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INFORMACE O VYDÁNÍ

Ostrovský měsíčník vydává město Ostrov se 
sídlem Městský úřad Ostrov, Jáchymovská 1, 
363 01 Ostrov v nákladu 8700 ks měsíčně.

Měsíčník je zdarma dodáván do každé 
domácnosti v Ostrově. Žádáme čtenáře, 
kteří nedostanou měsíčník na svou adresu do 
5. dne v měsíci, aby to neprodleně oznámili 
na: mesicnik@ostrov ‑cz, případně písemně 
v Podatelně MěÚ Ostrov v obálce označené 

„Ostrovský měsíčník“. Přitom je třeba vždy uvést 
i adresu svého bydliště.

Uzávěrka pro příspěvky a objednávky inzerce 
do srpnového čísla OM je 10. července.

Příspěvky i objednávky inzerce zasílejte 
na adresu: mesicnik@ostrov.cz, případně 
doneste osobně do podatelny Městského 
úřadu Ostrov v zalepené obálce s označením 

„Ostrovský měsíčník“. Pod text příspěvku 
se vždy podepisujte celým jménem.

Maximální rozsah příspěvků do měsíčníku 
je omezen na 2200 znaků s mezerami, tj. asi 
350 slov nebo 30 řádků. Redakce si vyhrazuje 
v případě potřeby právo krátit a upravovat 
příspěvky. Redakce si vyhrazuje právo schvalovat, 
případně změnit nadpisy příspěvků.

Názory přispěvatelů se nemusejí shodovat 
se stanoviskem redakce OM.
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LUDWIG, DIE STADTMAUS V OSTROVĚ
Hans Peter Faller; překlad Zuzana Železná

Jako účastník zájezdu skupiny Kirchenge‑
meinde St. Alexander (Katolické farnosti 
při kostele sv. Alexandera v  Rastattu) si 
mohl autor dětských knížek Hans Peter 
Faller užívat pohostinnosti Římskokato‑
lické farnosti a města Ostrov. Ludwig, die 
Stadtmaus, Fallerův myší protagonista, 
není v Ostrově neznámou myší osobností. 
Vrchní starosta Rastattu Hans Jürgen 
Pütsch už vedení města s tímto myšákem 
seznámil. Zvláštní důraz kladl Hans Peter 
Faller na návštěvu ostrovských historic‑
kých památek, které souvisejí s osobností 
markraběnky Franzisky Sibylly Augusty. 
Jeho příběhy z rastattské historie jsou totiž 
zasazeny do doby baroka a markrabství bá‑
denského. Proto pro něho byly prohlídky 
ostrovského zámku a grandiózní výstavy 
Rudné dolování v Krušných horách a Šli‑
kové a  mincování vrcholným zážitkem. 

Dojmy z prohlídek, vyprávění a vynikající 
publikace připravené městem určitě nebu‑
dou opomenuty v budoucích Fallerových 
pracích. Vzhledem k  tomu, že Ostrov je 
díky filmovému festivalu Oty Hofmana ce‑
lostátně známý, je zde dětská literatura 

vnímána a  podporována 
jako prostředek k získávání 
vědomostí. Zvlášť obrázky 
Marie Karipidou, ilustrá‑
torky knih o  Ludwigovi, si 
získaly rychle četné přátele. 
Pro autora je velice zajímavé 
hledání historických pří‑
běhů po stopách Sibylly Au‑
gusty v Ostrově (dříve nazý‑
vaném Schlackenwerth). 
Jedno je jisté: Hans Peter 
Faller nebyl s  Ludwigem, 
městským myšákem v  Ost‑
rově, naposled.

UPOZORNĚNÍ PŘISPĚVATELŮM
Redakce OM

Vážení a milí čtenáři, pravidelní přispěvatelé!
Z důvodu omezeného prostoru na stránkách Ostrovského měsíčníku je nutné do‑
držovat maximální délku textových příspěvků v rozsahu 2200 znaků s mezerami, 
tj. asi 350 slov nebo 30 řádků na běžné stránce. Bude ‑li příspěvek delší, může být 
v případě nutnosti redakčně zkrácen, a to (z časových důvodů) bez vědomí či 
souhlasu autora textu.
Rovněž si dovolujeme vás upozornit, že nadpis – název článku určuje redakce 
podle potřeby grafiky a smyslu textu. V případě, že nadpis u příspěvku těmto po‑
třebám nevyhovuje, redakce si vyhrazuje právo jej změnit.
Pod příspěvkem se prosím vždy podepište celým jménem (i když přispíváte pravi‑
delně) a uveďte svůj titul, případně funkci. Pokud přikládáte fotografie, musí mít 
rozlišení min. 300 DPI a musí být uveden autor nebo zdroj těchto fotografií. Jestliže 
neuvedete popis fotografie výslovně v textu, pak vás prosíme také o popisek fotky 
(jména osob, případně další informace k záběru).
Věříme, že tato opatření přijmete s pochopením a těšíme se na spolupráci s vámi.

Obálka knihy o městském myšákovi
Foto: Archiv MěÚ Ostrov

Hans Peter Faller (druhý zprava) navštívil Ostrov.
Foto: Walburga Mikešová
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SE STAROSTY OSTROVSKA JEDNALI KRAJŠTÍ RADNÍ
Jana Pavlíková, KÚ KK (red. upraveno)

Do zastupitelských lavic MěÚ Ostrov za‑
sedli starostové ze správního obvodu Os‑
trova na jednání s členy Rady kraje. Hejt‑
manka Jana Vildumetzová informovala sta‑
rosty o jednání s vládou ohledně struktu‑
rálně postižených regionů, mezi které patří 
i Karlovarský kraj. Každý region má vlastní 
akční plán, na jehož základě by měl vznik‑
nout soubor opatření a dotační programy 
financované státem k  postupnému 
všestrannému rozvoji těchto oblastí.

„Pro náš lázeňský kraj je např. klíčový roz‑
voj výzkumu v  oblasti balneologie, proto 
jsem připomněla, že trváme na tom, aby 
toto opatření bylo součástí akčního plánu,“ 
uvedla hejtmanka. Starosta Jáchymova Bro‑
nislav Grulich zdůraznil, že stát vždy spíš 
myslel na území zasažená těžbou hnědého 
uhlí, ale Jáchymovsko se dodnes potýká 
s následky těžby uranu. Hejtmanka přislíbila 
zjistit, zda se i tento zásadní problém stal 
součástí akčního plánu, aby bylo možné Já‑
chymovsku pomoci.

Podle starosty obce Potůčky někdy do‑
chází k  nedodržování dojezdových časů 
zdravotnických záchranářů, zejména v zimě. 
Vlastimil Ondra si posteskl, že i přes uzavření 
společné dohody se Saskem o přeshraničních 
zásazích komplikují rychlost akce administ‑
rativní procesy. Krajský radní pro oblast zdra‑
votnictví ho ujistil, že prověří možnost zkva‑
litnění spolupráce. Připomněl, že kraj uděluje 
dotaci praktickým lékařům, kteří potřebují 
absolvovat specializační vzdělávání a dotuje 
zároveň i zdravotnická zařízení, která vzdělá‑
vání poskytují.

„Víte, že věk praktických lékařů v celém kraji 
je vysoký, proto bych vás rád vyzval, abyste na 
to mysleli včas a budoucí mladé lékaře ve va‑
šich městech a obcích informovali o možnosti 
příspěvek získat. Jinak by jednoho dne váš ob‑
vod mohl zůstat takzvaně nepokrytý, a kdyby 
taková situace trvala déle, už těžko by k vám 
na obvod někdo zamířil,“ dodal Jan Bureš.

Starosta Stráže nad Ohří Miloslav Záleský 
upozornil na přetrvávající problém s velmi 
frekventovanou silnicí I/13, procházející obcí. 
Dle stanoviska policie nelze podél komuni‑
kace vybudovat ani chodník pro bezpečnější 
pohyb chodců. Náměstek hejtmanky pro 
oblast dopravy Martin Hurajčík bude o věci 
jednat se zástupci dopravního inspektorátu. 
Starostové ocenili příspěvek kraje na pořízení 
dopravních automobilů pro hasiče a vyzdvihli 
možnost, kdy kraj výběrové řízení především 
pro menší obce sám administruje. Využívají 
prostředky z  Programu obnovy venkova 

a velmi kladný ohlas měl i návrh Jany Vildu‑
metzové připravit krajský dotační program 
na opravy místních komunikací.

Ostrovské vedení města potěšila infor‑
mace hejtmanky, že během MFF v Karlových 
Varech se bude některý z festivalových filmů 
promítat i v Ostrově a dalších městech regi‑
onu. V té souvislosti starosta Josef Železný po‑
žádal zástupce kraje o podporu chystanému 
tradičnímu festivalu Oty Hofmana. Nastínil 
i plánovanou spolupráci města s německým 
Oberwiesenthalem včetně pravidelné auto‑
busové linky, která by mohla přispět k rozvoji 
cestovního ruchu. Spolu s krajským radním 
Josefem Janů se pokusí najít cestu, zda by bylo 
možné přispět na provoz linky v rámci pro‑
gramu přeshraniční spolupráce Česko ‑Sasko.
Zdroj: Karlovarský kraj
http://www.kr ‑karlovarsky.cz/kraj‑
ske_listy/Stranky/170605‑Starostove‑

‑Ostrovsko.aspx#.WTVpu9ykJEY

Krajští radní společně jednali se starosty Ostrovska. | Foto: Archiv KK

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
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OSTROVŠTÍ HASIČI V KVĚTNU
Milan Kuna, JSDH Ostrov

Zasahovali jsme celkem u 17 událostí. S jednot‑
kami z Hájku a KV jsme jeli k požáru sklepa 
v rodinném domě v Nádražní ul., kde došlo 
k technické závadě na kotli a tím zakouření 
sklepních prostor, událost byla přehodnocena 
na technickou pomoc. Na silnici u Květnové 
jsme jeli k požáru auta s jednotkou HZS KV, na 
místě bylo zjištěno, že se jedná o technickou 
závadu na vozidle (tech. pomoc). Na Mírovém 
nám. jsme zajišťovali požární asistenci u oh‑
ňostroje a v Zámeckém parku při majálesu. 
Naši pomoc v Mánesově ul. si vyžádala ZZS 
Ostrov. Dále jsme byli přizváni k taktickému 
cvičení Luxor v bývalém areálu Škoda Ostrov, 
kde cvičily jednotky kategorie JPO III a JPO V. 
Na požár lesa a travního porostu v prostoru 
U Studánky podél železniční tratě jsme zasa‑
hovali společně s jednotkami HZS KV, SDH 
Jáchymov a Hájek. O pár dní později jsme lik‑
vidovali požár trávy podél železniční tratě 
u Nádražní ul. V Horním Žďáru jsme s jednot‑
kou HZS KV likvidovali požár os. auta a dále 

požár v bývalém autoservisu na Jáchymovské 
ul. společně s HZS KV a SDH Jáchymov a Hájek. 
K likvidaci následků dopravní nehody jsme vy‑
jížděli s jednotkou HZS KV na silnici mezi Veli‑
chovem a Vojkovicemi, dále u DN u železnič‑
ního přejezdu u  Hájku a  obce Pstruží, kde 
v obou případech došlo ke zranění. K úniku 
provozních náplní vozidel jsme vyjížděli do ul. 
Obchodní a na nájezdu do Ostrova. Na požár 
kardiologického oddělení krajské nemocnice 
v K. Varech jsme vyjížděli společně s jednot‑
kami HZS KV a SDH Tašovice, Stará Role a Há‑
jek. Na místě události bylo zjištěno, že se jedná 
o prověřovací cvičení, jež mělo za úkol prověřit 
dojezdové časy jednotek PO. V ulici Nad Ná‑
dražím jsme prověřovali vystupující kouř; jed‑
nalo se o kouř z komína a událost byla hodno‑
cena jako planý poplach.
V případě požáru volejte linku 150.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Ostrov, 
Karlovarská 1342, 363 01 Ostrov 
Telefon: 354 224 927, 
info@hasiciostrov.cz

DOTACE NA ZATEPLENÍ DOMŮ
Miroslav Krob

Podmínky dotací na zateplení bytových domů 
jsou v současné době velmi výhodné.

Vyšší podpora, než jaká je v Integrovaném 
regionálním operačním programu, se v tomto 
programovacím období (2014–2020) již nedá 
očekávat. Proto je důležité, aby zpozorněli 
všichni, kdo uvažují o zateplování či pořízení 
fotovoltaických kolektorů, případně o změně 
zdroje tepla. Ministerstvo pro místní rozvoj 
(MMR) totiž zjednodušuje podmínky, zrych‑
luje administraci a zároveň hledá další mož‑
nosti, jak pomoci žadatelům získat potřebnou 
podporu, která od léta 2016 činí 30–40 % z cel‑
kových způsobilých výdajů projektu.

MMR i nadále zjednodušuje proces před‑
ložení žádostí o podporu energeticky úspor‑
ných opatření pro bytové domy se čtyřmi 
a více bytovými jednotkami a urychluje jejich 
administraci.

„Díky přijatým opatřením je aktuálně třeba 
předložit méně dokladů a pro vlastníky byto‑
vých domů je nyní také výrazně jednodušší 
vybrat dodavatele prací. Také se podařilo vý‑
razně zkrátit proces hodnocení žádosti. Zá‑
měrem je také zjednodušit pravidla pro získání 
podpory na zdroje tepla,“ informuje náměstek 
pro řízení sekce evropských programů Zdeněk 

Semorád. Snahou MMR je umožnit podporu 
výměny např. plynového nebo elektrického 
kotle za tepelné čerpadlo, což v současné době 
není možné, a nabídnout tedy vlastníkům by‑
tových domů více možností při hledání nej‑
vhodnějšího řešení. Podporováno je jak za‑
teplení obvodových stěn nebo výměna oken 
a dveří, tak i pořízení nového zdroje vytápění 
nebo fotovoltaických kolektorů. V létě 2016 
se podařilo dojednat vyšší míru podpory pro 
žadatele a tedy zateplit bytový dům je v sou‑
časné výzvě ještě výhodnější.

„Zároveň je možné říci, že podpora je vý‑
hodná pro všechny typy bytových domů: 
evidujeme žádosti o podporu na malé bytové 
domy o čtyřech bytech, ale i na velké panelové 
domy,“ dodává náměstek Semorád. Jako nej‑
aktivnější v předkládání žádostí se zatím jeví 
vlastníci bytových domů v Moravskoslezském 
kraji, odkud byly zatím podány žádosti o pod‑
poru v celkovém objemu 280 mil. Kč (téměř 
1/5 podpory všech administrovaných žádostí 
v aktuální výzvě).

Příjem žádostí o podporu v aktuální výzvě 
potrvá do 30. 11. 2017.

V případě, že vás tyto informace zaujaly 
nebo byste se rádi dozvěděli další více o získání 
podpory, obraťte se na regionální pracoviště 
Centra pro regionální rozvoj ČR (www.crr.cz).

KOLÉBKA UVÍTALA 
DALŠÍ NOVÁ MIMINKA

Pavlína Lišková, RC Ostrůvek

V neděli 18. června se v obřadní síni Staré rad‑
nice konalo tradiční červnové Vítání miminek, 
na kterém byli přivítáni noví občánci města: 
Nina TOMEŠOVÁ, Hynek SELBER, Anežka 
HLOUŠKOVÁ, Robin GAIDARUS, Michaela 
ČEJKOVÁ, Sofinka TICHÁ, Lukášek PE‑
ROUTKA, Vítek HLOUŠEK, Filip GÁL, Lucie 
BALOUŠKOVÁ, Kryštof REDL a Samanta RE‑
TAMALOVÁ. Většina miminek obřad absol‑
vovala v dobré náladě, některá zaplakala, ale 
většina jich spinkala v náručí maminky. Jak už 
bývá dobrým zvykem, vítání se neúčastní jen 
rodiče dětí, ale i široká rodina. Právě pro ba‑
bičky a dědečky bývá tento slavnostní akt do‑
jemným zážitkem, ze kterého si odnášejí 
krásné a dlouhé vzpomínky i díky pamětním 
fotografiím a videozáznamu, které dostane 
každá rodina darem od města Ostrov. Na 
další miminka se těšíme v září, proto nevá‑
hejte a již nyní přihlašujte svá miminka na 
email: centrum ostruvek@seznam.cz

Občanské sdružení Ostrůvek, 
Lidická 1036, 363 01 Ostrov 
Tel. 608 525 154

Foto. Archiv RC Ostrůvek

INZERCE

KOUPÍM
GARÁŽ

Volejte na 
730 626 237
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SV. JAN NEPOMUCKÝ V ETTLINGEN
Mgr. Lidmila Hanzlová

V roce 1729 byl prohlášen za svatého český 
mučedník Jan Nepomucký a úcta k němu 
se brzy rozšířila do celé Evropy. V Praze se 
kolem jeho svátku, určeného na 16. květen, 
konaly – a opět konají – slavné pouti. Na 
Vltavě, do které byl umučený Jan z Nepo‑
muku v noci z 20. března 1393 na příkaz 
krále shozen z Karlova mostu (a pak podle 
legendy nad jeho tělem svítilo pět hvězd), 
se záhy konaly večerní „vodní slavnosti“. Na 
osvětlených lodích hrála hudba na připo‑
mínku světce, který zemřel za pravdu a ne‑
vyzrazené zpovědní tajemství. Také v Ost‑
rově – Schlackenwerthu se konaly pobož‑
nosti u  jeho sochy na mostě ku klášteru, 
která byla po r. 1990 osazena na most v Zá‑
meckém parku, kde stojí dodnes. Poblíž na‑
jdeme i kapli sv. Jana Nepomuckého z první 
poloviny 19. století.

