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ÚVODNÍK

Vážení čtenáři,

zimní období, jež letos milovníkům sněžných 

sportů příliš nepřálo, pomalu končí a vám se do 

rukou dostává první jarní vydání Ostrovského 

měsíčníku v tomto roce. Avšak dříve, než 

přistoupím k představení jeho obsahu, mi dovolte 

poděkovat všem našim čtenářům z okolních 

měst a obcí (Karlových Varů, Jáchymova, Damic 

či Kyselky), kteří nám do redakce s železnou 

pravidelností píší své postřehy a jsou důkazem, že 

náš měsíčník je oblíbeným čtivem i za hranicemi 

města Ostrova a stává se tak vskutku regionálním 

zpravodajem.

Slova chvály ze stran veřejnosti nás vždy potěší, 

každopádně čas od času je rovněž důležité 

vystavit svou práci odborné kritice a porovnat 

ji s tvorbou v ostatních částech republiky. Tato 

příležitost se mi naskytla v půli února, kdy 

jsem se na půdě Vysoké školy ekonomické 

(VŠE) v  Praze zúčastnil celodenní konference 

s  názvem Otvírejme radnice. Jejím pořadatelem 

byl Fond Otakara Motejla spolu s Transparency 

International a dalšími občanskými sdruženími, 

záštitu nad průběhem poté převzala známá 

politoložka prof. Vladimíra Dvořáková, již 

můžete znát například z komentovaných pořadů 

veřejnoprávní televize. Jeden ze čtyř panelů byl 

přitom věnován právě problematice radničních 

zpravodajů a regionálních médií a nutno říci, že 

se jednalo o téma, které mezi uchazeči vzbudilo 

opravdu velký zájem. Moderátorem této části byl 

pan Oldřich Kužílek z Otevřené společnosti o.p.s., 

expert na danou problematiku z občanského 

sektoru, který všechny přítomné seznámil nejen 

se zásadními změnami v novele tiskového 

zákona a z nich vyplývajícími povinnostmi, 

ale pohovořil rovněž o etických a profesních 

zásadách, jež si sice prozatím svoji cestu do 

znění zákona nenašly, avšak existuje zde snaha 

různých aktivistických skupin uvést je v život. 

Jak se však ukázalo, praxe bývá často mnohem 

barvitější než teorie a jen těžko bychom v českém 

prostoru nalezli nějakou všeobecně sdílenou 

představu či model, jak radniční periodika tvořit. 

Smutnou pravdou bohužel zůstává, že mnohá 

ÚVODNÍK ŠÉFREDAKTORA

média tohoto typu mají ve své činnosti značné 

mezery a to především v oblasti transparentnosti 

a objektivnosti zpravodajství. O to více mě však 

jako šéfredaktora potěšilo, že Ostrovský měsíčník 

splňuje nejen novelou požadované normy, 

avšak rovněž většinu rad a doporučení ze strany 

akademiků i pracovníků občanského sektoru 

(byť nutno uznat, že ani jejich stanoviska nejsou 

zdaleka jednotná).

Nyní však již k samotnému obsahu tohoto čísla. 

Tématem měsíčníku se tentokrát stalo 30. výročí 

založení skautského oddílu PAPÚZ, který sice 

v našem městě před několika lety zanikl, avšak 

nyní je zpět a snaží se organizovat setkání svých 

bývalých členů. Všichni dospělí čtenáři pak jistě 

uvítají praktické informace finančního úřadu 

o povinnosti odevzdání daňového přiznání 

v  tomto roce. Ze sportu zmiňme úspěchy 

mladých karatistek, kterým se navzdory výpadku 

v tréninkové přípravě (způsobeném Vánocemi) 

podařilo na šampionátu v Kdyni vybojovat cenné 

kovy. Březnový rozhovor je následně věnován 

slečně Elišce Failové, vedoucí ostrovského 

kláštera, která zároveň od tohoto měsíce rozšířila 

osazenstvo redakční rady Ostrovského měsíčníku.

Čtení plné inspirace a radosti vám přeje

Jan Železný, šéfredaktor

INFORMACE O VYDÁNÍ

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 pondělí 17. března 

2014. Uzávěrka reklamy již v pátek 

14. března 2014.

Příspěvky a inzeráty došlé po tomto 

termínu nemusejí být otištěny!

Grafická úprava, zlom, tisk: Samab Brno 

Group a. s., Cyrilská 14, Brno 614 00

Distribuce: Česká pošta s. p., Hlavní 800, 

Ostrov 363 01

Šéfredaktor, edice a korektury: Jan Železný

Redakční rada (a − z): Bc. Pavel Čekan, Eliška 

Failová, Milan Matějka, Walburga Mikešová, 

Vojtěch Písačka, Ing. Marek Poledníček, 

Romana Parmová, Ing. Jana Punčochářová, 

Ing. Jitka Samáková, Jan Železný.

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 

Miroslava Mondriho.

Drobné fotografie převzaty z: Archivy 

autorů článků (není-li uvedeno jinak)
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TÉMA MĚSÍČNÍKU

„… stoupáme úvozem na hrad Kokořín, oddílové 
kroje včetně žlutozelených šátků a torny na zádech 
nás odlišují od dalších turistů. Proti nám jde rodinka 
a asi desetiletý chlapec se ptá: „Tati, kdo to je a kam 
jdou? Proč mají tak velké batohy?“ Postarší pán se 
na nás podívá a říká: „Jirko, to jsou skauti.“ Mrazí mě 
v zádech, ale klidně odpovídám: „Ne ne, my nejsme 
skauti – ti jsou přeci zakázaní – jsme turisti na 
táboře. Rodinka ještě ujde pár metrů, když se otec 
otočí na nás a křikne: „A přeci jste skauti.“

výňatek z táborové kroniky – červenec 1987 

Když se řekne Papúz, tak se někomu může vybavit 

hvězda v souhvězdí Velký vůz. Občani Ostrova si 

však mnohdy vybaví skautský oddíl. Ten vznikl 

2. května roku 1984. Zaregistrovali jsme se 

u Tělovýchovné jednoty Domu pionýrů a mládeže 

(dnešní MDDM). První klubovnu jsme měli právě 

v domě dětí, který tehdy sídlil pod hotelem 

Krušnohor. Již v červenci jsme jeli na svůj první 

tábor − na Bobří řeku (potok Mastník u Sedlčan), 

do míst kde jezdila i Pražská dvojka s Jaroslavem 

Foglarem.

Po prvním táboře se zájem o oddíl rozrostl 

a v té době měl třicet osm členů. Stále více bylo 

zřejmé, že svou činností nespadáme do škatulek 

výchovného systému pionýrské organizace 

a tak jsme po dohodě s vedením TJDPM po 

táboře Teepeeových ohňů v červenci roku 1985 

přestoupili do tělovýchovné jednoty VDUP 

Ostrov. Dostaly jsme k dispozici dvě buňky 

jednoty umístěné na hřišti pod internátem 

průmyslové školy (dnes dětský domov). Postupně 

jsme přistavěli další místnosti, vybudovali 

verandu a v klubovně zbudovali krb. Nastalo 

období růstu a činnosti. Oddíl jezdil pravidelně na 

tři tábory v roce. Letní tábor byl vždy měsíční na 

přelomu července a srpna. Jezdili jsme i na jarní 

a zimní tábory. V roce 1986 se náš oddíl více sblížil 

s Karlovarským oddílem TOM Orion a postupem 

času se naše činnost začala více propojovat. 

Uvedl bych snad alespoň společné akce jako 

Paporiáda (mezi oddílové sportovní klání), Klíč 

k městu Karla IV., Den sesterství či Svojsíkův oheň 

(Svojsík, zakladatel Junáka) .

V roce 1987 se nám podařil husarský kousek. 

Domluvili jsme s vedením domu kultury 

možnou besedu s tehdy ještě nepovolovaným 

spisovatelem Jaroslavem Foglarem. Velký dík 

patřil tenkrát podpoře vedení T-klubu a to 

jmenovitě panu Františku Jankovskému, který 

tehdy přesvědčil vedení DK uspořádat besedu 

ve velkém sále namísto malého T-klubu. Vyplatilo 

se, dům kultury byl vyprodaný a beseda sklidila 

i s následnou autogramiádou obrovský úspěch. 

I tato akce byla ve spolupráci s vedením Orionu. 

Jak se říká, s jídlem roste chuť, a mi mladí jsme 

věřili v možnost obnovení činnosti Junáka. Začali 

jsme opět ve spolupráci s Orionem připravovat 

ilegální skautskou Lesní školu pod střechou 

Karlovarského vedení oddílů TOM. V zimě na 

přelomu let 1988/89 se i škola rozběhla za vedení 

činovníků Junáka Kamila Růžičky – Heřmánka, Ivo 

Slavíčka – Thora, Marie Pártlové – Sovy a dalších.

V únoru 1989 při Dni sesterství došlo na Pstruzí 

říčce (základna Orionu v Bečově) opět k setkání 

činovníků junáka, kterého se zúčastnil i pozdější 

náčelník chlapeckého kmene František Šmajcl – 

Ryky. Pokračovala Lesní škola a v listopadu téhož 

roku jsme se dočkali. Došlo nejen k uvolnění 

poměrů ve společnosti, ale také k očekávanému 

obnovení Junáka. Ani Ostrov nebyl výjimkou 

a v poměrně krátké době zde začalo působit 

pět oddílů. Oddíl Papúz tvořil páteř vznikajícího 

střediska a jeho klubovny začaly sloužit i jiným 

oddílům. Později vznikla i jedna klubovna v domě 

dětí a mládeže a jedna ve sklepních prostorách ve 

městě.

Prvotní nadšení 

p ř e t r v a l o 

jen pár let 

a ke škodě 

s k a u t s k é h o 

hnutí začaly 

o d d í l y 

v  Ostrově 

z a n i k a t . 

Výjimku tvořil 

oddíl Papúz 

a Ostrovská 

Dvojka vedená 

Timmem. Oddíl 

Papůz vydával 

i svůj oddílový 

o b č a s n í k 

a podařilo se mu 

vydat na rok 1993 v nákladu 5000 kusů i skautský 

kalendář s  celorepublikovým prodejem. V roce 

1996 došlo k takovému úbytků skautů v Ostrově, 

že došlo k ukončení činnosti střediska. Oddíl 

Papúz pokračoval v nově tvořeném Karlovarském 

středisku Pramen, kde působil do roku 2002. 

