kovu, kde je popsána dlouholetá společná 
historie. Starosta Pavel Čekan se ujal úvod-

ního slova, poté dostal pro-
stor P. Marek Bonaventura 
Hric s požehnáním a nako-
nec předvedli  svou show 
s  prapory Heroldi  z  Cho-
mutova  a  praporečníci 
z Rastattu (Fahnenschwin-
ger  Rastatt  e.V.)  Ve  Dvo-
raně  ostrovského  zámku 
se konal oficiální ceremo-
niál rekapitulace dosavadní 
spolupráce mezi městy Os-
trov a Rastatt a potvrzení 
partnerství po pětadvaceti 
letech. Oba starostové, Pa-
vel Čekan a Hans Jürgen 
Pütsch, pronesli oslavnou 
řeč, podepsali pamětní listy 
a vzájemně si předali dary. Krátce pozdravil 
přítomné  i  náměstek  hejtmana  Karlovar-
ského kraje pro oblast sociálních věcí, Milo-
slav Čermák. Úvodního slova k panelové 
výstavě k 25. výročí od podepsání partner-
ské smlouvy se ujala Zdeňka Čepeláková za 
Spolek přátel města Ostrova. Trio Á tre voci 

vystoupilo s barokními skladbami a Pouliční 
divadlo pod taktovkou Viktora Braunreitera 
předvedlo několik  scének s  „historickými 
osobnostmi“, jež mají úzkou vazbu jak k Os-
trovu, tak k Rastattu: Franziskou Sibyllou Au-
gustou, markraběnkou bádenskou či Johan-
nem  Ferdinandem  Casparem  Fischerem, 

barokním  hudebním  skla-
datelem. Odpoledne již pa-
třilo městským slavnostem 
v Zámeckém parku, histo-
rické bitvě, koncertům růz-
ných žánrů, dětským hrám, 
piknikům, prodejním stán-
kům a ohňostroji. Hosté si 
za doprovodu historika Lu-
bomíra  Zemana  prohlédli 
zámek, expozici „Ostrovsko 
a hornictví“ a večer absol-
vovali komentovanou pro-
hlídku Městské  knihovny 
s ředitelkou Irenou Leitne-
rovou.Pouliční divadlo V. Braunreitera zahrálo scénky z historie obou měst.

Foto: Archiv MěÚ Ostrov

Arcivévoda Maximilian Habsburg-Lothringen 
s arcivévod kyní Doris ve Dvoraně ostrovského zámku 
Foto: Archiv MěÚ Ostrov

Starosta Ostrova Pavel Čekan a vrchní starosta Rastattu 
Hans J. Pütsch podepisují pamětní list k 25. výročí 
partnerství měst. | Foto: Archiv MěÚ Ostrov

Zleva: místostarosta Josef Železný, Zdenka Čepeláková, náměstek hejtmana 
KK Miroslav Čermák, Kersten Pütsch, vrchní starosta Rastattu Hans J. Pütsch, 
starosta Ostrova Pavel Čekan | Foto: Archiv MěÚ Ostrov

Lubomír Zeman provádí hosty zámkem, vpravo Camilla 
Habsburg-Lothringen. | Foto: Archiv MěÚ Ostrov

Arcivévoda Radbot Habsburg-Lothringen se synem Maxi-
milianem nad Řádem sv. Josefa a Řádem sv. Štěpána
Foto: Archiv MěÚ Ostrov
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ŠEK PRO VÁCLAVA 
KOLÍNA

Redakce OM

Město Ostrov přispělo ze svého rozpočtu 
Václavu Kolínovi částkou 50 tisíc Kč na spo-
lufinancování nákupu motorového vozidla 
vhodného pro přepravu elektrického invalid-
ního vozíku. Dalších 50 tis. korun mu věno-
vala Nadace Agel; darovací šek předala mana-
žerka nadace Viktorie Sládková. Nadace Agel 
mj. pomáhá handicapovaným a těžce nemoc-
ným občanům, přispívá na nákup zdravotnic-
kých pomůcek, spolufinancuje náklady na 
asistenční služby, pobyty v lázních ad.

ZÁZNAMY MĚSTSKÉ POLICIE
Ladislav Martínek

4. KVĚTNA
Strážníci se zúčastnili akce „Kola hrou“ pod 
taktovkou  pracovníků  Ekocentra,  která 
byla věnována dětem ze ZŠ Ostrov, pří-
spěvková organizace. Strážníci připravili 
přednášku o bezpečnosti při jízdě na kole 
a ukázku poslušnosti služebního psa. Pra-
covníci EC poté děti provedli řadou vědo-
mostních a dovednostních soutěží, na je-
jichž konci děti obdržely diplomy.
7. KVĚTNA 1.10 hod.
Hlídku MP v Mánesově ul. zastavila žena 
a uvedla, že na silnici leží starší muž. Hlídka 
od muže zjistila, že se právě vrací z nemoc-
nice, kde byl na ošetření tržné rány na ob-
ličeji. Proč  leží na zemi, ovšem nevěděl. 
Hlídka přivolala RZS, která jej odvezla na 
opětovné ošetření do nemocnice. Jelikož 
se jednalo o 86letého muže, po ošetření 
v nemocnici ho domů odvezla opět hlídka 
MP, jinak by musel jít zase pěšky.
10. KVĚTNA 20.25 hod.
Zřejmě  únava  zapříčinila,  že  u  bývalé 
hospody U Čepelíka  ležel na zemi muž. 
Hlídka MP  jej našla spícího v křoví, ale 
ihned po zaznamenání hlídky vstal. Ne-
vykazoval  známky  zranění  ani  opilosti, 
pouze silné únavy. Poté, co mu bylo vy-

světleno, že si nemůže ustlat, kde se mu 
zlíbí, se hlídce omluvil a pokračoval dál 
v cestě k domovu.
11. KVĚTNA 6.09 hod.
Hlídka přijala žádost psychiatrického odd. 
Nemocnice Ostrov  o  pomoc při  zpacifi-
kování agresivního pacienta. Po příjezdu 
byl v  jednom  z  pokojů  zakrvácený muž 
a v ruce držel stojan na infuze, s nímž před 
chvílí  rozbil  okno. Muž  se  stojanem  ak-
tivně bránil jak personálu nemocnice, tak 
hlídce MP. Proto jsme přistoupili k použití 
hmatů a chvatů, s jejichž pomocí byl muž 
zpacifikován a  „odzbrojen“. Poté byl při-
kurtován k lůžku a byly mu podány zklid-
ňující léky.
14. KVĚTNA 22.50 hod.
Opět došlo oznámení o spícím muži, ten-
tokrát před poštou. Po příjezdu na místo 
hlídka zjistila, že muž je silně opilý a stě-
žuje si na bolest v pravém koleni, kterou si 
způsobil nejspíš pádem na chodník. Proto 
hlídka přivolala RZS, která jej převezla do 
nemocnice.
20. KVĚTNA
Hlídka MP zabezpečovala hladký průběh 
oslav při otvírání výstavy na Staré radnici. 
Na závěr ceremoniálu požehnal páter Ma-
rek B. Hric nový slavnostní prapor Měst-
ské policie Ostrov. Šeky předali Václavu Kolínovi zástupci města 

a manažerka Nadace Agel. | Foto: Irena Janečková

inzerce
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HOLKY MODROOKÉ 
PŘIVEZLY MEDAILE 
A MEDVĚDY

Pavlína Lišková, radní města

Holky modrooké jsou nejmenší tanečnice os-
trovské taneční skupiny Mirákl. V letošním 
roce, v jejich prvním tanečním tour, se pro-
tančily k titulu Mistrů Čech Taneční skupiny 
roku 2016 a ze Zlína přivezly ocenění nej-
vyšší, absolutní vítězství v kategorii „baby“, 
a medvědí rodinku plyšových medvědů. Ta-
nečnicím i jejich trenérce gratulujeme a pře-
jeme další úspěchy v tanečním světě, neboť 
svým tancem rozdávají úsměvy, radost, fan-
tazii i hravost.

PŘÍVĚTIVÝ 
ÚŘAD 2016

Mgr. Kateřina Telínová (kráceno)

Městu Ostrov bylo uděleno ocenění Přívě-
tivý úřad 2016. Starosta města Pavel Čekan 
je převzal 7. června z rukou náměstkyně mi-
nistra vnitra pro řízení sekce veřejné správy 
Jany Vildumetzové.
„Ostrovu patří 2. místo v Karlovarském 

kraji, a to je jistě úspěch,“ říká Pavel Čekan 
a dodává: „Hodnotícími kritérii byly napří-
klad úřední hodiny, přenosy jednání Zastu-
pitelstva města, informovanost občanů a sa-
mozřejmě vstřícnost úředníků. Zavedli jsme 
on-line systém objednávání pro agendy ob-
čanských a cestovních dokladů, matrik a dal-
ších agend, navíc také mobilní aplikaci inCity 
s informacemi o městě. Skutečně se snažíme 
být k občanům vstřícní a mě velmi potěšilo, 
že náš úřad byl takto oceněn. Je to vlastně 
poděkování všem, kteří se na chodu úřadu 
i města podílejí.“

NEMOCNICE OSTROV 
UPOZORŇUJE

Andrea Zvolánková, NO

Informujeme občany o dočasném uzavření 
Gynekologicko-porodnického a Dětského 
odd. z provozních důvodů, od 22. července 
15.00 hod. do 8. srpna 7.00 hod. Rodičky 
k porodu budou přijímány na porodnici do 
18. července do 24.00 hod. Příjmy budou 
opět zahájeny 8. srpna v 7.00 hod. Ambu-
lantní péče GPO je zajištěna do 22. 7. do 
12.00 hod. Děkujeme za pochopení.

Foto: Holky modrooké dosáhly nejvyššího ocenění.
Zdroj: Facebook

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

Marie Marcinková

Nemocnice Ostrov  je  zařízením,  které  se 
dlouhodobě maximálně zaměřuje na klient-
ský přístup a kvalitu poskytovaných služeb. 
Tento záměr nachází podporu i v krásném 
a klidném prostředí, kam je nemocnice zasa-
zena. Pracovna zdravotně-sociální pracov-
nice Leony Schenkové se nachází v přízemí 
v ambulantním traktu naproti dětskému od-
dělení.  Zdravotně-sociální  pracovnice  po-
skytuje pomoc klientům všech věkových ka-
tegorií, kteří se pro nepříznivý zdravotní stav 
nebo špatné sociální zázemí dostali do situ-
ace, kterou nejsou schopni sami řešit. Cílem 
služby je umožnit klientům návrat do jejich 
přirozeného prostředí, poskytnout potřebné 

Nemocnice Ostrov poskytuje sociálně-zdravotní služby.
Foto: Archiv MěÚ Ostrov

informace o poskytování sociálních služeb 
a dle možností konkrétní pomoc.
Druhy služeb pro klienty nemocnice:
•  zajištění následné péče po propuštění 

do domácího ošetřování, pomoc při vyři-
zování žádostí (léčebny, domovy s ošet-
řovatelskou službou, domácí péče),

•  jednání s rodinami klientů,
•  zajištění poskytování sociálních služeb 

v nemocnici,
•  kontakty na poskytovatele soc. služeb 

v místě trvalého bydliště (pečovatelská 
služba, domácí ošetřovatelská péče, 
osobní asistence, stacionáře),

•  základní poradenství v oblasti nemo-
cenského pojištění, pracovního práva, 
o dávkách soc. péče a podpory, pomoc 
při jejich vyřizování v odůvodněných 
situacích (státní soc. podpora, dávky 
v hmotné nouzi, příspěvek na péči, 
ČSSZ),

•  zprostředkování azylového ubytování,
•  poradenství v oblasti dávek a zajištění 

kompenzačních pomůcek,
•  vyřizování pozůstalosti,
•  spolupráce s organizacemi zajišťujícími 

soc. péči, s orgány veřejné správy,
•  pomoc při vyřizování změny výplaty 

důchodů, zprostředkování dosílání dů-
chodu do NO, následné převzetí od poš-
tovní doručovatelky a předání klientovi,

•  zajištění uložení a vydání finančních úlo-
žek klientů do pokladny nemocnice.

