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CENA Ď, poděkování dobrodincům 
a mecenášům za jejich podporu a pomoc

za městské kolegium města Ostrov:
Pavlína Lišková

V úterý 25. dubna 2017 se uskutečnilo ve 
Dvoraně ostrovského zámku slavnostní vy-
hlášení městské a krajské ceny Ď. Nomino-
vaným přišel svým koncertem poděkovat 
i vokální kvartet Bohemia Voice se soprani-
stkou a ostrovskou rodačkou Zuzanou Sei-
bertovou.

Městské kolegium ve složení Libor Bí-
lek, Pavel Čekan, Jan Filip, Irena Konývková, 
Pavlína Lišková, Milan Matějka a Walburga 
Mikešová vybíralo celkem z 11 nominaci 
a rozhodlo se udělit městkou cenu Ď pro 
rok 2017 Jednotce sboru dobrovolných 
hasičů Ostrov. Zástupci ostrovských ha-
sičů převzali ocenění, křišťálovou cenu od 
sklárny Artcristal Bohemia z Velkého Oseku, 
nejen za pomoc lidem v jejich tíživé životní 
situaci na úkor svého volného času, rodiny 
přátel v kteroukoliv denní nebo noční dobu 
a v jakémkoliv ročním období, ale také za 
pořádání dobročinných sbírek pro ne-
mocné a handicapované děti.
DALŠÍ NOMINACE PRO ROK 2017 
NA MĚSTSKOU CENU Ď:

Markéta Řeřichová za dlouholetou 
práci pečovatelky, kterou poskytuje os-
trovským občanům již osm let. Nominaci 
zaslala Kristina Macáková, která děkuje 
Markétě Řeřichové za tuto službu pro svoji 
maminku, která bohužel již není mezi námi 
a  Markéta jí byla velikou oporou právě 
v době jejího odcházení

Aloisie Schubertová za dlouholetou 
práce vedoucí Domova pokojného stáří 
a Denního stacionáře v Ostrově, ve které se 
snaží o zlepšení kvality života obyvatel do-
mova, aby mohli prožít důstojné stáří

Katarina a Marcela Peterkovi z Agen-
tury Katka za záslužnou a těžkou práci, po-
skytování zdravotních služeb pro občany 
našeho města

Irena Janečková za práci šéfredaktorky 
a editorky Ostrovského měsíčníku

Jakub a Ondřej Hechtovi, zakladatele 
alternativního klubu Experiment, ostrov-
ské kapely Fijalky a  jiné Kvjety, organizá-
tory mnohosměrného hudebního festivalu 
Vůdštok za vytrvalou a neotřelou podporu 
opomíjených odvětví ostrovské kultury

Josef Macke, vedoucí skautského od-
dílu Bystřina, člen četnického spolku Habe-
srbirk a aktivní badatel kroniky, který již ně-
kolik let soustřeďuje historické materiály 
Ostrovska z období II. světové války

Tomáš Huňáček za několikaleté spon-
zorství Základní umělecké školy Ostrov 
a mezinárodního divadelního festivalu Sou-
kání, které bere jako samozřejmost

Eliška Failová za neobyčejnou kreati-
vitu a organizaci Zahradního pikniku, Os-
trovského jarmarku a dalších akcí pro ob-
čany Ostrova

Věra Baslová za dlouholetou aktivní 
práci pro ostrovské zahrádkáře

Adolf Hrbek za pomoc rodinám onko-
logicky nemocných dětí prostřednictvím 
benefičních koncertů a dalších akcí

Poté následovalo udílení krajské ceny 
Ď pro rok 2017, kdy krajské kolegium ve 
složení Pavel Čekan, Jaroslav Svěcený, Zde-
něk Bálek a Petr Troníček udělilo ocenění 

„křišťálovou kouli“ za charitativní pomoc 
rodinám s onkologicky nemocnými dětmi 
ostrovskému umělci Adolfovi Hrbkovi, od 
přátel nazývanému TAŤKA.

Všichni nominovaní i ocenění automa-
ticky postoupili do celostátního kola ceny Ď, 
které proběhlo na Nové scéně Národního 
divadla 17. května 2017.

fotografie: archiv www.cena-d.cz

ACTIVE ENGLISH

SUMMER SCHOOL 2017
PRÁZDNINOVÉ TÝDENNÍ KURZY 

ANGLIČTINY S RODILÝM MLUVČÍM

PRO DĚTI 6 – 15 LET

• 9.00–12.00 

PONDĚLÍ – PÁTEK

• V OSTROVĚ JIŽ 5. ROKEM

• KVALIFIKOVANÍ RODILÍ MLUVČÍ

• VÝUKOVÉ MATERIÁLY, SVAČINA 

A PITNÝ REŽIM V CENĚ
Termíny • Informace • Reference

ajostrov@seznam.cz • Tel.: 607 728 311
FB Angličtina Ostrov • www.anglictina-ostrov.cz

Angličtina Ostrov, Vejškovka 5. patro

INZERCE
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Topná sezóna 2016 – 2017 ukončena
Radek Havlan, statutární ředitel OT, a. s.

Vážení čtenáři,
31.  května tohoto roku byla, v  sou-

ladu s  příslušnými předpisy, oficiálně 
ukončena topná sezóna 2016–2017. 
Vzhledem k  teplotně příznivému květ-
novému počasí bylo zásobování teplem 
již v  průběhu května několikrát odsta-
vováno s cílem zefektivnit provoz celého 
systému zásobování teplem. V souhrnu 
lze konstatovat, že ukončená topná se-
zóna proběhla z  technického hlediska 
bez významnějších problémů, a  že do-
dávka tepla byla po celou zimu zajištěna 
v  odpovídajících parametrech. Bezpo-
ruchový provoz byl umožněn mimo jiné 
také díky preventivní údržbě a opravám 
příslušných zařízení, které naši pracov-
níci pravidelně zajišťují. Jedna zima 
skončila, teplárna se ale obratem začíná 
připravovat na zimu budoucí. Nyní če-
kají naše zaměstnance, kromě již probí-
hajících servisních prací také, tzv. „letní 
opravy“ a údržba zařízení, které zajistí, 
aby teplárna i rozvody včetně výměníků 
mohly i v následující topné sezóně spo-
lehlivě fungovat.

Ukončená topná sezóna byla oproti 
minulé topné sezóně 2015–2016 klima-
ticky chladnější. Při srovnání zim za po-
slední desetiletí však vyplývá, že letošní 
zima byla oproti dlouhodobému prů-
měru pouze mírně studenější.

Druhá polovina letošní topné sezóny 
byla pro naše pracovníky oproti před-
cházejícím létům z provozního hlediska 
odlišná. Koncem letošního ledna došlo 
ke spuštění nového biomasového kotle, 
dostavěného ve 3. čtvrtletí minulého 
roku. Jedná se o zcela nové zařízení, které 
jako každá podobná složitá technologie 
potřebuje určitý čas k vyladění provoz-
ních parametrů a dokonalému zaučení 
obsluhujícího personálu. Krátká pro-
dleva mezi dokončením stavby a uvede-
ním do plného provozu byla způsobena 
zdržením ze strany státní správy při vy-
hlášení podmínek celorepublikového 
dotačního systému, který se vztahuje na 
provoz těchto zařízení. V současné době 
je již dotační systém schválen a přispívá 
k zefektivnění provozních podmínek no-
vého kotle. Zprovoznění nového kotle 
nám mimo jiné umožní zajistit pro naše 
odběratele komfortnější podmínky, kon-
krétně zkrácení pravidelných letních tý-
denních odstávek na pouhý jeden den. Již 
v minulém roce jsme díky biomasovému 

kotli zkrátili pravidelnou týdenní letní 
odstávku na jeden den a v tomto trendu 
budeme dále pokračovat. V  letošním 
roce opět plánujeme letní odstávku ce-
lého města pouze jednodenní a to kon-
krétně 26.  července  2017, kdy na tep-
lárně proběhne tzv. „beznapěťový den“. 
V rámci beznapěťového dne se provádí 
kontroly a  údržba veškerých zejména 
elektrických zařízení, která jsou celo-
ročně „pod napětím“ a nelze je odstavit 
za běžného provozu teplárny. V tomto je-
diném dni v roce se na zhruba půl dne za-
staví kvůli nezbytným revizím a opravám 
všechna elektrická zařízení teplárny. Od-
stavení je záměrně plánováno v denních 
hodinách, aby se dotklo našich odběra-
telů v minimální míře. Ranní a večerní 
dodávka teplé vody by měla být v tento 
den zajištěna. V průběhu léta pak také 
proběhnou krátké jednodenní odstávky 
na jednotlivých výměníkových stanicích, 
taktéž z  důvodu nezbytné údržby. Od-
stávky výměníků budou opět probíhat 
tak, že k odstavení obvykle dojde mezi 7. 
až 8. hodinou ráno a v odpoledních ho-
dinách bude dodávka teplé vody obno-
vena. O konkrétních termínech odstávek 
budeme naše odběratele vždy v  před-
stihu informovat na našich webových 
stránkách. Zahájení příští topné sezónu 
lze očekávat v obvyklém termínu zhruba 
na přelomu srpna a září. Vše samozřejmě 
bude záviset na vývoji počasí.

V závěru článku bych rád zmínil ještě 
jednu zajímavost, která se vztahuje 
k  teplárně. V  dubnovém čísle Ostrov-
ského měsíčníku a na našich interneto-
vých stránkách jsme informovali o umís-
tění hnízdní budky pro sokoly na jednom 
z  ochozů komína teplárny. Dle původ-
ních předpokladů a  na základě zkuše-
ností z jiných lokalit vyplývalo, že soko-
lům zahnízdění trvá minimálně rok a že 
obvykle obsadí novou lokalitu a budku 
zahnízdí až v následujících letech. Samo-
zřejmě sledujeme pohyb sokolů v okolí 
našeho komína. Dle výskytu těchto vzác-
ných ptáků v tomto čase můžeme mini-
málně konstatovat, že sokoli naši lokalitu 
zřejmě obsadili. Zda se jim povedlo také 
zahnízdit, zjistíme až časem. Budeme je 
dále monitorovat, a pokud se jim na na-
šem komíně bude líbit, budeme rádi, že 
ze strany teplárny přispějeme k rozšíření 
populace ohroženého druhu dravého 
ptáka a tím i k ochraně přírody.

Výzva majitelům 
chat a domů na 
Velkém Rybníce

Zdeňka Newiaková,
tisková mluvčí, Městský úřad Ostrov

Odbor životního prostředí Městského 
úřadu Ostrov vyzývá majitele objektů 
pro trvalé bydlení nebo rekreační užívání 
v lokalitě Velký Rybník k předložení do-
kladů o  způsobu likvidace odpadních 
vod, tedy dokladů o vývozu žumpy za rok 
2016 a 2017 nejpozději do 31. srpna 2017. 
K dokladům je potřeba také doložit – po-
čet osob, které užívají daný objekt, počet 
dní v roce užívání objektu (u objektů pro 
trvalé bydlení se předpokládá 365 dní 
v roce), užitný objem žumpy a popřípadě 
rozhodnutí o kolaudaci žumpy. Uvedené 
doklady doručte na adresu: Městský úřad 
Ostrov, odbor životního prostředí – vo-
doprávní úřad, Jáchymovská 1, 363 01 Os-
trov. V případě nedoložení potřebných 
dokladů na vodoprávní úřad může být 
majiteli objektu uložena sankce ve výši až 
50 000 korun.

Případné dotazy směrujte na: 
Ing. Jindřich Dvořák, tel. 354 224 873, 
email: jdvorak@ostrov.cz

Gratulace a poděkování
Ilona Leupold, 2. místostarostka města Ostrov

Ve čtvrtek 4. května jsem měla tu čest jako 
zástupce vedení města navštívit a pogratulo-
vat „svému“ prvnímu jubilantovi. Tato ná-
vštěva na mne velmi mile zapůsobila, a proto 
bych chtěla touto cestou poděkovat panu 
Zdeňku Randovi, který oslavil významné ži-
votní jubileum, a jeho rodině za vřelé přijetí 
a velmi příjemné posezení u kávy a občerst-
vení. Panu Randovi patří můj velký obdiv za 
jeho životní moudrost a obrovskou vitalitu.

Novinky v budoucích 
vydáních Ostrovského 
měsíčníku

Ilona Leupold, 2. místostarostka města Ostrov

V budoucnosti bychom rádi zavedli v Os-
trovském měsíčníku rubriku, která bude 
zahrnovat významná životní jubilea a udá-
losti (sňatek, narození dětí) v životě občanů 
našeho města.
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V Ostrově proběhl „Den polytechniky“
Zuzana Žitná, Eva Urbanová,

MAS Krušné hory, o. p. s.

Jako každý měsíc bychom vás i teď chtěly 
informovat o dalších krocích při realizaci 
projektu s názvem „Místní akční plán roz-
voje vzdělávání v území ORP Ostrov“ (reg. č. 
CZ.02. 3. 68/0.0/0.0/15_005/0000018), jenž 
byl zahájen 1. 6. 2016. Projekt je financován 
z  Operačního programu Výzkum, vývoj, 
vzdělávání pod záštitou Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy.

V měsíci dubnu proběhl na „Vejškovce“ 
Den polytechniky. Jako přednášející vy-
stoupili Mgr. Petra Dolejšová (Úřad práce 
ČR), Mgr. Stanislav Kříž (Krajská hospodář-
ská komora), Mgr. Eva Saligerová (Krajský 
úřad Karlovarského kraje), Jaroslav Krátký 
(publikace Práce v dílnách, ukázka kom-

pletní řady modelů pro výrobu pro žáky 
6. – 9. ročníku ZŠ), Mgr. Karel Daníček (ZŠ 
Ostrov, Masarykova 1289, ukázka univer-
zálního obráběcího stroje), Mgr. Vlastimil 
Šetka (ZŠ Ostrov, Májová 997, ukázka vy-
užití robotů v ZŠ), Ing. Josef Vůjtěch (firma 
VUJO Sokolov, 3D tiskárny). Den polytech-

niky byl zahájen teoretickou částí, která se 
zaměřila na aktuální stav na trhu práce, 
na situaci nabídky a poptávky z pohledu 
zaměstnavatelů v kraji. Následovala prak-
tická část, kde si přítomní mohli vyzkoušet 
ovládat roboty, auto řízené tabletem či si 
prohlédnout výtvory z  3D tiskárny. Zá-
stupcům jednotlivých škol a vyučujícím 
byly předány publikace „Práce v dílnách“. 
Všem přítomným děkujeme za účast.

