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Vážení čtenáři,
dovolte mi vás uvítat u srpnového vydání 
Ostrovského měsíčníku, které se převážně 
věnuje rekapitulaci na naše poměry vskutku 
velkolepé akce – otevření rekonstruovaného 
zámku a následného Dne pro Ostrov – jež 
oslovila širokou veřejnost. Trochu stranou 
všeobecné pozornosti však neprávem zůstala tzv. 
Pohledová zeď, jejíž obnova do téměř původní 
historické podoby (stále chybí ozdobná sousoší) 
si vyžádala obdivuhodnou zručnost restaurátorů. 
Ta spočívala v použití často již zapomenutých či 
alespoň netradičních technik barokních mistrů, 
jak o tom ve svém postřehu pojednává Vladimir 
Toman. Pohledová zeď přitom spolu s Dvoranou 
nebyly hrazeny z čistě městských prostředků, 
avšak podléhaly zařazení do přeshraničních 
projektů EU. Kromě Pohledové zdi tak za přispění 
evropských fondů prochází obnovou i nádherný 
zámek v sousedním Schwarzenbergu a městské 
muzeum v Kurort Oberwiesenthalu.
A právě do druhého z měst jsem se zajel podívat, 
abych si budovu osobně prohlédl. Kurort 
Oberwiesenthal je malebné horské městečko 
na druhé straně hranice, díky své nadmořské 
výšce přes 900 metrů známé jako klimatické 
lázně. V zimě profituje z přízně lyžařů a dalších 
sportovců, mimo sezónu v letních měsících 
je jeho život klidný, někdo by jej snad mohl 
nazvat i trochu ospalým. O to větší význam však 
místní přikládají možnostem, které jim nabízí 
vzájemná přeshraniční spolupráce s Ostrovem, 
díky níž mohou modernizovat městské muzeum 
a obohatit tak tamní kulturní život. Jedná se o 
původní historickou budovou, na níž je velmi 
šetrně napojena moderní stavba. Nejednoho 
návštěvníka pravděpodobně napadne, jaký 
význam toto propojení dvou měst, dvou 
kulturních staveb a projektů vlastně má. Pravdou 
samozřejmě zůstává, že ani tamní muzeum 
ani ostrovská Dvorana se navzdory svému 
významnému potenciálu zřejmě nestanou 
špičkovými výstavními síněmi světového 
významu, ani čistě sami o sobě neposlouží jako 
magnet přitahující davy zájemců ze vzdálených 
koutů obou zemí. Jejich nemalý význam však dle 

mého spočívá v tom, že pomáhají znovuobnovit, 
upevnit a rozvinout společné kulturní dědictví 
oblasti Krušnohoří (Erzgebirge), obohatit život 
místních obyvatel a zároveň krůček po krůčku 
(byť stále možná trochu nepřímo) budovat mosty 
mezi dvěma zeměmi a národy, jejichž vztahy 
během staletí procházely mnoha turbulencemi. 
Umění, řemesla, historie a kultura zde tak 
mají napomáhat nelehkému uvědomění si 
vzájemných kořenů společné evropské civilizace, 
jíž jsme všichni navzdory řadě přirozených 
rozdílů součástí. Jakkoli to snad někomu může 
znít trochu nadneseně, poslání to rozhodně není 
zanedbatelné...
Vážení čtenáři, mnoho inspirace při čtení 
Ostrovského měsíčníku vám přeje

Jan Železný, šéfredaktor  

Záběry z rekonstrukce Pohledové zdi (zdroj: Vladimír Toman).
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TÉMA MĚSÍČNÍKU

POSTŘEHY STAROSTŮ 
PARTNERSKÝCH MĚST

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ZÁMKU A DEN PRO OSTROV

modlitbu administrátor Římskokatolické farnosti 
Ostrov a Jáchymov P. Mgr. Marek Bonaventura 
Hric. Dvorana ostrovského zámku se v mžiku 
zaplnila návštěvníky a znovu se ujal slova starosta 
města Bc. Pavel Čekan. Po něm si opět vzal 
slovo JUDr. Martin Havel a pozdravit přítomné 
si nenechala ujít také náměstkyně ministra 
kultury PhDr. Anna Matoušková. Se slavnostními 
proslovy a zdravicemi se dostavili za řečnický 
pult rovněž zástupci z partnerských měst Rastatt 
(vrchní starosta Hans Jürgen Pütsch) a Wunsiedel 
(1. starosta Karl-Willi Beck) a projektoví partneři  
z měst Kurort Oberwiesenthal (starosta Dipl. Ing. 
Mirko Ernst), Schwarzenberg (vrchní starostka 
Heidrun Heimer), Breitenbrunn (starosta Ralph 
Fischer) a Annaberg-Buchholz (vrchní starostka 
Barbara Klepsch). Necelá hodina času pak byla 
vymezena pro komentovanou prohlídku interiéru 
zámku a vybraných reprezentativních místnostní, 
např. zastupitelského sálu a dalších jednacích 
místností, kanceláře starosty, místostarosty ad.
 
Pátek 11. července 2014 byl věnován veřejnosti 
a bohatému kulturnímu programu. Nejenže se 
znovu zpřístupnil zámek v rámci Dne otevřených 

Slavnostního otevření ostrovského zámku se 
účastnili i vrchní starostové německých měst,  
s nimiž Ostrov uzavřel partnerství. Jsou jimi 
Rastatt (Bádensko-Württembersko) v čele 
s Hansem Jürgenem Pütschem a bavorský 
Wunsiedel, reprezentovaný Karl Willi Beckem. 
Využili jsme tedy příležitosti a položili oběma 
z nich několik otázek. První logicky směřovala 
na dojmy z rekonstruované stavby, druhá se 
týkala významu vzájemného partnerství obou 
měst s Ostrovem, a to především realizovaných 
neinvestičních projektů.
 

Hans Jürgen Pütsch
Jak hodnotíte náš zrenovovaný zámek? 
Jsem nadšený. Jak už jsem se vyjádřil dnes ráno 
při slavnostním otevření, lidé zde v Ostrově  
a zvláště starosta mohou být pyšní na to, jakou 
nádhernou podobu zámek získal, s jakou láskou 
k detailům a ohledem na věrnost k původní 
historické podobě byl zrekonstruován a zároveň 
z druhé strany kolik moderních elementů zde 
našlo své uplatnění. Já můžu městu a obyvatelům 
Ostrova jen pogratulovat k tomuto dobrému 
řešení, myslím, že lépe jste to udělat nemohli.

Co pro Vás znamená partnerství s městem 
Ostrov a jak si představujete jeho budoucnost?
Partnerství má více momentů, na jedné 
straně je historická spojitost – v roce 1690 
markrabě bádenský Ludwig Wilhelm poznal 
Sibyllu Augustu, oženil se s ní, a tím vznikla 
věčná spojitost mezi naším městem Rastatt  
a Schlackenwerthem nynějším Ostrovem. Toto 
spojení nemůžeme přerušit a proto považuji  za 
velice důležité, abychom toto partnerství prožívali 
a udržovali ho. Druhý moment je také historicky 

Čtvrtek 10. července 2014 jednoznačně patřil  
v Ostrově slavnostnímu otevření Šlikovského  
a Lauenburského zámku a obnovené Pohledové 
zdi. Na pátek 11. července 2014 se dlouho 
dopředu připravoval bohatý kulturní program 
nejen pro ostrovskou veřejnost.
 

Úderem desáté hodiny byla ve čtvrtek zahájena 
v Oranžerii Václava Havla tisková konference. 
Na všetečné dotazy ze strany novinářské obce  
s přehledem odpovídali starosta města Bc. Pavel 
Čekan, předseda představenstva společnosti 
JURICA, a. s. Ing. Anton Jurica, vedoucí odboru 
investic pan Jiří Šuster a vedoucí odboru rozvoje  
a územního plánování Ing. Alexandra Fürbachová.  
 
V 11.00 hod. se před hlavním vchodem do budovy 
ostrovského zámku shromáždila početná skupina 
zvaných hostů, aby si nenechala ujít přestřižení 
slavnostní stuhy. O přestřižení pásky se podělili 
starosta města, projektant a zhotovitel v jedné 
osobě a náměstek hejtmana Karlovarského 
kraje pro oblast investic a grantových schémat, 
projektového řízení a informatiky a legislativy 
JUDr. Martin Havel. Po tomto aktu pronesl 

Zájem veřejnosti o prohlídku zámku byl obrovský (zdroj: Archiv MěÚ Ostrov).

Nechyběly ani kfelské kroje (zdroj: MěÚ Ostrov).

Slavnostní přestřižení pásky (zdroj: MěÚ Ostrov).

Zdroj: MěÚ Ostrov.

dveří a konaly se prohlídky s výkladem, ale  
i v zámeckém parku se za proměnlivého počasí 
odehrálo několik hudebních vystoupení (např. 
ostrovského pěveckého sboru Orbis Pictus, 
umělců ze Schwarzenbergu v rámci projektu 
Od zámku k zámku, zpěvačky Anety Langerové 
ad.), světelná show u Pohledové zdi a na závěr 
večera ohňostroj. Nechyběl průvod ostrovských 
bubeníků a mažoretek z Mírového na Staré 
náměstí, přehlídka dobových řemesel, prezentace 
partnerských měst (Rastatt, Wunsiedel  
a Schwarzenberg) a nezapomnělo se ani na 
atrakce a pohádky pro naše nejmenší. „Den 
pro Ostrov“ si nenechalo ujít odhadem 2 500 
návštěvníků.

MěÚ Ostrov
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Na pozvání Římskokatolické farnosti 
partnerského města Rastatt se ve dnech  
12. a 13. července 2014 zúčastnila delegace 
našeho města Oslav 300. výročí Einsiedelnské 
kaple v Rastattu. Delegaci tvořili zástupci 
Římskokatolické farnosti při kostele Sv. Michaela v 
Ostrově a zástupci města – starosta Bc. Pavel Čekan 
a radní Ing. Josef Železný s doprovodem. Součástí 
oslav, kterých se účastnili rastattští věřící, zástupci 
římskokatolické církve i představitelé města v čele 
s vrchním starostou Hansem Jürgenem Pütschem, 
byl páteční slavnostní koncert, sobotní slavnostní 
bohoslužba celebrovaná opatem Urbanem 
Federem, představeným kláštera v Einsiedelnu, 
koncert pod širým nebem a večerní modlitba  
v kapli k uctění Panny Marie.
 
