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Vážení spoluobčané, 
milí čtenáři Ostrovského 
měsíčníku, nadešel rok 
2013 a pro mne je velkou ctí 
v á s  o p ě t  n o v o r o č n ě  
pozdravit a podělit se s vámi 
o postřehy z uplynulého 
roku 2012, kterým jsme se 
dostali do poločasu našeho 
volebního období, ale také 
vám sdělit něco z toho,        
co bychom chtěli v letošním

ÚVODNÍK
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roce real izovat.  Vzhledem k prohloubení  
hospodářské recese nebylo vůbec jednoduché 
připravit rozpočet města, který byl schválen                
na jednání zastupitelstva v lednu 2012, a pak už bylo 
jen na vás, milí spoluobčané, sledovat v průběhu roku 
2012, jak se nám dařilo naplnit investiční záměry,     
ale nejen je, které jsme si předsevzali. 
Jednou z nejvýznamnějších akcí roku 2012 bylo 
zahájení rekonstrukce ostrovského zámku                  
na městský úřad. Začátek to nebyl opravdu 
jednoduchý, neboť jeden z účastníků výběrového 
řízení se odvolal k Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže. V tomto sporu bylo město Ostrov úspěšné, 
ale zahájení prací se zpozdilo o pět měsíců, přesto se 
zhotovitelská firma Jurica a.s. zavázala dokončit dílo  
v původně naplánovaném termínu do 30. června 
2014. V rámci rekonstrukce zámku realizujeme i dva 
dotační projekty financované z EU − Cíl 3/Ziel 3.
Další významnou investicí bylo dokončení 
rekonstrukce a modernizace Domu kultury Ostrov. 
Projekt financovaný z evropských peněz ROP 
Severozápad započal v květnu roku 2011 a byl 
dokončen v listopadu 2012. Celková cena díla byla  
23 mil. Kč. Návštěvníci domu kultury se tak mohou 
těšit na Divadélko Točna a další možnosti 
volnočasových aktivit. V rámci rekonstrukce byla 
opravena střecha, nová elektroinstalace a byl 
vybudován výtah, kterým se mohou i imobilní 
spoluobčané dopravit do společenských prostor 
domu kultury.
Město Ostrov v průběhu roku 2012 realizovalo i další 
dotační projekty a tak na jaře započala výstavba 
cyklostezky Ostrov – Jáchymov, která by měla být 
dokončena v letošním roce, pokračovali jsme               
v  budování cyk lostezky Ostrovské rondo,                    
od ostrovského nádraží po ulici Dukelských hrdinů. 
Dařilo se nám však i při realizaci dalších investičních 
projektů rekonstrukce objektu čp. 1036, objekt 
bývalé městské knihovny, kde vznikly nové prostory 
pro Rodinné centrum Ostrůvek, opravili jsme                
a rozšířili parkoviště u nemocnice, kde vzniklo celkem 
117 parkovacích míst. Spokojeni by měli být                   
i návštěvníci Letního tábora Manětín, kde jsme 
pokračovali v další etapě projektu modernizace. 
Podařilo se nám také dokončit rekonstrukci 
sociálních zařízení ve 3. a 4. patře ZŠ J. V. Myslbeka        
a u tělocvičny. ZŠ Májová dostala do vínku nové 
sociální zařízení u tělocvičny a u školní družiny. 
Městské koupaliště se dočkalo nové nástavby 
objektu na recirkulační stanici a protože dokončení 
se protáhlo do letní sezóny 2012, věřím,                       
že návštěvníci koupaliště tento objekt opravdu 
využijí v nadcházející letní sezóně 2013. Za zmínku 
stojí i rekonstrukce kuchyně v MŠ Halasova, která byla 
kompletně zařízena novým vybavením. 
Milí čtenáři, není možné, abych zde uvedl kompletní 
výčet všech investičních akcí a významných oprav, 
ale věřím, že jste sami zaznamenali řadu změn              
a novinek, které vedení města svým spoluobčanům    
v roce 2012 připravilo. Určitě sledovanou akcí bylo       
i rozšíření průmyslové zóny v Ostrově. Musím 
poděkovat všem, kteří se na tomto projektu podíleli. 
Vše nasvědčovalo tomu, že firma BEHR Ostrov s.r.o. 
zahájí na podzim výstavbu první etapy výrobního 
závodu, bohužel nejvyšší vedení firmy nakonec 
rozhodlo jinak a zahájení výstavby se i přes 
dokončené zemní práce prozatím pozastavilo. 
Důvodem je hospodářská krize v automobilovém 
průmyslu. Jsem však optimistou a protože jsem stále 
v kontaktu s firmou BEHR, věřím, že k realizaci dojde, 

Rovněž je možno zanechat svůj příspěvek                     
v samotném Infocentru. V tomto směru prosím 
autory, pokud budou moci, aby se vyhnuli rukou 
psaným poznámkám a volili například formu 
dokumentu na CD nosiči, popřípadě text přepsali na 
psacím stroji. Příspěvky, které nelze dobře přečíst, 
nemohou být otištěny! Nevhodné je rovněž 
používání starších nosičů dat (např. diskety). Rovněž 
je možno oslovit pracovnice Infocentra, které na 
požádání krátké nadiktované texty přepíšou. 
Čtenářské příspěvky nejsou honorovány!
INZERÁTY/REKLAMY:
Své reklamy, popřípadě plakáty na akce, zasílejte 
rovněž na adresu sefredaktor@dk-ostrov.cz. Ideální je
formát .pdf, grafik následně upraví inzerát                    
do požadované velikosti. Její znalost je rovněž 
důležitá. Ostrovský měsíčník v současnosti nabízí 
formáty 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 a 1/1. V případě, že, 
reklamu ještě nemáte a budete si ji přát vytvořit, 
dostanete kontakt na grafickou firmu, která vám 
vytvoří návrh dle vašeho přání. Platba za inzerát se 
skládá z ceny za vystavení (velikost reklamy)                  
+ případné ceny za tvorbu grafiky. Při inzerování na 
období několika měsíců je udělena množstevní sleva.    
V obou případech je nutné DODRŽOVAT TERMÍNY 
UZÁVĚREK, popřípadě alespoň informovat redakci, 
kdy bude  článek/inzerát zaslán. Redakce si vyhrazuje 
právo z kapacitních důvodů došlé příspěvky krátit      
a přesouvat do dalšího měsíce. Redakční rada má 
právo obsahově nevhodné články a reklamy 
odmítnout!Od ledna 2013 budou v Infocentru 
přístupny k vyzvednutí všechny dodatečné 
materiály, které redakce obdržela spolu s příspěvky    
v období od září do prosince 2012 (jedná se 
především o fotografie).
Více informací naleznete na webu: 
http://www.dk-ostrov.cz/o-nas/ostrovsky-mesicnik/. 
Sledujte rovněž naši facebookovou stránku: 
http://www.facebook.com/OstrovskyMesicnik

Děkuji za vaši stálou přízeň.

jakmile nastanou vhodné ekonomické podmínky       
v Čechách, ale zejména v Evropě.  
Rok 2012 byl i rokem volebním. Na podzim jsme           
v krajských volbách volili své zástupce do krajského 
zastupitelstva Karlovarského kraje. Díky vašim 
hlasům jsem získal tu možnost stát se krajským 
zastupitelem. Chtěl bych vám za to poděkovat s tím, 
že bych rád tento mandát využil hlavně pro ostrovský 
mikroregion a pro město Ostrov. Závěrem roku 2012 
zastupitelé města schválili rozpočet na rok 2013           
s příjmy a výdaji ve výši 350 848 tis. Kč, přičemž 
kapitálové výdaje města byly schváleny ve výši 97 694 
tis. Kč. Jde již o třetí rozpočet v našem volebním 
období a daří se nám po celou dobu držet kapitálové 
výdaje na odpovídající výši, a proto můžeme 
realizovat řadu investičních záměrů, které jsme           
si předsevzali s nástupem do vedení města.
Rok 2013 se vyznačuje pověstnou třináctkou              
na konci. Musím konstatovat, že současná vláda ČR, 
pokud se to uskupení dá ještě vůbec takto nazvat,     
se chová tak, jak se chová, dělá samé veletoče, mění 
ministry jak na běžícím pásu a již druhým rokem nám 
zvyšuje daně, aniž by to mělo nějaký pozitivní 
výsledek na hospodaření státu. Tvrdí, že se chová 
protikorupčně a sama kupčí s vládními pozicemi          
a zvyšuje si odměny. Možná by se mohla poučit            
z výroku slavného Cicera, který říká: „Státníci si 
mohou získat přízeň lidu nejsnáze bezúhonností         
a skromností." 
Jako věčný optimista si ale myslím, že pro město 
Ostrov to bude rok šťastný. Vedení města by rádo díky 
schválenému rozpočtu naplnilo záměry, které si pro 
tento rok předsevzalo. Budeme proto pokračovat        
v rekonstrukci ostrovského zámku, dokončíme 
rekonstrukci objektu bývalé knihovny a další 
zrekonstruované prostory bychom chtěli předat 
Oblastní charitě Ostrov, nadaci Člověk v tísni a dalším 
společenským organizacím. Tento rok dokončíme 
cyklostezku Ostrov – Jáchymov, začneme s realizací 
zateplení objektů ZŠ Májová a MŠ Halasova                  
a Palackého. Určitě významným počinem je rozšíření 
Stacionáře pro seniory, jehož rekonstrukce začne 
hned v lednu, a v srpnu letošního roku by mělo být 
dílo předáno Oblastní charitě. Připomenul jsem jen 
část významných investičních záměrů letošního 
roku. V kultuře bychom rádi pokračovali Ostrovským 
kulturním létem, farmářskými trhy a tradičními 
akcemi jako jsou Klášterní slavnosti, Michaelská pouť 
apod.
Milí čtenáři Ostrovského měsíčníku, vážení 
spoluobčané, závěrem mi dovolte, abych již tradičně 
poděkoval spolupracovníkům z Městského úřadu 
Ostrov za jejich dosavadní práci. Vězte, že spousta 
zrealizovaných projektů je i díky jejich velmi dobré 
práci. 
Vám všem, milí spoluobčané, bych rád tlumočil přání 
od nás radních města Ostrov: „Do nového roku 2013 
vám přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, 
pohody a osobních úspěchů a těšíme se na další 
spolupráci." (rada města: Bc. Pavel Čekan, Milan 
Matějka, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Josef 
Železný, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina                  
a Ing. Václav Brodec)

INFORMACE PRO PŘISPĚVATELE 
A INZERENTY

Ostrovský měsíčník vydává Dům kultury Ostrov 
v nákladu 8000 kusů měsíčně.
Distribuce je zajišťována zdarma do každé 
ostrovské domácnosti.
Redakční uzávěrka čtenářských příspěvků 
do příštího čísla je v pátek 18. ledna 2013. 
Uzávěrka reklamy již ve středu 16. ledna 2013.
Příspěvky a inzeráty došlé po tomto termínu 
nemusejí být otištěny!
Grafická úprava, zlom: Deft Design, 
Sadová 432, Klášterec nad Ohří 431 51
Tisk: Gaven s.r.o.
Šéfredaktor, edice a korektury: Jan Železný
Redakční rada (a-z): Bc. Pavel Čekan, 
Mgr. Zdeňka Čepeláková, Milan Matějka, Walburga 
Mikešová, Vojtěch Písačka, Ing. Marek Poledníček, 
Romana Parmová, Ing. Jana Punčochářová, 
Ing. Jitka Samáková. Redakční rada neodpovídá 
za text inzerce. Názory přispěvatelů se nemusí 
shodovat se stanoviskem redakční rady.
Své příspěvky, dotazy a připomínky zasílejte 
na e-mail: sefredaktor@dk-ostrov.cz, popřípadě 
se obracejte na Informační centrum v DK Ostrov 
(tel. 353 800 526)
Inzerce: sefredaktor@dk-ostrov.cz, Infocentrum 
DK Ostrov (tel. 353 800 526, 353 800 542)
Registrační značka: MK ČR E 16035
Webové stránky měsíčníku: 
www.dk-ostrov.cz/o-nas/ostrovsky-mesicnik/
Facebook: www.facebook.com/OstrovskyMesicnik
Titulní fotografie převzata z: Archiv DK Ostrov

INFO O VYDÁNÍ

Jan Železný, šéfredaktor

 Bc. Pavel Čekan, starosta

Vážení přispěvatelé a inzerenti,
každý měsíc jsem z vaší strany dotazován na detaily 
týkající se způsobu přispívání, popřípadě inzerování  
v Ostrovském měsíčníku. Dovolte mi tedy tímto 
článkem alespoň stručně zodpovědět nejčastěji 
kladené dotazy a poskytnout vám tak šablonu k vaší 
tvůrčí práci.
ČLÁNKY:
Své články spolu s přílohami zasílejte nejlépe                 
v elektronické podobě 
(soubor .doc, popřípadě .docx) na emailovou adresu 
sefredaktor@dk-ostrov.cz. Přijetí článku vám bude 
potvrzeno nejdéle do dvou pracovních dnů, 
povětšinou však odpovídám obratem. V opačném 
případě, prosím, kontaktujte pracovnice Infocentra. 
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NOVOROČNÍ PROJEV 
STAROSTY MĚSTA



AKTUALITY Z MĚSTA

V pondělí 17. prosince 2012 v 11.00 hod. se na Staré 
radnici v Ostrově předávaly věcné dary – knihy              
s názvem „Proč být hrdý, že jsi Čech" úspěšným 
studentům z Gymnázia Ostrov, kteří se umístili na       
2. místě v celostátní dějepisné soutěži gymnázií.          
Z rukou starosty města Bc. Pavla Čekana                          
a místostarosty města pana Milana Matějky převzali 
knihy student Nguyen Tuan Ngoc a dvě studentky 
Anna Matuštíková a Nguyen Thuy Linh. Studenty 
odborně a metodicky vedl Mgr. Jiří Fresser. Dvacátý 
první ročník celostátní dějepisné soutěže se 
uskutečnil 22. listopadu 2012 v Chebu. Letošním 
tématem tohoto prestižního klání, které proběhlo 
pod patronací předsedy Vlády České republiky RNDr. 
Petra Nečase a za účasti poslanců a senátorů v čele       
s předsedou Senátu Parlamentu České republiky 
panem Milanem Štěchem, bylo období našeho státu 
v letech 1740 – 1848.

V měsíci listopadu jsme byli vysláni celkem k deseti 
událostem, z toho třikrát na dopravní nehodu              
a technickou pomoc, dvakrát na únik látek                     
a po jednom výjezdu na požár a planý poplach. 

Společně s jednotkou HZS KV jsme likvidovali únik 
ropné látky na silnici z Horního Žďáru až do Stráže 
nad Ohří. K likvidaci provozních náplní z vozidla jsme 
byli vysláni do Staroměstské ul. v prostoru garáží. 
Naši pomoc potřebovala ZZS Ostrov při transportu 
pacienta z domu s pečovatelskou službou                      
v Krušnohorské ul. do nemocnice v Ostrově. Na 
technickou pomoc jsme byli vysláni do ul. 
Krušnohorská, kde došlo k úniku vody ve sklepě 
rodinného domu. Dále jsme odstraňovali padlý 
strom do vozovky a na dráty elektrického vedení          
v obci Bystřice. K prověření signalizace EPS jsme byli 
vysláni společně s jednotkou HZS KV do Centra 
technického vzdělávání v Ostrově, obě jednotky však 
byly odvolány ještě před dojezdem na místo. 
Společně s jednotkami HZS KV, SDH Hroznětín a SDH 
Hájek jsme zasahovali v Hroznětíně při hoření kabelů 
ústředny telefonního operátora. K dopravní nehodě 
osobního auta jsme vyjížděli do Hroznětína, dále 
jsme zasahovali u dopravní nehody v Ostrově            
na křižovatce Lidická – Masarykova. Při nehodě byla 
zraněna jedna osoba. K další dopravní nehodě jsme 
vyjížděli na abertamskou křižovatku, kde se srazila 
dvě osobní auta.

V novém roce 2013 přejí ostrovští hasiči všem čtenářů 
Ostrovského měsíčníku, kolegům, kamarádům            
a příznivcům hasičů hodně pohody, klidu, zdraví          
a hlavně štěstí, abychom se vždy ve zdraví sešli              
a vídávali pokud možno při ukázkách „hasičského 
umění".  

Naše organizace vznikla před dvaceti lety a od té 
doby urazila velký kus cesty. Nebyla to cesta 
jednoduchá, ale protože byla tvořena obětavýma 
rukama a slušnými lidmi, máme se čím chlubit. Práce   
s lidmi je obtížná a nevděčná. Co se líbí jednomu, 
nemusí se líbit druhému. Ale to nám nebrání, 
abychom dál pokračovali v započaté práci.