Pokud máte zájem se do projektu 
také zapojit, prosím, kontaktujte pro-
jektovou manažerku Ing. Zuzanu Žitnou 
(774 724 456, zitna@mas-krusnehory.cz) 
nebo koordinátora partnerství a  zapo-
jení veřejnosti Ing. Bc. Evu Urbanovou 
(730 145 684, urbanova@mas-krusnehory.
cz). Více informací včetně pozvánek, zá-
pisů a fotek najdete na našich stránkách 
www.mas-krusnehory.cz/map. Můžete 
také navštívit školský portál pro území 
ORP Ostrov na www.huradolavic.cz.

Tesco pomáhá – 
děkujeme za vaše hlasy!

Tomáš Fexa, ředitel, Oblastní charita Ostrov

Chtěli bychom poděkovat těm z  vás, 
kteří jste se rozhodli podpořit nás a naše 
seniory svým hlasem v podobě žetonu 
při nákupu v Tescu Ostrov, a to ve dnech 
8. března až 4. dubna 2017. Získali jsme 
totiž i díky vám nejen 16 273 hlasů, ale 
i nadační příspěvek ve výši 30 000 korun. 
Vaše podpora a zájem pro nás a naše se-
niory hodně znamenají! Děkujeme vám, 
že společně s námi pomáháte!

Město Ostrov nechalo opravit místní 
komunikaci ve Kfelích

Zdeňka Newiaková,
tisková mluvčí, Městský úřad Ostrov

Město Ostrov se rozhodlo pro opravu 
místní komunikace ve Kfelích. Zahájení 
stavby proběhlo v posledním dubnovém 
týdnu a stavební práce na téměř 700 metrů 
dlouhé komunikaci, jejíž rekonstrukce vy-
jde městský rozpočet na 4,4 milionu korun, 
potrvají přibližně měsíc.

V místě dojde k vybudování odvodnění, 
usazeny budou nové betonové obrubníky 
a na komunikaci bude položen nový asfal-
tový povrch, upraveny budou také sjezdy 
na pozemky a do zahrad rodinných domů. 

Asfaltový povrch bude na několika mís-
tech doplněn žulovými zpomalovacími 
polštáři. V místě nedojde k žádné změně 
dopravního značení, pouze zde bude vy-
budováno nové kontejnerové stání pro se-
parovaný odpad. Podél komunikace také 
vyroste nové veřejné osvětlení, osazeno 
bude 20 lamp s LED osvětlovacími tělesy 
a zároveň dojde k položení 780 metrů ka-
belových rozvodů.

„Rekonstrukce by měla být definitivně 
dokončena do 10.  června, kdy místem 
projede tradiční cyklistický amatérský zá-
vod Tour de kolečko,“ doplnil starosta Jo-
sef Železný.

INZERCE

HELP FINANCIAL s.r.o.

  Volejte obchodního zástupce

Mobil: 727 895 461

Půjčíme Vám
od 5 do 50.000,- Kč

RPSN 195,34%
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Na opravu domů u Starého náměstí lze získat dotaci

Zdeňka Newiaková,
tisková mluvčí, Městský úřad Ostrov

Program finanční podpory na obnovu 
objektů v historickém jádru města, který 
město Ostrov spustilo s počátkem roku 
2017, a  který je naplánován na pět let, 
přerozdělí letos až 600 000 korun. Rekon-
strukci fasády musí provést majitel nebo 
spolumajitel některého z domů na přilo-
ženém plánku. Finanční podpora bude 
posléze vyplacena pouze na opravu fa-
sády nebo čelních či štítových stěn, které 
jsou pohledovými částmi objektů. Peníze 
tedy nelze poskytnout na zateplení domů 
či výměnu střechy, oken nebo dveří. Žá-
dost, která splňuje všechny náležitosti 
uvedené na webu města Ostrov v sekci 

„dokumenty“, je potřeba podat zpětně 
(rekonstrukce tedy musí být předfinan-
covaná), vždy do 15.  listopadu daného 
kalendářního roku. Dotace může být po-
skytnuta až do výše 40 % předložených 
nákladů, maximálně ovšem při proinves-
tované částce 440 korun na metr čtve-
reční fasády. Při podání žádosti o dotaci 
je potřeba přesně uvést zaměřenou plo-

chu fasády po odečtení plochy oken 
a dveří či jiných výplní. Podmínky tohoto 
programu také říkají, že je rekonstrukce 
musí být dokončena v uplynulých 12 mě-
sících od data podání žádosti o poskyt-
nutí dotace, doklady potvrzující nákup 
materiálu a služeb pak nesmí být starší 
18 měsíců.

Město Ostrov zatím 
nebude pořizovat další 
domácí kompostéry

Zdeňka Newiaková,
tisková mluvčí, Městský úřad Ostrov

Na podzim roku 2016 požádalo město Ost-
rov o dotaci z evropského Operačního pro-
gramu životní prostředí, na pořízení dalších 
domácích kompostérů (první várka něko-
lika stovek plastových nádob, které slouží 
k ukládání biologického odpadu na zahrád-
kách a zahradách) byla rozdělena mezi ob-
čany počátkem loňského roku. Podmínky 
pro zisk dotace byly splněny, avšak žadatelů 
bylo mnoho a Ostrov nebyl úspěšný a do-
tace nebyla přidělena. Odbor majetkové 
správy Městského úřadu Ostrov proto ne-
bude v letošním roce domácí kompostéry 
pro občany pořizovat. „V případě, že bude 
vypsána nová dotační výzva pro příští rok, 
město Ostrov se do ní opět přihlásí. Seznam 
zájemců tedy zůstane uchován a případní 
další zájemci se do něj mohou nadále hlásit,“ 
uvedla Petra Niederhafnerová z Odboru ma-
jetkové správy. Ta poskytne více informací 
na těchto kontaktech: tel.: 354 224 918 nebo 
pniederhafnerova@ostrov.cz



AKTUALITY Z MĚSTA

Aktuality z Městské policie Ostrov
Ladislav Martínek, zástupce velitele, MP Ostrov

17.  dubna v  15:22 hodin přijali strážníci 
oznámení o třech mladících, kteří jdou smě-
rem z ul. Lidická do ul. Tylova a cestou rozko-
pávají koše a přemisťují kontejnery na odpad 
doprostřed silnice. Muži se chovali dosti ag-
resivně, a proto oznamovatelka ihned kon-
taktovala MP Ostrov. Jelikož se hlídka nachá-
zela na služebně PČR Ostrov, požádala ji 
proto o spolupráci. PČR Ostrov žádosti vy-
hověla a společně s jedním ze strážníků vy-
jela na místo, kde se osoby měly nacházet. Po 
zhruba pěti minutách byli mladíci jedním ze 
strážníků a APK dopadeni a převezeni na slu-
žebnu PČR Ostrov k dalšímu šetření.
17. dubna v 23:10 přijala hlídka MP žádost 
o spolupráci od RZS v ulici Lidická. Zde se 

měla nacházet žena, která kašlala krev. Žá-
dosti strážníci ihned vyhověli a po příjezdu 
na místo byla již RZS se zraněnou ženou, 
která se však neurvale bránila poskytnutí 
první pomoci. Na místo se posléze dostavila 
i hlídka PČR. Kvůli stupňujícímu se agresiv-
nímu chování vůči oběma hlídkám byla žena 
zajištěna. Hlídka PČR si událost na místě pře-
vzala.
18.  dubna proběhla v  našem městě akce 
JEHLA, strážníci proto provedli kontrolu vy-
braných lokalit a během této činnosti nalezli 
tři použité injekční stříkačky, které byly po-
sléze vhozeny do speciálního boxu.
20. dubna rozšířil řady městské policie Ost-
rov nový člen kolektivu, je to Sir Black Cha-
bet, který zvládl zkoušku dle zkušebního 
řádu PČR a tím získal osvědčení o způsobi-
losti psa k použití u obecní policie.
25. dubna v 11:09 se na služebnu MP Os-
trov dostavila oznamovatelka s tím, že v ul. 
Lidická potkala zjevně zmatenou ženu, která 
nevěděla kde je, ani kde bydlí. Ženu usadila 

na lavičku a vysvětlila jí, aby na ní počkala, že 
se pro ni vrátí, až si odvede domů psa. Mezi-
tím žena zmizela neznámo kam a na lavičce 
zanechala jen svou kabelku. Oznamovatelka 
tedy přinesla kabelku na služebnu MP Ost-
rov a ohlásila zmizení ženy. Hlídka mimo jiné 
nalezla v kabelce i finanční obnos ve výši bez-
mála 22 tisíc korun. Vše nakonec dobře do-
padlo a zmatené ženě byl strážníky finanční 
obnos i s ostatními věcmi vrácen.
4. dubna v 19:20 byl zjištěn přestupek z ka-
merového systému, kde figurovali mladíci, 
kteří v  Zámeckém parku v  prostoru vý-
klenku „Velký muž“ dělali nepořádek a  je-
den z nich rozbil skleněnou lahev. Strážníci 
se okamžitě dostavili na místo, kde se na-
cházeli dvě osoby ve věku 17 a 18 let. Hlídka 
mladíkům vysvětlila celou situaci, že ze zá-
znamu kamerového systému je zřejmé, kdo 
se dopouští přestupku. Pod tíhou důkazů se 
mladší z mladíků k přestupku přiznal a místo 
s kamarádem uklidili. Následně byl mladý 
muž řešen dle zákona.

Nová služba pro 
obyvatele města Ostrov

Ilona Leupold, 2. místostarostka města Ostrov

Moji milí spoluobčané města Ostrova, 
dovolte, abych se vám představila. Jsem vaše 
nová místostarostka, a protože politiku chápu 
ne jako práci, ale jako službu občanům, tak 
mou snahou je vytvořit co nejvíce podmínek 
pro lepší žití v našem městě. Prvním a podle 
mne i  zásadním projektem, kterým bych 
chtěla začít, je vytvořit efektivní nástroj po-
moci při přepravování starších a nemohou-
cích občanů k lékaři, do knihovny či na větší 
nákupy, a proto si vám dovoluji nabídnout 
SENIOR EXPRES. Jedná se o službu, kterou 
město svým seniorům a nemohoucím doplatí 
částkou nad rámec jejich možností. Tímto 
projektem jsem se inspirovala v nedalekém 
Sokolově, který jsem navštívila, a kde se SE-
NIOR EXPRES těší velkému zájmu.

Městská policie Ostrov 
přijme do svých řad nové strážníky

Josef Železný, starosta města Ostrov

Nábor nových strážníků probíhá průběžně 
až do plného personálního obsazení.

POŽADAVKY:
• občan České republiky
• bezúhonný
• spolehlivý
• starší 21 let
• tělesně a duševně způsobilý
• dosáhl středního vzdělání s  maturitní 

zkouškou

UVÍTÁME:
• osvědčení o odborné způsobilosti (§ 4d 

zák. 553/1991 Sb.)
• policejní praxi
• znalost práce na PC
• řidičský průkaz skupiny B

NABÍZÍME:
• náborový příspěvek ve výši 50 000 korun 

(20 000 korun po zařazení na pozici stráž-
ník, zbytek rozložený do pravidelných 
měsíčních splátek po 1 000 korun)

• zařazení do platové třídy 7 (13 400–
20 160 korun) po absolvování vstupního 
kurzu/platový stupeň dle praxe

• zvláštní příplatek za riziko a směnnost 
4 500 korun

• osobní příplatek dle dosahovaných vý-
sledků po třech měsících (300 až 4 000 
korun)

• příplatky za práci v SO/NE ve svátek a za 
noční, dle odpracovaných směn

• příspěvek na penzijní připojištění 
a stravné

• pracovní zázemí

V případě zájmu zašlete písemnou žádost 
na adresu: Městská policie Ostrov, Mírové 
náměstí č. p. 733, 363 01 Ostrov, nebo 
osobně na služebnu MP Ostrov k rukám 
ZVMP Ladislava Martínka.

ŽÁDOST MUSÍ OBSAHOVAT:
• Čestné prohlášení o bezúhonnosti
• Čestné prohlášení o spolehlivosti
• Ověřenou kopii dokladu o  nejvyšším 

dosaženém vzdělání
• Strukturovaný životopis
• Výpis z rejstříků trestů

Bližší informace podá zástupce velitele 
Městské policie Ostrov Ladislav Martínek 
ve všední dny mezi 7. a 15. hodinou na tele-
fonu: 702 045 637.

S vybranými uchazeči bude provedeno 
přezkoušení z fyzické připravenosti, poho-
vory a následně psychotesty.



Nejprve chceme zjistit názor vás občanů 
na tento projekt, a proto prosím, vyplňte 
tento anketní lístek a vhoďte do poštovní 
schránky Městského úřadu.

Chybí podle vašeho názoru tato služba 
v našem městě a uvítali byste ji? 

 ANO  NE
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AKTUALITY Z MĚSTA

Slovo starosty
Josef Železný, starosta města Ostrov

Vážení občané,
dovolte, abych se vyjádřil k situaci, která vyús-
tila odvoláním Bc. Pavla Čekana z funkce sta-
rosty města Ostrov, Mgr. Libora Bílka z funkce 
neuvolněného místostarosty a  celé Rady 
města na zasedáních Zastupitelstva města 
Ostrov ve dnech 5. 4. a 12. 4. 2017.

