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ČTENÁŘI STÁLE JEŠTĚ MOHOU 
TIPOVAT, KDO LETOS NA FESTIVALU 
OTY HOFMANA ZÍSKÁ CENY.
Více v kulturní rubrice uvnitř.
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AKTUALITY Z MĚSTA

Ostrovský měsíčník vydává 
Dům kultury Ostrov, příspěvková 
organizace v nákladu 8 000 kusů 
měsíčně.

Distribuce je zajišťována zdarma 
do každé ostrovské domácnosti.
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INFORMACE O VYDÁNÍ BEZBARIÉROVÁ POŠTA V OSTROVĚ
Nejen vozíčkáři se dočkají bezbariérové pošty.

Pavlína Lišková, radní města

Mapování  bariér ve městě  přineslo  své 
ovoce. V nejbližší době budou zahájeny 
práce na realizaci bezbariérového vstupu 
do budovy ostrovské pošty. Zdravotně po‑
stižení, senioři i maminky s kočárky již delší 
dobu upozorňovali na překážku v podobě 
desítek schodů, která jim brání dostat se 
do objektu pobočky České pošty ve městě. 
Po několika letech se tento projekt poda‑
řilo dovést do konce a na zářijovém zastu‑
pitelstvu mu jednohlasně požehnali ostro‑
vští zastupitelé odsouhlasením finančních 
prostředků pro jeho výstavbu. Ostrov je 

zase  o  krůček  blíže  k  bezbariérovému 
městu a přátelštější k občanům, jež bariéry 
omezují v samostatném pohybu.

Skupina  komunitního  plánování  Tri‑
áda neusíná na vavřínech a na podzim ji 
čeká další trasa mapování, tentokráte se 
zaměří  na  novou  radnici  a  Staré město. 
Do procesu mapování se můžete zapojit 
i vy informacemi o přístupnosti svých ob‑
jektů, nebo pokud sami narazíte na něja‑
kou překážku. O přístupnosti veřejných 
budov ve městě či o spolupráci s Triádou 
se  můžete  informovat  u  koordinátorky 
komunitního plánování Jitky Čapkové na: 
jcapkova@ostrov.cz, tel. 354 224 859

Pohled na budoucí bezbariérový vstup na poštu. | Zdroj: MěÚ Ostrov

PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH 
KONTEJNERŮ NA BIOODPAD

Bc. Petra Niederhafnerová, tel. 354 224 918

Vážení občané, po jarním zkušebním období budou letos na podzim přistavovány velko‑
objemové kontejnery na bioodpad v níže uvedených lokalitách v uvedených víkendech. 
Tyto lokality se osvědčily v čistotě odpadu a odkládají do VOK pouze bioodpad a nic ji‑
ného. V ostatních lokalitách u rodinných domků či u zahrádek byly VOK plné komunál‑
ního odpadu, ačkoli na všech stranách nádob bylo napsáno, co do bioodpadu patří, a co 
nikoli. Proto v takových místech kontejnery na bioodpad umisťovat nebudeme. Pro 
všechny nadále platí, že je možné odvážet bioodpad do Sběrného dvora v Krušnohorské 
ulici č. p. 792 zcela zdarma.

STANOVIŠTĚ VOK DATUM DATUM DATUM DATUM

zahrádky v Klášterní ulici 16.–18. 9. 30. 9.–2. 10. 14.–16. 10. 27.–30. 10.

zahrádky v ulici U Nemocnice 16.–18. 9. 30. 9.–2. 10. 14.–16. 10. 27.–30. 10.

zahrádky pod marketem Lidl 23.–25. 9. 7.–9. 10. 21.–23. 10. 4. 11.–6. 11.

RD v ulici Lesní a okolí 16.–18. 9. 30. 9.–2. 10. 14.–16. 10. 27.–30. 10.

zahrádky za Tescem 
(u cyklostezky na Květnovou) 23.–25. 9. 7.–9. 10. 21.–23. 10. 4. 11.–6. 11.

RD Horní Žďár (rozcestí u VaK) 23.–25. 9. 7.–9. 10. 21.–23. 10. 4. 11.–6. 11.

Děkujeme, že třídíte a ukládáte bioodpad tam, kam patří, 
a nezakládáte tzv. černé bio ‑skládky.
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inzerce

FINIS CORONAT OPUS
Mgr. Lukáš Hanzl, předseda Ostrovského muzejního spolku

Ano, konec korunuje dílo,  jak tvrdili  již 
staří Římané. Chtěli jsme a stále chceme 
muzeum, zřízené v souladu se zákonem 
č. 122/2001 Sb. a podle pravidel Icom, 
mezinárodní muzejní federace, tedy nor‑
mální  standardní  muzeum,  jako  mají 
všude jinde. Nečekali jsme rychlý úspěch 
a vývoj událostí nám dává za pravdu. Na‑
ším největším protivníkem se ukázaly být 
zastydlé infantilní představy muzea jako 
expozice s vitrínami a paní prodávající 
lístky. Na to konto se nám často vracela 
otázka: „Co tam dáme?“ Že muzeum vy‑
tváří primárně sbírky, aby z nich mohlo 
vystavovat, je naopak představa člověka 
schopného dialektického myšlení. Že se 
výstavy  staví  ne  podle  toho,  co  tam 
dáme, ale na základě  libreta a scénáře, 
které se vytvářejí i celé měsíce, ví každý 
i málo zkušený muzejník. Když město ru‑
šilo bývalé infocentrum ve Staré radnici 
a nemělo pro uprázdněný objekt využití, 
chopili jsme se příležitosti a požádali je 
o  zřízení  městského  muzea.  Původně 
jsme vyjednávali o tomtéž s ředitelkou 
Parmovou z DK Ostrov. Po jejím náhlém 
odvolání jsme se však ocitli opět na za‑
čátku.  Tehdy  jsme  hlavně  potřebovali, 
aby  město  přesunulo  obřadní  síň  do 
nové radnice v zámku, aby se uvolnil sál 
konšelů, který jsme zamýšleli jako hlavní 
reprezentativní výstavní prostor. K na‑
šemu  překvapení  se  zpočátku  vedení 
města postavilo k naší žádosti vstřícně. 
Avšak  po  dvou  letech  rozhodovacího 
procesu dospělo k šokujícímu výsledku, 
že před dvěma lety zrušené infocentrum 
ve  Staré  radnici  bude  nově  otevřeno 
a  nedávno  otevřené  infocentrum 
v zámku bude naopak zrušeno. K tomu 
radnice hodlá po starém městě rozmístit 
pulty  informačního systému, ač v Kláš‑
terním areálu je hned další málo vytěžo‑

vané infocentrum. Předpokládám, že ex‑
pozice na zámku zaniknou logicky také. 
Vždyť kdo by je jako odlehlé obsluhoval.

Důvody, proč z ustanovení městského 
muzea sešlo, neznáme. Argument, že by 
muzeum bylo drahé, je nesmyslný. Nový 
projekt  infocentra ve Staré  radnici má 
totiž stát asi čtyři miliony Kč za nákup 
sousedního objektu č. p. 48, dále 25 mi‑
lionů Kč na rekonstrukci č. p. 48 a Staré 
radnice a pět milionů Kč na zřízení expo‑
zice k dějinám města v podkroví objektu. 
Celkem  plánované  investiční  náklady 
činí  34 milionů  Kč.  Provozní  roční  ná‑
klady nebyly zatím vyčísleny, ale zdá se, 
že budou mnohem vyšší než současných 
cca 600 000 Kč na provoz Staré radnice 
za rok. Oproti tomu byl náš původní pro‑
jekt  městského  muzea  minimalistický, 
více než desetkrát levnější. Počítali jsme 
sice s navýšením nákladů na provoz, ze‑
jména o mzdové prostředky, toto jsme 
však  chtěli  optimalizovat  zvýšením  tr‑
žeb  ze vstupného. Uvedené  kalkulace 
jako  i návrh statusu, organizační struk‑
tury jsme zamýšleli projednat na jednání 
se  zástupci města,  k němuž  (a nyní  již 
víme proč) nikdy nedošlo. Jelikož je však 
zřejmé, že s ohledem na stávající projekt 
infocentra náš projekt městského muzea 
ve Staré radnici definitivně padá, je třeba 
oprášit  (byť  poněkud  méně  šťastný) 
koncept  městského  muzea  v  Klášter‑
ním areálu. Zde bývalé vedení  radnice 
(za  tehdejšího  starosty  Jana  Bureše) 
r. 2005 na základě strategického plánu 
města již městské muzeum původně zří‑
dilo. Projekt však nebyl nikdy dotažen 
a celé muzeum bylo jako tzv. Posvátný 
okrsek a infocentrum (sic!) organizačně 
přiřazeno k Domu kultury Ostrov. Bohu‑
žel, protože se na jeho tvorbě a správě 
nepodíleli  skuteční  muzejníci,  dopadl 

tento projekt, jak dopadl. Expozice byly 
morálně zastaralé již v době vzniku, ar‑
tefakty  jsou  prezentovány  způsobem 
zcela  neodpovídajícím  základním  mu‑
zejním standardům, evidence buď žádná, 
nebo naprosto nevyhovující současným 
požadavkům. Nedostatek 3D předmětů 
je řešen pomocí tzv. „papírových vitrín“ 
(šlendrián  rozšířený  v  80.‑90.  letech 
s vynálezem xeroxu a PC tiskáren). Frag‑
menty archeologických nálezů jsou jen 
tak  vysypány  na  hromádku,  což  je  na‑
prosto nepřípustný způsob prezentace, 
fotografie jsou celoročně vystaveny UV 
záření a tím postupně ničeny, etc… To 
není míněno jako kritika, jen jako stručný 
námět věcí,  jež  je potřeba  změnit. Na‑
víc po vzniku výstavky k dějinám města 
v podkroví Staré radnice se bude zdejší 
expozice s tou novou obsahově dublovat 
a stane se zbytečnou.
Z výše uvedených důvodů je zřejmé, že 

Klášterní areál potřebuje zásadní změnu 
náplně  i  organizační  struktury.  Připra‑
víme tedy nový projekt městského muzea, 
který by měl 11 let starý záměr dotáhnout 
do konce. Za tím účelem bude nutno pro‑
jednat budoucí transformaci beztak málo 
využívaného infocentra v Klášterním are‑
álu. Konkrétní objekt pro nás není tak dů‑
ležitý, kancelářské a depozitární prostory 
i badatelny mohou být kdekoli. Rovněž 
expozice nemusí být nutně v jediném ob‑
jektu. Pro nás  je koncepce muzea důle‑
žitá zejména s ohledem na sbírkotvornou 
činnost města, kdy je zřejmé, že až sbírky 
města Ostrov překročí určitou mez, stane 
se profesionální odborná organizace pro 
péči o ně tak jako tak nezbytnou. Proto se 
město založení muzea v budoucnu stejně 
nevyhne. Nechvátáme. V případě muzea 
jde o projekt na jedno století a více, úkol 
pro několik  generací  a mnoho  různých 
profesí a osobností, proto ho nelze uspě‑
chat. Vytrváme.
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ZE ZÁZNAMŮ MĚSTSKÉ POLICIE
Ladislav Martínek

6. SRPNA 22.40 hod.
RZS  Karlovy  Vary  zažádala  o  asistenci 
u zraněného muže, který spadl ze schodů 
v Klínovecké ul. a silně krvácí. RZS se na 
místo nemohla hned dostavit kvůli vytíže‑
nosti všech vozů. Hlídka MP zjistila, že muž 
spadl z asi 20 schodů a na hlavě má 10 cm 
dlouhou krvácející ránu, částečně odhalu‑
jící lebku. Muži, který byl opilý a při vědomí, 
poskytla první pomoc přiložením tlakových 
obvazů pro zmírnění krvácení a vyčkala pří‑
jezdu RZS, která jej převezla do nemocnice. 
Muž si v opilosti neuvědomoval vážnost si‑
tuace a žádal hlídku, aby mu dala cigaretu, 
že vše bude dobré, až ji dokouří.

7. SRPNA 1.20 hod.
Obsluha čerpací stanice oznámila, že jim 
neznámý opilý mladík na kole  rozbil vý‑
lohu a odjel směrem na Jáchymov. Hlídka 
se nacházela poblíž čerpací stanice, muže 
po  krátké  chvilce  dojela  a  ten  se  k  roz‑

bití výlohy přiznal. Z důvodu podezření 
ze spáchání trestného činu byla na místo 
přivolána hlídka PČR Ostrov. Následně se 
ukázalo, že mladík je nejen opilý, ale také 
pod vlivem amfetaminu. Choval se velmi 
neklidně, neovládal se a několikrát ohrozil 
vlastní zdraví a život. Proto byl umístěn na 
psychiatrii do nemocnice.

21. SRPNA 5.01 hod.
Hlídka přijala oznámení o dvou mužích, 
kteří se procházeli v areálu MŠ Masary‑
kova a poté vyhazovali odpadky z popel‑
nic na zem. Hlídka na místě zastihla  již 
jen jednoho muže a nařídila mu úklid, což 
provedl. Přitom si hlídka všimla, že muž 
má brašnu plnou věcí a opodál položené 
jízdní kolo. Původ věcí ani kola muž ne‑
dokázal vysvětlit. Jelikož dotyčný má bo‑
hatou kriminální minulost, pojala hlídka 
podezření, že by mohlo jít o trestnou čin‑
nost. Proto přivolala hlídku PČR Ostrov 
a muže předala.

29. SRPNA 19.08 hod.
Hlídka přijala oznámení, že před hernou 
v Májové ul.  leží muž, nejspíš bezdomo‑
vec. Na místě hlídka zjistila, že se opravdu 
jedná o  jí  dobře  známého bezdomovce, 
kterého se podařilo částečně přivést k vě‑
domí, ale na podněty nereagoval. Hosté 

herny uvedli, že tam od rána popíjel a před 
okamžikem vyšel ven  i s krabičkou  léků. 
Následně hlídka zjistila, že muž spolykal 
čtyři plata léku Diazepam. Ihned přivolala 
RZS, která muže převezla do nemocnice.

31. SRPNA 20.15 hod.
Hlídka  asistentů  prevence  kriminality 
(APK)  si  v Májové  ulici  všimla  staršího 
muže, jak náhle upadl na zem a poranil si 
obličej. Asistenti mu přispěchali na pomoc 
a po zjištění jeho stavu přivolali na místo 
RZS, která jej ošetřila.

V srpnu řešili  strážníci 250 přestupků, za 
které inkasovali 19 100 Kč. Bylo odtaženo 
30 vozidel. V sedmi případech řešili odchyt 
psa. Přijali celkem 165 oznámení od občanů. 
V jedenácti případech vyjížděli na alarm stře‑
ženého objektu a kolegům PČR předali je‑
den případ podezření z trestné činnosti.