Tuto organizaci založili 11. listopadu 1992 František 
Ulík, první předseda, spolu s paní MUDr. Alicí 
Valentovou, která nám dodnes pomáhá po lékařské 
stránce a také posílá do naší diaporadny nově zjištěné 
diabetiky. Druhým předsedou byl po dobu 
sedmnácti let již nežijící Josef Horák. Od roku 2010     
je předsedkyní paní Judita Ilková. Naše členská 
základna má sto čtyřicet šest členů a nejstarší člence 
je devadesát šest let. Pro tyto lidi pořádáme různé 
aktivity jako jsou cvičení v bazénu a tělocvičně,         
dia poradna, konverzační mapy, týdenní rekondiční 
pobyty, pochody proti diabetu, výlety do okolí, 
taneční odpoledne, veřejná měření hladiny cukru      
v krvi a krevního tlaku apod. Máme svoji kancelář, kde 
se schází každý čtvrtek náš výbor a v tuto dobu máme 
úřední hodiny.

Dne 10. listopadu 2012 jsme uspořádali slavnostní 
členskou schůzi, které se zúčastnilo osmdesát tři 
členů. Z pozvaných hostů i výbor SD ČR a zástupci ÚO 
SD Sokolov. Hejtman Karlovarského kraje, zástupce 
krajského úřadu (odbor zdravotní), ministr 
zdravotnictví, starosta a místostarosta Ostrova          
se omluvili z důvodu pracovní vytíženosti. Na této 
akci někteří naši členové převzali z rukou předsedy 
SD ČR pana Vladimíra Horáka ocenění za dlouholeté 
členství a spolupráci v ÚO SD Ostrov. Také                    
se předávala dvě nejvyšší ocenění. Jedno bylo 
PODĚKOVÁNÍ, které dostalo město Ostrov za dobrou 
spolupráci s naší organizací. To druhé byla PLAKETA 
JIŘÍHO SYLLABY, kterou převzala paní Marie 
Boklohaničová za obětavou a spolehlivou práci 
konanou od vzniku organizace, v níž i při jejím 
vysokém věku dále pokračuje. V naší organizaci 
máme již těchto plaket pět. A jelikož jsme  „akční”,  
dne 14. listopadu 2012 jsme taneční obuv vyměnili          
za vycházkovou a šli na POCHOD  PROTI  DIABETU. 

Všem (a nejen diabetikům) do nového roku hodně 
zdraví a pohody přeje ÚO Svazu diabetiků Ostrov.

Členské příspěvky na rok 2013 se platí do 28. února 
2013 v kanceláři naší organizace každý čtvrtek           
od 15.00 do 17.00 hod.

Dne 9. února 2013 v 10 hod. se koná v kinokavárně DK 
Ostrov VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE, na kterou vás 
zveme a kde bude možno zaplatit členské příspěvky. 

Nezapomeňte si vzít s sebou členské průkazky.

V minulém čísle Ostrovského měsíčníku bylo špatně 
uvedeno prosincové datum svatebních obřadů. 
Správné datum je 14. prosince.

Tak bychom mohli změnit úvodní báseň moderátorů 
Vojtěcha Palma a Nazareno Kluga, kteří vítali diváky 
na Adventním koncertě Základní umělecké školy 
Ostrov.  

Divadelní sál Domu kultury Ostrov se totiž                  
16. prosince 2012 naplnil až „pod střechu".  Diváků 
bylo tolik, že ani donesené židle na přístavky 
nestačily. Účinkující žáci i jejich pedagogové měli       
z takové účasti samozřejmě radost, vždyť kdy se 
podaří malému umělci, aby vystoupil před 
vyprodaným sálem?!  A to někteří vystupovali 
poprvé, jako např. patnáct malých houslistů souboru 
String, nebo někteří tanečníci.  Právě malí tanečníci 
převlečeni za anděly společně s orchestrem              
Ad libitum navodili pravou vánoční atmosféru. A ta se 
pak nesla celým koncertem prostřednictvím skladeb 
souborů Ema, B. B. Band, After Party Band, 
Kytarového orchestru, Drumm Band Fr. Zemana, 
Swing Band, Písk-Písk. O nezapomenutelné zážitky   
se zasloužili i v šesti skladbách  již zmínění tanečníci 
ze souboru Mirákl nebo z jednotlivých ročníků 
tanečního oboru, ale i divadelní soubor Na poslední 
chvíli a výtvarný obor svou výzdobou. Tříhodinový 
koncert se tak stal vrcholem vánočních akcí Základní 
umělecké školy Ostrov, a to jich bylo během tří týdnů 
v prosinci dvacet sedm!

Během prázdnin si žáci trochu odpočinuli                         
a pedagogové v klidu vánočních svátků dotvořili 
aranže nových skladeb, zdramatizovali poslední 
scény nových představení, nastřihali hudbu pro nová 
vystoupení, připravili choreografie a nové výtvarné 
projekty, aby se Zápalem dali prostřednictvím Umění  
Šanci svým žákům zažít v novém roce opět nové 
nezapomenutelné chvíle!  A za to jim všem patří velký 
dík.

LISTOPAD NA LINCE 150

Mgr. Lucie Mildorfová, 
vedoucí odboru kancelář starosty a vnitřní správy

Milan Kuna, za JSDH Ostrov

OSLAVA 20. VÝRO Í ZALOŽENÍ Č
Ů V OSTROVĚSVAZU DIABETIK

OZNÁMENÍ PRO ÚZEMNÍ ČLENY 
. SVAZU DIABETIKŮ OSTROVORGAN

Judita Ilková, 
předsedkyně ÚO SD Ostrov (red. kráceno)

Mgr. Irena Konývková,
ředitelka ZUŠ Ostrov

Judita Ilková, 
předsedkyně ÚO SD Ostrov

Jana Škutová, 
odbor kanceláře starosty a vnitřní správy  

VŠECHNO NA KONCERT LETÍ, 
 VELKÝ I MALÝ, MUZIKA 

ŤALYSE ROZLÍHÁ, HOUSLE, PÍŠ

UPOZORNĚNÍ: 
ZMĚNA DATA SVATEB

Houslový orchestr String 
(Archiv ZuŠ)
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Mgr. JIŘÍ FRESSER A ÚSPĚŠNÍ
DĚJEPISCI Z GYMNÁZIA OSTROV

Mgr. Lucie Mildorfová
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Z tiskové zprávy Vodohospodářského sdružení
 západních Čech (red. kráceno)

KABELOVÁ TELEVIZE 
OSTROV

Hana Ševčíková, 
produkce 

Změna pořadů vyhrazena! 
Jakékoli návrhy, připomínky, nebo dotazy 
( i pro naše hosty) telefonujte na tel.: 353 800 515, 
nebo pište na e-mail: marketing@tv-ostrov.cz, 
popřípadě můžete zaslat textovou zprávu na  
tel.: 777 572 089. 

Premiéra vysílání: čtvrtek 18.00 hod. 
(v případě zastupitelstva od 15.00 hod.). 
Opakování vysílání: 
po − ne každou sudou hodinu 
od 10.00 do 22.00 hod., 
kromě st − reprízy jsou ukončeny ve14.00 hod. 
Mezi reprízami vysíláme Informační smyčku. 

 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. 

Společnost KABEL Ostrov, s.r.o., provozovatel 
kabelové televize v Ostrově, upozorňuje všechny své 
předplatitele, že je oprávněna přerušit poskytování 
všech objednaných služeb, pokud je odběratel              
v prodlení s úhradou částky za jejich poskytování. 
Doporučujeme proto všem, aby překontrolovali své 
platby a vyrovnali své případné dluhy. 

Na území devadesáti jednoho města a obce                   
z  K a r l o v a r s k é h o,  P l z e ň s k é h o,  Ú s t e c k é h o                          
a  St ředočeského k ra je,  k teré  j sou č leny  
Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, 
se v roce 2013 zvýší vodné a stočné bez DPH                  
v průměru o 2,1 %. Tento nárůst schválili zástupci 
členských obcí na zasedání valné hromady sdružení   
v pátek 7. prosince 2012. Zdražuje se přitom pouze 
stočné, vodné zůstává na úrovni loňského roku. 
Průměrný spotřebitel z domácnosti tak za vodu vydá 
v roce 2013, pokud bude sazba DPH zvýšena na 15 %, 
zhruba o šedesát pět korun ročně navíc. 
„Cena vodného a stočného je od roku 2011 počítána 
podle cenového vzorce, který je součástí provozní 
smlouvy, uzavřené mezi  sdružením a Vodárnami        
a kanalizacemi Karlovy Vary. Vzorec byl navržen            
a schválen Evropskou komisí a jeho zavedení bylo 
jednou z hlavních podmínek pro doplacení dotace 
poskytnuté na investiční projekt sdružení realizovaný 
v roce 2007," uvedl Josef Hora, předseda sdružení 
obcí. 
„Tento cenový vzorec sice nutí provozovatele                
k poměrnému snižování provozních nákladů, ale 
zároveň požaduje každoročně zvyšovat v ceně 
vodného a stočného její část určenou na investice do 
majetku vodovodů a kanalizací .  Neustále                     
se zpřísňující legislativní předpisy si vyžadují další 
investice především v oblasti odvádění a čištění 
odpadních vod. To je také hlavní důvod, proč dochází 
ke zvýšení stočného," vysvětil Antonín Jágl, ředitel 
Vodáren a kanalizací Karlovy Vary. „Do obnovy              
a rozvoje vodohospodářské infrastruktury investuje 
sdružení každoročně sto až tři sta milionů Kč. Finance 
pocházejí právě z vybraného vodného a stočného, 
případně z dotací či půjček. Investice jsou realizované 
na základě transparentních výběrových řízení, ve 
kterých mají zástupci obcí rozhodující slovo. (...) 
Protože takto investujeme již téměř dvacet let, naše 
vodohospodářská infrastruktura je v dobrém stavu      
a na rozdíl od jiných regionů tak u nás není nutné 
skokové navyšování vodného a stočného z důvodu 
potřeby rozsáhlých investic. I přes trvalý pokles 
spotřeby vody (...) se nám neustále daří držet cenu 
vody nejen pod celorepublikovým průměrem, ale        
i na výrazně nižší úrovni než v sousedních regionech," 
doplnil Josef Hora. 

Průměrná cena vodného a stočného bude v roce 
2013 na území sdružení 61,44 Kč bez DPH. Pokud 
bude sazba DPH 15 %, obyvatelé v průměru zaplatí za 
jeden kubík vody 70,66 Kč. Jedná se o průměrnou 
částk u,  v ypočítanou z  ce lkov ých v ýnosů 
provozovatele a fakturovaného množství pitné resp. 
odpadní vody. Vodné a stočné je totiž účtováno         
ve dvousložkové formě. Jeho pohyblivá část                
se vypočítává podle skutečné spotřeby, cena 
vodného v této pohyblivé části bude 30,84 za kubík, 
cena stočného 23,30 Kč bez DPH. K této ceně               
se připočítává pevná složka, jejíž výše se určuje podle 
velikosti fakturačního vodoměru. Konečná cena        
za kubík vody se tak u různých odběratelů liší. 

Podrobný ceník vodného a stočného s vysvětlením 
jednotlivých položek je k dispozici na internetových 
stránkách www.vodakva.cz. 

PLÁN VYSÍLÁNÍ –  LEDEN 2013

3. LEDNA
18.00 Zahájení programového bloku
18.05 Zprávy + Informační servis + Policejní 
  zpravodajství + Okénko z radnice
18.20 Pořad: Pod lupou

10. LEDNA
18.00 Zahájení programového bloku 
18.05 Zprávy + Informační servis + Policejní 
 zpravodajství + Okénko z radnice
18.20 Pořad: Café U nás

17. LEDNA
18.00 Zahájení programového bloku 
18.05 Zprávy + Informační servis + Policejní 
 zpravodajství + Okénko z radnice
18.20 Pořad: Škola hrou 

24. LEDNA
18.00 Zahájení programového bloku 
18.05 Zprávy + Informační servis + Policejní 
 zpravodajství + Okénko z radnice
18.20 Pořad: Rozhovor na téma  

31. LEDNA
18.00 Zahájení programového bloku
18.05 Zprávy + Informační servis + Policejní 
 zpravodajství + Okénko z radnice
18.20 Pořad: T. T. T. 

VODNÉ A STOČNÉ V ROCE 2013

Mgr. Jana Múčková 

Vážení čtenáři a příznivci knihovny, přejeme vám 
úspěšný rok 2013 a doufáme, že i nadále se budeme 
těšit z vaší přízně. Na leden pro vás máme připraveny 
dvě výstavy. Na chodbách knihovny si můžete 
prohlédnout výstavu novoročenek. V pátek 4. ledna 
od 17 hod. proběhne v Oranžerii Václava Havla 
vernisáž výstavy s názvem Leporelo. Jedná                   
se o výstavu kolorovaných fotografií karlovarského 
muzikanta Václava Bodláka, který se fotografování 
věnuje již dlouhou dobu. Zpívat vám bude Kateřina 
Bodláková za kytarového doprovodu Vladimíra 
Hendla. Obě výstavy si můžete prohlédnout               
do konce ledna. V neděli 6. ledna nás potěší koncert 
pěveckého sboru Orbis Pictus, který se bude konat      
v 17 hod. v Oranžerii Václava Havla.
 
Pro tvořivé zájemce jsme ve spolupráci s Mgr. et MgA. 
Zdenkou Bílkovou připravili kurz s názvem Staré 
techniky – nové nápady. Kurz bude probíhat 
pravidelně celý rok, vždy jedno úterý v měsíci.              
O tématech jednotlivých tvůrčích dílen vás budeme    
v dostatečném předstihu informovat. První tvůrčí 
dílna v letošním roce na téma Suché plstění 
proběhne v úterý 15. ledna od 16 hod. v učebně MK 
Ostrov. Kurzovné je 100 Kč, veškerý potřebný 
materiál bude k dispozici. Prosíme všechny zájemce, 
aby si rezervovali místa na kurzu. Můžete tak učinit 
telefonicky, e-mailem a samozřejmě také osobně 
přímo na recepci MK Ostrov.

I v roce 2013 se budeme snažit naplnit vaše 
představy, potřeby a očekávání, proto budeme 
vděčni za jakékoli dotazy, připomínky či náměty, 
které pomohou naše služby ještě více zlepšit.

Více informací naleznete na www.mkostrov.cz. 
Případné dotazy posílejte na info@mkostrov.cz 

PROSINEC 
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ OSTROV



Krušnohorské centrum zdraví a kultury 
(komerční článek)
Žijeme v době, kdy za zážitky, poznáním, zdravím        
a odpočinkem putujeme stovky kilometrů                  
na nejrůznější místa nejen v Čechách, ale po 
celém světě. Často si neuvědomujeme, jak velké 
poklady nabízí náš domov a jeho nejbližší okolí.

Takovýmto místem je Jáchymov. Jistě není třeba 
připomínat jeho slavnou i méně slavnou minulost.   
Za pozornost však stojí jeho velká lázeňská 
současnost, která započala v roce 1906 založením 
prvních radonových lázní na světě. Stalo se to díky 
objevu radia a jeho léčivých účinků. V hloubce pět set 
metrů pod zemí ve dvanáctém patře dolu Svornost 
pramení radonová voda, jejíž účinky navracejí zdraví 
a sílu klientům z mnoha zemí světa. O tom,                   
že jáchymovské lázně skutečně pomáhají, svědčí 
skutečnost, že se tito klienti neustále vracejí.

Lázeňská péče není jen o léčbě těla, ale velký důraz je 
kladen také na osvěžení ducha. Z tohoto důvodu 
nabízí jáchymovské lázně i bohatý kulturní program. 
V průběhu každého měsíce se uskutečňuje mnoho 
koncertů nejrůznějších žánrů a pravidelně zde 
účinkují přední čeští interpreti. Každý týden jsou          
v prostorách lázeňských hotelů organizovány                
i taneční večery. V kulturním programu naleznete 
přednášky, výstavy, ale také klasické filmové projekce 
v Kulturním domě v Jáchymově.

Mohlo by se zdát, že všechen tento kulturní program, 
léčení, rehabilitace, ale i široká řada wellness 
procedur jsou určeny pouze pro lázeňské hosty. Opak 
je však pravdou. Toto vše až po bohatou nabídku 
kaváren a restaurací s nejlepšími cukrářskými 
výrobky a kulinářským uměním je určeno každému 
návštěvníkovi, který o tuto širokou nabídku služeb 
projeví svůj zájem. Stručný výběr z programu 
budeme zveřejňovat pravidelně v Ostrovském 
měsíčníku. Komplexní informace pak naleznete        
na stránkách www.laznejachymov.cz  
Všichni jste srdečně zváni! 

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
Stále probíhá fotografická soutěž pro děti ve věku    
od 7 do 15 let. Tématem je podzim a zima v Ostrově     
a jeho okolí. Uzavírka soutěže je koncem února. Do té 
doby můžete své fotografie předávat pracovníkům 
ekocentra, nejpozději však 28. února 2013. Každé dítě 
může přinést maximálně tři fotografie o formátu A4 
(cca 20x30 cm). Fotky odevzdávejte v obálce se 
jménem a kontaktem. Soutěž budou hodnotit 
pedagogičtí pracovníci MDDM a ekocentra. Vítězné 
fotografie budou odměněny a vystaveny. 