Již od posledních voleb na podzim 2014 
jsme byli svědky toho, jak v rámci našeho za-
stupitelského klubu ČSSD ochabují základní 
demokratické principy a naopak posilují au-
toritářské tendence vycházející ze stylu ve-
dení pana starosty a některých jeho spolupra-
covníků. Otevřená diskuse byla systematicky 
potlačována, přičemž jednotlivé projekty 
se prosazovaly silou bez ohledu na potřebu 
přesvědčovat o  jejich správnosti ostatní za-
stupitele, jejichž připomínky, pochybnosti či 
dotazy se setkávaly s čím dál hlubším opovr-
žením a přezíráním. Vzájemná komunikace 
přitom nevázla pouze mezi panem starostou 
Čekanem a mojí osobou. Na nedostatek in-
formací si opakovaně stěžovali i další členové 
našeho zastupitelského klubu. Systematicky 
tak docházelo k potlačování demokratických 
kontrolních mechanismů na úkor neprůhled-
ného a manipulativního jednání. Celou situaci 
a chování Bc. Pavla Čekana potvrdil ve svém 
vyjádření i předseda OVV ČSSD pan Michal 
Riško (Karlovarský deník 15. dubna 2017).

Situace vyvrcholila při přípravách rekon-
strukce bývalého hotelu Myslivna. Koaliční 
zastupitelé souhlasili s  realizací tohoto zá-
měru, ale bohužel v průběhu příprav se obje-
vila řada nejasných otázek např. kolem finan-
cování a provozu nového hotelu U zámku, či 
v personálním obsazení. Zastupitelům nebyla 
přes opakované urgence několik měsíců před-
ložena smysluplná finanční rozvaha. Předklá-
daný návrh financování stavby a provozování 
hotelu byl pro město neživotaschopný, vedl by 
k jeho předlužení a nemožnosti splácet vysoký 
úvěr. Město by muselo tento projekt dlouho-
době finančně podporovat. Já sám jsem pana 
Mrázka (tvůrce a garanta tohoto projektu) 
vyzval k předložení ročních cash flow, ale do-
posud jsem nic neobdržel. Od vzniku tohoto 
projektu prosazuji názor pro získání silného in-
vestora a provozovatele. Město není schopno 
personálně ani finančně tento projekt zvlád-
nout. A nemohu také unést zajištění tohoto 
projektu v řádech desítek milionů Kč (dodnes 
není známa projektová cena díla) „Ručitel-
ským prohlášením města“.

Vzhledem k tomu, že jsme jako zastupitelé 
složili slib, že budeme hospodárně nakládat 
s  veřejnými prostředky, rozhodli se 3 koa-
liční a 10 opozičních zastupitelů nepodpořit 

tento návrh financování z obavy následných 
právních důsledků. Na jednání koaličních za-
stupitelů před zasedáním Zastupitelstva dne 
25. 1. 2017 vyjádřili 3 koaliční zastupitelé z řad 
ČSSD, že nepodpoří způsob profinancování 
tohoto projektu prostřednictvím založení 
společnosti s ručením omezeným. Tehdejší 
starosta Pavel Čekan reagoval tak, že to vnímá 
jako ztrátu důvěry a proto rezignuje na svoji 
funkci starosty. Pět minut před začátkem za-
sedání Zastupitelstva opustil budovu Měst-
ského úřadu. Tento způsob násilného prosazo-
vání jeho plánů a myšlenek se stal v posledních 
měsících bohužel běžnou záležitostí, která za-
těžovala i samotné úředníky.

Tyto skutečnosti vedly 3 zastupitele za 
ČSSD k rozhodnutí spojit se s opozičními za-
stupiteli a tím zabránit jistým finančním pro-
blémům města v následujících letech jenž by 
vyplynuly z  realizace finančně nákladných 
projektů. Je jisté, že díky silou prosazovaným 
projektům čekají nové vedení města těžká 
rozhodnutí, která ale povedou k ozdravení 

finanční situace města v budoucím období. 
A to i přes to, že výsledek hospodaření za rok 
2016 skončil v přebytku ve výši 108 miliónů ko-
run. Zásluhu na tomto výsledku mají jednak 
vyšší celkové příjmy a zároveň nižší výdaje. Pří-
jmy byly vyšší o 23 milióny Kč (daňové o 35 mi-
liónů Kč, nedaňové naopak nižší o 12 miliónů 
Kč). Výdaje byly nižší o 85 milionů Kč. V rámci 
běžných výdajů nebylo čerpáno plánovaných 
49 milionů, kdy se uspořilo například z důvodu 
nižší vysoutěžené ceny v průběhu výběrových 
řízení, či neprovedení některých plánovaných 
oprav. U kapitálových výdajů, které byly nedo-
čerpány ve výši 36 mil Kč, se jedná o výdaje na 
akce přesahující kalendářní rok.

Dá se tedy říci, že k argumentaci dobrého 
hospodaření obce nestačí pouhá prezentace 
vysokého výsledku hospodaření za daný rok. 
Je důležité provést rozbor tohoto výsledku 
a zjistit co bylo příčinou. V případě nenaplnění 
mandatorních výdajů v roce 2016 je otázkou, 
zda takovéto úspory jsou ekonomickým pří-
nosem do budoucna.
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PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

Základní škola Ostrov, Krušnohorská
Jana Kopecká, pedagožka, ZŠ Ostrov

Poslední dubnový školní den se nesl 
v duchu čarodějnic. Ve škole probíhalo 
čarodějnické vyučování, počítání, kres-
lení, malování, psaní a  nakonec si žáci 
sami vyrobili opravdu zdařilé čaroděj-
nice. Své výrobky vystavili na chodbách 
školy. Konec vyučování završili opéká-
ním vuřtů a věřte, na další vyučování při-
šli do školy všichni žáci a hlavně–všechny 
žákyně.

Žáci PT v rámci exkurze zavítali do MŠ 
ve Stráži, kde se vžili opět do „školkov-
ských“ let. S dětmi si hráli, kreslili a vůbec 
se jim nechtělo vrátit zpět ke školním po-
vinnostem.

V květnu potěšili žáci III. a IV. třídy svým 
vystoupením klientky v  Domově pokoj-
ného stáří v Ostrově. Připravili si pro ně 
ke Dni matek písničky a  básničky. Poté 
jim předali malé dárky v  podobě sádro-
vých srdíček a perníčky, které pro ně sami 
k svátku vyrobili.

Na škole rovněž proběhla ke Dni matek 
recitační a výtvarná soutěž s názvem „Ky-
tička pro maminku.“ Vybírání nejlepšího 
recitátora či nejkrásnějšího výtvarného 
dílka nebylo opravdu jednoduché, a proto 
si malé ocenění odnesli všichni zúčastnění 
žáci.

Dopravní předpisy, jízdu na kole, po-
moc zraněným spolužákům či důležitá 
telefonní čísla si žáci připomenuli a zopa-
kovali v dopravní výchově, kdy v areálu 
Ekocentra byl pro žáky připraven výukový 
dopravní program za asistence pracovníků 
MDDM a MP Ostrov.

V K. Varech proběhlo okresní kolo již 
tradiční soutěže „Praktická dívka“. Dívky 
zde předvedly své umění ve vaření. Ten-
tokrát se vařilo, peklo či jinak upravovalo 
kuřecí maso, poté si pájkou ozdobily pr-
kýnko, vařečku, vyzkoušely si přišívání 
knoflíků a nakonec se utkaly ve vědomost-
ním testu ze správného stolování a zdravé 
výživy. Naši školu reprezentovaly žákyně 
Lenka Didová a Karolína Márthová.

Ostwestjugendakademie Bad Kissingen
Jiří Fresser, pedagog, Gymnázium Ostrov

V rámci spolupráce s partnerskou školou 
Luisenburg-Gymnasium Wunsiedel strá-
vila skupina ostrovských gymnazistů v čele 
s jejich vyučujícím německého jazyka Pe-
trem Fialou týden v německém lázeňském 
městě Bad Kissingen. Gymnazisté se tam 
ovšem nejeli rekreovat, nýbrž aktivně pra-
covat na společném projektu se svými vrs-
tevníky z Wunsiedelu. Projekt si klade za 
cíl aktivně rozvíjet česko-německé vztahy 
a zamýšlet se nad minulostí, současností 
a  budoucností společné Evropy. Pro os-
trovské gymnazisty to byla zároveň skvělá 
příležitost procvičit si svoji němčinu, v níž 
veškerá komunikace probíhala. Kromě 

Bad Kissingenu navštívili studenti také 
univerzitní centrum Würzburg a  zámek 
v Bad Mergentheim, v němž sídlil Řád ně-
meckých rytířů.

I přes velmi nabitý program zbylo na-
šim studentům dost prostoru pro navá-
zání přátelských vztahů s  německými 
gymnazisty, s nimiž si užili spoustu zábavy.

ZUŠ Ostrov
Akce v červnu

Ondřej Šulc, ZUŠ Ostrov

6. 6. 2017 – Ocenění žáků za školní rok 
2016/17, div.sál DK, 17.00 hod.

8. 6. 2017 – Absolventský koncert, Oranže-
rie VH, 17.00 hod.

20. 6. 2017 – Interní koncert, sál ZUŠ, 
17.00 hod.

21. 6. 2017 – Pěvecký absolventský kon-
cert, Oranžerie VH, 17.00 hod.

26. 6. 2017 – Koncert zpěváků, Oranžerie 
VH, 17.00 hod.

MIMO OSTROV:
31. 5.–2. 6. 2017 – Celostátní setkání lite-
rárně dramatických oborů Uherské Hra-
diště (přednáší: Tadeáš Novák, Monolog 
hraje: Markéta Hechtová)

1.–5. 6. 2017 – Mezinárodní soutěž „Pred-
nášam, tedy som“ – Kremnica, SR (před-
nášejí Valerie Bílková, Daniel Bleha, Jakub 
Liška)

2.,3.,4. 6.2017 – Finále TANEČNÍ SKUPINA 
ROKU, postup si vytančily všechny podsku-
piny – mini, děti, junioři

5.,6.,7. 6. 2017 – Mistrovství Evropy con-
temporary a jazz dance, Praha

9.–11. 6. 2017 – Národní přehlídka recitá-
torů Dětská scéna 2017 Svitavy (přednes 
Lucie Čermáková, Jan Rambousek, Karolína 
Joo, Jan Roháč)

9. – 11–6. 2017 – Národní přehlídka diva-
delních souborů do 15 let Dětská scéna Svi-
tavy – soubor NA POSLEDNÍ CHVÍLI před-
stavení „Pac a pusu aneb něco z Broučků“

13.–17. 6. 2017 – Národní kolo soutěže 
Wolkrův Prostějov (přednášejí Matěj Ve-
lička, Ondřej Petrák, Daniel Bleha, Valerie 
Bílková)
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ZUŠ Ostrov vyhlašuje zápis
Jaroslav Chmelík, zástupce ředitelky, 

ZUŠ Ostrov

Vážení rodiče, využijte možnost předběž-
ného zápisu Vašich dětí do výuky v ZUŠ 
pro školní rok 2017/2018. V zářijových ter-
mínech již může být v některých oborech 
obsazeno!!!
HUDEBNÍ OBOR:
Masarykova 717, učebna HN – 
Štěpánka Hamar
13 a 14. června 14.00 – 17.00 hodin
Podmínky přijetí: deklamace rytmu, zpěv 
a transpozice lidové písně
telefon : 353 300 541
VÝTVARNÝ OBOR:
Masarykova 715, ateliér Hany Vaculíkové 
a Lukáše Lercha
Každý všední den od 1. do 28. června
15:00–18:00 hodin
Podmínky přijetí: k nahlédnutí několik 
výtvarných prací

telefon: 353 300 557, 353 300 558, 
606 402 252
TANEČNÍ OBOR:
Masarykova 1195 (školka), 
Mgr. Andrea Burešová
Současný a jazzový tanec, soubor Mirákl:
13. 6. a 20. 6.–14.00 – 18.00hodin,
Současný tanec a pohybové divadlo – 
Karin Wintrová: 13. 6. – 16.45 – 18.30 – 
Masarykova 715, II. patro
14. 6. – 16.00 – 18.00 – Masarykova 1195 
(školka)
telefon : 353 822 063
Podmínky přijetí: rytmus, pohyb
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR:
Masarykova 1195 (školka), 
učebna LDO – Ondřej Šulc
každé pondělí v červnu, 13.40 – 16.50 
hodin
telefon: školka – 353 842 813
Podmínky přijetí : rytmus, tvořivost

SPŠ má mladé matematiky na republikové úrovni 
a prázdniny sice klepou na dveře, ale my právě finišujeme

Lenka Bardová, pedagožka, SPŠ Ostrov

Červen, poslední měsíc školního roku, 
rychle se zbavit školních povinností 
a  hurá na prázdniny. V  tyto dny snad 
žádný školák na nic jiného nemyslí, ale 
naši studenti se i  přesto mají i  v  rámci 
svých školních povinností ještě stále na 
co těšit. Např. osazenstvo druhých roč-
níků, cca 75 žáků, vyráží se svými třídními 
učiteli ve dnech 19. až 23. června utužit 
své vztahy na turistický kurz do Posázaví, 
kde se mohou těšit nejen na spousty 
sportovních aktivit, ale i na krásy zdejšího 
kraje a celou řadu nezapomenutelných 
zážitků. O  výletech a  exkurzích dalších 
tříd nemluvě, vždyť němčináři již nyní 
plánují zářijový zájezd do Vídně, a to se 
teprve před nedávnem vrátili z  výměn-
ného pobytu v bavorském Forchheimu. 
Páni učitelé sice do světa vyslali absol-
venty ze šesti maturitních tříd, a  ti 
úspěšní si také již 31. května převzali svá 
maturitní vysvědčení, k  čemuž gratulu-
jeme nejen jim samým, ale všem, kteří 
k  tomuto prvnímu velkému životnímu 
úspěchu přispěli, vedení školy již nyní in-
tenzivně žije školním rokem 2017/18  – 
zabývá se studenty budoucími, vždyť při-
jímací řízení absolvovalo ve dvou termí-
nech cca 600 žáků 9. tříd.