Každý hospitalizovaný klient nebo jeho ro-
dinný příslušník si rovněž může v případě 
potřeby vyžádat návštěvu zdravotně-so-
ciální pracovnice k lůžku prostřednictvím 
sestry z příslušného oddělení nebo ošet-
řujícího lékaře.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI

INFORMACE PRO 
POTŘEBNÉ

Marie Marcinková

Potřebujete  se  poradit  v  sociální  ob-
lasti? Jste zdravotně postižený a nevíte, 
o které dávky si můžete zažádat? Ubli-
žují vám lidé nebo prožíváte  jinou těž-
kou životní situaci? Máte v okolí osamě-
lého seniora?
NEBUĎTE LHOSTEJNÍ.

Městský  úřad  Ostrov,  Odbor  soci-
álních  věcí  a  zdravotnictví  se  zabývá 
problematikou  poradenství,  sociální 
depistáží, pomocí seniorům, kteří  jsou 
týraní  nebo  ohrožení  sociálním vylou-
čením, dále osobami zdravotně postiže-
nými (tělesně, smyslově, mentálně a du-
ševně). Úzce přitom spolupracuje s po-
skytovateli služeb, lékaři a s nestátními 
subjekty. Přesto je v populaci stále řada 
lidí, kteří pomoc potřebují, ale dosud se 
nedostali do sítě pomoci.
V případě, že máte ve svém okolí člo-

věka, o kterém víte, že potřebuje pomoc, 
kontaktujte Městský úřad Ostrov, Od-
bor sociálních věcí a  zdravotnictví, Já-
chymovská 1, Ostrov,  soc. pracovnice 
Marie  Marcinková,  tel.  354  224  858, 
725 885 432, mmarcinkova@ostrov.cz
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OSTROVŠTÍ HASIČI V KVĚTNU
Milan Kuna, linka 150

V  květnu  jsme  zasahovali  celkem  19krát. 
K odstranění padlých stromů a nalomených 
větví jsme vyjeli do Merklína, Krásného Lesa, 
Damic a Starého Ostrova, spolu s KV jednot-
kou s výškovou technikou. V K. Varech jsme 
otevírali  byt  s  jednotkou SDH Stará Role 
a HZS KV, dále na Jáchymovské a Halasově 
ul. V Tylově ul. jsme pomáhali posádce ZZS 
Jáchymov, v Hroznětíně jsme likvidovali roj 
včel, v areálu nemocnice jsme zajišťovali při-
stání vrtulníku. V ul. Průmyslová jsme asisto-
vali při slavnostním otevření výrobního zá-
vodu, kdy došlo ke zranění osoby a naše jed-
notka ji ošetřila do příjezdu ZZS Jáchymov 
a odstranila biologickou stopu z komunikace. 
Zajistili jsme požární asistenci při koncertu 

v Zámeckém parku. Naši pomoc si vyžádala 
MP Ostrov, kdy při pátrání  s PČR Ostrov 
v parku, při manévrování se služebním vo-
zem, uvízla v propadlině. Požár auta na ob-
chvatu města jsme likvidovali společně s jed-
notkou HZS KV, požár vůz zcela zničil. K po-
žáru trávy a náletových dřevin jsme vyjeli 
s jednotkami KV, Hroznětín a Hájek, další 
požár  trávy na Jáchymovské ul.,  po pádu 
drátu elektrického vedení, jsme likvidovali 
s  jednotkou HZS KV. Na pomoc zraněné 
osobě nad Pískovnou jsme byli vysláni s tech-
nikou do nepřístupného terénu, osoba byla 
předána  ZZS  Jáchymov.  Motorový  olej 
z  osobního  vozidla  jsme  likvidovali  v  Já-
chymovské ul. S jednotkou KV jsme zasaho-
vali u dopravních nehod na silnici na Merklín 
a na křižovatce Sadov – Bor.

NÁVŠTĚVA DOMU 
KULTURY

Mgr. Lucie Mildorfová (kráceno)

Zástupci vedení města diskutovali v Domě 
kultury mj. o novém využití T-Klubu. Jed-
nou  z  možností  je  setkávání  studentů 
gymnázia  a  SPŠ. Mohli  by  zde  pořádat 
i své výstavy, koncerty, promítání aj. Jinou 
variantou je setkávání seniorů, nebo pořá-
dání soukromých oslav a firemních akcí. 
Další  možností  je  galerie  pro  začínající 
amatérské umělce. Živá debata se týkala 
i  technického  stavu  objektu.  Závěr  ná-
vštěvy se týkal tématu Kulturní kalendář 
2017. Měl by vznikat v součinnosti s ostat-
ními příspěvkovými organizacemi města, 
aby si kulturní, sportovní či společenské 
akce  nekonkurovaly,  nepořádaly  se 
všechny naráz a nedrobily se kvůli počtu 
návštěvníků.

LETNÍ TÁBOR 
MANĚTÍN

Jarmila Rubešová, Odbor investic

Dne 20. května byly ukončeny stavební 
práce a 7. června proběhla kolaudace na 
stavbě „Letní tábor a rekreační středisko 
MDDM Ostrov v Manětíně – 2. etapa – 5. 
část“. V této etapě byl zřízen objekt, kde 
jsou dvě klubovny, sklady, sušárna, zdra-
votně technická instalace (WC, umyvadla, 
sprchy), zařízení silnoproudé elektrotech-
niky, bleskosvodů a rozvody nízkého na-
pětí.  Stavbu  provedla  firma  Stavební 
montáže spol. s r. o. za celkovou částku 
3 180 415,00 Kč vč. DPH.

CHCETE DOMÁCÍ KOMPOSTÉR?
Bc. Petra Niederhafnerová

Zájem o domácí kompostéry byl větší než pů-
vodně zakoupené množství, proto nadále 
zapisujeme další zájemce o kompostér. Před-
pokládáme, že letos bude opět vypsaná do-
tační výzva na pořízení kompostérů, do které 
se město zapojí. Proto vás vyzýváme, abyste 
v  případě  zájmu  získat  kompostér  na  za-
hrádku poslali žádost prostřednictvím pošty 
na adresu: MěÚ Ostrov, OMS, Bc. Petra Nie-
derhafnerová, Jáchymovská 1, 363 01 Ost-
rov nebo na: pniederhafnerova@ostrov.cz, 
případně osobně v Podatelně MěÚ Ostrov. 
Žádost musí obsahovat jméno a příjmení zá-

jemce, adresu trvalého bydliště, telefon, pří-
padně e-mailový kontakt, místo, kde bude 
kompostér umístěn (číslo zahrádky a zahr. 
osady, parcelní číslo pozemku). Podmínkou je, 
že  zájemce nesmí mít vůči městu Ostrov 
žádný dluh a umístí kompostér na pozemku, 
který se nachází v katastrálním území města 
Ostrov (k. ú. Ostrov nad Ohří) a místních částí 
(k. ú. Dolní Žďár, Horní Žďár, Hluboký, Kfely, 
Květnová, Maroltov, Mořičov, Vykmanov). 
Kompostér  bude  zapůjčen  zájemci  na  zá-
kladě smlouvy na pět let a poté mu bude da-
rován. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte 
na Bc. Petru Niederhafnerovou, tel. 354 224 
918 nebo: pniederhafnerova@ostrov.cz

BYTOVKY OSTROV
Miloslav Liška

Mnoho  částí města Ostrov  prošlo  kom-
plexní rekonstrukcí. Získaly tím nejen nová 
parkovací místa a rovné chodníky bez vý-
molů, ale i moderní bezpečná hřiště ve vni-
troblocích.  Severozápadní  část  sídliště 
v Ostrově, zvaná papouškárna, je koutem 
města, kterému se podobný přístup zatím 
vyhýbal,  a  množily  se  dotazy,  zdali  se 
v tomto ohledu něco změní. Proto zorga-
nizovaly Bytovky Ostrov, z. s. setkání členů 
výborů bytových domů v papouškárně se 
starostou města Ostrov Pavlem Čekanem 
a projektantem dopravních staveb Igorem 
Hrazdilem. Na setkání v salonku pivnice 

Kolečko  přišlo  patnáct  zástupců  z  jede-
nácti domů v uvedené lokalitě, ve kterých 
bydlí více než 700 Ostrovanů.
Díky  mapám  a  plánům  promítaným  na 
projekční ploše se všichni mohli snadno 
zorientovat a vysvětlit, jak i v kterém kon-
krétním místě by chtěli vyřešit nějaký pro-
blém. V závěru byl dán prostor dotazům, 
které se tématu přímo netýkaly. Diskuse 
probíhala v klidu a věcně, zapojili se do ní 
všichni a protáhla se až do pozdních večer-
ních hodin. Občané bydlící v této lokalitě 
tak mohou od zástupců svých domů zjis-
tit aktuální informace, jestli město změní 
okolí jejich domu k lepšímu a kdy. Většina 
zúčastněných projevila zájem o další po-
dobné setkání, neboť ne všechny dotazy 
byly zodpovězeny vyčerpávajícím způso-
bem a zároveň pan starosta navrhl, že by 
Bytovky Ostrov, z. s. mohly zorganizovat 
podobné setkání například nad plány pro-
storu po „dřeváku“ či návrhem řešení au-
tobusového nádraží.

Foto: Archiv MěÚ Ostrov

Foto: Archiv MěÚ Ostrov
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PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

TITUL PRO MIRÁKL
ZUŠ Ostrov

V Praze na Výstavišti v Holešovicích se 
v květnu konalo Mistrovství ČR České 
taneční  organizace. Tanečníci Miráklu, 
působící při ZUŠ Ostrov, se jako jediní 
z našeho regionu protančili až do finále 
postupové  soutěže  a  své  zastoupení 
měli s 22 choreografiemi v extralize sou-

těže. Během čtyř dnů náročné soutěže 
mezinárodní  porota  vybírala  také  nej-
lepší formace do nedělního galavečera, 
ve kterém se utkali čerství mistři ČR nej-
různějších  tanečních disciplín mezi se-
bou. V dětské kategorii zde měl Mirákl 
svého zástupce. Choreografie Nohy zví-
tězila v disciplíně modern and contem-
porary dance a jako první byla nomino-

vána  právě  do  soutěžního  galavečera. 
Obrovská radost zavládla v celém Mirá-
klu, když právě toto vystoupení VIP po-
rota vybrala jako nejlepší z celé dětské 
kategorie a Mirákl se tak může honosit 
titulem Czech Dance Masters.
„Představa, že právě naše choreogra-

fie byla vybrána  z  asi 230 vystoupení 
extraligy, které začínaly v regionálních 
soutěžích, je pro nás uznáním naší práce. 
V našich vystoupeních nepotlačujeme 
dětskou duši, právě naopak, snažíme se 
vyzvednout a ukázat fantazii a hravost 
dětí,  to vše s brilantní  technickou prů-
pravou,“  říká vedoucí  souboru Andrea 
Burešová.  Zbývá  dodat,  že  tanečníci 
Miráklu a úřadující mistři světa obhájili 
tento titul z minulého roku, kdy bodovali 
s choreografií Wintonovy vlaky. Kromě 
choreografie NOHY  pak Mirákl  získal 
další tituly mistrů a vicemistrů ČR, opět 
v kategorii modern and contemporary 
dance.
1. místo: Bird girl (junioři)
1. místo: Tichá pošta (děti)
1. místo: Give me your hand (duo Anna 
Burešová, Tereza Kunstová)
2. místo: Hat jazz (děti)
3. místo: So far away (duo Karolína 
Kunzová, Lucie Bursíková)
3. místo: Pool time – jazz, děti