CHARITATIVNÍ AKCE
Dne 6.  října od 15.00 hod.  sehraje  tým 
složený ze strážníků MP Ostrov a policistů 
PČR Ostrov  fotbalový zápas proti  týmu 
zaměstnanců vězeňské služby z Věznice 
Vykmanov. Zápas se bude konat na fotba‑
lovém hřišti v ulici U Nemocnice. Je to cha‑
ritativní akce na podporu dětí ze spolku 
Dětská radost, z.s. Nejdek.

inzerce
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inzerce

VANDALOVÉ SE PŘIZNALI
Zdeňka Newiaková

Vandalové, kteří poškodili chráněnou pa‑
mátku v Ostrově, se přiznali. K poškození 
části Pohledové zdi v Zámeckém parku se 
na ostrovskou služebnu Policie ČR přiznaly 
dvě  nezletilé  osoby.  Policie  vhledem 
k věku obou dětí, které se ke svému činu 
přišly samy přiznat, nebude zveřejňovat 
žádné další informace.

K posprejování památkově chráněné 
stěny zvané Velký muž došlo první záři‑
jový večer. Škoda vzniklá popsáním byla 
pracovníky  Odboru  majetkové  správy 
MěÚ Ostrov odhadnuta na 20 tisíc  ko‑
run.  „V  tomto  případě  skvěle  zafungo‑
vala spolupráce Městské policie a Policie 
České republiky s pracovníky Městského 
úřadu. Ti všichni spolu se silou sociálních 
sítí mají největší podíl na tom, že se mla‑

diství vandalové,  kteří 
se o svém činu dočetli 
na facebooku, přišli na 
služebnu  přiznat,“  ko‑
mentoval  rychlé  roz‑
řešení  vandalismu  na 
ostrovské památce sta‑
rosta Pavel Čekan. Po‑
hledová zeď byla před 
dvěma lety restaurátor‑
ským způsobem rekon‑
struována a byla obno‑
vena její fasáda. Nápisy 
sprejem na ploše něko‑
lika metrů čtverečních 
budou odborně odstra‑
něny v nejbližší době.

Pohledovou zeď poškodili nezletilí vandalové sprejem.
Foto: Archiv MěÚ Ostrov

ARMÁDA SPÁSY
Marie Marcinková

V rámci Centra sociálních služeb (CSS) 
poskytujeme v Karlových Varech sociální 
práci od r. 1993. Jen loni naše služby pro 
osoby bez přístřeší využilo více než 400 
jednotlivců s celkovým počtem více jak 
24 tisíc návštěv/lůžkodnů. Cílovou sku‑
pinou našich služeb jsou osoby bez pří‑
střeší starší 18 let, které jsou zdravotně 
způsobilé a nepotřebují asistenci jiných 
osob.  V  současné  době  provozujeme 
tyto služby:

Nízkoprahové denní centrum:  ambu‑
lantní služba s posláním snižovat sociální 
a zdravotní rizika osob bez přístřeší. Po‑
skytujeme chráněné prostředí s možností 
udržování  hygieny,  možností  přípravy 
stravy a sociálním poradenstvím (vyřízení 
dokladů, registrace na ÚP atd.). Uživatelé 
dále mohou využít šatník, vyprat si prádlo, 
využít telefon či internet, přečíst si denní 
tisk apod. Služba je poskytována zdarma, 
ve všední dny 9.00‑15.00 hod. v CSS, Ná‑
kladní ul. č. 7. Maximální kapacita v jeden 
okamžik je 22 osob.

Noclehárna: poskytujeme nocleh oso‑
bám bez přístřeší s možností hygieny, pří‑
pravy  stravy  a  sociálním  poradenstvím. 
Služba je poskytována každý den 18.30‑
8.00 hod. v CSS, Nákladní ul. č. 7. Noc stojí 
45 Kč, v ceně je potravinový balíček. Kapa‑
cita je 28 lůžek.

Azylový dům pro jednotlivce: pobytová 
služba pro osoby bez přístřeší. Nabízíme 
pomoc a podporu osobám ve svízelné ži‑
votní situaci, zejména formou sociálního 
poradenství,  dočasným  ubytováním,  pří‑
padně dočasným poskytnutím stravy. Uži‑
vatelům  pomáháme  zařadit  se  zpět  do 
běžného života, podporujeme je v hledání 
zaměstnání, vhodného bydlení, v obnovení 
kontaktu s rodinou apod. Sami zaměstná‑
váme z řad uživatelů několik osob v rámci 
veřejně prospěšných prací. Nabízíme cel‑
kem 28 lůžek v ul. Merklínská č. 15, Sedlec.

Pro  bližší  informace  a  podmínky  po‑
skytování služeb kontaktujte naše sociální 
pracovnice.
KONTAKTY
Ředitel: Bc. Martin Roušal, tel. 737 215 407, 
martin_rousal@armadaspasy.cz
Sociální pracovnice: Bc. Lucie Kacsmárová, 
tel.  773 770 171,  socialni1_csskvary@ar‑
madaspasy.cz, Bc. Renata Kubincová, tel. 
773 770 168,  socialni2  csskvary@arma‑
daspasy.cz
Recepce, denní služba: Nákladní 7, Rybáře, 
tel. 773 770 165; Merklínská 15, Sedlec, 
tel. 773 770 162

OSTROVŠTÍ HASIČI
Milan Kuna, JSDH

V červenci  jsme zasahovali u 33 událostí, 
z toho bylo šest požárů, osm dopravních ne‑
hod, 15 technických pomocí (2 x ZOČ), dvě 
likvidace úniku nebezpečných látek a dvě 
záchrany osob či zvířat. Kromě těchto akti‑
vit jsme se zúčastnili ukázek pro letní tábor 
na Mariánské a v autokempu Lesík. Dále 
jsme se zúčastnili oslav SDH v Otročíně.
V srpnu jsme zasahovali u 26 událostí, 

z  toho byly  tři  požáry,  osm dopravních 
nehod, 11 technických pomocí (1 x ZOČ), 
jedenkrát likvidace úniku nebezpečných 
látek  a  tři  plané  poplachy. Dále  se  jed‑
notka zúčastnila 130. výročí založení SDH 
Merklín, pátého výročí působení Městské 
knihovny – Loučení s prázdninami a Klau‑
niády s MC Ostrůvek pro Jízdu naděje.

XIX. SETKÁNÍ 
PAMĚTNÍKŮ

Zuzana Železná, OKS

Město Ostrov a Spolek přátel města Ostrova 
pořádají ve čtvrtek 27. října od 17.00 h. již 
po devatenácté Setkání pamětníků, žijících 
v Ostrově v letech 1945‑1955. Setkání se 
koná ve Společenském sále Domu kultury 
Ostrov.
PROGRAM:
•  Zahájení – Divadelní scéna při DK 
Ostrov, promítání pro pamětníky 
Stanislava Churého

•  Beseda se členy SPMO
•  Malé občerstvení, volná zábava
•  Jakékoliv dobové dokumenty jsou 
vítány! Vstup volný.
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PODZIMNÍ ÚKLID
Václav Rada, pověřen vedením OMS

Akce je naplánována na osm etap od 
1. října do 19. listopadu a bude probíhat 
vždy v sobotu dopoledne. Z technických 
důvodů  budou  kontejnery  přistaveny 
v sobotu  ráno a odvezeny v sobotu po 
14. hodině.
Velkoobjemové  kontejnery  jsou určeny 
pouze pro objemný odpad z domácností 
(nábytek, koberce, dřevo, kovy aj.). Kon‑
tejnery mohou  využívat  pouze  fyzické 
osoby. Doporučujeme odpady  rozebrat 
na menší části (např. skříně a jiný náby‑
tek) a vložit je do kontejneru tak, aby se 
využil  celý  jeho  prostor.  Odpady  odlo‑
žené mimo kontejner budou posuzovány 
jako nepřípustné zakládání černé skládky 
a bude je řešit Městská policie. (Více na: 
www.ostrov.cz, Odbor majetkové správy 
nebo Kabel Ostrov)
Rozmístění velkoobjemových kontejnerů:
1. ŘÍJNA
•  Kollárova 1265‑73
•  Kollárova 1115‑17
•  Kollárova 1124‑6
•  Severní 1177
•  Masarykova 1149 (u tříděného odpadu)
•  Masarykova 787 (u tříděného odpadu)
•  Májová 1157‑1158
•  Hluboký (stará cesta)
8. ŘÍJNA
•  Májová 842

•  Májová 940
•  Štúrova (u bývalého bazénku)
•  Luční 831
•  Horská 875
•  Borecká 878
•  Hlavní 1064
•  Horní Žďár (u trafostanice)
•  Hluboký (u trafa)
15. ŘÍJNA
•  Lokalita pod Křížkem
•  Penzion pro důchodce
•  zadní Lidická 3x
•  Vančurova za domem 1084
•  za Atlantisem ul. Myslbekova
•  Dolní Ždár (u bývalého statku)
22. ŘÍJNA
•  Mánesova 957
•  Mánesova 1013
•  Klicperova 2x
•  Brigádnická
•  Lidická naproti BPO
•  Šafaříkova
•  Nerudova 700‑5
•  Kfely (za bývalou hospodou)
29. ŘÍJNA
•  Jáchymovská 1377
•  Družební 1322
•  Jungmannova 2x
•  Jáchymovská 801‑4
•  Smetanova
•  Sukova (uprostřed)
•  Družební u 1329
•  Horní Žďár (u restaurace U Václava)

5. LISTOPADU
•  Klášterní areál
•  Staroměstská
•  parkoviště u vjezdu na Staré náměstí
•  Družební 1275
•  Jáchymovská 201‑3
•  Seifertova u MŠ
•  Halasova (u galanterie)
•  Dolní Žďár (u bývalého statku)
12. LISTOPADU
•  Na Kopci
•  Studentská x Sládkova
•  Hornická x Nejedlého
•  Hornická x Odborů
•  Klínovecká 965 u telef. budky
•  Krušnohorská u č. p. 615
•  Dukelských hrdinů
19. LISTOPADU
•  Nad Nádražím
•  Moříčovská 293‑1021
•  Vykmanov (u paneláku)
•  Maroltov
•  Květnová 2x (u Jednoty, u paneláku)
•  Moříčov
Pokud někdo z časových důvodů mobilní 
svoz nevyužije, může odpad odevzdat bez‑
platně od pondělí do soboty ve Sběrném 
dvoře. Nutné předložit občanský průkaz.
Sběrný dvůr: Marius Pedersen, a. s., Kruš‑
nohorská 792, Ostrov
Provozní doba: po ‑pá 7.30‑11.30 a 12.00‑
16.00 hod., so 8.00‑14.00 hod.
Zodpovědná osoba: Petr Špirit

POZOR NA NETOPÝRY!
Podle Karla Makoně zpracovala Irena Janečková.

Nepodceňujte nebezpečí! V posledních le‑
tech vlétají netopýři otevřenými okny do lid‑
ských obydlí a nezřídka způsobují velké pro‑
blémy. V ohrožení je i vaše zdraví, protože 
netopýr může člověka v jeho vlastním bytě 
také pokousat, jak se letos v létě stalo obyva‑
telce Ostrova.
„Lidé jsou nenapravitelní a neustále tento 

každoročně se opakující a známý problém 
podceňují… Otevřená okna bez ochranných 
sítí, noční větrání na schodištích v činžovních 
domech. Dovolená s otevřenou ventilačkou, 
víkendový pobyt na chalupě s pootevřeným 
oknem…,“ stěžuje si na neukázněnost oby‑
vatel vedoucí Záchranné stanice živočichů 
v Plzni, Karel Makoň.

Netopýři navštěvují hotely, veřejné bu‑
dovy  úřadů,  nespočet  panelových  domů 
i bytů. Zoufalé volání ve dne v noci, aby zá‑
chranáři, městská policie nebo hasiči přijeli 
a pomohli netopýry z bytu vyhnat, je už často 
neúčinné řešení.
„Většinu výjezdů odmítneme uskutečnit, 

lidé si musí poradit sami. Jedině to je totiž 
donutí, aby si napříště svůj majetek dosta‑
tečně a včas zabezpečili a tím ušetřili práci 

nám i sobě. Na tento problém každým ro‑
kem včas upozorňujeme. Dát  si  koncem 
léta na měsíc či dva sítě do oken se opravdu 
vyplatí,“ upozorňuje Karel Makoň. O tom 
by mohl vyprávět například majitel bytu 
v Plzni na Borech. Tomu pracovníci spolku 
vyndali z bytu 245 netopýrů hvízdavých! 
Celkem  tři hodiny  trvající  akce obnášela 
podrobnou prohlídku všech štěrbin a pro‑
stor. Rozebrali lustr, sundali obrazy a zác‑
lony, šoupali skříněmi. Podobně tomu bylo 
i jinde, v jednom 153 a v dalším bytě 184 
netopýrů hvízdavých.
Zvýšená  opatrnost  a  ochrana  obyt‑

ných prostorů a veřejných budov je tedy 

více než namístě, zvláště i proto, že podle 
veterinářů mohou  netopýři  na  člověka 
přenést vzteklinu,  protože není možné 
je očkovat. (viz např. http://www.lidovky.
cz/veterinari ‑varuji ‑pozor ‑na ‑netopyry‑
‑prenaseji ‑vzteklinu ‑p3m‑/zpravy‑
‑domov.aspx?c=A090901_213030_ln_
domov_pks).

KARMICKÁ, 
OSOBNÍ A VZTAHOVÁ 

NUMEROLOGIE

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

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

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

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

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

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

Ing. Ludmila Nováková
Objednávka na Lnova5@seznam.cz 

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

http://pozehnaniluda.blog.cz

—

—

inzerce

Netopýři hvízdaví se každoročně snaží usadit 
v obytných prostorech. | Foto: Archiv DES OP Plzeň
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO 
ODPADU A ELEKTRO-
SPOTŘEBIČŮ

Václav Rada, ved. OMS

Svoz nebezpečného odpadu a elektrospo‑
třebičů  je  součástí  podzimního  úklidu 
a bude proveden dle tohoto časového har‑
monogramu. Svoz bude proveden pouze 
osobním předáním u vozidla svozové firmy 
Marius Pedersen, a. s.
1. ŘÍJNA – SOBOTA
Zastávky v obcích:
Kfely (odbočka u paneláku): 8.00‑8.20 h.
Kfely (zastávka cyklotrasy): 8.30‑8.50 h.
Hluboký (u trafa): 9.00‑9.20 h.
Horní Žďár (RD za trafem): 9.30‑9.50 h.
Horní Žďár (U Václava): 10.00‑10.20 h.
Vykmanov: 11.00‑11.20 h.
Dolní Žďár (u autoopravny): 11.30‑11.50 h.
Maroltov: 12.00‑12.20 h.
Květnová (obchod): 12.30‑12.50 hod.
Květnová (paneláky): 13.00‑13.20 hod.
Moříčov (náměstí): 13.30‑13.50 hod.