I na Papúz dolehla uspěchaná doba a nedostatek 

mladších vedoucích se podepsal na útlumu 

činnosti. Oddíl přešel pod křídla Tábornické 

unie. Ještě dva roky byl aktivní a  po „odrostení“ 

posledních členů na 20. Táboře smutku v srpnu 

2004 ukončil svou činnost.

Podle data je patrné, že se blíží 30. výročí vzniku 

oddílu a tak pár starších členů napadlo uspořádat 

na oddílové základně na Úterském potoce velký 

výroční oheň a pokusit se i prostřednictvím tohoto 

článku o účast co největšího počtu bývalých členů 

oddílu. Vždyť za dvacet let nepřetržité činnosti 

jich prošlo oddílem několik desítek či spíše stovek. 

Za tímto účelem vznikla i na stránkách sociální 

sítě Facebook stránka s  názvem PAPÚZ, kde 

můžou všichni bývalí členové sledovat informace 

o  chystaném výročí. Výročí proběhne v termínu 

16. – 18. května tohoto roku. A co se bude dít po 

výročí? Nechte se překvapit.

Miroslav „Blesk“ Mondri 

(red. kráceno)

PAPÚZ – LEGENDA SE VRACÍ 

Zdroj: Miroslav Mondri.



4 OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK | BŘEZEN 2014

AKTUALITY Z MĚSTA

Po dlouhém hledání vhodného umístění se 

možná dlouholetý sen ostrovských skejťáků 

o vlastním sportovišti stane skutečností. V lokalitě 

za klášterem byl vedle bývalého kasárenského 

areálu vyprojektován moderní skatepark. Protože 

se jedná o tzv. „brownfield“, naskytla se městu 

Ostrov možnost podat na tento záměr žádost 

OSTROVSKÝ SKATEPARK 
SE MOŽNÁ DOČKÁ REALIZACE

PROJEKT NAUČNÉ STEZKY 
„PO STARÝCH CESTÁCH OKOLO 
OSTROVA“ OŽIVEN!

První pokus o získání dotace z Regionálního 

operačního programu NUTS II Severozápad (ROP) 

na projekt naučné stezky byl v roce 2012 díky 

velkému množství uchazečů neúspěšný. Po téměř 

dvou letech se však naskýtá nová šance na její 

realizaci v rámci 52. Výzvy ROP (Budování a rozvoj 

atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu). 

Během uplynulých dvou let byly některé dílčí 

stavby původního projektu realizovány z jiných 

prostředků: byla dokončena cyklostezka po 

tělese bývalé vlečky od nádraží ke kruhovému 

objezdu v ul. Dukelských hrdinů, rekonstrukce 

Pohledové zdi v zámeckém parku právě probíhá. 

Bylo proto zapotřebí projekt aktualizovat 

a  doplnit – součástí naučné stezky bude nové 

turistické „zastavení“ v Horním Žďáru a zejména 

nově naplánovaná kombinovaná trasa podél 

silnice I/25 v úseku Dolní Žďár – Horní Žďár, která 

propojí vloni dokončenou „jáchymovskou“ trasu 

s okruhy Ostrovského ronda. Součástí projektu 

naučné stezky zůstává rekonstrukce maroltovské 

kapličky, přeměna bývalého vodárenského 

objektu v Mořičově na turistickou vyhlídku, 

obnova některých zastaralých orientačních plánů 

ve městě a zejména vyznačení vlastní naučné 

stezky v terénu včetně infotabulí a drobného 

mobiliáře. 

Městské zastupitelstvo projekt schválilo na svém 

prvním letošním zasedání 20. ledna, žádost 

o  dotaci byla podána 22. ledna 2014. Rozpočet 

celé akce počítá s investicí ve výši 12,8 miliónu 

korun, přičemž až 85% způsobilých nákladů 

(tj. necelých jedenáct miliónů korun) by se městu 

Ostrov vrátilo ve formě dotace z Regionálního 

operačního programu regionu soudržnosti 

Severozápad, podporovaného z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj. 

Podle harmonogramu by realizace měla začít 

koncem dubna, kompletní naučná stezka by 

mohla první turisty provést po okolí Ostrova již 

v prosinci tohoto roku.

David Oncirk, 

odbor rozvoje a územního plánování

Zimní měsíce příliš nepřejí práci na venkovních 

stavbách, ale naopak je to doba, kdy s železnou 

pravidelností chodí členové rady města na 

prohlídky a kontroly příspěvkových organizací. 

V pondělí 3. února 2014 přišla řada na dvě 

předškolní zařízení – Mateřskou školu Ostrov, 

Halasova 765, 363 01 Ostrov, okres Karlovy Vary 

a Mateřskou školu Ostrov, Krušnohorská 766, 

363 01 Ostrov, okres Karlovy Vary. Bc. Pavel Čekan, 

starosta města, pan Milan Matějka, místostarosta 

města a Ing. Josef Železný a Ing. Vladimír 

Trafina, členové rady města si prošli mateřské 

školy doslova od kuchyně po půdu. Ředitelky 

mateřinek – paní Jaroslava Mikešová a paní Hana 

Patočková – jim během setkání sdělovaly svoje 

žádosti, přání i stížnosti a pánové radní navrhovali 

možná řešení.

Dne 10. února 2014 přišla řada na Mateřskou 

školu Ostrov, Palackého 1045, 363 01 Ostrov, 

okres Karlovy Vary a Mateřskou školu Ostrov, 

Masarykova 1289, 363 01 Ostrov, okres Karlovy 

Vary. V úterý 11. února 2014 byl vyhrazen určitý 

čas na návštěvu Základní umělecké školy Ostrov, 

Masarykova 717, okres Karlovy Vary.

Bc. Pavel Čekan, starosta města, pan Milan 

Matějka, místostarosta města a další dva členové 

rady města Ing. Josef Železný a Ing. Vladimír 

Trafina si prošli obě mateřské školy a ve zbytku 

času i školní zahrady; druhý den byla v plánu 

základní umělecká škola. V případě Mateřské 

školy Palackého se s ředitelkou Mgr. Šárkou 

Gabrielovou mj. diskutovalo o budoucí podobě 

zahrady, která se nachází ve spodní části areálu 

MŠ, údržbě zeleně na pozemku školky a celkové 

obnově oplocení areálu mateřinky. V Mateřské 

škole Masarykova (horní objekt) se pro změnu 

řešila s paní ředitelkou Lenkou Dienesovou 

postupná výměna oken a oprava chodníků 

a stezek na školní zahradě. 

Ředitelka Základní umělecké školy Ostrov 

Mgr. Irena Konývková provedla hosty částí 

objektu (prostory), jenž dříve používal Úřad práce 

ČR – kontaktní pracoviště Ostrov (Masarykova 

715) a v současné době jsou tyto místnosti 

neobsazené a nevyužité. Základní umělecká 

škola by vzhledem k narůstajícímu počtu žáků ve 

všech čtyřech oborech – hudebním, výtvarném, 

tanečním a literárně-dramatickém – a již zcela 

obsazené budově v č. p. 717 mohla po stavebních 

úpravách získat nový sál, zkušebny, učebny i další 

potřebné zázemí. 

Mgr. Lucie Mildorfová, 

vedoucí OKSVS (red. upraveno)

PROHLÍDKA PŘÍSPĚVKOVÝCH 
ORGANIZACÍ

PĚŠÍ PROPOJENÍ ULIC 
DUKELSKÝCH HRDINŮ 
A JÁCHYMOVSKÁ

Na konci roku 2013 byla dokončena stavba 

„Ostrov, pěší propojení okolo areálu Albert“. 

V  rámci stavby byly provedeny dva chodníky, 

které pěším umožní spojení mezi starým městem 

a sídlištěm, a šest kusů stožárů se svítidly 

veřejného osvětlení. Jeden z chodníků se nachází 

severně a druhý jižně od bývalé velkoprodejny 

Albert. Chodníky o šířce tři metry jsou celkem 

142,7 metru dlouhé. S ohledem na klimatické 

podmínky však nebyly dokončeny terénní úpravy 

a osetí travním semenem, což bude provedeno na 

jaře letošního roku. Celkové náklady na výstavbu 

chodníků ukrojily z rozpočtu města 676 359 Kč 

včetně DPH.

David Papánek, 

odbor investic

Ceny za svoz odpadu se v Ostrově pro rok 2014 

nemění a budou ponechány ve stejné výši 

jako v r. 2013. Výše úhrad za provoz systému, 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů 

pro uživatele systému od 1. ledna 2014:

Ve stanovené úhradě jsou zahrnuty náklady 

za příslušný rok dle ustanovení a příloh smluv, 

které se týkají nakládání s komunálním odpadem 

ve Městě Ostrov a přilehlých místních částí. 

Odbor majetkové správy

CENY ZA SVOZ ODPADU

Setkání bývalých zaměstnanců obchodnímu 

domu Prior proběhne 22. března od 17 hod. 

v Atlantisu.

Vojtěch Písačka

SRAZ ZAMĚSTNANCŮ PRIORU

Zdroj: MěÚ Ostrov.
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Stalo se již tradicí, že vás touto dobou každoročně 

vyzýváme ke spolupráci při hledání úspěšného 

spoluobčana, který v nejrůznějších oborech 

lidské činnosti dosáhl mimořádných výsledků. 

Máte-li tip na takového kandidáta, podejte 

písemný návrh do podatelny Městského úřadu 

Ostrov nejpozději do 20. března 2014. Uveďte 

jméno a adresu navrhovaného a přidejte stručné 

zdůvodnění, proč je z vašeho pohledu právě on 

vhodným kandidátem na toto čestné ocenění. 

K návrhu připojte i své jméno a kontaktní adresu 

na vás.