Úctu k českému světci přinesla do kraje 
kolem Rastattu markraběnka Františka 
Sibylla Augusta. Na svém vdovském sídle, 
zámku v Ettlingen, nechala postavit r. 1730 
kapli Jana Nepomuckého, kterou vyzdobil 
Cosmas Damian Asam nástěnnými mal‑
bami s výjevy ze světcova života. Úplného 
dokončení kaple se markraběnka už nedo‑
čkala, zemřela r. 1733. Dnes je tento pro‑
stor nazýván „Asam ‑saal“. Letos 26. května 
se v něm započal jubilejní 25. ročník ob‑
novených slavností sv. Jana Nepomuckého. 
Večerní mši ku cti svatého Jana sloužil 
v původní zámecké kapli plzeňský biskup 

Tomáš Holub, spolu s mnoha kněžími arci‑
diecéze Freiburg. V kázání promluvil o od‑
kazu Jana z Nepomuku pro dnešní dobu. 
Po mši měli slovo další významní činitelé: 
doktor Erwin Vetter, spoluzakladatel ny‑
nějších obnovených slavností, primátor 
Johannes Arnold ad. Následoval „průvod 
světel“ od zámku k mostu u radnice v Ett‑
lingen. Na mostě přes říčku Alb, u sochy sv. 
Jana Nepomuckého, byla malá pobožnost 
se zpěvem svatojanské písně v  němčině 
i češtině a potom byl do vody Albu vho‑
zen věnec s pěti světly a všechny kalíšky 
s hořícími svíčkami, které nesli účastníci 
průvodu. Několik přítomných Čechů 
z naší plzeňské diecéze (zastupovala jsem 
domovské město markraběnky Sibylly Au‑

gusty) zazpívalo za všechny český text sva‑
tojanské písně:

„Slova pravdy chceme mluvit stále, hotovi se 
rozdat pro bližní,
podobní však uzavřené skále mlčet tam, kde 
slovo Boží zní.
Vyslyš naše prosby, svatý Jene, přimlouvej se 
za nás u Boha,
ať se nad tvou vlastí stále klene míru, lásky 
jasná obloha.“

Byla to krásná slavnost Jana Nepomuc‑
kého, „světce mostů“, který spojuje lidi a ná‑
rody v celé Evropě a připomíná nám světlo 
pravdy. Na jejím novodobém 25. ročníku se 
podíleli členové několika organizací, včetně 

„Ackermann ‑Gemeinde“, která konkrétně 
pomohla i při obnově naší ostrovské oblasti.

DLUHOVÁ A OBČANSKÁ 
PORADNA

Jitka Capková, DiS.

V  červenci a  srpnu je provoz Občanské 
a dluhové poradny omezen. Služeb odbor‑
ného sociálního poradenství můžete využít 
v těchto dnech:
 11. 7. od 13.00 do 15.00 hod.
 1. 8. od 13.00 do 15.00 hod.
 15. 8. od 13.00 do 15.00 hod.
 29. 8. od 13.00 do 15.00 hod.
Od září 2017 bude poradna opět otevřena 
v obvyklém režimu každé úterý od 13.00  do 
15.00 hod. na MěÚ Ostrov, Jáchymovská 1, 
přízemí, vedle kanceláře č. A.1. 27. Kontakt: 
tel. 603 322 094, poradna@kskcentrum.cz, 
www.kskcentrum.cz

Ze slavnosti v Ettlingen (uprostřed plzeňský biskup monsignore Tomáš Holub) | Foto: Andrea Fabry

NEMOCNICE OSTROV
Markéta Singerová, tisková mluvčí

SONO i CT vyšetření zajistíme do týdne! 
Rentgen na počkání!

Využijte kapacitu našeho radiologického 
oddělení, kdy v současné době vyšetříme 
pacienty na CT i na SONO do týdne od ob‑
jednání! K vyšetření je nutné mít doporu‑
čení od lékaře (žádanku), dle toho vám pak 
při objednávání sdělíme přípravu na poža‑
dované vyšetření. Dopravit se k nemocnici 
můžete i pomocí MHD1, která zajíždí z ná‑
městí k nemocnici dvakrát do hodiny.

Vyšetření na CT i  na SONO je bezbo‑
lestné a je vhodné skoro pro všechny paci‑
enty. Samotné vyšetření může trvat asi de‑
set až dvacet minut.

Kontakt pro objednání na CT 
vyšetření a SONO: 
tel. 353 364 174, email: rdg@nem ostrov.cz
Nemocnice Ostrov, 
U Nemocnice 1161, 363 01 Ostrov 
NEMOS infolinka 800 251 251 (nonstop), 
www.nemostrov.cz/napiste ‑nam/

Ilustrační foto: Archiv Nemocnice Ostrov



6 Ostrovský měsíčník | ČERVENEC 2017

AKTUALITY Z MĚSTA

OSTROV    
REKONSTRUKCE 
POSVÁTNÉHO OKRSKU
Komplex historických klášterních budov je nazýván Posvátným 
okrskem. Jeho první stavba, pohřební kaple sv. Anny, byla založena 
v roce 1644, postupně vznikaly další. Od 50. let využívala areál kláš-
tera armáda, roku 2011 byl ve značně zuboženém stavu převeden 
do majetku města Ostrov, které iniciovalo následnou proměnu. 

Po rekonstrukci klášterního areálu vznikl v konventu obytný 
komplex, v kostele bylo vytvořeno zázemí pro kulturní akce. 
V pohřební kapli sv. Anny byla instalována expozice o významu 
vévodů sasko-lauenburských a markrabat bádenských pro město 
Ostrov. Kaple sv. Floriána se proměnila v památník obětem násilí 
na Ostrovsku, které zde trpěly ve 20. století z národnostních, raso-
vých, politických nebo náboženských důvodů. Kaple Panny Marie 
Einsiedelnské se stala vyhledávanou architektonickou památkou. 
V blízkosti stojí kaplička Panny Marie Bolestné. V zahradě najdeme 
Ekocentrum s malou zoo a botanickou zahradou.

Karlovarský kraj

Tato proměna je vystavena na 9. ročníku národní putovní výstavy MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN,  
kterou pořádá Asociace Entente Florale – Souznění CZ, v partnerství se třinácti kraji České republiky.
Vystavené proměny můžete vidět na mnoha místech České republiky – viz www.cestamipromen.cz/putovani

Až do 30. 4. 2018 HLASUJTE O NEJLEPŠÍ PROMĚNĚ 9. ročníku  
na www.cestamipromen.cz/hlasovani MÁ VLAST 2017

CESTAMI PROMĚN

OBDOBÍ REALIZACE: 2005–2007
INICIÁTOR PROMĚNY: Město Ostrov
INVESTOR: Společný regionální operační program,  

na financování se podílely 
Město Ostrov 21 577 191 Kč,  
státní rozpočet 17 674 318 Kč,  
Evropský fond regionálního rozvoje 106 045 907 Kč.

DALŠÍ PARTNEŘI: Spolek přátel města Ostrova

KARLOVY VARY

SOKOLOV

CHODOV

TOUŽIM

OSTROV
NEJDEKKRASLICE

CHEB

AŠ

MARIÁNSKÉ
LÁZNĚ

HLAVNÍ PARTNER PARTNEŘIPOŘÁDAJÍ

Č E S K É R E P U B L I K Y

SPOLUPRACUJÍ MEDIÁLNÍ 
PARTNEŘI
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MÁ VLAST CESTAMI 
PROMĚN

(www.cestamipromen.cz)

Putovní výstava Má vlast představuje 
řadu podobně rozkvetlých míst v  čes‑
kých obcích a městech. V květnu odstar‑
toval na Vyšehradě devátý ročník. Letos 
návštěvníci zhlédnou 97 proměn v celé 
ČR. Fotografie dokumentují stav před re‑
konstrukcí a po ní.

„Smyslem výstavy je hlavně poděko‑
vat místním, kteří opravy zanedbaných 
míst, okolo kterých se mnohdy dlouhá 
léta prochází bez povšimnutí, iniciují 
a pomáhají dovést do zdárného konce. 
Zároveň chceme inspirovat ostatní, aby 
podobné proměny uskutečnili ve své 
vlastní vesnici nebo městě. Pěkné pro‑
středí přece oceníme všichni, jako oby‑
vatelé i  jako návštěvníci,“ komentuje 
projekt jeho zakladatelka Drahomíra 
Kolmanová, ředitelka Asociace Entente 
Florale CZ ‑Souznění, jež výstavu každo‑
ročně pořádá. Vernisáží 20.  května na 
Vyšehradě vstoupila výstava do nového 
ročníku; výstavní panely objíždějí různá 
místa ČR. Letošní ročník je rekordní 
i v počtu partnerských krajů, zájem pro‑
jevilo 13 hejtmanství. Hlavním partner‑
ským krajem je letos kraj Liberecký; tam 
putuje i  symbol výstavy  – Srdce vlasti 
(kamenné srdce, nalezené při budování 
závlahového systému pro vyšehradský 
park). Mezi spolupracující organizace 
výstavy patří mj. Stálá komise Senátu 
pro rozvoj venkova, Ministerstvo kultury, 
Národní kulturní památka Vyšehrad, 
Vyšehradská kapitula, Jedličkův ústav 
a školy, Spolek pro obnovu venkova, Ná‑
rodní síť místních akčních skupin, Asoci‑
ace regionálních značek, Omnium, Svaz 
knihovníků a informačních pracovníků, 
Propamátky, Národní síť zdravých měst 
ad. Více na: www.cestamipromen.cz, FB: 
CestamiPromen.

Město Ostrov je na výstavě zastou‑
peno rekonstrukcí Posvátného okrsku. 
Až do 30. dubna 2018 je možno hlaso‑
vat v soutěži o nejlepší proměnu zde: 
www.cestamipromen.cz/hlasovani

JÁCHYMOVSKÉ PEKLO 2017
Zuzana Železná

XXVIII. ročník Jáchymovského pekla, kte‑
rého se zúčastnila celá řada významných 
osobností (např. místopředseda Senátu 
PČR Jiří Šesták, senátor Jan Horník, poslan‑
kyně Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR Markéta Wernerová, hejtmanka Karlo‑
varského kraje Jana Vildumetzová, náměs‑
tek primátora Karlových Varů Jiří Klsák, 
starostové i zastupitelé měst), se konal od 
26. do 27. května. Nejdůležitějšími hosty 
byli ale přímí pamětníci příkoří v  já‑
chymovských lágrech. Jáchymovské peklo 

se letos poprvé konalo bez bývalé před‑
sedkyně Konfederace politických vězňů 
ČR Naděždy Kavalírové, která letos v lednu 
zemřela. V pátek odpoledne se uskutečnil 
pietní akt s položením věnců u NKP Rudé 
věže smrti. V interiéru této památky bylo 
možné zhlédnout výstavy Vyhnanci (vy‑
sídlení hospodáři z Lukova u Mor. Budějo‑
vic a Vícenic), Překonej stěnu smrti a I mezi 
námi žijí hrdinové – pilotní projekt žáků 
ZŠ Modřice, ZŠ Deblín a Gymnázia. V so‑
botu se již tradičně uskutečnila v  Já‑
chymově Mše svatá, hlavní celebrantem 
byl František Radkovský, emeritní biskup 

plzeňský, koncelebrantem byl 
Marek Bonaventura Hric z  Řím‑
skokatolické farnosti v  Ostrově. 
Po jejím ukončení se hosté shro‑
máždili u památníku Brána svo‑
body, kde proběhlo kladení 
věnců, a někteří z hostů pronesli 
projev. Za město Ostrov položili 
věnce u obou památníků starosta 
Josef Železný, místostarosta Petr 
Šindelář, místostarostka Ilona Le‑
upold, zastupitelé Jan Bureš 
(radní KK) a Pavel Čekan.

Má vlast
cestami proměn

REGISTRUJ PROMĚNU

Ilona Leupold a Josef Železný při kladení věnců 
Foto: Zuzana Železná

Technici, absolventi, 
chcete práci, která Vás baví?
Přijďte k nám!

ZPA Industry a.s.
Karlovy Vary – Stará Role
Díky našim inženýrským řešením oživujeme složité technologie ve 
velkých průmyslových provozech v oblasti energetiky, chemického 
průmyslu, vodárenství a automatizace.

Baví Vás pracovat s novými technologiemi a rozvíjet se? 
Chcete dělat něco, co má význam a smysl? Píšete weby 
nebo plnohodnotné aplikace jen tak pro zábavu? 
Dovedete hrát za tým a dotáhnout věci do konce? 
Máte chuť cestovat a poznávat nová místa?

Pokud ano, pak hledáme právě Vás!

Bližší informace včetně nabízených benefitů na webu společnosti: 
www.zpaindustry.cz Zaujala Vás tato příležitost? Pošlete strukturovaný 
životopis na email: kariera@zpaindustry.cz

inzerce
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PRAVIDELNÉ SEČE A HRABÁNÍ LISTÍ
Pavla Neumannová, OMS

Informace občanům Ostrova o pravidelných 
sečích a hrabání listí z travnatých ploch pro rok 
2017: Ve městě zajišťují pravidelné seče čtyři 
poskytovatelé služeb: firma Marius Pedersen, 
a.s., Lubomír Kříž, Jan Kasalý a KHL ‑EKO, a.s.
Termíny sečení travnatých ploch ve městě
1. seč: od 1. 5. do 20. 5
2. seč: od 15. 6. do 5. 7.
3. seč: od 15. 7. do 30. 7.
4. seč: od 15. 8. do 30. 8.
5. seč: od 15. 9. do 15. 10
Sečení travnatých ploch v okrajových čás‑
tech města a v okolních obcích
1. seč: od 1. 6. do 14. 6.
2. seč: od 15. 7. do 15. 8.
3. seč: od 1. 9. do 15. 10.

Hrabání listí z travnatých ploch, dětských 
hřišť a pískovišť
1. podzimní: od 20. 10. do 30. 11.
2. jarní: od 1. 3. do 20. 4.

Skutečné zahájení jednotlivých čtyř 
sečí začíná dle konkrétních podmínek, 
jakmile porost dosáhne výše 10 cm. O za‑
hájení páté seče rozhoduje objednatel 
dle stavu porostů. Každý den probíhá 
úklid zelených ploch, dětských hřišť, pís‑
kovišť a ploch okolo cyklistických stezek. 
Za řádné plnění zodpovídá Odbor ma‑
jetkové správy, Pavla Neumannová, tel. 
354 224 906.

Pro bližší upřesnění přikládáme mapu 
zvykových etap s rozdělením dle poskyto‑
vatelů služeb v daných lokalitách.
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STAVBY KARLOVARSKÉHO KRAJE 2017
Výsledky soutěže

Zdroj: www.stavbykarlovarska.cz

Cenu hejtmanky Karlovarského kraje zís‑
kala ostrovská stavba:

Stavba č. 8, Zázemí fotbalového klubu Os‑
trov. Přihlašovatel: Město Ostrov. Investor: 
Město Ostrov. Architekt: BPO spol. s r.o., Ing. 
Vladimír Toman. Projektant: BPO spol. s r. o., 
Ing. Jan Dušek. Zhotovitel: ISSO, Inženýrské 
stavby Sokolov, s.r.o.

Další umístění: 1. místo Stavba č. 4, Malé 
Versailles, 2. místo Stavba č. 15, Silnice I/25 – 
Horní a dolní točka Jáchymov, 3. místo: Stavba 
č. 9, Zpřístupnění zahrad františkánského kláš‑
tera, Cheb. Čestné uznání za Nadstandardní 
technologické řešení provozu a dlouhodobý 
společenský význam pro zaměstnanost v re‑
gionu: Stavba č. 11, Witte Access Technology. 
Čestné uznání za Revitalizaci historického 
objektu a zpřístupnění prostoru veřejnosti: 

Stavba č. 10, Rozhledna Bučina. Čestné uznání 
za Příkladný přístup k revitalizaci čtvrti Rybáře: 
Stavba č. 1, Rezidence Brix. Projekty: 1. místo 
Projekt č. 4, Rozhledna Rusalka, 2. místo: Pro‑
jekt č. 3, Obnova Goethovy vyhlídky. Stavba č. 
10, Rozhledna Bučina. Cena primátora města 
Karlovy Vary: Stavba č. 2, Bytový dům Křiží‑
kova ulice. Cena časopisu Stavebnictví: Stavba 
č. 9, Zpřístupnění zahrad františkánského kláš‑
tera, Cheb.

Plán sečení trávy | Poskytl: Ivan Vysocký, OMS

OPRAVA KAŠNY NA 
STARÉM NÁMĚSTÍ

Jarmila Rubešová, Odbor investic 
(red. upraveno)

Historická kamenná kašna u Mariánského 
sloupu na Starém náměstí v Ostrově má 
šanci na opravu většinovým podílem z pe‑
něz Ministerstva kultury ČR. Město Ostrov 
dostalo příslib dotace ministerstva na re‑
staurátorské práce ve výši 100  %, na sta‑
vební práce cca ve výši 50 %.

Město o dotaci požádalo z důvodu pro‑
sakování vody. Práce bude provádět firma 
RE, s.r.o. Mánesova 1643/92, Praha 2. Cel‑
ková částka ve výši 176 005 Kč včetně DPH 
zahrnuje částky 133 073,38 Kč za restau‑
rátorské práce a 42 930,80 Kč za stavební 
práce.

Zahájení prací bylo naplánováno kolem 
15. června, termín dokončení je stanoven 
na 15. září 2017.