Alfou a omegou životů našich studentů 
samozřejmě nejsou jen školní povinnosti, 
a o to víc nás těší zájem některých z nich 
o další odborný a profesní růst, který je při-
vedl před porotu krajského kola Středo-
školské odborné činnosti (SOČ) v Chebu, 
kde pro naši školu získali tři první místa 
v kategoriích Informatika, Ochrana život-
ního prostředí a Elektrotechnika, v dalších 
kategoriích naši studenti získali několik 

druhých a třetích míst, všem gratulujeme 
a postupujícím držíme palce v kole celo-
státním.

O tom, že naši studenti jsou schopni 
uspět i na poli přírodních věd, nás pře-
svědčil např. student prvního ročníku 
oboru Strojírenství RICHARD KOKŠTEIN, 
kterému se povedlo získat v Celostátní 
matematické soutěži plný počet bodů 
a obsadit tak v rámci ČR druhou příčku. 
Jeho soupeř, Tomáš Valenta, student tře-
tího ročníku oboru Informatika, se sice 
v  matematické soutěži umístil ve dru-
hého desítce, stejně jako další dva naši 
soutěžící, skóre však napravil vítězstvím 
v krajském kole fyzikální olympiády.

O tom, že sport je důležitou součástí 
tradice naší školy, se přesvědčujeme den-
nodenně, utužuje vztahy, vytváří přátel-
ství napříč ročníky. Všem sportovcům za 
reprezentaci školy děkujeme a na závěr jen 
zmínka o úspěšném tažení našich basket-
balistů z úst Mgr. Václava Klečky st.: „Naši 
basketbalisté se zúčastnili celkem čtyř 
turnajů. Nejdříve zvítězili v okresním kole 
basketbalu pětičlenných družstev (okres 
KV), následně v krajském kole podlehli až 
ve finále Gymnáziu Sokolov a obsadili tak 
druhou příčku. V basketbalové modifikaci 
3+3 však nenašli ani v okrese a ani v kraji 
přemožitele a s přehledem zvítězili, škoda, 
že letos není republikové finále. Ve všech 
zápasech střídavě nastupovali Boyko, 
Rajzl, Štěpánek, Dicze, Čepelák, Boukal 
a Nguyen. Děkujeme.“

Nejen sportu zdar a  prázdninovým 
dobrodružstvím vstříc!
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MDDM Ostrov v červnu 2017
Zuzana Janecká, MDDM Ostrov

OLYMPIÁDA MATEŘSKÝCH ŠKOL
7. června 10.00 hod.
Děti z  ostrovských MŠ se v  Zámeckém 
parku utkají o  pohár MDDM Ostrov. Le-
tošní soutěže jsme připravili na téma „zví-
řátka“.
KULIČKIÁDA
8. června 13.30 hod.
Tradiční jarní hru kuličky si na hřiště MDDM 
přijdou zahrát děti ŠD ZŠ Májová.
T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH 2017
21. června 17.00 hod.
Staňte se součástí největšího běžeckého 
svátku v  ČR a  rozběhejte s  námi Ostrov 
v rámci celosvětových oslav Olympijského 
dne. Součástí běhu je i podpora Olympijské 
nadace, jejímž posláním je pomáhat dětem, 
které by se bez cizí pomoci ke sportu ne-
dostaly.

V  Zámeckém parku odstartujeme tři 
běhy v délkách 0,5 km, 1 km a 5km. V 17.00 
hod. vyběhnou nejmladší účastníci katego-
rií 5–10 let a 10–15 let. Výstřelem v 18.00 
hod. z éteru Radiožurnálu odstartuje po 
celé republice hlavní závod dospěláků.

Registrace do závodu: www.olympijsky-
beh.cz/registrace

V případě registrace do 6. 6. máte mož-
nost výběru trička olympijského běhu.

Startovné: děti zdarma, dospělí 100 Kč, 
z každé stokoruny jde 20 Kč olympijské na-
daci Startovní balíčky pro všechny platící. 
Děti obdrží medaile a  propagační drob-
nosti. Podrobné informace k akci najdete 
na našem webu.

OSTROVSKÝ DEN PLNÝ FOTBALU
24. června 8.00–20.00 hod.
Přijďte fandit fotbalovým přípravkám, které 
se utkají v rámci 8. ročník velkého celorepub-
likového turnaje v areálu FK Ostrov. Do Os-
trova přijede až šedesát mužstev se šesti sty 
dětmi. Kromě fotbalu čeká malé sportovce 
i doprovodný program a bohatá tombola.
HLEDÁME POSILY DO TÝMU
Pro nadcházející školní rok 2017/2018 hle-
dáme nové vedoucí pro zájmové útvary ro-
botika, balet, stolní tenis, step, aikido, spor-
tovní hry a míčové hry. Nebráníme se ani 
zcela novým kroužkům. Přijďte s nápadem 
a my vám ho pomůžeme realizovat. Výho-
dou pedagogické minimum, kladný vztah 
k práci s dětmi a organizační schopnosti.

Zájemci se mohou hlásit u pana Faktora 
na tel. 731 615 657 nebo na faktor@mdd-
mostrov.cz
Sportovní areál
V  červnu všechna sportoviště otevřena: 
všední dny 9.00–20.00 hod., víkendy 10.00–
20.00 hod. Rezervace kurtů a fotbalového 
minihřiště: všední dny na tel. 736 505 681
Zimní stadion Ostrov
V  měsíci červnu probíhá pravidelná od-
stávka ledové plochy.
Provoz budovy MDDM
V měsíci červnu otevřeno: všední dny 8.00–
18.00 hod.
KONTAKTY
informace: 736 505 681; akce: 736 505 684, 
zájmová činnost: 731 615 657; doprava, 
ubytování: 736 505 683; zimní stadion: 
601 089 332; ekonomický úsek: 736 505 685
www.mddmostrov.cz

JSTE ABSOLVENT, 
ANEBO UVAŽUJETE O ZMĚNĚ? 

Do OSTROVA a NEJDKU 
hledáme nové posily:
  ADMINISTRATIVA

  OBCHOD A NÁKUP

  VÝVOJ A KVALITA

  VÝROBA, LOGISTIKA 
A INDUSTRIALIZACE

Co nabízíme?
  dětské hlídací centrum  
již od brzkých ranních hodin

  profesní a kariérní rozvoje  
a podpora vzdělávání 

  zajímavé výdělky a benefity

  dotované stravování 24/7

  5 týdnů dovolené

zamestnani@witte-automotive.cz www.witte-automotive.cz tel. 735 763 222

inzerce

ZŠ Ostrov, Myslbekova
Zdena Nováková, pedagožka, 

ZŠ JVM a MŠ Ostrov

Letní prázdniny se nezadržitelně blíží 
a  žáky kromě závěrečných prací čekají 
také výlety a exkurze. Ukončují se školní 
celoroční soutěže. Jak dopadly, se můžete 
dozvědět na našich webových stránkách 
www.zsams ostrov.cz.

Jedním z  nejočekávanějších dnů je 
26. červen – Projektový den. Děti se mo-
hou těšit na plnění úkolů, které pro ně 
budou připraveny na hřišti a  v  prosto-
rách školy. Na tento den přislíbily účast 
záchranné složky a  jiné organizace, jako 
např.: Policie ČR, Městská policie Ostrov, 
Hasiči Ostrov, Český červený kříž, Asoci-
ace záchranný kruh, Tyflocentrum Karlovy 
Vary, Záchranná a odchytová služba pro 
zvířata Chodov, Bovys a  Scolarest. Od-
měny budou zakoupeny z fondu SPRŠ.

Nedílnou součástí konce školního roku 
je rozloučení s předškoláky v mateřské škole 
dne 27. června 2017 a slavnostní předání 
vysvědčení žákům 9. tříd v kostele Zvěsto-
vání Panny Marie dne 30. června 2017.

Všem dětem a učitelům přeji klidné pro-
žití letních prázdnin.
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Městská knihovna Ostrov v červnu
Jana Múčková, knihovnice, MK Ostrov

VÝSTAVA OBRAZŮ
červen, Oranžerie Václava Havla
Zveme vás na výstavu obrazů, které vytvo-
řili studenti výtvarného oboru pro dospělé 
při ZUŠ Ostrov pod vedením Lukáše Lercha.
JANE VESELÁ
červen, chodby Oddělení pro dospělé
Přijďte se podívat na zajímavou výstavu os-
trovské malířky Jany Veselé.
RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ
1. 6. , 15.30, učebna
Přijďte se odreagovat od každodenních po-
vinností. Omalovánky nejsou jen pro děti, 
donutí vás „vypnout“ a nepřemýšlet nad 
věcmi, které vás během dne stresují, přine-
sou vám příjemný pocit z tvoření, nemluvě 
o psychologickém vlivu barev. Máme pro 
vás spoustu omalovánek s různými motivy, 
relaxační hudbu, kávu i čaj. Pastelky či fixy 
si můžete přinést vlastní, nebo vám je půj-
číme.
ČTVRTLETNÍK AMATÉRSKÝCH FILMŮ
5. 6. , 16.30, učebna
Amatérská filmová kronika Ostrova a okolí. 
Autor: Stanislav Churý. Program: Procházka 
Ostrovem (Vladimír Kříž); Rekonstrukce 
zámku (MÚ); Ztráta svobody (epizoda 12. 
století); Folklor – Polsko; My, Ostrováci (Cy-
ril Pejchal); Prezident v Ostrově; Když zaú-
točily včely; Gymnastky
PROČ A JAK PSYCHOSOMATIKA 
FUNGUJE
7.  6.  , 17.00, Oranžerie Václava Havla, 
vstupné: 150 Kč (100 Kč v předprodeji, 
senioři 70+ ZDARMA)
Srdečně vás zveme na přednášku MUDr. Jar-
mily Klímové. Povídání o psychosomatice, 
o které se ještě nedávno s nadsázkou hovo-
řilo jako o medicíně budoucnosti. Psychoso-
matika odkrývá souvislosti mezi tělem a psy-
chikou člověka a poukazuje na psychické po-
zadí řady somatických onemocnění.
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
8.  6.  , 16.00, Oranžerie Václava Havla, 
vstupné: dobrovolné
Koncert absolventa Základní umělecké 
školy Ostrov
TRAKSLETTY
9.  6.  , 16.00, Oranžerie Václava Havla, 
vstupné: dobrovolné
Závěrečný koncert souboru Traksletty ze 
Základní umělecké školy Ostrov, který vede 
Josef Traksl

VÍTĚZNÝ DECH
14. 6.  , 18.00, Oranžerie Václava Havla, 
vstupné: 70 Kč (50 Kč v předprodeji)
Přednáška mongolské rodačky Gantulga 
Ganjuur o dýchání. Dýchání v našem těle 
představuje zcela unikátní fenomén. Jedná 
se o jedinou tělesnou funkci, která může 
probíhat buď zcela automaticky, anebo 
může být řízena naší vůlí. Dýchání tvoří 
hranici mezi naším vědomým a  nevědo-
mým životem.
ZDRAVÉ JÓGOVÁNÍ S PETROU PETRAKI
17.  6.  , 9.30, Oranžerie Václava Havla, 
vstupné: 150 Kč
Zveme vás na sobotní jógování vhodné 
pro všechny, kdo chtějí s jógou teprve za-
čít nebo se zdokonalit v jógových ásanách 
(pozicích).
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
21. 6. , 17. 00, Oranžerie Václava Havla, 
vstupné: dobrovolné
Pěvecký koncert absolventů Základní umě-
lecké školy Ostrov, pod vedením Kateřiny 
Bodlákové
KONCERT ZPĚVÁKŮ
26. 6. , Oranžerie Václava Havla, vstupné: 
dobrovolné
Pěvecké vystoupení žáků Základní umě-
lecké školy Ostrov, pod vedením Kateřiny 
Bodlákové

Máte-li zájem o některou z našich akcí, 
rezervujte si vstupenku v dostatečném 
předstihu. V  případě malého počtu re-
zervací, jsme nuceni akci zrušit. U  vybra-
ných akcí nabízíme možnost zakoupení 
levnějších vstupenek v předprodeji a také 
vstupenky zdarma pro seniory ve věku 70 
a více let. Rezervace vstupenek je možné 
učinit on-line na našich webových strán-
kách, případně telefonicky, e-mailem nebo 
osobně. Upozorňujeme na možnost změny 
programu, proto sledujte naše webové a fa-
cebookové stránky.

Chcete získat volnou vstupenku pro děti 
do ZOO Plzeň? Pak stačí, když váš malý čte-
nář do konce roku nasbírá dvanáct razítek 
na herní kartu, kterou si může vyzvednout 
v knihovně. Razítka získají za výpůjčku jaké-
koli knihy o přírodě.

Připomínáme, že nabízíme službu s ná-
zvem TEMATICKÉ TAŠKY. Nevíte co si půj-
čit? Nemáte čas hledat v regálu knihu, která 
vás zaujme? Máte rádi překvapení? Nechte 
to na nás a my vám vybereme. Stačí zavo-
lat, zvolit téma a my vám připravíme tašku 
plnou knih. Nabízíme tato témata: SHER-
LOCK PÁTRÁ (detektivky), PLAMÍNKOVÉ 
(romantické romány), MESSERSCHMIT-
TKY (válečná tematika), STRACHOMOR 
(sci-fi, horory), DOBROMILKY (romány 

pro ženy), CHLAPSKÉ (dobrodružné ro-
mány), VŠEHOCHUŤKY (směs různých 
žánrů v jedné tašce).

Od dubna také můžete využít možnost 
úhrady poplatků pomocí platební karty. 
Tímto způsobem lze platit poplatky v mi-
nimální výši 50 Kč.

S blížícími letními prázdninami se blíží 
také změna provozní doby. V červenci a sr-
pnu bude knihovna od 12 do 13 hodin uza-
vřena, každý pátek bude otevřeno pouze 
od 9 do 12 hodin a každou sobotu bude 
zavřeno. Přesný rozpis provozní doby nalez-
nete na webových stránkách knihovny.