ZIMNÍ RADOVÁNKY
11. ledna, Pátek,  od 13.00 hod. 
Přijďte si s námi hrát se sněhem. Pokud nám bude 
přát počasí, můžete v areálu ekocentra postavit nejen 
obyčejného sněhuláka, ale i zvířátka ze sněhu.           
Při nepřízni počasí můžete vytvořit vlastní krmítko      
z PET lahve nebo zvířátko z papírových krabiček 
(krabičky přineste s sebou). Akce je vhodná také      
pro školní družiny.

NOC SE ZVÍŘÁTKY
25. ledna, pátek − 26. ledna, sobota 
Ekocentrum zve školáky od šesti do deseti let             
na oblíbené přenocování v ekocentru. Na děti čeká 
spousta zábavy a legrace, zajímavý program, soutěže 
a noční hra. Přihlášky si vyzvedněte v ekocentru, 
uzavírka přihlášek je ve středu 9.ledna. Počet dětí       
je omezen. Bližší informace se dozvíte na telefonním 
čísle 731 615 658. 
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Ing. Marek Poledníček, 
manažer programového centra SPA

Martínek Ladislav, 
zástupce velitele MP Ostrov

Dne 14. listopadu 2012 chytila hlídka MP zloděje, 
který se snažil z opuštěného domu odcizit železný 
šrot. Strážníci mladíka, který je známou firmou, 
„ocenili" tisícikorunovou blokovou pokutou.
 
Dne 25. listopadu 2012 oznámil všímavý občan 
města, že u Komerční banky stojí neuzamčené 
vozidlo, které má klíče ve dveřích. Strážníci vozidlo 
řádně zajistili a provedli pátrání po majiteli vozidla ve 
spolupráci s PČR. Další den předali klíče šťastné 
majitelce vozidla, která vyjádřila veliké díky, jak 
strážníkům, tak osobě, které nebylo lhostejné cizí 
neštěstí. I my děkujeme a chválíme všímavého 
občana.
 
Dne 30. listopadu 2012 zadrželi strážníci MP Ostrov 
muže, který rozebíral železné potrubí za teplárnou. 
Následně se ve spolupráci s PČR podařilo zadržet 
další „komplice", kteří se podíleli na této krádeži.  
Předběžná škoda byla vyčíslena na 30000 Kč.            
Pro podezření z trestného činu si všechny podezřelé 
na místě převzala PČR.
 
Dne 30. listopadu 2012 těsně před půlnocí chtěla 
hlídka zkontrolovat muže, který zkoušel na 
parkovišti, zda mají motoristé uzamčená vozidla.     
Jak se později ukázalo, nedělal to tento muž                          
z preventivních důvodů, protože se dal před hlídkou 
MP na útěk. Zřejmě tím chtěl prověřit jejich fyzickou 
připravenost. Strážníci obstáli na jedničku, muže 
dohnali a za použití donucovacích prostředků 
předvedli na místní oddělení PČR. Když si muži 
zákona mladíka zadali do informačních systémů PČR, 
zjistili, že je tato osoba v celostátním pátrání. Z tohoto 
důvodu mladíka strážníci ihned na místě předali      
do rukou policie.

Městská policie zřídila schránku důvěry, která              
je umístěná před vchodem do služebny MP. Každý 
občan může do této schránky vložit nalezené věci 
bez nutnosti jednání s policií.

Kontakty na MP Ostrov: tel. 777 766 074, 353 615 880, 
email: velitelmp@ostrov.cz, 
facebook: Městská policie Ostrov

ZE ZÁZNAMŮ MĚSTSKÉ POLICIE

Archiv MP Ostrov

Archiv MP Ostrov

Nemocnice Ostrov a Nemocnice Sokolov projednala 
se zástupci zdravotních pojišťoven otázku 
restrukturalizace lůžkového fondu a smluvní 
perspektivy. Jednání skončila vzájemnou komplexní 
dohodou na konečné podobě lůžkového fondu a na 
záměru uzavřít rámcové smlouvy na nejdelší možný 
časový horizont, tedy do konce roku 2017. Uzavřené 
dohody zachovají v obou zdravotnických zařízeních 
všechny zdravotní obory a oddělení. Existuje shoda 
na dílčí optimalizaci a redukci počtu lůžek                    
na některých odděleních. Většina oddělení zůstává 
beze změny. Přijaté dohody zajišťují dostupnost péče 
minimálně ve stejném rozsahu jako doposud. Stejně 
tak je zajištěn prostor pro další rozvoj péče a služeb. 
Nad rámec současného stavu se zvyšuje počet lůžek 
na neurologii a iktovém centru v Nemocnici Sokolov 
a na rehabilitaci v Nemocnici Ostrov. 

Nově bude nasmlouvána rehabilitační lůžková péče   
v Nemocnici Sokolov. Jednání byla vedena                     
v konstruktivním a racionálním duchu a uzavřená 
dohoda potvrzuje pevné místo obou zdravotnických 
zařízení v systému zdravotnictví Karlovarského kraje. 
Vnímáme ji i jako potvrzení a ocenění kvality 
poskytované péče a služeb.

Ve spolupráci s Ostrovem Zdraví o. p. s. probíhala 
koncem roku 2012 modernizace centrální sterilizace. 
Součástí  modernizace byla dodávka nové 
technologie v podobě sterilizátorů, myček                    
a ostatního příslušenství. V nových prostorách        
byla provedena výměna rozvodů elektro, vody             
a vytápění. Cílem je udržení kvality sterilizačního 
procesu a navázání na dosud provedené opravy                                    
a modernizace v Nemocnici Ostrov.

V jedinečný den v magickém datu 12. prosince 2012 
přišla na svět v ostrovské porodnici holčička Kateřina 
Fořtová. Vážila 4,23 kg a měřila 53 cm. Maminka 
Helena Fořtová i dcera jsou z Tašovic. K datu                
14. prosince 2012 se v ostrovské porodnici narodilo 
od začátku roku pět set devadesát devět dětí.

POVÍDÁNÍ O….
Tento měsíc mimo jiné připravujeme povídání           
„O zazimovávání různých druhů zvířat". Povídání se 
bude týkat především zvířecích druhů žijících            
na našem území a způsobu, kterým se vyrovnávají     
se zimním obdobím. Bližší informace a rezervaci          
si vyžádejte telefonicky.

UPOZORNĚNÍ
V nadcházejícím zimním období bude kvůli nutnému 
klidovému režimu většiny chovaných zvířat 
ekocentrum pro prohlídky otevřeno pouze ve všední 
dny od 13 do 17.00 hod. Mimo tuto dobu je možné 
domluvit prohlídky na tel. 353 842 389, 731 615 658.

Informace k akcím i k činnosti kroužků ekocentra: 
Po − Čt: 10 − 18 hod., Pá: 10 − 17 hod. 
nebo Facebook Ekocentrum MDDM Ostrov, 
tel. 353 842 389, 731 615 658.

Andrea Zvolánková,
 tisková mluvčí Nemocnice Ostrov

Miroslav Kocek, 
vedoucí EC MDDM Ostrov

AKTUALITY 
Z NEMOCNICE OSTROV

JÁCHYMOV − PRVNÍ RADONOVÉ 
Ě NA SVĚTĚLÁZN

EKOCENTRUM V LEDNU

AKTUALITY Z MĚSTA
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Staroměstská, Sukova, Šafaříkova,  Školní, Šlikova, 
Zahradní,  Žižkova.
Části: Hluboký, Květnová, Moříčov.

b) Základní škola Ostrov, Májová 997, 
okres Karlovy Vary
Ulice: Borecká, Habrová, Horská, Jáchymovská 
(pouze čp. 1377), Jedlová, Kollárova, Lesní, Luční, 
Májová, Masarykova (od křižovatky s ul. Severní         
ke křižovatce s ul. Hlavní) Palackého, Pod Křížkem, 
Severní, Smrková, Štúrova, Topolová, U Koupaliště,     
U Nemocnice.
Části: Dolní Žďár, Horní Žďár, Kfely, Vykmanov, 
Maroltov.

c) Základní škola Josefa Václava Myslbeka                 
a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres 
Karlovy Vary
Ulice: Alšova, Brigádnická, Čapkova, Dvořákova, 
Hlavní, Hornická, Klicperova, Komenského, 
Krušnohorská (od křižovatky s Klínoveckou ul.           
do konce směrem na východ), Lidická (od křižovatky   
s ul. Klínoveckou do konce směrem na východ), 
Mánesova,  Mírové nám., Myslbekova, Nádražní,   
Nad Nádražím, Na Kopci, Na Příkopě, Nejedlého, 
Nerudova, Odborů, S. K. Neumanna, Sládkova, 
Studentská, Tržiště,  Tylova, Vančurova. 

Dle ustanovení obecně závazné vyhlášky č. 3/2012        
i obce: Krásný Les, Stráž nad Ohří a Velichov.

MDDM V LEDNUMDDM V LEDNU

Zápis je určený pro  děti narozené od 1. září 2006      
do  31. srpna 2007 a pro děti po odkladu povinné 
školní docházky. Zápisy proběhnou ve všech 
základních školách v Ostrově:

Základní škola Ostrov, Masarykova 1289 
(tel. 353 800 411)
úterý 15. ledna 2013 od 14.00 do 17.00 hod.
středa 16. ledna 2013 od 14.00 do 17.00 hod.

Základní škola Ostrov, Májová 997 
(tel. 351 124 821)
úterý 15. ledna 2013 od 14.00 do 18.00 hod.
středa 16. ledna 2013 od 15.00 do 17.00 hod.

Základní škola Josefa Václava Myslbeka 
a Mateřská škola Ostrov, 
Myslbekova 996 (tel. 777 661 337)
úterý 15. ledna 2013 od 14.00 do 17.00 hod.
středa 16. ledna 2013 od 14.00 do 17.00 hod.

Vezměte s sebou: 
· občanský průkaz nebo cestovní pas rodiče 
· rodný list dítěte a jeho průkaz zdravotní pojišťovny
· potvrzení o trvalém pobytu dítěte, pokud se liší 
  od trvalého pobytu zákonného zástupce
· cizinci přinesou cestovní pas a doklad o pobytu  
  dítěte na území ČR

Upozorňujeme rodiče, že zápisem dítěte na 
konkrétní škole je zahájeno správní řízení –                    
v řádném termínu je možné zapsat dítě pouze            
na jednu základní školu!

Přednostně budou do školy přijaty děti ze spádového 
obvodu příslušné školy. V případě nenaplnění 
kapacity budou do školy přijímány i děti z jiných 
obvodů Ostrova, z obcí Krásný Les, Stráž nad Ohří, 
Velichov a okolních obcí, které neprovozují vlastní 
školu.

Další informace k zápisu do první třídy najdete 
na internetových adresách jednotlivých škol:

Obecně závazná vyhláška města  Ostrov č. 5/2007 
stanovila školské obvody základních škol takto:

a) Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, 
okres Karlovy Vary
Ulice: Bezručova, Dlouhá, Družební, Dukelských 
H rdinů,  Halasova ,  H roznět ínsk á ,  Husova ,  
Jáchymovsk á (mimo čp.  1377) ,  J i ráskova,  
Jungmannova, Karlovarská, Klášterní, Klínovecká, 
Krušnohorská (od křižovatky s ul. Jáchymovskou       
ke křižovatce s ul. Klínoveckou), Krátká, Lidická        
(od křižovatky s ul. Družební ke křižovatce                              
s ul. Klínoveckou), Lipová, Máchova, Malé náměstí, 
Masarykova (od křižovatky s ul. Hlavní ke křižovatce      
s ul. Krušnohorskou), Mořičovská, Na Máchadle, 
Radniční, Seifertova, Smetanova, Staré náměstí,

www.1zsostrov.cz
www.3zsostrov.cz
www.zsjvm.cz

NOVOROČNÍ SETKÁNÍ 
Pá 18. 1., 18.30 hod., MDDM
Na začátku nového roku se na pravidelném setkání 
sejdou dobrovolní a externí pracovníci MDDM, tedy 
ti, kteří svůj volný čas věnují dětem a mládeži ve více 
než stovce zájmových kroužků MDDM.

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
So 19. 1., 9.00 hod., MDDM
Kroužek stolního tenisu připravuje v tělocvičně 
domu dětí otevřený turnaj pro dívky i kluky ve věku 
od deseti do šestnácti let. Přijďte ve sportovním 
oblečení s pálkou a míčkem. Nezapomeňte                 
na přezůvky.

FINGERBOARDOVÉ ZÁVODY
So 19. 1., od 14 do 16 hod., MDDM
Dům dětí a Hello Riders pořádají pro zájemce             
od 11 do 18 let závody ve fingerboardu. Jedná se               
o zmenšeninu skateboardu, který se ovládá dvěma 
prsty na ruce. Jezdí se přes speciální překážky, které 
jsou zmenšeninou klasických skateboardových 
ramp. Je to oblíbená zábava pro všechny                    
bez omezení věku. Vstupné zdarma, dráha zajištěna.

PLAVECKÉ KURZY
leden − duben
V týdnu od 14. ledna 2013 začínají desetihodinové 
plavecké kurzy pro začátečníky i pokročilé                      
a pro rodiče s dětmi. Zájemci se mohou přihlašovat     
v domě dětí v pracovní dny od 8 do 18 hod.
Út 15. 1. 16 − 17 hod. neplavci I.
St 16. 1. 16 − 17 hod. rodiče a děti
Čt 17. 1. 16 − 17 hod. neplavci II.
Pá 18. 1.   15 − 16 hod. plavci I.
                  16 − 17 hod. plavci II.

POLOLETNÍ PRÁZDNINY V DOMĚ DĚTÍ
Otevřené herny 
Pá 1. 2., od 9 do 17 hod.
Konzolové a deskové hry − hry na PSX3, Nintendu WII, 
X-BOX 360, stepmánie, šipky, stolní a PC hry, 
airhockey, stolní tenis, kulečník (od 12 let)                      
− vše zdarma.

Informace k akcím i k činnosti kroužků MDDM: 
Po − Pá 10 − 18 hod. 
(tel. 353 613 248, 731 615 657).

ZÁPISY DO PRVNÍCH TŘÍD 
PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Bc. Šárka Märzová,
vedoucí oddělení MDDM Ostrov 

Od 1. února 2013 se mění jízdní řád městské 
hromadné přepravy osob. Změna je díky nově 
vybudované autobusové zastávce u obchodního 
centra Tesco, která je nově situována na ulici 
Jáchymovská a je tedy v opačném jízdním režimu než 
stávající. Změna jízdních řádů je pouze dílčí                  
a cestujících se dotkne pouze nepatrně. Doufáme, že 
veřejnost změnu uvítá, neboť nová zastávka „Tesco" je 
bezpečnější a cestující již nemusí vstupovat do 
vozovky.  Další změnou je přemístění zastávky            
u discontu Lidl. Zde je zastávka přemístěna mezi 
disconty Lidl a Kik. I tato zastávka je přínosem, neboť 
také splňuje přísná bezpečnostní kritéria. Toto 
přemístění je vyvoláno provozem benzínové čerpací 
stanice, kde na zastávku již není dostatek místa. 

Ladislav Jiskra, 
vedoucí dopravně-správního odboru

ZMĚNA JÍZDNÍHO ŘÁDU MHD

BEZBARIÉROVÁ MĚSTA
A INSTITUCE

Mgr. Tomáš Fexa, TRIÁDA Ostrov 

BEZBARIÉROVÁ MĚSTA A INSTITUCE – podpora 
soběstačnosti a posílení sebevědomí každého 
občana. 

TRIÁDA − skupina komunitního plánování sociálních 
služeb města Ostrova se účastní svými podněty na 
stavbě plánu sociálních služeb na období let 2013 − 
2017 v projektu „Společně plánujeme sociální služby" 
v Karlovarském kraji. Město Ostrov se podílí na 
projektu za ostrovský region a ve spolupráci                   
s Karlovarským krajem připravuje plán pro zajištění 
sociálních služeb dle skutečných potřeb občanů. 
Jednou z priorit občanů, které TRIÁDA předložila,       
je požadavek na ucelenou bezbariérovou trasu města 
a bezbariérový přístup a vstup do institucí sloužících 
pro veškerou veřejnost. Zástupci specifických skupin: 
TyfloCentrum − nevidomí, Svaz tělesně postižených, 
Rodinné centrum Ostrůvek (maminky s kočárky), 
vozíčkáři, senioři, Ing. Jitka Líkařová – krajská 
koordinátora NRZP ČR v Karlových Varech, s účastí 
zástupců TRIÁDY Ostrov zrealizovali v listopadu 
procházku městem. Zmapováním skutečného stavu 
a oprávněného požadavku na bezbariérovost byly 
zjištěny nedostatky, o kterých vás TRIÁDA bude 
informovat. Dalším úkolem pro TRIÁDU pak bude 
zahájit ve spolupráci se zástupci města jednání            
s odpovědnými institucemi, upozornit je na zjištěné 
nedostatky, za které jsou odpovědné a dále 
požadovat jejich odstranění.