Nejen přátelství obou farností a měst bylo tím 
důvodem, proč se zástupci Ostrova oslav účastnili, 
ale hlavně společná historie v osobě Franzisky 
Sibylly Augusty Sasko-Lauenburské, po sňatku 
markraběnky bádenské (1675 – 1733), spojující 
Ostrov a Rastatt od dob přelomu 17. a 18. století do 
dnešních dnů. Sibylla Augusta ostrovské panství 
zdědila a přinesla do manželství s Ludwigem 
Wilhelmem, markrabětem bádenským (1690). Na 
čas se Ostrov stal sídelním městem bádenských, 
než v roce 1705 celý dvůr přesídlil do Rastattu.
Originál kaple Panny Marie Einsiedelnské stojí  
v benediktinském klášteře v Einsiedelnu (dnešní 
Švýcarsko), významném křesťanském poutním 
místě je již od 10. století. Zbožná markraběnka 
toto místo často navštěvovala a poté, co se krátce 
po návratu z jedné návštěvy uzdravil její šestiletý 

TÉMA MĚSÍČNÍKU AKTUALITY Z MĚSTA

SKATEPARK KONEČNĚ 
V OSTROVĚ

Skateboardisté, bruslaři a rideři se konečně 
dočkali zbrusu nového areálu 
u klášterního areálu, který nahradí areál u 
koupaliště a domnívám se, že v  celku bez 
výčitek. Skatepark se čtrnácti překážkami stál 
3,6 milionu korun a radnici se na ni podařilo 
získat pětaosmdesátiprocentní dotaci z ROP 
Severozápad. Během prázdnin byl skatepark 
ve zkušebním provozu. Slavnostní otevření je 
přichystáno na 2. srpna 2014 (10.00 – 20.00 hod.), 
kde se můžete těšit na sport, který má v Ostrově 
tradici 
a teď už i důstojné zázemí. Celou akci dokreslí 
stylová „skejťácká“ hudba 
a občerstvení.
Program: 
10.00 – 12.00 hod.  –  volné ježdění + registrace 

závodníků
12.00 – 13.00 hod.  – kvalifikace skateboard
13.00 – 13.30 hod.  –  kvalifikace skateboard 

(děti do 14 let) 
14.00 – 15.00 hod.  – kvalifikace bike
15.00 – 15.30 hod.  –  kvalifikace bike  

(děti do 14 let)
16.00 – 17.00 hod.  – finále skateboard
17.00 – 18.00 hod.  – finále bike
18.00 – 18.30 hod.  – best trick (skate a bike)
19.00 hod.  –  vyhlášení vítězů  

a předání cen

Bc. Pavel Čekan, starosta

OSLAVY 300. VÝROČÍ 
EINSIEDELNSKÉ KAPLE V RASTATTU

Mgr. Lidmila Hanzlová se svým projevem  
(zdroj: MěÚ Ostrov).

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chle
bře
evně

tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940

syn, nechala na počest této události kopii 
Einsiedelnské kaple postavit v Ostrově (1709). 
Další Einsiedelnskou kapli, resp. její kopii, pak 
darovala městu Rastatt na počest uzavření tzv. 
rastattského míru (1714).
 
Návštěva oslav v Rastattu byla o to příznačnější, 
že se zástupci Rastattu v čele s vrchním starostou 
zúčastnili dva dny předtím slavnostního otevření 
ostrovského zámku, jehož historie s životem 
Sibylly Augusty a tím i s Einsiedelnskou kaplí  
v Ostrově i v Rastattu přímo souvisí.
 

Ing. Dana Čekanová

podmíněn, žilo zde mnoho německých obyvatel, 
kteří založili spolek rodáků, mají zároveň kontakt 
s Rastattem a udržují ho také s Ostrovem. Ten 
třetí je samozřejmě Evropa. Myslím, že musíme 
vysloveně intenzivně pracovat na společné 
Evropě a pokud společnou Evropu chceme, tak 
potřebujeme porozumění mezi národy – lidé si 
musí mezi sebou rozumět, Němci musí rozumět 
Čechům, Češi Němcům. Musíme se poučit  
z historie a pracovat na budoucnosti. My slavíme  
v současné době v Rastattu velkou událost – oslavy 
300. výročí rastattského míru. Myslím, že mír 
udržíme jen tehdy, pokud si lidé budou rozumět, 
budou se snášet a stanou se bratry a právě  
v tom vidím šanci – pokud se lidé setkávají, znají, 
nevedou proti sobě války a udržují mír. Myslím, že 
úkolem, který máme, je, abychom mladým lidem 
stále více zprostředkovávali možnost setkávat se. 
Abychom měli jednotnou Evropu, která je silná ve 
světě i jako hospodářská velmoc. Aby se mladí lidé 
setkávali ve školách, aby se lidé shromažďovali ve 
spolcích, společně sportovali, dělali muziku. Pak 
si myslím, že zvládneme to, na co jsem právě teď 
kladl důraz a rád bych na to navázal ještě tím, 
abychom toto partnerství rozšiřovali, abychom 
se nescházeli pouze na administrativní úrovni, 
aby se nescházeli pouze zástupci obou radnic, ale 
také lidé, občané města Rastattu a Ostrova.
 

Karl Willi Beck
Jak hodnotíte náš zrenovovaný zámek?
Je to opravdu prvotřídní dílo, viděli jsme už 
v průběhu let, jak vznikal park a nyní zámek. 
Znám je také v původním nezrenovovaném 
stavu a když jsme se dnes přišli, tak je to prostě 
báječné. Pak mohu  jako starosta partnerského 
města Wunsiedel jen říci: „Srdečně blahopřeji, milí 
Ostrované, k tomuto  nádherně zrenovovanému 
zámku a také k volbě  jeho využití pro tyto účely.“

Co pro Vás znamená partnerství s městem 
Ostrov a jak si představujete jeho budoucnost? 
Partnerství s Ostrovem znamená pro nás ve 
Wunsiedelu velice mnoho. Je to naše druhé 
nejmladší partnerství, uzavřeli jsme teď zcela 
nové s polským městem Lapy. Partnerství  
s Ostrovem vzniklo na základě partnerství mezi 
školami – našimi gymnázii. S Ostrovem dříve 
Schlackenwerthem se uskutečnilo společně 
mnoho věcí a vznikly nové vztahy – přátelství. 
Již dlouho jsme hledali partnerství v Čechách  
a jsme rádi, že jsme získali Ostrov jako partnerské 
město, které také leží v oblasti Euroregia Egrensis, 
a tak může některé z měst zkoncipovat společný 
projekt.

Přemýšlíte o tom, že bychom společně 
uskutečnili další projekt? Nedávno jsme 
spolupracovali s městem Wunsiedel na projektu 
„Síť – dialog generací“, který se setkal u všech 
zúčastněných s pozitivním ohlasem.

Právě jsme nyní s radním Schöffelem a radní 
Widenmayerovou u stolu hovořili o tom, že je 
čas na to, abychom přemýšleli o novém projektu. 
Samozřejmě nějaký projekt opět uskutečníme, 
dejte nám trošku času, už k tomu společně 
směřujeme. Jsem přesvědčen o tom, že právě 
při projektu „Generace“ se města velice sblížila  
a mohla si mnoho odnést a vidět, jak se určité 
věci řeší v jiných evropských městech a profitovat 
z toho. A to by se mělo zopakovat.
Děkujeme Vám za rozhovor.

Hana Ševčíková, Zuzana Železná, Jan Železný

Zdroj: MěÚ Ostrov.
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AKTUALITY Z MĚSTA

S probíhajícím létem většina z nás přemýšlí nad 
tím, kam vyrazit na dovolenou nebo alespoň 
na výlet. Pro všechny, kteří jsou již rozhodnuti 
strávit svou dovolenou v Karlovarském kraji nebo 
hledají inspiraci na zajímavý výlet, je k dispozici 
oficiální turistický průvodce Karlovarským 
krajem, jež najdete na internetových stránkách 
www.zivykraj.cz. Tyto webové stránky, jejichž 
název je odvozen od turistické značky regionu 
Živý kraj, poskytují mnoho užitečných informací 
a jistě zaujmou i svým vizuálním obsahem. Kromě 
ubytovacího katalogu nebo přehledu zimních  
i letních outdoorových aktivit zde naleznete 
také informace o památkách, naučných stezkách 
nebo muzeích a galeriích. Za zmínku stojí také 
kulturní kalendář, který shromažďuje informace 
o kulturních, společenských a sportovních 
událostech v celém regionu, a do něhož mimo 
jiné přispívá také Dům kultury Ostrov, s nímž 
spolupracujeme v rámci mnoha dalších aktivit. 
Inspirujte se a poznejte krásy našeho regionu.

Karlovarský kraj, oddělení cestovního ruchu

ŽIVÝ KRAJ – VAŠE DOVOLENÁ   
V KARLOVARSKÉM KRAJI

Zastupitelé dali šanci dlužníkům na nájemném 
a službách s nájmem spojených, a to schválením 
tzv. „generálního pardonu“ ve dvou variantách.

1. Prominutí 90 % poplatku z prodlení za 
neuhrazené nájemné za pronájem bytu u těch 
dlužníků, kteří do 30. září 2014 uhradí celý dluh 
na nájmu, o němž zatím nebylo pravomocně 
rozhodnuto soudem, včetně případných 
soudních nákladů a zbývajících 10 % poplatku  
z prodlení.
 
2. Prominutí 75 % poplatku z prodlení za 
neuhrazené nájemné za pronájem bytu u těch 
dlužníků, kteří do 30. září 2014 uhradí celý dluh na 
nájemném, o němž dosud nebylo pravomocně 
rozhodnuto soudem, včetně případných 
soudních nákladů a zaváží se k úhradě 25 % 
poplatku z prodlení nejpozději do 31. května 2017 
na základě splátkového kalendáře s nejnižším 
měsíční splátkou 500 Kč, přičemž v této době 
nesmí vzniknout další dluh na nájmu a službách 
a musí být dodržen splátkový kalendář.
Poplatek z prodlení bude prominut, pokud platba 
za dlužné nájemné a služby s nájmem spojené, 
vč. soudních poplatků, bude uhrazena do  
30. září 2014 v hotovosti, poštovní poukázkou 
nebo bankovním převodem. Úhradu dluhů 
lze provést buď jednorázově nebo v několika 
splátkách do 30. září 2014.
Postup pro žadatele:
Bližší informace o podmínkách tzv. „generálního 
pardonu“ podají příslušní zaměstnanci realitních 
kanceláří.

MěÚ Ostrov

Dne 30. května 2014 ve 21.52 hod. obdržela hlídka 
MP oznámení o opilém muži, který právě rozbil 
zvonky u jednoho z vchodů v ulici Masarykova. 
Hlídka MP muže zastihla u Mírového náměstí. 
Ten sice hlídku dobrovolně následoval ke vchodu, 
kde poškodil domovní zvonky, ale cestou začal 
strážníky urážet a následně udeřil jednoho ze 
strážníků pěstí do obličeje. Muž byl za pomocí 
hmatů, chvatů a pout zpacifikován a předán do 
rukou PČR pro spáchání trestného činu – násilí 
proti úřední osobě.