Veškeré informace o akcích a službách 
knihovny naleznete na www.mkostrov.cz, 
www.facebook.com/knihovnaostrov. Uví-
táme jakékoli dotazy a náměty, které nám 
můžete posílat na info@mkostrov.cz. Sa-
mozřejmě můžete také volat, a to na tel. č.: 
353 434 300, 773 546 490.

Kalendář veřejných 
turistických akcí 
v červnu 2017

František Wohlmuth, předseda 
KČT Slovan Karlovy Vary

3. 6. Přehrada Janov a rozhledna Jeřabina 
v Krušných horách
10. 6. Z Bečova za minerálními prameny
17.  6. Karlovy Vary – KV50, Karlovarský 
letní slunovrat
Turistika pro nejširší veřejnost
24. 6. Podél Mže od soutoku s Kosím poto-
kem do Pavlovic

Bližší informace (doba odjezdu, počet 
km, organizační propozice) budou k  dis-
pozici vždy od středy pro příslušný sobotní 
termín ve vitríně KČT na Mírovém náměstí 
v Ostrově (u autobusové zastávky) nebo na 
adrese: www.kctkvary.cz

U Slapské přehrady
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Kontakty: Toyoda Gosei Czech, s.r.o.
Průmyslová 2, 431 51 Klášterec nad Ohří
Nikola Strnadová, e-mail: prace@tgcz.cz, tel.: +420 736 525 726
www.tgcz.cz

Projektový inženýr

Požadujeme: aktivní znalost AJ 
nebo NJ, znalost metodiky řízení 
projektů, znalost MS Office, ŘP sk. 
B, praxi v řízení projektů

Inženýr kvality

Požadujeme: aktivní znalost AJ 
nebo NJ, praxi v oblasti kontroly 
kvality, znalost čtení technické 
dokumentace, ŘP sk. B

Operátor výroby

Požadujeme: manuální zručnost, 
ochotu pracovat na směny, praxe 
ve výrobní společnosti výhodou

Technik

Požadujeme: vyhláška č. 50/§ 6, 
vzdělání elektrotechnického smě-
ru, základní znalost programování 
PLC výhodou, alespoň základní 
znalost AJ

Více k volným pozicím naleznete na www.tgcz.cz

HLEDÁME PRO NOVÝ VÝROBNÍ ZÁVOD:
Údržbář

Požadujeme: vyhláška č. 50 pod-
mínkou, manuální zručnost, praxe 
výhodou

Nákupčí

Požadujeme: komunikativní 
znalost AJ, zkušenosti s jednáním 
s dodavateli, znalost automotive 
standardů výhodou, znalost MS 
Office

Pracovní uplatnění 
u nás najdou i absolventi 
či kandidáti bez praxe.

15
YEARS WITH YOU

let
S vámi

inzerce

Virtuální univerzita 3. věku v knihovně
Jana Múčková, MK Ostrov

Již od roku 2014 probíhá v  Městské 
knihovně Ostrov Virtuální univerzita 
3. věku ve spolupráci s Provozně ekono-
mickou fakultou České zemědělské uni-
verzity v Praze. Jedná se o zájmové vzdělá-
vání seniorů. Vzdělávání je neprofesní 
a  studenti si mohou sami volit témata, 
která je zajímají a která během jednoho 
semestru probírají do detailu. Na závěr ka-
ždého semestru musí projít testem, který 
prověří, zda o daném tématu mají dosta-
tek informací. Studenti se v  knihovně 
scházejí dvakrát měsíčně na přednášky, 
které probíhají formou video záznamů. Při 

každém takovém setkání pa-
nuje velice uvolněná a přátel-
ská atmosféra. Po ukončení 
přednášky studenti s oblibou 
ještě vášnivě diskutují o  pro-
braném tématu.

Během tří let studia pro-
šli studenti těmito tématy: 
Lidské zdraví, Kouzelná geo-
metrie, Barokní architektura 
v Čechách, Genealogie – Hle-
dáme své předky, Obklopeni 
textilem, České dějiny a jejich 
souvislosti. Všechna témata byla velice 
zajímavá, ale nejvíce si studenti užili Ge-
nealogii. Přednášejícího Ing. Mgr. Martina 
Slabocha, Ph.D. jsme dokonce pozvali na 
prezenční přednášku k nám do knihovny.

V úterý 18. dubna naši studenti ukon-
čili již 3. ročník studia a 11. května 2017 se 
za doprovodu starosty Josefa Železného 
zúčastnili slavnostní promoce, která pro-
běhla v aule ČZU v Praze. Domů si dojatí 
studenti odvezli Osvědčení o absolutoriu. 
Všichni slíbili, že pro ně promocí studium 
nekončí a budou pokračovat dál. Dokonce 
si už zvolili i téma pro další semestr, a to 
Cestování – co jste možná nevěděli.

Studium je přístupné i dalším zájemcům. 
Pokud by někdo měl zájem o toto zájmové 
vzdělávání, tak není nic jednoduššího než 
zajít do naší knihovny a přihlásit se. Budeme 
velice rádi, když se řady našich studentů roz-
rostou o další zvídavé seniory.

13. června 2017 naši knihovnu čeká velká 
akce – Závěrečný seminář Virtuální uni-
verzity 3. věku. Sjedou se k nám studenti 
z konzultačních středisek z různých koutů 
naší republiky, aby jim mohly být slavnostně 
předány Pamětní listy za poslední semestr. 
Studenti tak budou mít skvělou příležitost 
setkat se se studenty z jiných středisek a sdě-
lit si své zkušenosti a zážitky ze studia.
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KABEL OSTROV
Plán vysílání – červen 2017

Libuše Benešová, jednatelka, Kabel Ostrov

1. června | 18:00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis
 · Pořad: Kulturní měšec
 · Pořad: Archiv KT

8. června | 18:00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis + Policejní 

zpravodajství
 · Pořad: S-MIX

15. ledna | 18:00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis
 · Pořad: Škola hrou
 · Pořad: Rozcestník

21. června | 15:00 hod.
 · Přímý přenos jednání Zastupitelstva města

22. června | 18:00 hod.
 · Záznam jednání Zastupitelstva města

29. června | 18:00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis + Policejní 

zpravodajství
 · Pořad: Autoperiskop

Změna pořadů vyhrazena! Jakékoli ná-
vrhy, připomínky nebo dotazy můžete te-
lefonovat či zaslat textovou zprávou na tel.: 
777 572 089 nebo napsat na: marketing@
tv-ostrov.cz.
Premiéra vysílání: čtvrtek 18.00 hodin 
(v případě Zastupitelstva středa od 15.00 h.).
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.

INZERCE

Skautská výstava – prázdninová inspirace

Josef Macke

Čas letních prázdnin se kvapem blíží. Těch 
pár týdnů uplyne jako voda a děti se rozu-
tečou do všech koutů naší krásné vlasti. 
Někteří ochutnají slanou mořskou vodu, 
další zas pokoří horské velikány. Možností, 
jak užít si prázdniny, je jistě bezpočet. Kdo 
z vás vyrazí na letní tábor? Skauti určitě 
ano. A právě proto vám snad malou inspi-
rací na to pravé prázdninové dobrodruž-
ství může být i skautská výstava, která pro-
běhne ve Dvoraně ostrovského zámku 
a potrvá až do konce prázdnin. Na verni-
sáž vás srdečně zveme 8. června 2017 od 
17 hodin.

Výstava vznikla již v  loňském roce 
u příležitosti 70. oslav založení skautských 
oddílů ORION Karlovy Vary a  Bystřina 
Hroznětín. Výstava mapuje historii a sou-

časnost nejen těchto oddílů, ale poodha-
luje i počátky skautingu na Karlovarsku. 
Krátce je také zmapována historie junácké 
činnosti v Ostrově.

Mohlo by se zdát, že skauting, jehož his-
torie sahá do počátků 20. století, již dnes 
není „IN“, výstava však ukazuje pravý opak. 
Skauting to je přátelství, báječné dobro-
družství, nevšední zážitky, ale i seberozvoj, 
pomoc druhým. Je to cesta k lepšímu ži-
votu.

I  ty se můžeš stát skautkou, skautem 
stačí jen vzít za kliku u skautské klubovny 
a  vstoupit mezi nás. Klubovny přístavu 
ORION jsou převážně ve skautském domě 
v Karlových Varech Tašovicích. Hroznětín-
ští skauti se pak schází každé úterý od 
17:00 v klubovně v Hroznětíně ve Školní 
ulici č.p. 333 (vchod v zadní části domu, 
přístupný přes zahradu).

Noc kostelů 2017 v Ostrově
Pavel Rieger, Římskokatolická farnost Ostrov

Tradiční akce noc kostelů se koná téměř ve 
všech evropských státech. Nejinak je tomu 
u nás. V České republice se koná každoročně 
od roku 2009. I v letošním roce se otevře více 
než tisícovka kostelů a modliteben.

Termín Noci kostelů 2017 – 9. června – 
je téměř letní, a tak věříme, že návštěvníci 
mohou strávit příjemný večer. Římskokato-
lická farnost v Ostrově připravila pro veřej-
nost bohatý program.

Letošní ročník je u nás v některých ohle-
dech mimořádný. Především je tu v tento 
večer možnost navštívit běžně nepřístupný 
kostel sv. Jakuba Většího na ostrovském 
hřbitově. Komentované prohlídky budou 
v 18 hodin a ve 22 hodin. Dalším počinem je 
otevření (jen pro tento večer) farní cukrárny 

„U  Mlsného Nithina“. Připravíme pro vás 
úžasné dobroty, jejichž zakoupením podpo-
říte projekt „Adopce na dálku“. Bližší infor-
mace se dozvíte při návštěvě farní cukrárny.

Ve farním kostele sv. Michaela Archanděla 
a Panny Marie Věrné bude připraven prohlíd-
kový okruh s popisky významných prvků mo-
biliáře. V rámci prohlídky je možno vystoupat 
na věž kostela se zvonicí a podniknout trochu 
dobrodružný výstup na půdu kostela, kde uvi-
díte historický krov střechy kostela.

Pro dobrodružné povahy je připraven 
„Kostel-caching Lukáše Lercha“, který vás zá-
bavnou formou hledání a nalézání provede 
celým kostelem a dozvíte se spoustu zajíma-
vých informací.

Ti, kteří hledají odpovědi na otázky víry 
a duchovního života, mohou využít k roz-
hovoru přítomnosti duchovního Římskoka-
tolické farnosti Ostrov

Po celý večer bude v kostele připraven 
i kulturní program, který začne v 18 hodin 
pravidelnou bohoslužbou.
Kulturní program
18.00 Pravidelná Mše svatá
18.45 Návštěvníky přivítá P.Marek Bonaven-
tura Hric
19.00 – 19.45 Vystoupení trubačů VLS Kar-
lovy Vary Doupovští Slivoni
20.00 – Krátká přednáška pro širokou veřej-
nost o funkčních prostorech kostela. Tuto 
poutavou přednášku si pro veřejnost při-
pravil kaplan Římskokatolické farnosti Mi-
lan Geiger
20.30  – Varhany  – nástroj nekonečných 
možností. Jedinečná příležitost se dozvědět 
něco o tomto nástroji s ukázkami hry na 
varhany. S možnostmi tohoto nástroje vás 
seznámí Jan Breindl
Doprovodný program:
• Zpřístupněný hřbitovní kostel sv. Jakuba – 

komentovaná prohlídka v 18.00 a 20.00
• Otevřená farní cukrárna „U mlsného 

Nithina“
• Pro dobrodružné návštěvníky „Kostel 

caching Lukáše Lercha“
• Zpřístupněné prostory věže a půdy 

kostela
• Rozhovor s duchovním ŘKF Ostrov
Římskokatolická farnost Ostrov vás zve ke 
strávení příjemného pátečního večera.
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Češi jsou národem houbařů – oblíbená fráze, nekonečně opakovaná 
a ve své podstatě i přesná. Kdo ale je nebo by měl být houbař?

Martin Chochel

Houbař by především měl být milovníkem 
přírody a procházek v ní, zejména tedy v její 
lesní části. Ale houbaření (rozuměj „sběr 
hub“) se nemusí takto omezovat, houby 
rostou na loukách, na stromech a pařezech 
kolem cest, dokonce velmi hojně i v měst-
ských parcích.

Houbař, ač nemusí být nutně myko-
log, stejně jako mykolog nemusí být vždy 
houbařem, by měl znát minimálně, jak vy-
padají prudce a smrtelně jedovaté druhy, 
tedy alespoň ty, které se vyskytují obecně. 
Je to paradox, ale vědět, jak pojmenovat 
každý druh z  desítek druhů hřibovitých, 
není základem pro přežití houbařské vášně. 
Poznání smrtelného nebezpečí a nepodleh-
nutí mu, posouvá veškerý vývoj kupředu.

Houbař by měl být milovníkem přírody. 
Že už jsem to psal? Přikládám k tomu větší 
důraz, než k lecčemus ostatnímu – jde o to, 
že houbaření je spotřeba, respektive pre-
dace druhů, u níž počítáme, že se jí budeme 
věnovat opakovaně. Halama bez vztahu 
k přírodě za sebou zanechává spoušť v po-
době množství odpadků, rozvrtaného listí, 

rozkopaných plodnic „prašivek“, ulámané 
větve, do smrti traumatizované zajíce 
a veverky… takových halamů je opravdu 
hodně, jejich invaze znamená, že celá řada 
hub v následujících letech na svém místě 
ani nemusí růst. Spolu s výše jmenovaným 
výčtem může dojít i k ohrožení vzácných 
druhů rostlin a živočichů. Že je to dílem ig-
norance a velkým dílem nedostatkem em-
patie, pramenícím z nedostatečné znalosti 
přírody a lásky k ní a z nízké úrovně poznání, 
či spíše základnímu houbařskému vzdělání.