NOVÝ CHODNÍK 
V LIDICKÉ

Zdeňka Newiaková, OKS

Město Ostrov  zrekonstruovalo  chodník 
v Lidické ul. naproti „Placce“. Oprava byla 
provedena  v  rámci  smlouvy  o  údržbě 
města a dokončena byla v závěru srpna. 
Chodník v celkové délce přibližně 180 m 
opravila firma Marius Pedersen za zhruba 
650 000 s DPH. V místě došlo k výměně 
původního povrchu z litého asfaltu za be‑
tonovou  zámkovou  dlažbu.  Byly  zde 
oboustranně  osazeny  betonové  silniční 
a sadové obrubníky a provedeny terénní 
úpravy a zatravnění.

PODZIMNÍ VÍTÁNÍ MIMINEK
Pavlína Lišková, RC Ostrůvek

Obřadní síň Staré radnice patřila v neděli 
18. září našim nejmenším, kteří byli přiví‑
táni mezi občánky města na již tradičním 
podzimním Vítání miminek: Matyáš Lan‑
ger, Jonáš Bloudek, Ema Škytová, Klára 
Denčevová, Angelika Jirgl, Toníček Hole‑

ček, Tomáš  Kuril, Antonín  Čech, Marek 
Mašek, Kateřina Klabanová, Karel Kosíř, 
Petr Štěpánek, František Budinský, Maya 
Kovácsová, Natálie Tomková a Dominik 
Macák.
Rodičům přejeme zdraví, štěstí a radosti 
ze svých dětí a na další miminka se těšíme 
v prosinci.

NOVÝ CHODNÍK V HROZNĚTÍNSKÉ
Zdeňka Newiaková

Město Ostrov buduje nový chodník v Hroz‑
nětínské ulici v části zvané „Elektro Müller – 
Jánský“. V místě vyrostlo i více lamp veřej‑
ného osvětlení. Po dokončení stavby chod‑
níku se bude místem pohodlněji a bezpečněji 
procházet. Několik desítek metrů nového 
chodníku s betonovou zámkovou dlažbou 
v šířce od jednoho do 2,7 m staví firma Ma‑
rius Pedersen v rámci smlouvy o údržbě, uza‑
vřené s městem Ostrov. Realizace celé stavby 
vyjde cca na 612 000 korun vč. DPH. Sa‑
motné stavbě chodníku předcházelo rozší‑
ření asfaltové silnice na jižní straně komuni‑
kace a postavení několika lamp veřejného 
osvětlení.

„Silnice  je zde velmi úzká, ale chodník 
v místě dlouho chyběl. Došlo k rozšíření 
vozovky na pozemky města o několik desí‑
tek centimetrů. Tím vzniklo místo pro usa‑
zení silničních obrubníků na druhé straně 
a vybudování chodníku o průměrné šíři 1,5 
metru,“ řekl Jiří Diviš z Odboru majetkové 
správy MěÚ Ostrov. V místě stavby jsou 
nové přeložky kabelových vedení – nízkého 
napětí a telefonního kabelu a úpravou ša‑
chet zde byla napravena i stávající nevyho‑
vující kanalizace. V Hroznětínské ul. také 
vznikne nový přechod pro chodce, který 
bude osvětlený a splní všechny aktuálně 
platné normy.
Stavba byla zahájena v polovině srpna 

a měla být dokončena v druhé polovině září.

POKOJSKÁ/RECEPČNÍ (dlouhodobá brigáda)
Informace o pracovním místě
Do 3* rodinného penzionu v oblasti Merklín - Pstruží přijmeme šikovnou pracovnici 
na pozici pokojská/recepční. Jedná se o úklid pokojů a penzionu, práci na recepci 
a nárazově příprava snídaní.

Více informací: Petr Fišer | Mobil: 777 195 999 | E-amil: fiser@svodidla.cz

Nabízíme
• dlouhodobou spolupráci
• možnost práce brigádně nebo 

na poloviční úvazek: ráno a 
dopoledne (převážně víkendy)

• příjemné prostředí
• přátelský kolektiv

Požadujeme
• časovou flexibilitu
• pečlivost, smysl pro pořádek a čistotu
• absolutní spolehlivost, čistý trestní rejstřík
• schopnost práce na PC (Excel, 

Word, Previo)
• vítány zkušenosti a jazykové znalosti 

(zejména NJ)

inzerce

Ilustrační foto: Archiv RC Ostrůvek
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DOBRÁ UČITELKA
Manželé Jiřina a Jan Romovi

Vždy jsme si vážili práce dobrých učitelů. 
Pokud má být učitel opravdu dobrý, musí 
mít kromě potřebného vzdělání pro svou 
profesi i talent. Měli jsme to štěstí a několik 
takových  jsme během našeho života po‑
tkali. Patří k nim i učitelka Ivana Harzerová, 
která učí na Základní škole Ostrov, příspěv‑
kové organizaci třídu dětí s vážným mentál‑
ním  poškozením.  Tuto  třídu  navštěvuje 
i náš vnuk Ondra.
Na konci uplynulého školního roku jsme 

byli  pozváni  na  slavnostní  předávání vy‑
svědčení. Netušili jsme, že to pro nás bude 
tak silný zážitek. Přístup k postiženým dě‑
tem se v poslední době obecně zlepšil. Je 
patrná  snaha  rodinám s  takovými dětmi 
situaci ulehčit. Finanční podpora  je  jistě 
velice potřebná, ale minimálně stejně důle‑
žité je pro rodiče vědomí, že jejich děti má 
někdo rád a je ochoten pro ně udělat i něco 
nad rámec svých povinností. Právě to do‑
káže paní učitelka Harzerová.
Jsme přesvědčeni, že jen velmi málo kan‑

torů by to dokázalo s takovým nasazením, 
láskou a výsledky jako ona. Za to jí a jejím 
asistentkám Kateřině Pöseltové a Lucii So‑
vové patří naše upřímné uznání a dík.
Poznámka redakce:
Upozorňujeme čtenáře, že v příštím čísle 
měsíčníku plánujeme přinést podrobnější 
informace o zmíněné škole, jejím pedago‑
gickém sboru a činnostech, kterými se žáci 
zabývají.

SPŠ OSTROV
Přehlídka krajských středních škol, řidičák na počítač 
a 190 studentů prvních ročníků.

Mgr. Lenka Bardová

Stejně jako všichni rodiče, školáci a stu‑
denti,  tak  i osazenstvo Střední průmys‑
lové  školy Ostrov má  hektické  dny  za‑
čátku šk. roku 2016/17 úspěšně za sebou. 
Potěšující je, že do lavic I. ročníků letos 
usedlo úctyhodných 190  studentů,  při‑
čemž valnou část osazenstva  tvoří  žáci 
tzv. denní formy studia maturitních oborů 
Autotronik, Elektrotechnika, Informatika, 
Technické  lyceum,  Strojírenství  a  tříle‑
tého  oboru Mechanik  opravář motoro‑
vých vozidel. Našla se však i skupina 25 
odvážných, kteří se rozhodli prohloubit 
své vědomosti a dovednosti  tzv.  dálko‑
vým  studiem  v  oboru  Elektrotechnika. 
Všem držíme palce  a  přejeme úspěšné 
zvládnutí úskalí náročného studia.
Jelikož začátek jednoho roku již vyvo‑

lává otázky ohledně  roku příštího  a  ne‑
jen my, ale všechny školy uvidí rády plně 
obsazená  školní  škamna,  je na 13.  října 
v areálu SPŠ Ostrov nejen pro žáky 9. tříd 
ZŠ připraven další ročník přehlídky střed‑
ních škol zřizovaných KV krajem, známé 
pod názvem „Kam po ZŠ?“. Aby budoucí 
středoškoláci nemuseli dlouho tápat s hle‑
dáním vhodného studijního oboru, je jim 
přímo na místě nabízena možnost absol‑
vovat profesní test i konzultace s pracov‑
níkem úřadu práce. Pro školy z okolních 
měst a obcí zajišťuje SPŠ Ostrov organizo‑
vané svozy. Zváni jsou nejen všichni žáci II. 
stupně ZŠ, ale i jejich rodiče, vždyť na plá‑
nování budoucnosti není nikdy dost brzy. 
Výstava bude přístupna veřejnosti od 9 
do 17 hodin. V loňském roce své studijní 
obory prezentovalo 21 středních škol.

Novinkou pro stávající  studenty SPŠ 
je možnost získat tzv. řidičák na počítač. 

SPŠ se stala akreditovaným testovacím 
střediskem  mezinárodního  konceptu 
ECDL  (European  Computer  Driving  Li‑
cence  –  tzv.  „řidičák  na  počítač“).  Od 
školního  r. 2016/17 nabízí nejen  svým 
studentům, ale i zájemcům z řad široké 
veřejnosti či zaměstnavatelům možnost 
proškolení  a  následného  testování  po‑
čítačových  znalostí  v  rámci  standardu 
ECDL. Koncept odráží aktuální potřeby 
trhu práce i života běžného občana v sou‑
časné informační společnosti. Při úspěš‑
ném složení testu, který vypovídá přede‑
vším o praktických dovednostech jedince 
v oblasti informačních a komunikačních 
(digitálních) technologií, získá absolvent 
mezinárodně uznávaný certifikát.
„Předpokládáme,  že  naši  studenti 

oboru Informatika budou získávat certi‑
fikáty postupně v jednotlivých modulech 
především v průběhu 1. a 2. ročníku, kdy 
náplň  učiva  odpovídá  obsahu  testova‑
ných  modulů.  Za  základ  považujeme 
práci s textovým, tabulkovým, databázo‑
vým a prezenčním softwarem,“ vysvětluje 
propojení výuky a testování Roman Stark. 
Škola  je oprávněna  testovat  i  další mo‑
duly, např. obecné znalosti v používání 
počítače a práce se soubory, komunikaci 
na  internetu  a  její  bezpečnost,  úpravu 
digitálních obrázků či webových stránek. 
Studenti tak mohou postupně získat ně‑
kolik certifikátů.
„Škola se do tohoto projektu zapojila 

především proto, aby našim studentům 
usnadnila vstup na trh práce, aby zvýšila 
jejich  konkurenceschopnost.  Jazykově 
a odborně vybavený maturant s úspěšně 
zvládnutou  mezinárodní  zkouškou  vy‑
povídající o úrovni  jeho počítačové gra‑
motnosti se na trhu práce jistě neztratí,“ 

komentuje Pavel Žemlička, ředitel školy. 
Možnost  získat  certifikát  v  některém 
z uvedených modulů budou mít studenti 
všech oborů po celou dobu studia.
„Nabízíme  uznávanou  a  standardizo‑

vanou metodu, která slouží pro zjištění 
stavu  digitálních  znalostí  a  dovedností 
nebo ověřování výsledků vzdělávání v ob‑
lasti ICT. Za pomoci praktických testů je 
možno určit, zda  je počítačový uživatel 
schopen  používat  základní  informační 
a  komunikační  technologie  na  úrovni, 
která odpovídá mezinárodní definici po‑
čítačové gramotnosti v rámci zmíněného 
konceptu. Koncept ECDL se skládá z celé 
řady  programů  s  různou  úrovní  obtíž‑
nosti  i  zaměření. My  jsme si  zvolili mo‑
duly, které podle našeho názoru odrážejí 
dovednosti a schopnosti našich žáků, ale 
zároveň mohou být využity širokou veřej‑
ností s určitou úrovní počítačových zna‑
lostí,“ uzavírá Roman Stark.

 

inzerce
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GYMNÁZIUM OSTROV
Nové gymnazisty přivítal hejtman 
Karlovarského kraje.

Mgr. Jiří Fresser

Hejtman Karlovarského kraje Martin Ha‑
vel navštívil 1. září ostrovské gymnázium, 
aby pozdravil nové studenty, kteří poprvé 
zasedli do gymnazijních lavic, a popřál jim 
i  jejich  třídním profesorům Liboru Velič‑
kovi  v  1.  A,  Ivanu  Machkovi  v  primě 
A a Marcele Sachlové v primě B hodně 
zdaru a úspěchů v nadcházejícím školním 

roce. Ředitel školy Jaroslav Šafránek poté 
seznámil hejtmana s investičními záměry 
školy, kde je prioritou nahrazení dosluhu‑
jícího spojovacího koridoru mezi pavilony, 
moderní  budovou  se  šatnami  a  aulou, 
a provedl jej po prostorách školy.
Hejtmana Havla velice zaujala nástěnka s fo‑
tografiemi osobností, které na besedy se stu‑
denty pozval profesor Ivan Machek. V mo‑
derní 3D laboratoři, kterou gymnázium vy‑

budovalo v rámci projektu 
Podpora přírodovědného 
a technického vzdělávání 
v  Karlovarském  kraji,  se 
hejtman s potěšením vrá‑
til do svých studentských 
let, zhlédl 3D výukový film 
o sluneční soustavě a vy‑
zkoušel si interaktivní pro‑
gram na tabletech. Jsme 
velmi rádi, že si hejtman 
Martin Havel vybral  pro 
návštěvu právě naši školu 
a věříme, že se mu na os‑
trovském gymnáziu líbilo.

MŠ MASARYKOVA OSTROV
Lenka Dienesová

V naší mateřské škole jsme všichni začali 
s chutí, velkým elánem a také očekáváním, 
jaký vlastně nový školní rok bude, protože 
se mnohé změnilo a dále se měnit bude. 
Ve školce máme děti od dvou do sedmi let. 
Na uvítanou přijelo divadlo a zahrálo ve‑
selou pohádku pro všechny děti na školní 
zahradě. Děti si to náramně užily. Krásné 

zářijové počasí  jsme využili k rozličným 
venkovním aktivitám a poznávání okolí 
školky a našeho města v celé jeho kráse. 
Zasportovali jsme si s hokejisty, byli jsme 
na návštěvě v MDDM na výstavě želez‑
ničních modelů a na krásné pohádce. Při‑
vítali  jsme se s rodiči na třídních schůz‑
kách a probrali s nimi vše důležité a po‑
třebné. Začala výuka angličtiny a bruslení 
na zimním stadionu.