MŠ KRUŠNOHORSKÁ
Hana Patočková (red. upraveno)

Na závěr uplynulého školního roku jsme 
pro rodiče s dětmi připravili zajímavý so-
botní výlet do Vojkovic. Výlet byl pro celou 
rodinu,  takže  se  jej  zúčastnili  maminky 
a tatínkové, babičky a dědečkové, ale i ně-
kolik pejsků. Na nádraží se sešlo celkem 60 
dětí a šedesát rodičů, takže někteří měli 
obavy, že se do dvou vagónů nedostanou. 
Vše ale dopadlo dobře a všichni cestující 
bezpečně dojeli a vystoupili na nádraží ve 

Vojkovicích. Na nedaleké louce už byla pro 
děti  připravena  pohádková  stanoviště 
s různými soutěžními úkoly. Budulínkovi 
děti pomáhaly třídit hrášek, prolézaly tu-
nelem jako lištičky, rodiče je nosili na zá-
dech. Na dalším stanovišti pomáhaly Čer-
vené karkulce dávat do košíčku věci, které 
nesla babičce k svátku, vybíraly červená 
víčka. Dále už na ně čekali Dlouhý, Široký 
a Bystrozraký a děti chodily na chůdách, 
sbíraly kolíčkem papírové koule, hrály bi-
tvu s bambulemi. Po splnění všech úkolů 

hledaly  schovaný  sladký 
poklad, který samozřejmě 
rychle našly a spravedlivě 
se  podělily.  Dopoledne 
skončilo opékáním buřtíků 
na ohni a osvěžením všech 
účastníků  v  místním 
kempu, kde si děti mohly 
dát i zmrzlinu. Po kratším 
odpočinku  už  jsme  zas 
spěchali  na  vlak  zpátky 
domů.  Poděkování  patří 
všem rodičům i dětem za 
úžasnou  spolupráci  a  ko-
lektivu pracovníků školky 
za spolupráci a pomoc.

NOHY – Czech Dance masters | Foto: Archiv ZUŠ Ostrov

Děti plnily formou zábavy nejrůznější úkoly.
Foto: Archiv MŠ

ZŠ J. V. MYSLBEKA 
A MŠ

Mgr. Zdena Nováková (upraveno)

Právě ukončený školní  rok byl pro žáky 
naší základní i mateřské školy velmi pestrý 
a bohatý. Děti se zúčastnily mnoha spor-
tovních i vědomostních soutěží, exkurzí, 
přednášek,  výletů  a  dalších  zajímavých 
i poučných akcí. O všech těchto školních 
aktivitách  se  můžete  dočíst  na  našich 
webových stránkách: www.zsjvm.cz. Zají-
mavá událost také proběhla v posledních 
měsících školního roku: byl to projektový 
den věnovaný výročí 700 let od narození 
krále Karla IV. Žáci celé školy si na hřišti 
vyzkoušeli a na chvíli prožili život ve 14. 
století. Dalšími akcemi byly tematické vý-
lety na hrady Loket a Bečov, jež byly pro-
vázeny poutavými, zábavnými, ale i pouč-
nými výklady, které se dětem velmi líbily. 
Na konci června se  ještě na hřišti školy 
koná školní akademie, která je malou ge-
nerálkou na oslavu 60. výročí naší školy. 
Dětem  přejeme  krásné  prožití  letních 
prázdnin  a  všem  učitelům  zaslouženou 
a klidnou dovolenou. Načerpejte sílu a vi-
talitu do dalšího školního roku!
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ÚSPĚCHY LDO ZUŠ OSTROV
Mgr. Hana Vaculíková

Žáci  literárně  dramatického  oboru  se 
koncem školního roku rozhodně nenudili. 
Každý týden někdo odjížděl na celostátní 
přehlídku,  kam  se  jako vítěz  krajského 
kola probojoval. Ve dnech 2. až 5. 6. se 
dva soubory zúčastnily II. celostátní pře-
hlídky LDO ZUŠ v kolektivním projevu. 
Soubor NA POSLEDNÍ CHVÍLI (Dominik 
Aust, Monika Čechmanová, Barbora Dvo-
řáková, Lucie Hezáčková, Natálie Kokrhe-
lová, Tereza Kubíková, Vojtěch Liška, On-
dřej Petrák, Matěj Velička, Adriana Žem-
ličková) si za představení Jako v zrcadle, 
jako v hádance v režii Lucie Veličkové při-
vezli Stříbrné pásmo a soubor HOP-HOP 
(Vojtěch Palm a Jan Roháč) s představe-
ním Útěk v režii Ireny Konývkové vybojo-
vali Zlaté pásmo. Toto představení má též 
za sebou krajské kolo amatérského čino-
herního divadla pro děti a mládež Rad-
nický dráček, kde oba protagonisté získali 
Cenu za herecký výkon, od poroty  i di-

váků. Režisérka souboru získala Cenu za 
scénář a celý soubor pak Hlavní cenu po-
roty, která přináší postup na 35. přehlídku 
činoherního  divadla  Popelka  Rakovník. 
Toto úspěšné představení zhlédli též di-
váci nesoutěžní 45. celostátní přehlídky 
dětského  divadla  Dětská  scéna  2016. 
Přehlídky se v přednesu zúčastnil i Adam 
Petrák,  žák Ondřeje  Šulce,  a Matěj Ve-
lička,  žák  Lucie Veličkové.  Jiní  členové 
souboru HOP-HOP  (Tadeáš Novák, Vít 
Bauchner, Jana Ďuržová, Sára Horčičková, 
Karolína Joo, Štěpán Liška, Hedvika Na-
vrátilová, Lucie Ratajčáková, Jan Roháč, 
Antonín Valenta,  Sára Weithalerová)  si 
užili  potlesk  vstoje  na  slovenské  celo-
státní přehlídce dětského divadla Zlatá 
Priadka 2016 v Šaľe, s představením Život 
k  sežrání. Na Slovensku  reprezentovali 
školu  i sólisté pod vedením Lucie Velič-
kové. Na mezinárodním festivalu v před-
nesu a monologu v Kremnici Prednášam, 
teda som získali: Mimořádnou cenu po-
roty  v  kategorii  poezie  Matěj  Velička 

a rovněž Stříbrné pásmo v kategorii mo-
nolog, Tereza Kučerová Stříbrné pásmo 
v  kategorii  monolog  a  Zuzana  Tekely 
Bronzové  pásmo  v  kategorii  monolog. 
O  dalších  soutěžních  celostátních  pře-
hlídkách, kterých se v červnu zúčastnil 
především soubor NA POSLEDNÍ CHVÍLI 
a sólista souboru HOP-HOP, budeme in-
formovat příště, neboť před uzávěrkou 
OM ještě nebyly známy výsledky.

POKRAČOVÁNÍ VÝMĚNNÉHO POBYTU
Petr Remeš, student I3R

Už od dubna, kdy nás opustili němečtí ka-
marádi,  jsme netrpělivě očekávali pokra-
čování výměnného pobytu, tentokrát ve 
městě Forchheim v Bavorsku. Cesta vla-
kem utekla  rychle. Procházka po městě 
byla sice trochu deštivá, ale to nikomu pří-
liš nevadilo. Průběh týdne nám ten deštivý 
úvod vynahradil: v dílnách jsme si vyrobili 
kapesní lampičku a přívěšek na klíče, vyra-
zili jsme na výlet do Norimberku a Regens-

burgu,  kde  jsme  navštívili  automobilku 
BMW, nechyběla ani trocha sportu (horo-
lezecká stěna, bazén), společně jsme grilo-
vali a trávili večery; někteří v rodinách, jiní 
spolu  s ostatními  českými  i  německými 
kamarády. Program byl opravdu bohatý 
a zajímavý. Na týden strávený u našich ně-
meckých sousedů budeme ještě dlouho 
vzpomínat a doufáme, že nám uzavřená 
přátelství vydrží. Vždyť řada z nás už má 
domluvené návštěvy o prázdninách, v Ně-
mecku i v Čechách.

ANGLIČTINA OSTROV 
– WATTSENGLISH

Bc. Dominika Bílková

Rádi bychom poděkovali pedagogickým 
pracovníkům ZŠ Májová, MŠ Halasova, 
MŠ Masarykova. Díky jejich vstřícnému 
přístupu  mohly  děti  ve  školním  roce 
2015/16 absolvovat jazykové kurzy Watt-
senglish přímo v prostorách škol a školek. 
Kurzy probíhají výlučně za účasti kvalifi-
kované rodilé mluvčí. Děti od věku tří let 
se naučily komunikovat a reagovat na cizí 
jazyk velmi přirozeně, osvojily si správný 
přízvuk a zbavily se strachu z cizí řeči. Vě-
říme, že je angličtina s námi velmi bavila 
a svoje znalosti využijí během prázdnin. 
Další dětské kurzy probíhaly v jazykovém 
centru Angličtina Ostrov  na Vejškovce. 
Každou středu a čtvrtek zde děti a stu-
denti od pěti do 14 let zdokonalovali své 
jazykové  schopnosti.  Lektorka  Eve  jim 
byla průvodcem jak anglickou konverzací, 
tak anglo-americkou kulturou. Nezapomí-
nali  jsme však ani na dospělé. V našich 
kurzech němčiny a angličtiny studovalo 
celkem 40 studentů, a to na úrovni začá-
tečník, mírně pokročilí, pokročilí a konver-
zace s rodilým mluvčím. Jelikož víme, že je 
těžké v dospělosti s novým jazykem začí-
nat a ještě těžší vydržet, mají všichni stu-
denti náš velký obdiv.

Nezahálíme však ani o prázdninách. Pro 
děti, které si chtějí rozšířit své jazykové zna-
losti nebo jen konverzovat v angličtině s rodi-
lým mluvčím, nabízíme tradiční a osvědčené 
intenzivní  prázdninové  kurzy AJ.  Pro  stu-
denty, kteří se připravují na VŠ nebo chtějí 
složit Cambridgeské  zkoušky,  zajišťujeme 
letní přípravné kurzy. Bližší  informace na: 
www.anglictina-ostrov.cz,  FB:  Angličtina 
Ostrov. Všem studentů děkujeme za důvěru 
a věříme, že naše kurzy byly přínosem. Pře-
jeme krásné prázdniny plné skvělých zážitků. 
V září se opět na vás budeme těšit.