Dne 31. května 2014 ve večerních hodinách bylo 
hlídce MP nahlášeno, že neznámá osoba rozbila 
skleněnou výplň nad hlavními dveřmi domu 
kultury. Hlídka MP na místě nikoho nezastihla. 
Po zhlédnutí kamerového záznamu bylo zjištěno, 
že k rozbití skla došlo při míčové hře na náměstí. 
Zejména díky našim asistentům prevence 
kriminality a jejich místní znalosti byla zjištěna 
osoba, která svým jednáním škodu způsobila. 

GENERÁLNÍ PARDON  
PRO DLUŽNÍKY

ZE ZÁZNAMŮ MĚSTSKÉ POLICIE

Zdroj: Fotobanka www.kvpoint.cz.

Zdroj: MP Ostrov.

Toto nebyla první pomoc ze strany našich 
asistentů, kdy tito se již podíleli na odhalení 
několika pachatelů nedovolených skládek. Nutno 
podotknout, že mladík usvědčený ze spáchání 
této škody, tuto v plné výši uhradil.

Dne 5. června 2014 v 17.33 hod. přijala hlídka 
MP oznámení od hostů restaurace Atlantis, že po 
zahrádce za restaurací pobíhá zfetovaná žena, 
která obtěžuje hosty tím, že se je snaží osahávat 
a obnažuje se před nimi. Žena v obnažování 
nepřestávala ani v přítomnosti hlídky MP  
a následně se pokusila osahávat i jednoho ze 
strážníků. Žena byla převezena na psychiatrické 
oddělení ostrovské nemocnice, kde byla 
hospitalizována.

Dne 10. června 2014 ve 14.15 hod. obdržela hlídka 
MP oznámení od obyvatelky domu v ulici Tylova, 
že má obavy o svou sousedku, která před chvílí 
spadla na vchodové dveře a poranila se o rozbitou 
skleněnou výplň dveří. Žena jevila známky 
opilosti a z místa odešla do svého bytu. Hlídce MP 
otevřela žena, která byla silně podnapilá a měla 
krvavé poranění v oblasti krku, proto jí byla ihned 
poskytnuta první pomoc přiložením tlakového 
obvazu a na místo byla přivolána RZS, která ji 
převezla na ošetření do ostrovské nemocnice.

Dne 13. června 2014 v 5.10 hod. spatřila hlídka 
MP Ostrov v okolí bývalé společnosti Četrans dvě 
osoby, z nichž jedna jela na horském kole vyšší 
hodnoty a na zádech měla velký batoh. Hlídka 
MP provedla u obou osob kontrolu totožnosti, 
neboť se domnívala, že by v batohu mohly 
být odcizené věci. Nejenom, že byl batoh plný 
měděných kabelů, které osoby odcizily z budovy 
společnosti Četrans, ale následnou lustrací u PČR 
bylo zjištěno, že jedna z osob je v celostátním 
pátrání kvůli nenastoupení výkonu trestu. Osoby 
byly i s lupem předány hlídce PČR.

Dopravní nehoda strážníků MP Ostrov:
Dne 20. června 2014 měla hlídka strážníků 
MP Ostrov dopravní nehodu. Strážníci jeli 
na oznámení k bezvládně ležící osobě u ZŠ 
Masarykova. Služební vozidlo jelo po Jáchymovské 
ulici ve směru od OD TESCO rovně přes světelnou 
křižovatku se zapnutými výstražnými světly na 
signál stůj. V tu dobu na signál volno z ulice Hlavní 
ve směru k OD LIDL jela dodávka, do které strážníci 
bočně narazili. Při nehodě byli lehce zraněni dva 
strážníci. V současné době je nehoda v šetření DI 
Karlovy Vary. Naštěstí vše dobře dopadlo, drobné 
rány se zacelí, s pomačkanými plechy pomohla 
pojišťovna a pro všechny strážníky je to jedno 
velké poučení.
 

Ladislav Martínek, MP Ostrov
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O POSLÁNÍ 
MAS KRUŠNÉ HORY, o. p. s.

MAS (Místní akční skupina) Krušné hory západ, 
o. p. s., nebyla vybrána k podpoře z Programu 
rozvoje venkova na období 2007 – 2013, přesto 
se alespoň částečně pokusila o realizaci vlastní 
strategie. Svou existenci si zachovala díky 
aktivní realizací vlastních projektů menšího 
rozsahu. Byly to např. projekty „Obnova zeleně  
v Krušných horách“, nebo projekt „Zlepšení 
vzhledu obcí v Krušných horách“. Významný 
projekt „Zachovejme památky dalším generacím“, 
který svým zaměřením podpořil opravy památek 
v regionu. Prozatím největším  cílem největšího 
projetu „Kraj živých vod II.“, který byl realizován 
ve spolupráci s MAS Náš region Toužimsko a MAS 
21 Mariánskolázeňsko, podpořil zpřístupnění 
přírodního a kulturního dědictví zdejších oblastí, 
které jsou proslulé množstvím minerálních 
pramenů a vedou tak k celkovému rozvoji regionů 
Karlovarského kraje. Tento projekt byl mimořádný 
i v přidané hodnotě vlastní účasti občanů z 
jednotlivých regionů, kteří měli možnost společně 
navštívit všechny tři regiony a obohatit tak svoje 
znalosti o minerálních pramenech v našem kraji 
a měli možnost poznat práci a význam místních 
akčních skupin. Nesmíme zapomenout na projekt 
“Den plný písniček a her“, který byl věnován dětem 
k Mezinárodnímu dnu dětí a který byl realizován 
ve spolupráci s naším členem MAS, Městským 
domem dětí a mládeže Ostrov. Projekty byly 
finančně podpořeny ze Státního intervenčního 
fondu Praha PRV ČR Národní spolupráce.  

Ale co je vlastně místní akční skupina a co je 
jí poslání? Místní akční skupiny byly a jsou 
zakládány za účelem rozvoje venkova v rámci 
programu LEADER. Podporují spolupráci 
veřejného, soukromého a neziskového sektoru 
v regionech, kde působí. Jejich cílem je rozvoj 
ekonomiky ve venkovských oblastech. Zásadní 
je přitom princip „zdola-nahoru“, neboť vychází z 
přesvědčení, že lidé, kteří v daném místě žijí, znají 
nejlépe potřeby svého regionu a nejlépe tedy 
mohou přispět k jeho dalšímu rozvoji.

Program LEADER je snahou Evropské unie o rozvoj 
venkova a v ČR je realizován od roku 2004. Do 
dalšího období nyní MAS Krušné hory připravuje 
novou Integrovanou strategii v regionu a určí 
priority podporované v období od 2014 – 2020. 
Proto je velmi důležité, aby se zapojila co nejširší 
veřejnost k vytváření strategie a proto budeme 
rádi, když se k pracovníkům a partnerům MAS 
veřejnost připojí a nabídne svoje zkušenosti, 
znalosti, které náš region bude v nadcházejícím 
období, nejvíce potřebovat.

Marie Krajcová, ředitelka 
MAS Krušné hory, o.p.s., (red. upraveno)

V červnu naše jednotka zasahovala celkem  
u čtrnácti událostí, z nichž bylo pět požárů, čtyři 
technické pomoci, tři dopravní nehody a jeden 
únik látek a záchrana osob.
     
Požár auta jsme likvidovali ve spolupráci  
s jednotkou HZS KV na silnici č. 13/I u Květnové, 
dále jsme likvidovali požár v motorovém prostoru 
autobusu, a to s jednotkou SDH Jáchymov  
a HZS KV na silnici č.25/II u abertamské zatáčky. 
Na požár v panelovém domě v Ostrově v ulici 
Jungmannova jsme byli vysláni společně  
s jednotkou HZS KV. Na místě bylo zjištěno, že 
někdo podpálil dveře od bytu. Nikdo naštěstí 
nebyl zraněn. Za zimním stadionem jsme ve 
spolupráci s JSDH Hájek likvidovali požár lesní 
hrabanky. V ulici Lidická jsme likvidovali požár 
odpadkového koše. Na žádost PČR Ostrov bylo 
potřeba otevření rodinného domu v ulici Krátká. 
K uzavření prasklé vody v bytě jsme vyjížděli 
do ulice Kollárova a Odborů. Naši pomoc při 
transportu pacienta v Hroznětíně – Sídliště si 
vyžádala ZZS Jáchymov. K dopravní nehodě 
motocyklu a osobního auta v Masarykově ulici 
jsme byli společně vysláni s jednotkou HZS KV. 
K železničnímu neštěstí na trati Ostrov – Hájek,  
kde došlo ke střetu osoby s vlakem, jsme byli 
vysláni s jednotkou HZS KV a HZSp SŽDC Cheb. 
K dopravní nehodě osobního auta a dodávky 
na křižovatce Jáchymovská – Hlavní třída byla 
vyslána naše jednotka společně s HZS KV, při 
nehodě byly zraněny dvě osoby. Na parkovišti  
u obchodního domu jsme likvidovali únik ropné 
látky. K záchraně malého chlapce, kterému uvízla 
hlavička v zábradlí na balkóně jsme vyjížděli do 
ulice S. K. Neumanna. Pomocí hydraulického 
vyprošťovacího nástroje byl chlapec vysvobozen 
a prohlédnut lékařem. Po vyproštění si chlapec za 
statečnost prohlédl naše zásahové vozidlo.
 

Milan Kuna, JSDH Ostrov

ČERVEN NA LINCE 150 KABEL OSTROV

Čtvrtek 10. července 2014 patřil v Ostrově 
slavnostnímu otevření šlikovského a lauenburského 
zámku včetně obnovené Pohledové zdi. A protože 
jsme o tuto bezesporu významnou událost 
nemohli naše diváky ochudit, nemohla u toho 
naše TV Ostrov chybět. Slavnostní přestřižení 
pásky a s tím spojený program jsme tedy nabídli 
v přímém přenosu, který mohli diváci sledovat 
na internetu.  Těší nás, že této možnosti využilo 
přes 3000 diváků. I do budoucna se tedy budeme 
snažit divákům kabelové televize přinášet 
podobně zajímavé události v přímém přenosu,  
a to přímo na televizní obrazovky.  
 

Již od 1. července 2014 mohou naši předplatitelé 
rozšířené digitální nabídky sledovat program 
Sport5, který se zaměřuje na široké spektrum 
sportovních odvětví. Diváci se tak mohou těšit 
na přímé přenosy vybraných etap Mistrovství 
světa v rallye-WRC a další zpravodajství z oblasti 
automobilového sportu. Kompletní nabídku 
vysílání tohoto programu pak naleznete na  
www. Sport5.cz.
 