KALENDÁŘ ZUŠ 
OSTROV

Ondřej Šulc

8. října 18.00 hod. MINIDIVadélko
SOUBOR NATCE –  loučení s absolvent‑
kou souboru NA POSLEDNÍ CHVÍLI Na‑
tálií Jírovskou
Představení: Daniil Charms – JELIZAVETA 
BAM a derniéra inscenace: Tomáš Přidal – 
TAM KDE ŠPLOUNÁ

11. října 16.00 hod., Divadelní sál DK Ostrov
Soubor HOP ‑HOP: inscenace ÚTĚK a její 
konfrontace s filmovým zpracováním. Dis‑
kuse s představiteli filmových a divadel‑
ních rolí (Roman Skamene, Ivan Vyskočil x 
Jan Roháč, Vojtěch Palm)

13. října 11.00 hod., Dům Kultury
Taneční  skupina MIRÁKL, Slavnostní  za‑
končení filmového festivalu Oty Hofmana

MIMO OSTROV:
15.-16. října Divadelní přehlídka DAMU 
Praha:
Soubor NA POSLEDNÍ CHVÍLI s předsta‑
vením JELIZAVETA BAM, přednes: Daniel 
Bleha, žák Lucie Veličkové
Soubor HOP ‑HOP s představením ÚTĚK, 
režie: Irena Konývková

23.-30. října Mistrovství světa modern, 
jazz dance Wetzlar, Německo:
Taneční skupina MIRÁKL

Vedení gymnázia a studenti přivítali hejtmana před školou.
Foto: Archiv Gymnázia Ostrov

inzerce

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chle
bře
evně

tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940

Foto: Archiv MŠ Masarykova
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ZÁLEŽÍ NA KAŽDÉM GESTU
Rozhovor s Karin Wintrovou

Ondřej Šulc

Karin Wintrová učí v tanečním oddělení 
ostrovské ZUŠ od loňska. Její přístup je za‑
jímavou alternativou k dosud zavedeným 
metodám výuky tance a pohybu v Ostrově. 
Rozhovor  o  technikách,  které  využívá 
a o přístupu k tanci byl mnohem delší a ne‑
skončil, ani když došla paměť v záznamo‑
vém zařízení.
Kdybych tě na začátek poprosil o krátký 
životopis, co bys mi o sobě řekla?
Začala jsem tancovat ve dvanácti letech 

u Nadi Kohoutové,  která vedla  kroužek 
džezgymnastiky v Domě dětí a mládeže 
v Karlových Varech. Zde jsem získávala zá‑
klady pohybové a rytmické průpravy. Od 
patnácti let jsem se stala členem Komor‑
ního souboru taktéž pod střechou DDM, 
který se postupně začal věnovat scénic‑
kému tanci, což byla na území dnešního 
KV kraje ojedinělá záležitost. Existovaly 
zde skupiny věnující se klasickému tanci 
a  parketovým  formacím,  ale  scénickým 
tancem se nikdo příliš nezabýval. Město 
nás díky tomu zvalo do programů kultur‑
ních akcí, ale také jsme dělali předtančení 
na plesech. V této již uvolněnější době se 
zejména v Praze začaly objevovat kurzy za‑
hraničních lektorů přinášejících novinky ze 
současného tance, které  jsme navštěvo‑
vali a následně mezi sebou šířili. Jako starší 
členka souboru jsem pracovala s mladšími 
dětmi, jak bylo zdejším zvykem, takže od‑
tud pramení mé pedagogické začátky.
Když jsi zmínila zahraniční lektory, kteří 
lektoři nebo tanečníci tě oslovili nebo 
oslovují nejvíc?
Já jsem tančila do dvaceti, pak jsem se 

vdala, měla děti a už jsem nevěřila, že bych 
se k  tanci někdy vrátila. Pauzu přerušila 
Petra Blau, která studovala dvouletý vzdě‑
lávací program pro taneční pedagogy na 
konzervatoři  Duncan  Centre  (konzerva‑
toř navazující na práci  tanečnice  Isadory 
Duncan a jejích českých pokračovatelek/
pokračovatelů). Své čerstvě nabyté zkuše‑

nosti začala předávat v DDM, kam jsem na 
její lekce začala chodit. Duncanovská me‑
toda mě velmi oslovila a přivedla mě opět 
k  hlubšímu  zájmu o  tanec,  což vedlo  až 
k pracovní nabídce v roce 2000, kdy jsem 
začala na zkrácený úvazek učit pohybovou 
a taneční průpravu na ZUŠ v Lokti. V roce 
2001 mi pak bylo nabídnuto místo na ZUŠ 
v Chodově na plný úvazek. Díky tomu jsem 
se začala vzdělávat v současných trendech 
tance a pohybového divadla. Začala jsem 
intenzivním dvouletým seminářem pro lek‑
tory taneční výchovy v Plzni, kde jsem se se‑
známila s prací pedagogů moderního tance: 
Zitou Pavlištovou – kontaktní improvizace, 
Jiřím Lӧsslem – taneční průprava pro děti, 
poprvé jsem se setkala s technikou Merce 
Cunninghama,  s  moderní  výukou  klasic‑
kého tance, kterou vedla Anna Línová, a pak 
jsem si začala sama vyhledávat kurzy a se‑
mináře, které se ubíraly směrem k součas‑
nému tanci. Seznámila jsem se Mirkou Eliá‑
šovou, která učí choreografii na AMU, a při‑
blížila mi práci s improvizací jako základem 
stavby choreografie a se strukturovanou 
improvizací, která se může stát i samostat‑
ným improvizovaným představením. Právě 

improvizace je to, co vyhovuje mojí mysli 
a mému tělu a soustředím se především 
na ni. Po absolvování bakalářského studia 
na JAMU je tématem mého magisterského 
projektu improvizace v tanci – improvizo‑
vané představení.
Můžeš přiblížit, jak taková strukturovaná 
improvizace vypadá, jaké má zákonitosti 
nebo co udává tu strukturu?
Pokusím se. Na začátku takové impro‑

vizace je nějaký inspirační zdroj, ať už je 
to výtvarné dílo nebo text, poezie nebo 
samotný pohyb, samotné tělo. V rámci im‑
provizace se zadávají určitá pravidla, která 
se stávají vodítkem pro jednání tanečníků. 
Například může pravidlo určovat rychlost 
pohybu, nebo směr pohybu (přímo nebo 
po křivce). Tanečník pak pracuje sám se 
svým tělem, ale při  každé  repríze může 
pracovat  jinak,  jinak zacházet s pravidly, 
může tak pracovat s reakcí diváků i auten‑
ticitou vlastního jednání, protože vše se 
tvoří a zaniká tady a teď.
Když jsi zmínila JAMU, setkáváš se i tam 
s inspirativními pedagogy?

Nejen  s  pedagogy.  Setkávám  se  tam 
s lidmi pohybujícími se jako herci v profesi‑
onálním divadle nebo s profesionálními ta‑
nečníky, kteří tančí, a teď se vlastně připra‑
vují na dráhu učitele. Hodně mě baví učit 
se o historii tance a baletu a jsem ráda, že 
jsem si mohla rozšířit svůj záběr informač‑
ních zdrojů o další publikace a zkušenosti 
pedagogů. Byla a stále ještě jsou pro mě 
obohacující setkání s osobnostmi, jakými 
jsou  tanečnice  a  divadelnice  Hana Hal‑
berstadt nebo Vladislava Košíková, která 
čerpá  pro  svou  choreografickou  tvorbu 
z lidových tradic a kultury.
Co tě vedlo do Ostrova?

Ostrovská škola pro mě byla vždy školou 
s vysokou úrovní. Když jsem viděla dřív před‑
stavení dramatického oboru, bylo to pro mě 
setkání s prací na nejvyšší úrovni v Čechách. 

Foto: Archiv ZUŠ Ostrov

Foto: Archiv Karin Wintrové
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Jeví se mi jako progresivní, experimentální di‑
vadlo, které je mi velmi blízké.
Od letoška učitelé ZUŠ nově otevírají 
a učí seniorské programy. Těšíš se?
Ano, velmi! Je to pro mě výzva a nová 

zkušenost.  Dnes máme  za  sebou  první 
lekci a byly to báječné dvě hodiny! Dosud 
jsem pracovala s dětmi a mladými lidmi do 
20  let. Jsem zvědavá,  jak budou senioři 
reagovat na improvizaci a jak se jim bude 
pracovat celkově.
Jak vnímáš budoucnost své práce?

V Ostrově  se vyučoval především kla‑
sický tanec, z kterého já používám přede‑
vším techniku a využívám to, co je dobré 
pro  opracování  těla,  vybírám  si  prvky 
vhodné pro současný tanec. Chtěla bych 
ale pokračovat v cestě pohybového diva‑
dla, experimentálního divadla. Přitahuje mě 
tvorba choreografií. Chtěla bych se přede‑
vším věnovat vytváření  improvizovaných 
představení. Minulý rok už jsme malé im‑
provizované představení vytvořili. Inspirací 
byly krátké texty Karla Plíhala. Představení 
bychom znovu chtěli uvést na setkání zá‑
kladních uměleckých škol v karlovarském 
divadle. Pro tanečnice je to úplně něco ji‑
ného, nejsem si jistá, do jaké míry je taková 
práce oslovuje, protože  jsou dost mladé 
a samy netuší, jak jsou krásné, když pohyb 
vzniká a jsou řízené jen strukturou.

Kde hledáš inspiraci pro svoji práci? Co tě 
inspiruje? Hudba? Text?
Nejvíc mě inspirují samotní tanečníci. 

Když je sleduji při pohybu, tak i při jednot‑
ném zadání má každý  jinou energii,  jiné 
pohybové zpracování, každé tělo má jinou 
barvu, každé je svým způsobem originální.
To je i odpověď na otázku, proč se věnu-
ješ tanci? Nebo co tě na tanci nejvíc fas-
cinuje?

Nejvíc mě fascinuje významotvornost 
těla. Záleží na každém gestu. Pokaždé má 
tělo  jinou  sdělnost. K  jednomu pohybu, 
k jedné vazbě se dá přidat jiná hudba a po‑
sune se i význam. Stejně tak rychlost po‑
hybu a spousta jiných věcí může změnit 
význam. To mě zajímá.
Co bys chtěla, abys divákům předala?
Atmosféru.  Improvizace  má  velmi 

blízko k abstrakci. Tak jako se díváme na 
abstraktní obraz, který nemá žádnou kon‑
krétnost, je třeba jen sladěním barev, ale 
přesto na nás dýchne svou atmosféru, na‑
vodí v nás nějaký pocit. Tak by i tanec měl 
předat energii, atmosféru, náladu a tím se 
dotknout diváků. A obráceně, protože sou‑
časný tanec v sobě zahrnuje výtvarné, dra‑
matické a hudební umění, chtěla bych vést 
své žáky skrze tanec k hezkému vztahu 
k umění vůbec.
Děkuji za rozhovor.

Město Ostrov a Dům kultury Ostrov Vás zvou na zahájení 
výstavy a veřejnou prezentaci projektů studentů FA ČVUT 
z ateliéru Redčenkova a Dandy „Ostrov mezi Ostrovy“ ve 
Dvoraně ostrovského zámku ve čtvrtek 20. října od 17.00 

úvodní slovo: Bc. Pavel Čekan, Ing. arch. Boris Redčenkov
výstava potrvá do 20. 11. 2016
vstup volný

po a st: 7.00–17.00
út a čt: 7.00–15.00
pá: 7.00–14.30

Zámek Ostrov - Dvorana 
Jáchymovská 1 
Ostrov 363 01

ZŠ OSTROV, 
PŘÍSPĚVKOVÁ 
ORGANIZACE

Mgr. Jana Kopecká

V  červenci  a  srpnu  proběhla  na  škole 
další  etapa  rekonstrukce.  Letos  byla 
provedena  výměna  elektroinstalace 
v druhé polovině budovy. Opravy finan‑
coval Krajský úřad Karlovarského kraje. 
Poděkování patří tedy nejen KÚ Karlovy 
Vary, ale i pracovníkům všech firem, sta‑
vebnímu dozoru a projektantovi, kteří 
se na akci podíleli a dále všem zaměst‑
nancům školy, kteří pomohli s úklidem. 
Tím umožnili zahájení nového školního 
roku včas a bez komplikací.
Do nově vymalovaných tříd se  jistě 

těšili všichni žáci i učitelé. Pro nejmenší 
žáčky byl od 1. září otevřen již podruhé 
přípravný ročník, pod vedením učitelky 
Daniely  Vonderschenové.  Ke  změně 
došlo i ve školní družině, kdy pro velký 
zájem žáků byla otevřena dvě oddělení. 
Přejeme všem žákům i zaměstnancům 
školy co nejlepší start do nového škol‑
ního  roku  a  dostatek  sil  při  zdolávání 
školních a pracovních povinností.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA OSTROV
Mgr. Jana Múčková

Barvy podzimu
1. září – 31. října
Páté  kolo  fotografické  soutěže  pro  nad‑
šené amatérské fotografy. Podělte se s námi 
o snímky a zapojte se i vy. Stačí zaslat foto‑
grafii na dané téma na: fotosoutez@mkost‑
rov.cz (více na web. stránkách knihovny).

Relaxační malování pro dospělé
3. října 16.00 hod., učebna
Zveme na příjemné odpoledne v klidném 
pěkném prostředí, s relaxační hudbou, pas‑
telkami  a  antistresovými  omalovánkami. 
Ty nejsou jen pro děti; donutí vás vypnout 
a nepřemýšlet o tom, co vás během dne 
stresuje, přinesou vám příjemný pocit z tvo‑
ření, nemluvě o psychologickém vlivu ba‑
rev. Máme připraveno spoustu omalovánek 
s různými motivy. Pastelky či fixy si můžete 
přinést vlastní, nebo vám je půjčíme.

Základy práce na počítači
4. října 15.00 hod., učebna, kurzovné 
150 Kč (senioři ZDARMA)
Kurz pro úplné začátečníky. Absolvent kurzu 
bude mít povědomí o různých druzích počí‑
tačů a operačních systémů, naučí se základní 
práce v OS Windows 10, práci se soubory 
a složkami, textovým editorem a na závěr se 
seznámí s vyhledáváním na internetu.

Psychosomatická medicína
5. října 17.00 hod., učebna, vstupné 70 Kč 
(50 Kč v předprodeji)
Přednáška známého psychiatra Radkina 
Honzáka. „Abych publikum moc nenapínal, 
hlásím dopředu, že nejsme žádní duchaři, 
že bychom jen byli rádi, kdyby v úvahách 

o zdraví a nemoci byly brány vážně nejen 
faktory biologické, jak to dělá medicína za‑
ložená na důkazech, ale také faktory psy‑
chologické a sociální; a tam, kde hrají svou 
nenahraditelnou  a  nezastupitelnou  roli, 
také faktory spirituální,“ říká dr. Honzák.

Deprese
6. října 17.00 hod., učebna, vstupné 50 Kč 
(30 Kč v předprodeji)
Přednáška  lékařky  Dagmar  Humenské 
o depresích a boji proti nim, spojená s po‑
vídáním o depresi z pohledu pacienta.

Burza knih
7. října, učebna
Oblíbená burza knih je opět tady! Přijďte si 
vybrat pěkné knihy za pěkné ceny.

Základy práce s MS Word 2015
11. října 15.00 hod., učebna, kurzovné 
150 Kč (senioři ZDARMA)
Dvoudenní kurz pro uživatele, kteří by se 
rádi naučili používat textový editor ze sady 
Microsoft  Office  2015.  Absolvent  bude 
umět tento editor ovládat, zpracovávat a sty‑
lizovat text a zvládne i práci s multimediálním 
obsahem, jako jsou obrázky, kliparty, obrazce 
a grafika SmartArt. Další díl kurzu se koná 
18. října v 15.00 hod. opět v učebně.