Čeští studenti si v německých dílnách vyrobili suvenýry.
Foto: Archiv SPŠ Ostrov
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ZŠ OSTROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Mgr. Jana Kopecká (kráceno)

Žáci se zúčastnili exkurze do bývalého vo-
jenského prostoru Bukovina. V přírodě se 
blíž seznámili s lesní pedagogikou a pracov-
níci EC a MP Ostrov pro ně připravili do-
pravní soutěž. Žáci si zopakovali dopravní 
značky a předpisy, vědomosti ze  zdravo-
vědy, mohli si prakticky vyzkoušet poskyt-
nutí první pomoci, zopakovali si důležitá 
telefonní čísla, seznámili se s prací MP Ost-
rov a jejich čtyřnohým pomocníkem. V sou-
těži Auto snů získal cenu od společnosti 
Witte Nejdek žák IV. třídy David Bílý a balí-
ček malířských potřeb žáci III. třídy. Okresní 
kolo soutěže Praktická dívka se konalo v K. 
Varech. Za naši školu bojovaly žákyně Ště-
pánka Školoudová a Lenka Didová. Vybojo-
valy 4. místo. Ke Dni matek proběhla na 
škole recitační a výtvarná soutěž Kytička 
pro maminku. V recitaci obsadili  I. místo 
žáci Adam Gábor a Jan Filo, druhé místo žá-
kyně přípravného ročníku Marie Červená 
a žákyně V. třídy / 4. roč. Gabriela Gábo-
rová. O třetí místo se dělili František Goga 

a Daniel Gojda. Součástí recitační soutěže 
je každoročně i výstava výtvarných prací, 
letos pouze kolektivních. Prvním místem 
ocenila porota III. třídu, 2. místem IV. třídu, 
o 3. místo se rozdělily třídy V., IX. a IV. Do-
pravu  na  výletě  do  Hornického  muzea 
Krásno  sponzoroval  KK.  Muzeum  stojí 
v místě historického cínového dolu Vilém. 
Žáci I. st. viděli budovu úpravny, dílny, těžní 
věž a budovu, strojovnu, vrátnici a stavbu 
trafostanice. Za celou školu bychom chtěli 
na  závěr  školního  roku  poděkovat  Kraji, 
který nám poskytuje a zajišťuje dopravu na 
různé akce. Žáci  se díky  tomu zúčastnili 
přednášek v Záchranném kruhu v KV, prošli 
lesní  pedagogikou v Bukovině,  navštívili 
porcelánku Thun v N. Roli. Poděkování patří 
i dalším: Ekocentru, Letohrádku, Městské 
knihovně, PČR Ostrov, MP Ostrov. Vždy se 
žákům s velkou ochotou věnují a připravují 
pro ně zajímavé besedy a programy. Děku-
jeme i společnosti Student Agency, která 
nám již druhým rokem poskytuje sponzor-
ský dar ve formě sluchátek. Letos poděko-
vání patří L. Zoubkové a M. Čičákovi.

SOUTĚŽE – TANEČNÍ ODD. SKUPINA MIRÁKL
PO POSTUPECH Z REGIONÁLNÍCH KOL SE FORMACE TS MIRÁKL V CHOREOGRAFII 
ANDREY BUREŠOVÉ UMÍSTILY NA MISTROVSTVÍ ČECH A ČR TAKTO:
HOLKA MODROOKÁ – formace, dance art, 
mini kategorie – 1. místo
7. 5. Taneční skupina roku, Praha
22. 5. Taneční skupina roku, Zlín, MČR 
titul Taneční skupina roku napříč všemi 
disciplínami
Nikola Bočková, Dominika Borková, Natali 
Farmačková, Lucie Heřmanová, Rosalia Krau-
sová, Tereza Kunstová, Aneta Le, Simone 
Elen Lajdová, Bára Lišková, Adéla Luncarová, 
Amélie Miczka, Tereza Mikolášková, Zuzana 
Němcová, Julie Slámová, Viktorie Stekerová, 
Karolína Šafářová, Jana Tancibudková, Vero-
nika Voslařová
NOHY – formace, modern dance, děti – 
1. místo
7. 5. Taneční skupina roku, Praha 24. 4. 
Czech Dance Organization, Chomutov

4. 6. Taneční skupina roku, Praha - MČR - 27. 
5. Czech Dance Organization, Praha MČR– 
titul Czech Dance Masters (nejlepší choreo-
grafie napříč všemi disciplínami)
Nikola  Bočková,  Adéla  Blahušová,  Anna 
Elisabeth  Burešová, Nikola Dušková,  Ella 
Huňáčková, Tereza Kunstová, Karolína Kun-
zová, Simone Elen Lajdová, Aneta Le, Adéla 
Luncarová,  Táňa  Mokruschová,  Magda-
léna Nováčková, Leona Svobodová, Zuzana 
Syptáková, Marta Šafářová
POOL TIME – formace, jazz dance, děti
24. 4. Czech Dance Organization, Chomu-
tov - 1. místo
29. 5. Czech Dance Organization, Praha – 
3. místo
Nikola  Bočková,  Adéla  Blahušová,  Anna 
Elisabeth  Burešová, Nikola Dušková,  Ella 

Huňáčková,  Tereza  Kun-
stová, Karolína Kunzová, Si-
mone Elen Lajdová, Aneta 
Le, Leona Svobodová, Zu-
zana Syptáková, Marta Ša-
fářová
ISLANDS – FORMACE, 
modern dance, junioři
Taneční skupina roku, 
Chrudim – 1. místo, 24. 4. 
Czech Dance Organization, 
Chomutov – 3. místo
5. 6. Taneční skupina roku, 
Praha, MČR – 1. místo
Karolína  Kunzová,  Lucie 
Bursíková,  Michaela  Bor-

ková, Kristýna Lopušanová, Hana Opicha-
lová,  Marta  Šafářová,  Zuzana  Syptáková, 
Eliška Voslařová
V malých skupinách, sólech a duích sku-

pina Mirákl na MČR vytančila další tři tituly 
Mistrů ČR a šest titulů vicemistrů, se všemi 
choreografiemi postoupila na mezinárodní 
soutěže.
V dubnu byla dětská kategorie skupiny Mi-
rákl vyhlášena nejúspěšnějším sportovním 
kolektivem Karlovarského kraje 2015, zís-
kala ocenění hejtmana Karlovarského kraje.

DEN DĚTÍ V MŠ 
MASARYKOVA

Kolektiv MŠ

Ráno  se  všude  ozývaly  dětské  melodie 
a masky tančily, až se všechno třáslo. Naše 
děti se také zapojily do akce „Pomáháme 
křídou“ a kreslily část anděla, kterého bo-
hužel smazal vydatný odpolední déšť. Také 
nás vyhnal ze školní zahrady a předčasně 
ukončil plnění úkolů u pohádkových postav 
– učitelek z MŠ. Zachránily nás naše dře-
věné altány, kam se poslední rodiče s dětmi 
schovali. Tím skončilo  „Sportovní pohád-
kové odpoledne“.
Chcete-li zapsat své dítě právě k nám, 

neváhejte.  Pro  školní  rok  2016/2017 
máme ještě volná místa, volejte na tel. 323 
842 365.

Foto: Archiv skupiny Mirákl, ZUŠ Ostrov

Foto: Archiv MŠ Masarykova

inzerce

přijme pro svou produkci
ženy do stálého pracovního poměru 

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

KONTROLORKY KVALITY 
LISOVANÝCH VÝROBKŮ

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

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

provoz Ostrov, Hroznětínská 1318
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GYMNÁZIUM OSTROV

Mgr. Jiří Fresser

Gymnazisté úspěšně odmaturovali. Letošní 
maturanti se ke své „zkoušce z dospělosti“ 
připravili velice zodpovědně, a nejen oni 
sami, ale i jejich vyučující a třídní profesoři 
byli jistě s maturitními výsledky spokojeni. 
Ve  třídě  4. A  třídního  profesora  Jakuba 
Hechta odmaturovalo s vyznamenáním 11 
studentů, z nich čtyři se samými jedničkami. 
Osobností třídy byla vybrána Dominika Bě-
lecká. Ve třídě oktáva A třídního profesora 
Ivana Machka odmaturovalo s vyznamená-
ním dokonce 17 studentů a samé jedničky 
mělo osm z nich. Osobností této třídy se 

stala Barbora Kučerová. V oktávě B třídního 
profesora Libora Veličky bylo vyznamena-
ných 11, samými jedničkami se mohlo po-
chlubit sedm studentů. Osobností třídy se 
stala Sabina Hoai Tran Thi Phuong. Osob-
nostmi  ročníku byli  tentokrát vybráni  tři 
studenti: Jiří Kubík z oktávy B, Pavel Ze-
lenka a Jan Šugar, oba z oktávy A.
Slavnostní zakončení maturitní zkoušky 

a předávání maturitních vysvědčení se ode-
hrálo v kostele Zvěstování Panny Marie v os-
trovském klášteře, kde ocenění nejlepším 
studentům předal starosta města Pavel Če-
kan, který je zároveň předsedou školské rady 
gymnázia.

SPŠ OSTROV
Mgr. Lenka Bardová (kráceno)

Radiace, střepy, úspory energie. Studentům 
Zdeňku Szmitkovi a Ondřeji Kubíčkovi z E3 
se podařilo zaujmout odbornou porotu i hla-
sující veřejnost v projektu Věda má budouc-
nost prací „Měření úrovně radiace detekto-
rem Safecast“ a v rámci soutěže v ČR získali 
2. místo. Jejich kolegové z L3 Patrik Janoušek 
a Konstantin Vaneev pak prezentovali svou 
práci „Sklo – významný materiál pro snížení 
ekologické stopy“ a v náročné konkurenci ob-
sadili pátou příčku. Projekt Věda má budouc-
nost realizuje již pět let vzdělávací organizace 
AISIS; cílem je popularizace vědy u žáků ZŠ 
a studentů SŠ, ale především zvýšení zájmu 
mladých o technické a přírodovědné obory, 
jež jsou základem pro fungování a rozvoj řady 
průmyslových oborů. Na projektu partici-
puje mnoho firem a formou exkurzí či jiných 
programů se snaží oživit teoretickou výuku 
o poznatky z reálného pracovního prostředí. 
Letos se do projektu zapojilo více než 1500 
žáků a 150 učitelů. Partnerem projektu je 
např. firma Sedlecký kaolin, ale i Akademie 
věd ČR. Práce našich mladých  „vědátorů“ 
musely splnit několik kritérií: originalitu, ino-
vativnost, přínos pro společnost a obecnou 
realizovatelnost, týmovost a také zájem hla-
sující veřejnosti. S projektem „Měření úrovně 
radiace…“ podrobněji seznámíme příště, ale 

vědeli jste třeba, že jednu skleněnou láhev 
je možno opakovaně využít 20 až 30krát, 
a že lze znovu použít až 80 % skleněných 
střepů? To jsou jen střípky poznatků, k nimž 
dospěl Patrik Janoušek a Konstantin Vaneev 
ve spolupráci se sklárnou v Novém Sedle, 
když obalové sklo sledovali od výroby po 
recyklaci. Na závěr připomenu jméno Zuzky 
Křížové (L3), která na mezinárodní konfe-
renci ENERSOL v Brně reprezentovala ČR 
a za svou práci „Úspory energie v systému 
centrálního zásobování teplem“ získala oce-
nění ministra životního prostředí. V konku-
renci 25 soutěžících se rozhodně neztratila 
a porotu zaujala především vysokou erudo-
vaností zpracování tématu. Zuzka si rozšířila 
obzory o poznatky kolegů z Rakouska, Pol-
ska, Slovenska i Slovinska.

Nejlepší studenti si převzali ocenění. | Foto: Mgr. Jiří Fresser

KABEL OSTROV
Ing. Libuše Benešová, jednatelka

Plán vysílání
7. července | 18.00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis + Policejní 
zpravodajství

 · Pořad: Kulturní měšec
 · Pořad: Archiv KT
14. července | 18.00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis
 · Pořad: S-MIX
 · Pořad: Rozcestník
21. července | 18.00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis + Policejní 
zpravodajství

 · Pořad: Škola hrou /sestřih/
28. července | 18.00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis
 · Pořad: Rozhovor na téma
 · Pořad: Autoperiskop

Změna pořadů vyhrazena!  Jakékoli 
návrhy, připomínky nebo dotazy volejte 
či zašlete SMS na tel. 777 572 089 nebo 
pište na: marketing@tv-ostrov.cz. Premi-
éra vysílání: čtvrtek 18.00 hod. (v případě 
Zastupitelstva od 15.00 hod.).