Tento titul uděluje město Ostrov od roku 1997 

a za tu dobu ocenění získali:

v r. 1997 Mgr. Zdeňka Čepeláková Dagmar 

Čurdová, 

Mgr. Ivan Matouš 

v r. 1998 Jana Růžičková

 Mgr. Irena Konývková

v r. 1999 Božena Poledníčková

 Miroslav Kitzberger 

 Vladimír Novotný in memoriam

v r. 2000 Ing. Jan Zborník

v r. 2001 PhDr. Jaroslav Fiala

v r. 2002 Ludmila Hanzlová

 František Kůs

v r. 2003 Helena Valová

 Stanislav Sojka

v r. 2004 Eva Pluhařová

 RNDr. Vladimír Vít

v r. 2005 Radim Rulík

v r. 2006 nebyl titul udělen

v r. 2007 MUDr. Marie Petrášová,

 Walburga Mikešová

v r. 2008 Vojtěch Písačka

 Mgr. Jiří Navara

v r. 2009 František Jankovský

v r. 2010 Jan Mareš

 Jiří Šmíd

 Libuše Půdová

v r. 2011 nebyl titul udělen

v r. 2012 Eva Žiláková

Děkujeme vám za spolupráci a projevený zájem.

MěÚ Ostrov

OBČAN MĚSTA OSTROVA 2013

PORADA ŘEDITELŮ ŠKOL

Ve středu 5. února 2014 se od 9.00 hod. konala 

v Oranžerii Václava Havla (Městská knihovna 

Ostrov) porada ředitelů/ředitelek právnických 

osob organizací vykonávajících činnost škol 

a  školských zařízení zřizovaných obcemi, které 

spadají do správního obvodu obce s rozšířenou 

působností Ostrov. Iniciátorem pracovního 

setkání byl jako již několik předchozích let Odbor 

školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 

Karlovarského kraje. Porady se zúčastnilo dvacet 

devět zástupců škol a školských organizací ORP 

Ostrov. Stěžejní část programu byla věnována 

financování přímých výdajů na vzdělávání.

Na poradu s pracovníky krajského úřadu navázalo 

pracovní setkání vedení ostrovské radnice, 

ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací 

města a pracovníků vybraných odborů Městského 

úřadu Ostrov. Úvodního slova a přivítání řečníků 

a hostů se ujal starosta města 

Bc. Pavel Čekan. Pan starosta obšírněji pohovořil 

o plánovaných investičních akcích a velkých 

opravách v příspěvkových organizacích v letošním 

roce. O malou vsuvku se ještě jednou postarali 

pracovníci Krajského úřadu Karlovarského 

kraje, tentokrát z odboru vnitřních záležitostí, 

Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru, a Ing. 

Jozef Leško, vedoucí oddělení hospodářské 

správy. Oba pánové posluchače obeznámili 

s  realizací zadávacího řízení na poskytovatele 

telekomunikačních služeb pro Karlovarský kraj. 

Pak přišel na řadu strážník Městské policie Ostrov 

pan Ladislav Martínek, aby mj. přiblížil ředitelkám 

a ředitelům ostrovských příspěvkových organizací 

schválený Plán prevence kriminality na období let 

2014 – 2016. Poslední na řadu přišla paní Helena 

Turková, interní auditorka, se souhrnnou zprávou 

o veřejnosprávní kontrole, zjištěných chybách 

a nedostatcích kontrol provedených v roce 2013.

Ing. Bc. Dagmar Hríňová, 

odbor kancelář starosty 

Zdroj: MěÚ Ostrov.

o dotaci do znovu spuštěného Regionálního 

operačního programu NUTS II Severozápad (ROP), 

který se ve své podzimní Výzvě č. 44 zaměřil 

mimo jiné na podporu revitalizace a regenerace 

středních a malých měst.

Zastupitelstvo města Ostrova projekt posvětilo 

na svém 5. zasedání 25. listopadu 2013 a žádost 

o dotaci byla podána 29. listopadu 2013. 

Pozemek pod stavbou je v majetku města. 

Skatepark o rozloze 1050 m2 bude využíván 

pro skateboarding a BMX kola, případně in-

line bruslaře a koloběžky. Plocha pro umístění 

překážek bude oplocena a vybavena běžným 

mobiliářem, lavičkami a odpadkovými koši. 

Severní a východní okraj parku bude ohraničen 

prefabrikovanou protihlukovou stěnou, vnější 

okraj o výměře 1105 m2 bude terénně upraven 

– rekultivován a zatravněn. Projekt ve svém 

rozpočtu počítá s částkou 5,84 miliónu korun, 

přičemž až 85 % způsobilých nákladů (tj. zhruba 

5  miliónů korun) by se městu vrátilo z ROP 

ve formě dotace. 

Zbývá jen doufat, že Výbor Regionální rady 

regionu soudržnosti NUTS II Severozápad vybere 

projekt k financování z prostředků EU. Skatepark 

by měl být dokončený ještě v průběhu letošního 

roku.

David Oncirk, 

odbor rozvoje a územního plánování

Lokalita pro skatepark (zdroj. MěÚ Ostrov.)

Zdroj: MěÚ Ostrov.
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Finanční úřad pro Karlovarský kraj Územní 

pracoviště v Ostrově informuje: březen je 

důležitým měsícem pro všechny, kteří mají 

povinnost podávat daňové přiznání k dani 

z příjmů. Letos připadá poslední den pro podání 

daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2013 

a pro zaplacení daně na úterý 1. dubna 2014.

Všechny finanční úřady i naše Územní pracoviště 

v Ostrově tak jako každý rok vychází vstříc svým 

poplatníkům a své běžné úřední hodiny pondělí 

a středa od 8.00 do 17.00 hod. rozšiřujeme 

v období od pondělí 24. března do úterý 1. dubna 

2014 na každý pracovní den od 8.00 do 18.00 

hod. V těchto dnech je možné odevzdat vyplněná 

daňová přiznání k dani z příjmů, popř. konzultovat 

se správci daně nejasnosti vzniklé při vyplňování 

tiskopisu. 

Daň z příjmů za rok 2013 je možné zaplatit:

a) složenkou na poště. Dokladem o zaplacení 

daňové povinnosti je podací stvrzenka složenky. 

b) bezhotovostním převodem z bankovního 

účtu prostřednictvím bankovního příkazu, 

popř. formou internetového bankovnictví. 

Bezhotovostní platbu daně z příjmů fyzických 

osob pro Územní pracoviště v Ostrově Finančního 

úřadu v Karlových Varech poukazujte na číslo 

účtu: 721-77629341/0710, konstantní symbol: 

1148, vždy uveďte variabilní symbol, kterým je 

rodné číslo bez lomítka.

c) platbou v pokladně Územního pracoviště 

v  Ostrově. Pokladna je otevřena vždy v pondělí 

a středu od 13.00 do 15.30 hod. V době rozšířených 

úředních hodin, tj. od pondělí 24. března 2014 do 

úterý 1. dubna 2014 bude mimořádně otevřena 

každý pracovní den od 13.00 do 15.30 hod.

Aktuálně upozorňujeme pracující důchodce 

na problém uplatnění slevy na dani podáním 

daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2013 

v případě, že pouze na začátku roku 2013 přerušili 

pobírání důchodu. Podle dosud známého 

výkladu nebude správce daně uplatněnou slevu 

uznávat do doby, než bude znám výsledek 

soudního sporu. Poplatníci s vyššími příjmy, 

kterých se týká solidární zvýšení daně nebo 

zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti jsou 

od roku 2013 povinni podat daňové přiznání 

k dani z příjmů a zaplatit daň. Další novinka se 

týká poplatníků daně z příjmů, kteří mají příjmy 

z podnikání podle § 7 zákona o daních z příjmů 

(dále jen ZDP) nebo z pronájmu podle § 9 ZDP 

a uplatní-li si k těmto příjmům výdaje procentem 

z příjmů, přičemž součet těchto dílčích základů 

daně je vyšší než 50 % celkového základu daně, 

nemohou si uplatnit snížení daně na manželku 

a daňové zvýhodnění.

Nový občanský zákoník platný od roku 2014 

vyvolal změny i v zákoně o dani z příjmů. Kromě 

změny názvu některých ustálených pojmů je 

největší změnou začlenění daně dědické a daně 

darovací do zákona č.586/1992 Sb., o daních 

z  příjmů ve znění pozdějších předpisů (v článku 

jen ZDP). Dědici po zemřelých s datem úmrtí 

FINANČNÍ ÚŘAD INFORMUJE 
po 1.  lednu 2014 nebudou platit ze zděděného 

majetku žádnou daň. V případech bezúplatného 

získání majetku zůstává zachováno osvobození 

pro I. a II. příbuzenskou skupinu a ostatní 

obdarovaní budou započítávat hodnotu 

bezúplatně získaného majetku do základu daně 

z příjmů za celý rok 2014.

Bližší informace k problematice daní jsou k dispozici 

na internetových stránkách www.financnisprava.

cz v záložce „Daně a pojistné“. Na této stránce lze 

kromě jiných informací nalézt v záložce „Novinky“ 

všechny aktuální daňové tiskopisy ve formě 

interaktivních formulářů určených k vyplnění 

přímo v počítači, následně je lze vytisknout 

a  podat v listinné podobě na podatelnu úřadu. 

Na stránkách www.daneelekronicky.cz lze podat 

daňové přiznání elektronickou cestou i bez 

zaručeného elektronického podpisu s následným 

odevzdáním písemného potvrzení o odeslání 

přiznání elektronicky. 

Ing. Miloslava Kubínová, 

ředitelka Územního pracoviště v Ostrově

Dne 20. ledna 2014 

v  18.20 hod. přijala hlídka 

MP Ostrov oznámení, že 

v  ulici Masarykova vedle 

autobusové zastávky leží 

podnapilý muž a má u sebe 

agresivního psa, který k němu 

nikoho nepustí. Hlídce MP se 

podařilo psa odchytit a muži, který si stěžoval na 

bolest zad, přivolala záchrannou službu, která 

jej odvezla na ošetření. Psa si převzala družka 

zraněného muže.

Dne 22. ledna 2014 v 01.17 hodin bylo přijato 

oznámení od obyvatelky domu v ulici Brigádnická, 

že slyší ve vchodě nějaké rány, jako kdyby někdo 

ZE ZÁZNAMŮ MĚSTSKÉ POLICIE

padal ze schodů. Po příjezdu na místo zde hlídka 

MP Ostrov našla pokáleného a zraněného muže, 

který byl v silně podnapilém stavu a krvácel. 

Hlídka MP poskytla muži první pomoc přiložením 

tlakových obvazů a přivolala na místo RZS, která 

muže odvezla na ošetření do nemocnice.