Kurz alternativní medicíny
12. října 16.00 hod., učebna, kurzovné 
1500 Kč
Dvoudenní kurz alternativní medicíny. Druhý 
díl se bude konat následující den (13. 10. ) 
v 16 hod. v učebně. Lektor: Václav Vít

Polymerový šperk
17. října 15.30 hod., učebna, kurzovné 
320 Kč
Řemeslný kurz pro veřejnost. Polymero‑
vou hmotu zvládne i úplný začátečník. Při 
manipulaci se užívá nejrůznějších technik. 
Výrobky lze zdobit škálou materiálů před 
pečením i po něm. Polymer lze smísit s ji‑
nými materiály a změnit jeho vzhled tak, 
že v něm původní hmotu nepoznáte. V na‑
šem základním kurzu budeme zdobit per‑
leťovými pudry a alkoholovými inkousty. 
Lektorka: Miloslava Čanigová

Romantické šperky z krajky
19. října 16.00 hod., učebna, kurzovné 
150 Kč
Tvůrčí dílna Zdeňky Bílkové, kde si vytvo‑
říte originální šperk z krajky. K výběru je 
několik výtvarných a rukodělných technik 
od  jednoduchých  po  složitější. Veškerý 
materiál je k dispozici.

Herní klub
21. října 16.00 hod., učebna
Máte rádi deskové hry? Nemáte si s kým 
zahrát?  Potřebujete  vysvětlit  pravidla? 

Chcete  strávit  odpoledne  v  příjemném 
prostředí? Pak se přidejte k nám. V pátek 
si zahrajeme Zeměplochu, Osadníky z Ka‑
tanu a Scrabble! Hraní není jen pro děti, 
hrát si mohou i dospělí. Neváhejte, těšíme 
se na vás. Navíc si můžete vybrat ze široké 
nabídky společenských her, které nabízí 
Oddělení pro mládež a půjčit si je domů.

Přáníčka
24. října 15.30 hod., učebna, kurzovné 
160 Kč
Řemeslný kurz pro veřejnost. Naučíte se 
vyrábět přání do obálky k různým příleži‑
tostem (svátku, narozeninám, Vánocům). 
Lektorka: Miloslava Čanigová

Čtení z Mixéru
26. října, učebna, vstupné 50 Kč (30 Kč 
v předprodeji)
Autorské čtení z druhé knihy úvah Ludmily 
Křivancové. Mixér pojednává o maličkos‑
tech, třeba o zabouchnutých klíčích v autě 
či posteli. Dočteme se o kovářově kobyle, 
popřemýšlíme  nad  všedními  každoden‑
ními věcmi a situacemi. Sem tam se i lehce 
moralizuje,  ale  zcela  únosně  a  ústrojně. 
Brouzdáme po krajině, zažíváme autorčiny 
knihovnické strasti, čteme o kouzelné síle 
slůvka „promiň“. Právě ono je, podle Lud‑
mily Křivancové, tou pravou mužskou sta‑
tečností. A také si tu zauvažujeme, co to je 
být křesťankou.

Přednáška o energiích
31. října 17.00 hod., učebna, vstupné 
50 Kč (30 Kč v předprodeji)
Přednáška Václava Víta

Prosíme zájemce o kurzy a přednášky 
o  rezervaci  vstupenky  v  dostatečném 
předstihu, abychom věděli, zda je o akci 
zájem, v  opačném případě  jsme  nuceni 
akci  zrušit.  U  vybraných  akcí  nabízíme 
možnost zakoupení levnějších vstupenek 
v předprodeji. Rezervaci lze učinit on ‑line 
na našich web. stránkách v přehledu akcí 
(přímo u vybrané akce), telefonicky, e ‑mai‑
lem nebo osobně.
Stále můžete  získat vstupenku do pl‑

zeňské zoo. Za každou návštěvu Oddělení 
pro mládež, kdy si půjčíte alespoň jednu 
naučnou knihu o přírodě či zvířatech, do‑
stanete  razítko.  Za  12  razítek  na  hrací 
kartě získáte vstupenku do Zoo Plzeň.
Více  na:  www.mkostrov.cz,  www.fa‑

cebook.com/knihovnaostrov.  Dotazy, 
náměty  na:  info@mkostrov.cz  nebo  tel. 
353 434 300, 773 546 490

inzerce

HELP FINANCIAL s.r.o.

  Volejte obchodního zástupce

Mobil: 727 895 461

Půjčíme Vám
od 5 do 50.000,- Kč
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MDDM OSTROV
Bc. Dagmar Gburová, vedoucí akcí

Zápis do kroužků MDDM a EC
Pokud jste zápis v září nestihli, můžete se 
přihlásit i v říjnu a kdykoli v průběhu škol‑
ního roku.

Podzimní víkendová stezka
2. října od 12.30 hod.
Výlet naučnou stezkou Příroda spojuje – 
sv. Linhart s pozorovacími lávkami a in‑
formačními tabulemi o zvěři žijící v lesích 
obory

Anděl, posel dobrých zpráv
3. října až 23. listopadu
Výtvarná  soutěž  na  téma  „Anděl,  posel 
dobrých zpráv“ pro školní a zájmové ko‑
lektivy v kategoriích: 5‑8  let a 9‑12  let. 
Soutěžní práce označené jménem, věkem, 
školou/klubem a tel. kontaktem doručte 
nejpozději 23. října do kanceláře MDDM. 
Výstava všech prací bude ke zhlédnutí od 
26. 11. do 23. 12. v přízemí Domu dětí. Tři 
vítěze obou kategorií čeká drobná věcná 
cena. Jména výherců uveřejníme v ledno‑
vém OM.

UKAŽ SVŮJ TALENT - finále
9. října 15.00 hod., DK Ostrov
Talentová  soutěž  pro děti KV kraje ve 
věku 8‑15  let vrcholí  slavnostním finá‑
lovým  programem.  10 vybraných  fina‑
listů představí své dovednosti a úspěchy 
v Divadelním sále Domu kultury v rámci 
zahájení Festivalu Oty Hofmana. Porota 
z odborníků a osobností kraje vybere ví‑
těze finančních šeků v hodnotě pět a 10 
tisíc. Šanci na výhru máte  i vy. Přijďte 
podpořit malé talenty a získejte tablet 
nebo některou z dalších cen. Nejoriginál‑
nější a nejpočetnější  fankluby  jednotli‑
vých soutěžících si navíc rozdělí finanční 
částku ve výši šest tisíc korun. Těšíme se 
na setkání.

Ostrovská kolejnice - soutěž
14.-16. října
25. ročník veřejné soutěže registrovaných 
železničních modelářů  pořádané MDDM 
spolu s Klubem železničních modelářů Os‑
trov. Propozice soutěže k dispozici v Domě 
dětí nebo na http://zeleznice ‑hp.webnode.cz

Ekoorientační běh
17. a 20. října, Borecké rybníky
Tradiční orientační běh pořádaný pro děti 
školní družiny ZŠ Májová, při kterém pro‑
věří  své vědomosti z ochrany životního 
prostředí.

Pohádky z paloučku
21. října 9.00 a 10.00 hod.
Co se dá dělat s velkou šnečí ulitou? A jaké 
blbiny se dají dělat na silnici? Pohádku pro 
nejmenší  zahraje  dětem  z  ostrovských 
MŠ Milena Jelínková se svým divadélkem 
NÁNA.

Podzimní příměstský tábor
26.-27. října 9.00-15.00 hod.
Sportovní i tvořivý prázdninový program 
pro školní děti ve věku 6‑12 let. Přihlášky 
nejpozději do 20. 11. online nebo osobně 
v MDDM. Cena 250 Kč  (v ceně svačina, 
oběd, program)

Sportovní hřiště, minigolf, kuželky
V říjnu všechna sportoviště MDDM ote‑
vřena dle počasí: všední dny 9.00‑19.00 
hod., víkendy 10.00‑19.00 hod. Rezervace 
kurtů a fotbalového minihřiště ve všední 
dny: tel. 736 505 681

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

ŠTÍPAČE DŘEVA SH5t/SH8t/SH12t MOTOROVÁ PILA SH 5890 AKU ŠROUBOVÁK SH 4,8V

SUD NA DEŠŤOVOU VODU 200L 
S KOHOUTKEM + VÍKO

3999,- 5799,- 
cena od 

569,- 

399,- 

85,- cena od 

TRAVNÍ SMĚSI

Mořičovská 1431, 
Ostrov, 363 01
info@pepamarket.cz
+420 605 461 015

Pondělí - Pátek: 
8:00 - 17:00 
Sobota: 
09:00 - 13:00    

otevírací doba

info@pepamarket.cz

inzerce

KABEL OSTROV
Ing. Libuše Benešová, jednatelka

Kabelová televize určitě potěšila sportovní 
nadšence, když v září přidala do své progra‑
mové nabídky na pozici 346 MHz (dříve po‑
zice JOJ HD) další sportovní kanál EURO‑
SPORT2, který bývá označován za „spor‑
tovní  kanál  nové  generace“  a vysílá  čás‑
tečně „alternativní“ sportovní přenosy jako 
Evropský basketbal, Národní  lakrosovou 
ligu, Twenty20 cricket, Australskou fotba‑
lovou ligu, surfing aj.
Další změna se dotkla programu TV JOJ, když 
tato slovenská komerční stanice opustila po‑
čátkem září programové balíčky poskytova‑
telů televizních programů v celé ČR. Z tohoto 
důvodu byla vyřazena i z nabídky kabelové 
televize. Místo této stanice mohou diváci sle‑
dovat stanici JOJ Family, která byla umístěna 
na pozici rezervy na frekvenci 202 MHz.

Plán vysílání – říjen 2016
6. října | 18.00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis
 · Pořad: Kulturní měšec
 · Pořad: Archiv KT

13. října | 18.00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis + Policejní 
zpravodajství

 · Pořad: S ‑MIX
 · Pořad: Rozcestník

20. října | 18.00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis
 · Pořad: Škola hrou

27. října | 18.00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis + Policejní 
zpravodajství

 · Pořad: Autoperiskop

Změna pořadů vyhrazena! Jakékoli návrhy, 
připomínky nebo dotazy můžete telefono‑
vat či zaslat SMS na tel. 777 572 089 nebo 
napsat na: marketing@tv ‑ostrov.cz

Premiéra vysílání: čtvrtek 18.00 hodin 
(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 hodin.
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EKOCENTRUM V ŘÍJNU
Petra Žlutická, vedoucí EC

Zápis do zájmových kroužků
Pokud jste zápis v září nestihli, můžete se 
přihlásit i v říjnu a kdykoli v průběhu škol‑
ního roku. K dispozici jsme denně 10.00‑
17.00 hod. v kanceláři EC.

SBÍRÁME LESNÍ PLODY
říjen -listopad
Soutěž ve sběru lesních plodů, které bu‑
dou předány lesníkům na zimní přikrmo‑
vání divoké zvěře. Kaštany, žaludy a bu‑
kvice  odevzdávejte v  EC ve všední  dny 
10.00‑16.00 hod. Nejlepší sběrače odmě‑
níme cenami.

POZNEJ A CHRAŇ - vědomostní soutěž
duben -listopad
Už jen dva měsíce máte možnost zapojit 
se do soutěže, která prověří vaše přírodo‑
vědné znalosti.

Každý  týden  najdete  na  nástěnce 
v hale EC otázku týkající se našich zví‑
řátek nebo zvířat ve volné přírodě. Sou‑
těžit může  kdokoli  řádným vyplněním 
soutěžní  kartičky:  uveďte  své  jméno, 
příjmení, adresu a telefon. Vždy na konci 
měsíce losujeme ze správných odpovědí 
čtyři výherce, jejichž jména uveřejníme 
na FB a v OM.

NOC SE ZVÍŘÁTKY
21.-22. října
Oblíbené přenocování v areálu EC pro děti 
ve věku 7‑10 let. Spousta zábavy a legrace, 
soutěže a noční hra. Přihlášky od 10. 10. 
on ‑line nebo v kanceláři EC. Cena 150 Kč

PODZIMNÍ PRÁZDNINY V EC
PRÁZDNINOVÁ NAUČNÁ STEZKA
26. října 8.00-12.00 hod.
Výlet  za  tajemnými  Jáchymovskými  tr‑
paslíky. Procházka  s  různorodými úkoly 
po staré Severinově lázeňské stezce. Při‑
hlášky od 10. 10. on ‑line nebo v kanceláři 
EC. Cena 50 Kč

RUKODĚLNÁ DÍLNA
27. října 9.00-12.00 hod.
Ruční výroba podzimního voňavého gly‑
cerinového mýdla včetně šití dárkové taš‑
tičky.

Přihlášky od 10. 10. on ‑line nebo v kan‑
celáři EC. Cena 90 Kč

HALLOWEEN
31. října 17.30 hod.
Zábavný program pro celou rodinu v are‑
álu EC a klášterní zahradě. Cena 20 Kč
Prosba zahrádkářům
Prosíme  zahrádkáře,  kteří  mají  přeby‑
tek  dýní,  aby  je  věnovali  dětem  na  dla‑

bání a vyřezávání  strašidelných hlav při 
Halloweenu.

PROHLÍDKY PRO ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
Po -pá 8.30-12.00 hod.
Dopoledne  rádi přivítáme děti z MŠ, ZŠ 
i  SŠ na prohlídky  s odborným výkladem 
(trvá cca 40 minut). Děti se poutavým vy‑
právěním  seznámí  s  místní  faunou,  mo‑
hou si určitá zvířátka pohladit, pochovat, 
popř. nakrmit. Nutná předchozí rezervace 
na tel. 731 615 658.
PROHLÍDKY PRO VEŘEJNOST
Po -ne, státní svátky 13.00-17.00 hod.
Navštivte ráj zvířat v zahradě Klášterního 
areálu a zažijte bezprostřední kontakt s ně‑
kterými druhy zvířat, který se vám  jinde 
nenaskytne. Najdete  tu  přes 100 druhů 
živočichů:  hlodavce,  hady,  obojživelníky, 
pavouky, ryby, exotické i dravé ptáky, malé 
šelmy i skot. Vstup zdarma.