AKCE „DOMÁCÍ 
KOMPOSTÉRY 2“

Bc. Petra Niederhafnerová, OMSA

Město Ostrov podalo v říjnu 2016 žádost 
o dotaci na pořízení domácích kompostérů 
na OPŽP, registrační č. CZ.05. 3. 29/0.0/0.0/
16_040/0002973. Bohužel, tento projekt 
předložený městem Ostrov nebyl OPŽP 
schválen. Projekt splnil podmínky pro do‑
taci, ale vzhledem k velkému počtu žádostí 
o podporu, které několikanásobně převý‑
šily svým požadavkem na dotaci alokaci vý‑
zvy, nebyla dotace městu Ostrov schválena. 
V souvislosti s touto informací si dovolu‑
jeme sdělit, že v tomto roce nebude město 
Ostrov kompostéry pořizovat.

V  případě, že bude vypsána nová do‑
tační 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.

Starosta města Ostrov Josef Železný přebírá cenu 
hejtmanky. | Foto: www.stavbykarlovarska.cz
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PODĚKOVÁNÍ
Ilona Leupold, druhá místostarostka

Ráda bych touto cestou, jménem Města 
Ostrov i jménem svým, poděkovala Jiřímu 
Psohlavcovi a  Martinu Šafářovi za jejich 
dlouholeté dárcovství krve. Oba jmenovaní 
pánové se 13. června 2017 stali nositeli vy‑
znamenání Zlatý kříž III. stupně, který je 
udělován za 80 a více bezplatných odběrů. 
Bylo mi velkou ctí moci oběma osobně po‑
děkovat a pogratulovat, neboť svým dár‑
covstvím pomáhají zachraňovat lidské ži‑
voty bez očekávání odměny či jakékoli 
formy vděku.

ZÁZNAMY MĚSTSKÉ POLICIE
Ladislav Martínek, zást. vel. MP Ostrov

5. KVĚTNA 22.42 hod.
Hlídka přijala SMS, že v Horním Žďáru hoří 
vozidlo a na místo ihned vyrazila. Tam již 
byly dvě hlídky PČR Ostrov a vyčkávaly na 
příjezd hasičů. Šlo o požár osobního auto‑
mobilu. Po chvíli dorazila JSDH Ostrov a ha‑
siči KV. Zanedlouho bylo vozidlo uhašeno 
a věc si převzala PČR Ostrov.
9. KVĚTNA 19.15 hod.
Tel. oznámení správkyně holobytů v  Já‑
chymovské ul., že při vyklízení bytu po ná‑
jemníkovi nalezla injekční stříkačky. Po pří‑
jezdu hlídka stříkačky převzala a uložila do 
přepravního boxu k tomu určenému.
17. KVĚTNA 17.40 hod.
Tel. oznámení muže, že v ul. Kollárova leží na 
parkovišti černý kufr. Po příjezdu si hlídka 
povšimla, že kufr je plný oblečení a vydala 
se hledat majitele. Ten se zanedlouho do‑
stavil a sdělil, že vykládal zavazadla z vozidla 
a na toto bohužel zapomněl.
20. KVĚTNA 12.58 hod.
Strážníci přijali tel. oznámení o muži, který 
spadl na zem před bývalým hotelem Kruš‑
nohor a který krvácí. Hlídka zjistila na místě 

osobu, která měla dvě viditelné tržné rány 
na temeni hlavy, proto hlídka přivolala RZS, 
která si muže chtěla po ošetření na místě 
odvézt na vyšetření do KV. S tím však muž 
nesouhlasil, protože by neměl finanční 
obnos na zpáteční cestu. Ale jelikož se na 
místě nacházel i  dobrý přítel této osoby, 
tak kamarádovi půjčil na cestu. Po nezbyt‑
ných úkonech tedy RZS muže odvezla na 
vyšetření.
26. KVĚTNA 18.50 hod.
Oznámení ženy, že v ul. Dlouhá leží osoba 
a nehýbe se. Po příjezdu strážníci zjistili, že 
se jedná o podnapilou ženu, která sdělila, že 
je z daleka a zde má mít schůzku s manže‑
lem. Protože neovládala své chování a bylo 
jí naměřeno přes tři promile, tak na setkání 
s  manželem nedorazila, ale putovala na 
schůzku s PAZS Sokolov.
27. KVĚTNA 11.46 hod.
Oznámení ženy, že v ul. Lidická, kde bydlí, 
chtěl do vchodu vejít muž, který nosí letáky, 
avšak narazil na příbuzného ženy, který není 
zdejší a tak nechtěl muže s letáky pustit do‑
vnitř. Jenže to se muži nevyplatilo, protože 
ho rozrušený muž s letáky pokousal na ruce. 
Po příjezdu hlídka MP zjistila o pár vchodů 

dál podezřelého muže, který se ke všemu 
přiznal a poté následoval hlídku k služeb‑
nímu vozu. Tam již čekal pokousaný muž, 
který sdělil, že nevěděl, jaké měl mladý muž 
úmysly, proto ho nejdříve slušně požádal, ať 
opustí prostor vchodových dveří, ty chtěl 
následně zavřít, avšak muž s letáky do dveří 
strčil nohu. Pokousaný se ho pokusil odstr‑
čit, ale v tu chvíli se do něj mladík zakousl. 
Dále sdělil, že nechce nic řešit, ale chce, aby 
si mladík uvědomil, že udělal chybu a že 
není povinnost pouštět tyto lidi do vchodů. 
To již předtím hlídka MP vysvětlila mladí‑
kovi také. Mladík se na místě muži omluvil 
a sdělil, že se to již nebude opakovat. Po‑
kousaný měl jen povrchová zranění a lékař‑
skou pomoc ani ošetření nežádal. Mladík 
kousač byl řešen dle zákona.

29. května obdržela Městská policie Os‑
trov nová horská kola, která budou využí‑
vána v katastru města vybranými strážníky, 
kteří se ujmou cyklohlídek v našem městě.

Městská policie Ostrov 
Mírové nám. 733, 363 01 Ostrov 
Tel. 353 615 880, 777 766 074 
straznik@ostrov.cz

OBRAZEM Z MĚSTSKÉ POLICIE
Na fotografiích z archivu Městské policie Ostrov mohou čtenáři vidět, co někteří občané 
Ostrova dokážou vytvořit.

Jiří Psohlavec (vlevo) a Martin Šafář s druhou 
místostarostkou Ilonou Leupold
Foto: Archiv MěÚ Ostrov
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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN
Ing. Zuzana Žitná, Ing. Bc. 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.

Poslední schůzky pracovních skupin se 
uskutečnily během května a června. Pra‑

covní skupiny měly za úkol vybrat jimi nej‑
preferovanější aktivity a  společně k  nim 
vymyslet kroky k naplnění. Návrh těchto 
aktivit společně s kroky tvoří Roční akční 
plán (dále RoAP) pro školní rok 2017/2018. 
Ostatní aktivity, které nebyly označeny 
jako preferované, vytváří Místní akční plán 
(dále MAP) a  jejich rozpracování je po‑
sunuto na další školní roky. Návrh aktivit 
do RoAP, aktualizaci Strategického rámce, 
obsahující infrastrukturní záměry škol 
a dalších organizací, schválil Řídící výbor 
dne 16. 5. 2017. Nyní realizační tým sbírá 
od pracovních skupin poslední změny 
v aktivitách, během prázdnin dojde k do‑
pracování dokumentu Místní akční plán 
a dokument bude rozeslán zainteresova‑
ným školám a aktérům k připomínkování 
a přihlášení se do aktivit. Pak tento doku‑
ment pošleme ke schválení zřizovatelům 
v  zastupitelstvech a  30.  11.  2017 končí 
samotná realizace projektu. 
Místní akční skupina Krušné 
hory by se ráda stala nosite‑
lem i  navazujících projektů 
MAP II a Implementace MAP 

I, výzvy bude vypisovat MŠMT na podzim 
tohoto roku a v lednu 2018.

V rámci aktivity Budování znalostních 
kapacit jsme uspořádali 17.  května semi‑
nář na téma provázanosti vzdělávání od 
MŠ po SŠ, kde přednášela Ivana Tormová 
z Pedagogicko ‑psychologické poradny KV, 
dále 24. května první část semináře zamě‑
řeného na tvorbu projektových žádostí do 
programů EU, kde přednášel Josef Ryšavý 
z Místní akční skupiny Vladař.

Máte ‑li zájem se do projektu také zapo‑
jit, prosím, kontaktujte projektovou ma‑
nažerku Zuzanu Žitnou (tel. 774 724 456, 
zitna@mas ‑krusnehory.cz) nebo koordiná‑
tora partnerství a zapojení veřejnosti Evu 
Urbanovou (tel. 730 145 684, urbanova@
mas ‑krusnehory.cz). Více informací včetně 
pozvánek, zápisů a  fotek na: www.mas‑

‑krusnehory.cz/map. Školský portál pro 
území ORP Ostrov na: www.huradolavic.cz.

DELEGACE Z RASTATTU
 Zuzana Železná

Od pátku 19. 5. do neděle 21. 5. pobývala 
v  našem městě na pozvání Římskokato‑
lické farnosti v Ostrově delegace Katolické 
farnosti z Rastattu, kterou vedl P. Ralf Dic‑
kerhof. V pátek si rastattští občané pro‑
hlédli zámek a expozici Ostrovsko a hor‑
nictví. Ve Dvoraně zámku je přivítal sta‑
rosta města Josef Železný, místostarostka 
Ilona Leupold a  P. Marek Bonaventura 
Hric. V sobotu pro ně město Ostrov zajis‑
tilo prohlídku Karlových Varů. V  Domě 
kultury byl připraven pro hosty společen‑
ský večer, kde se přítomní bavili v rytmu 

tónů Swing Melody Ostrov. V  neděli se 
v kostele sv. Michaela a Panny Marie Věrné 
uskutečnila mše, po ní si hosté prohlédli 
Klášterní areál. Jedním z nich byl také au‑
tor dětské knížky Ludwig, die Stadtmaus 
(Ludwig, městská myška) Hans Peter Faller. 
Tato publikace představuje dětem historii 
města Rastatt formou pohádky a má již 
druhé pokračování.

Zástupci obou farností se pravidelně 
navštěvují každé dva roky, příští setkání 
se uskuteční v Rastattu. P. Ralf Dickerhof 
poděkoval všem organizátorům za velmi 
vlídné přijetí.

OPRAVA HŘBITOVNÍ ZDI
Karel Ille, Odbor SMM (red. upraveno)

V termínu do 31. května skončily práce na 
opravách poškozených částí hřbitovní zdi 
v ul. Karlovarské a severní části do ul. Staro‑
městské v památkové zóně města Ostrov. 
Protože jde o památkově chráněný objekt, 
provádění veškerých prací předem konzul‑
tovali a odsouhlasili pověření pracovníci 
Státní památkové péče a odborní pracov‑
níci Národního památkového ústavu, 
územního odborného pracoviště v Lokti.

Popis prací: Oprava stávající kon‑
strukce zdi, u níž byly opraveny stávající 
omítky a naneseny omítky nové v místech, 
kde došlo v minulosti k jejich odstranění. 
Na koruně zdi, kde jsou umístěny pálené 
tašky, byly vyměněny poškozené kusy. Sou‑
částí realizovaných prací je odvodnění te‑
rénu vně areálu hřbitova.

Termíny: Práce na opravách obou částí 
zdí začaly 3. dubna a dokončeny byly do 
31. 5. 2017. Původní termín dokončení části 
zdi ve Staroměstské ulici byl stanoven na 
5. 6. 2017.

Zhotovitel: Realizaci na základě výběro‑
vého řízení prováděla firma KONOPA Vla‑
dimír s.r.o., Jimlíkov 51, 362 25 Nová Role, 
IČO: 03565785, DIČ: CZ03565785.

Finanční náklady: Celkové náklady na 
realizaci díla jsou 654.092 Kč vč. 21% DPH.Foto: Walburga Mikešová

Foto: Archiv MěÚ Ostrov
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PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

GYMNÁZIUM OSTROV
Gymnazisté úspěšně odmaturovali.

Mgr. Jiří Fresser, zástupce řed.

Letošní maturanti se ke své „zkoušce dospě‑
losti“ připravili velice zodpovědně a nejen 
oni sami, ale také jejich vyučující a třídní 
profesoři byli jistě s maturitními výsledky 
spokojeni. Ve třídě 4. A třídní profesorky 
Věry Hechtové odmaturovalo s vyzname‑
náním 11 studentů, z toho dva se samými 
jedničkami. Osobností třídy byl vybrán 
Zdenko Čimický. Ve třídě oktáva A třídní 
profesorky Kateřiny Ledvinové odmaturo‑
valo s vyznamenáním dokonce 22 studentů 
a samé jedničky mělo 12 z nich. Valérie Bíl‑
ková z této třídy se stala osobností ročníku. 
V oktávě B třídní profesorky Radky Kubí‑
kové bylo vyznamenaných 14 a samými jed‑

ničkami se může pochlubit devět studentů. 
Osobnostmi třídy se stali Ondřej Krátký 
a Ondřej Nedbal.

Se svými profesory a  předsedy matu‑
ritních komisí se maturanti rozloučili ve 
svých učebnách, slavnostní předávání ma‑
turitních vysvědčení za přítomnosti jejich 
rodičů a  přátel proběhlo v  kostele Zvěs‑
tování Panny Marie v ostrovském klášteře, 
kde ocenění nejlepším studentům předal 
ředitel gymnázia Jaroslav Šafránek.

Gymnázium Ostrov, 
příspěvková organizace, 
Studentská 1205, 363 01 Ostrov 
Tel. 353 433 761, 353 612 753, 
www.gymostrov.cz

SOCIÁLNÍ SLUŽBY – Farní charita Karlovy Vary
Jitka Capková, DiS.

V rámci komunitního plánování soc. služeb 
postupně představujeme nabídku sociál‑
ních a souvisejících služeb. Své náměty, při‑
pomínky či doporučení, týkající se oblasti 
soc. služeb ve městě, nám můžete zasílat na: 
jcapkova@ostrov.cz. Za všechny podněty, 
které by mohly přispět k případnému zlep‑
šení nabídky soc. služeb ve městě, předem 
děkujeme.

DŮM NA PŮL CESTY SV. JOSEFA
Poskytuje soc. služby pro mladé 18–

26 let, kteří část svého života prožili v pěs‑
tounské či ústavní péči, výchovném zaří‑
zení či výkonu trestu, jsou v nepříznivé soc. 
situaci a potřebují podporu, aby se začle‑
nili zpět do běžné společnosti. Klientům 
poskytujeme ubytování ve vybavených 
pokojích i vybavené kuchyně a společen‑
skou místnost. Zapůjčíme jim lůžkoviny, 
nádobí, mohou využít počítač a služební 
telefon. S podporou soc. pracovníků mo‑
hou klienti řešit celkově svoji nepříznivou 
soc. situaci, např. evidenci na úřadu práce, 
vyřízení soc. dávek, hledání práce, bydlení, 
udržování funkčních soc. vazeb, získání ná‑
hledu na svá práva a povinnosti v běžném 
životě, zajištění zdravotní péče a bezpečí či 

řešení dluhové problematiky. V rámci zís‑
kání a uchování pracovních návyků pro kli‑
enty připravujeme tzv. jobclubová setkání 
a pracovní terapie. Během jobclubových 
setkání se diskutuje o  různých tématech, 
která se týkají zejména práce. Při pracov‑
ních terapiích se vykonávají různé činnosti, 
např. vaření, tvoření, vyrábění, péče o do‑
mácnost a okolí. Klienti u nás nacházejí bez‑
pečné místo, kde mohou v klidu řešit své 
záležitosti a postupně se začlenit zpět do 
společnosti.