Dne 22. ledna 2014 v 10.19 hodin přijala hlídka 

MP Ostrov oznámení, že ve Vykmanově kradou 

dva muži z pozemku statku železo. Hlídka MP oba 

muže těsně po činu vypátrala a za jejich snahu 

o „uklizení“ cizího pozemku je odměnila blokovou 

pokutou.

Dne 27. ledna 2014 ve 12.17 hodin přijali strážníci 

MP Ostrov oznámení od občana, že v ulici Hlavní 

chodí po domech prodejci nabízející prodej 

elektřiny. Jelikož je toto jednání nařízením obce 

od minulého roku ve městě Ostrov zakázáno, 

nejenom že prodejci nic neprodali, ale naopak 

sami museli zaplatit blokovou pokutu.

Dne 29. ledna 2014 v 16.25 hodin přijala hlídka 

MP Ostrov oznámení, že se po průtahu směrem 

na Chomutov pohybuje labuť. Hlídka MP našla 

sedící labuť uprostřed silnice. Na místo byl 

přivolán pracovník z odchytové stanice, který 

labuť odchytil a převezl na bezpečnější místo. 

Hlídka MP na místě usměrňovala dopravu.

Dne 6. února 2014 v 15.20 hodin bylo strážníkům 

oznámeno, že na křižovatce Kollárova-

Májová poblíž herny „999“ leží na komunikaci 

zraněná žena. Zraněná žena uvedla, že byla 

pravděpodobně sražena vozidlem. Z důvodu 

krvácejícího zranění na hlavě jí byla strážníky 

poskytnuta první pomoc a následně byla 

strážníky zabalena do izotermické folie, aby 

neprochladla. Současně byla vyrozuměna rychlá 

záchranná služba a kolegové od PČR. Strážníci tak 

na místě využili zkušenosti získané pravidelným 

školením v Nemocnici Ostrov. Za profesionálně 

poskytnutou první pomoc byla hlídka MP Ostrov 

pochválena posádkou RZS.

Ladislav Martínek, velitel MP Ostrov
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
INFORMUJE: BŘEZEN MĚSÍC 
ČTENÁŘŮ 

Měsíc březen je vyhlášen 

měsícem čtenářů, proto 

jsme pro naše příznivce 

připravili mnoho 

zajímavých akcí.

Šperk z Powertexu, 11. března, 16.00 (učebna) − 

Tvůrčí dílna Zdeňky Bílkové zaměřená na tvorbu 

šperků z ekologického textilní tužidla, které se 

používá převážně pro tvorbu soch a dekoračních 

předmětů, které svým charakterem mohou 

připomínat bronzovou či kamennou sochu. 

Veškerý potřebný materiál bude k dispozici. 

Kurzovné: 100 Kč.

Promítání amatérských filmů, 13. března, 17.00 

(učebna) − Třetí promítání amatérské filmové 

kroniky. Obsahem první části budou filmy z roku 

1978. Ve druhé části bude několik reportáží ze 

současnosti včetně prohlídky Kampusu. Třetí 

část je věnována vzpomínkám na práci bývalého 

videostudia ZŠ Masarykova ul., v letech 1990 – 

1991. Vstupné: ZDARMA.

Paranormální psychické schopnosti, 14. března, 

16.30 (učebna) − Tisíce lidí jsou přesvědčeni 

o tom, že mají paranormální mimosmyslové 

schopnosti. Jak se takové jedince snažila testovat 

a ve svůj prospěch využívat komunistická StB? 

Jaké úspěchy měl senzibil při pátrání po vrazích 

amerického diplomata? Jak důchodce Pavlita 

rozpoutal boj mezi CIA a StB? Jaké úspěchy mají 

senzibilové při pátrání po ztracených lidech? 

Využívá česká policie senzibily a jasnovidce? 

A jak probíhá testování lidí s paranormálními 

schopnostmi? Jaké výsledky mají ve vědeckých 

experimentech? Součástí přednášky bude 

i  promítání videí z testování senzibilů 

a jasnovidců, které proběhlo v roce 2013 v rámci 

výzvy o milion eur pro toho, kdo prokáže existenci 

paranormálních jevů. Přednáší publicista 

a místopředseda Českého klubu skeptiků Sisyfos 

Leoš Kyša. Vstupné: 20 Kč.

Podvodné předváděcí akce, 17. března, 15.00 

(učebna) − Beseda pro seniory. Dozvíte se jak 

nepodlehnout nátlaku k nákupu zboží, které 

nepotřebujeme a jakým způsobem se bránit 

a na koho se obrátit v případě, že jsme smlouvu 

podepsali. Na případné dotazy bude odpovídat 

strážník Městské policie Ostrov Václav Silovský. 

Vstupné: ZDARMA.

Partnerské vztahy, 20. března, 17.00 (učebna) 

− Dozvíte se něco málo o vztazích v 19. století, 

co ovlivňovalo jejich život, jaká pravidla 

a  konvence se obecně dodržovala. V druhé 

části besedy navazuje vyprávění o osobnostech 

jako M.  D.  Rettigová, B. Němcová, K. Světlá, 

S.  Podlipská, M. Majerová a R. Svobodová. 

Měly tyto ženy štěstí na muže? Ovlivňovalo 

to jejich tvorbu? Přednášet bude spisovatelka 

Martina Bittnerová, autorka knih Utajené životy 

slavných Čechů, Spisovatelky a Erós a dalších. 

Vstupné: 20 Kč.

Jak na internet?, 1. – 31. března (učebna, 

čítárna – studovna) − Individuální počítačové 

kurzy, určené seniorům. Naučíme vás základům 

práce s počítačem, jak se orientovat na internetu, 

jak napsat e-mail,… Nutno domluvit termín 

kurzu přímo v knihovně, případně telefonicky. 

Kurzovné: ZDARMA.

Anopress ZDARMA, 1. – 31. března (čítárna – 

studovna) − Hledáte nejaktuálnější informace 

z politiky, ekonomiky, kultury nebo sportu 

v  elektronické podobě? Vyzkoušejte Anopress! 

Anopress − mediální databáze, která obsahuje 

české deníky, včetně regionálních, přepisy 

rozhlasových a televizních pořadů, vybrané 

zpravodajské a informační servery a některé 

populárně naučné časopisy. 

V březnu proběhne vyhlášení soutěže Čtenář 

roku, oceněn bude nejlepší dětský čtenář a letos 

poprvé také Nejlepší čtenářská rodina. 

Celý měsíc bude probíhat registrační akce 1+1 

ZDARMA. 

Využijte možnost předběžné rezervace vstupenek 

na akce. Můžete tak učinit osobně, telefonicky, 

e-mailem, ale také přímo na internetových 

stránkách knihovny. V případě malého zájmu 

jsme nuceni akce rušit. bPřipravujeme: soutěž 

iQRace, Noc s Andersenem 2014, Rok koně, Vúdu 

Afrika,…

Více informací naleznete na www.mkostrov.cz, 

www.facebook.com/knihovnaostrov. Případné 

dotazy posílejte na info@mkostrov.cz nebo 

volejte na tel.: 353 434 300.

Mgr. Jana Múčková

Masopustní karneval

Út 4. 3., 16.00 hod., společenský sál DK

Dům dětí spolu s občanským sdružením 

Benjamin zvou malé i větší děti na zábavné 

odpoledne s masopustními koblížky, v jehož 

průběhu si připomeneme masopustní zvyky, 

ale hlavně si děti v maskách zasoutěží a zatančí. 

V soutěži masek rádi přivítáme děti i dospělé − 

zejména v tradičních masopustních kostýmech 

šaška, kobyly, medvěda, báby s nůší, kominíka se 

žebříkem, kozla…

Krajské kolo železničních modelářů

So 8. 3., 9.00 hod., klubovna, MDDM Ostrov

Jako každý rok i letos přivezou do domu dětí své 

modely železniční modeláři celého Karlovarského 

kraje. Vítězové postoupí do republikového finále.

Jarní sportování − otevření hřišť

Ne 16. 3., od 14.00 do 17.00 hod., sportoviště 

MDDM

Přijďte s námi po zimě otevřít všechna sportoviště 

domu dětí: hřiště, kuželkářskou dráhu, minigolf, 

venkovní stolní tenis, lanovou pyramidu, lezecí 

stěnu a kostku. Na děti, rodiče s dětmi i dospělé 

čekají soutěže a sladké odměny. O tomto víkendu 

MDDM V BŘEZNU 

budou zahájeny pravidelné víkendové aktivity 

domu dětí. Pouze v případě příznivého počasí.

Vítání jara v lázeňských lesích

Ne 23. 3., 13.00 – 17.00 hodin

Ve spolupráci s OS Benjamin zveme rodiče s dětmi 

a samotné děti od 8 let na jarní víkendovou 

stezku na téma „Vítání jara v lázeňských lesích“. 

Společně se vypravíme lanovkou na karlovarskou 

Výšinu přátelství s rozhlednou Diana, mini zoo 

a výletní restaurací. Odtud budeme pokračovat 

cca 4 km pěšky lázeňskými lesy přes Doubskou 

horu až ke Svatému Linhartu. Cestu si zpestříme 

několika zastaveními s drobnými úkoly, za které 

vás na konci stezky čeká sladká odměna. Jarní 

stezka je vhodná i pro rodiče s kočárky. Doprava 

autobusem do KV a zpět zajištěna. 

Vzhledem k omezenému počtu účastníků stezky, 

je potřeba se přihlásit nejpozději do čt 20. března 

v MDDM Ostrov.

Noc se zvířátky − přenocování  

Pá 28. 3. − So 29. 3. 

Pro školáky od šesti do deseti let připravujeme 

přenocování v domě dětí se zajímavým 

programem, soutěžemi a večerní návštěvou 

ekocentra. Přihlášky si vyzvedněte v domě dětí 

od po 17. března, uzavírka přihlášek je ve st 

26. března.

Velikonoční výtvarná soutěž

MDDM a občanské sdružení Benjamin vyhlašují 

výtvarnou a rukodělnou soutěž „Velikonoční 

vajíčko“ ve třech kategoriích: I. předškoláci, 

II.  školáci do 10 let, III. školáci nad 10 let. Tvořit 

můžete libovolnou technikou s libovolnými 

materiály. Svá dílka označte cedulkou se jménem 

dítěte, věkem, školou, příp. telefonem a osobně 

doručte do MDDM nejpozději do 10. dubna. 

V  každé kategorii budou vyhlášeni tři vítězové. 