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

KLUB ČESKÝCH 
TURISTŮ

RNDr. František Wohlmuth

Kalendář veřejných turistických akcí v říjnu
1. října: Krušné hory; Jáchymov, pochod 
o Jáchymovský tolar
8. října: Brdy; Po nově přístupných turistic‑
kých cestách
15. října: Podkrušnohoří: Zubrnice – podzim 
na vesnici
22. října: Tepelská vrchovina; Michalovy 
Hory, nejmenší městečko Čech
27. října: Pošumaví; Toulky III. předhůřím 
Šumavy ze základny v Soběšicích (4 dny)
5. listopadu: Podkrušnohoří; Nová 
Flaschnerova kaple u Hroznětína

Bližší informace (doba odjezdu, počet km, 
org. propozice) budou k dispozici vždy od 
středy pro příslušný sobotní termín ve vit‑
ríně KČT na Mírovém náměstí u autobusové 
zastávky na Karlovy Vary. Bližší údaje jsou na 
internetové adrese: www.kctkvary.cz

SETKÁNÍ BÝVALÝCH 
ZAMĚSTNANCŮ

Vojtěch Písačka

Další, již tradiční setkání bývalých zaměst‑
nanců Obchodního domu Prior v Ostrově 
se koná dne 22. října od 17.00 hod. v re‑
stauraci Atlantis. Všichni, kdo jste praco‑
vali v bývalém Prioru, jste vítáni!

Velká Police na Českolipsku | Foto: autor textu

V Ekocentru Ostrov jsme na Dni Země povozili děti.
Foto: Archiv Prima horseland
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STÁJ PRIMA HORSELAND
Denisa Pačanová, předsedkyně

PH klub letos organizoval a zúčastnil se 
hned několika událostí. Jaro jsme přivítali 
akcí Velikonoční vajíčko. Je to jízda na vy‑
zdobených koních, při které děti hledají 
v  lesích ukryté velikonoční poklady  (ba‑
líčky). Cesta byla značena fáborky a dětem 
se akce velmi líbila. Soutěž o nejlépe vy‑
strojeného poníka vyhrála Monča T. s va‑
láškem Gib. Po Dnu Země v Ekocentru, 
kde již tradičně naši poníci povozili malé 
ekology,  nás  čekal  7.  ročník Májového 
Prima Cupu, pětiboje, kde se 30 dvojic ze 
stájí  domácích,  Velichova,  Aše,  Chebu, 
Skalky  a  Plzně  utkalo  se  svými  koňmi 
v soutěžích Mladý vystavovatel, Poník na 
vodítku či Začínající jezdec, barrel racing, 
slalom a jízda zručnosti. Ve dvou kategori‑
ích  zvítězily  Kateřina  Přiklopilová/Ray 
a Ester Schweighoferová/Miky. Ve  třetí 
kategorii  dětí do osmi  let,  kde nejmlad‑
šímu účastníkovi byly teprve tři roky, zís‑
kali všichni zasloužené první místo!
V červnu proběhl 6. ročník závěrečné sou‑
těže kroužku Mladý chovatel pony, vedený 
pro MDDM Ostrov. Letos vyhrály Monika 
Tarantová, Adélka Vošická a Kateřina Ble‑

hová.  I  na  Sporťáčku 2016 v K. Varech 
jsme představili náplň našeho klubu.
Dále nás čekaly tři výstavy: Mezinárodní 
šampionát v Hradci Králové, odkud jsme 
přivezli ocenění dvakrát  šampion welsh 
pony pro našeho plemenného hřebce Pri‑
go’s Frisbee a dále 2., 3. a 4. místo v dět‑

ských výstavních soutěžích. 
II. Karlovarská WPC&SHP 
Show Nebanice 2016, kde 
jsme byli pořadateli. Na le‑
tošním ročníku se předsta‑
vily kategorie Welsh pony 
a cob, Shetland pony a Mi‑
nihorse. Akci doprovázely 
po oba dny dětské výstavní 
a sportovní  soutěže. Tuto 
akci podpořilo mj. i město 
Cheb, děkujeme! Z letošní 
Národní výstavy v Plasech 
u Plzně  jsme přivezli titul 
vicešampiona  kategorie 
pro naši chovnou klisnu Pri‑
go’s Delu  Surprise. V  dět‑

inzerce

I na Sporťáčku 2016 v K. Varech jsme představili náplň našeho klubu.
Foto: Archiv Prima Horseland, z. s.

Mezinárodní šampionát v Hradci Králové | Foto: Archiv Prima Horseland, z. s.

Foto: Archiv Prima Horseland, z. s.

ských  soutěžích  pak  bodovala  děvčata 
Denča Pačanová (2. a 4. místo), Johanka 
Tuháčková (dvakrát 3. místo), Kamča No‑
votná (4. místo), Káťa Přiklopilová (dvakrát 
5. místo) a Káťa Blehová s Káťou Čurdovou 
6. místa.
O prázdninách jsme stihli i dětmi oblíbené 
letní  příměstské  tábory.  V  září  vítáme 
v kroužku nové Mladé chovatele a jedeme 
povozit děti na Michaelské pouti… Závodní 
sezona pomalu končí, a tak chystáme roz‑
loučení v podobě II. Pony Huberta, který 
plánujeme na začátek listopadu. Dále nás 
ještě letos navštíví klubový Mikuláš a tra‑
diční vánoční výprava ke krmelci.
Děkujeme za podporu naší činnosti městu 
Ostrov a za přízeň našich partnerů a  fa‑
noušků!  Více  na:  www.primahorseland.
snadno.eu,  https://www.facebook.com/
staj.primahorseland
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48. FOH: ÚVODNÍ 
SLOVO ŘEDITELE DK

Ing. Jan Filip, MSc., MBA

Při psaní úvodního slova k  letošnímu 48. 
dětskému  filmovému  a TV  festivalu Oty 
Hof mana v Ostrově  jsem si hledal pojem 
muzikál, resp. filmový muzikál, který je hlav‑
ním tématem letošního roku. Definice jsou 
různé, ale většina shodně uvádí, že jde o dra‑
matický žánr,  který  je propojením mluve‑
ného slova, hudby, tance a zpěvu, může být 
celozpívaný, nebo se v něm může střídat 
zpěv a mluvené slovo… Podstatné a důležité 
jsou všechny složky, protože navazují jedna 
na druhou, vzájemně se doplňují, vyvažují.
Také náš dětský filmový festival je tako‑

vou syntézou, sloučením všech možných 
akcí pro děti a mládež: jak filmů profesio‑
nálních tvůrců či studentů, filmů naučných 
i odpočinkových, videoprojekcí natočených 
přímo dětmi, besed s tvůrci a herci, tak i vý‑
stav, dětských představení, odborných se‑
minářů a workshopů. Všechny  tyto akce 
tvoří  dohromady pět dnů plných  zábavy 
i  poučení,  kdy  návštěvníci mají možnost 
zhlédnout nejnovější filmovou tvorbu pro 
děti, a pokud mají zájem, mohou se sami 
aktivně zapojit do festivalového dění. Trou‑
fám si říct, že všem, kdo se podíleli na tvorbě 
programu letošního festivalu, se podařilo 
vyvážit jednotlivé části tak, aby tvořily har‑
monický celek a umožnily filmové i kulturní 
vyžití každému, kdo se na festival vypraví.

Přeji proto všem dětským i dospělým 
návštěvníkům, aby si na 48. dětském fil‑
movém  a  televizním  festivalu  Oty  Hof‑
mana v Ostrově užili spoustu filmů, hudby, 
tance, zpívání a dalších akcí, které jsme pro 
ně připravili.

48. FOH: ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Bc. Pavel Čekan, starosta města Ostrov

Milé děti, vážení autoři filmové tvorby pro 
děti, mecenáši Dětského filmového a tele‑
vizního festivalu Oty Hofmana. Také letos 
bych vás rád přivítal a pozdravil a podělil 
se o jisté poselství.
Ostrovský svátek snímků pro děti a mlá‑

dež vstoupil již do svého 48. ročníku a mne 
velmi těší, že se jej mohu pošesté zúčastnit 
coby starosta města. Návrat k festivalové 
historii, ke kořenům i tradicím, započal již 
předloni. Připomínáme si dílo vynikajícího 
spisovatele, scenáristy a autora úžasných 
příběhů pro děti, Oty Hofmana. Dramatur‑
gové festivalu i tvůrci filmů jdou i nadále 
tímto směrem a také proto se letošní roč‑
ník navíc ponese v jedinečném hudebně‑
‑filmovém  duchu. Věřím,  že  podtitul  „Fil‑
mový  muzikál“  stmelí  milovníky  filmů 
i hudby a na své si přijdou jak příznivci kla‑

siky, tak nadšenci do novinek. A že si všichni 
společně týden promítání a doprovodných 
akcí užijeme. Ani letos nebude chybět ta‑
lentová  soutěž  pro  děti.  Přichází  coby 
hlavní novinka, organizuje ji Městský dům 
dětí a mládeže s podporou města Ostrov 
a Karlovarského kraje a nese název: Ukaž 
svůj talent. Pod záštitou hejtmana Martina 
Havla v ní děti od osmi do 15 let předve‑
dou  své  schopnosti  napříč všemi  zájmo‑
vými obory. Další soutěžní i doprovodné 
projekce, karneval, besedy, výstavy a zá‑
bavné akce netřeba připomínat. Jedinečná 
přehlídka snímků pro mládež a děti, které 
se na jejich tvorbě samy podílejí, může za‑
čít. A třeba spolupráce s Nadačním fondem 
Šance onkoláčkům je jen třešinkou na něko‑
likapatrovém festivalovém dortu. Myslím 
si, že letošní ročník přinese spoustu zajíma‑
vého, že bude neopakovatelný a jedinečný 
a věřím, že ani o překvapení nebude nouze.

KDO VYHRAJE 
NA FOH?

Redakce OM

Vyhraje  nová  pohádka  režiséra  Zdeňka 
Trošky Strašidla? Nebo Rodinný film, nebo 
snad film s písněmi ze slavného muzikálu 
Starci na chmelu Muzikál aneb cesty ke 
štěstí? Romantický příběh Decibely lásky, 
nebo horor Polednice? Tipujete pohádku 
Řachanda či některou z televizních pohá‑
dek Svatojánský věneček, Korunní princ, 
Johančino  tajemství? Váš tip na vítězný 
snímek nás zajímá! Tipujte na facebooko‑
vých stránkách: „FOH Dětský filmový a te‑
levizní  festival  Oty  Hofmana“  a  porov‑
nejte si svůj vkus s hlasujícími diváky v ki‑
nosále Domu kultury či s porotou. Ale po‑
zor! Tipovat můžete  už  jen  do  7.  října! 
Novinkou i možnost sdílet fotografie z fes‑
tivalu na instagramu: festivalostrov.
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ČTENÁŘSKÉ PŘÍSPĚVKY

TEPLÁRNA A JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ing. Tibor Hrušovský, zastupitel města za ODS

Vážení občané, poslední jednání ZM projed‑
návalo hospodářské výsledky Ostrovské tep‑
lárenské, a. s. za r. 2015 a vznikla diskuse na 
téma „Ostrovská teplárenská, a. s. a její roz‑
voj“. Téma navrhl zařadit už na červen Jan Bu‑
reš; starosta města mu písemně odpověděl, 
že ředitel Havlan připraví aktualizované ma‑
teriály k rozvoji teplárny a bod se zařadí na 
příští jednání ZM. Na žádost o tyto materiály 
nám bylo sděleno, že žádné nedostaneme, 
informace obdržíme ústně na jednání ZM. 
Na zasedání pak probíhala k tomuto bodu 
diskuse, která, ještě než jsme mohli položit 
všechny otázky a obdržet odpovědi, byla na 
návrh radní Liškové hlasováním ukončena.
Teplárna  skončila  r.  2015  se  ziskem 

cca 0,8 mil. Kč. Zisku však bylo dosaženo 
opět  rozpuštěním  rezerv vytvořených  do 
r. 2012. Za pouhé tři roky byly rezervy sní‑
ženy z 38,1 mil. Kč na 19,5 mil. Kč. Teplárna 
mohla dosáhnout kladného výsledku, pokud 
by nemusela jednorázově odepsat zařízení 
z výměníkové  stanice VS 18 v pořizovací 
hodnotě více než 13 mil. Kč a zůstatkové 
hodnotě cca 5 mil. Kč. Zařízení z r. 2009 bylo 
plně funkční a z velké části mohlo být využito 
v souladu s původní koncepcí při výstavbě 
nové  centrální výměníkové  stanice  (CVS) 
na teplárně. Nová CVS, postavená r. 2015 
za více než 10 mil. Kč, mohla být proto vý‑
znamně levnější. Navíc bude v provozu jen do 
r. 2022, možná i méně. Na ZM byla podána 
nepravdivá informace, že využití parních vý‑
měníků bylo konzultováno s výrobcem a ten 
jejich přesun na teplárnu nedoporučil.

K rozvoji teplárny jsme se dozvěděli, že 
r. 2017 se zbourá kotel K1, do nějž bylo jen 
za poslední  tři  roky  investováno více než 
12 mil. Kč (jen r. 2015 cca 5 mil. Kč). Místo 
něj se postaví do r. 2018 nový fluidní kotel, 
který ale nebude po r. 2030 splňovat eko‑
logické parametry a bude se muset rekon‑
struovat nebo doplnit o odsiřovací zařízení. 
To si vyžádá další vysoké investice, pokud to 
vůbec bude technicky možné. Je zajímavé, 
že na pracovním  zasedání ZM v prosinci 
2015 představoval ředitel KV teplárny Mi‑
arka vizi rozvoje naší teplárny, kde (stejně 
jako v předcházejících studiích) měl být ko‑
tel K1 po provedených investicích nosným 
kotlem teplárny až do r. 2022. A najednou 
je vše jinak. Solidní odpověď na otázku, co 
vedlo  k  náhlé  změně  koncepce,  jsme ne‑
obdrželi, natož ucelený ekonomický rozbor, 
který by podložil znehodnocení investic ve 
výši cca 12 mil. Kč vložených do stávajícího 
kotle K1. Jako jeden z důvodů byly uváděny 
přísnější ekologické limity pro zařízení posta‑
vené po r. 2018, ale ty nový kotel bude mu‑
set plnit i po r. 2030. Návrh konečných hod‑
not těchto limitů byl znám již v červnu 2015 
a směrnice EU vyšla v listopadu, tj. před pra‑
covním jednáním ZM k rozvoji teplárny. Dů‑
vody, proč není možné postavit nový kotel 

místo kotle K3, který se měl podle původní 
koncepce bourat jako první, považuji za zá‑
stupné a řešitelné určitě s menšími náklady, 
než je výše zmařené investice.
Vzhledem k tomu, že při letošní výstavbě 

kotle na biomasu došlo k navýšení původní 
indikativní ceny o cca 20 mil. Kč a správní 
rada nezjišťovala důvod navýšení (jak bylo 
řečeno na pracovním zastupitelstvu), navrhl 
Jan Bureš  usnesení,  aby Rada města  pro‑
střednictvím svých zástupců ve správní radě 
zajistila otevřené výběrové řízení na dodávku 
nového kotle, kam by se mohl přihlásit každý 
dodavatel splňující technické podmínky. Toto 
usnesení však nebylo schváleno ani podpo‑
řeno přítomnými členy správní rady teplárny. 
Minulého výběrového  řízení  se mohli  zú‑
častnit jen vybrané firmy z relativně blízkého 
okolí od budoucího výherce.