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

Ocenění studenti se svými diplomy
Foto: Archiv SPŠ Ostrov

MUZIKANTSKÉ 
POZDNÍ 
ODPOLEDNE

Ríša Rychlík, kapela 4R

Vážení  spoluobčané,  přátelé  a  příznivci 
dobré muziky! Kapela 4R by vás tímto ráda 
pozvala na akci, kterou pořádáme již něko-
lik let, vždy v půli srpna, pod názvem Mu-
zikantské  pozdní  odpoledne.  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 letos koná v sobotu 6. 
srpna v restauraci Atlantis. Od 16.00 hod. 
vám zahraje Milan Kučera (folk z Varů), 4R 
(Ostrov – Bochov) a bigbeatové kapely La-
zareth  a  Poswym  (obě Ostrov).  Jste  sr-
dečně zváni a už nyní se na vás všechny 
těšíme. Přijďte posedět a zavzpomínat na 
kámoše! Věříme, že mezi žánry si každý 
přijde na své! Akce se koná za podpory 
města Ostrova.
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SPORT A HUDBA
Kateřina Benešová (kráceno)

Už víte, co budete dělat 2. července? Přijďte 
si užít den plný zábavy, hudby a adrenalinu! 
Máme rádi skateboardy a longboardy, proto 
jsme se rozhodli poodhalit tajemství tohoto 
sportu. V ostrovském skateparku bude den 
plný prezentací a ukázek, jak na prkně jezdí 
profíci. Chceme, abyste i vy sami na vlastní 
kůži okusili, jaké je to „být na čtyřech kolech“. 
Čekat vás budou ostřílení profíci, půjčovna 
prken a workshopy. Je jedno, jestli jste prkno 

viděli jen z dálky, nebo každý víkend sjíždíte 
kopce  a  ovládáte  triky.  Postaráme  se 
o všechny! A protože máme rádi děti, nebude 
chybět škola jízdy pro nejmenší. Pokud se na 
projížďku necítíte, nevadí, nudit se nebudete. 
Přichystali jsme totiž i koncert a DJ party. Ve 
spolupráci s Městskou knihovnou vznikne 
i v parku prostor, kde si mohou děti a dospělí 
zahrát deskové hry. Oběd a sváču klidně ne-
chte doma. Ve spolupráci s naším partnerem, 
produkční agenturou Fat and Hungry, jsme 
připravili  občerstvení  i  bar  s  originálními 
drinky a domácími limonádami. Zábava ne-
skončí ani se západem slunka. Na večer jsme 
nachystali v Domě kultury koncert reggae 
s Colectiv a afterparty s DJ´s. A máme pro vás 
ještě bonus: přijdete-li, budete mít šanci stát 
se součástí právě připravovaného filmu On 
Board nebo se ukázat v reportáži pořadu Re-
prák. Nenechte si ujít příležitost stát se me-
diální hvězdou! My si  lepší start prázdnin 
představit neumíme. A co vy? Už máte jasno, 
kam vyrazíte 2. července?

POROROCA OSTROV
Iveta Sošková (kráceno)

Pororoca je ostrovská čtyřčlenná metalová 
kapela, již založil Patrik Soška (učitel ZUŠ) se 
zpívajícím  bubeníkem  Danielem  Sojkou 
(v Habartově 1992). Letos prošla změnou 
v obsazení: kytara Patrik Soška, baskytara 
David Bystřický, bicí Petr Tyr, zpěv Iveta Soš-
ková. S příchodem basáka a zpěvačky do-
stává kapela jiný nádech. Texty jsou téměř 
všechny české, což fanoušci vítají. Kapela 
v novém složení nahrála dva songy (Nebez-
pečná hra, Mrcha). Za podpory kamarádů 
a rodiny se natočil v Ostrově videoklip k pís-
ničce Mrcha, který se tak líbil, že byl zařazen 
do Czechparády na televizi Rebel. Kapela má 
radost i z nového loga, jež namaloval ostrov-
ský umělec Áďa Hrbek. Nyní pracujeme na 
nových  věcech  a  příští  rok  se můžou  fa-
noušci těšit již na třetí CD nosič. Profil kapely, 
jak to tenkrát začalo i jak to pokračuje a další 
info na: www.bandzone.cz/pororoca

ČERVNOVÉ VÍTÁNÍ MIMINEK

Pavlína Lišková, RC Ostrůvek

Tradiční  Vítání  miminek  se  konalo 
19. června v obřadní síni Staré radnice. Mezi 
občánky našeho města jsme přivítali 16 no-
vých miminek: Leontýnu Horkou, Adama 
Veita,  Elissu  Dadušocvou,  Lukáše  Čížka, 
Klárku Malíkovou Veroniku Batkovou, Ta-
deáše Hnáta, Miriam Latislavovou, Marka 
Štrumfu, Annu-Marii Barešovou, Marii Pet-
rovičovou, Sebastiana Salajku, Emilii Pom-
povou, Adama Pěkného, Nelu Němcovou 

a  Adama  Jaroše.  Většina 
miminek  jako obvykle ab-
solvovala  obřad  v  dobré 
náladě, některá zaplakala, 
ale  většina  jich  spinkala 
v náručí maminky či krásně 
pózovala v kolébce při fo-
tografování.  Jak  už  bývá 
dobrým zvykem, vítání se 
neúčastní  jenom  rodiče 
dětí,  ale  i  široká  rodina. 
Právě  pro  babičky  a  dě-

dečky to bývá dojemný zážitek a krásná 
vzpomínka i díky fotografiím Shaker studia 
a videozáznamu TV Ostrov, které dostane 
každá rodina jako dárek od města Ostrov. 
Dále každé miminko obdrželo pamětní list, 
maminky kytičku a další drobné dárky od 
Koruny Pralines, kavárny Caffíčko a dalších 
sponzorů. Velice příjemné chvilky utekly 
jako voda a rodiny odcházely slavnostně 
naladěné. Na  další  setkání  s  novými  ob-
čánky se těšíme 18. září 2016.
Více na: www.centrumostruvek.cz

OSTROVŠTÍ 
GYMNAZISTÉ KRÁLI 
KARNEVALU

Pavlína Lišková, radní města

První červnový víkend se v Karlových Varech 
konal devátý ročník Mattoni karnevalu, jehož 
závěrečnou tečkou byl nedělní průvod, Kar-
neval králů v čele s Danielem Nekonečným, 
kterého se účastnili i budoucí maturanti os-
trovského gymnázia. Se svým Čínským dra-
kem se stali vítězi v kategorii středních škol 
o nejzajímavější masku či kostým. Odměnou 
jim je krásná cena ve formě pronájmu sálu na 
„maturák“ v Grandhotelu Pupp. Za jejich kre-
ativitu a reprezentaci města jim patří velká 
gratulace s přáním, ať se jim maturitní ples 
vydaří a rádi a dlouho na něj vzpomínají.

inzerce

Foto: Archiv RC Ostrůvek

Gymnazisté bodovali s kreací Čínský drak.
Zdroj: Facebook

Foto: Archiv autorky

Foto: Archiv kapely
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LETOHRÁDEK OSTROV
Mgr. at MgA. Zdeňka Bílková (kráceno)

Otevřeno: út-ne 10.00-17.00 hod.
Vstupné 40 Kč, snížené 20 Kč, historický 
interiér: 20 Kč
První středa v měsíci vstup zdarma
VÝSTAVY:
do 10. července
Michal Cihlář / CESTOU – Deníčky ze 
40 zemí
Dílo novátorského tvůrce v oblasti barev-
ného linorytu, který je i velkým cestova-
telem; jeho deníky z cest tvoří hlavní část 
expozice.
do 17. července
Hana Fischerová / ODLOŽENO, VRÁ-
CENO
V profilové výstavě autorka představí život 
svých vrstevníků v nečekaných a pestrých 
situacích.
do 10. 7. 2016
Antonín Procházka / ŠTĚSTÍ TOMU, KDO 
MNE MÁ
Příslušník meziválečné avantgardy patří 
mezi  nezaměnitelné  tvůrce,  klasiky  čes-
kého umění. Kolekce ze sbírkových fondů 
galerie, z obrazů, kreseb a grafických listů.
29. července až 16. října
Ženské v(j)ecy / SOUČASNÉ MLADÉ ŽEN-
SKÉ UMĚNÍ SEVEROZÁPADNÍCH ČECH
Mladé české ženské umění s důrazem na 
tvorbu v regionu. Vybrané autorky (Tereza 
Bredlerová, Helena Čubová, Denisa Dimi-
trovová, Eva Domková Soukupová, Lenka 
Hořínková, Martina Košařová, Lenka Ka-
huda  Klokočková,  Adéla  Leinweberová, 
Lenka Sárová Malíská, Hana Vaculíková) 
se vyslovují různými uměleckými způsoby: 
grafikou, kresbou, malbou, fotografií, ob-
jekty a instalacemi.
29. července až 16. října
Monika Havlíčková / KŮŇ A ANDĚL
Sochařka využívá klasických principů i no-
vých médií. Hlavním tématem výstavy je 

ušlechtilý  kůň.  Sochařské  práce  doplní 
pastely,  reagující  na  křesťanské motivy 
andělských bytostí.
29. července až 16. října
DOUTNÁNÍ PODZIMU
Krajinu, přírodu a přírodní procesy v II. po-
lovině 20. stol. interpretovali mladí i starší 
grafici. Jiří John, Ladislav Čepelák, Oldřich 
Smutný, Karel Valter či Bohuslav Reynek, 
ale i Ivo Křen, Šimon Brejcha či Pavel Pie-
kar nalezli civilní, nepatetickou tvářnost 
krajiny, v níž rezonovaly i hloubky poetické 
a duchovní.
Vernisáž výstav Ženské v(j)ecy, Monika 

Havlíčková a Doutnání podzimu se koná 
28. července v 17.00 hodin.
DOPROVODNÉ PROGRAMY:
9. července 14.00 hod.
Michal Cihlář - CESTOU
Autorská komentovaná prohlídka a vyprá-
vění z cest po více než 40 zemích světa 
Vstup volný
10. července 14.00-18.00 hod.
HISTORICKÝ PIKNIK – V DOBÁCH 
KARLA IV.
Odpolední program pro děti i dospělé. 

Pouliční  divadlo  Viktora  Braunreitera 
s  představením Karlovská místa  (14.00 
hod.). Od  15.00  hod.  je  především  pro 
děti připraveno několik výtvarných dílen 
inspirovaných dobou Karla IV. a středově-
kým uměním. Vytvoříte si  iluminovanou 
iniciálu,  ozdobíte  perníkovou  korunu  či 
karlovský dukát. Dobrou náladu přinese 
kejklířské vystoupení Ohnivého divadla 
IGNIS, přičemž několik druhů kejklí vás 
naučí Eliška Failová. Upečete si chlebové 
placky a dozvíte se zajímavosti o středo-
věké kuchyni. Připravena je řada historic-
kých her na motivy života Karla IV., zazní 
i harfa Jany Šouflové. Přineste si deku, sva-
činu a dobrou náladu. Akce se koná ve spo-
lupráci s DK Ostrov za finanční podpory 
města Ostrov. Vstup volný

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
RNDr. František Wohlmuth

Kalendář veřejných turistických akcí v čer-
venci
2. července:  Karlovarsko;  Obnovované 
lázně Kyselka
2. července: Česká Lípa; S batohem na zá-
dech povodím Ploučnice (týden)
9. července: Chebsko; Starý Hrozňatov
16. července:  Saské  Švýcarsko;  Stolová 
hora Lilienstein
23. července: Střední Poohří; Hadí farma 
v Osvinově
30. července:  Bavorsko; Vlakem  do  Pa-
ssau, města na soutoku tří řek
30. července: Slovensko; Gemer a Sloven-
ský kras (týden)

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 autobusové zastávky 
na K. Vary. Více na: www.turiste.webpark.cz

JÁCHYMOVSKÉ 
KULTURNÍ LÉTO

Ing. Marek Poledníček

Tradiční akce výrazně zvyšuje svou úroveň
Jáchymovské kulturní léto 2016 s Gabri-

elou Beňačkovou
Pravidelní  návštěvníci  jáchymovských 

lázní, obyvatelé Jáchymova i blízkého okolí 
si určitě všimli, že letní měsíce v Jáchymově 
jsou naplněny bohatou nabídkou kulturních 
akcí. Také letos se můžete těšit na sérii páteč-
ních koncertů v altánku v lázeňském parku. 
Díky dotaci od Karlovarského kraje je pro-
gram zajímavější a atraktivnější. Těšit se mů-
žete například na promenádní zastaveníčko 
se skvělou sopranistkou Janou Štěrbovou, 
country  skupinu  Patriot,  písničkáře  Pepu 
Štrose, harmonikové duo Pospíšilových, jaz-
zovou zpěvačku Lucii Zemanovou, oblíbe-
ného Honzu Jareše ad. Podrobný program 
na: www.spainfojachymov.cz/jkl2016
Skutečným  vyvrcholením  Jáchymov-

ského kulturního léta bude už třetí ročník 
Mistrovských pěveckých kurzů, kterých se 
díky mimořádné podpoře Ministerstva kul-
tury  tentokrát  ujme  zpěvačka  světového 
formátu Gabriela  Beňačková. Týden  plný 
skvělé opery a operety začíná 21. července 
společným koncertem Gabriely Beňačkové 
a Jakuba Pustiny v hotelu Radium Palace. 
V úterý 26. července se můžete těšit na ope-
retní koncert účastníků kurzu v sále hotelu 
Běhounek. Velký galakoncert účastníků se 
uskuteční 28. července v hotelu Radium Pa-
lace.