Za případné související informace, které lze sdělit na 
adresu kpss.ostrov@seznam.cz, předem děkujeme.

Autor: Josef Ilko



PLES DOMU KULTURY

Martina Pavlasová, referentka DK Ostrov Martina Pavlasová, referentka DK Ostrov 
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KULTURNÍ PŘÍLOHA

Tradiční ples domu kultury zahájí pomyslnou 
plesovou sezónu 19. ledna ve 20 hod. Letošní 
program nám nabízí slavnostní předtančení v podání 
taneční skupiny Mirákl. Skupina se prioritně věnuje 
tanečním kategoriím modern, show a jazz dance. 
Tanečníci však procházejí také systematickou 
přípravou baletní, gymnastickou, akrobatickou          
a dramatickou. Vystoupení taneční skupiny Mirákl     
je vždy nápadité a originální. Hlavním hostem je Jitka 
Zelenková. V současnosti Jitka Zelenková vystupuje 
se sólovým recitálem, dále jako host orchestrů, např. 
Orchestr Gustava Broma, Big Band Felixe Slováčka, 
Golem atd. K tanci a poslechu zahraje také Concordia 
show band, v T-klubu Gipsy Harry band a v kavárně 
bude probíhat diskotéka. Samozřejmostí je půlnoční 
překvapení. Vstupenky na ples Domu kultury 
zakoupíte v Infocentru DK. 

Jsou tři a pojí je jedno přátelství. Energická 
podnikatelka Minerva, kterou před lety opustil 
manžel, ale ona to zvládá víc než dobře… Decentní 
intelektuálka Mischa, která nedávno opustila 
manžela a myslí si, že to zvládá… A přitažlivá Claire, 
kterou kvůli politické kariéře právě opustil milenec     
a je jasné, že to nezvládá. Tři dámy se setkají na nóbl 
večeři. Mají šarm, styl, inteligenci, zkušenosti a snaží 
se mít i pravdu. A vůbec jim v tom nebrání přítomnost 
mladého muže, který střídavě hraje partnery všech 
tří. A protože mají Angličané důvtip v krvi, na závěr 
nemůže nepřijít i překvapující pointa. Skvělá 
konverzační hra z pera významného britského 
dramatika Ženy přežijí poprvé v českém překladu 
nabízí inteligentní humor a originální pohled do 
ženského světa. V Ostrově se vám představí 12. února 
v divadelním sále Domu kultury Ostrov. Divadelní 
menu, které bude fajnšmekrům určitě chutnat. 
Vstupenky na toto divadelní představení zakoupíte   
v Infocentru DK.

Jaroslav Kreibich (red. upraveno)

Tajemství či tušení obsahuje životní pouť Boženy 
Němcové, skvělé spisovatelky, ale i výjimečné 
osobnosti naší kultury. Zemřela velmi mladá v době, 
kdy většina literátů teprve začíná psát. Zanechala 
nám obrovské dílo, z kterého čerpáme a bude 
inspirací i pro další generace. Kniha Babička není 
idylkou, za níž ji autorka vydávala, ale krásným 
vyprávěním o nelehkém běhu života, o jeho cestách, 
o rodinné soudržnosti, o věčné lásce a úctě                  
ke druhým. 
Přiznávám se, že na základní ani střední škole jsem 
Babičku nečetl, až teprve po svém pobytu ve Francii    
v polovině šedesátých let, kam jsem přijel malovat      
a poznávat místa, kde žili velikáni světového 
výtvarného umění. Zde jsem se seznámil s krajanem, 
který od svých osmnácti let v této zemi žil. Jednou 
večer mi přinesl ukázat knihu Babička z roku 1914, 
kterou dostal od své babičky na cestu do ciziny se 
slovy: „Abys nikdy nezapomněl na svoji vlast a jazyk!"
Po mém návratu do vlasti jsem si se zájmem Babičku 
přečetl a zároveň jsem zjistil, že tento literární skvost 
je plný harmonie a ukazuje na vztahy lidí tehdejší 
společnosti. Dalo by se říci, že je to pohlazení po duši. 
Také jsem začal obdivovat výtvarnou složku této 
knihy, neboť na ilustracích se podíleli naši nejlepší 
malíři a ilustrátoři. Babička není jen národní skvost, 
ale patří do světové literatury, neboť byla přeložena 
do více jak třiceti jazyků. V září letošního roku 
uplynulo čtyřicet pět let od mého sběratelského 
začátku. Tato kniha drží literární rekord, neboť             
od prvního vydání v roce 1855 bylo v českém jazyce 
celkem tři sta sedmdesát vydání.

Přes dvacet let žiji na Vysočině, kde jsem léta pracoval 
jako novinář, publicista a zároveň jako výtvarník. 
Vysočina mi svými proměnami doslova přirostla           
k srdci, stejně jako moje sběratelská vášeň. Vysočina 
má své kouzlo a neopakovatelnou atmosféru. Stejně 
jako mně Vysočina ovlivnila život zásadním 
způsobem, tak i autorce Babičky Boženě Němcové. 
Na besedách chci posluchačům přiblížit a pootevřít 
bránu tajemna z života této geniální spisovatelky       
a vzácné ženy.

TAJEMSTVÍ 
ŽIVOTA BOŽENY NĚMCOVÉ

Martina Pavlasová, referentka DK Ostrov

DÍVČÍ VÁLKA OPĚT V OSTROVĚ PLES DOMU KULTURY DIVADLO O ŽENÁCH

Jiráskovy Staré pověsti české zná každý z nás. Ovšem 
ne všechno, co Alois Jirásek napsal, a co nás ve škole 
učili, musí být pravda! Úsměvný pohled do historie 
starých Čechů z pera Františka Ringo Čecha vám 
znovu představí Divadelní scéna při DK Ostrov. Herci 
ostrovského divadla hrají tuto svéráznou historickou 
komedii s menší pomlkou již několik let. Vidět jste        
ji mohli nejen v Ostrově, ale také v Jáchymově, 
Bochově, Habartově, Jakubově, Radošově, Hájku, 
Horním hradu, Chodounech a jinde.  Na ostrovskou 
derniéru Dívčí války herci také pozvali autora 
Františka Ringo Čecha, na které by mu rádi do jeho 
sbírky přidali nahrávku Dívčí války ve svém 
provedení. Zda autor nabídku přijal, se dozvíte          
30. ledna v divadelním sále Domu kultury Ostrov. 
Vstupenky na toto představení si zakoupíte                  
v Infocentru DK.



15. ledna, úterý 19.30 hod., divadelní sál DK
Kristof Magnusson
KUTLOCH ANEB I MUŽI MAJÍ SVÉ DNY
Hrají: Bohumil Klepl, Filip Blažek/Roman Štabrňák, 
Kryštof Hádek/Václav Jílek, Michal Slaný/Petr Bláha. 
Režie: Jan Jirků. Černá komedie plná ironie o těžkém 
údělu muže v současném světě…

19. ledna, sobota 20.00 hod., společenský sál 
PLES DOMU KULTURY OSTROV 2013 
Tradiční ples Domu kultury Ostrov s bohatým 
programem. Letošním hostem plesu bude zpěvačka 
JITKA ZELENKOVÁ. K tanci a poslechu hraje taneční 
skupina CONCORDIDA SAHOW BAND pod vedením 
pana Vladimíra Smutného. V T-klubu bude populární 
romská kapela GIPSY HARRY BAND pod vedením  
Lubomíra Kiše. V kavárně DK bude již tradičně 
probíhat diskotéka. Předtančení taneční skupiny 
Mirákl ze Sokolova. Na plese nebude chybět 
„Půlnoční překvapení"…

20. ledna, neděle 18.00 hod., společenský sál DK
ZAHÁJENÍ POKRAČOVACÍCH TANEČNÍCH KURZŮ
Kurzy povede taneční mistr Peter Dytrych z taneční 
školy STARDANCE Chomutov. Kurz zahrunuje 6 lekcí 
po 3 vyučovacích hodinách v termínech 27. ledna,    
3., 10., 17. a 24. února 2013. Taneční kurz se otevře        
v případě dostatečného počtu zájemců.

30. ledna, středa 19.30 hod., společenský sál DK
F. R. Čech  - DÍVČÍ VÁLKA
Uvádí Divadelní scéna při DK Ostrov.
Jiráskovy Staré pověsti české zná každý z nás. Ovšem 
ne všechno, co Alois Jirásek napsal, a co nás ve škole 
učili, musí být pravda!

31. ledna, čtvrtek 17.00 hod., T-klub 
TANEČNÍ PODVEČER  
Společenský večer pro milovníky starších známých 
melodií. K tanci a poslechu hraje Taneční orchestr     
DK Ostrov.

Provoz Staré radnice: út - ne, 13.00 – 17.00 hod. 

18. ledna, pátek 17.00 hod., 
vernisáž výstavy, přednáška
BABIČKA
Výstava sběratele Jaroslava Kreibicha. 
Součástí vernisáže bude i přednáška 
o výjimečné osobnosti  − Boženě Němcové.
Výstava potrvá do 24. února 2013

27. ledna, neděle 15.00 hod., Půda Staré radnice
DETEKTIV LUPA A TAJEMNÁ VĚŽ
Loutková pohádka pro děti, co se nebojí…
Uvádí studio DAMÚZA Praha.
Vydejme se s detektivem Lupou do jedné 
zapomenuté vesnice na kraji začarovaného lesa, kde 
se skrývá tajemná věž! Podaří se mladému 
detektivovi rozluštit záhadu ztracených dětí a dostat 
srdce krásné Emílie?

KULTURNÍ PROGRAM
LEDEN 2013 

DŮM KULTURY OSTROV

KLÁŠTER OSTROV

Mnohým by se zdálo, že v lednu  klášterní prostory 
osiřely. Stále ještě je ale možnost klášter navštívit        
a prohlédnout si v klidu výstavu betlémů nebo stálou 
expozici o historii města Ostrova. Betlémů jsme 
napočítali letos úctyhodné číslo − osmdesát jedna.     
K tomu je nutné připočíst kouzelné vystřihovánky 
autorů Markéty a Petra Vránových a také keramické 
postavičky Marie Dočekalové, které ještě nabízejí své 
milé tvářičky návštěvníkům výstavy. Andělíčky             
– zvonky nebo svícínky a malé betlémky, právě tak 
jako vystřihovánky si mohou zájemci zakoupit a těšit 
se jimi ještě i doma. Ostatní exponáty jsou zapůjčeny 
většinou od ostrovských sběratelů a tvůrců. Vždyť 
nebýt obětavosti Václava Nekoly, Zdeňky Janischové, 
pana Kota, Vladimíra Lessera, Vojtěcha Písačky, Marie 
Pavelkové a mnoha dalších, nemohli bychom            
již pošesté výstavu nabídnout. 
Dovolte mi alespoň touto cestou jim všem ze srdce 
poděkovat a doufat, že na příští rok připraví opět 
něco nového, čím přilákají obyvatele Ostrova                
a návštěvníky našeho města.
Poslední výstava ve starém roce přesahuje vždy        
do začátku roku nového, letos končí v neděli             
13. ledna. Od 15. ledna do konce února bude provoz 
kláštera omezen na odpolední hodiny (13  – 17 hod.)

Dům kultury ve spolupráci s městem připravil pro rok 
2013 kulturní kalendář města Ostrova. Na letošním 
ročníku se nově podílejí také Občanské sdružení, 
zájmová skupina důchodců Ostrov, Rodinné centrum 
Ostrůvek o.s., TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s., 
Římskokatolická farnost Ostrov nebo územní 
organizace Svazu diabetiků Ostrov a jiní. Výsledkem 
je  j i s tě  rozmanitě jš í  přehled k ultur ního,  
společenského a sportovního vyžití v našem městě. 
Za Dům kultury Ostrov děkuji všem přispěvovatelům, 
kteří v šibeničním termínu zvládli poslat informace    
o svých akcích a podíleli se tak na jeho vzniku. 
Kulturní kalendář 2013 si budete moci vyzvednout 
během měsíce ledna v infocentrech města Ostrov. 
Další distribuce se projednává.

Od 15. ledna do konce února 2013 bude provozní 
doba kláštera omezena takto:
ÚT – NE: 13.00 – 17.00 hod., nebo po předchozí 
dohodě na tel.: +420 724 509 195, 353 800 521

12. února, úterý v 19.30 hod., Divadelní sál DK
Arnold Wesker
ŽENY PŘEŽIJÍ 
H raj í :  Anna Š išková,  Jana K rausová,J i tk a  
Schneiderová / Gabriela Míčová, Vojtěch Kotek  Režie: 
Darina Abrahámová.Psychologickokonverzační 
komedie vypovídající o světě žen, které jsou už dávno 
dospělé.

21. února, Kostel Zvěstování Panny Marie
SPOKOJENI…
Výstava prací  studentů Soukromé střední       
umělecko-průmyslové školy Zámeček v Plzni. Jedná                    
se o soubor prací výhradně studentských, vzniklých        
v rámci výuky oborů: užitá malba, kamenosochařství, 
grafický design a užitá fotografie. SSUPŠ Zámeček     
je prestižní soukromá střední umělecká škola s již 
šestnáctiletou tradicí a velmi dobrou výtvarnou 
úrovní studentů.  Výstava potrvá do 24. března.

23. února, sobota ve 20.00 hod., Společenský sál DK
COUNTRY PLES DOMU KULTURY 2013
Tradiční oblíbený ples. 

Provoz kláštera
út – ne:  9.30  – 12.30 hod. a 13.00 –17.30 hod.   
Od 15. ledna do konce února 2013 bude provozní 
doba kláštera omezena takto:
út – ne: 13.00 – 17.00 hod., nebo po předchozí 
dohodě na tel. 724 509 195, 353 800 521

Během doby konání koncertů a svateb je provoz 
omezen pouze na prohlídky kaplí.
Sledujte pozorně změnu provozní doby o vánočních 
a novoročních svátcích!
KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE

VÝSTAVA BETLÉMŮ
Výstava se stejným názvem, přece však každým 
rokem obohacená něčím jiným. Základ vždy tvoří 
betlémy ostrovských sběratelů a tvůrců Zdeňky 
Janischové, Václava Nekoly a Vladimíra Lessera. K nim 
se přidává mnoho dalších, kteří se chtějí o svůj betlém 
podělit s ostatními.  A jako třešnička na dortu přibyly 
v letošním roce keramické betlémy, andělíčci                
a svícínky známé české keramičky Marie Dočekalové. 
Zasněženou krásu českých Vánoc přiblíží vystavené 
vystřihovánky Markéty a Petra Vránových, z jejichž 
tvorby již mnozí znají kalendář JEŠTĚ SE ZPÍVÁ… 
Návštěvníky zaujmou jistě i vitrínky s knihami                
o řezbářském řemesle a betlémech a staré předlohy   
k paličkovaným vánočním motivům s ukázkou 
historických pal iček .  Také letos nabízíme 
návštěvníkům možnost něco si na výstavě zakoupit    
a odnést jako vzpomínku nebo dárek. Keramika 
Marie Dočekalové nebo vystřihovánky manželů 
Vránových určitě potěší. Výstava potrvá do 13. ledna 
2013.

PŮDA STARÉ RADNICE

KULTURNÍ PŘÍLOHA

KLÁŠTER V LEDNU 

KULTURNÍ KALENDÁŘ 2013

Věra Čarná

Martina Pavlasová, referentka DK Ostrov

Stojíme na úplném začátku nového roku. Všichni        
si asi říkáme, jaký bude, co přinese a co nás čeká. 
Ráda bych proto využila této příležitosti a popřála 
všem našim návštěvníkům a divákům pevné zdraví, 
klidný rok a spoustu příjemných kulturních zážitků. 
Také bych ráda poděkovala všem divákům                   
za trpělivost a pochopení při zkušebním provozu 
našeho nového 2D kina. V roce 2013 čeká kino Domu 
kultury Ostrov další posun v modernizaci                        
a ve zlepšení programové nabídky. Již od ledna 
budeme do programu zařazovat i filmy hudební – 
hned v lednu je to dokument George Harrison: Living 
in the Material Word nebo zfilmovaný muzikál 
Carmen a filmy natočené podle slavné předlohy – 
Anna Karenina. V programu budou mít své místo také 
přímé přenosy z koncertů vážné i populární hudby 
nebo přenosy divadelních her. Program bude od jara 
obohacen o 3D filmy. V nabídce nezapomeneme na 
filmová představení pro ženy, na noční představení 
pro mládež a na odpolední představení pro děti. 
Uvítáme vaše další náměty a požadavky. Přejme si 
tedy klidný a pohodový rok, který si zpříjemníme 
společným setkáním při některé akci pořádané 
Domem kultury Ostrov. 