Výsledky budou vyhlášeny a ceny předány při 

velikonoční dílně 17. dubna v domě dětí. Všechny 

práce budou vystaveny v domě dětí od 14. dubna 

do 22. dubna.

Letní tábor Manětín

Termíny: I. turnus: 28. 6. − 11. 7., II. turnus: 11. 7. 

− 24. 7., III. turnus: 24. 7. − 6. 8., IV. turnus: 6. 8. − 

19. 8.

Cena: 3 400 Kč.

Rodiče a děti: I. turnus: 19. 8. − 24. 8, II. turnus: 

24. 8. − 29. 8.

Příměstský sportovní tábor − termíny: I. turnus: 

7. 7. − 11. 7., II. turnus: 28. 7. − 1. 8., III. turnus: 4. 

8. − 8. 8.

Cena: 900 Kč

Příměstský přírodovědný tábor – termíny: I. 

turnus: 14. 7. − 18. 7., II. turnus: 21. 7. − 25. 7., III. 

turnus: 11. 8. − 15. 8., IV. turnus: 18. 8. − 22. 8.

Cena: 1050 Kč

Přihlášky k dispozici od 3.března osobně v MDDM 

nebo ke stažení na www.mddmostrov.cz.

Plavecké kurzy

V týdnu od 25. března začne jarní cyklus 

desetihodinových plaveckých kurzů pro 

začátečníky, pokročilé a pro rodiče s dětmi. 
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AKTUALITY Z MĚSTA

ZUŠ V BŘEZNU

OSTROVSKÝ MUZEJNÍ SPOLEK 
UVEDEN V ŽIVOT

Divadelní program:

14. 3. MINIDIVadélko, 17.00 

hod. Premiéra souboru HOP-

HOP M.Kšajtová/I.Konývková. 

Zápisník Norberta Borovičky, 

hrají: Norbert − Tadeáš 

Novák, Kečup − Jan Roháč, 

Doležálek − Patrik Šolc, 

Bluzón − Vít Bauchner, Jarolím − Štěpán Liška, 

tělocvikář − Vojtěch Palm. Hudba: Vlastislav 

Mareš. Režie: Irena Konývková. Repríza souboru 

HOP-HOP I. Konývková: Betlémská hvězda. 

Hrají: Pastýřka − Heda Navrátilová, vesničané, 

dívky, hospodyně: 

Lucie Bursíková, Jana Ďuržová, Sára Horčičková, 

Karolina Joo, Barbora Kocifajová, Michaela 

Loukotová, Lucie Ratajčáková, Sára Weithalerová. 

Hudba: Vlastislav Mareš. Hraje: soubor Písk-Písk. 

Vstupné dobrovolné.

Mimo Ostrov

27. 3. Interní koncert. V sále ZUŠ zahrají žáci 

hudebního oboru. V 17.00 hodin.

Akce mimo Ostrov:

13. a 14. 3. Okresní kolo v přednesu. Dětská 

scéna Karlovy Vary, zúčastní se žáci literárně 

dramatického oboru.

18.3. Krajské kolo soutěže ZUŠ. Kytarové soutěže 

se v ZUŠ Kraslice zúčastní žáci školy.

20. 3. Krajské kolo soutěže ZUŠ. Klavírní soutěže 

se v ZUŠ J. Jindřicha Cheb zúčastní žáci školy.

21. 3. − 23. 3. Wolkerův Prostějov. V Klatovech 

se soutěže LDO zúčastní žáci Ireny Konývkové.

Jaroslav Chmelík, 

zástupce ŘŠ ZUŠ Ostrov

Kabelová televize Ostrov pro své diváky připravila 

zajímavou nabídku. Pokud si předplatíte speciální 

programový balíček obsahující programy HBO 

HD, HBO 2 a HBO Comedy na šest měsíců, získáte 

navíc jeden měsíc vysílání zdarma. 

HBO je známé po celém světě vysíláním těch 

nejlepších a nejznámějších filmů, seriálů, přenosů 

z prestižních událostí ze světa filmu a zábavy 

a vysoce ceněnou originální produkcí. Téměř 

každodenní premiéry zaručují divákovi ten 

nejlepší zážitek a jistotu, že pořad uvidí dříve, než 

na jakémkoli jiném televizním kanálu. Diváci HBO 

mají také možnost vidět pořady, které nejsou 

vysílány v kinech ani na DVD a na HBO mají svou 

televizní premiéru. HBO přináší skvělý divácký 

zážitek každému členovi rodiny, v nejširší nabídce 

filmů a seriálů si vybere opravdu každý.

Dne 24. ledna 2014 se po více jak třech 

měsících příprav uskutečnila zakládající schůze 

Ostrovského muzejního spolku, na níž byl zvolen 

i první výbor spolku ve složení: Mgr. Lukáš 

Hanzl − předseda, RNDr. František Wohlmuth 

– místopředseda, Lenka Nováková Dis. − 

hospodářka spolku, Jiří Lázinka – člen výboru, 

Miroslav Kubín – člen výboru. Dále byla zvolena 

revizní komise ve složení: Bc. Oldřich Boček − 

předseda, Ing. Václav Hanzl − člen. 

Hlavním cílem spolku je směřovat k vybudování, 

udržování a zvelebování muzea v Ostrově jako 

důstojného stánku vědy a kultury. Chceme 

rovněž přispět k prezentaci města, jeho kulturní 

kontinuity a v neposlední řadě i rozvoji badatelské 

činnosti v regionu Ostrovska. 

Kontakty: ostrovskymuzejnispolek@email.cz

informace: www.ostrovskymuzejnispolek.e-

stranky.cz

Facebook: Ostrovský muzejní spolek/Facebook

Mgr. Lukáš Hanzl

Zájemci se mohou přihlašovat od 3. března 

v  domě dětí v pracovní dny od 8.00 do 18.00 

hodin. 

Út 25. 3.  15 − 16 hod., neplavci a plavci

 16 − 17 hod, neplavci a plavci

St 26. 3. 16 − 17 hod., rodiče a děti

Čt 27. 3.  15 − 16 hod., neplavci a plavci

 16 − 17 hod., neplavci a plavci

Víceúčelové hřiště i fotbalové minihřiště s umělým 

trávníkem, univerzální hřiště, kuželkářská dráha, 

lezecí stěna a kostka, lanová pyramida, minigolf 

a stolní tenis budou od 16. března otevřeny 

od pondělí do pátku do 18.00 hod., v sobotu 

a neděli od 10.00 do 18.00 hod. Pouze v případě 

příznivého počasí. Informace ke všem akcím 

i k činnosti kroužků: po − pá 8.00 − 18.00 hodin 

v domě dětí (tel. 353 613 248, 731 615 657).

Bc. Šárka Märzová, 

vedoucí oddělení MDDM Ostrov

Den pro Tibet

So 8. 3., od 10.00 do 19.00 hod.

Již posedmé pořádá sdružení Taši Delé ve 

spolupráci s Ekocentrem MDDM Ostrov akci 

s  názvem Den pro Tibet. Tato akce je zařazena 

do programu Festival pro Tibet 2014 a je vhodná 

jak pro děti tak jejich rodiče. Můžete se těšit na 

hudební dílnu, výtvarnou dílnu, čajovnu, etno 

a  tibetský krámek, pískové mandaly a mandaly 

pro zvířátka. Bude probíhat promítání filmů 

o  Tibetu a zazní meditační hudba. Dobrovolné 

vstupné bude věnováno na projekty adopce na 

dálku v Indii a Nepálu. Za sdružení Taši Delé zve 

Martin Jiřík (bližší informace na tel. 604 729 536)

Světový den vody

So 22. 3. 2014, od 13.00 do 16.00 hod.

Světový den vody neboli World Water Day určila 

v roce 1993 Organizace spojených národů. 

Voda, a hlavně pitná nezávadná voda, je jedním 

z největších bohatství, které nám naše planeta 

dává. V tento den si zároveň připomínáme, že na 

světě žije přes miliardu lidí, kteří mají nedostatek 

pitné vody a jsou tak přímo ohroženi na svém 

zdraví. Ekocentrum ve spolupráci s  odborem 

životního prostředí, Gymnáziem Ostrov 

a  akciovou společností Vodárny a kanalizace 

Karlovy Vary – Vodakva zvou malé i velké děti 

a  jejich rodiče na odpoledne plné zajímavostí 

a  užitečných informací o vodě. Odpoledne plné 

pokusů, zkoumání, pozorování pitné i znečištěné 

vody, vyzkoušení si měření Ph vody, přefiltrování 

známé limonády, menší děti si vyzkouší 

jednoduché hry s vodou. Akce bude zakončena 

divadelním představením o vodě v podání 

divadelního souboru při DK Ostrov. 

Informace k dubnovému Dni Země

Dům dětí ve spolupráci s ekocentrem 

a občanským sdružením Benjamin připravuje na 

19. dubna ekologický Den Země, na který vás už 

EKOCENTRUM V BŘEZNU

nyní srdečně zveme. Sbírat budeme starý papír 

(nejlépe tříděný), plastové lahve (sešlapané − 

s víčky i bez), plastová víčka, monočlánky, kelímky 

(zasunuté do sebe), hliníková víčka od jogurtů 

a  drobné vysloužilé elektrospotřebiče (počítače, 

mobily, žehličky, fény, kulmy, rádia,...). Pokud 

chcete sami aktivně přispět k ochraně životního 

prostředí, rádi vás přivítáme.

Otevírací doba o víkendech

Od 22. 3. každou sobotu a neděli 9.00 − 12.00 

hod. a 13.00 − 17.00 hod., všední dny 13.00 − 

17.00 hod.

Po zimním období ekocentrum otevírá své dveře 

i  o víkendech a to od 9.00 do 12.00 hod. a od 

13.00 do 17.00 hod. Můžete se bezplatně přijít 

podívat jak na venkovní voliéry, tak do vnitřních 

prostor jednotlivých chovatelských učeben. Po 

domluvě se službou si budete moci i nějaké to 

zvířátko nakrmit. 

Ve všedních dnech je pro veřejnost otevřeno od 

13.00 do 17.00 hod. V dopoledních hodinách rádi 

přivítáme děti z mateřských, základních i středních 

škol na prohlídky s odborným výkladem. 