Kontakt: Dům na půl cesty svatého 
Josefa, Svobodova 743/12, Karlovy Vary – 
Stará Role, tel. 353 434 222, 731 433 032, 
dnpc@charitakv.cz

Letošní maturanti | Foto: Archiv Gymnázia Ostrov
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B. B. BAND ZUŠ OSTROV
Vyzkoušet si hrát na velkém podiu

Ondřej Šulc

Orchestr B. B. band z ostrovské ZUŠ byl le‑
tos oceněn prvním místem v  soutěži or‑
chestrů. Jak soutěže probíhají, jakým způso‑
bem vede a jaký je pro něj vůbec smysl ta‑
kového orchestru ve vzdělávání mladých 
hudebníků a hudebnic jsem se ptal Alexan‑
dra Šťastného.
Letos jste získali první místo v krajském 
kole soutěže orchestrů, jak se vlastně ta‑
kový orchestr hodnotí?
Soutěž, které jsme se zúčastnili, je soutěž 
Základních uměleckých škol, vyhlašovaná 
MŠMT a jako všechny soutěže tohoto mo‑
delu se koná jednou za tři roky. Původně 
to byla soutěž Jazzových orchestrů, ale už 
před pár lety se díky úpravě propozic ote‑
vřela i jiným orchestrům, jako jsme my. Náš 
orchestr je totiž netradiční svým složením, 
které kombinuje tradiční dechové a akus‑
tické nástroje s  baskytarou, elektrickou 
kytarou a bicí soupravou. Soutěž většinou 
probíhá tak, že orchestr zahraje skladby 
v určitém časovém limitu a potom je vše 
dáno subjektivním hodnocením poroty, 
která hodnotí zaranžování skladeb, souhru 
hráčů a jak to celému orchestru šlape. Vše 
je také dáno podmínkami soutěže. Pro tuto 
soutěž orchestrů je časový limit na vystou‑
pení 10–15 minut a smí se v něm objevit 
jedna zpívaná skladba, zatímco ostatní 
musí být instrumentální, což může být také 
důvodem diskvalifikace orchestru.
Jak dlouho už orchestr funguje?
Od roku 2008, kdy dvě studentky příč‑
ných fléten přišly s  nápadem zahrát si 
nějakou populární píseň s  doprovodem 
klavíru. K  tomu jsme oslovili tehdejšího 
žáka Pavla Frýberta, aby se k nám přidal 
na kytaru, a postupně jsme přidávali další 
členy: baskytaru, bicí a postupně ten počet 
narostl na dnešní počet pohybující se ko‑
lem dvanácti členů. Za dobu fungování se 
v orchestru vystřídalo padesát hudebníků 
a hudebnic – žáků/žákyň naší školy, kteří 
si zahráli i na velkých podiích a kteří si vy‑
zkoušeli hrát trochu jiným způsobem než 
v klasickém orchestru, kde se mohou scho‑

vat za ostatní nástroje. Díky popovému re‑
pertoáru, aranžím a složení si každý z nich 
zahrál sólovějším způsobem. Způsobem, 
kdy každý hráč je potřebný, protože jeho 
absence je slyšet. To je podle mě poslá‑
ním hudebních oborů, aby si žáci a žákyně 
mohli zahrát v kapele a pokud si mohou 
vyzkoušet hrát před diváky i  na velkých 
podiích v rámci školy – a tedy i s reflexí od 
pedagoga, je to jen dobře. Někoho to pak 
chytí tak jako právě Pavla Frýberta, s kte‑
rým spolupracujeme i po tom, co už není 
žákem naší školy, ale který se už tenkrát 
zapojil takovou měrou, že celý orchestr je 
náš společný výtvor, a dodnes zůstává na‑
ším patronem. Celý orchestr vedeme spolu 
a B. B. band je takový dík jeho autorskému 
vkladu.
Jak postupuješ při aranžování skladeb 
pro orchestr?
Dřív, když jsme hráli bez zpěvačky, tak 
jsem převáděl linku zpěvu do sólového 
nástroje: příčné flétny, houslí, klarinetu… 
Pak nám skladby také přímo skládá nebo 
aranžuje právě Pavel Frýbert, jako dlouho‑
letý žák ZUŠ a člen orchestru. Pokud nám 
pak skládá vlastní autorskou skladbu, tak 
už počítá s  naším obsazením a  šije nám 
tu skladbu v  podstatě na míru. A  právě 
s jeho skladbami jsme měli před třemi roky 
úspěch i v celostátním kole a dostali Cenu 
hejtmana za reprezentaci KV kraje. Letos 
jsme získali první místo v  krajském kole 
s jeho aranžemi známých skladeb. Je prostě 
radost s ním spolupracovat.

Jak obnovujete složení orchestru? Jak 
se vyrovnáváte s odchodem těch zkuše‑
ných?
Snažíme se průběžně doplňovat novými 
žáky a  žákyněmi. Díky tomu úroveň or‑
chestru samozřejmě trochu klesne, než 
se noví hráči a hráčky vyhrají, ale jen díky 
tomu můžeme hrát pořád dál a dál. Máme 
v orchestru například pátou generaci příč‑
ných fléten od paní učitelky Štěpánky Ha‑
mar a  bereme si je do orchestru v  době, 
kdy třeba nejsou úplně vyhraní a vyhrané, 
ale postupně se mají možnost zdokonalit 
a převzít pak otěže za ty starší odcházející. 
Takže nepřizpůsobujeme repertoár, ale sna‑
žíme se, aby se přizpůsobili, dotáhli, ti čers‑
tví členové a členky.
Kde všude jste v poslední době hráli a jak 
dobře nebo špatně se vůbec shánějí pří‑
ležitosti k hraní pro orchestr?
Hráli jsme několikrát v Německu, na uni‑
verzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde 
si nás pamatují a vzpomínají na nás. Příle‑
žitosti k  hraní přicházejí především přes 
školu, kdy nějaká instituce osloví ZUŠ, že by 
chtěli orchestr, tak se snažíme hrát. V so‑
botu 3. června jsme pak hráli na zahájení 
karlovarského karnevalu, kam si nás přímo 
vyžádali.

Základní umělecká škola Ostrov, 
příspěvková organizace, 
Masarykova 717, 363 01 Ostrov 
Tel. 353 300 530, skola@zusostrov.cz

Závěrečný koncert ZUŠ Ostrov | Foto: Mgr. Lukáš Lerch
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MIRÁKL OVLÁDL TANEČNÍ SKUPINU ROKU
Mgr. Andrea Burešová (red. kráceno)

Po získání titulu Czech Dance Masters (nej‑
úspěšnější choreografie v soutěži České ta‑
neční oganizace) se tanečníkům Miráklu 
víc než dařilo v tour Taneční skupina roku. 
O tom, že tento titul (uděluje se ve věko‑
vých kategoriích napříč všemi tanečními 
styly) obdrží hned dvakrát v jednom dni, se 
jim ani nesnilo. Nejdřív zvítězila nejmladší 
třída s choreografií Home v baby kategorii 
a tento titul tak obhájila z loňska. V hlavní 
dětské kategorii nejdřív získala titul mistrů 

ČR choreografie Pod křídly andělů a pak 
i toto vystoupení bylo oceněno odbornou 
mezinárodní porotou, kde usedla i produ‑
centka Broadway Dance Center z NY Bon‑
nie Ericson nebo režisérka nejúspěšnější TV 
soutěže světa (So You Think You Can 
Dance) Pam Chancey ad., jako nejlepší.

Obrovská radost a neskutečné emoce, 
které po tomto vyhlášení nastaly, byly neu‑
tichající. Hlavní cenou od partnera soutěže 
je týden v Aquaparku Čestlice pro všechny 
tanečníky choreografie a trenéry společně 
s pronájmem tréninkového sálu. Už se tě‑

šíme nejen na tobogány, ale vybíráme také 
lektory, které si tam pozveme. Choreogra‑
fie Miráklu vznikají pod taktovkou vedoucí 
skupiny Andrey Burešové a trenérky a cho‑
reografky Markéty Vajdíkové. Důležitý je 
nejen výběr tématu, ale i jeho zpracování, 
vhodná hudba a  její aranže, kostýmová 
výbava. A nejdůležitější je asi to, abychom 
měli tanečníky, kteří choreografii budou 
reprodukovat tak, jak si to představujeme. 
Tedy s technickou čistotou a hlavně s lás‑
kou k tanci jako takovému. Tu se snažíme 
v dětech probouzet již od útlého věku. A ve 
chvíli, kdy za námi přijdou takové osob‑
nosti jako Bonnie Ericson nebo Pam Chan‑
cey a obdivují naši práci s dětmi, tak víme, 
že jdeme tím správným směrem.

Týden před úspěchem v  tour Taneční 
skupina roku Mirákl vytančil sedm titulů 
mistrů ČR v rámci soutěže České taneční 
organizace a opět choreografie Pod křídly 
andělů byla oceněna jako nejlepší v dětské 
kategorii a získala titul Mistr Mistrů. Ihned 
po Taneční skupině roku Mirákl přejížděl na 
Mistrovství Evropy v Praze. Zde tanečníci 
ukázali, že patří nejen mezi nejlepší u nás, 
ale dokážou uspět i ve světové konkurenci. 
Patří jim titul mistrů Evropy a pět titulů vi‑
cemistrů.

Taneční studio Mirákl působí při ZUŠ 
Ostrov, příspěvkové organizaci, do jejich 
přípravných tříd je možné děti přihlásit 
vždy od začátku školního roku.

ZŠ MASARYKOVA
Ing. Karel Daníček

V tradiční celoroční soutěži o Pohár Rady 
města žáci 1. stupně postupně měří do‑
vednosti v plavání, vybíjené, malé kopané, 
atletickém trojboji, štafetovém běhu, 
a  svoji soutěž měli i  žáci 1. tř. Žáci naší 
školy prokázali velkou všestrannost, když 
obsadili 1. místo a Pohár Rady města je 
součástí výzdoby školních úspěchů. Ob‑
doba pro žáky 2. stupně je Pohár starosty 
města. Podobné byly i  soutěže: plavání, 
míčové hry, malá kopaná, florbal, minitre‑
tra a štafetový běh. Starší žáci se nenechali 
mladšími zahanbit a Pohár starosty také 
přidali do sbírky školy. Závěrečná soutěž 
i  vyhodnocení proběhlo v  Zámeckém 
parku, jen škoda, že starosta ani nikdo 
z  radních si na deset minut neodskočili 
a nepředali ceny a poháry mladým spor‑
tovcům. Žáci naší školy se zúčastňují i sou‑
těží AŠSK kraje. Děti 1. stupně se v prů‑
běhu roku zapojily do dalších téměř 20 

soutěží. Pravidelně vozily medaile z kraj‑
ských finále; ve vybíjené a ve štafetovém 
poháru postoupily do republikového fi‑
nále. K nejvšestrannějším patří sestry Te‑
rezka a Viktorka Drobných, Nikola Říča‑
nová, David Doboš, Petr Ljapin a Tonda 
Horák. Žáci 2.  stupně se zúčastnili do‑
konce 31 sportovních soutěží, do kterých 

se zapojilo celkem 91 žáků 
či žákyň, což činí 47  % 
žáků 2. stupně. Na základě 
dosažených výsledků jsou 
mezi staršími žáky každo‑
ročně vyhlašováni nej‑
lepší sportovci pro školní 
rok. V  tom uplynulém 
byla v kategorii dívek vy‑
hlášena Karolína Štěrbová, 
druhá se umístila Lenka 
Burešová a třetí Kateřina 
Báchorová. Mezi chlapci 
se sportovcem školy stal 
Sebastian Horník, druhý 

byl Lukáš Chomát a  třetí Matyáš Bauer. 
Všem, kteří se zapojili, patří poděkování za 
příkladnou reprezentaci školy a  všem 
ostatním žákům přejeme hezké prázdniny.

Základní škola Ostrov, 
Masarykova 1289, 363 01 Ostrov, 
1zsostrov@1zsostrov.cz

Foto: Archiv TS Miráklu

Foto: Archiv ZŠ Masarykova
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ZŠ OSTROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORG.
Mgr. Jana Kopecká

Po celý školní rok probíhala soutěž Sbíráme 
s panem Popelou. Žáci všech tříd se aktivně 
zapojili do sběru papíru. Poděkování posí‑
láme organizaci Autoslužby Ostrov, s.r.o., 
která zajistila odvoz sběru. Dětský den si 
žáci užili v MDDM, kde si zahráli florbal, ku‑
želky, vybíjenou a zúčastnili se dalších akti‑
vit. Sladkou tečkou byly různé pamlsky, kte‑
rými byli odměněni. Před koncem školního 
roku se žáci zúčastnili finále krajského kola 
KV kraje v Malé kopané v kategorii mlad‑
ších a starších žáků. Dívky se zúčastnily fi‑
nále krajského kola KV kraje ve vybíjené, 
v kategorii starších dívek. Poslední bylo fi‑
nále krajského kola KV kraje v Dopravní 
soutěži mladých cyklistů. O výsledcích bu‑
deme informovat. K  zajímavému konci 
školního roku jistě přispěla i Škola v přírodě. 
Tentokrát se žáci vydali na týdenní pobyt 
do Manětína, kde pro ně byl přichystán ne‑
všední pestrý program. Poděkování patří 
MDDM Ostrov za pomoc při zajišťování 

„školandy“. Žáci III. a IV. tř. se zapojili do pro‑
jektu spojeného s historií Ostrova. V hodi‑
nách prvouky, vlastivědy a dějepisu se vydá‑
vali do města, procházeli podle mapy jed‑

notlivými ulicemi, zapisovali čísla popisná 
a mapovali zbývající domovní znamení os‑
trovské SORELY. Výsledky bádání využili 
např. ve výtvarné výchově či přírodovědě.

I kultura je pro naše žáky důležitá, proto 
se žáci IV. tř. vydali do Letohrádku. Navštívili 
aktuální expozici nazvanou Expozice, kde si 
(inspirováni poutavým výkladem Zdenky 
Bílkové) vytvářeli své zarámované profily. 
Rovněž prozkoumali tradiční zámecké pro‑

story v netradičním pojetí. Navštívili např. 
Galerii předků, Čínský salónek, Ztracenou 
komnatu či Lovecký salónek. Povídali si 
o historii a legendách budovy Letohrádku, 
o  tajemné alchymistické laboratoři, kde 
byla ložnice markraběnky či o tajném scho‑
dišti vévody. Expozice spojuje minulé a sou‑
časné a  stejně i  žáci se pohybovali mezi 
minulostí a současností. Většina tříd naší 
školy velice ráda navštěvuje MK. Pracov‑
nice si vždy pro žáky připraví zajímavý pro‑
gram. Tentokrát IV. třída navštívila hudební 
oddělení, kde se hravou formou seznámili 
s různými hudebními žánry. Ani přípravná 
třída nezahálela a vydala se do jezdeckého 
klubu Castila v Moříčově, kde se naši nej‑
menší seznámili s životem koníků, někteří 
odvážlivci se na své okolí dokonce podívali 
z koňského hřbetu. Akce byla završena opé‑
káním vuřtů. Přejeme všem našim žákům 
krásné a pohodové prožití letních prázdnin, 
hodně zážitků a hlavně načerpání nových 
sil do dalšího školního roku.

Základní škola Ostrov, 
příspěvková organizace, 
Krušnohorská 304, 363 01 Ostrov 
Tel. 739 329 109, zps.ostrov@email.cz

Žáci v Letohrádku zkoumají expozici se zvířaty.
Foto: Archiv školy
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ZŠ A MŠ OSTROV MYSLBEKOVA
Mgr. Martin Fous, ředitel

Bezpečnostní situace v Evropě se v posled‑
ních letech zásadně změnila. Úcta k sou‑
kromému majetku a životu osob jsou ně‑
kterým jednotlivcům a skupinám lidí zcela 
cizí. Ubývá míst, kde se můžeme cítit zcela 
bezpečně, což ovlivňuje např. výběr desti‑
nace pro dovolenou, místa, kam si půjdeme 
večer zaběhat, posedět s přáteli apod. Mezi 
bezpečná místa nemůžeme počítat už ani 
školy. V  říjnu 2014, krátce po úmrtí stu‑
denta v OA ve Žďáru nad Sázavou, vyzvalo 
MŠMT ČR školy, aby začaly ve spolupráci se 
svými zřizovateli realizovat kroky, které by 
snížily riziko podobných tragédií. I přesto, 
že MŠMT vydalo metodický pokyn, jak po‑
stupovat a během uplynulých tří let opako‑
vaně uvolnilo peníze na realizaci bezpeč‑
nostních opatření, školy na to zůstaly ve 
většině případů samy, protože peněz bylo 
uvolněno velmi málo a chyběla potřebná 
odborná a technická pomoc. V naší ZŠ jsme 
se už r. 2014 vydali vlastní cestou, jejímž cí‑
lem bylo maximální omezení pohybu cizích 
osob po budově. Všechny děti a  zaměst‑
nanci mohou projít vstupními dveřmi 
pouze po použití bezkontaktní klíčenky 
(elektronický čip, který většina používá 
také ve školní jídelně), u dveří pro příchod 
a odchod dětí jsou turnikety regulující po‑
hyb osob, každý průchod dítěte je okamžitě 
přenášen do elektronických třídních knih 
a na internet, kde si mohou rodiče zkontro‑
lovat, zda je dítě ve škole či z  ní odešlo. 
Kromě instalace technického vybavení 
jsme museli zavést rozsáhlá organizační 
a provozní opatření.

Přestože jsme všechny realizované kroky 
předem sdělovali rodičům, našli se mezi 
nimi i  odpůrci neochotní přizpůsobit se. 
Několik stížností museli řešit i na MěÚ Os‑

trov. Zaměstnanci školy přijali vše s pocho‑
pením, za což jim patří velký dík. Kromě za‑
vedení systému pro regulaci pohybu cizích 
osob po škole jsme museli upravit i způsob 
vyzvedávání dětí ze školní družiny, kterou 
každoročně navštěvuje cca 150 dětí a vyzve‑
dává je několik set osob, které si nemohou 
ani při velké snaze vychovatelky pamatovat 
a bezpečně je identifikovat ani pomocí ka‑
mery u dveří. Každý rodič dostal jedinečný 
kontrolní kód, který zadává na speciální klá‑
vesnici u dveří při komunikaci s vychovatel‑
kou prostřednictvím domovního telefonu. 
Na monitoru počítače v učebně se zobrazí 
jméno dítěte, a je ‑li správně, žák je poslán 
do šatny a vychází samostatně ven. Je jen 
na rodičích, komu kód prozradí. Vychova‑
telky nesledují, kdo pro dítě přišel a vydají 
ho každému, kdo se správně identifikuje. 
Vzhledem k tomu, že jsme s realizací bez‑
pečnostních opatření začali mezi prvními, 
je naše škola dávána za příklad. Náš systém 
zabezpečení byl představen na několika 
celostátních konferencích k problematice 
bezpečnosti ve školách, navštívily nás dele‑
gace z několika měst, kde plánovali zabez‑
pečit své školy. Poslední, kdo se naším bez‑
pečnostním řešením zabýval, byla nedávno 
založená Asociace bezpečná škola, z.s., jež 
ve spolupráci s MV ČR rozhodla, že naše 
škola bude jako první v ČR označena titu‑
lem „Bezpečná škola“. Nejen problematice 
osobního bezpečí a mimořádným událos‑
tem, ale také 1. pomoci, zdravému život‑
nímu stylu, návykovým látkám, dopravní 
výchově apod. byl v červnu věnován školní 
projektový den. Partnery akce byly Nemoc‑
nice Ostrov, Policie ČR, Městská policie 
Ostrov, Hasiči Ostrov, Český červený kříž, 
TyfloCentrum Karlovy Vary, Asociace Zá‑
chranný kruh, NZDM klub Zašívárna, SZŠ 
a VOZŠ KV, Bovys s.r.o., Scolarest a Sdružení 

rodičů a přátel naší školy. Děti si hravou 
formou procvičily ve škole získané znalosti 
a dovednosti, osobně se setkaly s profesio‑
nály a prožily netradiční školní den. Všem 
organizátorům děkuji za spolupráci.