Ilona Hálová, vedoucí kina DK Ostrov 

NOVÝ ROK V KINĚ

PŘIPRAVUJEME
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3. – 4. čtvrtek a pátek, 17.30 hod.
Vstupné: 90 Kč, 87 minut, české titulky 
HOLKY NA TAHU − Premiéra
Tři nejlepší kamarádky Regan, Gena a Katie jsou 
naprosto pobouřené, když zjistí, že jejich kamarádka 
Becky, která je sice milá, ale trpí nadváhou a vždycky 
byla terčem posměchu, se bude vdávat jako první       
z party. Svého úkolu družiček se zhostí po svém              
a rozlučka se svobodou se jim poněkud vymkne          
z rukou… Produkce: USA. Žánr: romantická komedie.  

4. − 5. pátek a sobota, 20.00 hod.
Vstupné: 90 Kč, 130 minut, české titulky (*12)
 ANNA KARENINA − Premiéra
Nesmrtelný příběh ženy, kterou zabila láska. Osud 
Anny Kareniny je díky románové předloze Lva 
Nikolajeviče Tolstého všeobecně známý, ale režisér 
Joe Wrihgt z něj přesto dokázal vytvořit naprosto 
unikátní zážitek. Produkce: USA. Žánr: romantické 
drama.

5. − 6. sobota a neděle, 17.30 hod.
Vstupné: 100 Kč, 112 minut, české titulky (*12)
LADÍME! − Premiéra
Je komedie plná dobré muziky, jaká tu už dlouho 
nebyla. Zapomeňte na muzikály ze střední, tady jste 
někde jinde. Zpívá se tu jako o život, zásadně a capella 
(tedy bez kapely), sex je zakázaný, protože škodí 
hlasivkám. A kdo neladí se zbytkem, ten musí z kola 
ven. Produkce: USA. Žánr: komedie/hudební.

10. − 11. čtvrtek a pátek, 17.00 hod.
Vstupné: 100 Kč, 164 minut, české titulky (*12) 
ATLAS MRAKŮ – Premiéra
Začátky již v 17.00 hod. Filmová adaptace románu 
Davida Mitchella vypráví šest žánrově odlišných 
příběhů, které se odehrávají v různých časech a na 
různých místech od začátku 19. století až po 
postapokalyptickou budoucnost. V hlavních rolích 
Tom Hanks, Halle Berry, Susan Sarandon… Produkce: 
USA. Žánr: sci-fi/dobrodružný/drama.

11. − 12. pátek a sobota, 20.00 hod.
11. pátek, 22.30 hod.
Vstupné:  90 Kč, 115 minut, české titulky (*12)
TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK – 2. část – Repríza
V pátek promítáme i noční představení od 22.30 hod. 
Závěrečná část světoznámé upírské ságy nás 
naposledy zavede do světa, kde upíři a vlkodlaci 
bojují nejen o svou lásku, ale i o vlastní životy. 
Produkce: USA. Žánr: dobrodružný, fantasy, drama.

12. – 13. sobota a neděle, 15.00 hod.
12. – 13. sobota a neděle, 17.30 hod.
Vstupné: 90 Kč, 127 minut, česká verze (*12)
PÍ A JEHO ŽIVOT – Premiéra
Neuvěřitelné dobrodružství. Chlapec, moře a tygr. To 
jsou hlavní hrdinové neuvěřitelného příběhu, ve 
kterém se chlapec v jedné bouřlivé noci šťastnou 
náhodou ocitl v záchranném člunu, který zůstal 
uprostřed oceánu. Nezachránil se však sám, 
spolucestující tvořili poraněná zebra, hyena, samice 
orangutana a mohutný bengálský tygr.  Produkce: 
USA. Žánr: dobrodružné drama.

VELKÉ 2D KINO
17. čtvrtek, 17.30 hod.
Vstupné: 90 Kč, 208 minut, české titulky
GEORGE HARRISON: 
LIVING IN THE MATERIAL WORLD − Premiéra
Dokument mapuje život jednoho z nejslavnějších 
muzikantů všech dob. Přibližuje jeho dětství                
v Liverpoolu, éru Beatles, sólovou kariéru i soukromý 
život. Režisér Martin Scorsese zachycuje George 
Harrisona nejen jako úspěšného hudebníka, ale i jako 
věčného hledače rovnováhy mezi světem 
materiálním a duchovním. Produkce: USA. Žánr: 
dokumentární.

18. – 20. pátek až neděle, 17.00 hod.
18. – 19. pátek a sobota, 20.00 hod.
Vstupné: 90 Kč, 130 minut, české titulky (*15)
JACK REACHER: POSLEDNÍ VÝSTŘEL − Premiéra
Začátky již v 17.00 hod. Právo má své meze. On nemá 
žádné. Jack Reacher (Tom Cruise) je jako duch. 
Bývalého vojenského vyšetřovatele najdete jen 
tehdy, kdy chce on sám být nalezen. Objevuje se         
u případů, které potvrzují, že spravedlnost je slepá,    
a pro jejich vyřešení neváhá ignorovat zákony své 
země. Produkce: USA. Žánr: thriller.
                                                              
24. – 25. čtvrtek a pátek, 17.30 hod.
Vstupné: 120 Kč, do 15 let 100 Kč, 87 minut, 
české titulky  
FRANKENWEENIE: DOMÁCÍ MAZLÍČEK – Premiéra
Dojemný příběh chlapce a jeho psa. Když Victor 
nečekaně přijde o svého milovaného psa Sparkyho, 
povolá na pomoc vědu a svého nejlepšího přítele 
přivede znovu k životu – jen s několika drobnými 
změnami… 
Produkce: USA. Žánr: animovaný/černobílý.

25. – 26. pátek a sobota, 20.00 hod.
Vstupné: 120 Kč, do 15 let 100 Kč, 126 minut (*12)
CARMEN – Premiéra
Režisér F. A. Brabec se rozhodl natočit filmovou verzi 
mimořádně úspěšného divadelního muzikálu 
CARMEN, který měl světovou premiéru v Praze. 
Hvězdné obsazení a nádherná hudba slibují úžasný 
filmový zážitek. Verze Carmen od trojice proslulých 
amerických autorů není stejná jako původní kniha 
nebo opera. Není to „moderní verze" Carmen, ale 
příběh Carmen volně inspirovaný. Produkce: ČR. 
Žánr: muzikál.

26. – 27. sobota a neděle, 15.00 hod.
26. – 27. sobota a neděle, 17.30 hod.
Vstupné: 120 Kč, do 15 let 100 Kč, 90 minut, 
česká verze 
SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK − Premiéra
Je jiný než ostatní. Pozor! Vzácná gorila na útěku! 
Malý gorilí sameček Snížek ví, jaké to je být jiný. Jeho 
sněhově bílý kožíšek ho odlišoval už v džungli. Teď 
žije v Zoo v Barceloně, kde je pro návštěvníky tou 
největší senzací. Snížek chce utéct a navštívit 
mocnou čarodějku, která mu má splnit jeho největší 
přání… 
Produkce: Španělsko. Žánr: rodinný/animovaný.

31. 1. – 1. 2. čtvrtek a pátek, 17.30 hod
Vstupné: 80 Kč, 76 minut, česká verze
ZVONILKA: TAJEMSTVÍ KŘÍDEL – Repríza
Fantastický příběh, ve kterém se Zvonilka vydává 
napříč zapovězenou hranicí ze svého domova do 
tajemných zimních lesů, kde se setkává s celou řadou 
nových zimních víl a odhaluje kouzelné tajemství. 
Zvonilka má totiž sestru, stejně veselou a hravou 
Modrovločku. Produkce: USA. Žánr: animovaný.

Připravujeme na únor: 
Nespoutaný Django, Čtyřlístek, Babovřesky

3. 1. čtvrtek, 19.30 hod., vstupné 120 Kč
Radium Palace
TŘÍKRÁLOVÝ OPERETNÍ KONCERT
Vys to u p í  p ra ž š t í  u m ě l c i  E l i š k a  We i s s ová                            
– mezzosoprán, Radium Schwab – baryton, Linda 
Winterová – klavír. Na programu skladby od G. Bizeta, 
L. Bernsteina, A. L. Webera, W. A. Mozarta, J. Strausse    
a  dalších.  

8. 1. úterý, 19.30 hod., vstupné 70 Kč
kavárna Curie
MUZIKÁLOVÝ VEČER
Pěvecký koncert v podání mladé a nadané 
sopranistky Julie Meixnerové z Prahy, hudební 
doprovod Josef Škulavík. 

12. 1. sobota, 20.00 hod. vstupné 300 a 350 Kč
Radium Palace
REPREZENTAČNÍ PLES 
LÉČEBNÝCH LÁZNÍ JÁCHYMOV
Moderuje Iva Kubelková, hlavní host Gabriela 
Gunčíková, k tanci a poslechu hrají KOALA BAND 
Cheb, Gipsy Hary band a Diskotéka Davida 
Keilhauera. Předprodej a rezervace vstupenek v LC 
Agricola v Jáchymově. Informace na tel. 353 836 000.

15. 1. úterý, 19.30 hod., vstupné 100 Kč
A. K. Běhounek
S HARMONIKOU KOLEM SVĚTA 
v podání světoznámých televizních umělců 
– manželů Renáty a Josefa Pospíšilovými. 
Na programu světoznámé evergreeny.

22. 1. úterý, 19.30 hod., vstupné 100 Kč 
A. K. Běhounek
LEDECKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA z Plzně pod vedením 
kapelníka Libora Valečky předvede lidové písně 
převážně z Chodska, ale i jiných míst z naší republiky. 
Dudácká muzika vystupuje v krojích. Představí se: 
dudy − Bohumil Vaněček,  housle − Jan Rezek,  
kontrabas − Ludmila Zacpalová,  B-klarinet − Petr 
Valečka,  Es-klarinet − Libor Valečka, na vozembouch 
hraje a zpívá Alena Bartošová.

24. 1. čtvrtek, 19.30 hod., vstupné 130 Kč, 
Radium Palace
VIVA OPERETA!  
v podání předních pražských umělců Noema Erba          
– soprán, Jiří Koreček – tenor a Daniel Štulpa – klavírní 
doprovod. Na programu operetní známé a slavné 
duety. 

31. 1. čtvrtek, 19.30 hod., vstupné 100 Kč 
Radium Palace
CLARINET SOCIETY
 hraje swingové a jazzové evergreeny pod vedením 
Petra Kašpara. 

Ú p l n ý  p r o g r a m  n a l e z n e t e  n a  s t r á n k á c h  
www.laznejachymov.cz 

KULTURNÍ PŘÍLOHA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ JÁCHYMOV a. s. 
PROGRAM NA LEDEN
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KŘÍŽOVKA

9

Nikdy nemůžeme vědět, …, 
dokud ho neochutnáme.

TAJENKA 
KŘÍŽOVKY

Vážení luštitelé, správné 
znění tajenky z minulého 
čísla zní: 

„Když jste napoprvé 
neuspěli".  

Výherci vstupenek 
se stávají 
pan Josef Kužel 
a Ing. Zdeněk Olivka 
z Ostrova. 

Správné odpovědi 
odesílejte na 
emailovou adresu 
sefredaktor@dk-ostrov.cz 
nebo zanechte u pracovnic 
Infocentra Domu kultury 
Ostrov na Mírovém 
náměstí a to do data 
redakční uzávěrky. 

Ze správných odpovědí 
vylosujeme výherce 
vstupenek na kulturní akce 
DK Ostrov.  

DŮM KULTURY INFORMUJE

Dům kultury Ostrov nabízí k pronájmu prostory bývalé provozovny SAZKA včetně 
zázemí o celkovém rozsahu cca 36 m2 a dále pak pronájem velkoplošné reklamy ve 
městě a v prostorách domu kultury. Informace vám zprostředkuje vedoucí 
Infocentra Domu kultury Ostrov Dana Kolovratníková. Kontaktní údaje: 
kolovratnikova@dk-ostrov.cz, 353 800 542.

Martina Pavlasová, referentka DK Ostrov



okresního kola v Karlových Varech. Ve finále pak první 
stupeň ZŠ Májová získal čtvrtou příčku. Nejlepší běžci 
prvního stupně byli E. Svobodová, H. Juránková,         
L. Čapíková a A. Pinc. Počátkem listopadu se konal 
plavecký závod v rámci Malé sportovní olympiády. 
Žáci získali několik prvních míst v individuálních 
soutěžích a nezaostala ani chlapecká štafeta.                
V konečném pořadí jsme získali druhé místo a postup 
do okresního kola plaveckých soutěží v Karlových 
Varech. Počátek listopadu byl časem, kdy deváté 
ročníky otestovaly své schopnosti a znalosti při 
zkušebních testech SCIO. Výsledky ukážou úroveň 
každého žáka a ten sám pak má možnost zapracovat 
na svých slabých stránkách a připravovat se lépe        
na přijímací zkoušky.  
ZŠ Májová se rozhodla uspořádat i tento rok den 
otevřených dveří. Ten se konal 7. prosince a naše škola 
při této příležitosti prezentovala různé nevšední          
a inovativní přístupy k výuce. Návštěvníci z řad 
bývalých, ale i budoucích žáků si mohli prohlédnout 
některé žákovské práce, nové přístupy k vzdělávání    
a různé zábavné formy výuky. 
ZŠ Májová svůj poslední školní den před Vánoci již 
druhým rokem věnuje tzv. Projektovému dni. Žáci 
místo obvyklých besídek mohou vybírat z několika 
možností, které jim kantoři nabízejí. Každý kantor       
si na tento den připraví zajímavé činnosti související       
s výukou. Mnohdy žáci hravou, nevšední a zajímavou 
formou nabývají nových znalostí a dovedností. 

Více informací o naší škole, projektech a dalších 
zajímavostech na webu: www.3zsostrov.cz

Ing. Karel Daníček, učitel tělesné výchovy

Každý rok počátkem prosince pořádá ostrovská 
průmyslovka akci s názvem Den otevřených dveří,      
v níž se snaží ukázat žákům z devátých ročníků 
základních škol, jaké možnosti nabízí technika            
ve spojení s naší školou. Letošní akce proběhla přesně 
na Mikuláše a vedle tradičního seznámení s obory       
si potenciální zájemci mohli v doprovodu průvodců, 
žáků naší školy, prohlédnout celou budovu                   
a nejzajímavější místa v ní. Organizovanými svozy, 
které škola vypravila tentokrát pro zájemce                    
z Klášterce, Bochova, Kyselky, Sokolova, Chodova       
a Nové Role, i individuální formou zavítalo do školy 
dvě stě osmdesát šest zájemců o studium. 
Nejvíce jich tradičně dorazilo z ostrovských 
základních škol, nejmodernější školu technického 
zaměření mají kousek od jejich bydliště. Našel se ale 
poměrně velký počet rodičů a jejich dětí, kteří do 
Ostrova přijeli až z Aše, Františkových Lázní, Chebu, 
popřípadě z Nového Sedla. Všem se nabídl možný 
pohled do budoucnosti, v některých učebnách          
se prezentovala povolání, které středoškolský technik 
po absolvovaní naší školy může vykonávat – od 
nástrojáře CNC strojů, technika ve stanicích technické 
kontroly až po správce počítačové sítě. Ve školní aule 
si každý mohl prohlédnout moderní 3D technologie 
stejně jako pneumatické obvody, tuto expozici 
připravila Západočeská univerzita v Plzni. Součástí 
prohlídky byla rovněž zajímavě pojatá show 
ukazující, co všechno se dá podniknout s dusíkem. 
Vrcholem hrátek s dusíkem se stala možnost zatlučení 
hřebíku banánem, ukázalo se, že pokud se banán 
dostatečně zchladí, i tato nezvyklá varianta připadá    
v úvahu.  Zájemci o studium se nejvíce zajímali o obor 
Informační technologie, automobilové obory, 
stranou zájmu nezůstalo ani technické lyceum brané 
jako alternativa k všeobecnému vzdělávání nabízené 
na gymnáziích. Vzhledem k faktu, že od příštího roku 
bude kraj motivačně připívat zájemcům o studium 
elektrotechniky a strojírenství, našel se i v této oblasti 
velký počet těch, kteří si chtěli prohlédnout moderně 
pojaté praktické učebny určené pro výuku 
zmiňovaných oborů. Řada návštěvníků neskrývala 
nadšení z atypického školního prostředí, které SPŠ 
nabízí. My z průmyslovky jsme se poprvé mohli 
pochlubit veřejnosti cenou předsedy Senátu 
Parlamentu České republiky, kterou nám osobně 
přivezl a předal na konci listopadu předseda Senátu 
Miroslav Štěch a ocenil architektonické řešení školní 
budovy v soutěži Stavba roku 2012, kam se Centrum 
technického vzdělávání Ostrov probojovalo jako 
jediná stavba Karlovarského kraje.