Těšíme se na vás. Informace k akcím i k činnosti 

kroužků ekocentra: po − čt: 10.00 − 18.00 hod., pá 

10.00 − 16.00 hod. (tel. 353 842 389, 731 615 658).

Petra Žlutická, 

vedoucí Ekocentra MDDM Ostrov
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AKTUALITY Z MĚSTA

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ V PRŮBĚHU 
TEPLOFIKACE

AKTUALITY Z NEMOCNICE 
OSTROV

Na preventivní USG vyšetření prsů za poplatek 

ve výši 300 Kč se mohou klientky objednávat na 

sonografickém pracovišti radiodiagnostického 

oddělení Nemocnice Ostrov. Vyšetření je šetrné 

a  je vhodné pro dívky a ženy do 45 let. Provádí 

se bez dlouhých čekacích dob, bez doporučení 

lékaře a na kvalitním sonografickém přístroji. 

Vyšetření trvá zhruba deset minut. Výsledek 

obdrží klientka ihned po vyšetření. V případě 

nálezu poskytne lékař klientkám odborné 

poradenství, vysvětlí možnosti dalšího vyšetření 

a zajistí vyšetření na mamoscreeningu. V případě 

zájmu objednání na vyšetření volejte na telefonní 

číslo 353 364 174.

1. únorem 2014 byl zahájen ostrý provoz 

psychiatrické infolinky a telefonické krizové 

intervence. Záměrem zavedení psychiatrické 

infolinky je zlepšení komunikace mezi klienty, 

podání informace klientům o možnosti terapie, 

odpovědi klientům na nejčastější otázky z terénu, 

podmínky přijetí na psychiatrické oddělení 

apod. Provozní doba psychiatrické infolinky je 

od pondělí do pátku od 8 do 14 hod. Kontakt na 

psychiatrickou infolinku: 739 380 251. 

Nemocnice Ostrov podala v prosinci 2013 na 

Ministerstvo zdravotnictví ČR žádost o udělení 

akreditace pro kvalifikační kurz Sanitář. Kurz je 

určen k získání odborné způsobilosti k výkonu 

zdravotnického povolání SANITÁŘ. Vzdělávací 

program je určen jak pro zaměstnance NO, tak 

i další zájemce o zvyšování kvalifikace nebo 

rekvalifikaci z okolních zařízení a  regionu. 

Informace o realizaci akreditovaného 

vzdělávacího kurzu Sanitář bude zveřejněna 

a  umístěna na webových stránkách Nemocnice 

Ostrov.

Dne 4. března 2014 bude v Nemocnici Ostrov 

zahájen další předporodní kurz pro nastávající 

maminky. Kurz stojí 500 Kč a potrvá sedm 

týdnů. Je vhodný pro těhotné od ukončeného 

24. týdne těhotenství. Součástí kurzu je prohlídka 

porodního sálu v ostrovské nemocnici a mimo 

jiné i možnost konzultace s porodníkem, 

anesteziologem, pediatrem a zdravotní sestrou 

novorozeneckého oddělení. Lekce probíhají vždy 

každé úterý od 16.00 do 18.00 hod. pod vedením 

porodní asistentky. Přihlásit se je možné i během 

probíhajícího kurzu. V případě absolvování 

a řádného uhrazení předporodního kurzu je 

doprovod u porodu zdarma. Schéma odborných 

přednášek: prenatální období, fyziologický 

porod, nefyziologický porod, šestinedělí, kojení, 

péče o novorozence a kojence, závěrečná lekce.

Andrea Zvolánková, 

PR specialistka Nemocnice Ostrov

Jak jsme vás informovali v lednovém vydání 

Ostrovského měsíčníku, v průběhu letošního 

roku plánuje Ostrovská teplárenská, a.s. výměnu 

tepelných rozvodů v okolí Lidické ulice. Dopravní 

opatření, které stavba vyvolá, jsou schématicky 

znázorněna na mapě. Zda všechna tato opatření 

budou platná po celou dobu výstavby bude 

upřesněno po výběru zhotovitele (který bude 

dokončen nejpozději v březnu). V dotčených 

místech budou samozřejmě nainstalovány 

přenosné dopravní značky upravující provoz 

v době stavby. Termín realizace stavby je plánován 

Zdroj: OT a.s.

od začátku dubna do poloviny listopadu 

letošního roku. Akce je částečně financována 

z dotací Evropské unie.

Tímto se předem omlouváme za způsobené 

komplikace. Rádi bychom vás však ujistili, že celá 

akce je od začátku připravována s důrazem na 

co nejmenší dopravního omezení. Podrobnější 

popis dopravních opatření a další informace 

o této akci budou průběžně zveřejňovány na 

webových stránkách Ostrovské teplárenské, 

a.s. (www.ostrovska-teplarenska.cz). Případné 

dotazy také můžete zaslat na emailovou adresu 

tajer@ostrovska-teplarenska.cz. 

Ostrovská teplárenská, a.s.

Ve spolupráci s Domem kultury Ostrov pořádáme oblíbenou

Jarní dětskou burzu
vše pro děti od 0 do 12 let (oblečení, hračky, kočárky, autosedačky apod.)

Prodej bude V SOBOTU 30. BŘEZNA 2014 OD 10 DO 16 HODIN
v předsálí v prvním patře v DK.

Číslo prodávajícího a další informace obdržíte na: detska.burza@email.cz

Za tým burzy se na Vás těší Dáša Machková

Dveře Rodinného centra Ostrůvek jsou otevřené 

i mužům. Sobotní dopoledne patří právě jim 

a jejich ratolestem. Dvakrát do měsíce se scházejí 

se svými dětmi a zpestřují si tak společné chvilky 

výlety, hraním, klábosením nebo činnostmi jako 

je šlapání zelí, výrobou kvásku, opravou židliček 

a hraček…

Sama za sebe musím říci, že sobotní dopoledne 

mám pro sebe a je to prima relax . Zacvičím 

si, nakoupím a uvařím bez otázek své zvídavé 

a  upovídané dcery, kterou nade vše miluji, ale 

již jsem si zvykla, že dopoledne patří jen mě. 

Společné chvilky s mužskými a dětmi si chválí 

také můj manžel a zároveň lektor, který říká, že „je 

to jiné než s babama“.

Takže pánové, neváhejte a přidejte se k této partě.

Pavlína Lišková, RC Ostrůvek

TÁTO, DĚDO, POJĎ SI HRÁT
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PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL / KULTURNÍ AKCE

Úspěšní chemici (zdroj: GO). Soutěžní bobování (zdroj: ZŠ Májová).

V rámci nového projektu Edison k nám přijelo 

sedm zahraničních hostů z Brazílie, Mexika, 

Indonésie, Vietnamu, Číny, Turecka a Egypta. 

Jsou to studenti z vysokých škol a u nás chodí do 

vybraných hodin angličtiny i dalších předmětů 

a seznamují naše studenty se zvyky, tradicemi 

a situací ve svých zemích. Komunikačním jazykem 

je samozřejmě angličtina. Cílem projektu je 

spojovat mladé lidi odlišných kultur a národností 

a  prolomit tak prohlubující se mezikulturní 

bariéry. Projekt zaštiťuje a  zprostředkovává 

studentská organizace AIESEC, což je největší 

studenty řízená organizace na světě.

V posledním lednovém týdnu se v Praze na 

Vysoké škole chemicko–technologické a na 

Univerzitě Karlově konalo národní (celostátní) 

kolo 50. ročníku Chemické olympiády. Do nejtěžší 

kategorie A se z naší školy probojovali Adam 

Přáda, Jan Šugar a Soňa Ondrušová. Do kategorie 

B se probojovali opět Jan Šugar a Zdeněk Leitner. 

Soutěžit bylo možné jen v jedné kategorii, a tak 

si musel Jan vybrat − zvolil tu těžší (A), což pro 

něj znamenalo konkurenci o dva roky starších, 

mezinárodními koly protřelých soutěžících. Adam 

Přáda získal v kategorii A první místo a Jan Šugar 

třetí místo! Adam i Jan tak postupují do boje 

o  mezinárodní kolo v Hanoji. Soňa Ondrušová 

byla třicátá čtvrtá. Celkem v této kategorii bylo 

sto deset soutěžících. V kategorii B byl Zdeněk 

Leitner jedenáctý z více než dvě stě padesáti 

soutěžících.

V okresním kole dějepisné olympiády, které 

v  lednu proběhlo v Karlových Varech, excelovali 

naši kvartáni Daniel Bleha a Nguyen Tien Tiep Anh 

(Milan). Daniel s přehledem zvítězil, Milan obsadil 

druhé místo! Oba chlapci se tímto kvalifikovali 

do krajského kola. V únoru se v Karlových Varech 

konala okresní kola olympiády z německého 

jazyka. V kategorii III. A se Dominika Dvořáková 

(V7.A) umístila na krásném 3. místě a postupuje 

do krajského kola. V kategorii II. B se Linh Krausová 

(V3.B) umístila na 1. místě a porazila i o rok starší 

soutěžící! Kateřina Nekvindová (V4.B) se umístila 

na 2. místě. Obě děvčata postupují do krajského 

kola. Lucie Fiedlerová obsadila krásné 4. místo, 

čímž Gymnázium Ostrov zcela jasně ovládlo 

tuto kategorii! V okresním kole Matematické 

olympiády (konalo se v lednu) se z celkového 

počtu dvaceti dvou žáků karlovarského okresu 

umístil na 2. místě Jan Pauch z kvarty B.

Všem úspěšným reprezentantům děkujeme 

a gratulujeme!

Mgr. Libor Velička

CELOSTÁTNÍ ÚSPĚCHY 
GYMNÁZIA OSTROV

V lednu se v tělocvičnách 1. ZŠ odehrál první 

florbalový turnaj ze seriálu o Zimní pohár MDDM. 

Jako první soutěžily florbalistky ze 6. a 7. tříd. Po 

celém dopoledni velkých soubojů skončily na 

4. místě a chlapci 6. − 7. tříd obsadili 3. místo. 

Chlapci 9. tříd se zúčastnili finále okresního kola 

ve florbalu v Karlových Varech v rámci sportovní 

olympiády 2. stupně. Vybojovali 3. místo. 