V Ostrově se koncert uskuteční 29. čer-
vence v klášterním kostele Zvěstování 
Panny Marie. Mistrovských pěveckých 
kurzů Gabriely Beňačkové se i letos zúčastní 
10 účastníků z různých konců světa.

Milovníci  hudby mohou  navštívit  kon-
certy, ale i jednotlivé zkoušky, které budou 
probíhat v hotelu Běhounek. Podrobný pro-
gram  i  rozpis  zkoušek na: www.spainfoja-
chymov.cz/mpk2016

inzerce

přijme pro svou produkci

KVALITÁŘE/KVALITÁŘKY 
MISTR/MISTROVÁ VÝROBY

(Středoškolské vzdělání s maturitou)

Podmínkou:
Znalost práce na PC – World, Excel.

Výhodou:
Zkušenosti z technické kontroly 

a znalost německého jazyka.

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

provoz Ostrov, Hroznětínská 1318

Jaro na Vysočině | Foto: autor textu
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KVĚTNOVÉ PROJEKTY
Eliška Failová, projektová manažerka DK

První letošní společné aktivity měst Ostrov 
a Schwarzenberg, zaměřené na projekt Od 
zámku k zámku – Schwarzenberg a Ostrov 
na  Stříbrné  stezce,  spolufinancovaný 
z Programu Cíl3/Ziel 3 na podporu pře-
shraniční  spolupráce  2007-2013  mezi 
Svobodným státem Sasko a ČR, se setkaly 
o víkendu 21. a 22. května. Přinesly báječ-
nou podívanou ostrovskému i schwarzen-
bergskému publiku. Sobotní Městské slav-
nosti v Zámeckém parku (v duchu 25. vý-
ročí partnerství Ostrova a Rastattu) hostily 
od 18.00 hod. hudební skupinu Shamrock 
Sheep ze Schwarzenbergu. Šest mladých 
hudebníků  přineslo  na  podium u  Pohle-
dové zdi dobrou náladu, humor a přede-

vším hravé tóny irských lidových písní. Ka-
pela skvěle zapadla do programu slavností 
a připravila diváky na další porci dobré zá-
bavy a kvalitní hudby. V neděli se pak dele-
gace z ostrova vydala do zrekonstruova-
ného muzea Perla Castrum, kde v rámci 
Muzejní noci obohatila tamní program čes-
ko-německým  představením  Pouličního 
divadla Viktora Braunreitera „Smích a slzy 
Krušných hor“ (na motivy knihy Rosemarie 
Ernst Cesta do mého dětství). Představení 
mělo dvě části, od 14.00 a od 15.30 hod., 
jako hlavní body programu. Příběh, který 
během putování napříč časem s humorem 
a nadhledem představil život v Erzgebirge, 
diváky nejednou pobavil, a tak není překva-
pující, že článek o něm vyšel i v německých 
novinách Freire Presse.

MARCEBILA SE VRACÍ
Eliška Failová (kráceno)

Tušíte, kdo je Marcebila? Zahlédli jste její 
jméno v médiích? Či jste je zaslechli v še-
potu z mlhy při procházce lesy Krušných 
hor? Ať tak či onak, Marcebila je strážkyní, 
legendou  i  duchem  Krušných  hor  a  po 
mnoha  letech se vrací, především do na-
šeho  povědomí.  Duchů  a  bytostí  mají 

Krušné hory více, ale Marcebila mezi ostat-
ními kraluje: jak četností výskytu v kroni-
kách, tak přímo v krajině. A právě pověst 
o Marcebile se stane letním tématem vý-
stavy ve Dvoraně ostrovského zámku od 
konce července do druhé poloviny září. Pa-
nelová výstava mapující legendu o Marce-
bile v Krušných horách vzniká v těsné spo-
lupráci s Petrem Mikšíčkem a spolkem Do-

Krajin;  připraven  bude 
i  doprovodný  audiovizu-
ální  program.  Od  roku 
2013, kdy byla Marcebila 
zvolena vládkyní Krušno-
hoří, vzniklo několik krát-
kých  filmů  právě  z  dílny 
Petra  Mikšíčka.  Některé 
můžete vidět v dole Mau-
ritius na Hřebečné. Těšit 
se  můžete  i  na  budoucí 
projekty:  Ústecký  a  KV 
kraj spolu podpořily vznik 
scénáře k celovečernímu 
filmu o Marcebile. Nyní je 
jeho  první  verze  hotova 
a  řeší  se  realizace.  Od 

ledna se natáčí seriál Krušné horory pro De-
stinační agenturu Krušné hory, který uvádí 
právě Marcebila, v srpnu se s ní můžete 
blíže  seznámit  na  Landart  setkání  v  Kö-
nigsmühle. Jako malou ochutnávku z chys-
tané výstavy uvádíme zmínku o původu 
jména Marcebila. Legenda je to velice stará 
a má mnoho podob, stejně jako její pojme-
nování. Pro nás není bez zajímavosti,  že 
jméno Marcebila lze odvodit od jména Ma-
ria Sybila. Jméno Sibylla se v severních Če-
chách vyskytuje často a na mysli může vy-
vstat  i ostrovská markraběnka Franziska 
Sibylla  Augusta,  provdaná  za  Viléma 
Ludvíka Bádenského. Předobrazem Marce-
bily může být i Maria Sybilla Augusta (1675-
1733), dcera majitele zákupského panství.

Na otevření výstavy „Marcebila se vrací 
do Krušných hor“ vás zveme do Dvorany 
ostrovského  zámku  ve  čtvrtek  28.  čer-
vence v 17 hod.

Pouliční divadlo diváky pobavilo i rozesmálo. | Foto: Archiv divadla

OSTROVSKÉ 
KULTURNÍ LÉTO 2016

Martin Müller (kráceno)

Pátý ročník OKL odstartoval 28. května. 
Nejprve se na podiu v Zámeckém parku 
představila KV  kapela  Zajíc Company, 
poté nastoupila oblíbená kapela Jelen. 
Zahrála mj. své největší hity jako Světlo 
ve tmě, Vlčí srdce, Nebe nad Prahou ad. 
Hostem byla zpěvačka Kateřina Marie 
Tichá, která s kapelou zazpívala kromě 
jiných i jednu z nejhranějších písní sou-
časnosti: Co bylo dál. V závěru dvouho-
dinového  vystoupení  zazněly  hity  ka-
pely Magdalena a Jelen. Divácky příjem-
nou atmosféru umocnil vynikající výkon 
všech vystupujících a zanechal nesma-
zatelnou stopu u bezmála 500 návštěv-
níků. Ostrovské kulturní léto pokračuje 
23.  července vystoupením  legendární 
zpěvačky Marty Kubišové. Jako předka-
pela  se představí  skupina Bluetet. Po-
slední  díl  se  uskuteční  2.  září,  kdy  za-
hraje skupina Last Station a slovenská 
kapela No Name.

Marcebila v podání herečky Lenky Hodoušové ve snímku Echo hor
Foto: Petr Mikšíček

V parku se sešlo pět set posluchačů.
Foto: Müller Production, s.r.o.
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LETNÍ KRAJKOVÁNÍ
Jana Dvořáková, ref. IC Zámek

Již osmé „Letní krajkování“ se uskuteční 
23. července 10.00-16.00 hod. v klubov-
nách 108 a 115 v Domě kultury Ostrov.
Po vytěžení velké  části  stříbra,  když 

náklady na těžbu byly vyšší než výnosy, 
nastal velký odliv pracovníků z dolů. Ti, 
kdo  v  Krušných  horách  zůstali,  se mu-
seli začít živit jinak. Zemědělství zde bylo 
kvůli podnebí sporé a pastevectví na ob-
živu nestačilo. V německém Annabergu 
se Barbara Uthmann naučila od holand-
ské dívenky paličkovat a rozšiřovala tuto 
ruční práci v okolí. Netrvalo dlouho a tato 
činnost přeskočila hranice i do českého 
pohraničí, kde ženy přivítaly možnost vý-
dělku s povděkem. Paličkování se začalo 
rychle šířit. Vzory si ženy překreslovaly na 
tvrdý papír, tzv. prešpán. Muži předpicho-
vali vzory šídlem a ženy na těchto vzorech 
paličkovaly. Paličkovalo se v každé cha-
lupě. Podle dobových fotografií paličko-
vali i muži. Krajky byly velmi žádané. Více 

než  ženy  se  krajkami  zdobili  muži.  Pa-
vučinkové výrobky se vyráběly na Božím 
Daru, ve Vejprtech, v Jáchymově, Nejdku, 
Přebuzi, Kraslicích, Sokolově, Lokti atd. 
S  příchodem  strojové  krajky  pak  byla 
ruční téměř vytlačena. Jak fénix z popela 
se pak ruční krajka začala znovu objevo-
vat v 19. století.

Na Karlovarsku pracuje několik šikov-
ných žen, které toto staré řemeslo obno-
vují podle starých dokumentů. Setkáváme 
se každý měsíc v MDDM na Čankovské v K. 
Varech. O prázdninách je MDDM zavřené, 
tak se již poosmé setkáme v DK v Ostrově.

LÉTO S MUZIKOU
Mgr. Lucie Mildorfová (upraveno)

Do Ostrova přijela československá lidová te-
levize Šlágr TV, aby v Zámeckém parku uspo-
řádala a poté prezentovala vystoupení 28 
hudebních skupin s názvem „Ostrov a moře 
lidí aneb Léto s muzikou 2016“. Vystoupili 
např. Mára a Marcel Zmožek, Duo Jamaha, 
Veselá trojka, Grande Moravia aj. Přestože 
koncertu pod širým nebem počasí nepřálo, 
přijelo více než tisíc  nadšenců  z  různých 
koutů republiky. Diváci byli vybaveni dešt-
níky a pláštěnkami. Jako bonus dostali modré 
čepice, aby se pro kamery pomyslně vytvo-
řilo „moře kolem ostrova“. Záštitu nad kon-
certní produkcí převzalo město Ostrov a fi-
nančně přispělo na její realizaci.