V úterý 11. prosince 2012 se na naší škole uskutečnil 
projekt organizace Člověk v tísni Studentské 
prezidentské volby. V celé České republice bylo 
odevzdáno 61 499 platných hlasovacích lístků. 
Studentským prezidentem by se stal Vladimír Franz, 
který získal ve studentských volbách 25 010 hlasů, 
tedy přesně 40,7 procenta. Tento výsledek jistě 
mnohé překvapil. Každopádně se ukázalo, jak 
důležitá bude účast každého občana při „ostrých" 
prezidentských volbách v lednu.
Závěrem mi dovolte jménem pedagogického sboru 
Gymnázia  Ostrov popřát  všem čtenářům 
Ostrovského měsíčníku úspěšný rok 2013. Byli 
bychom rádi, kdyby zprávy o naší škole byly jen ty 
dobré.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
NA PRŮMYSLOVCE   

Mgr. Libor Háček,  zástupce ředitele školy 

Mgr. Libor Velička
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BESEDA S OLYMPIONIKEM ROBERTEM 
ĚLÍKEM NA ZŠ MASARYKOVAZM

První dva měsíce nového školního roku byly na naší 
škole plné nevšedních událostí, které zpestřovaly 
žákům jejich každodenní školní docházku. Žáky        
do nového školního roku přivítala nejenom dočasná 
posila učitelského sboru Claudia Fiorentini, ale i nově 
zrekonstruované sociální zařízení v prostorách 
tělocvičen. Claudia je původem Italka a na naší škole 
působí do května roku 2013 v rámci projektu 
Comenius. Na naší škole pomáhá s výukou angličtiny 
a mimo jiné vyučuje i italštinu pro děti i dospělé.  
V září a říjnu se rozběhl i celoroční cyklus sportovních 
soutěží. V září jsme mohli být svědky, jak naši žáci 
bojují o první příčky při závodu Ostrovská míle. Naše 
zák ladní  škola se po součtu bodů všech 
zúčastněných škol umístila na druhém místě                 
a v kategorii staršího žactva pak obsadila místo první. 
Žákům se také velmi dobře vedlo v okresním kole 
přespolního běhu, kde druhý stupeň dosáhl                 
v chlapecké kategorii třetí příčky. Dívky obsadily 
příčku čtvrtou. Za vyzdvihnutí stojí výkon Jana 
Sedleckého, který jako jednotlivec v rámci celého 
okresu vybojoval třetí pozici. O úspěch se postarali      
i žáčci prvního stupně, kteří taktéž v přespolním běhu 
dosáhli výtečného výkonu. Dvanáctičlenné družstvo 
obsadilo druhé místo a tím si zajistilo postup do finále

ZŠ MÁJOVÁ REKAPITULUJE

V předvánočním čase již řadu let tleskáme úspěchům 
našich dějepisců. Letos však opět posunuli laťku 
úspěchů o něco výš. V celostátní dějepisné soutěži 
gymnázií v Chebu obsadil ostrovský tým ve složení 
Nguyen Thuy Linh, Anna Matuštíková a Nguyen Tuan 
Ngoc úžasné 2. místo. Za vítězným olomouckým 
gymnáziem zaostali v přímé konkurenci sedmdesáti 
pěti týmů gymnázií z celé republiky o pouhé čtyři 
body. Letošním tématem tohoto prestižního klání, 
které proběhlo pod patronací předsedy vlády ČR a za 
účasti poslanců a senátorů ČR v čele s předsedou 
senátu panem Milanem Štěchem, bylo období 
našeho státu v letech 1740 − 1848. A vzápětí,               
už téměř samozřejmě, excelovali naši studenti také          
v krajské dějepisné soutěži O Pohár Královské 
mincovny. Naše dvojice zvítězily v obou vypsaných 
kategoriích.  V kategorii do 15 let s přehledem 
zvítězili kvartáni Ondřej Krátký a Jan Pinc a mezi 
staršími studenty se výborně prezentovaly kvintánky 
Eliška Vágnerová a Pavlína Jenková, které obhájily své 
loňské prvenství! Jak dodává vedoucí PK dějepisu Jiří 
Fresser, opět se tím potvrdilo dominantní postavení 
dějepisců Gymnázia Ostrov v Karlovarském kraji.
V pátek 7. prosince se na naší škole konalo krajské 
kolo Chemické olympiády v nejtěžší a nejprestižnější 
kategorii A. V tomto klání předvedl fantastický výkon 
Adam Přáda, který nedokázal napodobit žádný            
z dalších soutěžících, ačkoliv byli někteří starší než on. 
Adam si tak zajistil postup do celostátního kola, které 
se bude konat na konci ledna na půdě Masarykovy 
univerzity v Brně. Obdivuhodných věcí se však           
na gymnáziu stalo v prosinci více. Studenti se mohli 
díky iniciativě Mgr. Ivana Machka osobně setkat                    
a besedovat s filozofem profesorem Janem Sokolem 
nebo s muzikantem, hercem a moderátorem v jedné 
osobě Markem Ebenem. 

Mgr. Tomáš Pešík (red. kráceno)

V pondělí 10. prosince 2012 se v tělocvičně       
Základní školy Ostrov Masarykova konala beseda                   
s olympijským vítězem v desetiboji Robertem 
Změlíkem. Vzhledem k tomu, že Robert Změlík je 
spoluautorem a velkým propagátorem projektu 
Odznak všestrannosti olympijských vítězů, přijel 
žákům základních škol přiblížit obsah této soutěže      
a motivovat je i jejich učitele tělesné výchovy               
k ověření si vlastní všestrannosti. Projekt OVOV           
je realizován již třetím rokem v celé ČR a Základní 
škola Ostrov Masarykova bude v roce 2013 již 
podruhé pořadatelem okresního a krajského kola.    
Na úvod besedy byl žákům představen dokument                       
o sportovních úspěších Roberta Změlíka, poté sám 
olympijský vítěz vyprávěl dětem o jeho sportovních 
dovednostech v letech školní docházky. Pro zpestření 
si také s dětmi zazávodil a v průběhu další části 
odpovídal na zvídavé dotazy. Na závěr nechyběla 
autogramiáda a nezbytné fotografování. Po celou 
dobu přítomnosti ve škole vytvářel Robert Změlík,   
ale i celý doprovod, příjemnou atmosféru. Byl velmi 
ochotný povídat si s každým a každému vyhověl       
při focení či poskytnul autogram. Pozvání na besedu 
využily také ZŠ Májová, ZŠ J. V. Myslbeka a ZŠ Pernink, 
které se účatsnily každá asi s dvaceti žáky a s učiteli 
tělesné výchovy. Celkem se besedy účastnilo sto 
šedesát dětí a patnáct učitelů a hostů.
Pro žáky 2. stupně naší školy není Odznak 
všestrannosti olympijských vítězů nic nového. Již 
druhým rokem se zapojují v rámci hodin tělesné 
výchovy do plnění jednotlivých disciplín a ti, kteří 
dosáhnou potřebného bodobého zisku, mohou 
následně obdržet bronzový, stříbrný, zlatý nebo 
dokonce diamantový odznak. Zatím nejhodnotnější 
odznak v naší škole, zlatý, získala Simona Tichá, která 
se účastnila v měsíci září i republikového finále.         
Od toho nejcenějšího diamantového ji dělí jen 
padesát bodů.  Jedním z cílů celého projektu však 
není jen soutěžení těch nejlepších a nejšikovnějších, 
ale zapojit všechny žáky a i u těch méně nadaných 
porovnávat jejich výkonnost, sledovat jejich zlepšení 
a motivovat je tak k pohybovým aktivitám.

Úspěšní dějepisci: Anna Matuštíková, Nguyen Thuy Linh 
a Nguyen Tuan Ngoc (Foto: Mgr. Jiří Fresser).

Autogramiáda Roberta Změlíka v tělocvičně 
ZŠ Masarykova (Archiv ZŠ Masarykova).

Marek Eben navštívil gymnázium na den sv. Mikuláše 
(Foto: Mgr. Ivan Machek).

GYMNÁZIUM OSTROV OPĚT 
NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ



„TATO PRÁCE VÁS PŘEDEVŠÍM MUSÍ BAVIT! “

Takto o pozici ředitelky Domu kultury Ostrov hovoří 
Romana Parmová. V lednu tomu bude právě devět 
měsíců, kdy do této náročné funkce nastoupila. Od té 
doby prošel „kulturák" mnohými změnami. Kde bere 
inspiraci na nové směřování kultury v Ostrově? Drží 
se svého původního plánu nebo se rozhodla jej 
změnit? Na co se mohou ostrovští občané v příštím 
roce těšit? O tom všem jsme si povídali v její kanceláři, 
jíž dominují fotografie ze setkání se známými 
českými i zahraničními umělci.

V lednu to bude přesně tři čtvrtě roku, kdy jste se 
ujala funkce ředitelky Domu kultury v Ostrově. 
Změnily se od té doby Vaše představy a vize o jeho 
dalším směřování?
Malinko, ale více méně se držím své navržené 
koncepce a dle možností se „posouváme vpřed",        
co  se týče programu domu kultury i různých úprav 
prostor aj.

Na jaké kulturní akce se mohou čtenáři těšit             
v nejbližší době?
Určitě to bude spousta koncertů určených pro 
všechny věkové kategorie, podpořit bych chtěla           
i aktivity mladých umělců. Konkrétní akce bych 
nerada jmenovala, jelikož vše se upřesní po schválení 
našeho rozpočtu, více akcí se bude i orientovat         
na 45. Filmový festival, oživí se i nabídka výstav.        
No, aspoň něco bych prozradila – přednášet                 
a vystavovat přijede světoznámý fotograf Robert 
Vano, Jan Saudek, Eva Pilarová... F. R. Čech přijede na 
představení Dívčí válka, na Plesu DK bude vystupovat 
Jitka Zelenková…

Jednou z velkých akcí Domu kultury Ostrov byl 
koncert Věry Špinarové. Prozraďte čtenářům,       
co vše obnáší uspořádání takovéhoto koncertu     
a proč vlastně padla volba právě na paní 
Špinarovou.
To tak nějak vzniklo spontánně,  měla jeden jediný 
termín, byl to risk, jelikož jsme se domluvily chvíli 
před koncertem a čekala jsem na úspěšnost 
návštěvnosti s obavami. Ale sál byl nakonec         
takřka k prasknutí, lístky prodané za týden. Je to 
taková odměna za naši práci, jelikož koncert 
takového rozsahu je po finanční i organizační stránce 

dost náročný. Ještě dnes mi chodí děkovné mailíky,   
je to příjemné. Slibuji, že návštěvníci se příští rok mají        
na co těšit.

V průběhu roku docházelo k rekonstrukci           
domu kultury, v jejímž rámci bylo budováno             
i divadélko Točna. Kdy bude objekt zpřístupněn 
návštěvníkům a na co se zde mohou těšit?
Už tam vidím mnoho realizovaných nápadů. 
Začátkem ledna bude den ukončení rekonstrukce       
a potom se pomalinku Točna začne představovat 
veřejnosti. Jsou to krásné prostory na pořádání 
besed, divadel, výstav a mohli by se zde setkávat 
členové různých spolků a hlavně mladí umělci             
a školáci…

Jedním z Vašich rozhodnutí bylo i zrušení DVD 
půjčovny a přestavba Infocentra. Co přesně             
v uvolněném prostoru vznikne? Ovlivní stavební 
práce nějak samotnou činnost Infocentra?
Infocentrum bych v příšt ím roce pomalu 
modernizovala a více otevřela i turistům, především 
co se týče vybavení a služeb. Nyní jsme zde         
pořídili novou barevnou tiskárnu, chtěla bych 
zmodernizovat i prostory veřejného internetu, zrušit 
police s DVD a dovybavit Infocentrum účelnými 
regály s nabídkou všech možných informací. To však 
není jednoduché, ale snad se to podaří.

Jednou z Vašich priorit bylo i oživení prostor půdy 
Staré radnice. Jaké kroky v tomto směru chystáte?
Určitě si Stará radnice zaslouží větší reklamu                  
a návštěvnost. Také se na tom pracuje.

Funkce ředitelky DK musí být velmi časově 
náročná, jak vlastně relaxujete? Zbývá Vám vůbec 
nějaký volný čas?
Je velice náročná, ale tato práce Vás především musí 
bavit. A potom Vám tak nějak ten čas tomu věnovaný 
utíká a těší Vás to.  Volný čas si umím také udělat, 
jelikož mám dospívající dceru, kterou nechci šidit, 
podnikáme spolu plno akcí. Dokonce některé akce     
v Ostrově již navštívila i jako fotografka, což je její 
velký koníček.

Pane šéfredaktore, dovolte mi, abych na závěr touto 
cestou mohla všem čtenářům a návštěvníkům 
našeho domu kultury popřát do nového roku 2013 
„jen to dobré".

Romana Parmová (50 let) působí od května jako 
ředitelka Domu kultury Ostrov. V rámci svého 
předchozího zaměstnání na odboru kultury                 
v Klášterci nad Ohří měla tu čest potkávat řadu 
národních i světově známých postav kulturního 
života. Jejím cílem je zařadit město Ostrov mezi 
destinace, v nichž vystupují. Má dva dospělé syny        
a dospívající dceru. 

Jan Železný, šéfredaktor

Milan Jandourek

RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE ROZHOVOR

Zářící červené lampionky i 5 cm velké zaujmou snad 
každé oko milovníka hezkých věcí. Na jedné větévce, 
přesněji řečeno lodyze (jedná se totiž o plodnice 
vytrvalé byliny), z úžlabí listů vyrůstá hned několik 
zářících skvostů. Ideální rostlina pro suché vazby.      
Po nastřižení měchýřku – lampionku zjistíte, že uvnitř 
se skrývá červená nebo oranžová kulička, přesněji 
řečeno bobule o průměru zhruba do centimetru. 
Když lampionek od špičky nastřihnete tak, abyste 
vytvořili jakoby okvětní lístky, které následně 
otevřete, tak vznikne půvabná kytička s červenou 
kuličkou uprostřed.

Tato vytrvalá bylina dorůstá 20 − 60 cm výšky,            
má jednoduché nebo větvené lodyhy. Listy jsou 
řapíkaté, vejčité, zpravidla celokrajné na konci 
zašpičatělé. Kvést byste ji mohli spatřit v květnu         
až srpnu, kdy z úžlabí listů vykukují špinavě nebo 
nažloutle bílé samostatné květy. Korunku mají 
pěticípou, zvonkovitou.

Tato bylina je rozšířena v karpatských lesích, 
nejčastěji doubravách. V zahradách se s úspěchem 
pěstuje v zastíněných nebo polozastíněných místech 
s humózní půdou. 

Farmakologicky nepatří k nejprozkoumanějším.      
Má sice vysoký obsah vitaminu C, ale také hořčin. 
Obsahuje dokonce některé jedovaté látky. Ale museli 
byste sníst hodně bobulí, aby vás to ohrozilo               
na životě.  Jsou jiné příbuzné tohoto druhu, které jsou 
mnohem chutnější. Ale podle mého názoru mnohem 
méně dekorativní. Mocné přírodě zdar!

MOCHYNĚ ŽIDOVSKÁ TŘEŠEŇ
(Physalis alkekengi L.)

Vážení čtenáři, milí spoluobčané,

chtěl bych poděkovat redakci za uveřejnění mých 
fotografií, které se budou pravidelně objevovat
na stránkách Ostrovského měsíčníku.

Je jistě zajímavé podívat se na starou fotografii 
dnešníma očima ze stejného místa třeba po sto 
letech. Myslím, že bych vás měl upozornit, abyste se 
zadívali na mé koláže pozorněji a všimli si detailů, 
které jsou jistě zajímavé. Například u první fotografie
staré pošty jsou hlavní dveře z boku a dnes na rohu 
(otištěno v OM 12/2012 - pozn. red.). Vlevo bývala 
předzahrádka, vzadu stály vzrostlé stromy a na 
štítech byly ozdobné sošky. Tyto detaily jsou někdy až 
zarážející.

Doufám, že vás snímky pobaví i potěší. Jestli má 
někdo z vás starší zajímavou fotografii města, o které 
si myslí, že by bylo dobré ji upravit a publikovat, dejte 
mi prosím vědět na adresu straaca@seznam.cz nebo 
na tel.: 739 274 988.

Na závěr přeji všem krásný rok 2013.

ŽÁDOST SBĚRATELE FOTOGRAFIÍ
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ROMANA PARMOVÁ

 Foto: Archiv DK Ostrov.

 Foto: Archiv DK Ostrov.