Na zasedání jsem chtěl získat odpovědi na 
další problém, týkající se teplárny, ale vzhle‑
dem k ukončení diskuse už to nebylo možné. 
Na červnovém zastupitelstvu jsme se dozvě‑
děli, že zázemí připravovaného atletického 
stadionu  bude vytápěno  tepelným  čerpa‑
dlem. Na dotaz, proč tak bylo rozhodnuto, 
mi starosta i předseda správní rady teplárny 
odpověděli, že přípojka od teplárny je drahá 
a čerpadlo bude stát 350 tis. Kč bez DPH. Po‑
žádal jsem o zaslání podkladů a zejména eko‑
nomického posouzení, na základě kterého 
bylo takto rozhodnuto. Obdržel jsem pod‑
klady od projektanta, kde byly pouze tech‑
nické bilance a investiční náklady. Předpoklá‑
dané provozní náklady jsem přes urgenci ne‑
obdržel. Z podkladů vyplývá, že jen dodávka 
tepelného čerpadla činí 475 tis. Kč, s montáží 
cca 570 tis. Kč (proti tvrzeným 350 tis.). Ná‑
klady s DPH jsou cca 690 tis. Kč. Pro druhý 
objekt předpokládám náklady cca 550 tis. 
Kč, tj. celkem za oba objekty cca 1,25 mil. 
Kč. Dle projektanta by přípojka od teplárny 
a předávací stanice stála 1,4 mil. Kč bez DPH. 
Dle mého zjištění u dodavatelů by skutečná 
cena neměla přesáhnout 1 mil. Kč bez DPH. 
Je zajímavé, že náklady na přípojku byly nad‑
hodnocené,  náklady  na  tepelné  čerpadlo 
podhodnocené. Pro odpovědné posouzení 
výhodnosti instalace tepelného čerpadla je 
ale nutné porovnat i provozní náklady. Eko‑
nomické posouzení však neexistuje, jak na 
konci jednání ZM starosta přiznal. Protože 
jsem na téma výhodnosti tepelných čerpa‑
del zpracoval rozsáhlou studii, provedl jsem 
výpočty pro konkrétní data z projektu. Po‑
dotýkám,  že  na  červnovém  zasedání  ZM 
jsem se nabídl (v případě zájmu) ekonomické 
posouzení provést. Výsledky jsou velice za‑
jímavé. Při současných cenách by teplo od 
teplárny jen pro šatny atletického stadionu 
stálo cca 63 tis. Kč/rok. Naproti tomu jen 
elektřina v sazbě C56d bude stát cca 65 tis. 
Kč. Pokud by se jednalo o bytový objekt, pak 
by pro elektřinu platila sazba D57d a náklady 
jen na elektřinu by byly cca 40 tis. Kč. Po za‑
počtení všech nákladů a nákladů na pořízení 

tepelného čerpadla činí cena tepla z navrho‑
vaného tepelného čerpadla cca 1 000 Kč/GJ 
vč. DPH proti necelým 600 Kč/GJ od tep‑
lárny. O správnosti zvoleného řešení lze tedy 
významně pochybovat a lze se domnívat, že 
poškozuje město i teplárnu. Nevím, jestli se 
takhle chová správný hospodář.
Ještě jedna zajímavost. Na jednom z mi‑

nulých zasedání ZM se schvaloval prodej po‑
zemků na průmyslové zóně. Bylo řečeno, že 
Rada města v tomto případě vybírala ze tří 
zájemců. Navrhl jsem proto doplnit usnesení, 
že schvalujeme prodej za podmínky napojení 
objektů na teplárnu. Tento návrh opět nebyl 
schválen, z pěti přítomných členů správní 
rady teplárny jej podpořil pouze jeden.

PODĚKOVÁNÍ
Ríša Rychlík (Šnelcuk), kapela 4R

Příznivci dobré, živé muziky a třeba i pěni‑
vého moku! Dovolte mi, abych se krátce 
vrátil k akci, která se konala 6. srpna v hos‑
půdce Atlantis pod už (doufám) známým 
názvem „Muzikantské pozdní odpoledne“ 
a kterou pořádá po několik let naše kapela 
4R. Nebudu popisovat co, jak, kdy a kde, 
ale  touto cestou chci poděkovat městu 
Ostrov za podporu této akce, vám všem, 
kteří jste to odpoledne přišli zavzpomínat 
na kámoše, taky všem, kdo se podíleli na 
přípravě, klukům z Atlantisu (není třeba 
jmen, oni ví, koho myslím) a  taky samo‑
zřejmě kapelám, které letos zahrály a ur‑
čitě přijdou zase zahrát. Již nyní se těšíme 
na rok příští, že akce dopadne tak, jak jsme 
připraveni – na výbornou! Opravdu velké 
díky patří (letos novinka) kabelové TV za 
krásnou  reportáž,  kterou  mohli  diváci 
zhlédnout (nyní ji můžete najít v archivu 
kabelové TV Ostrov na internetu). A jako 
obvykle, kdo nebyl, ať lituje a kdo byl, tak 
doufáme, že si to řádně užil. Děkujeme!

Upozornění pro 
přispěvatele:
Upozorňujeme čtenáře, že Redakce 
OM nenese zodpovědnost za obsah 
čtenářských (ani jiných amatérských) 
příspěvků. Na anonymní příspěvky 
nebereme zřetel, ale pisatel má právo 
požádat o utajení svého jména, po‑
kud je sdělí redakci. Jestliže se fyzická 
nebo právnická osoba cítí některým 
z čtenářských příspěvků poškozena, 
nabízíme možnost v plné šíři na pří‑
slušný článek reagovat v měsíčníku. 
Toto právo na odpověď podporuje 
i Tiskový zákon č. 46/2000 Sb., § 10.
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Společnost Luxury Home, s. r. o. již staví osmipodlažní bytový dům s názvem
“Residence Mattoniho nábřeží“ pro občany Karlových Varů a okolních měst a obcí

Na mapě karlovarských realitních nabídek se objevil projekt developerské společnosti 
Luxury Home, s. r. o. Ta má bohaté zkušenosti s přípravou a realizací podobných projektů 
a aktuálně nabízí byty v několika domech v Mariánských Lázních a Tachově. Filip Müller je zodpovědný ve společnosti za 
obchodní tým a představil nám nabídku v lokalitě Mattoniho nábřeží.

V této lokalitě nabízíme velmi dobrou dostupnost jak centra Karlových Varů s obchody, službami a úřady, tak i okolní přírody 
pro chodce i cyklisty. Spolu s architekty jsme se zaměřili na vytvoření nabídky pro místní občany, kteří chtějí posunout 
kvalitu svého bydlení. Proto nabízíme širokou škálu bytů 1+kk, 2+kk, 3+kk a 4+kk. Byty společnosti Luxury Home nejčastěji 
kupují mladé rodiny a lidé, kteří jsou vytíženi a nechtějí se starat o rodinný dům. Byt od nás tak ušetří jeho majitelům nejen 
čas, ale i výdaje. Na Mattoniho nábřeží získají dobře dostupné, pohodlné, energeticky úsporné a cenově zajímavé 
bydlení. Zde nehovoříme pouze o pořizovacích nákladech, ale i o těch provozních, které budou díky energetickému řešení 
objektu nízké. Když už jsem zmínil náklad na pořízení bytu, tak bych rád vyzdvihl cenovou atraktivitu našich bytů. Cena 
začíná na 28 000 Kč a končí na 35 tis. Kč bez DPH za 1 m2. Byty v Karlových Varech se přitom prodávají od 50 000 do 
100 000 Kč za 1 m2. Věříme, že touto nabídkou probudíme zájem o nové bydlení v Karlových Varech. Ostatně to potvrzuje 
současná poptávka, kdy jsme již prodali nebo rezervovali 15% z 63 bytů.

Při přípravě projektu jsme se zaměřili na maximální pohodlí pro budoucí obyvatele domu. V domě tak naleznete 
garážová stání, venkovní parkovací místa, sklepy, kolárnu, tři výtahy. Okolí domu zpříjemníme parčíkem s lavičkami, 
dětským hřištěm a fontánkou. Mysleli jsme i na bezpečnost, a tak bude vjezd do areálu průjezdný přes elektrickou závoru 
a celý areál pak střežený kamerovým systémem. Vlastní byty budou nadstandardně vybaveny podlahovým vytápěním 
s plovoucími podlahami, designovými dveřmi s obložkami, rohovými masážními vanami nebo masážními vanami se 
zástěnou či prostornými sprchovými kouty. Pro ukládání věcí bude v předsíni bytů prostor pro vestavěné skříně. Většina 
bytů má balkon nebo prostornou terasu. Vybrané byty mají navíc komoru a dvě koupelny. Nabízíme svým klientům dotaci 
na kuchyňskou linku pořízenou u partnerské firmy ve výši 50 %.

Na Mattoniho nábřeží již rychlým tempem rostou jednotlivá podlaží budovy a zájemci již nyní mohou kontaktovat 
obchodní zástupce a developera na telefonních číslech +420 720 034 158 nebo +420 775 167 748. Naši klienti složí 
rezervační poplatek 30 000 Kč, přičemž tento poplatek i další veškeré platby budou uloženy na jistotním účtu banky. Ta 
vydá peníze developerovi až po kolaudaci, resp. v momentě, kdy klient převezme byt k užívání. Celý prodej si zajišťuje 
developer sám, proto není cena bytu navýšena o poplatek pro realitní kanceláře, naopak nabízí svým klientům realitní 
služby sesterské společnosti Euro Reality, která zajistí kupce na jejich byt či dům, popřípadě byt vykoupí. Rovněž umožní 
klientovi individuální financování při koupi bytu.

Veškeré informace naleznete též na webových stránkách www.luxury ‑home.info.

Těšíme se na Váš zájem.
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JAK SE U NÁS INVESTUJE
Ing. Jan Bureš, váš zastupitel

Co postavit a opravit se mění rychleji než 
počasí za oknem, připravené projekty už té‑
měř došly, ale další se s předstihem nepři‑
pravují. Strategický plán rozvoje byl nahra‑
zen zásobníkem nápadů, ale co je to platné, 
ani ten se moc nedodržuje. Tak například 
oprava ulic Štúrova, Palackého a Májová. 
Na tuto akci bylo v rozpočtu 2016 vyčle‑
něno pět miliónů korun. Už v lednu se z této 
sumy  vzaly  tři  milióny,  za  které  vedení 
města koupilo bývalou hospodu U Radnice. 
V  dubnu  se  tam  ony  tři  milióny  vrátily 
a v červnu se ještě navýšily na osm miliónů, 
aby se v září řeklo, že se akce dělat letos ne‑
bude a peníze se rozpustí na něco jiného. 
A na co? Část z nich třeba na kontejnerové 
WC na koupališti. Zatím by to mělo být 800 
tisíc. Nic proti novým toaletám na koupali‑
šti. Ty hlavní pod tribunou jsou už opravdu 
hodně špatné, ale to víme už léta a řešíme 
za pět minut po dvanácté a vlastně tak jako 
napůl. Na  koupališti  se v  nedávné době 
udělala nástavba na výměníkovou stanici, 
stálo  to přes  sedm miliónů.  Součástí ná‑

stavby jsou i nové záchody, ale prý nestačí. 
Letos jsme zjistili, že ty původní jsou dožilé, 
a bez dostatečného množství mušlí a mis by 
hygienická stanice koupaliště zavřela. Tak 
se místo celkové rekonstrukce kus stávající 
budovy ubourá a na její místo se dají kontej‑
nerové toalety. Po „dočasných“ záchodcích 
za dva milióny na Starém nám. budeme mít 
další  dočasné  WC  na  koupališti.  Podle 
mého názoru bychom se měli pustit do cel‑
kové opravy koupaliště a nevyhazovat pe‑
níze opět za provizorní řešení.
Podobně polovičaté to je u šaten fotba‑

lového klubu. Už léta víme, že zázemí fotba‑
listů v bývalých jeslích u pekárny je nedosta‑
tečné, nedůstojné a provizorní. Letos se FK 
Ostrov dostal do divize, a ta s sebou pocho‑
pitelně nese nároky i na kvalitnější zázemí. 
A tak se narychlo rozhodlo o rekonstrukci 
tohoto provizoria. Za 16 000 000 Kč. Mys‑
lím si ale, že místo opravy bývalých jeslí pro 
fotbalové kabiny jsme měli postavit u fotba‑
lového hřiště šatny nové. Navrhoval jsem 
to marně i na zastupitelstvu. Možná by byly 
dražší, ale ve finále efektivnější. Nešlo by 
o opravu starého, ale výstavbu zbrusu no‑

vého, na míru potřebám fotbalistů. A nejen 
to; s těmito stávajícími šatnami je propojen 
chodbou vedlejší objekt stacionáře pro seni‑
ory. Kdysi to byl jeden areál – jesle a školka. 
Ze školky se udělal stacionář a postupně se 
rozšiřoval. V  jeslích měli dočasné zázemí 
fotbalisté a firma SIAR. Dnes už víme, že 
je reálná potřeba stacionář rozšířit dál, i le‑
tošní rozpočet města s tím asi dva měsíce 
počítal, než se pozornost přesunula na Mys‑
livnu. A bývalé jesle se k tomu rozšíření na‑
bízí. Místo toho se zřejmě udělá nákladná 
nástavba na spojovací koridor. S tím, jak při‑
bývají senioři (nejen v našem městě), se brzy 
ukáže, že ani toto rozšíření nebude stačit 
a bude potřeba dalších míst. Podle mého by 
se k tomu ideálně hodily právě bývalé jesle 
u pekárny. Jak stavebně, tak funkčně. Obě 
budovy mají společné oplocení a díky spojo‑
vacímu koridoru se dá mezi nimi procházet 
suchou nohou. I zbytek zahrady je společný. 
Až do nich bude investováno šestnáct mili‑
ónů pro fotbalové šatny, to už půjde těžko. 
Přitom stačilo relativně málo: fotbalistům 
postavit nové zázemí a bývalé jesle připravit 
jako rezervu pro rozšíření stacionáře.