Ideální houbař je tedy ten, kdo má rád pří-
rodu (Už se opakuju, co? Ale tohle by se přejíst 
nemělo.), zná víc, než jen pouhé dělení hub 
na chladiče a mech, vnímá krásu (lesa, květů, 
pestrých klobouků hub a  jejich bizardních 
tvarů…), když je v lese, nikdo o něm v podstatě 
neví, hanba by ho fackovala, kdyby něco někde 
jen tak odhodil, atd., atd…

Snad tedy můj dlouhý poetický úvod 
neodradil od dalšího čtení, slibuji, že se už 
pokusím být konstruktivní. Můj úvod měl 
především nalákat všechny, kteří splňují výše 
uvedené charakteristiky, případně ty, kterým 
sáhl do svědomí a oni pocítili touhu těchto 
charakterových a vědomostních met dosáh-

nout. Srdečně pak všechny zvu na plánova-
nou houbařsko-mykologicko-uměleckou 
výstavu, která bude k vidění od června 
do poloviny září v ostrovském klášterním 
areálu. Vystaveny budou zejména dřevěné 
houby pana Dalibora Novotného z Liptov-
ského Hrádku na Slovensku, dále fotografie 
zapůjčené z rokycanského muzea, to celé se 
pak já pokusím doplnit cyklem přednášek 
o houbách a přírodě Ostrova a jeho okolí, 
doplněné výstavkami aktuálně rostoucích 
druhů (tady nelze predikovat, můžou přijít 
tropy a neporoste nic).

Jen na okraj: tuto upoutávku píšu na 
konci dubna a, klepu na dřevo, letošní hou-
bařská sezóna už začala hojným růstem 
smržovitých hub a  pokud vydrží počasí 
(a nemyslím tím sníh z posledních dnů), již 
brzy vypukne sezóna májovek, podtrnek, 
sírovců a dalších jarních druhů. Léto si za-
tím předpovídat netroufám.

Seniorské poděkování
Ema Brázdová, účastnice výtvarného 

a tanečního kurzu ZUŠ

Rády bychom poděkovaly ředitelce ZUŠ Ireně 
Konývkové za výborný nápad a jeho realizaci 

– i v Ostrově zpestřit a obohatit život seniorů 
výtvarnými, tanečními, hudebními a literárně 
dramatickými aktivitami. Dále pak děkujeme 
zastupitelům města za finanční zabezpečení 
celého programu. Veliká pochvala patří Lukáši 
Lerchovi. Svědomitě a přesvědčivě nás po celý 
školní rok uvádí do zákonitostí a tajů výtvar-
ného umění, vysvětluje, ukazuje, radí. Vede 
nás jemně, taktně a citlivě, aby nás výsledky 
výtvarného snažení těšily.
Pane učiteli, děkujeme!

Jak se nám během školního roku dařilo, si 
můžete prohlédnout na naší výstavě v Oranže-
rii Václava Havla v Městské knihovně Ostrov v 
červnu 2017.
K poděkování ředitelce ZUŠ a zastupitelům 
města se připojují též seniorky tančící pod 
vedením Karin Wintrové. Na vlnách rozma-
nité hudby nás zvolna a nenápadně vede 
do krajiny baletu, scénického a výrazového 
tance. V choreografiích nechybí ani zklidnění, 
posilování, protažení, pohybová koordinace 
či kreativita. Pro závěrečné choreografie vy-
tvořené na pohybu umně volí polohu, která 
respektuje naše pohybové možnosti a umož-
ňuje nám procítit radost z našeho baletního a 
tanečního pohybu. Paní učitelko, za velice pří-
jemné taneční hodiny vám děkujeme.

Ekocentrum v červnu 2017
POZNEJ A CHRAŇ
do listopadu
Vědomostní soutěž pro všechny zvídavé. 
Každý týden najdete na nástěnce ve vstupní 
hale EC jednu otázku týkající se našich zvířá-
tek nebo zvířat ve volné přírodě. Do soutěže 
se může přihlásit kdokoli řádným vyplněním 
soutěžní kartičky. Nezapomeňte uvést své 
jméno, příjmení, adresu a telefon, abychom 
vás v případě výhry mohli kontaktovat. Vždy 
na konci měsíce vylosujeme ze správných 
odpovědí čtyři výherce, jejichž jména uve-
řejníme na nástěnce EC.
PROHLÍDKY PRO ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
Po–Pá 8.30–12.00 hod.
V dopoledních hodinách rádi přivítáme děti 
z MŠ, ZŠ i SŠ na prohlídky s odborným vý-
kladem. Prohlídka trvá cca 40 minut. Děti se 
poutavým vyprávěním seznámí s místní fau-
nou, mohou si určitá zvířátka pohladit, po-
chovat popř. nakrmit. Nutná předchozí re-
zervace na tel. 731 615 658 nebo 602 600 995.
NÁVŠTĚVNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST
Po–Ne 13.00–17.00 hod.
Navštivte náš malý ráj zvířat v zahradě kláš-
terního areálu a zažijte bezprostřední kontakt 
s některými druhy zvířat, který se vám jinde 

nenaskytne. Najdete tu drobné hlodavce, 
hady, obojživelníky, pavouky, ryby, exotické 
i dravé ptáky, malé šelmy i skot. Vstup zdarma.
PODĚKOVÁNÍ
Za nasušené květy pampelišek děkujeme 
všem dětem a jejich učitelkám z MŠ Merklín 
(především paní Kateřině Kässové). Pochut-
nají si na nich nejen drobní hlodavci, ale i le-
guáni a želvičky. Poděkování patří také všem 
návštěvníkům, kteří nás zásobují sušeným pe-
čivem a dalšími laskominami pro naše zvířátka. 
Budeme velice rádi za další takovou podporu.
HLEDÁME POSILY DO TÝMU
Pro nadcházející školní rok 2017/2018 hle-
dáme nové vedoucí přírodovědných, eko-
logických, badatelských a dalších kroužků 
nejen s environmentální tematikou. Rádi 
přivítáme i jakékoli další nápady na nové 
zajímavé kroužky. Výhodou pedagogické 
minimum, kladný vztah k  práci s  dětmi 
a organizační schopnosti. Zájemci se mo-
hou hlásit v kanceláři EC nebo na zluticka@
eko.mddmostrov.cz

Informace k akcím a příměstským tá-
borům: Po–Pá 10.00–17.00 hod. na tel. 
731 615 658, 602 600 995, FB – Ekocentrum 
MDDM Ostrov, www.mddmostrov.cz
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Pozvání na 
Zámecké divadlo

Markéta Jeništová, produkční DK Ostrov
Jan Mareš, principál a režisér, Ochotníci Ostrov

Rokem 2016 skončila „Divadení scéna DK 
Ostrov“, nelekejte se, jen jsme převlékli kos-
tým. Založili jsme spolek s názvem „Diva-
delní spolek Ochotníci Ostrov.“ Myslíme si, 
že slovo ochotníci nejlépe vyjadřuje naši 
činnost. V současné době máme na reper-
toáru tři představení a čtyři pohádky. Na 
podzim připravujeme dvě nové premiéry 
pro dospělého diváka a tři pohádky. Mys-
líme, že náš divák se má na co těšit.

Před divadelními prázdninami nabí-
zíme reprízu komedie Antonína Procházky 

„S tvojí dcerou ne“. Antonín Procházka je he-
rec, dramatik, režisér a jistě je právem nazý-
ván Plzeňský Moliér. Na svém kontě má řadu 
divadelních her, některé byly zfilmovány 
a hrají se i v zahraničí. Proto zveme všechny 
příznivce dobrého humoru do Zámeckého 
parku – ano čtete správně… kde při příz-
nivém počasí se bude konat výše zmíněné 
představení, které jsme připravili společně 
s Domem kultury. A jak již název napovídá 
budeme se s vámi těšit v „Zámeckém divadle“ 
v pátek 23. června ve 20.30 hod.

V případě, že nám nebude počasí přát, 
o divadlo nepřijdete, jen přejdeme všichni 
společně do prostor Domu kultury.

Jarní koncert ostrovského sboru ORBIS PICTUS 
a Dvojkoncert písničkářů Ivo Jahelky a Miroslava 
Palečka, výstava „Když jsem šel z hub.“

Iva Florianová, Produkční DK Ostrov

V neděli 4. června si rozhodně nenechte 
ujít tradiční JARNÍ KONCERT smíšeného 
komorního pěveckého sboru ORBIS 
PICTUS OSTROV. Pro věrné ostrovské 
publikum je opět připraven pestrý pro-
gram. Uslyšíte skladby starých mistrů 
i hudbu zcela současnou. Čekají na vás 
zajímavé aranže. Koncert začíná v 17 ho-
din, tentokrát v překrásných prostorách 
kostela Zvěstování Panny Marie. Těšíme 
se na vás!

V pátek 9. června vás srdečně zveme 
na DVOJKONCERT písničkářů Ivo Ja-
helky a Miroslava Palečka. Po společném 
úvodním bloku se představí Miroslav 
Paleček, který patří k legendám českého 
folku. Zazpívá nejen oblíbené „Ježkárny“, 
ale zazní i  věčné hity „Hele lidi“, „Val-
číček“ atp. V  druhé části pobaví Ivo Ja-
helka, který je známý jako zpívající práv-
ník, svými zhudebněnými soudničkami, 
baladami ze života a perličkami přímo 
ze soudních síní. Finále Dvojkoncertu, je 

opět společné a s oběma protagonisty si 
můžete zazpívat i vy.

Dále návštěvníkům ostrovského klášter-
ního areálu nabídneme od 20. června do 
10. září jedinečnou výstavu „Když jsem šel 
z hub.“ Unikátní fotografická dokumentace 
hub, zapůjčená rokycanským muzeem, do-
plněná mistrovskými dřevěnými houbami 
řezbáře Dalibora Novotného z Liptovského 
Mikuláše, určitě svým tématem zaujme ce-
lou rodinu. Výstava bude doplněna recepty 
z hub, živými houbami, nasbíranými ostrov-
ským mykologem Martinem Chochelem 
a doprovodným programem pro děti. Na 
výstavě bude prezentovat své houbařské 
vybavení i obchod Les Houbeles – První 
obchod pro sportovní houbaření v ČR. Vý-
stava bude zahájena vernisáží 20. června 
v 17.00 hodin za účasti Martina Chochela.

V pátek 23. června od 17 hodin nám 
Martin Chochel na své přednášce v kláš-
terním kostele představí houby na Os-
trovsku. Přijďte se podívat, inspirova 
a poslechnout si o fenoménu houbaření 
u nás.

Osobnosti barokní hudby v Ostrově
Příspěvek k Roku baroka 2017 (II. část)

S použitím dostupné literatury Zdenka 
Čepeláková (dokončení článku z květnového 

vydání Ostrovského měsíčníku)

Velmi úzce souvisí s ostrovskými piaristy 
dosud málo známý skladatel Johann Ferdi-
nand Richter (1687 Karlovy Vary – 1737 
Ostrov). Stejně jako Fischer absolvoval 
i  Richter zdejší gymnázium. Roku 1703 
vstoupil do řádu piaristů a je v literatuře 
často uváděn také pod svým řádovým 
jménem jako Andreas Oswald a  Sancta 
Caecilia. Je příznačné, že ke svému novém 
jménu připojil právě jméno svaté Cecilie, 
patronky hudby.

Po své primici  – vysvěcení na kněze 
působil v  několika piaristických kolejích, 
v Čechách, na Moravě i v Rakousku, také 
v Rastattu. Závěr života pak strávil u ostrov-
ských piaristů.

V Ostrově se zřejmě setkal s Johannem 
Kašparem Ferdinandem Fischerem, který 
byl pravděpodobně i jeho učitelem. Z Rich-
terova díla se zachovalo jen velmi málo, ale 
i ve své době došel velkého uznání „…pro 

své hluboké hudební poznatky získal do-
konalou proslulost a pochvalu“. V součas-
nosti jsou známy jeho „Psalmi harmonica 
sive vespertini“–(Žalmy k nešporám), které 
věnoval markraběti Ludwigu Georgovi Bá-
denskému.

Soubor pro českou a  jihoněmeckou 
barokní hudbu, nazvaný Capella Regia, 
vedený dirigentem, teoretikem a  inter-
pretem Robertem Hugem, pořídil na-
hrávku barokní hudby, mimo jiné také 
skladeb Fischerových i  Richterových. 
Tato nahrávka pod názvem „Laudate 
Pueri Dominum“ (Chvalte chlapci Pána), 
vyšla v roce 2008 a účinkoval v ní pražský 
chlapecký sbor „Pueri Gaudentes“ (Ra-
dostní či radující se chlapci).

Barokní umění  – nejen stavební pa-
mátky, ale i malba, sochařství, sběratelství 
uměleckých děl a hudba zaujímají v histo-
rii Ostrova nezastupitelné místo, a to i v ev-
ropských souvislostech. Dodnes určují také 
z velké části tvář a charakter znovuvzkříše-
ného historického Ostrova.
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Dali život kosím 
mláďatům

Glázr Josef, Ostrov

Společenství vlastníků nemovitosti Masa-
rykova 1139-41, Ostrov chce touto cestou 
poděkovat karlovarskému hasičskému 
sboru za pomoc 13. května2017 v dopo-
ledních hodinách třem kosím rodinkám 
s mláďaty. Výšková práce na domě byla 
započata a  zhotovena 12.  května  2017. 
Stalo se ale, že tři kosí hnízda byla znepří-
stupněna síťkou pod okapem. Rodiče své 
mladé vytrvale krmili otvory v síti. Tato 
situace vyvrcholila tím, že rodiče mladých 
kosů si pozvali na pomoc ještě dva kosy 
a ve čtveřici začali na zasíťkované místo 
dorážet a křičet. Mláďata při každém pře-
letů rodičů a  ostatních, křičela také. 
Hrozná představa, že by tam mláďata 
měla zůstat, nevylétnout a čekat na konec. 
Pomoc ale přišla od karlovarského náčel-
níka hasičského sboru. Po zavolání osobně 
přijel a zhodnotil situaci. Za několik minut 
už ale stálo před domem velké červené 
auto s  vysunutým žebříkem vzhůru. Po 
odstranění síťky před hnízdem (hnízdy), 
jsem si po chvilce všiml, jak oba rodiče do 
hnízda rychle vklouzli. A tak by to mělo 
být, a za to jim ještě jednou velké dík.