Krajkářky se setkávají pravidelně. | Foto: Archiv DK Ostrov

II. MAJÁLES 
V OSTROVĚ

Martina Novotná, DK Ostrov

Na druhém ostrovském majálesu 3. června 
vystoupily  v  Zámeckém  parku  kapely 
Quiet, Stripes of Glory, Artvox, Sabrage, 
Megaphone a hlavní hvězda večera, Mig 
21.  Všechny  kapely  hrály  s  nasazením 
a vervou a vůbec nevadilo, že během akce 
několikrát pršelo. Proměnlivé počasí způ-
sobilo menší  zájem návštěvníků, přesto 
však přišlo 486 osob a vládla pohodová 
atmosféra. Děkujeme všem, kdo na akci 
přišli, všem účinkujícím i těm, kdo akci fi-
nančně podpořili (město Ostrov, Karlovar-
ský  kraj  a  Okay  Elektro)  a  samozřejmě 
všem médiím i jednotlivcům, kteří pomá-
hali s propagací a stánkařům za dobré jídlo 
a pití! Děkujeme a příští rok na shledanou. 
(Fotoreportáž:  www.facebook.com/
dkostrov/)

Program Majálesu uzavíral MIG 21. | Foto: Arnošt Mrázek

Diváci se chránili před hustým deštěm, ale vytrvali.
Foto: Archiv MěÚ Ostrov
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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, pokud je sdělí redakci. Jestliže 
se fyzická nebo právnická osoba cítí některým z čtenářských příspěvků poškozena, 
nabízíme možnost v plné šíři na příslušný článek reagovat v měsíčníku. Toto právo 
na odpověď podporuje i Tiskový zákon č. 46/2000 Sb., § 10.

RECENZE VÝSTAVY
Mgr. Lukáš Hanzl

Několik spoře zaplněných vitrín a řady fád-
ních panelů na zdi, to je nechvalně známý 
výstavní  styl bývalé učitelky paní Kobe-
sové, který už osvědčila v dalším výstav-
ním  propadáku,  zámeckých  expozicích. 
Ano,  mám  na  mysli  výstavu  Toskánští 
Habsburkové a ostrovské panství 1808-
1918. Stranou ponechám, do jaké míry je 
logické, že výstava, ač její kurátorka sama 
tvrdí: „Toskánští Habsburkové vlastnili os-
trovské panství od roku 1811 až do roku 
1918“ (cituji článek z 27. 4. 2016 na webu 
Týden), nese letopočet 1808. O tom, jak 
moc logické to je, nechť si každý udělá ob-
rázek  sám.  Proklamované,  „nikdy  nevi-
děné  dokumenty“  zde  stejně  neuvidíte, 
protože vystaveny jsou pouze jejich kopie, 
které v digitalizované podobě budou kaž-
dému brzy dostupné na internetu zdarma. 
Z původních půl milionu vyšplhal rozpočet 
dle místostarosty Bílka na neuvěřitelný mi-
lion a čtvrt. Podle mých kuloárních infor-
mací to zdaleka není konečná suma. Pro 
srovnání: jde o celoroční rozpočet na pro-
voz Staré radnice a Klášterního areálu do-
hromady a všechny jejich výstavy. Tím spíš 
je to moc, že výstava není jedinečná, ale 
(dle slov ředitele Národního archivu) jedná 
se už o 16. reprízu, pouze modifikovanou 
na  podmínky Ostrova. Obvykle  stojí  ta-
kové přejaté výstavy maximálně do něko-
lika desítek tisíc korun včetně propagace.

Je  tu  však  mnohem  závažnější  pro-
blém! Výstava z důvodu svého umístění 
diskriminuje  zdravotně  postižené  spo-
luobčany. Chci věřit, že nejde o bezcitný 
a krutý záměr a že se ze strany organi-
zátorů  jedná o pouhé profesionální se-
lhání,  způsobené špatným plánováním 
z nedostatku sociální empatie. Stěží lze 
totiž uvěřit, že radnice, která proklamuje 
hlasitě svou podporu zdravotně postiže-
ným spoluobčanům, by se dopustila zá-
měrně tak nechutného sociálně deklasu-
jícího jednání. Před 30 lety by to možná 
nikoho  nenapadlo,  ale  dnes  jsou  tyto 
věci  naprostým  standardem:  primárně 
se u každé výstavy a  jejího  rozmístění 
zvažuje koncový konzument, tak aby mu 
výstava poskytla nejvyšší pohodlí a od-
stranily se všechny diskriminační prvky. 
Standardem už  jsou třeba hmatové ex-
pozice pro nevidomé, audio prvky nahra-
zující popisky, bezbariérový přístup atd. 
Je záhadou, proč pro výstavu nebyly zvo-
leny vhodnější prostory, např. Oranžerie 
Václava  Havla,  která má  bezbariérový 
přístup a pro tento typ výstav je přímo 
předurčena.  Je  vhodnější  i  z  hlediska 
prestiže. Nejsem totiž asi jediný, kdo má 
půdu spojenou spíše s odkladištěm sta-
rých krámů než s prestižním prostorem 
pro prezentaci. Snad by město mělo tyto 
aspekty ještě zvážit a přemístit výstavu 
do  prestižnějších  a  nediskriminujících 
prostor.

REAKCE NA RECENZI
Mgr. Miluše Kobesová, historička a kurátorka výstavy

Pane Hanzle, Vaše „recenze“ na výstavy, 
které jsem pro Ostrov udělala, konkrétně 
nyní na výstavu Toskánští Habsburkové 
a ostrovské panství 1808-1918, nejsou 
odbornou recenzí. Z Vašeho textu je cítit 
silná osobní zaujatost vůči mně jako au-
torce výstavy, závist a zloba. Navíc uvádíte 
několik nepřesných údajů, např. výše ná-
kladů za výstavu. Zcela irelevantní je pak 
i Vaše výhrada ohledně bezbariérového 
přístupu, zřejmě vycházející z nedostatku 
informací. Z nedostatku informací vychá-
zejí i další Vaše výhrady, např. k výstavním 
prostorům  podkroví  Staré  radnice  či 
kladné  hodnocení  výstavního  prostoru 
v Oranžerii Václava Havla, atd. Proto Vám 
sděluji, že na Váš text reagovat nebudu. 
A je mi líto, že vůbec redakční rada povolila 
otištění této nevkusné, hrubě urážející rá-
doby „recenze“.

REAKCE NA ČLÁNEK
František Živný, správce hřbitova (tel. 776 030 027)

Vyjádření  k  článku  otištěnému  v  OM 
6/2016, jehož autorem je paní Jaroslava 
Blatný

Úvodem:  paní  Jaroslava  Blatný  má 
trochu neobvyklé jméno. Aby mě v pří-
padě  nesprávného  skloňování  jejího 
příjmení  opět  nevláčela  na  stránkách 
OM, budu v článku raději používat pro 
označení této vážené paní zkrácený tvar, 
paní B.
K článku samotnému: Je příznačné, že 

paní B. kritizuje pouze chování mé a mého 
pomocníka a o svém chování se logicky 
ani  slůvkem  nezmiňuje.  Nehodlám  se 

pouštět do dalekosáhlých a ubohých  li-
tanií, co kdo komu řekl nebo neřekl. Ne-
zvratným faktem však zůstává, že do pěti 
minut od ukončení telefonického hovoru 
byla paní B. ze hřbitova „vysvobozena“. 
Kdyby měla špetku soudnosti, ocenila by 
naopak bleskové vyřešení vzniklého pro-
blému, který sama způsobila, a dále by se 
touto epizodou nezabývala.

Ujišťuji čtenáře, že slušně se chovám 
všude (nejen na pietních místech), pokud 
se slušně chovají také lidé, s nimiž přichá-
zím do styku. Závěrem: Telefonní kontakt 
na  správce  hřbitova  je  od  srpna  2015 
uveden na informační tabuli uvnitř areálu 
u hlavní vstupní brány.

PODĚKOVÁNÍ
B. Šmídová

Chtěla bych tímto poděkovat  ředitelce 
Haně Patočkové a kolektivu učitelek Ma-
teřské školy Ostrov, Krušnohorská 766 za 
krásně strávený den. V sobotu 21. května 
uspořádaly pro děti a rodiče výlet vláčkem 
do Vojkovic. Zúčastnilo  se asi 120  lidí: 
děti, rodiče a babičky. Pro děti byl připra-
ven nádherný program, plnily na stanovi-
štích úkoly motivované známými pohád-
kami, procvičily si logické myšlení, mani-
pulační  zručnost,  orientaci  v  prostoru, 
pohybové  schopnosti,  postřeh.  Za  spl-
něné úkoly byly odměněny razítky. Úkoly 
byly připraveny  i pro rodiče – zábavné. 
Zážitkem bylo hledání pokladu a sladká 
odměna. Nechybělo opékání vuřtů. Vy-
zdvihuji spolupráci pedagogického kolek-
tivu s rodiči a milý, klidný přístup učitelek 
k  dětem. Všechny  děti  byly  spokojené, 
den si užily v radosti a pohodě. Oceňuji 
práci pedagogického kolektivu, který ve 
svém osobním volnu vymýšlí a realizuje 
pro  děti program a  plně  se  jim věnuje. 
Velký dík jim všem za všechny spokojené 
rodiče.

Foto: Archiv MŠ Krušnohorská
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MÁJOVÁ ŠIPKA
Jan Mrenica

V jedné z ostrovských pivnic se v květnu po-
řádal III. ročník Májové šipky, Šipkový turnaj 
o putovní Pohár starosty města Ostrov. Loni 
se starosta Pavel Čekan nemohl zúčastnit, le-
tos si však v nabitém programu chvilku našel. 
Při zahájení předal pár věcných cen, upomí-
nek a zhlédl několik vypjatých zápasů. Za to 
mu všichni moc děkujeme. Májová šipka je 
velmi oblíbený turnaj, na nějž jsou většinou 
zváni jen domácí, proto je počet účastníků 
nižší. O to lepší ceny jsou připraveny pro ty 
nejlepší. Díky rostoucí oblibě šipek v Ostrově 
se počet hráčů rok od roku navyšuje. Prvního 
ročníku se zúčastnilo 19, druhého 21, letos 
23 hráčů. Finálové boje jsou tak náročnější 
a vítěz musí opravdu projevit své kvality. Na 
4. místě se umístil Škodík Michal Zelenka, 
prohrál 1:3 s pozdějším vítězem Zdeňkem 
Štěpánkem z týmu Družba Domino. Ten ná-
sledně hladce porazil Štěpána Tunkiva z Os-
trova 0:3, který se umístil na 3. místě. Finá-
lová dvojice byla František Hochmann a Zde-
něk Štěpánek. Škodík Franta měl výhodu, že 
šel do finále neporažen. Zdeněk tak musel 
svého soupeře porazit dvakrát. Frantovi ale 

v závěru došly síly, naopak Zdeněk hrál čím 
dál  lépe. Nakonec mu uštědřil  krutou po-
rážku 6:1. Mohl se tak radovat z obhajoby 
putovního poháru, který mu právem patří. 
V turnaji startovalo i pět žen a tři amatéři. 
Nejlepší  byla  Veronika  Štroblová,  která 
úspěšně hájí barvy ženské ligy v ostrovském 
týmu Ranway Družba Ostrov. Amatérem byl 

vyhlášen Lukáš Maron. Cenu za nejvyšší za-
vření si s nejvyšším zavřeným číslem 114 od-
nesl organizátor a nestor ostrovských šipek, 
Jan Mrenica. Jediné „180“ bingo zápasu hodil 
František Hochmann. Všichni zúčastnění byli 
s podařenou akcí velmi spokojeni a náramně 
se bavili. Už teď se těšíme na další ročník, kam 
vás všechny srdečně zveme.