Gratulujeme! Naše škola se stala pořadatelem 

okresního kola olympiády v českém jazyce. Školu 

zastupovali žáci z 9. C Eliška Havlanová a Wojciech 

Morawiec. Soutěžící ze 4. a 5. tříd se vypravili 

do Merklína na další soutěž Malé sportovní 

olympiády. Jednalo se o skupinu okresního kola 

v přehazované. Naše družstvo se i přes velikou 

snahu umístilo na 5. místě. Reprezentovali nás tito 

žáci: Tereza Fabryová, Tereza Matějková, Tereza 

Brožová, Lucie Bořková, Veronika Řeřichová, 

Lukáš Volf, Filip Waiz, Miroslav Gašperík, Michal 

Kiš a Šimon Bílek. V sobotu 8. února pokračoval 

Zimní pohár MDDM ve florbale. Tentokrát nás 

reprezentovali chlapci z 2. a 3. tříd. Přinesli si 

pohár za 2. místo. Gratulujeme! Ve školní družině 

se uskutečnily velké bobové závody. Sněhová 

nadílka byla pěkná, atmosféra skvělá, děti si to 

velmi užily. Na prvních místech v jednotlivých 

odděleních se umístili: Vítek Podivín, Vilda Šmídl, 

„David“, Lucka Fořtová aPéťa Kurtin. Gratulujeme 

nejen vítězům, ale i všem závodníkům. 

ŽIJEME OLYMPIÁDOU. V těchto dnech nebyl 

nikdo, kdo by netušil, co se odehrávalo v Soči. 

Povídali jsme si o olympiádě a této tématice 

se věnovali i ve výtvarné výchově. A tak naše 

chodby zdobí maskoti olympiády z tvorby 4.  A 

a 2. B, olympijské kruhy v podání 5. a 3. tříd, 

olympijské piktogramy 4. A. Škola dále pokračuje 

v projektech Pár informací o programu Erasmus +. 

Navazuje a nahrazuje LLP, program Evropské 

Unie, pro roky 2007 − 2013. Škola se v tomto 

programu zapojila do části Comenius, kde nejen 

měla partnerství škol − SMILE, ale byla i hostující 

institucí asistenta Comenius v loňském roce. 

Také vyučující angličtiny vycestovali na jazykové 

a metodické kurzy do Oxfordu, Irska a na Maltu. 

Škola by ráda navázala na předchozí úspěchy 

projektů a zapojila se znovu hlavně v KA1 (klíčová 

akce týkající se jazykového vzdělávání učitelů) 

a  KA2 (partnerství škol popř. dalších institucí). 

Více na www.3zsostrov.cz

Mgr. Michaela Budaiová

MÁJOVÝ TROJLÍSTEK INFORMUJE

Sníh a ledový vítr ze severu, který letos jen krátce 

zavál prostorami kostela Zvěstování Panny Marie, 

s příchodem jara vystřídá výstava, jež bude vonět 

dřevem, hlínou a rozzáří se barvami. Jako první 

jarní květina zde vykvete PAMPEKLEC – a pohled 

na ni nebude jen tak ledajaký.

Umělecké sdružení PAMPEKLEC se postupně 

formovalo během řezbářských sympozií na 

nedalekém hradě Hauenštejně, aby nakonec 

vystoupilo v roce 2012 v rámci první společné 

výstavy, jež měla přispět k záchraně zámku 

v  Chodové Plané. Od té doby uskutečnilo 

sdružení sedm nových výstav a nabídky dalších se 

jen hrnou. Jádro této skupiny tvoří Karin Doudová 

(keramika), Jaroslav Koděra (dřevěné reliéfy), 

Ivana Kubíčková (obrazy), Petr Eschler (dřevěné 

plastiky) a Iva Tůmová (keramika). Pokusíme 

se vám blíže představit alespoň jednoho ze 

zakládajících členů této skupiny: Petr Eschler 

je sochař, designér a fotograf. Žije a tvoří na 

Moravě, v Olomouci. Je členem Unie výtvarných 

umělců. Má rád čisté přírodní materiály. Zabývá 

se především tvorbou dřevěných plastik 

a výrobou jedinečného dřevěného nábytku. Díla 

Petra Eschlera si našla cestu nejen do mnoha 

evropských zemí, ale také na všechny další 

kontinenty: do Austrálie, Severní a Jižní Ameriky, 

Asie a dnes už i Afriky. Samostatně vystavuje od 

roku 1988 – doma i v zahraničí. 

A kde se vlastně vzal podivný název, který si 

sdružení vybralo jako své jméno? 

„Jiří Suchý kdysi zkoušel zkřížit pampelišku 

s koniklecem. Chtěl vytvořit konilišku, vznikl 

ale pampeklec. Je to krásné vyjádření toho, že 

jsme sice lidé s různým výtvarným zaměřením, 

ale myšlenkově na stejné vlně. Spojení technik 

zdánlivě nesourodých, přitom se navzájem skvěle 

doplňujících,“ vysvětlila s úsměvem jedna ze 

zakládajících členek sdružení keramička Karin 

Doudová. 

Zveme vás tedy na výstavu plnou vůně, barev 

a  humoru, kde nebudou ochuzeni dospělí ani 

dětští návštěvníci. Vernisáž výstavy se koná 

v sobotu 22. března od 17.00 hod. v kostele 

Zvěstování Panny Marie v Ostrově.

Eliška Failová, 

vedoucí kláštera (red. kráceno)

KDYŽ VYKVETE PAMPEKLEC

Zdroj: DK Ostrov.



11OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK | BŘEZEN 2014

KULTURNÍ AKCE

Fraška plná humorných záměn i dramatických 

zvratů s nečekanou pointou. Mladí manželé Tom 

a Linda s napětím očekávají pracovnici z úřadu 

pro adopci dětí. Jenže velké komplikace způsobí 

dva Tomovi bratři se svými „geniálními nápady“. 

V  domě kultury vám tuto hru představíme 

9. dubna od 19.30 hod. v divadelním sále domu 

kultury.

Je to vůbec poprvé, kdy Ray Coony a jeho syn 

Michael napsali společně hru. Oba Coonyové 

patří nesporně k nejlepším a nejhranějším 

anglickým komediografům. Původní název jejich 

frašky zní: Tom, Dick a Harry. Jsou to jména tří 

bratrů, kteří žijí v současném Londýně. Vlastní 

příběh, plný humorných záměn i dramatických 

zvratů, se odehraje během několika hodin. Začíná 

jednoho letního rána, kdy manželé Tom a Linda 

Kerwoodovi s napětím očekávají pracovnici 

z  úřadu pro adopci dětí, která má rozhodnout 

o jejich dalším osudu. Postupně však musí čelit 

nečekaným problémům: počínaje pašovanými 

cigaretami a konče tajuplným pytlem, který je 

zdrojem četných veselých i téměř hororových 

zápletek. Přitom většinu komplikací mají na 

svědomí Dick a Harry se svými „geniálními 

nápady“, jak pomoci Velkému bratru Tomovi. 

Pointa je opravdu nečekaná. Vstupenky na toto 

představení jsou již v prodeji.

Olga Želenská, která je ředitelkou Divadelní 

společnosti Háta, která hru do Ostrova “přiveze“ 

o ní pro OM uvádí: „Práce na tomto představení 

byla bezvadná, protože jsem se obklopila samými 

bezvadnými lidmi. Zkoušeli jsme asi dva měsíce 

a obešlo se to bez konfliktů. V této konverzační 

komedii exceluje především Martin Zounar. V září 

ve spolupráci s produkcí DK v Ostrově uvedeme 

anglickou komedii Vztahy na úrovni. Na podzim 

pak plánujeme zkoušet novou hru Do ložnice 

vstupujte jednotlivě, kterou domu kultury určitě 

také nabídneme.“

Režie: Lumír Olšovský

Hrají: Adéla Gondíková, Ivana Andrlová, Vlasta 

Žehrová, Olga Želenská, Jana Birgusová, Jana 

Zenáhlíková, Lucie Svobodová, Martin Zounar, 

Filip Tomsa, Pavel Nečas, Zbyšek Pantůček, Marcel 

Vašinka, Petr Pospíchal, Jan Přeučil, Petr Gelnar, 

Lukáš Pečenka, Lumír Olšovský.

Martina Pavlasová, 

propagační specialistka

TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH ANEB 
PODIVNÁ RODINKA

Zdroj: DK Ostrov.

KONCERT ELTONA JOHNA „THE MILLION DOLLAR PIANO“

Aerofilms uvede jeden z nejoceňovanějších 

a  nejpůsobivějších koncertů světa. K vidění 

bude nejen na plátnech českých a slovenských 

kin, ale po celém světě v březnu 2014. Dům 

kultury Ostrov uvede tento koncert ve velkém 

kině 19.  března od 20.00 hod. Světově proslulý 

zpěvák, textař a interpret, legendární Elton John, 

odehraje kritikou nadšeně přijatý koncert „THE 

MILLION DOLLAR PIANO“ v Koloseu v Caesarově 

paláci v Las Vegas. Koncert „THE MILLION DOLLAR 

PIANO“, který Elton odehraje v rámci koncertní 

série v Caesarově paláci, sklízí bouřlivé ovace 

a  obsahuje největší hity z celé Eltonovy kariéry, 

včetně písní „Rocket Man“, „Tiny Dancer“, „Saturday 

Night’s Alright for Fighting“, „I’m Still Standing“, 

„Goodbye Yellow Brick Road“, „Crocodile Rock“ či 

„Your Song“. 

Ústředním bodem celé show je piano, které dalo 

koncertu jméno – zázrak techniky s více než 

šedesáti osmi LED obrazovkami z dílny společnosti 

Yamaha. Koncertní křídlo, jehož výroba trvala 

téměř čtyři roky a jež představuje výdobytek 

nejnovějších technologií, tvoří dokonalý vizuální 

doprovod k Eltonovým nejslavnějším hitům 

a  pomocí měnících se obrazů skvěle doplňuje 

písně, které si tolik oblíbili zpěvákovi fanoušci. 

Piano, které dokáže vykouzlit náladový podkres 

a divákům přináší ojedinělý zážitek, váží téměř 

půldruhé tuny. Strhující podívanou završuje 

působivá a do nejmenšího detailu promyšlená 

scénografie v barokním stylu, kterou vytvořil tým 

designérů Marka Fishera a  Patricka Woodroffea. 