Nevíme, co si máme 
myslet…

Medunovi, Ostrov

Od 29. srpna 2016 do 1. května 2017 byl 
v platnosti jízdní řád na městskou dopravu 
v Ostrově, který se vymykal zdravému ro-
zumu, ale jízdní řád, který jej od 1. května 
nahradil, na tom není o nic lepší. Konkrétně 
se nám s manželkou jedná o spoj na nádraží. 
Je nám přes sedmdesát let, a jelikož nevlast-
níme auto, tak jezdíme tímto spojem na 
zahrádku, což ovšem nemusí asi nikoho za-
jímat, ale často jezdíme vlakem. A to nejen 
my. Podle starého jízdního řádu jezdilo tuto 
linku z náměstí na nádraží denně 29! Auto-
busových spojů, což jistě nebylo normální, 
ale od 1. května jezdí na nádraží spoje je-
nom dva! Původně v Ostrově jezdila měst-
ská doprava tak, že propojovala nemocnici 
s nádražím, ale teď nám to připadá, jako by 
zřizovatel zapomněl na to, že Ostrov nějaké 
nádraží má. Nevím, co si o tom máme mys-
let, ale hlavně jestli se s tím bude něco dě-
lat? Nebylo by vhodné posílit autobus na 
nádraží alespoň k rychlíkovým spojům?
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Letohrádek Ostrov
Eliška Failová, kurátorka, Letohrádek Ostrov

VÝSTAVY
27. 4.–16. 7. 2017
Expozice
Kurátorský projekt Radka Wohlmutha 
představuje tvorbu osmi současných au-
torů (Ondřej Basjuk, Patrik Hábl, Markéta 
Hlinovská, Jana Kasalová, Krištof Kintera, 
Šárka Koudelová, Petr Nikl, Eugenio Per-
cossi), kteří připravili prohlídkovou trasu 
po tradičních zámeckých interiérech (např. 
galerie předků, čínský salónek, geo-grafický 
kabinet, lovecký salónek), přičemž praco-
vali s různými výtvarnými médii – od kresby, 
přes malbu až po audiovizuální instalaci. 
Výstava je částečně pojatá jako site-specific, 
vychází ze specifika místa a jazykem součas-
ného umění zpracovává některé ostrovské 
legendy i reálné příběhy.
27. 4.–16. 7. 2017
Dominik Lang / Inventura jednoho ostrova
Dominik Lang (1980), absolvent Akade-
mie výtvarných umění v  Praze, vedoucí 
ateliéru sochařství na pražské Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové připravil unikátní 
instalaci z písku, jakési archeologické nale-

ziště, jenž mapuje jeho osobní historii. Au-
tor se svých instalacích, které vytváří nejen 
pro galerijní prostory, zabývá zkoumáním 
veřejného prostoru, jeho účelu a  funkci. 
Svými zásahy do prostoru znejišťuje diváka 
a hraje si s jeho reakcí. Dominik Lang patří 
k předním konceptuálním sochařům české 
výtvarné scény.
DOPROVODNÉ PROGRAMY
středa 14. 6. 2017, 17.00 hodin
Keramické zvonkohry
Výtvarná dílna Martiny Škopové zaměřená 
na výrobu zvonkoher ze samotvrdnoucí 
hmoty. Vstupné: 80 Kč
Neděle 18. 6. 2017, 15.00 hodin
Jeden den v Expozici – Performance Petra 
Nikla a workshop Jany Kasalové
Výstavou Expozice návštěvníky provede 
Zdeňka Bílková. Následovat bude perfor-
mance předního českého výtvarníka Petra 
Nikla a workshop Jany Kasalové, která ve své 
tvorbě využívá mapy. Vstupné: 60 Kč

Na výtvarné dílny a workshopy je nutná 
rezervace na čísle 731 439 452 či na e-mailu 
letohradek@galeriekvary.cz. Více o dopro-
vodných programech pro veřejnost a školní 
skupiny na www.letohradekostrov.cz.
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Tašky
Josef Ilko

Před nedávnem má žena přinesla z obec-
ního úřadu tři tašky. Tím myslím tašky, ur-
čené ke třídění odpadu. Jsou velice šikovné 
a přehled je větší, než když jsme měli jaké-
koliv staré hadrové, či igelitové. Tyto mini-
kontejneříčky dobře stojí, mají suchý zip 
a tím pádem je manipulace snazší. Třídí se 
s těmito pomocníky velmi dobře. Zase jed-
nou se úředníkům něco povedlo.

Na pondělí velikonoční jsem jako 
spousta lidí vyšel na koledu. Bylo příjemné 
počasí a já si procházkovým tempem krá-
čel směrem ke Kfelím. (Nebo snad Kfelům? 
Tady opravdu nevím.) Cestou jsem potkal 
tatínka s dcerkou, kterak si to šinou stejným 
směrem (viz obrázek). Už na první pohled 
mi bylo jasné, že nese tašku k třídění od-
padu. Řekl jsem si v duchu: „A jéje! Sotva 
někdo něco pěkného vymyslí, jiný si to 
vezme k osobnímu prospěchu a tyto tašky 
začne používat k jiným účelům. Potom při-
jdou další a z dobrého nápadu nezbude nic.“ 
Když jsme došli o několik desítek metrů dále, 
všiml jsem si, že i tady stojí plastové nádoby 
na třídění. Tatínek u nich zastavil a z tašky 
začal přesunovat odpady do nádob. Moje 
původní vzdychnutí – A jéje, se proměnilo 
na – No jejda. Takže se dodatečně omlou-
vám za své podezření a chválím všechny 
tatínky a maminky, kteří takto činí.

Příspěvek pro Ostrovský měsíčník
Petr Pokorný

Vážení čtenáři, o dění v městském zastupi-
telstvu si jistě už každý udělal svůj úsudek, 
mnohé se napsalo a řeklo a já se chci podě-
lit jen o jeden okamžik ze zasedání z celé té 

„taškařice“, která se mnohdy vyrovnala 
frašce z  parlamentu ČR, a  to kdy občan 
města žádal, aby mohl vystoupit v diskusi. 
Jedním ze zastupitelů (pan Pavelka?) byl 
arogantně odkázán do patřičných mezí 
s tím, že vůbec nemá právo se k jednání za-
stupitelstva vyjadřovat (i když právo měl). 
Ve volném překladu bych to viděl asi takto-

-„občane, trhni si nohou, my jsme ti, co si 
udělají, co chtějí a ty do toho nemáš co mlu-
vit“. Hlavně, že občan bude volit toho správ-
ného, že?

Já jsem však chtěl psát o něčem jiném. 
O autobusové dopravě a její vy- či nevytí-
ženosti bylo již napsáno mnoho. Stále však 

slyším, a přidávám se k nim, stížnosti na 
zrušení přímého spoje a nutnost přestupu 
na trase nemocnice-poliklinika. Autobusy 
většinou nenavazují a již samotný přestup 
je problematický, zejména pro starší a ne-
mocné osoby, seniory z penzionu, lidi s hůl-
kou či berlemi. Mám osobní zkušenost, že 
mě lékař z nemocnice poslal na jiné vyšet-
ření na polikliniku, odtud mě poslali zpět 
kvůli prkotině-špatně vyplněné žádance, 
a zase zpět na polikliniku. Bez přímé linky, 
která dříve fungovala bez problémů, se 
to nedá absolvovat, zvláště když do toho 
vstoupí ještě úřednická a zdravotnická by-
rokracie, neřkuli nevraživost mezi lékaři. 
Ale to je o něčem jiném. Přimlouvám se 
proto a apeluji na nové vedení města, aby 
se touto otázkou zabývalo a usnadnilo nám, 
starším a méně mobilním občanům města, 
mezi ostrovskými zdravotnickými zaříze-
ními lepší cestování. Děkuji.

Josef Langmüller. „Vždy žil skromně a hodně sportoval…“
Vladimír Zedník

Děvětadevadesáté narozeniny slaví 
1. června nejstarší český radioamatér a nej-
starší žijící závodní veslař Josef Langmüller 
z Ostrova. „Žil jsem vždy skromně a hodně 
sportoval. Nikdy jsem nechodil do hospody, 
Nejdůležitější je mít životní optimismus, 
ten jsem měl a mám stále,“ vysvětluje svůj 
požehnaný věk oslavenec, narozený v roce 
1918. Přiznal jenom jeden „hříšek“. Až do 
své padesátky vykouřil denně až patnáct 
cigaret, dopřál si také doutníky. Jen hrstka 
zasvěcených po více než půl století, tuší, že 
desítky tisíc lidí v Ostrově, Karlových Va-
rech i jinde na západě Čech, mohly díky Jo-
sefu Lngmüllerovi na Štědrý večer roku 
1957 začít sledovat pravidelné vysílání Čes-
koslovenské televize. Byl tehdy kvůli spuš-
tění televizního vysílače na Klínovci jednou 
nohou v kriminále a druhou na Hradě. „Ob-
chodní dům Brigádník dovezl do Ostrova 
dva vagony sovětských televizorů značky 
Temp. Tyto přístroje ale neuměly přijímat 
obraz a zvuk ve třetím televizním pásmu. 

„Řekl jsem obchodníkovi, že je hloupý, a ať 
dá klidně televizory k ledu, protože naši di-
váci z Klínovce nic neuvidí. A on mne udal 
na Veřejné bezpečnosti,“ vzpomíná doma 
v Lidické ulici u své krátkovlnné vysílačky 
oslavenec, který má volací značku OK1LU. 
Pomalu s koncem padesátých let chystal za 
hanobení sovětských televizorů k  soudu. 
Odborníci naštěstí vše udavačskému ob-
chodníkovi z Brigádníku vysvětlili a soud 

s radioamatérem, pod jehož vedením vybu-
dovali členové ostrovského radioklubu pře-
vaděč na Klínovci, nakonec nebyl. Za to, že 
radioamatéři o několik let předběhli vládní 
termín rozvoje televize, šéf radioklubu má-
lem dostal na Hradě Řád práce. Nebyl ale ve 
straně, takže se nakonec musel spokojit 
s  odznakem. Za dlouhověkost oslavence 
může podle jeho syna Petra láska ke sla-
boproudu a radiotechnice. „Tatínek dodnes 
morseovkou vysílá na radioamatérských 
pásmech. Na nefunkční lampu bývalého 
veřejného osvětlení, darovanou městem, 
má nataženou krátkovlnnou anténu, která 
mu zprostředkovává spojení s  radioama-
téry na celém světě. Jen je smutný z toho, že 
mu už všichni vrstevníci umřeli,“ řekl syn. 
Připomenul, že tatínek získal v českosloven-

ský rekord v pásmu 2,4 GHz Pod značkou 
OK1KAD navázal spojení z Klínovce s pro-
tistanicí OK1KEP na Milešovce. Světový re-
kord dosáhl v roce 1961, kdy vysílal v pásmu 
10 GHz. Jedna stanice byla na Klínovci 
a druhá na Andělské hoře. Josef Langmüller 
je také první Čechoslovák, který v pásmu 80 
metrů udělal v  roce 1947 mezikontinen-
tální spojení s radioamatérem v Austrálii. 
O dva roky na to, po takzvaném Vítězném 
únoru přišel o koncesi a nesměl vysílat.

(celý článek o významné osobnosti na-
šeho města naleznete na www.ostrovsky-
mesicnik.cz)
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OHLASY A KOMENTÁŘE

Z běžného bankéře 
se Vlastimil Gereg 
vypracoval až 
na pozici lekto-
ra obchodního 
vyjednávání. Toužil 
ale vést svůj tým 
lidí, což mu banka 
neumožňovala. 
Rozhodl se tedy 
vydat cestou vlast-
ního podnikání.

„Po několika letech v bance jsem uvažov-
al, co dál. Ptal jsem se, co víc mohu dát své 
práci,“ vzpomíná franšízant Vlastimil Gereg. 

V té době si vzpomněl na svůj dávný sen. 
„Vždycky jsem říkal, že jednou chci mít vlast-
ní banku. Bankovní a  poradenská pobočka 
Partners market je vlastně splnění takového 
snu,“ říká Vlastimil, který si franšízu otevřel 
v  roce 2013. Jako samostatný podnikatel 
od té doby vede vlastní tým lidí a o pracov-
ních prioritách si rozhoduje sám. 

Se silným partnerem za zády
Využil propracovaný franšízový kon-

cept největší české finančně poradenské 
společnosti Partners, jehož plusem je i spo-
jení se strategickým partnerem UniCredit 
Bank a  nabídka produktů dalších 50 
společností na  trhu. „Vyhovuje mi, že ne-
jsem omezený nabídkou jedné banky. Mohu 
klientovi poskytnout službu na  míru, což 
není v  ‚klasické‘ bance úplně možné,“ říká 
franšízant.

Úspěšné Partners markety generu-
jí měsíční obrat přes půl milionu korun 
a  stále mají potenciál pro růst. Franšízanti 
se přitom mohou opřít o  zázemí Partners. 
„Jde o  dlouhodobý servis, od  vybudování 
pobočky po bezplatné zaškolení. K dispozici 
je tým analytiků, IT podpora, marketingové  
oddělení. Centrála pomáhá také s náborem 
spolupracovníků,“ vypočítává Vlastimil. 

Otevřete si vlastní banku v Karlových Varech!
Rozjeďte úspěšný byznys jako Vlastimil Gereg v Českých Budějovicích

Chcete se stát majitelem Partners 
marketu v Karlových Varech?

Kontaktujte:  
730 181 925 

www.partnersmarket.cz

50 partnerů
se kterými Partners

market spolupracuje

480 produktů
má každý Partners
market v nabídce

500 tisíc Kč
měsíční obrat
top marketů

inzerce

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ aneb sliby na 540 dní
Pavlína Lišková, opoziční zastupitelka ČSSD

Zrekonstruované programové prohlášení 
je jedním ze zásadních dokumentů, kde 
nové vedení města prezentuje občanům 
své sliby: bude, chceme, prosadíme, zajis-
tíme, zavedeme, vytvoříme, které hodlají 
během svého působení během 540 dnů na 
radnici naplnit.