Další zajímavé informace o dění v naší 
základní a mateřské škole se spoustou fo‑
tografií najdete na našich internetových 
stránkách: www.zsamsostrov.cz Dětem 
začaly prázdniny a pedagogům dovolené, 
všem přeji krásné počasí a mnoho nezapo‑
menutelných zážitků.

Základní škola a Mateřská škola Ostrov, 
Myslbekova 996, příspěvková organizace 
Tel. 777 661 337, skola@zsjvm.cz

LaNova
Consulting s.r.o.

HLEDÁME NA POZICI
OFFICE MANAGER

Kreativní dámu se znalostí AJ nebo NJ, zkušenost práce v sekretariátu, 
znalost obchodní korespondence, suport kulturních akcí a marketingu, 
správa webových stránek, ochota dalšího vzdělávání se a chuť cestovat. 
Nabízíme nástupní plat 23.000 Kč hrubého, 5 týdnů dovolené, 
příjemné prostředí.

Nabídky včetně CV posílejte na: info@lanova.eu 

inzerce

MŠ MASARYKOVA 
OSTROV

Lenka Dienesová, ředitelka

Tak jsme opět prožili jeden školní rok, 
který utekl jako voda. Pro naše všechny 
děti to byl rok plný pestrých, netradič‑
ních vzdělávacích aktivit, různorodého 
tvoření, vyrábění, poznávání, zkoumání, 
výletů, divadel, sportu atd., což by bez 
poctivé práce našich učitelek nebylo 
možné.

Vzhledem k tomu, že jsme mateřská 
škola s největší kapacitou, můžeme ještě 
přijmout nové děti od září  2017. Kdo 
ještě nejste nikde přihlášení, tak ne‑
váhejte a přijďte k nám! Přejeme všem 
krásné a pohodové léto.

Mateřská škola Masarykova 1195, 
363 01 Ostrov. Tel. 353 842 365, 
masarykovams@seznam.cz, 
www.msmasarykova.estranky.cz

Foto: Archiv MŠ Masarykova
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MDDM OSTROV
Zuzana Janecká

LETNÍ TÁBORY MANĚTÍN
V červenci probíhají tábory v termínech: 
30. 6.–12. 7. , 12. 7.–24. 7. , 24. 7.–5. 8.

Svým dětem, vnoučatům, kamarádům 
můžete psát na adresu Letní tábor MDDM 
Ostrov, Stará cihelna, 331 62 Manětín.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Sportovní v MDDM: 10.–14. 7. , 24.–28. 7.
Přírodovědné v EC: 17.–21. 7. , 31. 7.–4. 8.

HLEDÁME POSILY DO TÝMU
Pro školní rok 2017/2018 hledáme nové ve‑
doucí pro zájmové útvary: robotika, balet, 
stolní tenis, step a aikido. Nebráníme se ani 
zcela novým kroužkům. Přijďte s nápadem, 
my vám ho pomůžeme realizovat. Výho‑
dou pedagogické minimum, kladný vztah 
k práci s dětmi a organizační schopnosti. 

Zájemci se mohou hlásit u Miroslava Fak‑
tora tel. 731 615 657 nebo: faktor@mddm‑
ostrov.cz

ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ
Hlavní vlna zápisu od 4. do 15. září. Přihla‑
šovat se lze online na webu MDDM, nebo 
všední dny 8.00–18.00 hod. v našich kan‑
celářích. Do zájmových útvarů je možné se 
přihlásit i po hlavním termínu v průběhu 
celého roku.

Provoz budovy MDDM
Po dobu letních prázdnin otevřeno ve 
všední dny: 9.00–13.00 hod.
Sportovní areál
V červenci otevřen: všední dny 9.00–20.00 
hod., víkendy a svátky 10.00–20.00 hod.
Zimní stadion
Otevřen opět od 9. července. Termíny ve‑
řejného bruslení budou aktuálně vyvěšeny 
u vstupu do budovy ZS, na webu Domu 
dětí a FB.
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

EKOCENTRUM MDDM OSTROV
Zuzana Janecká

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
V  červenci probíhají v  areálu EC tábory 
s přírodovědnou tematikou v termínech: 
17.–21. 7. , 31. 7.–4. 8.

NÁVŠTĚVNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST
Po –ne, svátky 13.00–17.00 hod.
Navštivte náš malý ráj zvířat v zahradě Kláš‑
terního areálu a zažijte bezprostřední kon‑
takt s některými druhy zvířat, který se vám 
jinde nenaskytne. Najdete tu drobné hlo‑
davce, hady, obojživelníky, pavouky, ryby, 
exotické i dravé ptáky, malé šelmy i skot. 
Vstup zdarma.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem školským zařízením, která 
navštívila EC v rámci školních výletů i všem 
návštěvníkům, kteří nás zásobují sušeným 
pečivem a dalšími laskominami pro naše 
zvířátka.

HLEDÁME POSILY DO TÝMU
Pro školní rok 2017/2018 hledáme nové 
vedoucí zájmových útvarů: chovatelství 
drobných hlodavců, hasiči, malý záchra‑

nář, včelařství, malý vědec (fyzikální, che‑
mické aj. přírodovědné pokusy), badatel‑
ský kroužek (praktické poznávání druhů 
rostlin, živočichů, hub a jejich přirozeného 
prostředí), malý entomolog. Nebráníme 
se ani zcela novým kroužkům. Přijďte s ná‑
padem, my vám ho pomůžeme realizovat. 
Výhodou pedagogické minimum, kladný 
vztah k práci s dětmi a organizační schop‑
nosti. Bližší informace u Petry Žlutické tel. 
731 615 658 nebo na: zluticka@eko.mdd‑
mostrov.cz

ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ
Hlavní zápis od 4. do 15. září. Přihlašovat se 
lze online na webu Domu dětí, nebo všední 
dny 8.00–17.00 hod. v naší kanceláři. Do zá‑
jmových útvarů je možné se přihlásit i po 
hlavním termínu v průběhu celého roku. 
Brožuru s  kompletní nabídkou kroužků 
a přihláškou obdrží všechny děti v MŠ, ZŠ 
i SŠ v prvním zářijovém týdnu.

Informace k  akcím a  příměstským tá‑
borům: po ‑pá 10.00–17.00 hod., tel. 
731 615 658, 602 600 995, FB – Ekocentrum 
MDDM Ostrov, www.mddmostrov.cz

KABEL OSTROV
Ing. Libuše Benešová, jednatelka

Do rozšířené digitální nabídky kabelové TV 
přibyla od 1. června nová TV stanice TUTY. 
Zařazena byla na uvolněnou pozici po pro‑
gramu Joj Plus HD na frekvenci 346 MHz. 
Televize TUTY je určena českým a sloven‑
ským divákům ve věku od čtyř do 17 let. 
Nabízí animované seriály, vlastní pořady, to 
nejlepší z YouTube a hudební klipy. TUTY je 
první televize, která je v přímém kontaktu 
s tvůrci nejúspěšnějších zahraničních You‑
Tube videí a umožňující divákům podílet se 
na jejich tvorbě.

PLÁN VYSÍLÁNÍ – ČERVENEC 2017
6. července | 18:00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis
 · Pořad: Kulturní měšec
 · Pořad: Archiv KT

13. července | 18:00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis + Policejní 

zpravodajství
 · Pořad: S ‑MIX

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

27. července | 18:00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis + Policejní 

zpravodajství
 · Pořad: Autoperiskop
 · Pořad: T.T.T. – Proměny

Změna pořadů vyhrazena! Jakékoli návrhy, 
připomínky, dotazy můžete volat či zaslat 
SMS na tel. 777 572 089, nebo napsat na: 
marketing@tv ‑ostrov.cz
Premiéra vysílání: čtvrtek 18.00 hodin.
Provozní doba kontaktního místa: 
po 8.00–17.00 hod., út 9.00–17.00 hod., 
st  8.00–17.00 hod., čt 9.00–17.00 hod., 
pá 9.00–15.00 hod.
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OSTROFCON UŽ PODRUHÉ!
Za organizační tým OstroFconu: 

Lena Pintnerová

Druhý ročník prvního a jediného západo‑
českého „conu“ se znovu zabydlel v našem 
městě a fanoušci komiksu, fantazie a dobré 
zábavy si opět přijdou na své!

Letošní OstroFcon se uskuteční v  ter‑
mínu 4. až 6.  srpna v  ostrovském Domu 
kultury. Těšit se můžete na promítání re‑
masterované verze Kytice, deskové hry, na‑
pínavé souboje v on ‑linovkách, zajímavé 
přednášky, autogramiády, autorská čtení, 
přehlídku fantasy kostýmů a v neposlední 
řadě na hvězdu celého festivalu, italského 
komiksového kreslíře Marca Turiniho. 
Tento špičkový komiksový kreslíř a  ilust‑
rátor přiveze svá autorská díla a představí 
svou práci na projektu komiksového zpra‑
cování klasické české básnické sbírky Kytice. 
Pro opravdové nadšence nabízí i kreslířský 
workshop (pozor, zde je omezená kapacita 
a  nutnost předchozí rezervace na webo‑
vých stránkách conu). Kytice byla zpra‑
cována různými umělci v rámci projektu 
Český Grimm, jenž má za úkol oživit lite‑
rární skvosty českého národa jako zapome‑
nuté světy příběhů, legend, nadpřirozených 
bytostí a démonů z dob minulých. Kytici 
na OstroFconu uvidíte nejen jako film, ale 
i jako komiksové dílo. Svou přítomností po‑
ctí OstroFcon také Jorik Jakubisko.

Pavel Kunert představí v  Ostrově sto‑
rixový projekt The Europe (kombinace ko‑
mixu a povídek) z roku 2110. Čeká nás au‑
torské čtení a autogramiáda Michala Březiny, 
který představí svůj Měsíční deník, o němž 
se píše jako o nejhumornější sci ‑fi od dob 
Červeného trpaslíka, svůj charitativní pro‑
jekt Vostrá krása představí také Jan Vavřička. 
Jeho dílo oslavuje nekonečný svět fantazie, 
žánr science fiction i neuvěřitelné technolo‑
gie z budoucnosti. A pozor, bude v ní obsa‑
ženo také erotické jiskření a humor. Myslíme 
i na fanoušky her a herního příslušenství, 
pro které Ondřej Douša v přednášce „DIY – 
Herní zážitek o level výš“ představí způsoby, 

jak si vyrobit herní zařízení ke 
hře Elite Dangerous. Těšte se 
samozřejmě i na CZLAN, který 
přiveze turnaje v  počítačo‑
vých hrách Blizzard a mobilní 
hernu. Blok cosplay letos ozáří 
hvězda z  největších, česká 
špičková cosplayerka Ger mia 
a vyfotit se v Ostrově můžete 
i  se sympatickými „potetova‑
nými modelkami“ ze skupiny 
Suicide Angels. Na všechny 
cosplay příznivce čeká řada do‑
provodných aktivit: workshop 
na držení fantastických zbraní, 

kosmetické poradenství, průvod fantastic‑
kých kostýmů městem od Domu kultury 
k Zámeckému parku aj.

Vynikající český výtvarník Dan Cheap 
Eisner představí sbírku až 400 papírových 
modelů komiksových postaviček a na verni‑
sáž, kterou doprovodí ostrovský Drum Band 
Františka Zemana, přiveze i své olejomalby. 
Rozhodně si nenechte ujít ani našláplou af‑
terparty, kde vám zahrají oblíbené místní 
kapely (Stripes of Glory, Horrible Creatu‑
res a Burning Steps) a kde vás čeká spousta 
komiksového překvapení od začátku až do 
půlnoci! To a  mnohem víc čeká letos ná‑
vštěvníky OstroFconu. Nenechte si to ujít 
a sledujte další novinky z programu na: www.
ostrofcon.cz nebo na FB stránkách conu.

Děkujeme za významnou podporu 
městu Ostrov a Karlovarskému kraji, bez 
nichž by tato jedinečná akce nemohla v Os‑
trově být.

inzerce

Loňský OstroFcon odstartoval novou tradici.
Foto: Lena Pintnerová

OstroFcon je zárukou zábavy i dobré nálady. | Foto: Lena Pintnerová
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CO JSOU FRAKTÁLY
Tomáš Pfeiffer (red. upraveno)

Fraktální teorie chaosu má nejblíž po‑
pisu reality života, souvisí s  fraktální 
geometrií (dále FG). Staří říkali „jak na‑
hoře, tak dole, jak napravo, tak nalevo“, 
mluvili o dualitě; fraktální tvar prostoru 
je jejím přímým výsledkem. FG vybočuje 
z dosavadních rámců myšlenkového do‑
sahu lidí; zobrazuje přírodní zákonitost 
způsobem dosud nemyslitelným. Je ne‑
konečná, každý bod obrazu lze prohlížet 
bez konce, stejně jako vesmír. Možno říci, 
že stojí na rozhraní tří až čtyřrozměr‑
ných prostorů a zřejmě ještě dlouho ne‑
pochopíme zákonitosti zde vyjádřené. 
Některým z dříve získaných obrazců se 
FG nápadně blíží (rezonanční obrazce, 
mandaly, chodská keramika, výsledky 
vědních oborů). Díváme ‑li se na fraktál, 
jsme těhotní očekáváním: tušíme a ještě 
nevíme, ale je to k nepřehlédnutí. Projev 
rovnic tvořících FG je nápadný i tím, že 
se podobá mnohem starším kresbám, 
kdy FG ještě nikdo z matematiků neovlá‑
dal. Je to mladá věda, někdy od pol. mi‑
nulého stol. Předtím lidé kreslili cosi ná‑
padně podobného, ale získávali to jako 
mediální kresby (automatická kresba), 
a některé z nich opravdu připomínají FG, 
ale vlastně ji naplňují i jinak; FG je zalo‑
žena na základních čtyřech principech, 
tvořících vše. Totéž je i v kresbách z po‑
čátku stol., kde dualita (dvojnost), zá‑
klad našeho světa, je vyjádřena identicky, 
stejně jako ve FG. Pro některé obrazy 
máme i  své pojmenování, např. Ptačí 
hnízdo, Klid domova aj. Vlastně se dotý‑
kají grafickým výstupem trochu i toho, 
co známe. Až budeme znát víc, také víc 
pochopíme; tyto první rovnice totiž ne‑
jsou postaveny jako ty ostatní, mají neu‑
věřitelnou moc. Každý vědní obor sle‑
duje reálný svět, jeho zákonitosti, pří‑
rodní zákony, ale dosud bylo nepředsta‑
vitelné, abychom matematickou operací 
dokázali předpovědět chování nějakého 
systému, např. pohyb mraků, populaci, 
budoucnost…, což je také ve fraktálech 
zakomponováno. Jen se musíte naučit 
abecedě, kterou ještě všichni neznáme. 
Jako když znáte jinou řeč, která popisuje 
po svém jinou oblast (podobně i v kaž‑
dém jazyce se jedno slovo řekne různě). 
Fraktály jinak pojmenovávají přírodní 
zákonitost. Kombinace umění a vědy má 
tu velkou výhodu, že na počátku je 
umění a na konci věda; konec je políben 
matematickou zákonitostí, přírodním 
zákonem, a počátek člověkem; tak věda 

reaguje na člověka a  výsledek vidíte 
v  obrazech. Všechno je rezonance, 
i hudba, barva, tvar, chování molekuly, 
atomu či chemické látky i vesmíru. Neb 
vše, co existuje, musí kmitat. Je to nutný 
důsledek a podmínka existence hmoty, 
ale i času, prostoru. Tyto útvary se líbí 
dnešní kultuře, kreslí je totiž počítač. Co 
vidíte, jsou výstupy rovnic teorie chaosu, 
FG, jsou nekonečné, každý bod obrazu 
se dá prohlížet bez omezení. Doba 
těchto obrazů teprve nastane. Současný 
svět matematiky i vědy jim, domnívám 
se, nerozumí. Když se díváte do spiritu‑
álních obrazů, vidíte, jak jsou si podobné, 
dokonce i filosofickým provedením. To 
nahoře kreslili lidé jako mediální kresbu, 
to dole kreslí počítač. Je to nová forma 
umění, kde (oproti tomu, kde rozhoduje 
tvůrce, geniální citlivý jedinec), má vý‑
znamnou roli vlastní nástroj. Záleží na 
tom, jak tvůrce pracuje s  nástrojem 
a z toho vychází ohromná pestrost. Jsou 
to výsledky matematických operací, po‑
prvé popisující blízce reálné děje, což se 
doposud nedařilo. Tyto operace mají li‑
neární či nelineární rovnice, kam člověk 
sází konstanty a jiné korektory, aby mu 

to vyšlo, protože rovnice nefunguje. 
Tyto rovnice fungovat nemohou, pro‑
tože nezobecňují skutečnou podobu ča‑
soprostoru, v kterém by rád kvantifiko‑
val nějaké intervaly; u  velkých vzdále‑
ností to nefunguje. Teď přijde geometrie, 
která to přirozeně umí a zobrazí i to, co 
doposud nebylo matematicky uchopi‑
telné. To je fraktální geometrie. Najdete 
v  ní odkazy na nejrůznější i  přírodní 
úkazy, děje, některé se podobají sním‑
kům z urychlovačů, z vesmíru, běžného 
života. Vykreslí list kapradiny či jinou 
existující věc, má blízko k zlatému řezu, 
Fibonacciho posloupnosti i  ostatním 
oblastem života. Zatím spíš osloví člo‑
věka svou krásou, harmonií, aby později 
vedla k pochopení. Myslím, že fraktály 
se kupodivu dají vnímat pouze filosofií, 
která je spojena s nějakým vědním obo‑
rem. Zasahují do matematiky, fyziky, 
chemie, ale velmi zásadně i do společen‑
ských věd, a myslím si, že jednou tyto 
nástroje budou velmi sloužit. Obrázky 
fraktálů jsou k objednání v e ‑shopu na: 
www.dub.cz. Výstavu si můžete pro‑
hlédnout do konce července v Městské 
knihovně Ostrov.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA OSTROV
Mgr. Jana Múčková (red. kráceno)

(E)MOTIONS
Červenec–srpen, Oranžerie Václava Havla

„Pohyb je řeč, pohyb jsou emoce…“, tvrdí 
spisovatel, cestovatel, fotograf a vášnivý ry‑
bář Václav Fikar. Výstava jeho fotografií je 
přístupná celé léto.