Foto: Soukromý archiv autora

POZORUHODNÁ VÝSTAVA
PhDr. Vladimír Vlasák (redakčně kráceno)

Historické prostory Staré radnice hostí vý-
stavu Toskánští Habsburkové a ostrovské 
panství 1808-1918. Zahájila  ji den před 
otevřením uspořádaná velkolepá vernisáž 
na Starém náměstí, jíž se na pozvání města 
Ostrov  jako  pořadatele  zúčastnili  jako 
čestní  hosté  členové  vedlejší  větve 
habsbursko-lotrinského  rodu.  Tématem 
i rozsahem se jedná v regionálních pomě-
rech o výstavu značně ojedinělou. Přibli-
žuje osudy příslušníků vedlejší,  tzv.  tos-
kánské  linie u nás do r. 1918 vládnoucí 
habsbursko-lotrinské  dynastie,  kterou 
tvoří potomci  toskánského velkovévody 
Ferdinanda III., druhorozeného syna císaře 
Leopolda II., a jejich působení v Čechách, 
kde  našli  po  ztrátě Toskánska  nové  do-
movy. Byli  nuceni  se vzdát,  zprvu v dů-
sledku napoleonských válek r. 1799 a poté 
definitivně  při  odstoupení  některých 
území  Rakouským  císařstvím  v  bojích 
o sjednocení Itálie r. 1859, vlády nad Tos-
kánskem a odejít na postupně nabývaná 
panství v Čechách, z nichž prvním bylo od 
r. 1808 rozsáhlé ostrovské dominium. Pů-
vodní državu v Čechách pak postupně roz-
šiřovali a vedle dalších statků se dostal do 
jejich majetku i druhý významný pozem-
kový komplex v Brandýse nad Labem. Ač-
koliv jako členové vládnoucího rodu před-
stavovali od počátku své existence v Če-
chách  společenskou  špičku mezi  zdejší 

vrstvou  feudálních  vlastníků,  po  ztrátě 
svého vrchnostenského postavení se do-
kázali  zdatně  vyrovnat  s  novým  občan-
ským uspořádáním společnosti, jehož zá-
klady  u  nás  položila  revoluce  let  1848 
a 1849. Velmi demonstrativně to dokázalo 
v našich poměrech ojedinělé přijetí funkce 
starosty města Ostrova bývalým toskán-
ským velkovévodou a majitelem zdejšího 
významného velkostatku  Leopoldem  II., 
do které byl po znovunastolení ústavnosti 
v habsburské monarchii v únoru 1861 zvo-
len a kterou po tři volební období vykoná-
val (do r. 1869). V jeho zvolení za starostu 
Ostrova se odráželo i uznání zásluh o roz-
voj  zdejšího  ekonomického,  společen-
ského a kulturního života a úcta k  jeho 
osobě. Leopoldovi následovníci pobývali 
sice převážně na brandýském zámku, ale 
svoji pozornost a péči Ostrovu a Ostrov-
sku soustavně věnovali až do jejich ztráty 
v důsledku ukončení I. sv. války a vzniku 
Československé republiky, která veškerý 
majetek habsbursko-lotrinského rodu, na-
cházející se na jejím území, zkonfiskovala. 
Velká  část  památek  významné  kulturní 
a dokumentární hodnoty z tohoto rozsáh-
lého majetkového  komplexu  se  dostala 
postupem času do správy Národního ar-
chivu, Národního muzea a Národního pa-
mátkového ústavu. Z jejich fondů se díky 
péči kurátorky výstavy Miluše Kobesové 
podařilo získat značně rozsáhlou a pestrou 
řadu  originálů  a  kopií  památek  a  doku-

mentů  písemného,  obrazového  i  hmot-
ného druhu dokládajících jak vlastní vývoj 
tzv.  toskánské  linie  habsbursko-lotrin-
ského rodu, tak činnost v době jejího usa-
zení v Čechách, zejména pak vztah k městu 
Ostrovu a okolí. V pestré směsici se mezi 
exponáty  střídají  vedle  strohých  oficiál-
ních dokumentů i velice osobní předměty 
z každodenního života příslušníků tehdejší 
nejvyšší společenské vrstvy, jež přispívají 
k celkovému vyznění účinků výstavy na 
návštěvníka.
Lze  jen  litovat,  že  dokumentace 

z fondů a sbírek centrálních státních orga-
nizací nebyla na výstavě doplněna o ně-
které dokumenty a památky dnes ucho-
vané rovněž ve zdejších regionálních in-
stitucích, např. z archivního fondu města 
Ostrova  ve  Státním  okresním  archivu 
Karlovy Vary.  Je  namístě  připomenout, 
že působnost v názvu výstavy uvedeného 
ostrovského panství skončila se zánikem 
poddanství  u  nás  r.  1850,  odkdy  ji  vy-
střídala pouze ekonomická funkce nově 
vytvořeného velkostatku, jehož držitelé 
mohli užívat jen svých občanských práv. 
Uvedené připomínky ovšem nechtějí ni-
jak snížit vysokou hodnotu celkové kon-
cepce výstavy (k níž byla vydána i příle-
žitostná  publikace),  jejího  uspořádání 
a  prezentace  shromážděných  památek. 
Její návštěvu a prohlídku, k níž je do uza-
vření 2. dubna 2017 dostatek času, lze jen 
doporučit.
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ÚSPĚŠNÝ CYKLOTEAM
Jana Pavlíková

Závod v terénním triatlonu XTri Ostrov 
2016 se konal 11. června. Za Cykloteam 
Ostrov se ho v kategorii dorostenců zú-
častnili Tomáš Pavlík a Veronika Kounov-
ská, v kategorii hobby (1976-1967) Jind-
řich Stuchl. Závodníci absolvovali 400 m 
plavání, 14 km na kole a 5 km běh. V zá-

vodu, který byl zároveň Mistrovstvím re-
publiky  dorostu,  získal Tomáš  Pavlík  2. 
místo s časem 57:02, Veronika Kounov-
ská mezi dorostenkami 3. místo s časem 
1:12. Jindra Stuchl skončil ve své katego-
rii na osmém místě, čas 1:05. I v porov-
nání s dospělými závodníky na stejné trati 
se oba dorostenci svými časy umístili na 
předních příčkách.

ÚSPĚCHY ATLETŮ
Lenka Pelcová, trenérka (kráceno)

Mistrovství KV a Plzeňského kraje jednot-
livců žactva na dráze vládlo příznivé počasí. 
Celkem 17 oddílů se utkalo v 1036 startech 
o medaile v kategoriích staršího, mladšího 
a nejmladšího žactva. Pro ml. a nejmladší 
žactvo je to soutěž nejvyšší. Naši atleti zís-
kali dvě zlaté medaile, jež vybojovala Val 
Pelcová  v  bězích  60  m  (8,20)  a  150  m 
(20,18) v kategoriích ml. žákyň a svými časy 
se dostala mezi tři nejlepší v průběžných ta-
bulkách ČR. O stříbrné medaile se postarali 
Martin Plha v běhu 1500 m (4:57,9) ve st. 
žácích a Lenka Burešová v hodu míčkem 
(33,17 m) v předžactvu. Bronzovou medaili 
vybojovala Karolína Štěrbová v dálce (482 
cm) st. žákyň a Tereza Herbánszká, která 
jako alternativu po zranění kotníku zvolila 
kouli (9,57 m) a zlato jí uniklo o 15 cm. Da-
řilo se i ve štafetách na 4x60 m, kde naše 
holčičí „mimina“ ve složení Lenka Burešová, 
Terezie a Viktorie Drobných a Patricie Toká-
rová vybojovala zlato! Starším děvčatům se 
také dařilo; v nabité konkurenci vybojovala 
třetí místo! Štafeta byla narychlo sestavená 
a děvčata v tomto složení ještě neběžela: 
Val Pelcová, Týna Sedlecká, Kája Štěrbová 
a Verča Burešová. V některých disciplínách 
nám chybělo to pomyslné štěstíčko, kdy 
těsně pod „bednou“ skončili: Veronika Bu-
rešová v bězích na 100 a 200 m překážek, 

Kristýna Sedlecká v běhu na 1500 m, Lenka 
Burešová v bězích na 60 a 600 m, Nikol 
Ederová v míčku, Eliška Horáková v běhu na 
800 m.

Našim  elévům  již  také  začala  krajská 
soutěž družstev. Soutěž je 5kolová a děti 
čeká  vždy  víceboj.  Jednotlivých  soutěží 
se zúčastní až 280 dětí z celého KV kraje. 
I. kolo se uskutečnilo za studeného dešti-
vého počasí v Chebu na „Zlaté“ dráze. Sbí-
rali jsme stříbrné medaile: závodníci Mrá-
zek, Kunc, Merhulík, Burešová, Pokrupová. 
Adélka Zavoralová jako jediná vybojovala 

zlato. Dále se v K. Varech konalo II. kolo. Za 
krásného počasí se na start postavily děti 
nar. 2005 a mladší z KV kraje, aby se utkalo 
ve víceboji: běh 60 m, skok daleký a hod pl-
ným míčem. Nejlépe si vedla Lenka Bure-
šová, vybojovala 1. místo mezi děvčaty roč. 
2005, medaili za třetí místo si odvezla Pa-
tricie Tokárová. Více jsme již na „bednu“ ne-
dosáhli, ale vezeme plno bodovaných míst, 
osobních rekordů a zážitků! Po součtu bodů 
po dvou kolech jsou všechna naše družstva 
na medailových pozicích. Tak držte palce do 
dalších bojů!

Foto: Archiv Oddílu, MDDM Ostrov

Na stupně vítězů se dostali závodníci Cykloteamu. | Foto: Cykloteam Ostrov

SOUTĚŽ 
LETECKÝCH MAKET

Jarda Bělohoubek, člen MK02Ostrov

Modelářský klub Ostrov vás zve na Kruš-
nohorský pohár  (soutěž kategorie F4H - 
RC velkých maket), který se koná 23. čer-
vence na letišti Karlovy Vary - Hory (GPS: 
50°13‘2.550“N, 12°46‘31.611“E). Na sou-
těži budete mít možnost zhlédnout opravdu 
unikátní modely letadel s maximální vzleto-
vou hmotností 15 kg.
Program:
8.30–9.30 h. – Prezence, zahájení
9.30–10.30 h. – Statické hodnocení modelů
10.00–12.00 h. – Letová část soutěže
(12.00–13.00 h. – Pauza na oběd)
13.00–15.30 hod. – Letová část soutěže
15.30–16.00 hod. – Vyhlášení výsledků
od 17.00 hod. Volné létání
Více na: www.mk02ostrov.wbs.cz

Letecká soutěž klubu v Rakovníku 2013 | Foto: Archiv klubu
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VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA

TAJENKA KŘÍŽOVKY
Redakce OM

Tajenka  z minulého  čísla  zněla: MIG 21 
V ZÁMECKÉM PARKU V OSTROVĚ.

Ze správných odpovědí padl los na Natá-
lii Jírovskou, která vyhrála dvě vstupenky na 
Operní galakoncert v Ostrově (www.dk-ost-
rov.cz/program/koncerty/959-operni-ga-
lakoncert-mistrovske-pevecke-kurzy.html). 
Výherkyni  upřímně  blahopřejeme.  Znění 
tajenky křížovky z tohoto čísla zasílejte na: 
irejan@seznam.cz  (nebo  sefredaktor@dk-
-ostrov.cz), případně doručte do  IC Domu 
kultury Ostrov nejpozději do 8. července. 
Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, 
který získá vstupenky na některou z akcí DK. 
Tvorbu křížovky zajišťuje grafická společnost 
Alfasoft s.r.o.

inzerce

inzerce

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chle
bře
evně

tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940

Foto: Agentura kapely