Ilko Josef



.Bludiště a labyrinty se staly v průběhu svého 
tisíciletého vývoje součástí lidské civilizace. Jejich 
obliba v současné době opětovně vzrůstá a na řadě 
míst se obnovuje i nově vzniká značný počet nových 
bludiští a labyrintů. Zájem o labyrinty přichází jak         
z oblasti duchovní, spolu s obrodou zájmu                       
o spiritualitu, tak i z oblasti terapeutické, zejména        
v souvislosti s jejich psychologicko-terapeutickým 
potenciálem. Labyrint lze vnímat jako obecně 
starobylý nástroj k meditaci v chůzi. Labyrinty 
symbolizují dlouhou cestu. Jejich procházení              
je jakýmsi rituálem. Lidé, poutníci, v nich znovu 
spatřují odraz cesty do vlastního nitra, z přítomnosti 
do minulosti a pak zpět k budoucnosti obohacené      
o prožité sebepoznání. Jde o hledání životní cesty       
a identity. Jak se ale ukazuje, chůze labyrintem může 
léčit nejenom duši, nýbrž i tělo. Působí terapeuticky, 
neboť střídání směru pohybu při procházení 
cestičkou zleva doprava a zprava doleva působí 
příznivě na levou i pravou hemisféru a přivádí je do 
vzájemné rovnováhy. 

Bludiště a labyrinty se od sebe vzájemně liší. Zatímco 
bludiště mají podobu složitě větvených cest                  
s možností volby cesty a směru, obsahují labyrinty 
jednoznačně volenou trasu do svého středu. 
Bludiště, která se vyvinula z labyrintů zřejmě               
ve středověku, slouží pro zábavu a cvičení intuice, 
mohou mít  v íce  vstupů a  v ýstupů,  v íce  
nejednoznačných cest a poutník v nich tak snadno 
zabloudí. Labyrinty, v nichž se nedá zabloudit               
a vedou poutníky k cíli poznání ve svém středu, slouží 
k hledání trpělivosti, klidu a duchovnímu rozjímání. 
Od konce středověku se labyrinty staly velmi 
oblíbenou součástí zámeckých zahrad. Jejich sakrální 
funkce byla zesvětštěna a nabyla povahy pouhé 
zábavy s často rozkošnickým blouděním, vybízejícím 
ke smyslným prožitkům „hry lásky a dvoření". Až        
do konce 16. století byly zahradní labyrinty převážně 
jednocestné, s jednou cestou vedoucí do středu 
akcentovaném solitérním prvkem, stromem, 
sloupem či drobným pavilónkem. Koncem 16. století 
se začaly prosazovat vícecestné labyrinty, klasická 
bludiště s několika vstupy a různě vedenými 
odbočkami většího množství cest. Vývoj zahradních 
bludišť v delším časovém a slohovém horizontu 
můžeme sledovat například ve slavné ostrovské 
zahradě, nazývané ve své době osmým divem světa. 
Zámecká zahrada v Ostrově prodělala, ač to i v řadě 
odborných prací splývá, několik vývojových fází.         
V průběhu svého více než tří a půl stoletého trvání 
zaznamenala celkem čtyři vývojové etapy. 

BLUDIŠTĚ A LABYRINTY V OSTROV.
ZÁMECKÉ ZAHRADĚ ÍL− 1. D

bance majetkem občanů ve výši 250 mil. Kč                  
za poskytnutí úvěru.
· Financování výstavby lyžařského areálu Plešivec, 
kterou realizuje majitel společnosti, která chce 
realizovat přestavbu teplárny, je závislé na dotacích    
z EU. Dle vyjádření zástupce společnosti v tisku vyjde 
stavba areálu v první fázi zhruba na 400 mil. korun, 
polovinu se zavázala uhradit EU prostřednictvím ROP 
Severozápad. 
· Výroba tepla a elektrické energie z obnovitelných 
zdrojů je ekonomicky scestná a je dle Energetického 
regulačního úřadu za hranicí ekonomických 
možností České republiky. Česká republika má podle 
Next Finance na hlavu druhé nejvyšší investice          
do zelených energií na světě. Český systém dle studie 
nahrává určité velmi omezené skupině lidí, která         
na stávajících podmínkách profituje. Podpora 
obnovitelných zdrojů jen za letošní rok je 38 miliard 
korun. Z toho občané z daní přispívají částkou 11,7 
miliardy korun, další část hradí spotřebitelé v cenách 
elektřiny. Průměrná rodina platí ročně za obnovitelné 
zdroje podle propočtů Next Finance 1047 korun.       
Je paradoxní, že na jedné straně levicová opozice 
protestuje proti vládním úsporám a zatěžování 
spotřebitelů vysokými daněmi a na druhé straně 
levicové vedení města Ostrov chce ke zvyšování daní 
a cen energií ještě za pět minut dvanáct přispět.
· V minulosti došlo díky hlouposti a někde i korupci 
zastupitelů k  prodej i  akci í  vodárensk ých                         
a kanalizačních společností. Někde zůstaly obce 
minoritními vlastníky akcií a nemohou ovlivnit chod 
společností a ceny vodného a stočného. Představa, že 
město jako minoritní akcionář společnosti Energo 
Ostrov by mohlo  kontrolovat chod společnosti            
a ceny tepla, je z říše pohádek a svědčí o neznalosti 
podnikatelského prostředí v České republice.

Přeji vám hezký a úspěšný den a občanům 
Ostrova politiky, kteří jim neškodí.  

HISTORIE MĚSTA

Alexander Holý (red. kráceno)

Emílie Kohoutová 

Josef Královec (red. upraveno)

Mgr. Lubomír Zeman (red. upraveno)

Vážená redakce,
velice ráda bych se vám svěřila s velmi milou 
příhodou. Potřebovala jsem pomoc v osobním 
životě. Obrátila jsem se na vedoucí pečovatelku paní 
Macákovou, jestli mně může někoho doporučit. 
Řekla, abych se obrátila na naši městskou policii. 
Ihned jsem tam volala, jestli mně můžou v takto 
choulostivé situaci pomoci. Mluvila jsem s velitelem 
městské policie panem Černým. Ani nezaváhal             
a pomoc mi přislíbil. Proto jim chci touto cestou 
veřejně poděkovat a především panu veliteli 
Černému. Doufám, že je nebudu muset moc často 
obtěžovat.

Poděkování městu, jmenovitě panu starostovi Pavlu 
Čekanovi, pracovníkům Odboru majetku města 
Ostrova, firmě Petričko za sponzorský dar a dále také 
Zahrádkářskému výboru.
Toto mé poděkování se týká vybudování přístřešku 
pro invalidní vozík, který se nachází ve veřejných 
prostorách města Ostrova. Rád bych rovněž 
poděkoval Zahrádkářskému výboru za omezení 
provozu automobilové dopravy v zahrádkářské 
osadě č. 2.
Rovněž bych rád upozornil na problém, který se týká 
nepřístupnosti cyklostezky, která vede kolem 
nemocnice, zahrádkářské osady č. 2. Takováto stezka 
má být ze zákona přístupná lidem s postižením,      
což  v  tomto případě není umožněno.

PODĚKOVÁNÍ MĚSTSKÉ POLICII

PODĚKOVÁNÍ

Prohlášení vedení města k projektu kogenerace           
z 28. listopadu 2012 obsahuje řadu nepřesných            
a zavádějících informací přímo od zdroje, proto Vám 
zasílám informace, které jsem získal z veřejně 
dostupných sdělovacích prostředků.

· To, že v minulosti majitel společnosti, která chce 
realizovat projekt přebudování jednoho kotle 
teplárny na spalování biomasy, přispěl městu 
navýstavbu ostrovského zimního stadionu částkou      
20 mil. Kč, neopravňuje vedení města, aby ručilo 

VYJÁDŘENÍ OBČANA 
K PROJEKTU KOGENERACE
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ČTENÁŘSKÉ PŘÍSPĚVKY

Ing. Josef Železný

S úsměvem jsem si přečetl příspěvek pana Bureše, 
který byl otištěn v minulém vydání OM. Co mě 
zaujalo? Místní zastupitel z demokratické strany má 
problém s prezentací pouhého názoru! Pan Voltaire 
se zřejmě v hrobě obrací. Ale k věci, můj kritik, zřejmě 
ve své zaslepenosti vůči mé osobě, čte jen to, co chce 
číst a vidí jen to, co chce vidět. Nevím, jakou dedukcí 
se dostal k takovému výkladu mého zamyšlení nad 
předvolební kampaní. Možná je to tím, že jak sám 
zdůrazňuje, je v politice mnohem déle než já, snaží   
se brojit proti opozici za každou cenu a ovlivňovat tím 
veřejné mínění v Ostrově. Je to rozhodně vidět          
na předvolebních plakátech, kde se neprezentoval 
coby poslanec, ale jako bývalý starosta města. Proč 
a s i ?  To  v y p o v í d á  o  n e u p ř í m n o s t i  t o h o t                              
o dlouholetého politika vůči potenciálním voličům. 
Mimochodem, já se nepředstavoval jako bývalý mistr 
montáží u VDUP s. p. Svojí úvahou nad kandidáty 
(jejich slogany) do krajských zastupitelstev jsem se 
jen zamyslel nad tím, aspoň já to tak chápu, že práce 
zastupitele (tedy ta opravdová) je velice časově 
náročná. Je proto jedno, zda daný kandidát je člověk z 
vrcholového managementu firmy, zaměstnanec 
pracující v nepřetržitém provozu či živnostník. Co 
jsem měl na mysli a o čem jsem přesvědčen je,           
že zastupitel nemá (mimo jiné) jen kontrolovat příjmy 
a výdaje rozpočtu (tedy čísla), ale, a to je pro mě zcela 
zásadní, provádět fyzickou kontrolu toku peněz, tak 
jak to dělá řádný hospodář. Tedy být občas vidět při 
kontrolních dnech na stavbách, kontrolovat kvalitu 
předávané práce, plnění dlouhodobých smluv             
s dodavateli apod. To jsem měl na mysli, pane bývalý 
s t a ro s to,  roz h o d n ě  j s e m  n e c ht ě l  n i k o h o  
diskriminovat kvůli jeho profesi. Je to o osobní 
odpovědnosti vůči voličům, kteří nám svým hlasem 
svěřili rozhodování o budoucím dění ve městě, kraji 
nebo v celé republice. A tedy zvolení zástupci by se 
měli své funkci řádně věnovat. Pak by se tedy nemělo 
stávat, že poslanci při tvorbě zákonů a jejich 
schvalování zapomínají na slova A. Lincolna z roku 
1863, kdy definoval tři znaky vymezující demokracii: 
„vládu lidu, skrz lid a pro lid". Tedy uvědomit si, že          
i poslanec je součást celku a měl by mít představu       
o důsledcích svého rozhodnutí a ovlivnění života lidí, 
kterých je zástupcem. On každý člověk je jiný, a tedy 
má od stvořitele dány rozdílné předpoklady snášet 
dobré i zlé od života, např. zvládnout problémy 
spojené se současnou ekonomickou krizí .  
Nemůžeme být všichni poslanci nebo představení       
ve státních nebo polostátních firmách, tedy dobře 
finančně zajištění, ať se děje co se děje, a když              
se neděje, tak si přidáme. To by nefungovalo. 
Evidentně mému kritikovi chybí pokora a trocha 
životních zkušeností. Bylo by zajímavé, jak by pan 
poslanec hlasoval, třeba pro zvýšení daní, pokud by 
měl stále příjem recepčního v lázních, odkud                  
se vyhoupl do křesla starosty. 
P.S. Již na sociální síti Facebook jsem panu Burešovi 
psal, že upřednostňuji osobní kontakt hlavně             
při řešení sporných otázek. Rád vidím oponentovi    
do očí. On ale evidentně upřednostňuje exhibici přes 
sdělovací prostředky. 

ZASE TY VOLBY 
ČLÁNKU)(DODATEK K 

V sobotu 1. prosince minulého roku jsem v obci 
Květnová ztratila náramkové hodinky na koženém 
černém pásku určené pro slabozraké! Obracím se na 
nálezce s prosbou o kontakt na tel. 724 301 772 nebo 
v Infocentru DK Ostrov na Mírovém náměstí, ráda jej 
odměním. Byl by to krásný dárek spolu s vědomím, 
že dobří a slušní lidé stále žijí mezi námi. Děkuji.

Věnceslava Vlčková

ZTRACENÉ HODINKY



Vážení čtenáři, rád bych zde reagoval na články, které 
se v tomto čísle OM zabývají projektem kogenerace 
ostrovské teplárny a při té příležitosti vás seznámím   
s dalším postupem vedení města. 

Nejprve musím uvést, že vedení města Ostrov 
rozhodně neuvažuje o prodeji společnosti Ostrovská 
teplárenská a.s.(dále jen OT a.s.). Záměr realizovat       
v ostrovské teplárně kogenerační jednotku                   
s biomasovým zdrojem prostřednictvím investora, 
který by si pronajal část teplárny, vyvolal u části 
veřejnosti rozruch. Následně se o realizaci projektu 
začaly zajímat další firmy, podnikající v teplárenství. 
Vedení města spolu s vedením společnosti OT a.s.       
a právníky proto připravili další postup. V nejbližší 
době budou dopisem osloveny firmy, které se 
zajímají o pronájem celé společnosti, poté by na 
základě zpracovaného zadání byla společnost OT a.s. 
nabídnuta k pronájmu. Představa je taková, že všem 
zájemcům by byla stanovena jednotná cena 
pronájmu a vítězem by se stala společnost, která by 
nabídla nejnižší cenu pro koncového uživatele 
zafixovanou na dobu patnácti let. Na základě 
doručených nabídek, které by měly obsahovat             
i objem investic do společnosti, se potom 
rozhodneme, zda k takto navrženému záměru 
přistoupíme či nikoli.

Účelem by mělo být, že nájemce do společnosti OT 
a.s. zainvestuje částku, která se dle dnešních našich 
propočtů pohybuje někde kolem půl miliardy korun. 
Bohužel tyto prostředky na modernizaci společnosti 
město ani OT a.s. nemá. Zda investice budou 
směrovat do biomasového zdroje a následné 
kogenerace nebo do jiného obnovitelného zdroje 
bude záležet na investorovi. Pro nás je důležité, jak 
výše uvedeno, smluvně zafixovat cenu pro koncové 
odběratele tepla. O dalším postupu vás budeme, milí 
čtenáři, nadále informovat.

PROJEKT KOGENERACE OSTROVSKÉ 
TEPLÁRNY (REAKCE)

Bc. Pavel Čekan, 
starosta města Ostrova

ČTENÁŘSKÉ PŘÍSPĚVKY

Vážení spoluobčané, milí čtenáři 
Ostrovského měsíčníku,

vždy jsme vás s hrdostí zastupovali v zastupitelstvu 
města Ostrova, a tak rádi využíváme této příležitosti, 
abychom vám popřáli. Začátek každého nového roku 
je vždy dobou bilancování, kdy se vracíme k tomu,    
co nás vloni potkalo, co bychom si chtěli uchovat         
v paměti a co bychom třeba rádi zapomněli. Také        
je  ok amžikem oček ávání ,  kdy se díváme                      
do budoucnosti, dáváme si různá předsevzetí              
a těšíme se na to nové, co nás čeká. Rádi bychom vám 
při téhle příležitosti popřáli, abyste na rok 2012 
vzpomínali v dobrém a i ty méně šťastné události, 
které vás potkaly, vás obohatily. Rok, který právě 
začíná, ten s číslovkou třináct, aby vám všem přinesl 
především pevné zdraví, dobrou mysl, hodně štěstí, 
klidu a spokojenosti ve vašich rodinách.

To vám přejí zastupitelé města

Ing. Jitka Samáková, Ing. Jan Bureš, 
Ing. Petr Nedvěd, Ing. Vladimír Palivec 

a MUDr. Oldřich Vastl

PŘÁNÍ OBČANŮM
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Vážení starší občané města Ostrova,
jsem členkou kolektivu Tyflocentra Ostrov (budova 
Penzion), který vedou dvě šikovné ženy a to paní Věra 
Rotheová a paní Alexandra Kubešová. Dle možností 
dojíždím do střediska z Abertam. Jsem vždy potěšen  
a příjemným přátelským setkáním se svým novým 
kolektivem a jeho vedoucími.  Setk áváme                     
se pravidelně v odpoledních hodinách dle měsíčního 
plánu střediska, který každá z nás dostane. Těšíme se 
na výtvarná okénka, kde se učíme různým technikám 
kreslení, malování a modelování. Výtvarné okénko 
zpestřuje i keramická dílna, kde vytváříme z keramiky 
vázy, svícny, zvonečky apod. Při dalším klubovém 
odpoledni si dovedeme společně zazpívat a zatančit. 
Velkému zájmu se těší klubové odpoledne, kde          
si pomocí kvízů a hádanek procvičujeme paměť.