FRAKTÁLOVÉ OBRAZY
Červenec, chodby Oddělení pro dospělé
Výstava fraktálových obrazů, vznikajících 
spojením umění a vědy (viz článek Co jsou 
fraktálové obrazy, str. 20)

RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ
3. července 15.30 hod., učebna
Přijďte se odreagovat! Omalovánky nejsou 
jen pro děti, donutí vás „vypnout“, přinesou 
příjemný pocit z  tvoření, nemluvě o psy‑
chologickém vlivu barev. Čeká vás spousta 
různých omalovánek, relaxační hudba, 
káva i čaj. Pastelky či fixy si můžete přinést 
vlastní, nebo vám je půjčíme.

LETNÍ JÓGOVÁNÍ S PETROU PETRAKI
22.  července 9.30 hod., Oranžerie VH, 
vstupné 150 Kč (120 Kč předprodej)
Sobotní jóga pro začátečníky i  pokro‑
čilé se zaměřením na správné držení těla 
a opomíjené dýchání a relaxaci. V případě 
pěkného počasí na terase před Oranžerií. 
S sebou pohodlné oblečení (legíny a elas‑
tické tričko), vlastní podložku (v případě 
potřeby ji lze zapůjčit, ale je nutná rezer‑
vace předem), ručník a dobrou náladu.

V průběhu července a srpna se koná 
1.  ročník Knihovnického tábora, který 
můžeme uskutečnit díky příspěvku KV 
kraje. Je to příměstský tábor ve dvou tur‑
nusech: 1. turnus 24.–28.  7.  , 2. turnus 
31. 7.–4. 8. Tábor je určen dětem 1.–4. tříd 
(6–11 let). Děti budou číst, tvořit, učit se 
nové věci, seznámí se s prací v knihovně 
atd. Poslední den předvedou rodičům, co 
vše během týdne vytvářely. Cena 500 Kč / 
dítě. Přihlášky v Odd. pro mládež.

I letos lze navštívit Literární občers‑
tvení na koupališti v Ostrově. Můžete 
si zdarma půjčit knihy a časopisy. Pokud 
se vám kniha zalíbí, můžete si ji nechat. 
Jinak prosíme o vrácení do knihovničky. 
Prosíme všechny, aby udržovali pořádek. 
Knihy a  časopisy se obměňují vždy za 
14 dní.

Vstupenky na akci si vždy rezervujte 
v dostatečném předstihu. V případě ma‑
lého počtu rezervací musíme akci zrušit. 
U vybraných akcí máme levnější vstupenky 
v předprodeji (zdarma pro seniory 70 a víc). 
Rezervace: online na našem webu, tel., e‑

‑mailem či osobně. Pozor na změny pro‑
gramu, sledujte naše www a FB stránky.

Využijte službu balení knih. Pokud již vaše 
děti mají učebnice na nový šk. rok, nečekejte 
na září, doneste je již teď, rády je zabalíme. 
Ceník našich služeb na webu knihovny.

POZOR – změna provozní doby 
knihovny v  průběhu července a  srpna! 
Po, stř, čt: 9–12 hod. a 13–18 hod. Út., pá: 
9–12 hod. V  sobotu zavřeno. Mimo pro‑
vozní dobu vracejte výpůjčky do biblioboxu.

Připravujeme: koncert Evy Henychové 
(24. 8.), Loučení s prázdninami (25. 8.)

Vše o akcích a  službách MK na: www.
mkostrov.cz, www.facebook.com/knihov‑
naostrov. Vítáme dotazy, náměty na: 
info@mkostrov.cz, nebo tel. 353 434 300, 
773 546 490.

INFORMACE SVAZU 
DIABETIKŮ

Judita Ilková, předsedkyně

Kancelář svazu bude od 6. července do 
24. srpna uzavřena.

1. až 3. září pořádáme víkendový rekon‑
diční pobyt v Perninku. Zájemci se mohou 
přihlásit na tel. 733 655 859. Bližší informace 
najdete na našich informačních tabulích.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Slovan Karlovy Vary

RNDr. František Wohlmuth, předseda

Kalendář veřejných turistických akcí 
v červenci
15. července: Naučnou stezkou Lubsko až 
na Vysoký kámen
22. července: Přírodní park Stráž nad Ohří; 
Z Osvinova do Perštejna

29. července: Z Ovesných Kladrub přes Pís‑
tov do Chodové Plané
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

Přechod přes říčku Teplá u Bečova | Foto: Autor textu

Foto: Archiv Svazu diabetiků
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LETOHRÁDEK OSTROV
Mgr. et MgA Zdenka Bílková (red. kráceno)

VÝSTAVY
Do 16. července
Expozice
Kurátorský projekt Radka Wohlmutha za‑
měřený na intervenci současného umění 
do dispozic historické architektury. Vý‑
stava vychází ze specifika místa a komu‑
nikuje s  interiéry raně barokní budovy 
Letohrádku. Vystavující: Basjuk, Hábl, Hli‑
novská, Kasalová, Kintera, Koudelová, Nikl, 
Percossi.

Do 16. července
Dominik Lang / Inventura jednoho os‑
trova
Absolvent AVU v Praze, vedoucí ateliéru 
sochařství na pražské VŠ UMPRUM při‑
pravil unikátní instalaci z písku, archeolo‑
gické naleziště, mapující jeho osobní his‑
torii. Autor zkoumá veřejný prostor, jeho 
účel a funkci. Svými zásahy znejišťuje di‑
váka, hraje si s jeho reakcí.

27. července až 1. října
Petra Buzková PJOTRA / Návraty k sobě
Pjotra zpracovává své osobní zážitky. Pro‑
střednictvím obrazu si vizualizuje vzpo‑
mínky na dětství a dospívání, které nějakým 
způsobem rezonují s jejím současným sta‑
vem. Divákovi nevnucuje své zážitky, nabízí 
mu zobrazení jeho vlastních vzpomínek, 
které si vybaví při pohledu na malby.

27. července až 1. října
Lukáš Tůma / Zá ‑ti ‑ším
Lukáš Tůma (1976) se věnuje rozličným 
výtvarným technikám: malbě, kresbě, gra‑
fice i plastice. Zde vystaví zejména grafic‑
kou tvorbu.

27. července až 1. října
Ve stínu šapitó / Motiv cirkusu ve sbír‑
kách GU K. Vary
Téma cirkusu se objevuje v českém umění 
od počátku 20. stol., velmi silně se tento 
motiv uplatňoval v  meziválečném ob‑
dobí. Cirkus představuje alternaci světa, 
ve kterém žijeme. V českém prostředí je 
téma spjato s  poetismem a  kubismem. 
K vidění budou nejen grafické listy Fran‑
tiška Tichého (1896–1961), ale i dalších 
autorů 20. stol.

DOPROVODNÉ PROGRAMY
9. července 11.00–17.30 hod.
Historický piknik – Ve stínu šapitó
Program je připraven ve spolupráci s Měs‑
tem Ostrov a DK Ostrov. Vstup volný

9. července 17.00 hod.
Povídání o  životě a  tvorbě Františka 
Tichého
Zajímavosti ze života a tvorby významného 
českého grafika se návštěvníci dozvědí z úst 
Boženy Vachudové. Vstup volný

Foto: Irena Janečková
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KREATIVNÍ SOUTĚŽ
Magda Zernerová, referentka IC zámek

V rámci 49. dětského filmového a televiz‑
ního festivalu Oty Hofmana jsme pro vás 
připravili kreativní soutěž. Výherce získá fi‑
gurku z  kolekce StikBot. A  o  co vlastně 
v naší soutěži jde? Vyrob si svého kamaráda 

„ROBOTA“, získej co nejvíce hlasů a vyhraj!
Pravidla soutěže:
1. Vyrob si svého „robota“ a dej mu jméno!
2. Soutěžit může každý do 10 let věku, vy‑

hodnotí se jednotlivec.
3. Hotového robota můžeš přinést nej‑

později do 29.  srpna  2017 do infocen‑
tra zámku Ostrov v jeho provozní době. 
Součástí každého výrobku musí být lís‑
tek s celým jménem, celým datem naro‑
zení a kontaktem (telefon/email).

4. Hlasuj o nejhezčího robota od 1.  září 
do 6.  října  2017 v  infocentru zámku 

Ostrov. Každý výrobek bude očíslován. 
Číslo tvého favorita vhodíš do určené 
nádobky.

5. Vyhodnocení nejhezčího robota pro‑
běhne v Domu kultury během 49. FOH 
v  rámci Robotické show. Vyhrávají ti, 
kteří budou mít nejvíc bodů. Maximální 
počet výherců je 10 dětí.

6. Výrobky budou vystaveny v infocentru 
zámku Ostrov v jeho provozní době bě‑
hem trvání 49. FOH, 10 nejlepších robotů 
zveřejníme na sociálních sítích 49. FOH 
i se jmény výherců.

7. Účastí v soutěži souhlasíte se všemi pra‑
vidly soutěže.

8. Vrácení výrobku je na domluvě s pořada‑
telem soutěže.

9. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdy‑
koliv zrušit.

HISTORICKÝ PIKNIK VE STÍNU ŠAPITÓ
Mgr. et MgA. Zdeňka Bílková, Eliška Failová 

(red. kráceno)

IV. ročník Historického pikniku již tradičně 
pořádá Letohrádek ve spolupráci s Domem 
kultury Ostrov. Letos vás přeneseme do cir‑
kusového prostředí z konce 19. století. V ne‑
děli 9. července od 11 hod. ožije Zámecký 
park artistickými vystoupeními, živou hud‑
bou, výtvarnými dílnami i  pohybovými 
workshopy. Akce je tentokrát určena nejen 
rodinám s dětmi, ale užít si cirkusové reje 
mohou všichni bez ohledu na věk. Od 11 do 
13 hod. čekají návštěvníky výtvarné dílny pro 
děti i dospělé, inspirované cirkusovými mo‑
tivy. Ve 14 hod. následuje autorská pohádka 
v podání Hedy Bayer ‑Čechové s názvem Zir‑
kus Putzinni, která dětem ukáže, co se může 
přihodit na hospodářském dvoře, když se 
zvířátka začnou nudit. Od 14.30 do 16 hod. 
proběhne výtvarná dílna zaměřená na 
tvorbu extravagantních klobouků a  klo‑
boučků. Materiál bude zajištěn na místě, 
přesto doporučujeme si přinést vlastní origi‑
nální ozdoby a komponenty. Dílna vyvrcholí 
závěrečnou promenádou a slavnostním vy‑
hlášením nejodvážnějších a  nejkreativněj‑
ších kloboučků. Kdo už doma nějaký zají‑
mavý klobouček má, může se do soutěže 
přihlásit také. Soutěží se ve dvou kategoriích: 
děti a dospělí. Soutěž podporuje Nadace St. 

Joachim, patronát má Margareta Schliková‑
‑Pospíchalová.

Od 15.30 je připraveno nové cirkusové 
představení, které pro piknik připravila sku‑
pina Žongléros Ansámbl. Nese název Ve 
stínu šapitó a uvidíte v něm např. párovou 
akrobacii, jízdu na jednokolce či vzdušnou 
akrobacii na kruhu. V 17 hod. začne Povídání 
o životě a tvorbě Františka Tichého s Bože‑
nou Vachudovou. Právě grafické listy Fran‑
tiška Tichého, jež má galerie ve svých sbír‑
kách, inspirovaly organizátorky k přípravě 
programu s cirkusovou tematikou.

V průběhu celého dne se o příjemnou at‑
mosféru postará plzeňská kapela Tabasker; 

zahraje směsici lidových písní různých kultur, 
zejména s prvky klezmeru, gypsy a folku. Po 
celý den mohou návštěvníci využít možnosti 
pohybových workshopů: workshop žonglo‑
vání, hoopingu, slackline či akrobacie na šále. 
Piknik je tradičně také o jídle a gastronomii; 
kdo nebude mít s sebou svačinu v pikniko‑
vém košíčku, může si vychutnat kávu či záku‑
sek od Vypečené cukrářky i různé druhy čajů 
a pochutin čajovny Pod hvězdami. Drobnou 
svačinu nabídne i  cirkusová rodina Max 
v podání ostrovského DIFadla, z.s. Přineste 
si deku, svačinu a dobrou náladu!

Akce je součástí projektu „Propagace 
turistických cílů měst Ostrov a  Kurort 
Oberwiesenthal“, který je spolufinancován 
Evropskou unií v rámci Fondu malých pro‑
jektů.

Piknik v Zámeckém parku se stal ostrovskou tradicí. | Foto: Archiv pořadatele

KULTURNÍ AKCE

Soutěžíme o figurku z kolekce StikBot.
Foto: Archiv DK Ostrov
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KULTURNÍ AKCE

SOUBOR KONCERTŮ
Jana Dvořáková

Od 22. do 29. července se Consortium Mu‑
sicum Divertimento poprvé vypraví do ČR, 
a to se svým sborem a orchestrem. Con‑
sortium, které má zhruba 100 zpěváků 
a hudebníků, bude pobývat v kempu Sa‑
dov blízko Ostrova. Pod vedením diri‑
genta Pietra Zwaanse, Rienka Bakkera 
a Ricka Muselaerse budou v KV regionu 
pořádat dva koncerty sólistů a tři koncerty 
symfonického orchestru a sboru. Zpěváci 
a členové orchestru z Bredy (Nizozemí) ga‑
rantují atraktivní hudební program. Na 
programu jsou a capella skladby od Swee‑
lincka, Hasslera a Kodály. Mimo to bude 
orchestr se sólisty harfy Roelina Schou‑
tena hrát první část harfového koncertu č. 
182 německého skladatele Carla Reinec‑
keho. Samozřejmě zahrají i českou hudbu: 
dle programu Žalm 149 pro sbor a  or‑
chestr a Slavnostní pochod Antonína Dvo‑
řáka. Schubertova skladba Magnificant je 
též na programu. Dílo má tři části.

Už 40 let hrajeme spolu v zahraničí! Sku‑
pina mladých studentů se zaměřením na po‑
volání učitele (PABO) v Dongenu převzala 
iniciativu r. 1977 a pod vedením učitele Jana 
de Breeta zorganizovala studentský sbor 
a koncertovala ve Francii. Vybrali si region 
Rouen. Úspěch si žádal další opakování. Rok 
poté se tedy vrátili na stejné místo s více než 
20 členy, ve smyčcovém kvartetu plus var‑

hany. Následovala třetí cesta. Tak probíhala 
řada navazujících koncertů jako hudebních 
výletů do zahraničí. Program se zvětšoval do 
obsahu, ale především i počet členů. Naproti 
tomu, co by člověk očekával v relaxační sféře, 
se povedlo udržet hudební kvalitu. Vysoká 
rekreační zastávka šla spolu s hudební kva‑
litou, která pro amatérskou skupinu byla 
velmi vysoce hodnocena. V  letech 1990–
1992 se skupina vypravila do Orty (Itálie). Sé‑
rie se jevila jako neuzavřená. Následovaly tři 
roky v Německu (Freiburg). Zde přišla posila 
v osobě dirigenta Pietra Zwaanse. Od toho 
momentu se skupina jmenuje Consortium 
Musicum Divertimento.

Po Německu následovaly tři roky 
v Bléré v údolí Loiry. Tam se Jan de Breet, 

který byl dirigentem již 25 let, rozloučil 
Mozartovým dílem Requiem. Skupina 
měla grandiózní úspěch v  katedrále 
v  Blois. Lidé stáli v  řadě, aby se dostali 
dovnitř. Mezitím se skupina rozrostla 
do symfonického orchestru a sboru. Po 
odchodu Jana de Breete převzal diri‑
gentskou hůlku Paul van Gulick. Con‑
sortium Musicum Divertimento se po‑
slední roky vydalo do francouzských re‑
gionů (Burgund sko, Normandie, Pays de 
Loire, Haute ‑Saône, Bretaň). Od letoška 
do r. 2019 je krásným prostředím Ostrov 
a okolí, kde budou atraktivní koncerty za‑
jištěny v kostelích.

28. července bude jediný koncert v kláš‑
terním kostele Zvěstování Panny Marie.