Aktuální informace o programové nabídce, 
nabízených službách a řadu dalších novinek 
včetně videoarchivu našeho vysílání můžete najít 
rovněž na našich webových stránkách www.tv-
ostrov.cz.
 
Rádi bychom informovali naše zákazníky, že ve 
dnech 28. července až 8. srpna bude kontaktní 
místo z důvodu čerpání dovolené uzavřeno. 
Provozní doba kontaktního místa (Mírové nám. 
733, Ostrov) zůstává dále nezměněna:
 
Pondělí   8.00 – 17.00 hod.
Úterý    9.00 – 17.00 hod.
Středa    8.00 – 17.00 hod.
Čtvrtek   9.00 – 17.00 hod.
Pátek    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.
 

Ing. Libuše Benešová, 
jednatelka
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MDDM O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

Dům dětí v době letních prázdnin pořádá:
 
Dětský tábor v Manětíně:
IV. turnus: 6. 8. – 19. 8.
Dětem můžete napsat na adresu: Letní tábor 
MDDM Ostrov, Stará Cihelna, 33162 Manětín.
 
Pobyt pro rodiče s dětmi v Manětíně:
I. turnus: 19. 8. – 24. 8, II. turnus: 24. 8. – 29. 8.
 
Příměstský sportovní tábor:
III. turnus:  4. 8. – 8. 8.
 
Otevírací doba o letních prázdninách: pondělí – 
pátek od 9.00 do 13.00 hod.
 
Karlovarská růže s Exhibicí mistrů 
29. – 31. 8., Karlovy Vary
Pá 29. 8., 14.00 – 16.00 hod., Mlýnská kolonáda
1. ročník Mezinárodního festivalu dechových 
hudeb v Karlových Varech se zastoupením kapel 
Schützenkapelle Pichl z Itálie, Radzymin Youth 
Band z Polska a orchestru Giovanile euritmia di 
povoletto z Itálie.

So 30. 8., 8.00 – 17.00 hod., 
hala TJ Lokomotiva Karlovy Vary
3. ročník Evropského poháru ve twirlingu
14.00 hod. – slavnostní průvod městem 
(Masarykova ulice/Mlýnská kolonáda) za 
doprovodu dechových kapel.
15.00 hod. – Mlýnská kolonáda – vystoupení 
mažoretkových skupin a dechových hudeb
19.00 hod. – Exhibice Mistrů – Grandhotel Pupp
V rámci Exhibice mistrů vystoupí nejlepší 
kolektivy ČR Národního šampionátu v twirlingu 
nebo klasické mažoretce a skupiny z Chorvatska 
za doprovodu dechových hudeb. Zastoupeny 
budou i úspěšné mažoretky MDDM Ostrov.

Ne 31. 8., Karlovy Vary
10.00 hod. – Thermal – závěrečné pochodové 
defilé, pódiové skladby a vystoupení dechových 
kapel z Itálie, Chorvatska a Francie.
 
Pohár města Ostrova
Neděle 31. 8., 13.30 hod., letní scéna MDDM
V rámci Národního šampionátu twirlingu  
a mažoretek NBTA se na letní scéně představí 
nejlepší mažoretky ČR, vítězky republikových 
kol Čech a Moravy v kategoriích klasika, twirling, 
pom-pons, sóla či dua a show a mažoretka  
z Chorvatska. V úvodu vystoupí dechové kapely  
z Itálie a Polska, účastníci Mezinárodního festivalu 
dechových hudeb v Karlových Varech.
 
Zlatý oříšek karlovarského kraje
Dům dětí a město Ostrov je pořadatelem  
1. ročníku krajského kola celonárodní talentové 
soutěže Zlatý oříšek. Soutěž je určena pro děti  
a kolektivy ve věku 6 – 14 let a přihlásit se může 
každý, kdo je v něčem výjimečný na www.
zlatyorisek.cz/karlovarskykraj do 10. září 2014. 
Slavnostní finále proběhne v neděli 5. října 2014 
v ostrovském domě kultury v rámci zahájení 
Dětského filmového a televizního festivalu Oty 
Hofmana. 

Na září připravujeme:
Den otevřených dveří v Manětíně
So 13. 9., 14.00 – 17.00 hod.
Zveme všechny zájemce na Den otevřených dveří 
v táborové základně v Manětíně, kde každoročně 
tráví letní prázdniny přes čtyři sta dětí nejen  
z Ostrova. Budete mít možnost navštívit tábor 

Letní prázdniny v EC
Ekocentrum pořádá v srpnu tři příměstské 
přírodovědné tábory a to v termínech:
III. turnus 4. 8. – 8. 8., IV. turnus 11. 8. – 15. 8.,  
V. turnus 18. 8. – 22. 8.
 
Prohlídky pro veřejnost
Navštivte malou zoo v zahradě klášterního areálu 
a zažijte bezprostřední kontakt s některými druhy 
zvířat, který se vám jinde nenaskytne. Najdete 
tu přes 100 druhů živočichů – drobné hlodavce, 
hady, obojživelníky, pavouky, ryby, exotické  
i dravé ptáky, malé šelmy i skot. Vstupné zdarma!
 
Otevírací doba o letních prázdninách:
pondělí – pátek: 10.00 – 17.00 hod. | sobota, 
neděle, svátky: 9.00 – 17.00 hod.
 
Vědomostní test pro veřejnost – Poznej a chraň
I o letních prázdninách se můžete zapojit do 
vědomostního testu – Poznej a chraň. Stačí znát 
správnou odpověď na otázku, vyplnit a odevzdat 
odpovědní kartičku se jménem a příjmením, 
adresou a telefonním číslem. Na konci měsíce 
vylosujeme z úspěšných řešitelů tři výherce, 
jejichž jména průběžně zveřejníme v OM.  
V měsíci červenci se vědomostního testu Poznej  
a chraň, zúčastnilo 36 dětí. Ze správných odpovědí 
byli vylosování tři výherci, a to: Daniel Šalplachta, 
Roman Opluštil a Kristýnka Kuchtová. Výherci si 
mohou vyzvednout ceny v EC denně od 10.00 do 
17.00 hodin. Gratulujeme!
 
Zápis do kroužků
V zářijovém čísle Ostrovského měsíčníku 
se budete moci seznámit s přehledem 

EKOCENTRUM O PRÁZDNINÁCH  

a prohlédnout si, jakými změnami zejména  
v posledních letech prošel. Připravujeme od 14.00 
hod. zábavný program se soutěžemi, skákacími 
hrady, opékáním buřtů,... Pro zájemce budou ve 
12.30 hod. vypraveny autobusy od domu dětí, 
předpokládaný návrat z Manětína bude v 17.00 
hod. Vzhledem ke kapacitě autobusů je nutné 
přihlásit se předem telefonicky (tel. 353 613 248) 
nebo osobně v domě dětí do pondělí 8. 9. 2014  
 
18. ročník Ostrovské míle
Út 16. 9., od 16.30 hod.                    
Dům dětí spolu s atletickým oddílem TJ MDDM 
Ostrov připravuje od 17.00 hod. na Mírovém 
náměstí tradiční závod školních družstev. Už 
od 16.30 hod. proběhnou úspěšné závody  
v hodu raketkami. Bližší informace ke startům 
i délce tratí se dozvíte v zářijovém měsíčníku, 
na plakátovacích plochách, ve školách, KT  
a regionálních médiích.
 
Sportovní hřiště, minigolf
Víceúčelové hřiště i fotbalové minihřiště s umělým 
trávníkem, univerzální hřiště,    kuželkářská dráha, 
lezecí stěna a kostka, lanová pyramida, minigolf  
a stolní tenis jsou  otevřeny od pondělí do pátku 
od 9.00 do 20.00 hod., v sobotu a neděli od 10.00 
do 20.00 hod.
Informace po dobu hlavních prázdnin možno 
získat v MDDM v pracovní dny od 9.00 do 13.00 
hod. nebo na tel. 353 613 248.

Bc.Šárka Märzová, vedoucí nepravidelné 
činnosti MDDM Ostrov

zájmových kroužků ekocentra. Už od pondělí 
1. září můžete přihlásit své dítě do kteréhokoliv  
z přírodovědných kroužků. V úterý 2. září 
dostanou děti všech ostrovských škol letáčky 
se seznamem kroužků a s přihláškou. S činností 
ekocentra se rovněž budete moci seznámit při 
Dni otevřených dveří v neděli 28. září od 14.00 do 
17.00 hod.
 
Informace k akcím, k činnosti kroužků  
a příměstským táborům ekocentra: po – pá: 
10.00 – 17.00 hod., tel. 731 615 658; 602 600 995;  
www.eko.mddmostrov.cz nebo
Facebook Ekocentra MDDM Ostrov
 

Petra Žlutická, vedoucí EC MDDM Ostrov

Michal Špora
1. – 29. 8., Oranžerie Václava Havla
Výstava obrazů a porcelánu. Autor Michal Špora 
je členem Karlovarské oblasti Unie výtvarných 
umělců. Studoval na Střední průmyslové škole 
keramické v Karlových Varech. Žije a tvoří  
v Karlových Varech. Autor má za sebou více než 
třicetiletou výtvarnou činnost, zejména v oblasti 
užitkového porcelánu a keramiky. V současné 
době se soustřeďuje na kultivaci funkčních, 
jednoduchých tvarů a dekorů nejrůznějších váz, 
hrnků i celých nápojových souborů. Zabývá se 
též figurativní tvorbou. Některé jeho práce v sobě 
mají lehký humorný podtext, mnohými autor 
vyjadřuje dialog mezi lidmi. Další část jeho tvorby 
je malba zaměřená na krajinné motivy.

Drátkované šperky II.
19. 8., učebna, 16.00 hod., kurzovné: 100 Kč
Tvůrčí dílna Zdeňky Bílkové. Volné pokračování 
únorové dílny věnované novým trendům  
v oblasti použití drátků při tvorbě šperků. Veškerý 
potřebný materiál bude k dispozici. Z technických 
důvodů jsme nuceni snížit kapacitu kurzu na 12 
míst. V případě velkého zájmu bude vypsán další 
termín.

LAN Mercleen Summer Shock 2014
22. – 24. 8., učebna, zápisné: 250 Kč
CZLAN pořádá ve spolupráci s LAN Mercleen a MK 
Ostrov další z řady LAN party akcí pro nadšené 
hráče počítačových her.

Loučení s prázdninami
29. 8., celá knihovna, 13.00 hod.  
Zábavné odpoledne pro děti i rodiče. Čeká na 
vás malování na obličej, skákací hrad, spousta 
soutěží, kvízů,… Zahraje také kapela Swing 
Melody Ostrov. Dospělí mohou navštívit burzu 
knih.