UMÍTE SPRÁVNĚ VOLIT NIKOHO?
Miloslav Liška

Pokud vás žádná z volebních nabídek ne‑
osloví, nemusí  to být  známkou vaší ne‑
schopnosti, ale naopak neschopnosti po‑
litiků. Voličova nejistota je navíc mnohdy 
logická u tváří, které v průběhu let pře‑
skakují ze strany na stranu. Minimálním 
vodítkem pro každého voliče v Ostrově by 
mělo  být,  že  krajský  zastupitel,  bydlící 
v Ostrově, bude  lépe prosazovat zájmy 
města, protože ho zná lépe než např. ko‑
legové z Chebu. Kraj dnes zásadně ovliv‑
ňuje školství, zdravotnictví, bezpečnost… 
I proto na stránkách www.ostrovane.cz 
najdete  seznam  kandidátů,  kteří  mají 
u  svého  jména na kandidátce uvedeno 
naše město. I zde platí, že každý hlas pro 
kandidáta  z Ostrova  je  hlas  pro město 
a každý nevhozený ostrovský hlas dává 
větší prostor pro zájmy jiného města na 
úkor našeho. A kdybyste se i přesto ne‑

rozhodli, zvažte, jak dát na vědomí politi‑
kům, že neuspěli se svou nabídkou. Mož‑
nosti a jejich důsledky jsou následující.
1) nejít k volbám (pasivní varianta) 

– politiky oblíbená
Když k volbám nepřijdete vůbec, po‑

litik  má  radost,  protože  když  se  vám 
nebude  líbit, co dělá,  tak vás utře:  „Já 
jsem byl zvolen a můžu si dělat, co chci, 
a  jestli se vám nelíbím, měli  jste  jít vo‑
lit.“ Stejně tak si vás může vzít kdejaký 
intelektuál  do  úst  a  prohlásit,  že  jste 
zaprdění  Čecháčci,  „nedospělí“  k  zod‑
povědnosti v demokracii. Vaším nehla‑
sováním ze sebe udělá chytráka a z vás 
hlupáka. Může se i stát, že vám nějaký 
neomalenec připomene, že občan antic‑
kého Řecka, který se nechtěl zúčastnit 
ani elementárním způsobem veřejného 
života, si vysloužil označení idiot. Dnes 
je účast ve volbách výrazně jednodušší 
a přitom váš hlas je zároveň to nejcen‑

nější, čím můžete prospět 
svému městu během kraj‑
ských  voleb.  Přestože  je 
mi označení nevolič = idiot 
blízké, také jsem byl něko‑
likrát  idiotem a věřím,  že 
už nikdy nebudu. No jo, ale 
jak vyjádřit skutečnost, že 
mě nikdo kvalitně neoslo‑
vil a přitom dal najevo, že 
nejsem  líný,  a  i  když poli‑
tice moc nerozumím, sna‑
žím se v rámci svých mož‑

ností přispět tím minimem, které mi svo‑
boda volby dává? Jak sdělit tento názor, 
aby si ho někdo nevyložil jinak?
Řešení je jednoduché.
2) Uděláte si procházku do volební míst-
nosti, vložíte všechny hlasovací lístky do 
obálky a vhodíte do urny (aktivní vari-
anta – politiky neoblíbená).
Je to podobné, jako když vejdete do ob‑

chodu, rozhlédnete se a na dotaz obslu‑
hujícího: „Co jste si u nás vybral?“ zdvořile 
odpovíte: „Myslel jsem, že bych u vás mohl 
koupit něco, co mi usnadní život. Děkuji 
za vaši nabídku, ale nic z toho, co tu máte, 
mi nevyhovuje. Buď kvalitou, nebo cenou.“ 
Není to truc, protože kdo trucuje, ten si 
většinou zaleze do své trucovny. Ale vy 
obětujete minimálně půl hodinky svého 
života, zajdete do volební místnosti, což 
není žádná trucovna, a slušným způsobem 
dáte jasný vzkaz. Vhodíte obálku se všemi 
lístky. Nevíte  proč? Nevadí,  přečtěte  si 
článek v tomto měsíčníku „Umíte správně 
volit nikoho?“

Pokud  je  vám vše  jasné,  čerstvá  le‑
tošní  květina  patří  i  vám,  neboť  je  ur‑
čena všem, kdo za pár dní vhodí do vo‑
lební urny obálku s libovolným obsahem. 
I kdybyste dostali „hloupý“ nápad a vlo‑
žili do volební obálky  tuto stránku Os‑
trovského měsíčníku, bude v té obálce 
vzkaz,  že  nejste  idiot.  A  tomu  mnozí 
politici nevěří. Pokud ale chcete hlaso‑
vat moudře, volte Ostrovské kandidáty 
www.ostrovane.cz.Foto: Archiv autora textu
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MISTROVSTVÍ 
ČR V DRÁHOVÉ 
CYKLISTICE

Lída Lišková

V září se konalo Mistrovství ČR na dráze; 2. až 
4. září se závodilo na velodromu v Brně ve 
vytrvalostních disciplínách a 9. až 11. 9. se 
bojovalo v Praze Třebešíně o tituly ve sprin‑
térských disciplínách. Závodů se zúčastnili 
i  členové Cykloteamu Ostrov  Jirka  Luxík 
a Marek Liška a podařilo se jim vybojovat ně‑
kolik cenných kovů:
Jirka Luxík: 3. místo, sprint
Marek Liška: 3. místo, stíhací závod na 2 km
3. místo, scratch
1. místo, stíhací závod družstev
2. místo, sprint
3. místo, sprint družstev
2. místo, závod na 500 m s pevným startem.

Mistrovských závodů se zúčastnil i bý‑
valý člen Cykloteamu Ostrov Martin Čech‑
man, dnes závodící za Duklu Brno, který 
ve všech sprinterských disciplínách (keirin, 
sprint, 1 km, sprint družstev) získal mis‑
trovský titul. Všem gratulujeme. Foto: Archiv Cykloteamu Ostrov

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ: CHLOUBA, NEBO OSTUDA OSTROVA?
Za iniciativu: Erika Smrtová

Možná to taky znáte: dítě přijde ze školy 
a začne se shánět po nějakém jídle. Zjišťu‑
jete, jestli bylo na obědě a co mělo k jídlu. 
V lepším případě se dozvíte, že mu to moc 
nechutnalo, v horším zjistíte, že na obědě 
vůbec  nebylo,  protože  tam  byla  velká 
fronta a pořád je někdo přebíhal. Pokud je 
to jev ojedinělý, lze nad tím mávnout ru‑
kou a poslat dítko, ať si vezme kus chleba 
a něco si na něj namaže. Pokud ovšem ta‑
ková situace nastává častěji, možná je žá‑
doucí začít se ptát, jestli je se školním stra‑
vování vše v pořádku.

Skupina  rodičů  ze  ZŠ Májová  se  na 
konci minulého školního roku shodla na 
tom, že výše popsané zažívají se svými 
dětmi až příliš často a že by rádi  tento 
stav  změnili.  Je  ovšem  otázkou,  jak  to 
udělat. Všichni víme, že školní kuchyně 
byly před  lety zrušeny, čímž možná do‑
šlo k nějaké finanční úspoře, ovšem do‑
šlo také ke ztrátě kontroly nad kvalitou 
stravy a organizací výdeje obědů. Externí 
firma, která na základě nejnižší cenové 
nabídky vyhraje výběrové  řízení,  se ná‑
sledně jen velice těžko usměrňuje. Každá 
školní  kuchyně  sice  musí  dle  vyhlášky 
107/205 o školním stravování dodržovat 
při vaření tzv. spotřební koš, ve kterém je 
stanoveno, kolik gramů určitých potravin 

v průměru musí strávník za měsíc dostat, 
problém však tkví v tom, že samotný spo‑
třební koš není zárukou kvality používa‑
ných surovin, pestrosti nabízených obědů 
či jejich vhodné skladby. Z toho důvodu 
lze jen těžko nějakou firmu popotahovat 
za to, že nevaří podle našich představ – 
vždyť ona nejspíš dodržuje jedinou závaz‑
nou právní normu. Co na tom, že nebyla 
již 25 let novelizovaná a názory na zdra‑
vou výživu se významně změnily?

Na nedostatečnost spotřebního koše 
poukazuje již řadu let iniciativa Skutečně 
zdravá škola, která se snaží o celkovou pro‑
měnu desítky  let zaběhnutého způsobu 
školního stravování. Jen si to představte: 
děti chodí do školní jídelny rády, protože 
je tam příjemná a klidná atmosféra, jídla 
nejsou  připravovaná  z  polotovarů,  ale 
z čerstvých surovin od místních farmářů, 
řezníků a pekařů. Téma stravování je běž‑
nou součástí vzdělávacího oboru výchova 
ke zdraví. Žáci vědí, odkud pocházejí su‑
roviny k výrobě oběda, jídla si váží a umí 
si ho vychutnat. Zdá se vám to nereálné? 
Vězte však, že v Čechách je téměř 180 škol 
s 37 000 žáky, které toto dokázaly.

Pokud vás  tento problém také  trápí 
a  chtěli  byste  pro  své  děti  kvalitnější 
způsob  stravování,  připojte  se  k  naší 
iniciativě.  Jak? V  průběhu měsíce  září 
jsme rozdali žákům ve školách dotazník, 

v němž jsme zjišťovali jejich spokojenost 
se současným školním stravováním. Po‑
hovořte se svými dětmi o tom, zda do‑
tazník vyplnily, případně, co odpovídaly. 
Vaše zkušenosti a názory nám můžete 
sdělit přímo mailem na: chcemelepsist‑
ravovani@gmail.com. Budeme  také ve‑
lice vděční, zapojíte‑li se do dotazníko‑
vého  šetření  určeného přímo  rodičům, 
toto budeme realizovat v průběhu října. 
Pokud byste se v této věci chtěli více an‑
gažovat, vítejte mezi námi.

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

SPORT
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BRONZ Z EVROPSKÝCH HER

Lenka Pelcová, ved. žactva Oddílu atletiky

XI. ročník European Kids Athletics Games 
(EKAG), kde se představilo více jak 1600 
závodníků ze 14 států Evropy, se konal 
v Brně od 5. do 7. července. Na toto neo‑
ficiální ME žactva se vypravila i naše sku‑
pinka atletů. Pro velký počet závodníků 
se závodilo již v pondělí před hlavním za‑
hájením her. Hned na úvod nám udělala 
radost  Valérie  Pelcová,  která  ze  144 
účastnic  vybojovala  sedmým  časem 
(8,32 s) postup do finále. V tomto finále 
vybojovala bronz, kde nestačila na závod‑
nici z Malty a Bulharska. Finálovou účast 
vybojovala i na 150 m, kde ve velmi vy‑
rovnaném poli závodnic doběhla na krás‑
ném pátém místě. Tereza Herbánzská ve 
velmi chladném a větrném podvečeru zá‑
vodila ve skoku vysokém. Terka se začala 
na výšku připravovat teprve před dvěma 
měsíci, a tak její dělené 12. místo je vel‑
kým úspěchem. Svou formu potvrdila i ve 
skoku dalekém, kde si výkonem 434 cm 
vybojovala 11. místo, a v hodu míčkem se 
dostala dokonce do finále, kde nakonec 
skončila osmá výkonem 42,03 m. Naše 

nejmladší účastnice Lenka Burešová se 
neztratila v početném poli (142 závodnic) 
dálkařek a výkonem 395 cm obsadila 13. 
místo. V hodu míčkem a běhu na 600 m se 
jí již tolik nedařilo, ale 25. a 26. místo si 
určitě  zaslouží  pochvalu. Jediným muž‑
ským zástupcem byl Martin Plha, který ve 

své hlavní  disciplíně 1500 m vybojoval 
časem 4:43,99 krásné páté místo. Také 
běžel spíš doplňkově 300 m a svým ča‑
sem 39,21 s skončil o 0,002 s na nepopu‑
lárním „bramborovém“ místě. Škoda, že 
nezacinkalo!  Kristýna  Sedlecká  běžela 
1500 m a svým časem 5:22,82 obsadila 
10. místo. Škoda, že Týna byla zařazena 
do druhého běhu a běžela sólo závod. Ve‑
ronika  Burešová  jen  těsně  časem 
16,43 s nepostoupila do finále A na 100 m 
překážek. Ve finále B zvítězila, a tak cel‑
kově  obsadila  deváté  místo.  Karolíně 
Štěrbové se závod ve skoku dalekém ne‑
vyvedl a  její  tři  těsné přešlapy ukončily 
sny o finále, které by si svými předvede‑
nými výkony jistě vybojovala. Nutno po‑
dotknout, že se dálkařky potýkaly s vel‑
kým protivětrem, který foukal  i 10 m/s. 
Hry ukončily oblíbené štafetové běhy. My 
jsme sestavili štafetu 4 x 60 m starších dí‑
vek, ve složení: Pelcová, Sedlecká, Štěr‑
bová, Burešová. Dívky obsadily 11. místo 
ze 45 štafet. Všem atletům patří velký dík 
za reprezentaci našeho oddílu a města! 
(I když komentátor nás neustále nazýval 
Ostroměří.)

Výprava ostrovského atletického oddílu na Evropských hrách | Foto: Archiv oddílu

Na bronzové pozici stojí Valérie Pelcová. | Foto: Archiv oddílu
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VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA

TAJENKA KŘÍŽOVKY
Redakce OM

Vážení čtenáři, tajenka křížovky z minu‑
lého  čísla  zněla: MICHAELSKÁ POUŤ 
SLAVÍ 25. VÝROČÍ. Z úspěšných luštitelů 
byl  tentokrát  vylosován  Radek Mikule. 
Vyhrává  rodinné  vstupné  na  výstavu 
v  klášterním  kostele  Zvěstování  Panny 
Marie v Ostrově, nazvanou Kdo si hraje, 
nezlobí.  Výstava  je  otevřena  ještě  do 
16.  října 2016. Výherci k  jeho úspěchu 
blahopřejeme.
Znění tajenky křížovky z tohoto čísla 

opět  zasílejte  na:  irejan@seznam.cz 
(nebo  sefredaktor@dk ‑ostrov.cz),  pří‑
padně doručte do IC Domu kultury Ost‑
rov nejpozději do 9. října. Ze správných 
odpovědí  opět  vylosujeme  výherce, 
který získá vstupenky na některou z akcí 
DK. Tvorbu  křížovky  zajišťuje  grafická 
společnost Alfasoft, s. r. o.
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MARTIN ČECHMAN 
SKLÍZEL VAVŘÍNY 
- DODATEK

Redakce OM

V minulém čísle měsíčníku jsme na str. 26 
uveřejnili článek o úspěších ostrovského 
cyklisty  Martina  Čechmana.  Vzhledem 
k tomu, že výše jmenovaný článek musel 
být pro potřeby tisku zkrácen, uvádíme 
zde na přání jeho autora Jiřího Čechmana 
webovou adresu, kde je možné najít ne‑
zkrácený článek: www.cykloteam.eu

Pro  úplnost  ještě  čtenáře  upozorňu‑
jeme,  že  celý  článek v  původním  znění, 
tedy  bez  redakčních  úprav,  najdou  na 
webu Ostrovského měsíčníku: www.os‑
trovskymesicnik.cz. Článek je zde pod pů‑
vodním názvem: Vicemistr světa a dvojná‑
sobný mistr Evropy je od července ostrov‑
ský cyklista Martin Čechman!
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