ROBOTI MÍŘÍ NA 
FESTIVAL

Ilona Hálová, dramaturgyně DK

Hlavními hosty letošního festivalu budou 
roboti  – ve všech podobách a  velikos‑
tech. Hned v neděli pozdraví děti s lampi‑
óny ty největší, AUTO ‑ROBOTI; ti je poz‑
vou na svou show, která bude následující 
den – (nejen) nadšenci Transformers si 
budou v jejich přítomnosti připadat jako 
v akční scéně filmových bijáků. Všechny 
workshopy v  rámci festivalu budou za‑
měřeny na výrobu robotů. V Domě kul‑
tury budou vystaveny různé druhy a mo‑
dely robotů, které vám předvedou, co 
dovedou. Zájemci si budou moct zkusit 
poskládat vlastního lego robota a zúčast‑
nit se s ním závodu robotů… Do festivalu 
je sice ještě pár měsíců, ale již nyní mů‑
žete soutěžit a  vyhrát krásné ceny; sle‑
dujte internetové stránky festivalu: www.
festivalostrov.cz.

KOVÁNÍ PRO J. C. F. FISCHERA
Eliška Failová, Jiří Javůrek (redakčně upraveno)

Letošní měsíc červenec přináší do os‑
trovského Zámeckého parku zajímavou 
novinku v podobě kovářského sympozia, 
které bude probíhat v blízkosti budovy 
galerie v Letohrádku ve dnech od 21. do 
23. července 2017. S touto originální my‑
šlenkou přišel jeden umělecký kovář, kte‑
rým je Jiří Javůrek z nedaleké obce u Os‑
trova, Květnové. Jeho dávným snem bylo 
sejít se jednou někde s  kolegy kováři 

a v rámci sdíleného veřejného prostoru 
vytvořit společné dílo, které by se po 
skončení akce stalo součástí města. Díky 
finanční podpoře Města Ostrov a rovněž 
za organizační podpory Domu kultury 
Ostrov bude sympozium realizováno už 
letos. Rozšíří totiž program jiné akce, 
která se jmenuje Den pro Ostrov 2017. 
Do Zámeckého parku se tak sjede hned 
deset kovářů z celé České republiky, aby 
tam společně prezentovali své krásné ře‑
meslo, a to jak během samotného sym‑
pozia, tak i  každým závěrečným dílem. 
Toto dílo bude věnováno památce zná‑
mého ostrovského hudebního skladatele 
J. C. F. Fischera a stane se trvalou ozdo‑
bou ostrovského Zámeckého parku. Jedi‑
nečnou možnost sledovat společné úsilí 
kovářů přímo u  výhně budou mít ná‑
vštěvníci parku každý den v době trvání 
sympozia, a sice vždy od 9 do 22 hodin.
Na slavnostní předání sochy vás zveme 
v neděli v 16.00 hodin.

Consortium Musicum Divertimento | Foto: Archiv skupiny

Ilustrační foto: Archiv pořadatele
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POHLED DO HISTORIE

Rok baroka
MALÍŘSKÉ BAROKNÍ PAMÁTKY V OSTROVĚ

Mgr. Zdenka Čepeláková

Ucelený raně barokní komplex představují 
v Ostrově vzácné nástěnné malby. Jsou to 
především fresky v hale Letohrádku, které 
nesou všechny znaky své doby – konce 17. 
století. V souboru nástěnných maleb – ale‑
gorií – jde o jinotaje, vyjadřující prostřednic‑
tvím konkrétních prvků vlastnosti, události 
či vztahy – prvek pro barokní umění typický. 
Italský malíř, pravděpodobně Paolo Manni, 
činný tehdy u ostrovského dvora, oslavil jimi 
vlastnosti a  zásluhy markraběte Ludwiga 
Wilhelma Bádenského. Tento úspěšný voje‑
vůdce, který vítězně bránil křesťanskou Ev‑
ropu před tureckými nájezdy, získal r. 1690 
ostrovské panství sňatkem s poslední prin‑
ceznou sasko ‑lauenburskou, Sibyllou Augu‑
stou. Alegorické postavy v Letohrádku zob‑
razují jeho vlastnosti: Statečnost, Zásluhy 
o mír, Vládu, Ušlechtilost, Sílu, Pohostinnost. 
Dvě zbývající postavy nebyly dosud určeny. 
Předlohy čerpal malíř z velké části z italské 
Ikonologie (1618, Cesare Ripa). Byly mu 
známy také principy tzv. iluzivní malby, vy‑
volávající v plošně provedené malbě zdání 
skutečného prostoru. Iluzivní malbu uplat‑
ňovali u nás na konci 17. stol. téměř výhradně 
italští umělci. Teprve ze stol. 18. ji známe také 
z děl malířů domácích, především z nábo‑
ženských motivů mnoha našich kostelů. 
Předobrazem těchto nástropních maleb 
v Letohrádku je v oblacích se vznášející shro‑
máždění antických božstev. V  tomto pří‑
padě jde o alegorie tehdy známých planet: 

Zeus (Jupiter), Hermes (Merkur), Ares 
(Mars), Artemis (Diana či Seléné, bohyně 
Měsíce), Kronos (Saturn), Afrodité (Venuše). 
Ústřední postavu představuje Apollon, bůh 
Slunce, což svědčí o znalosti nově prezento‑
vané heliocentrické soustavy. V  postavě 
Apollona se však objevuje i odkaz na fran‑
couzského „Krále Slunce“ Ludvíka XIV., který 
byl sice pro markraběte vzorem vládcovské 
reprezentace, ale zároveň i nepřítelem, stále 
ohrožujícím malé Bádensko. Malby v ostrov‑
ském Letohrádku, na první pohled pouhá 
výzdoba, tají v  sobě nejen historické děje 
a vlastnosti jejich postav, ale i myšlení člo‑
věka 17. století. Jsou také jedním z mnoha 
dokladů o  pronikání evropských umělec‑

kých proudů, které poznamenaly i tehdy ne‑
velké město Schlackenwerth, dnešní histo‑
rické jádro Ostrova.

Obdobně jako v Letohrádku je pojata i ná‑
stropní malba v kapli sv. Floriána, dnes připo‑
mínající oběti násilí na Ostrovsku ve 20. stol. 
Výjev vraždění betlémských dětí a alegoric‑
kých postav Mučednictví, motiv tak příhodný 
pro dnešní určení kaple, souvisí s ničivým po‑
žárem šlikovského zámku, ke kterému došlo 
28. prosince 1691 na tehdejší svátek Mláďátek. 
Kaple byla díkem za to, že město bylo požáru 
ušetřeno. Také tyto fresky svědčí o působení 
italských malířů, činných u ostrovského dvora 
(Paolo Manni, Lazaro Maria Sanguinetti), 
stejně jako zbytky malby v Paláci princů, tzv. 
Dianina lázeň. Barokní závěsné obrazy, kterých 
bylo původně v zámeckém i klášterním areálu 
nepochybně mnohem více, se zachovaly jen 
ojediněle. S barokním vztahem k posledním 
věcem člověka souvisí velká olejomalba v zá‑
kristii klášterního kostela  – smuteční kata‑
falk s postavou vévody Julia Heinricha Sasko‑

‑Lauenburského, který zemřel r. 1665. V lodi 
klášterního kostela se zachovalo dílo němec‑
kého malíře Josefa Mellinga z r. 1765. Předsta‑
vuje zakladatele a patrona řádu školních bratří, 
piaristů, kteří významně působili v celém kraji, 
a je také dokladem mimořádné úcty tohoto 
řádu k Matce Boží.

Z druhé poloviny18. stol. pochází pozdně 
barokní vybavení interiéru ve farním kostele 
sv. Michaela a Panny Marie Věrné, a to jak 
malířské, tak sochařské. Vrcholným, zatím 
však dosud neurčeným malířským dílem zů‑
stává obraz Kladení Krista do hrobu na hlav‑
ním oltáři, který nese všechny znaky barokní 
zbožnosti a jejího vyjádření. Obraz byl sice při‑
pisován českému malíři Karlu Škrétovi či jeho 
škole, ale toto autorství není potvrzené, stejně 
jako zatím není známo, jak a kdy se obraz ve 
farním kostele ocitl. Tedy bílé místo pro bu‑
doucí badatele… Obrazy dvou postranních 
oltářů představují sv. Františka Xaverského, 
ochránce a patrona rodu bádenských mar‑
krabat (práce slavkovského malíře Eliase Doll‑
hopfa) a sv. Dominika či Vincence Fererského, 
dílo neznámého autora. Neznámého původu 
zůstává rovněž zvláštní, až rokokově pojatý 
Kristus jako Dobrý Pastýř s beránkem, pastýř‑
skou holí a růžemi na klobouku, zavěšený ve 
zpovědnici. Barokní umění v mnoha svých po‑
dobách poznamenalo významně historickou 
část Ostrova a dodnes určuje z velké části jeho 
charakter. Připomíná jedno z dramatických, 
pro ostrovské obyvatele nejtěžších, ale záro‑
veň umělecky nejplodnějších období našeho 
města.



Alegorie Statečnosti | Foto: Z archivu autorky
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HELP FINANCIAL s.r.o.

  Volejte obchodního zástupce

Mobil: 727 895 461

Půjčíme Vám
od 5 do 50.000,- Kč

RPSN 195,34%

ÚSPĚŠNÁ TEREZA HERBÁNSZKÁ
Lenka Pelcová – oddíl atletiky

Minivýprava atletického oddílu TJ MDDM 
Ostrov se vydala 27. května do Olomouce, 
kde se následující den poprala Tereza Her‑
bánszká o co nejlepší umístění v rámci Mis‑
trovství ČR v pětiboji mladšího žactva. Ná‑
ročný odpolední program v  horkém slu‑
nečném počasí na stadionu, kde nebylo 
stinného místa, ubíral hodně sil, přesto Te‑
reza bojovala s podmínkami velmi statečně 
a po úvodním osobním rekordu v běhu na 
60 m překážek se po dalším rekordu v hodu 
míčkem dostala na průběžné 4. místo. Ná‑
sledující běh na 60 m sice znamenal pokles 
na 6. příčku v celkovém pořadí, kterou ale 

udržela zásluhou dalšího osobního rekordu 
i po skoku dalekém. Závěr programu před‑
stavuje běh na 800 m, kde se Tereze i přes 
velké vyčerpání podařilo udržet místo 
v první desítce celkového pořadí a zakon‑
čila tak celou pouť na osmém místě. Vzhle‑
dem k tomu, že vstupovala do závodu z ta‑
bulkové 17. pozice, je třeba ocenit její velmi 
statečný výkon, který vedl současně 
i k zlepšení osobního rekordu v celém ví‑
ceboji o  takřka 200 bodů na konečných 
2639 bodů. Jsme rádi, že máme v Tereze pří‑
slib dalších úspěchů jak ve víceboji, tak 
i v jednotlivých disciplínách a současně jí 
přejeme, aby jí vydrželo zaujetí pro trénin‑
kovou řeholi co nejdéle.

DAVID ZADÁK: TŘI 
STARTY, TŘI VÍTĚZSTVÍ

Josef Krs

Po Kutné Hoře a Peci pod Sněžkou pokra‑
čoval Český pohár horských kol 4. června na 
Zadově. Sešla se opět celá česká špička i ně‑
kolik zahraničních závodníků. Startovní 
pole Juniorů čítalo 58 jezdců. David Zadák, 
současná jednička v ČR, opět zvítězil způ‑
sobem start cíl o 3 min. 18 sec.

Mezi další letošní úspěchy lze rozhodně 
zařadit i výsledky ze závodů Světové juni‑
orské série, kde dojíždí celkem pravidelně 
v první desítce. V italském Miláně skvělé 
6. místo, v anglickém Haleigh Parku dojel 
devátý a v německém Albstadtu opět šestý. 
11. června startoval David s reprezentací ČR 
na dalším závodě Světové juniorské série 
ve švýcarském Gränichenu. Na startu bylo 
131 juniorů z 21 států světa. David na těžké 
trati v kamenolomu, kde teplota dosaho‑
vala k třicítce, zajel svůj životní úspěch, když 
závod dokončil na fantastickém druhém 
místě. Je to letos nejlepší umístění českého 
bikera ve Světové sérii.

TURNAJ O POHÁR PŘEDSEDY OFS
Pavel Kolář

U příležitosti 100. výročí vzniku fotbalového 
oddílu TJ Sokol Plzeň Letná se konal 10. 
a 11. června fotbalový turnaj mladších přípra‑
vek (ročník 2008 a ml.). Turnaje se zúčastnili 
i fotbalisté ml. přípravky FK Ostrov (r. 2008). 
V prvním dni se konala kvalifikace za účasti 21 
týmů. Týmy byly rozděleny do tří skupin po 
sedmi. Naši fotbalisté se postupně utkali 
s týmy: FK Kohouti Rokycany, Spartak Banja 
Luka (BIH), TJ Sokol Plzeň Letná, FK Hořo‑
vicko, TJ Zruč, FK Horažďovice. V kvalifikaci se 
FK Ostrov velmi dařilo a  výsledkem bylo 
druhé místo ve skupině (5 výher, 1 prohra), za‑
ručující postup do hlavního turnaje (hrál se 
příští den). Zúčastnilo se 15 týmů, osm týmů 
bylo předem nominováno (SK Slavia Praha, 
AC Sparta Praha, FC Viktoria Plzeň, Bohemi‑
ans Praha 1905, Spartak Banja Luka, SG Post 
Kagers Straubing (GER), TJ Sokol Plzeň Letná, 
TJ Sokol Křimice), ostatních sedm týmů po‑
stoupilo z kvalifikace. V rámci hlavního tur‑
naje byly týmy rozděleny do tří semifinálo‑

vých skupin po pěti týmech, kde FK Ostrov 
čekaly týmy: FC Viktoria Plzeň, Bohemians 
Praha 1905, FK Tachov, FK Baník Sokolov. Po 
prvním prohraném utkání s  Bohemians 
Praha 1905 již hráči FK Ostrov nezaváhali a na‑
konec celou semifinálovou skupinu vyhráli 
a postoupili do finále. Ve finálové skupině FK 
Ostrov opět čekaly další zvučné týmy: SK Sla‑
via Praha, SK Petřín Plzeň, FK Hořovicko, FK 
Strakonice. Za úmorného tropického počasí 
se však hráči FK Ostrov ani v této finálové sku‑
pině neztratili a vybojovali páté místo s celko‑
vou bilancí devět výher, pět proher a skóre 
34:16. Celkovým vítězem turnaje se stalo muž‑
stvo Bohemians Praha 1905. Každý z hráčů FK 
Ostrov nechal na hřišti veškeré své síly 
a schopnosti. Nezbývá než konstatovat, že se 
hráči ml. přípravky FK Ostrov mezi kvalitními 
týmy neztratili a hrdě reprezentovali nejen FK, 
ale i celé město Ostrov. Rádi bychom tímto 
poděkovali všem hráčům za fantastické vý‑
kony, trenérům Petru Fialovi, Honzovi Karbu‑
lovi a Lukáši Kubalovi za jejich práci, všem ro‑
dičům za fandění a také FK Ostrov.

Foto: Archiv FK Ostrov

Reprezentace MTB | Foto: Soukromý archiv
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MÁJOVÁ ŠIPKA

Jan Mrenica

V ostrovské pivnici Kolečko se poslední 
květnový víkend pořádal IV. ročník Má‑
jové šipky, šipkový turnaj o putovní Po‑
hár starosty města Ostrov. Letos se 
(nový) starosta prestižního turnaje nezú‑
častnil.

Májová šipka je jeden z velmi oblíbe‑
ných ostrovských turnajů, kde se schází 
takřka jen domácí ligoví hráči a amatéři. 
Proto je počet účastníků oproti jiným 
turnajům nižší, ale zas taková pohodová, 
přátelská a  hlavně uvolněná zábava se 
nedá srovnat z žádným turnajem v širo‑
kém okolí! Bylo připraveno spousta upo‑
mínkových předmětů a krásných pohárů 
včetně toho putovního. Na úvodním roč‑
níku bylo 19 hráčů, druhého se zúčast‑
nilo 21, minulý rok se sešlo 23 a  letos 
přišlo 22 šipkařů a šipkařek. Na Májové 
šipce jsou závěrečné hry, díky systému 

tři vítězné legy, náročnější a celkový vítěz 
musí opravdu projevit své kvality. I proto 
se v letošním finále odehrálo osm legů.

Zlatý hattrick se Zdeňkovi Štěpánkovi 
z týmu Domino Ostrov vyhrát nepoda‑
řilo. Letos skončil těsně pod bednou na 4. 
místě, kde ho porazil domácí a bronzový 
hráč ze Škodíků Ostrov Michal Zelenka. 
Ač měl skvěle rozehraný boj o  finále, 
nakonec neunesl tíhu zodpovědnosti 
a odešel od terče s těsnou porážkou 3:2. 
Jeho historická bilance je ale obdivu‑
hodná: čtvrtý, třetí, čtvrtý, třetí. Letos 
byla finálová dvojice Petr Fiala, který už 
jedno stříbro má doma, a René Loučím, 
pro kterého to byla premiéra. Škodík Fi‑
ala „Pedro“ měl výhodu, že šel do finále 
neporažen. Protihráč z Domina se spar‑
ťanskou krví tak musel svého soupeře 
porazit dvakrát. Renda ale překvapivě 
svého soupeře srovnal 3:1, a tak se šlo do 
superfinále. V něm už zas dominoval Petr 

Fiala a při konečném skóre 3:1 tak mohl 
poprvé nad hlavu zvednout putovní Po‑
hár starosty města Ostrov. Na oba borce 
byla radost pohledět. Byla to přehlídka 
skvělých náhozů a pevné mušky při za‑
vírání. V turnaji startovali i dva amatéři 
a čtyři ženy. Nejlepší z žen byla Petra Pe‑
terková, která úspěšně hájí barvy ženské 
ligy v ostrovském týmu Ranway Družba 
Ostrov. Amatérem turnaje byl stejně jako 
loni vyhlášen Lukáš Maron. Předávala se 
i cena za nejvyšší zavření a bingové krále. 
Cenu za nejvyšší zavření (s číslem 118) si 
odnesl Michal Zelenka. Binga padla dvě, 
ale to jediné „180“ bingo zápasu hodil 
Michal Peterka.