Burza knih
29. 8., učebna, 13.00 hod.
Oblíbená burza knih vyřazených z fondu 
knihovny. Přijďte si vybrat a zaposlouchat se do 
tónů swingu. Po 15. hodině nám zahraje kapela 
Swing Melody Ostrov.

Prosím, rezervujte si místa na tvůrčí dílně a LAN 
party v dostatečném předstihu. Můžete tak učinit 
osobně, telefonicky, e-mailem, ale také přímo 
na internetových stránkách knihovny. V případě 
malého zájmu jsme nuceni akce rušit.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V SRPNU
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AKTUALITY Z MĚSTA

Během letních měsíců nebude provoz 
gynekologicko-porodnického oddělení vůbec 
omezen. Oddělení je připraveno na zvýšený 
počet porodů v době uzavření porodnice  
v partnerské nemocnici v Sokolově v období od 
4. do 24. října 2014. V rámci možností se oddělení 
snaží uspokojit zájem všech rodiček o služby  
v Nemocnici Ostrov.
 
Odpoledne plné zábavy pro děti s hokejisty HC 
Energie proběhlo první letní den ve Sportparku 
u Nemocnice Ostrov. Nejen děti si na soutěžních 
stanovištích vyzkoušely například hod na koš, 
hru na branku, běh o berlích či rychlost střely. 
Nechyběl ani ukázkový trénink hokejistů. Na 
závěr si všichni s hráči HC Energie opekli u ohně 
buřta.
 
Nemocnice Ostrov zajišťovala v sobotu 14. června 
2014 zdravotní dohled na 8. ročníku terénního 
triatlonu Xterra Koruna Pralines Ostrov 2014. 
Závodu se aktivně zúčastnili i někteří zaměstnanci 
Nemocnice Ostrov a Nemocnice Sokolov. 
Gratulujeme tímto zaměstnancům nemocnice 
Kateřině Bauerové, Františkovi Koškovi, MUDr. 
Oldřichovi Vastlovi a MUDr. Markovi Kalendovi ke 
skvělým výkonům na závodě XTERRA Ostrov.

Jak správně nejenom sedět, ale i vydržet pracovat 
například na PC, jak správně stát a vstávat  
z lůžka či židle? Na tyto otázky dostali odpověď 

Ve spolupráci s portálem eReading.cz začala naše 
knihovna nabízet výpůjčky elektronických knih. 
Po loňském úspěšném spuštění SmartKatalogu, 
který jsme svým čtenářům nabídli jako první 
v kraji, se tak může ostrovská knihovna pyšnit 
dalším prvenstvím na Karlovarsku. Výhody 
e-výpůjček jsou nesporné. E-knihy jsou vždy 
dostupné, nemusíte tedy knihu rezervovat  
a čekat až se vrátí do knihovny. Navíc nemusíte 
na dovolenou brát plnou tašku těžkých knih, stačí 
zařízení se staženými elektronickými knihami 
a hned máte v kufru spoustu místa na jiné 
nezbytnosti. Vybírat můžete ze stovek českých  
i zahraničních titulů, jejichž nabídka je postupně 
rozšiřována.

Knihy v elektronické podobě (e-knihy, eBooks, 
digitální knihy) si může čtenář zapůjčit na dobu 
dvaceti jedna dní. Každý čtenář může mít na svém 
kontě až dvě e-výpůjčky současně. Po uplynutí 
výpůjční lhůty lze stáhnout další výpůjčku. Tuto 
službu poskytujeme našim čtenářům zcela 
ZDARMA. Podmínkou pro elektronickou výpůjčku 
je zařízení s operačním systémem Android 
nebo iOS a stažení aplikace eReading.cz. Službu 
samozřejmě podporují čtečky od společnosti 
eReading.cz. Nutná je též registrace na eReading.
cz., která je bezplatná a zabere jen několik vteřin.

Jak přesně e-výpůjčka funguje? Po přihlášení na 
čtenářské konto v on-line katalogu Carmen a po 
výběru e-knihy budete vyzváni k registraci na 
webových stránkách eReading.cz, kde je třeba 
zadat e-mailovou adresu shodnou s e-mailem 
uvedeným při registraci v naší knihovně. Po 
úspěšné registraci, která je časově opravdu 
velmi nenáročná, si budete moci požadovanou 
e-knihu stáhnout do svého zařízení. Celý proces 
je velmi jednoduchý, nicméně veškeré dotazy 
rádi zodpovíme a ukážeme přesný postup 
stahování e-knih. V nejbližší době bude na 

KNIHOVNA SPUSTILA 
ELEKTRONICKÉ VÝPUJČKY

Zdroj: Nemocnice Ostrov.

NOVINKA! Vlastníte zařízení s Androidem či iOS? 
Pak využijte možnost elektronické výpůjčky 
(E-výpůjčky). Veškeré informace naleznete na 
našich webových stránkách.
 
Využijte i další služby knihovny:
• balení knih a učebnic,
• termovazba,
• půjčování CD, DVD, LP,
• půjčování společenských her
• půjčování e-čteček ...
 
I nadále platí letní provozní doba knihovny.
Připravujeme na září: Promítání amatérské 
filmové kroniky, Velký hmyzí večer, setkání se 
spisovatelem Janem Bauerem,…
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

PRÁZDNINY ZAČALY V BŘÍZKÁCH

Zdroj: RC Ostrůvek.

Pokus obnovit tradici dětského hřiště na 
paloučku mezi zahrádkářskou osadou č. 20 
a březovým hájem, nebo-li v břízkách, se 
rodinnému centru Ostrůvek povedl. Na dvě 
desítky dětí se vystřídaly společně s rodiči na 
stanovištích s různými úkoly. Nejvytíženější bylo 
pochopitelně stanoviště střelby ze vzduchovky. 
K dispozici byl i táborák, který připravil jeden  
z příchozích tatínků. Dřevo dodala Dřevovýroba 
Krásný les. Většina účastníků jej využila k opékání 
vuřtů. Původní záměr, pálit zde sešity se špatnými 
známkami, letos nebyl vyslyšen. Asi máme  
v Ostrově samé vzorné žáky bez špatných 
známek. Další dva tatínkové namontovali 
„mobilní“ houpačku, kterou se podařilo sestavit 
díky darům od firem Zámečnictví Petr a Trutespol 
s. r. o. Na skládacích stolech zapůjčených  
z Vejškovky se tiskly fotografie za asistence pana 
Preise z Fota na náměstí, ke kterým si děti mohly 
složit vlastní papírový fotorámeček. Ke kávě byly  
k zakousnutí domácí sladkosti přinesené účastníky  
i zahrádkáři. Bližší informace i fotografie naleznete 
na nových stránkách ostrovských zahrádkářů na 
adrese www.zahradkyostrov.cz, o jejichž vznik se 
zasadil pan Liška. Věřím, že budou přehledným 
zdrojem informací i místem výměny zkušeností 
ostrovských zahrádkářů.
 
A dovětek na závěr. Za spolupráci a úspěšný 
pokus o obnovu bývalé tradice pro naše nejmenší 
patří poděkování všem z RC Ostrůvek, dárcům  
i těm, kteří nezištně přiložili ruku k dílu. Věřím, že 
podobná akce nebyla poslední.
 

Miloslav Liška RC Ostrůvek; 
Petr Kadlec ZO ČZS

webových stránkách knihovny umístěn i přesný  
a srozumitelný návod.

Doufáme, že se bude čtenářům naše nová služba 
zamlouvat a že budou elektronické výpůjčky 
hojně využívat. Čtenáři mohou využít také 
e-čtečky knih, které jsou v knihovně k dispozici  
a ve kterých jsou staženy desítky klasických děl jak 
zahraničních, tak i českých autorů. Elektronické 
čtečky si mohou čtenáři půjčit domů a vyzkoušet 
jak fungují. V současné době pracujeme na 
rozšíření vlastního fondu o další elektronické 
knihy tak, abychom mohli nabídnout co největší 
množství titulů dostupných v elektronické 
podobě.

Mgr. Jana Múčková

účastníci přednášky na téma „Prevence bolesti 
zad“, která se uskutečnila dne 30. června 2014  
v zaměstnanecké jídelně Nemocnice Ostrov. Pod 
taktovkou fyzioterapeutky Lenky Krausové, Dis.  
a ergoterapeutky Petry Wildumetzové, Dis. 
se nejen zaměstnanci nemocnice, ale i klienti 
nemocnice dozvěděli vše o správném a špatném 
držení těla v různých pozicích a vyzkoušeli si 
to i prakticky sami na sobě formou nácviku 
správného sedu a stoje. Vyzkoušeli si rovněž i pár 
cviků na krční páteř. Další semináře a přednášky 
Nemocnice Ostrov připravuje a o termínech 
bude informovat s předstihem na internetových 
stránkách.

Andrea Zvolánková, 
PR specialista Nemocnice Ostrov

AKTUALITY  
Z NEMOCNICE OSTROV
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AKTUALITY Z MĚSTA PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

Po přečtení článku Budou v létě Vánoce? mi to 
nedalo a musím na něj reagovat i přesto, že autor 
článku je můj manžel , který se také podílí na 
aktivitách rodinného centra, nicméně představu 
o získávání finančních prostředků pro neziskové 
organizace má odlišnou.
Místní firma Ostrovská teplárenská byla až do 
loňského roku sponzorem mateřského centra.  
V roce 2013, jak je uvedeno v článku, jsme 
sponzorský dar pro již rodinné centrum 
neobdrželi, proto jsem v této věci kontaktovala 
pana starostu jako předsedu správní rady 
Ostrovské teplárenské. Zmiňovaný dárek 
pro rodinné centrum nebyl ani vánoční ani 
předvolební, ale pouze sponzorský s řádnou 
smlouvou.
 
Neziskové organizace poskytují služby či aktivity 
pro veřejnost, kterou jsou  často nedoceňované,  
a proto jsou finančně podporovány nejen 
dotacemi či granty z městského a státního 
rozpočtu, ale právě i sponzorskými dary od 
individuálních nebo firemních dárců, kterých si 
velmi vážíme a bereme je jako vyjádření kvality 
naší činnosti.
Proto bych i já chtěla věnovat jednu z mnoha 
fotografií našich usměvavých dětí donátorům 
za jejich finanční dary; panu starostovi, radnímu 
panu Železnému a šéfredaktorovi Ostrovského 
měsíčníku za jejich podporu a dále všem, kteří se 
účastní našich aktivit. Je to signál, že naše snažení 
není zbytečné.
 