Fisher (známý coby autor scény koncertního turné 

„The Wall“ od Pink Floyd či scény slavnostního 

zahájení a zakončení Olympijských her v Pekingu 

v roce 2008) spolu s  Woodroffem vytvořili 

úchvatnou světelnou show, která dokonale 

souzní s celou scénou i ústředním pianem.

Sám Elton dodává: “V Las Vegas si to opravdu 

užívám, protože to pro mě vždycky byla výzva 

a chtěl jsem tu předvést co nejlepší show. Když 

lidem dáte skvělou hudbu a podívanou, takže 

je to baví a mají pocit, že za své peníze dostali 

to nejlepší, tak není co řešit. Na světě podle 

mě nemůže být velkolepější show než právě 

v Koloseu v Las Vegas.“

Vstupenky zakoupíte v Infocentrech města Ostrov 

nebo online na www.dk-ostrov.cz

Martina Pavlasová, 

propagační specialistka

Dům kultury slaví 1. května šedesát let od položení 

základního kamene (1954 − 2014). V rámci této 

oslavy bychom rádi uskutečnili malou výstavu, 

která by se skládala z fotografií domu kultury 

a přilehlého okolí v letech dávno minulých. Pokud 

tedy máte fotografii, která mapuje dům kultury 

v období minulého režimu a chcete se s námi 

o ni na výstavě podělit, zašlete ji oskenovanou 

ve formátu jpg na email: pavlasova@dk-ostrov.

cz, nebo ji doneste do IC Domu kultury Ostrov, 

kde ji referentky oskenují za vás. Nezapomeňte 

přidat vaše jméno, v případě, že máte k fotografii 

popisek, také ho rádi zveřejníme. Zasláním či 

předáním fotografie k oskenování souhlasíte, že 

její kopie je ve vlastnictví archivu DK, který s  ní 

následně může dále pracovat a propagovat tak 

svůj objekt. Doufáme, že se fotografií sejde takové 

množství, aby výstava byla možná.

Martina Pavlasová, propagační specialistka

ŠEDESÁT LET DOMU KULTURY

Infocentrum Jáchymov zve všechny na kažoroční 

Josefskou zábavu, která se uskuteční 21. března 

2014 od 20.00 hodin na hotelu Panorama. K tanci 

a poslechu hraje Karlovarské „trio“ FRYZÚR, 

působící na české i zahraniční hudební scéně již 

dvanáctým rokem. Akci pořádá SDH Jáchymov. 

Vstupenky zakoupíte v předprodeji od 4. března 

v Infocentru Jáchymov nebo na místě za 150 Kč.

Anna Plačková, 

vedoucí IC Jáchymov

JOSEFSKÁ ZÁBAVA

Zdroj: DK Ostrov.
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KŘÍŽOVKA

TAJENKA KŘÍŽOVKY

Vážení luštitelé, správné znění tajenky z minulého čísla zní: „VŠE, CO JE V ČLOVĚKU KRÁSNÉ, JE OČÍM NEVIDITELNÉ“. Výherkyněmi 

vstupenek se stávají paní Radka Pospíchalová a paní Alena Oriabincová (obě z Ostrova). Gratulujeme! 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 (tvorbu křížovky 

zajišťuje grafická společnost Samab Brno Group a. s.). 
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ROZHOVOR

ELIŠKA FAILOVÁ

V únoru posílila řady redakční rady Ostrovského 

měsíčníku slečna Eliška Failová, již jste si 

pravděpodobně zvykli vídat v roli vedoucí 

klášterního areálu. Bylo tedy nasnadě položit 

jí několik otázek, vztahujících se nejen 

k  jejímu současnému pracovnímu působení 

ale i  osobním zálibám. Hovořili jsme tak spolu 

o přípravách různých kulturních akcí, odkazu 

markraběnky Sibylly Augusty, historických 

kostýmech i vztahu k dějinám obecně.

V únoru jste se stala novou členkou redakční 

rady po odcházející Mgr. Čepelákové, do 

měsíčníku sama přispíváte vcelku pravidelně...

co od své nové role očekáváte?

Nahradit místo po paní Čepelákové a obsáhnout 

její znalost a zkušenosti je úkol téměř nadlidský. 

Nicméně, jsem odhodlána se plně podílet na 

přípravách Ostrovského měsíčníku a přispívat do 

něj nejen jménem klášterního areálu.

U Einsiedelnské kaple v Ostrově (zdroj: E. Failová).

Čtenáři Vás však zatím znají spíše právě jako 

vedoucí klášterního areálu, tedy osobu, která 

uvádí jednotlivé výstavy a představení. Co vše 

však tato práce obnáší?

U příprav výstav a koncertů jde v mém případě 

především o nápad a pak vztah k danému tématu. 

Tedy, pokud koncert či výstava připadají zajímavé 

mně, tak pak už se pouze snažím přenést své 

nadšení pro věc i na ostatní. Mám ráda především 

hravé výstavy, při kterých není návštěvník jen 

pasivním pozorovatelem.

Zhruba za rok svého působení máte za sebou 

úspěšné akce jako byly večerní hrané prohlídky 

s ochotníky nebo výstava o stavebnici Merkur. 

Na co se Ostrovští mohou těšit v tomto roce?

Rok 2014 je rokem české hudby, chtěli bychom 

vyzdvihnout autory, kteří mají výročí. Jedním 

z nich je i Karel Kryl, který slaví sedmdesát let od 

svého narození a dvacet let od úmrtí. Koncert 

věnovaný jeho památce bychom chtěli zařadit na 

měsíc listopad. A ve spolupráci se Spolkem přátel 

města Ostrova připravujeme na září ke Dnům 

evropského dědictví výstavu k tématu 1. světové 

války.

Již několikrát jste se vyjádřila, že byste ráda 

oživila historii kláštera spjatou s osobou 

markraběnky Franzisky Sibylly Augusty a celého 

rodu sasko-lauenburských. Máte v tomto směru 

nějaké dosud nerealizované nápady?

Františka Sibylla mě jako historická postava 

velice zaujala. A ráda bych v jejím „oživování“ 

pokračovala. Krom toho, že v letošním roce 

chceme oživené prohlídky kláštera dvakrát 

zopakovat, určitě se objeví i jako host během 

Klášterních slavností.

Před nástupem do kláštera jste hodně 

spolupracovala s Horním hradem a různými 

historickými skupinami, posloužily Vám tyto 

kontakty i ve Vašem novém působišti?

Zkušeností a kontaktů z Horního hradu bylo 

opravdu spoustu, ale ne všechny se hodí do 

úctyhodných barokních bran kláštera. Ze svého 

kočování po historických slavnostech v našem 

kraji mohu načerpat spoustu inspirace o tom, jak 

se takové akce dají pořádat.

Vaší velkou zálibou byly historické kostýmy, 

před dvěma lety jste s nimi seznámila v rámci 

rozhovoru i čtenáře Ostrovského měsíčníku, 

máte na tyto koníčky nyní ještě čas? 

Historické kostýmy byly dříve mou největší 

láskou, ale šít je bohužel už nezvládám. Nicméně 

na Klášterních slavnostech bude nejedna z dam 

oděna do barokních šatů, které v současné době 

nechávám šít právě pro tuto příležitost.

Z Vašich aktivit je patrné, že máte ráda historii, 

řekl bych zvláště tzv. malé dějiny, tedy příběhy 

a  osudy běžných lidí na pozadí historických 

změn. Jak se člověk vůbec dostane k této zálibě?

Myslím, že za to částečně může dětská láska 

k pohádkovým příběhům. Pohádky zmizí, ale 

historie plná příběhů zůstává. První impulz pro mě 

byly dějiny výtvarného umění, od kterých jsem se 

přeorientovala na dějiny odívání a nakonec jsem 

se našla v dějinách místa, ve kterém žiji. 

Chtěla byste na závěr něco vzkázat čtenářům?

Ráda bych oslovila ty ze čtenářů, kteří za dobu 

otevření kláštera ještě nenašli chvíli, aby jej 

navštívili. Věřím, že jich nebude mnoho, ale určitě 

se nějací najdou. Tím spíš, že máme-li něco přímo 

pod nosem, považujeme to za samozřejmost 

a ztrácí to pro nás hodnotu. Ovšem žijeme-li 

ve městě Ostrově a chceme-li ovlivňovat jeho 

budoucnost, měli bychom dobře znát i minulost. 

Budu se tedy těšit na viděnou v klášteře.

Jan Železný, šéfredaktor

chle

tel./fax:
mobil:

S ochotníky v klášteře (zdroj: E. Failová).



KARATE MDDM OSTROV

Dne 19. ledna 2014 se naše závodnice Daniela 

Veselá, Natálie Kazatelová, Karolína Duřtová 

a Zuzana Tekely v doprovodu trenéra Ivo Hodíka 

a “realizačního týmu“ složeného z jejich rodičů 

zúčastnily 1. kola Krajské ligy mládeže 8. − 6. 

kyu. Závody se konaly ve Kdyni. Sjelo se sem 

celkem 83 závodníků a závodnic z 11 oddílů. 

I  když se jednalo o první závody v novém roce 

a  naše svěřenkyně měly menší tréninkovou 

pauzu z důvodu vánočních prázdnin a svátků, tak 

dokázaly zabojovat. Podaly takové výkony, které 

jim přinesly cenné medaile. 

KATA mladší žákyně 8. kyu (závodníků: 12)

1. místo: Tekely Zuzana 

KUMITE mladší žákyně − 41 kg (závodníků: 4)

2. místo: Tekely Zuzana 

KATA mladší žákyně 7. − 6. kyu (závodníků: 9)

3. místo: Natálie Kazatelová 

KUMITE mladší žákyně + 41 kg (závodníků: 4)

1. místo: Daniela Veselá 

Na další, v pořadí čtvrté nasazené závodnici 

Karolíně Duřtové se podepsalo menší nachlazení 

ale i patřičná dávka sportovní smůly. Přesto si 

Karolína domů odvezla krásný diplom a body 

za čtvrté místo ve svojí kategorii. Celkově jsme 

domů přivezli 2x zlato, 1 x stříbro, 1x bronz a 1x 

bodující čtvrté místo. Nyní je už jenom mojí milou 

povinností závodnicím poděkovat a držet palce 

do druhého kola, které proběhne 30. března 2014 

v Plzni.

Můj dík patří i celému našemu “rodičovskému 

realizačnímu týmu“. Oss! 

Ivo Hodík, vedoucí a trenér oddílu