Všichni zúčastnění byli s podařenou 
akcí velmi spokojeni a náramně se bavili. 
Všem sponzorům děkujeme za pěkné 
ceny. Kdo z  místních šipkařů nedora‑
zil, může opravdu jen litovat! Už teď se 
všichni těší na další ročník, na který vás 
všechny srdečně zveme.

inzerce

INZERCE

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chle
bře
evně

tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940

Foto: Miroslava Esková
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STÁJ PRIMA HORSELAND
Denisa Pačanová, předsedkyně

Sezóna je v  plném proudu, dovolte mi 
ohlédnutí za našimi akcemi:

8. ročník Májového Prima Cupu přilákal 
opět množství startujících na ponících či vel‑
kých koních. Již tradičně to byl pětiboj, sestáva‑
jící ze dvou výstavních, dvou rychlostních dis‑
ciplín a zručnosti. Děti sbíraly za start v kaž dé 
soutěži body do celkového Cupu. Panovala 
výborná nálada a všechny týmy měly své fa‑
noušky! Navíc mohli návštěvníci po celou 
dobu akce ochutnávat a hlasovat pro NEJ cuk‑
rářský výrobek, NEJ poníka a NEJ doprovodné 
vystoupení jednotlivých klubů. Svézt se na 
ponících a opéci buřta… Vítězem Prima Cup 
Champion 2017 se stala domácí Káťa Cze‑
chová s welsh ponyčkou Prigo’s Delu Surprise. 

NEJ kuchařinkou se stala p. Šikýřová, NEJponík 
dorazil až z Vlčtejna u Plzně a NEJ vystoupení 
předvedl tým JK Aš. Děti soutěžily ve třech 
kategoriích, z nichž nejstarší ovládla Káťa Cze‑
chová, za ní Káťa Přiklopilová a Monika Taran‑
tová. Prostřední kategorii vyhrála Adélka Vo‑
šická, druhá Kristýna Šikýřová a třetí místo ob‑
sadila Klárka Tomašecká. V nejmenší kategorii 
si odvezly ceny za první místo všechny děti! 
Velký dík patří sponzorům a partnerům, kteří 
naši tradiční akci opět podpořili a rovněž Věz‑
nici Ostrov, která již třetím rokem pomohla 
areál pro Prima Cup připravit, děkujeme! 
Závěrečná soutěž MCHP (kroužku Mladých 
chovatelů pony, který realizujeme pro MDDM 
a EC Ostrov už 7. rokem), proběhla rovněž 
v květnu. Děti soutěžily ve vědomostním testu, 
každý předvedl ponyho ve výstavním postoji 
a překonal jízdu zručnosti ze hřbetu poníka. 
V nejstarší kategorii zvítězila Adélka Vošická, 
2. místo vybojovala Nikola Palkovičová, na 3. 
místě skončila Monika Tarantová. Prostřední 
kategorii ovládla sama Eliška Turellová. Ví‑
tězství v nejmladší kategorii vybojovala Káťa 
Blehová, za ní skončila Lucka Javůrková a na 3. 
místě se umístila Lenka Chomátová. Akci jsme 
zakončili pořádným táborákem!

Dovolte nám pozvat vás na III. ročník Kar‑
lovarské Welsh Pony & Cob & Shetland Pony 
Show v Nebanicích u Chebu, jejímiž jsme po‑
řadateli. Je to prima tip na prázdninový víkend 
plný dětí a koní!

ŽEŇ ATLETICKÝCH 
MEDAILÍ

Petr Pavelka, TJ MDDM Ostrov 
(redakčně upraveno)

Atletické Oblastní mistrovství Plzeňského 
a Karlovarského kraje žactva, jehož pořa‑
datelství se – již tradičně na vysoké úrovni 

– zhostili pořadatelé z Baníku Stříbro, se 
uskutečnilo 10. června. Na tyto závody se 
vydala z našeho oddílu jenom nevelká vý‑
prava ostrovských atletek, které však – za 
příjemného počasí – dosáhly velmi kvalit‑
ních výsledků. Na prvním místě je roz‑
hodně třeba vyzdvihnout závodnici Valé‑
rii Pelcovou, která výrazným zlepšením 
svých osobních rekordů zvítězila v běhu 
na 60 metrů, kde dosáhla (byť s nedovole‑
nou podporou větru) poprvé času pod 
osm vteřin (7,94 vteřiny), a stejně tak se jí 
dařilo také na trati 300 metrů v čase 42,97 
vteřiny. Svou přemožitelku našla pouze 
na trati 150 metrů, kde si doběhla v těs‑
ném závěru pro stříbrnou medaili ve 
svém dalším osobním rekordu 19,22 vte‑
řiny. Obdobně úspěšná byla i závodnice 
Tereza Herbánszká, která dosáhla na 
druhé místo ve vrhu koulí a v běhu na 60 
metrů překážek, pro bronzovou medaili 
finišovala na stopadesátimetrové trati. Te‑
reza ale zůstala bohužel pod stupni vítězů 
ve skoku dalekém. Zlepšením ve stejné 
disciplíně pak potěšila závodnice Karo‑
lína Štěrbová, která si skokem těsně pod 
pětimetrovou hranicí (498 cm) doskočila 
pro bronzovou medaili. Příslibem do bu‑
doucna jsou i výkony našich dalších 
děvčat, která si z valné většiny vylepšo‑
vala své osobní rekordy, a přestože nebo‑
jovala o medaile, mohou při další trénin‑
kové píli usilovat v následujících letech 
rovněž o pozice na stupních vítězů. Valérii 
a Terezu nyní čekají dva týdny usilovného 
tréninku, aby si udržely a případně vylep‑
šily formu před vrcholem sezóny – repre‑
zentací Karlovarského kraje na Letní 
olympiádě dětí a mládeže v Brně.

HOKEJOVÝ TURNAJ
Karel Procházka, organizátor

Ještě před zahájením soutěže 9. září se koná na 
zimním stadionu v Ostrově turnaj pro ty nej‑
menší hokejisty. Turnaje se zúčastní hráči roč‑
níku 2009 a hráči z přípravky, kteří budou letos 
hrát poprvé soutěž Karlovarského kraje. Turnaj 
bude jako vždy atraktivní a plný zážitků a určitě 

se bude na co koukat. HC ČERTI OSTROV se‑
hrají několik utkání a jejich soupeři budou: HC 
1929 PLZEŇ, HK KRALUPY, HC HVĚZDA 
PRAHA, HK LEV SLANÝ a německý VER SELB.

Tímto si vás dovolujeme pozvat na turnaj, 
abyste společně s námi podpořili hráče HC 
ČERTI OSTROV a samozřejmě i ostatní týmy. 
Děkujeme!

Prima Cup, nejmladší kategorie dětí
Foto: Archiv klubu

Foto: Archiv autora

Foto: Archiv Atletického oddílu MDDM Ostrov
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OHLASY A NÁZORY

ODPOVĚĎ PETRU POKORNÉMU
Mgr. René Roubík, DP Ostrov

MHD 1 – spojení nemocnice ‑poliklinika (OM 
06/2017, str. 19)

Nová koncepce městské dopravy v Ost‑
rově vycházela z předpokladu, že část cestu‑
jících chce jet směr ‑nemocnice ‑Vykmanov 

‑obchodní centra ‑poliklinika ‑průmyslová 
zóna ‑nádraží, ale nikdo nechce absolvovat 
celou okružní jízdu Ostrovem, protože by to 
bylo dlouhé, náročné a v konečném důsledku 
by pak autobusem jezdili jen lidé, kteří mají 
dostatek času (především důchodci) a ostat‑
ním by to nevyhovovalo. Proto byl utvořen 
přestupní bod na náměstí, přestupní jízdenka, 
aby se mohli dostat všichni všude dle svých 

priorit. Dalším předpokladem bylo, že pokud 
se i méně pohybliví spoluobčané dostanou ze 
svých domovů na zastávku a ze zastávky až do 
budovy nemocnice nebo polikliniky, absolvují 
několik schodů a cestu, je to určitě fyzicky ná‑
ročnější než jeden přestup a popř. pár kroků 
na lavičku. Jsme si vědomi, že je to komplikace 
a jistý dyskomfort, ale přepravíme tak větší 
množinu cestujících, kteří cestují různými 
směry, s co nejmenší časovou zátěží.

Zamýšlíme se však nad tímto problémem 
a připravujeme možnou variantu, kde by bylo 
přímé spojení nemocnice ‑poliklinika. Na na‑
šich stránkách www.dpostrov.cz bychom ji 
chtěli předložit k diskuzi a pak po odsouhla‑
sení městem Ostrov realizovat.

EXPRES, EXPRES… 
TADY SENIOR!

Miloslav Liška (red. upraveno)

Nové koště prý dobře mete, a tak jsem se – 
spolu s jedním myslivcem – zamyslel nad 
nápadem prezentovaným naším novým 
vedením, že by senioři a nemohoucí lidé 
mohli jezdit po městě osobákem za babku. 
Zatím sice nevím za jakou babku, ale to asi 
není v tento okamžik podstatné. Předsta‑
vil jsem si, že beru telefon a objednávám si 
tento specifický taxík. Vypadalo by to asi 
nejspíš takto?

„Dobrý den, prosím o odvoz k lékaři. Ji‑
nak se tam nedostanu, protože mám po‑
hybové potíže a proto volám vám. Díky 
stáří mám i  problémy nastoupit do ob‑
vyklého osobního vozu, ale vy k  těmto 
účelům určitě máte nějakou tu dodávku, 
kam se nastupuje pohodlněji, a při vystu‑
pování se nebudu muset zase zvedat, jako 
kdybych seděl na chodníku. Pokud ale 
nemáte nějak speciálně uzpůsobené vozi‑
dlo, tak jsem si mohl podle svých potřeb 
klidně zavolat běžného taxíka, specializo‑
vanou firmu nebo použít službu centra 
pro zdravotně postižené Karlovarského 
kraje, a městský úřad požádat o příspěvek 
na tyto cesty z fondu, který by zastupitelé 
pro tyto případy vytvořili. Ale vy to máte 
už určitě pořádně promyšlené…“

…A  jestli to má třeba paní druhá mís‑
tostarostka promyšlené tak, aby zároveň 
zbytečně nevytvořila díru na peníze pro 
budoucí rozpočty díky zneužívání služby 
nebo zaměstnáváním nových úředníků 
(asistentů senior expresu), údržbou vozo‑
vého parku (slíbila to v programovém pro‑
hlášení)…, tak jí posílám květinu. A kdyby 
to neměla promyšlené, tak se z té květiny 
možná časem stane moudrá makovice, 
s kterou se společně poradíme, jak smy‑
sluplně pomoci seniorům a hendikepova‑
ným v Ostrově.
(Příště čtenářům slibuji jednu prázdnino‑
vou hru se slovy, která se do červencového 
vydání měsíčníku nevešla…)

ODPOVĚĎ MANŽELŮM MEDUNOVÝM
Mgr. René Roubík, DP Ostrov

MHD 2 – redukce spojů na nádraží (OM 
06/2017, str. 18)

Vývoj spojení na nádraží procházel ně‑
kolika fázemi:

‑Původní požadavek, který vycházel z ce‑
lostátní i krajské koncepce, bylo zajištění 
autobusových spojů k vlakům. Jelikož to 
bylo jedním autobusem nerealizovatelné, 
byly vybrány jen určité spoje bez jakékoliv 
pravidelnosti, bez ohledu na využitelnost, 
podle toho, jak to vycházelo ve sledu růz‑
ných spojů.

‑V další fázi byla snaha toto spojení posílit 
k maximálnímu počtu vlaků s určitou pra‑

videlnou frekvencí, možností přestupu do 
dalších směrů a s tím, že po vyhodnocení 
dojde k redukci málo využívaných spojů.

‑Po půlročním vyhodnocení a kritice, že 
spoje jsou málo využívané, bylo rozhod‑
nuto přistoupit k redukci a ušetřit. Je reali‑
tou, že kromě páru ranních a odpoledních 
vlaků, ke kterým byly spoje zachovány, jezdí 
vlaky jen jednotlivci nebo nikdo. Autobu‑
sové spoje byly velmi málo využívané a tato 
linka byla vyhodnocena jako trvale nej‑
slabší. Je možné, že v budoucnu s rozvojem 
průmyslové zóny v areálu bývalé Škodovky 
vznikne potřeba většího zajištění dopravy 
z nádraží a spoje budou opět navýšeny.

STROM VÁCLAVA KLAUSE
Ing. Josef Václav Nečas

V Ostrově se furt zázraky dějí, na všech 
stromech ptáci o tom pějí.
Exprezident zasadil zde hloh, čert ví, komu 
překážeti moh’.
Velitel eMPé naň civí z okna, hlídá ho jak 
kuřátka svá kvočna.
Přesto třikrát vypařil se náhle, pravdivá je 
historie tahle.

Vyšetřete, kdo odstranil (už počtvrté) 
strom Klause na Mírovém náměstí, zařiďte 
zasazení nového hlohu (svět chce být kla‑
mán a nikdo nic nepozná). Současně ozna‑
čte přilehlou lavičku nápisem „Lavička 
Václava Klause“. Případ jsem také ohlásil 
PČR v Ostrově, protože na služebně MP 
nikdo nebyl. Důsledně sledujte dění ved‑
nevnoci na Mírovém náměstí, aby pro‑
boha někdo ještě nezlikvidoval i samotný 
kámen s nápisem, jako se to před časem 

stalo u  Stromu přátelství v  Zámeckém 
parku. Více na:
https://docs.google.com/document/
d/14_1mAgu3ATQOaT5ydyfilMs_
E6mPyREhD5m_pPUEBOQ/
edit?usp=drivesdk,
https://drive.google.com/folderview?id=0B‑
07jXXaO_509d0R5VnZXcXBaSjA

Podle Zákona o  svobodném přístupu 
k informacím mně sdělte, jak byla celá zá‑
ležitost vyšetřena, kdy bude nový hloh za‑
sazen a kdy bude lavička opatřena nápisem.

Foto: Archiv autora

Foto: Autor textu
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VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA

PODĚKOVÁNÍ
Za rodiče dětí z Miráklu: Zdena Kunstová

Dovolte nám, rodičům dětí tančících v ta‑
neční skupině Mirákl, abychom touto cestou 
vyjádřili alespoň malé poděkování za pod‑
poru, kterou Město Ostrov a Základní umě‑
lecká škola Ostrov poskytují našim dětem, 
aby se mohly realizovat v tom, co tak milují – 
v tanci. Pro svou lásku mají díky této podpoře 
kvalitní zázemí pro tolik potřebné tréninky. 
Ale také skvělé trenérské a pedagogické ve‑
dení v  osobě Andrei Burešové, skvělé tre‑
nérky a choreografky, s vynikajícím citem pro 
talenty a jejich rozvoj. To, jak se našim dětem 
věnuje, s nesmírnou pílí a nadšením a vysoko 
nad rámec svých pedagogických povinností, 
a s jakým entuziazmem, je vidět na vynikají‑
cích úspěších skupiny v národních i meziná‑
rodních soutěžích. Důkazem jsou i tituly svě‑
tových šampionů, které jsou oceňovány ne‑
jen na odborné úrovni, ale například i vede‑
ním Karlovarského kraje jako jeho skvělá 
reprezentace a propagace. Je to vynikající 
úspěch nejen našich dětí, ale i reklama pro 
naše město. Velmi si paní magistry vážíme 
a jsme rádi, že se našim dětem věnuje právě 
ona. Ještě jednou velké díky!

TAJENKA KŘÍŽOVKY
Mgr. Lucie Mildorfová, šéfredaktorka OM

Vážení čtenáři, tajenka křížovky z minulého 
čísla zněla: ZÁMECKÉ DIVADLO. Z úspěš‑
ných luštitelů byla vylosována Johana Ková‑
řová; vyhrává dvě vstupenky na program 
v rámci akce 10. výročí otevření zrekonstru‑
ovaného klášterního areálu – 21. července 
v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie. 
V 18.00 hod. začne komentovaná prohlídka 
Viktora Braunreitera „Ostrovská princezna“, 
poté bude uveden krátký dokumentární 
film Historický Ostrov k 10letému výročí ob‑
novy klášterního a  zámeckého areálu. 
V 19.00 hod. program pokračuje koncertem 

„J. C. F. Fischer a mistři baroka“. Vstupenky si 
může výherkyně vyzvednout v den konání 
přímo na místě. Srdečně gratulujeme.

Znění tajenky křížovky z tohoto čísla za‑
šlete nejpozději do 10.  července na: mesic‑
nik@ostrov.cz, případně doručte do Poda‑
telny MěÚ Ostrov, Jáchymovská 1 v zalepené 
obálce, označené „Ostrovský měsíčník“. Vždy 
prosím uveďte své celé jméno a kontakt na 
vás. Ze správných odpovědí opět vylosujeme 
výherce, který získá vstupenky na některou 
z kulturních akcí Domu kultury Ostrov. Jeho 
jméno zveřejníme v Ostrovském měsíčníku.

Tvorbu křížovky zajišťuje grafická společ‑
nost Alfasoft s.r.o.

inzerce

DOPRAVA A STĚHOVÁNÍ 
KARLOVY VARY – OSTROV 

OD 250 Kč
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