Pavlína Lišková, jednatelka RC Ostrůvek

V měsíci červnu žáci speciálních tříd společně  
s OS rodičů a přátel dětí s postižením Karlovy Vary 
úspěšně zakončili pravidelné měsíční návštěvy  
v ekocentru. Po celý školní rok se žáci speciálních 
tříd seznamovali s jednotlivými druhy chovaných 
zvířat, své pracovní dovednosti zlepšovali při 
čištění terárií, podíleli se na jejich krmení a tvořili 
z odpadového materiálu. Společně si všichni za 
odměnu opekli vuřty a strávili pěkné dopoledne 
v areálu ekocentra.
 
Děkujeme zaměstnancům ekocentra, zejména   
P. Žlutické, za trpělivost a příjemné zázemí. Děkují 
uč. I. Harzerová, L. Shrbená, žáci speciálních tříd  
a OS rodičů a přátel dětí s postižením Karlovy Vary.
 

ZŠ speciální a ZŠ praktická

VÁŽÍME SI KAŽDÉ 
SEBEMENŠÍ PODPORY

ZŠ PRAKTICKÁ A SPECIÁLNÍ 
INFORMUJEKLUB ČESKÝCH TURISTŮ

Na hradě Žebrák s pozadím hradu Točník (zdroj: KČT).

Zdroj: ZŠ praktická.
Kalendář veřejných turistických akcí 
v srpnu 2014:
 
2. 8.  Skalní monument Vysoký kámen  

nedaleko Lubů  
9. 8.  Egronetem do saského Krušnohoří – 

Schwarzenberg a Waschleithe
16. 8.     Lanovkou ze Pstruží na Plešivec  

a dále až do Horní Blatné
20. 8.    Expedice Balkán – Makedonie a Albánie 

(12 dní)
23. 8.    Toulky v lesích na Nejdecku –  

možná, že najdeme i houby
31. 8.    Oloví – slavnostní otevření rozhledny 

Cibulka

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

RNDr. František Wohlmuth, 
předseda KČT Slovan Karlovy Vary
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KULTURNÍ AKCE

KURZ NUMEROLOGIE –  
ČÍSLA A VY

INFOCENTRUM ZÁMEK

HISTORICKÝ PIKNIK 
V ZÁMECKÉM PARKU

Dům kultury v Ostrově, Letohrádek Ostrov, 
pobočka Galerie umění Karlovy Vary a projekt 
Výlety do Ostrova v sobotu 12. července 
společnými silami připravili první ostrovský 
historický piknik. Ten navazoval na tradici 
zahradních slavností, které mají své kořeny právě 
v období baroka, kdy byl ostrovský park právem 
nazýván osmým divem světa. Díky vydařenému 
počasí se travnaté prostranství kolem letohrádku 
zaplnilo dekami a účast veřejnosti zcela 
naplnila očekávání organizátorů. Pracovníci 
galerie připravili výtvarné dílny související  
s tématikou ostrovských panovníků; holčičky 
vytvářely korunky a oblékaly princeznu, chlapci 
si navrhovali svůj vlastní erb, děti, ale i dospělí si 
vyzkoušeli různé techniky zdobení perníčků. Pro 
dětské návštěvníky byl dále připraven labyrint 
a dobové historické hry. Program obohatila 
komentovaná prohlídka aktuální výstavy návrhů 
filmových plakátů Film Poster Is Not Dead.  
V nedalekém klášterním areálu pak navázala 
přednáška o historii a technologii porcelánu  
z Ostrova, Lokte a Dubí. Od 17.00 hod. odstartovala 
komentovaná prohlídka zámeckého parku. 
Po celou dobu konání akce byl park zkrášlen 
dívkami oděnými do dobový kostýmů a zazněla 
i živá barokní hudba v podání dívčího flétnového 
souboru ze Základní umělecké školy v Ostrově 
Traxlety. Kromě ostrovských hraběnek dorazil 
do Ostrova Český rozhlas 2, který odsud vysílal 

jiných lidí nám pomůže nalézt to, co nás spojuje,  
i to, v čem jsme jiní. Kurz numerologie s lektorkou 
Janou Čekanovou plánuje dům kultury na 
měsíc září (15., 22., 29. září). Skládá se ze tří lekcí  
(1 lekce/ 1,5 hod.). Kurzovné je 200 Kč na 
všechny tři lekce. Pokud vás téma kurzu zaujalo, 
přihlaste se v Infocentru Domu kultury Ostrov 
(353 800 511). Maximální kapacita kurzu je  
20 osob. Na kurz si sebou přineste čtverečkovaný 
blok, tužku a ti co nejsou zdatní v počtech si 
donesou kalkulačku. Navštivte kurz numerologie 
a poznejte se prostřednictvím čísel.

Martina Pavlasová, PR specialistka

Numerologie je prapůvodní učení o významu čísel 
našeho data narození a tím také o výkladu našeho 
osudu. S čísly se setkáváme doslova na každém 
kroku! Znáte ale i jejich mystický význam? Co čísla 
vypovídají o nás samotných? Zjistěte díky svému 
životnímu číslu, co vám bylo dáno a k čemu jste 
předurčeni! Jak vaše roční číslo letos ovlivní váš 
život? Pythagoras určil každému číslu jeho kvalitu 
a zavedl systém, s nímž pracujeme ještě dnes. Toho 
umění bylo známo již v Babylóně, Egyptě, Indii  
a Číně. Numerologie nám dává možnost každému 
jednotlivému číslu našeho data narození dodat 
individuální hodnotu, vlastní emoční kvalitu  
a energii a to nám umožňuje ocenit a poznat naši 
nejvlastnější osobnost a odpovědět si na otázku: 
„Kdo jsme?“. Poskytuje nám informace o našich 
silných a slabých stránkách a o tom, jak je nejlépe 
zvládnou a využít. Také nás vede k tomu, abychom 
byli ke svým slabým stránkám tolerantnější, 
protože jsme je dostali právě s ohledem na svou 
životní pouť. Srovnání s čísly v datu narození 

hodinové celostátní živé vysílání. Atmosféra 
akce se po celou dobu nesla v duchu poklidného 
odpočinku s rodinou.
 

Zdeňka Bílková, 
kurátorka Letohrádku Ostrov; Eliška Failová, 

vedoucí klášterního areálu

Bona spray mop

Ke každé montáži
podlahové krytiny
nad 30 m2
Bona spray mop

    ZDARMA

Katalogová cena
 630,- Kč/m2 s DPH

Akční cena
435,- Kč/m2 s DPH 

Balterio DOLCE

Bytový koberec Pilot
 99,- Kč/m2 s DPH 

Vrchní barva Universal
S2013 0,6 l

 170,- Kč 
 145,- Kč

Lazurol 2,5 l

 414,- Kč
 373,- Kč

Akční nabídka je platná do 31.9.

laminátové podlahy
PVC, vinyl

koberce
dřevěné podlahy

prostředky na údržbu

Dům kultury ve spolupráci s městem Ostrov pro 
vás během měsíce srpna otevírá novou pobočku 
Turistického informačního centra v budově nově 
zrekonstruovaného zámku na Starém náměstí. V 
prostorách informačního centra můžete spatřit 
výstavu „Ostrovsko a hornictví“. Ta je rozdělena 
do tří částí. První část se týká rudného hornictví 
a je umístěna v Salle teréně – výstavní prostor 
v blízkosti informačního centra, druhá část je v 
informačním centru a je zaměřena na pracovní 
tábory na Jáchymovsku. Třetí nejatraktivnější část 
se nachází v podkroví – druhý výstavní prostor. 
Je věnována šlechtickému rodu Šliků, mincování, 
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LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA POTŘETÍ

Divadelní sezóna v domě kultury začíná v měsíci 
září. Malou předzvěstí, že se již tento měsíc 
a divadelní zážitky blíží, by mohla být letní 
divadelní scéna, kterou Dům kultury Ostrov 
připravil již potřetí. Těšit se můžeme na čtyři 
amatérské divadelní soubory. Město Sokolov 
prezentují soubor Konvalinky, který vznikl 
jednoho listopadového dne roku 2009 v Klubu 
mladých v sokolovském Hornickém domě, který si 
přiveze veselou a vtipnou pohádku Jak loupežníci 
chtěli ukrást draka. Druhým souborem, který se 
za Sokolov představí, je Divadlo bez zákulisí o. s., 
které existuje v současné podobě již třináct let, ale 
jeho historie sahá až do 70. let minulého století. 
Monodrama Kocourku milej, já pro tebe pláču 
autora Jana Kameníčka nám za soubor představí 
herečku Pavlínu Šponiárovou. Hra je o výpovědi 
mladé herečky o životě v současné době. Soubor 
nedoporučuje tuto hru dětem mladším než 15 let. 
Město Nejdek prezentuje soubor Jirásek, který 
ostrovským divákům představí frašku anglického 
dramatika Arthura Watkyna – Volá Melbourne. 
Za místní amatéry pak nemůže chybět Divadelní 
scéna při DK Ostrov, která představí krátkou 
satirickou aktovku Milá poradkyně o dění na 
naší politické scéně. Věřím, že vás amatérští herci 
pobaví a nadchnou pro ochotnické divadlo. Tyto 
soubory mají společné jedno – touhu hrát a bavit 
lidi, i přestože hraní je pouze jejich koníčkem. 
Přijďte podpořit ochotnické divadlo 31. srpna 
do Domu kultury v Ostrově. Vstupné 50 Kč platí 
na celý program a zakoupit vstupenku si můžete  
v infocentrech města Ostrov (353 800 511) 
nebo online na www.dk-ostrov.cz. Začínáme od  
15.00 hod.

Martina Pavlasová, propagační specialistka

Zdroj: Archiv Divadla bez zákulisí o. s.

Zdroj: Archiv Studio Dva – Hlava v písku.

VZTAHY NA ÚROVNI V OSTROVĚ

Zdroj: Archiv Divadelní společnosti Háta.

Vztahy na úrovni je velmi svižná moderní komedie 
ze zákulisí vysoké politiky, která nevynechává 
ani milostný život mužů sedících na vlivných 
křeslech v Evropské obchodní komisi. V Ostrově 
komedii uvede divadelní společnost Háta v úterý  
16. září v divadelním sále domu kultury. V komedii 
Edwarda Taylora zjistíte, že vztahy které by měli 
být ve vysoké politice na úrovni, jsou úplně stejně 
zamotané, strastiplné a legrační jako u jiných lidí, 
že se v nich křičí, lže a leze po kolenou.
 

Obsazení: Sir Clive Parteridge: Lukáš Vaculík; Lady 
Gillian Parteridge: Ivana Andrlová/ Olga Želenská/  
Vlasta Žehrová; Simon Prout: Viktor Limr, Ernest 
Kibble: Martin Sobotka/ Martin Zounar; Astrid: 
Monika Absolonová/ Kateřina Hrachovcová; Luise 
Muller: Mahulena Bočanová/ Adéla Gondíková/ 
Vlasta Žehrová; Jacques Berri: Pavel Nečas/ 
Zbyšek Pantůček.
 