Dovolím si k tomuto dokumentu pre-
zentovat několik připomínek, viděných 
očima opoziční zastupitelky:

1. zcela chybí jakákoliv deklarace pod-
pory sociální a  rodinné politiky a  bez-
bariérovosti města, podpora kulturních, 
sportovních a volnočasových aktivit pro 
občany města. Věřím, že na této podpoře 
nechtějí šetřit, aby dostáli programovému 
prohlášení v první větě, že bude provedena 
revize stávajícího rozpočtu města s cílem 
významně uspořit. Pro občany města by 
nebylo dobré, aby se v této oblasti šetřilo 
tak jako při letošním pálení čarodějnic.

2. prosazením obecně závazné vyhlášky 
o hazardu s cílem zrušit hernu v Májové 
ulici nedojde ke zklidnění stávající ku-
mulace hlučných a  okolí poškozujících 
občanů. Za hazardem se přesunou do 
nedaleké provozovny v Severní ulici. Hluk 

a poškozování majetku v této oblasti by se 
zmírnil pouze redukcí ubytoven a bytů pro 
sociálně nejslabší podobně jako to bylo 
provedeno v Krušnohorské ulici.

3. zásadně nesouhlasím s tvrzením, že 
dochází k cenzuře příspěvků Ostrovského 
měsíčníku a proto bude redakční rada ob-
sazena odborníky. Od roku 2014 se nám 
podařilo dát tomuto periodiku novou 
podobu, grafickou, internetovou i odbor-
nou a šéfredaktorkou se stala odbornice, 
novinářka. To, že jsme nedopustili, aby 
se z OM stala „monotématická žvanírna 
zastupitelů“ nebyla cenzura, ale vstřícný 
krok k  přispěvatelům z  řad veřejnosti, 
kteří by se otištění svých příspěvků nedo-
čkali. 10. května 2017 rada města odvolala 
celou redakční radu. Věřím, že nová rada 
OM bude pokračovat v této podobě mě-
síčníku a nevrátí se k úspornější, černobílé 
podobě městského periodika.

4. naskýtá se otázka, kde a jak chce nové 
vedení uspořit, když během jednoho roku 
dojde minimálně k  dvojí výměně a  roz-
šíření řídících orgánů ostrovské teplárny. 
Touto změnou dochází k navýšení finanč-
ních prostředků na odměny členů správní 
rady a zároveň náležící odstupné odvola-
ným členům správní rady v řádu pěti mě-

síců. Jako odběratelce tepla OT, která tyto 
změny zaplatí, mi to nepřijde hospodárné 
a efektivní.

5. budu ráda, když námi započaté pro-
jekty: domov pro seniory, atletický areál, 
areál Integrovaného záchranného systému 
(hasiči, městská policie), přestavba bývalé 
ubytovny v Hornické ulici na komunitní 
dům pro seniory či přístavba tělocvičny na 
ZŠ Myslbekova se novému vedení podaří 
dotáhnout do úspěšného konce.
INZERCE

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chle
bře
evně

tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940
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Dvojnásobný mistr republiky v badmintonu 
je z TJ Ostrov

J. Mácha, předseda
oddílu badmintonu, TJ Ostrov

V  končící sezoně 2016/2017 měli bad-
mintonisté z  TJ Ostrov napilno. Již 
v dubnu pořádali jednokolovou soutěž 
čtyř smíšených družstev neregistrova-
ných Karlovarského kraje, za účasti 
Nejdku, Karlových Varů, hostů z Vejprt 
a  domácích. Systém každý s  každým–
jedno utkání se skládalo ze šesti zápasů. 
O jeden set v jednom zápase utkání, při 
stejných bodech i  skóre, zvítězilo druž-
stvo z Nejdku před Ostrovem. Třetí skon-
čily K. Vary, čtvrté byly 
Vejprty.

Dne 6. května se v Dob-
řanech konalo MČR seniorů. 
Hrálo se v osmi kategoriích 
od věku 35+ po pěti letech 
do 70+. Po vynechání v roce 
2016 se mistrovství opět zú-
častnil Jiří Mácha z badmin-
tonového oddílu TJ Ostrov. 
Mezi více jak 100 účastníky 
získal ve své kategorii 65+ 
mistrovský titul ve dvou-

hře, když ve finále porazil o něco mladšího 
Milana Štorka z Bílé Hory Plzeň 2/1 na sety. 
Tím zisk medailí neskončil, protože v mixu–
sestaveném až na místě- s partnerkou Evou 
Drábkovou z  Králova Dvora, vybojoval 
v dramatickém třísetovém finále další mis-
trovský titul nad sehranou dvojicí Homolka 

- Rokůsková z Kladna. Do své sbírky titulů 
a medailí z předchozích čtyřech ročníků tak 
přidal další, tentokrát obě zlaté. Naprázdno 
nevyšli ani kolegové z Nejdku, když Miloš 
Kamaryt získal v kategorii 50+ tři medaile. 
Příští ročník by se měl konat v Brně. Více na: 
www.badostrov.estranky.cz.

Úspěch gymnastek TJ MDDM Ostrov
Lada Bláhová

Velký úspěch zaznamenaly sportovní gym-
nastky MDDM Ostrov. Pět medailí v  tý-
mech, šest v jednotlivcích a deset postupů 
na přebory MČR v rámci ČASPV – tím se 
mohou děvčata pochlubit po krajských 
přeborech, které proběhly v  sobotu 
8. dubna v Březové u Sokolova. Závodilo se 
v  šesti věkových kategoriích na čtyřech 
gymnastických nářadích. Nejmenší děv-

čátka se představila na přeskoku, hrazdě, 
lavičce a prostných. Na výborném 4. místě 
se umístila Adéla Cupalová a zajistila si tak 
postup na mistrovství ČR. Mladší žákyně II 
vyměnily lavičku za nízkou kladinu a v této 
kategorii vybojovala Ostrovská děvčata 
dva postupy. Na 4. místě se umístila Bára 
Múčková a bronz získala Amálie Křížová. 
Od kategorie starších žákyň III už bylo k vi-
dění cvičení na klasické kladině a skákalo 
se přes koně. Lucie Pavlíková se zaslouženě 

umístila na 2. místě a po-
stup byl tak jistý. Mezi 
staršími žákyněmi IV vy-
bojovaly ostrovské gym-
nastky dvě medaile – na 
2. místě se umístila Emí-
lie Simandlová a na 3. Te-
reza Sýkorová. Velkým 
překvapením bylo spo-
jení kategorií dorostenky 
a  ženy. K  vidění byly 
velmi vyrovnané výkony 
a  krásné volné sestavy, 
především na prostných. 
Bezchybnými sestavami 
se ze zlata a z titulu pře-

bornice kraje radovala dorostenka Bar-
bora Bláhová, na 2. místě se umístila žena 
Kateřina Starková. Další postupová místa 
si zajistily dvě ostrovské ženy – Eliška Beli-
cová a Simona Moudrá. Ostrovské gym-
nastky čeká Mistrovství ČR ČASPV, které 
proběhne v  květnu v  Doubí u  Třeboně. 
Mistrovství se zúčastňují nejlepší gym-
nastky ze všech krajů ČR a konkurence je 
zde opravdu obrovská.

Pozvánka na týmový 
běžecký závod v neznámém 
horském terénu

Vladimír Ječmen, SKOB Ostrov

Zveme vás na vytrvalostní závod založený 
na navigaci v neznámém terénu a týmové 
spolupráci – ROGAINING. Uskuteční se 24. 
a 25. června 2017 v západním Krušnohoří 
s centrem v obci Šindelová. Je to příležitost 
dostat se do neznámých míst tamní krajiny. 
Nejde o sportovní odvětví jen pro vrcho-
lové nadšence, ale pro každého, kdo má rád 
přírodu a  chce si odpočinout od města, 
práce, lidí a jiných všedních věcí běžného 
života. Úkolem týmu je v určeném časovém 
limitu nalézt za pomoci mapy a kompasu 
co nejvíce kontrolních stanovišť a tím získat 
co nejvíce bodů. Časový limit je šest, 12 
nebo 24 hodin, týmy tvoří dva až pět členů. 
Více informací naleznete na http://rogai-
ning2017.cz/
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Tereza Herbanská mistryní Karlovarsého 
kraje v pětiboji atletického mládí

Petr Pavelka, oddíl atletiky TJ MDDM Ostrov

10. května 2017 se konalo Mistrovství Kar-
lovarského kraje v pětiboji mladšího žac-
tva atletů a to již tradičně na příjemném 
stadionu v Mariánských Lázních. Nevelká 
výprava TJ MDDM Ostrov, kterou tvořila 
samá děvčata, dosáhla velmi dobrých vý-
sledků, kterým dominuje mistrovský titul 
Terezy Herbanské ve výborném výkonu 
2466 bodů, kterým předčila druhou v po-
řadí o  takřka 100 bodů a třetí již o pro-
pastných 300 bodů. Tento výkon sou-

časně řadí Terezu na 9. místo průběžných 
tabulek ČR s výhledem na účast na Mist-
rovství republiky ve viceboji mladšího 
žactva ve dnech 27.– 28. května. V soutěži 
ne neztratily ani další naše závodnice  – 
těsně pod stupni vítězů na 4. místě skon-
čila Lenka Burešová a do první desítky se 
vmáčkly na 9. místě Karolína Nová a těsně 
za ní Eliška Svobodová. Všem úspěšným 
závodnicím gratulujeme a přejeme další 
kvalitní výsledky na příštích závodech, Te-
rezu pak čeká ještě hodně práce k vylep-
šení současné formy.

Modelářský klub Ostrov srdečně zve všechny příznivce létání na 2. ročník 

KRUŠNOHORSKÉHO POHÁRU
Jaroslav Bělohoubek, MK02 Ostrov

Jedná se o soutěž velkých RC maket dle me-
zinárodní kategorie FAI – F4H, která se 
bude konat od soboty 8. do neděle 9. čer-
vence 2017 na letišti Karlovy Vary-Hory 
(GPS: 50°13'2.550"N, 12°46'31.611"E). Na 
soutěži bude možnost zhlédnout opravdu 
unikátní modely letadel s maximální vzle-
tovou hmotností do 15 kg. Přijede i větší 
část českého reprezentačního týmu z loň-
ského Mistrovství světa v bulharském Ploie-
sti, kde si naši piloti vylétali čtvrté místo 
v týmech.

Stručný program pro diváky: 
(změny dle počasí vyhrazeny)
Sobota 8. července 2017
9:00 prezence, zahájení soutěže
9:30 – 16:30 statické hodnocení modelů 
a dvě soutěžní letová kola – po skončení 
soutěžních letů volné létání
Neděle 9. července 2017
10:00 – 13:00 soutěžní lety třetího kola, vy-
hlášení výsledků

Občerstvení bude zajištěno. Podrob-
nosti se budou průběžně aktualizovat na 
našem webu: www.mk02ostrov.wbs.cz/
F4H-2017.html

inzerce

Tanečníci z Miráklu ovládli 
Mistrovství Čech

Andrea Klugová

Zemská kola tour Taneční skupina roku 
i Czech Dance Masters již znají své vítěze. 
V uměleckých tanečních disciplínách dance 
art a jazz dance zaznamenali velký úspěch 
právě tanečníci Miráklu, když ve všech kate-
goriích extraligy obsadili nejvyšší příčky. Na-
víc právě na Mistrovství Čech Czech Dance 
Masters v Chomutově jejich dětská choreo-
grafie Pod křídly andělů byla vyhodnocena 
odbornou porotou jako nejlepší vystoupení 
celé soutěže.“ Radost však máme i z reakce 
diváků, kteří nám po vystoupení přicházejí 
děkovat za úžasný zážitek a obdivují výkony 
našich tanečníků.“ Nyní se tanečníci inten-
zivně připravují na nejvyšší národní soutěž 
Mistrovství České republiky, zde Mirákl 
bude soutěžit s 27 choreografiemi (kromě 
formací, také malé skupiny, sóla a dua) a bo-
jovat i  o  postup na mezinárodní soutěže. 
Tou první je již Mistrovství Evropy na začátku 
června, které se koná v Praze.
Mirákl se na soutěžích prezentuje pěti 
formacemi:
HOME – dance art – děti do 8 let
POD KŘÍDLY ANDĚLŮ – dance art – děti 
do 11 let
BIRTHDAY JAZZ – jazz dance – děti do 11 let
UNTITLED – dance art – junioři do 16 let
BYE,BYE BLACKBIRD – jazz dance, junioři 
do 16 let

Birthday jazz, děti, jazz dance
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TAJENKA KŘÍŽOVKY
Zdeňka Newiaková, šéfredaktorka

Vážení čtenáři,
tajenka křížovky z dubnového čísla Ostrov-
ského měsíčníku zněla „STUDENTSKOU 
AKCÍ MAJÁLES“, z úspěšných luštitelů byl 
vylosován Marcel Černý z Ostrova, který 
vyhrál dvě vstupenky na zajímavou kulturní 
akci v zámeckém parku. Upřímně gratuluji.

Správné znění tajenky křížovky z  to-
hoto čísla zasílejte nejpozději do pondělí 
12.  června  2017 na e-mailovou adresu: 
mesicnik@ostrov.cz (do předmětu 
uveďte „tajenka červen“), případně do-
neste osobně do podatelny Městského 
úřadu Ostrov (přízemí zámku, Jáchymov-
ská 1, Ostrov) v zalepené obálce s ozna-
čením „Ostrovský měsíčník  – tajenka 
červen“ a  s  uvedeným kontaktem na 
sebe. Ze správných odpovědí opět vylo-
sujeme výherce, který získá vstupenky na 
zajímavou kulturní akci a bude písemně 
informován a následně uveřejněn v čer-
vencovém Ostrovském měsíčníku.

Tajenku vytvořila grafická společnost 
Alfasoft s. r. o.

INZERCE

KOUPÍM
GARÁŽ

Volejte na 
730 626 237

inzerce