 Ale nesetkáváme se jen v klubovně! Obě ženy            
se nebojí s námi i za spoluúčasti nevidomých členů     
a členek z Karlových Varů podniknout zájezdy               
s pobytem na jednom místě.Vydařený byl zájezd      
do městečka Boží Dar, prohlídka Ježíškovy cesty                
a koupání v bazénu. Pravidelně rovněž navštěvujeme 
bazén v Ostrově a snažíme se navázat i spolupráci        
s novým bazénem v Karlových Varech. Velmi dobrou 
máme spolupráci s knihovnou v Ostrově, ale                   
i s Krajskou knihovnou v Karlových Varech. Protože 
jsme všichni staršího věku, tak nám středisko zajistí 
objednávku a výměnu knih přímo v Penzionu.           
Je toho mnohem více, což dokládají překrásné 
fotografie paní Rotheové, které jsou vylepeny              
v kronice Tyflocentra Ostrov. Přijďte mezi nás                 
a budete novou radost ze života. 

A velice ráda skončím svou pozvánku básní Pavlínky 
Sykáčkové. „Krásné je žít! Je krásné žít ve světě, kde 
má někdo někoho rád − jedno, zda na vozíku jsi, 
srdíčko slabé máš, neslyšíš − či s bílou holí se cesty 
učíš znát. Je krásné žít ve světě, kde neslyšíš slova 
zloby, závisti či pohrdání, kde vždy někoho máš,      
kdo pro tebe má pochopení. "

A tak se snažme vytvořit svět kolem sebe takový, aby 
se nám v něm dobře žilo − a pak si můžeme říci,            
je krásné žít!

KRÁSNÉ JE ŽÍT

Anežka Eklová

1/8
93,5 x 66,3 mm

Pane starosto, jmenuji se Ivo Krejčí a v Ostrově bydlím 
padesát šest let. Jako starousedlík jsem zásadně proti 
prodeji ostrovské teplárny do soukromých rukou. 
Města, která toto udělala, dnes tohoto litují. Neznám 
soukromníka, který by toto dotoval ze své kapsy.     
Pro obyvatele těchto měst tento krok znamenal 
jedině zdražení tepla natolik, že obyvatelé těchto 
měst, aby ušetřili, sedí doma v zimě v teplých 
svetrech, teplácích apod. Stejně jako v Rusku! Spíše 
byste se v radě měli rozhodnout, co s teplárnou dál. 
Přikláním se k jádru. Ve Francii jsou asi tři města, která 
mají svoji malou jadernou elektrárnu, kde uran 
velikosti mužské pěsti stačí jedné elektrárně               
na padesát až sto let. Výhody jsou jasné. Žádný 
odpad, zplodiny atd. Vím, že investice 500 mil až 
jedné miliardy jsou obrovské, ale pořád je to lepší než 
budoucnost Ostrov − východ za 300 mil. A toto           
se týká i kanalizací.
Všechny činžovní domy a paneláky postavené           
do roku 1971 mají komíny, neboť dříve se                        
s centrálním rozvodem tepla a teplé vody nepočítalo. 
Jak si myslíte, že by Ostrov vypadal celý rok, kdyby 
soukromník tyto energie zdražil?

NE PRODEJI TEPLÁRNY

Ivo Krejčí



Dne 8. prosince 2012 se v Lounech uskutečnil 
poslední díl Českého poháru (ČP) v cyklokrosu. Tento 
závod byl zároveň Mistrovstvím ČR pro mládežnické 
kategorie. V žácích do svého nejdůležitějšího závodu 
sezony nastoupil náš David Zadák s obrovským 
odhodláním − vybojovat svůj první titul Mistra ČR!
David ví a cítí velký tlak okolí, neboť patří k favoritům. 
Teplota je hluboko pod nulou (ráno -11°C), trať 
ztvrdla na beton a je nebezpečně kluzká. Stačí chvilka 
nekoncentrace a je po nadějích. Pád na tvrdou zem 
může být osudný jak pro cyklistu, tak i pro kolo!         
Na trati jsou sice dvě depa, kde si můžete kolo 
vyměnit, to má však David jenom jedno (zapůjčené 
oddílovým kamarádem). Tatínek – mechanik bude       
s tímto kolem přebíhat z depa do depa dle toho, kde 
se David zrovna bude nacházet. Start je tady. Výstřel! 
Celý peloton poskočí! Vyráží vpřed jako stádo 
divokých koní. David jakoby zaváhal a nechává           
se předjet snad pěti závodníky. Po pár zatáčkách        
se rozjíždí do neuvěřitelné rychlosti a míjí závodníky 
jako patníky u silnice. Je již na druhé pozici, když před 
ním dosud vedoucí závodník padá, ale náš borec       
se mu bravurně vyhýbá a ujímá se vedení! Doslova 
letí a soupeřům ujíždí každým šlápnutím. Bojíme se, 
aby tempo „nepřepálil". Ostrovský cyklista však drží 
dál. I když je mráz, až to praští, nám je horko, jako 
bychom jeli také! David již najíždí do posledního 
okruhu a pak se to stane! Ledová plotna v poslední 
zatáčce před výběhem způsobuje pád! Zvedne se? 
Co kolo? Do depa je to daleko… On však vstává, kolo 
hodí na rameno a vybíhá schody, naskakuje zpět a dál 
pokračuje ve „vražedném" tempu. Soupeřům              
již druhou šanci nedá, do cíle přijíždí s komfortním 
náskokem. Cíl! Ruce letí nahoru, radost, úleva, únava, 
je dobojováno! Když se vydýchává, stojí již u něj 
fotografové, rodiče, trenér a také komentátor, 
kterému David popisuje své zážitky z trati a nastiňuje 
plány do budoucna. Když ho tak pozoruji, uvědomuji 
si, že zde již nestojí dítě, ale sebevědomý mladík! 
Mistrovský dres pro nejlepšího žákovského 
cyklokrosaře ČR r. 2012 má svého majitele DAVIDA 
ZADÁKA!

Jan MrenicaJiří Čechman

Jiří Čechman, 
předseda Cykloteamu Ostrov (red. kráceno)

Trojnásobný letošní Mistr ČR Martin Čechman             
se dočk al  dalšího úspěchu,  stal  se hned  
dvojnásobným  celkovým  vítězem Poháru ČR ve 
Sprintu a Bodovacím závodě v žácích (celkem zvítězil 
v osmnácti závodech ČP)! Trofeje mu byly předány na 
závodech ČP 2. prosince 2013 v Praze Motole. Zde již 
Martin nastoupil  ve starší kategorii Kadeti a i mezi 
staršími závodníky si vedl brilantně. Celkem startoval 
v osmi disciplínách, které se hodnotily společně jako 
Omnium (vítězem se stane závodník s nejnižším 
součtem umístění). Ostrovský cyklista skončil 
celkově na fantastickém druhém místě! Za zmínku 
stojí především jeho sprinterská dispozice, když již 
dnes dokáže zajíždět dvě stě metrů letmo pod 
dvanáct sekund (rychlost nad 60 km/h) a to stále s 
omezeným krátkým převodem! Martina, ale i další 
závodníky Cykloteamu, ještě v prosinci čeká MČR na 
krytém velodromu v Motole, kde nejsme opět bez 
šancí! Martinovi blahopřejeme a jemu i ostatním 
závodníkům Cykloteamu Ostrov držíme palce! 
Cykloteam Ostrov děkuje všem svým sponzorům! 
Vážíme si vaší ušlechtilé podpory a věříme, že i přes 
složité ekonomické podmínky nám zachováte 
věrnost i v následujících letech! Díky vám naši mladí 
závodníci získali letos čtyři tituly Mistra ČR a celkem 
zvítězili ve třiceti závodech ČP!

Poslední dva měsíce ve starém roce 2012 přinesly          
do našeho oddílu tři velice cenné kovy a další tři velice 
pěkná umístění. V listopadu z mezinárodních závodů 
EUROCUP ISTRIA 2012 14th International Karate 
Tournament Poreč si naše starší žákyně Tereza Marie 
Pecková v kategorii kumite vybojovala krásné 5. místo.    
V kategorii juniorek nastoupila Pavla Mezzeiová. Ta          
v kategorii kata obsadila 5. místo.V kategorii kumite 
získala také 5. místo. Cenné kovy ze soutěže dovezl 
domů Ivo Hodík, st. V kategorii kata veteráni + 35 let 
obsadil 3. místo /7/. V druhé soutěžní kategorii veteráni       
+ 35 let kumite open vybojoval také 3.místo /5/. Domů si 
dovezl nádherné dvě bronzové medaile i s diplomy. Pak 
přišel 2. prosinec 2012. Na MČR do Českých Budějovic 
odjíždí naše závodnice Pavla Mezzeiová. Ve svojí 
kategorii kumite juniorky do 53 kg získává stříbrnou 
medaili za 2. místo. Stává se tak vícemistryní ČR. Oběma 
závodnicím patří moje poděkování a veliká gratulace    
za reprezentaci oddílu na tuzemském i mezinárodním 
poli. Oss!!  

Jaroslav Patera (red. kráceno)

V krajské lize mužů karlovarského kraje v ledním 
hokeji se Farmáři z Trstěnic „vezou na vítězné vlně". 
Pro místní fandy a příznivce je to již „derby", vždyť 
právě několik hráčů dříve působilo v barvách Ostrova 
a nyní hrají za mužstvo Farmářů z Trstěnic. Od samého 
začátku zápasu dalo o sobě sedmdesát příznivců 
Ostrova vědět – skandování a bubny vytvořily 
vynikající hokejovou atmosféru. Bojovný domácí 
celek svojí rychlostí a dravostí dělal nemalé starosti 
zkušeným hráčů z Trstěnic a nemít v brance výborně 
chytajícího Lukáše Rédu, který přišel z HC Znojemští 
Orli, tak výsledek byl zajisté jiný. U mužstva Trstěnic se 
nahrávačem a mozkem mužstva stal zkušený Lukáš 
Macháček, ke kterému se přidali svým výborným 
nadstandardním výkonem Láďa Sádlo, Jan Němec     
a Pepa Pech. Již ve 2. min. J. Vopava vysunul 
nádhernou přihrávkou vpředu Macháčka, který          
s přehledem otevřel zápas na 0:1. Ve 4. min. hosté 
využili přesilovku a po pěkné sehrané akci Macháčka 
zvýšili na 0:2. Ve 13. min. opět Farmáři využili svojí 
přesilovou hru - 0:3. Ve 27. min. chybu obránce Sýkory 
ztrestal Hluchý po přihrávce Patery a snížil tak na 1:3. 
Ve 40. min. při vlastním oslabení ujel Macháček           
a Sádlo a po perfektní výměně zvýšili na 1:4. Ve 42. 
min. se prosadili opět trstěničtí a stav se rázem měnil 
na 1:5. V průběhu 44. min. Farmáři využívali svojí 
zkušeností třetí přesilovou hru, když Macháček 
vymyslel a vypracoval akci pro Pecha a ten opět zvýšil 
na 1:6. Ve 46. min. se domácí dočkali a využili svojí 
přesilovku. Hluchý nahrál volnému Heleczovi a ten 
snížil na 2:6. V 50. min. se naposledy prosadili hosté, 
kdy Němec, Urbele a Barták uzavřeli skóre na 2:7. 
Trenér klubu HC Farmáři Trstěnice pan Šnajdr                
k průběhu zápasu poznamenal: „Od samého začátku 
jsme hráli velmi zodpovědně dozadu a soupeře jsme 
přehrávali dobrou kombinační hrou. Výborně nám 
zachytal brankář Réda a dařilo se nám i střelecky.          
I přesto, že jsme dali sedm gólů, tak jsme měli ještě 
dobré šance i na další góly."  

Tabulka KLM KV Kraje 2012/2013 po 13. kole
·HC PK VŘESOVÁ 9   7  0  1  1 71:53 22
·FARMÁŘI TRSTĚNICE 10 4  2  0  4 66:57 16
·HC CHEB 2001 10 4  1  0  5 65:74 14
·HC BŘEZOVÁ 07 9   3  1  2  3 64:56 13 
·HC MAR.LÁZNĚ CZ 7   4  0  1  2 36:33 13
·HC ČERTI OSTROV 10 4  0  0  6 64:74 12
·HC STADION CHEB B 10 3  0  0  7 54:68   9
Další podrobnosti, zajímavosti a fotografie 
Farmářů Trstěnic najdete na www.tj-trstenice.cz   

HC ČERTI OSTROV SE UTKALI 
S HC FARMÁŘI TRSTĚNICE 

Za oddíl TJ MDDM Ostrov 
Mgr. Lada Bláhová, trenérka

Ve čtvrtek 13. prosince 2012 uspořádal oddíl 
sportovní gymnastiky TJ MDDM Ostrov tradiční 
Vánoční závody. Jako první se představila nejmenší 
děvčátka, která cvičí teprve od září a již po necelých 
třech měsících předvedla výborné výkony na koberci. 
Největší zásluhu na jejich výkonech má trenérka 
Michaela Ryšánková.  Poté předvedla obtížnější 
prvky na koberci děvčátka, která jsou již o něco 
zkušenější, ale ještě se neúčastní závodů. Přesto jejich 
výkony byly oceněny bouřlivým potleskem, který 
patřil i jejich trenérce paní Aleně Čábelové.
O sadu medailí bojovaly mladší žákyně, starší žákyně 
a dorostenky, které se představily na dvou nářadích. 
Mladší žákyně, svěřenkyně Jitky Vrbské, cvičily          
na koberci a lavičce, starší žákyně a dorostenky pak na 
koberci a hrazdě. Při některých výkonech se tajil 
divákům dech. Mezi děvčaty se představilo celkem 
šest účastnic republikového finále ve sportovní 
gymnastice v rámci ASPV, které se konalo v květnu 
2012 v Doubí u Třeboně. A jak to vše dopadlo?              
V kategorii mladších žákyň zvítězila Karolína 
Kunzová, na 2. místě se umístila Kateřina Fedorová      
a na 3. místě Lucie Pavlíková. Mezi staršími žákyněmi 
se ze zlaté medaile radovala Barbora Bláhová, stříbro 
brala Kristýna Ryšánková a bronz Ester Dobrnićová. 
Dorostenka Kateřina Starková s přehledem zvítězila 
před druhou Kateřinou Držíkovou, o třetí místo se 
dělily dvě gymnastky − Kateřina Kneiflová                     
a Dominika Vokáčová. Velké poděkování patří hlavní 
trenérce, která stála u zrodu sportovní gymnastiky      
v našem městě a vychovala desítky výborných 
gymnastek, paní Olze Jaklové. Bez ní by oddíl 
sportovní gymnastiky TJ MDDM Ostrov nebyl tím, 
čím je.

VÁNOČNÍ ZÁVODY VE 
SPORTOVNÍ GYMNASTICE

CYKLOTEAM OSTROV SLAVÍ DALŠÍ 
ĚCH A DĚKUJE SPONZORŮMÚSP

OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK | LEDEN 2013

SPORT

CYKLOTEAM OSTROV MÁ 
ČR!DALŠÍHO MISTRA 

PŮLPOHÁR PRO OSTROVSKÉ 
ŠIPKAŘE

Ivo Hodík, trenér (red. upraveno)

Minulou sezónu slavili postup do vyšší ligy a historický 
úspěch na Mistrovství ČR družstev ve Valdicích. Teď po 
zimní přestávce a polovině soutěže jsou stále bez 
porážky a překvapivě v čele tabulky. Řeč je o šipkovém 
klubu Oggy a škodíci Ostrov. Když minulou sezónu 
ostrovský tým postoupil do první ligy, jeho hlavním 
cílem bylo se udržet. A pokud možno někde v klidném 
středu tabulky. Po půlce sezóny a jedenácti odehraných 
kolech Škodíci vedou ligu. A to dokonce bez porážky        
a s pětibodovým náskokem. Tohle opravdu nikdo 
nečekal. Další nováček soutěže DT R. U. M. Mariánské 
Lázně je na druhém místě. Na třetím jsou zatím Pastejři    
z Chebu, kteří ztrácejí na Škodíky už osm bodů. Druhá 
polovina soutěže, která začíná až po Novém roce           
12. ledna, bude určitě ještě velmi zajímavá. První dva 
týmy postupují do extraligy, nejvyšší krajské šipkové 
soutěže. Vítěz ligy jede v červnu opět na Mistrovství ČR 
do Valdic u Jičína, kde si zahraje kategorii B − s vítězi 
první ligy v každém českém i moravském kraji. Na konci 
sezóny uvidíme, zda se Škodíkům podařínavázat na 
loňskou vydařenou sezónu. Zatím k tomu mají 
našlápnuto skvěle. A to i díky výborné partě kamarádů, 
která zcela zdarma, za své náklady, hrdě a hlavně s láskou 
k šipkám reprezentuje město Ostrov. Aktuality, 
fotografie, postřehy ze zápasů a turnajů najdete              
na klubovém webu www.skodiciostrov.cz.

David Zadák ve finiši 
(Autor: Jiří Čechman).

Horní řada z leva - František Hochmann, Jirka Budík, 
Jan Mrenica, Petr Nekola. Dolní řada z leva - Ondřej Rom, 

Miroslav Ogorek, Nghia Bui Duy, Oto Piskáček

KARATE MDDM OSTROV

Úspěšné ostrovské karatistky (Archiv Ivo Hodíka).
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