Připravujeme na říjen:
Hlava v písku – Komedie o milostném příběhu, 
který dojal celé Maďarsko. Hra líčí téměř 
neuvěřitelnou love story bohatého požitkáře 
Ištvána a jeho ženy Enike, kteří se společně 
koupou v šampaňském, střílejí po sobě, utíkají 

Navštivte naši prodejnu
Jedině u nás zařídíte:

Aktivace nového tarifu

Bezdrátový internet
až 42 Mb/s

Prodloužení vaší smlouvy

Dobití kreditu, platba faktur

Internet na doma až 40 Mb/s

Aktivace satelitní televize

OD Mírové náměstí
OSTROV, Brigádnická 709

Po -Pá 9.00 - 17.00
      So  9 .00 - 1 2.00

tel : 605 800 301

Partnerská prodejna

Neomezené volání a SMS za 749,- Kč měsíčně

před policií a nesnesitelně si lezou na nervy.  
A to všechno jenom proto, že se milují až za hrob. 
Jan Potměšil a Ivana Chýlková se představují  
v jedinečných komediálních rolích, které jim byly 
napsány přímo „na tělo“.
 

Martina Pavlasová, PR specialistka

PRVNÍ PŘEDNÁŠKA OSTROVSKÉHO 
MUZEJNÍHO SPOLKU

Zajímá vás, jaké děje se odehrávaly na území 
našeho města a v jeho bezprostředním okolí 
od staršího pravěku až do konce raného 
středověku? Pak právě vám je určena přednáška 
archeologa Mgr. Lukáše Hanzla na téma Ostrov 
od pravěku do raného středověku. Přednáška se 
bude konat v neděli 10. srpna od 16.00 hodin 
v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie. 
Touto přednáškou se poprvé veřejně představí  
v loňském roce založený Ostrovský muzejní 
spolek, jehož činnost byla zahájena letos v lednu. 
Další informace o aktivitách a cílech spolku 
naleznete na www.ostrovskymuzejnispolek.
estranky.cz.
 

 Eliška Failová, vedoucí kláštera v Ostrově

Římská mince z Radošova (zdroj: Archiv DK Ostrov).

jáchymovské latinské knihovně a krušnohorským 
řemeslům, zejména paličkářství, rukavičkářství a 
lžičkařství. V rámci této expozice pro vás právě 
školíme průvodce, kteří vám výstavu na místě rádi 
představí. Provozní doba informačního centra 
bude po – ne od 10.00 do 18.00 hod. Infocentrum 
zámku bude splňovat veškeré standardy služeb, 
které turisté i residenti města Ostrova očekávají.
Přejeme příjemnou návštěvu šlikovského zámku.

Referentky IC – Dům kultury Ostrov
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28. června 1914 byl v Sarajevu zastřelen 
rakouský následník trůnu František Ferdinand 
i se svou chotí kněžnou Žofií Hohenbergovou 
(Chotkovou). Evropou proletěla zpráva o atentátu 
jako blesk a naplnila svět úžasem. Následník jel na 
manévry rakouské armády, které měly útočnou 
a vyzývavou formu proti Srbsku, se kterým 
mělo mocnářství dlouhodobé napjaté vztahy.  
28. červen je totiž výročním datem pro Srby – 
datem neblahé bitvy na „Kosově poli“ v r. 1389 
… a tak atentát se stal podnětem k světovému 
konfliktu, jaký dějiny neznaly…

Císař František po sarajevské události původně 
nechtěl řešit situaci válkou, ale ministři byli proti 

– tvrdili mu, že válka je nezbytná pro zachování 
prestiže monarchie. Situaci vyřešil a rozhodl 
německý císař Vilém, který neviděl jiný směr než 
válku. Brzy nato četli rakouští občané manifest 
„Mým národům“, v němž ohlašoval, že „spoléhá na 
Svoje národy“, které se seřadily ve všech bouřích 
vždy v jednotě a věrnosti kolem Jeho trůnu a byly 
ochotny pro čest, velikost a moc vlasti k nejtěžším 
obětem.Válka Srbsku byla vyhlášena – začal 
poslední akt dějin habsburské monarchie.
 
Ze srbského dobrodružství (ve Vídni vykřikovali 
„do Vánoc bude Srbsko na hromadě…“) se stala 
evropská katastrofa – jako spojenci Srbska se 
přihlásilo Rusko, Francie a Anglie, později další 
mocnosti a státy. Válka se rozrostla do hrůzných 

www.dk-ostrov.cz
353 800 511 / 526

* při nepřízni počasí se promítání přesouvá do kinokavárny DK 
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

STROVLETNÍ KINO
vstupné

50 Kč na 1 film
vstupenky zakoupíte 

v předprodeji Domu kultury
online na www.dk-ostrov.cz

nebo přímo na místě v den promítání

Letní scéna při MDDM

vždy od 22.00 hod.
(u zámeckého parku)

1. srpen, 

8. srpen, 

15. srpen,

22. srpen,

horor / sci-fi, 85 min.

válečný/ dobrodružný, 150 min. 

drama / krimi, 99 minut

drama / romantický, 126 min.

OČISTA

HANEBNÝ PANCHARTI

PŘÍBĚH KMOTRA

COLETTE
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Zdroj: Archiv Vojtěcha Písačky.

Zdroj: Archiv Vojtěcha Písačky.

KLÁŠTER PŘIPOMENE 100 LET 
OD PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY

rozměrů, moderní pojetí vedení boje přineslo 
nejen utrpení vojákům, ale i neúnosné poměry  
v civilním obyvatelstvu všech zúčastněných států. 
Projevily se i emancipační snahy všech národností 
Rakouska-Uherska. Konflikt dal naději na 
sebeurčení v samostatnosti jak národní tak státní. 
V plánech emigrace, zvláště slovanských národů, 
se začaly rýsovat obrysy budoucích svobodných 
a demokratických nových států Evropy. Česká 
emigrace, ale i domácí odboj, se octly v čele 
národních snah o eliminaci říše. T. G. Masaryk, 
E. Beneš, M. R. Štefánik a další začali intenzivně 
pracovat na realizaci samostatného státu Čechů 
a Slováků. Vznikly i samostatné vojenské legie  
v zemích tzv. Dohody v Rusku, Francii a Itálii. Takže 
ještě právně neexistující stát měl již svoji armádu. 
Nová mapa Evropy začínala dostávat jiné obrysy.
 
Výstava, která bude zahájena 3.9. 2014 přiblíží 
fotografiemi a artefakty dobu 1. světové války. 
Expozice bude zaměřena i na další události  
20. století – s přihlédnutím k Ostrovu a jeho okolí, 
vždyť 83 obětí (občanů Ostrova) odevzdalo svůj 
život pro nesmyslnou válku. Civilní obyvatelstvo 
strádalo hladem, nemocemi atd. Dlouho 
očekávaný mír však netrval dlouho. Za dvacet 
jedna let začal celosvětový konflikt – válka, která 
naděje mnohých národů zhatila… To vše Vám 
chceme na výstavě připomenout jako memento.
 

Vojtěch Písačka
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POPOV – ZANIKLÉ CESTY 
KRUŠNOHORSKÝCH POUTNÍKŮ

MLADÍ LVI V KLECI

Popov býval trvale osídlen od 13. století až do 
roku 1945, kdy po odsunu sudetských Němců  
a vysídlení pohraničí obec zanikla. Místo dříve 
plné života, kde mělo svůj domov kolem stovky 
lidí, dnes jen s tichou výčitkou připomínají ruiny 
domů zarostlé lesem a houštím, polorozpadlá 
kaplička, vyhlídka a několik překrásných 
památných stromů. Přesto jeho jedinečnost 

Výstava Mladí lvi v kleci představuje v ostrovském 
Letohrádku umělecké skupiny německo-českých 
a německo-židovských umělců z příhraničních 
oblastí bývalého Československa v meziválečném 
období, zejména však v období 20. let 20. 
století. Jednotlivé sály barokní stavby dovolily 
vystavit 55 obrazů a téměř 60 grafických listů 
a kreseb od mnoha německých a židovských 
autorů, jejichž dílo nebylo až do loňské premiéry  
v Oblastní galerii v Liberci považováno za součást 
dějin československého umění v letech 1918 – 
1938. Koncepce výstavy byla proto zaměřena 
na základní encyklopedickou analýzu kulturní 
situace, v níž se etablovaly německé umělecké 
spolky a skupiny nejen v tehdejších uměleckých 
centrech jako byla Praha a Brno, ale zejména  
v oblastech příhraničních. Pražské výtvarné scéně 
a skupině Prager Secession je věnována výstava  
v Galerii výtvarného umění v Chebu (GAVU CHEB).
 
Galerie proto přivítá každého z návštěvníků, 
který by si chtěl rozšířit povědomí o tom, co se 
dělo v našem nejbližším okolí, ale také všechny 
ty, kteří se chtějí potěšit krásou vystavených děl 
a ponořit se do vnímání života ve sledovaných 
letech. Mnoho portrétů, kytic, krajinomaleb, 
ale i zátiší a především figurální scény objevuje 
jeho každodenní i sváteční okamžiky. Ukazuje 
se, že německé a židovské autory trápily ty samé 
problémy jako jejich české souputníky: těžký 
život na venkově, ale i bída a nezaměstnanost 
ve městě, strádání horníků i tkalců... Všímali si 
rovněž duchovních stránek života v četných 
náboženských tématech. Uměli se však i radovat 
a sdílet okamžiky rodinného souručenství  
i společenské zábavy. Vedle obrazů se sociální 
tématikou pak září ty, které se věnují tzv. 
salónnímu životu a jeho lesku. Je zajímavé, že 
v této meziváleční generaci působilo i mnoho 
malířek. Takové Zátiší s kaktusy od Ilony Singer 
patří k nejlepším dílům na výstavě.
 
V našem nejbližším „sudetském“ prostředí tzv. 
Egerlandu byl neznámějším spolkem německých 
výtvarníků Metznerův svaz (Metznerbund), vzniklý 

zprvu v Chebu a záhy přesunutý do Karlových 
Varů. Představení jeho členů – karlovarských 
umělců Hugo Uhera, Carla Thiemanna nebo 
Wilhelma Srb-Schlossbauera či kraslického 
Franze Grusse a bochovského Oswalda Voh patří 
ke zpestření výstavy. Jejím novým obohacením je  
i ukázka čtyřiceti grafických listů z fondů 
ostrovské galerie.
 
Tato pozoruhodná výstava potrvá do 28. září 2014 
a všechny zájemce o osudy pozapomenutých 
autorů zveme na komentovanou prohlídku 
výstavy, která se uskuteční dne 25. září od 15.00 
hod. v letohrádku.
 

Mgr. Božena Vachudová (red. upraveno)

Podobizna dámy: A. Bunzl-Halleger  
(zdroj: Galerie Letohrádek).

nezmizela. Má nevídané kouzlo. Pojďme společně 
najít jeho nový význam. Dejme tomu, co zde 
zůstalo, nový smysl.  Šetrně a v souladu s přírodou 
a časem může člověk v této krajině znovu najít 
své místo.
 
Občanské sdružení Apus se v srpnu pokusí  
o první krok na této nové cestě: Zaniklá obec 
Popov se stane dalším dějištěm dnes již téměř 
tradičního landartového setkání, které se poprvé 
konalo před třemi lety v Königsmühle u Loučné 
v Krušných horách. Ke vzácnému spojení krajiny, 
historie a umění zde dojde i letos ve dnech  
15. – 17. srpna. V pátek a v sobotu je připraven 
program v Königsmühle, v neděli se přesune do 
Popova. Třetí srpnový víkend tak ožijí dvě obce, 
které sice zmizely z map, ale zcela jistě nejsou 
zapomenuté.
 
Program pro Königsmühle připravilo občanské 
sdružení DoKrajin ve spolupráci s partnery, 
nedělní odpoledne v Popově je součástí projektu 
Popov – zaniklé cesty krušnohorských poutníků, 
které vytvořilo občanské sdružení Apus a finančně 
zaštítilo Ministerstvo životního prostředí.
 

Erika Smrtová, Apus o. s.
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COUNTRY ODPOLEDNE 
V ATLANTISU

LETOHRÁDEK OSTROV

V sobotu dne 16. srpna od 16.00 hod. proběhne 
na zahrádce v Atlantisu Country a rockové 
odpoledne. Návštěvníci se mohou těšit na 
country kapely 4R, KV Express a skvělou oldies 
rockovou kapelu Lazareth. Vstup pro všechny je 
volný.
 

Karel Kunz (red. upraveno)

pobočka Galerie umění Karlovy Vary
příspěvkové organizace Karlovarského kraje
 adresa: Zámecký park 226, 363 01 Ostrov
tel.: 353 842 883, 737 072 522
e-mail: letohradek@galeriekvary.cz,
www.letohradekostrov.cz
otevírací doba: úterý – neděle, 10.00 – 17.00 hod., 
první středu v měsíci vstup zdarma
 
Výstavy:
Jitka Kůsová/ O lidském... / Pod kůží
26. 6. – 28. 9. 2014
Sochařka, malířka, kreslířka a grafička Jitka Kůsová 
(1962) se ve svém díle zaměřila na zkoumání 
člověka a lidské figury, přičemž způsobem jejího 
výtvarného vyjádření je zejména realistická 
figurální kresba. Lidské tělo, které je pro autorku 
nejdůležitějším motivem, chápe jako prostředek 



TANEČNÍ KURZY 
V DOMĚ KULTURY

I v dnešní době je pro váš úspěšný společenský 
život takřka nutnost ovládat nějaký ten 
společenský tanec. Dům kultury má s těmito 
kurzy letité zkušenosti, což pro vás může být 
zárukou, že se tančit skutečně naučíte. Tento rok 
vás kurzem provedou zkušení lektoři jako jsou 
Alena a Jan Prudíkovi z tanečního studia Fontána. 
Kurzy zahajujeme 15. září od 18.00 hodin. Dalšími 
termíny jsou:  22., 29. září, 13., 20., 27. října, 3., 10., 
17., 24. listopadu.  Prodloužená – 24. října, Věneček 
– 28. listopadu. Rádi bychom otevřeli i kurzy 
pro dospělé, které by probíhaly od 20.00 hod. 
v již zmiňovaných termínech. Hlaste se prosím 
prostřednictvím přihlášky, kterou naleznete  
v tomto čísle OM a doneste ji do Infocentra DK. 
Přihlásit se můžete také elektronicky na email: 
jenistovak-ostrov.cz.

Martina Pavlasová, propagační specialistka

k vyjádření emocí a duševních stavů člověka. 
Pro výstavu v Letohrádku Ostrov byly vybrány 
převážně autorčiny kresby a také několik objektů 
ze dřeva a sklolaminátu.
 
Mladí lvi v kleci/ Umělecké skupiny německy 
hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska 
v meziválečném období
26. 6. – 28. 9. 2014
Výstava Mladí lvi v kleci představuje v ostrovském 
Letohrádku umělecké skupiny německo-českých 
a německo-židovských umělců z příhraničních 
oblastí bývalého Československa v meziválečném 
období, zejména však v období 20. let 20. století. 
Tato pozoruhodná výstava potrvá do 28. září 2014 
a všechny zájemce o osudy pozapomenutých 
autorů zveme na komentovanou prohlídku 
výstavy, která se uskuteční dne 25. září od 15.00 
hod. v letohrádku.
 
Doprovodný program:
Prázdninová šperkařská dílna
23. 8. – 24. 8. 2014, 10.00 – 17.00 hod.
Dvoudenní prázdninová šperkařská dílna bude 
zaměřena na aktuální trendy současného šperku. 
Pro současný šperk jsou typické kombinace 
technik a použití nezvyklých materiálů k výrobě 
šperků (papír, textil). Velkým trendem současnosti 
je také práce s polymerovými hmotami, jejichž 
možnosti využití jsou téměř nevyčerpatelné. 
Výtvarné techniky, které již pravidelní účastníci 
výtvarných dílen v letohrádku a v IGBV 
znají, budou představeny v novém světle 
nevyčerpatelných možností a kombinací s jinými 

materiály. Výtvarné dílny povedou tři zkušené 
lektorky a designérky šperků: Zdeňka Bílková, 
Pavla Vargová a Eliška Failová (Klíčnice). Výtvarná 
dílna je určena pro začátečníky i pokročilé. 
Vstupné na oba dny včetně základních materiálů 
k tvorbě je 400 Kč na osobu. Nutná předchozí 
rezervace na tel: 724 832 556.
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 KŘÍŽOVKA

TAJENKA KŘÍŽOVKY

Vážení luštitelé, správné znění tajenky z minulého čísla zní: „DEN PRO OSTROV“. Výherci vstupenek se stávají pan Petr Pečený a paní 
Blanka Štěpánková (oba z Ostrova). Gratulujeme! Správné odpovědi odesílejte na emailovou adresu sefredaktor.om@gmail.com 
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 společnost Alfasoft s.r.o.).  
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ROZHOVOR

KLÁRA JECHOVÁ

V tomto vydání Ostrovského měsíčníku se 
obsáhleji věnujeme přeshraničnímu partnerství. 
Nejinak tomu bude i v tomto rozhovoru, jenž 
jsem pořídil se svojí spolužačkou z gymnázia  
a v současnosti studentkou ekonomické fakulty 
v Plzni Klárou Jechovou. Ta se ve svém profesním 
životě i volném čase zaměřuje na německy 
hovořící země a často vypomáhá jako tlumočnice 
při akcích města Ostrova, jichž se účastní 
představitelé partnerských měst.

Nedávno se mi dostalo do rukou vydání 
měsíčníku Wunsiedler, jenž vychází v našem 
partnerském městě Wunsiedelu, kde se psalo  
o Tvé stáži na místní radnici. Co vlastně tato 
práce obnášela a čím Tě obohatila?
Stáž trvala tři týdny a mou přímou nadřízenou 
byla paní Inge Schuster, která je vedoucí kanceláře 
pana starosty, od které jsem nejčastěji dostávala 
úkoly, jako např. příprava podkladů pro různá 
jednání nebo blahopřání pro jubilanty – prostě 
každodenní činnosti jejího oddělení. Samozřejmě 
první den byl takový rozkoukávací. Pan starosta 
mě vzal na schůzi s místními policisty, na schůzi 
kulturního výboru či schůzi redakční rady 
měsíčníku Wunsiedler. Jeden den jsem dokonce 
pro děti z příměstského tábora dělala hodinu 
češtiny.  Nejvíc mě však obohatily dny strávené 
v kanceláři city manažera, což je oblast, kterou 
jsem studovala a kterou bych se v budoucnu ráda 
živila. Všeobecně mě stáž obohatila v tom, že jsem 
si mohla vyzkoušet různorodé práce na úřadě,  
s jejichž výsledky se obvykle setkávám jako 
občan.

Jak se člověk vůbec dostane na takovouto 
zahraniční stáž? Co je pro to potřeba udělat?
Já jsem se ke stáži dostala na mé fakultě, Fakultě 
ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. 
Běžel zde projekt Unipranet, financovaný z EU, 
zaměřený na propojení univerzity a praxe. V tomto 
projektu bylo nabízeno několik stáží i v Německu, 
ale spíše ve výrobních podnicích. Tak jsem si 
domluvila vlastní . Napsala jsem již zmiňované 
Inge Schuster, se kterou jsem se seznámila 
během projektu Síť, a ta na mou žádost kývla.  
A vzhledem k tomu, že u nás na fakultě je poměrně 
málo studentů, kteří mají zájem o zahraniční 
praxe a zároveň se domluví plynule německy, 
což je podmínka účasti na stáži v Německu, nebyl 
problém ani na fakultě.  Navíc jsem díky projektu 
měla hrazené ubytování a stravu. Ale pokud by 
měli i občané Ostrova zájem o nějakou stáž ve 
Wunsiedelu, myslím, že by to nebyl problém. 
Spolupráci s občany z partnerských měst je 
Wunsiedel nakloněný. Takže stačí zkontaktovat 
někoho z úřadu a oni už zájemcům pomohou.

Stáž v zahraničí nikdy není pouze o práci, jak se 
vlastně žije ve Wunsiedelu či Německu obecně? 
Nakolik se liší česká a německá mentalita?
Ve Wunsiedlu a jeho okolí se žije podle mého 
velmi dobře, což mohu potvrdit i na základě 
mého ročního studijního pobytu na gymnáziu ve 
Wunsiedlu. Obyvatelé města jsou moc přátelští. 
Na cizince jsou zvyklí nejen díky vzdálenosti 
od českých hranic, ale i čtyřem zahraničním 
partnerským městům. A hlavně – rádi se baví,  
a proto velmi často pořádají různé oslavy. Ale to 
je obecně platné po celém Bavorsku. Ostatně, 
čím častěji Německo navštěvuji, tím méně 
souhlasím s tím, že by byli Němci chladní, odtažití. 
Spíše naopak, oproti Čechům jsou otevřenější, 
přátelštější a pohostinnější.  Ovšem za toto 
pohoštění se očekává, že poděkujete. Jinak Němci 
vyžadují dochvilnost, přesnost, pečlivost, zatímco 
Češi velmi často využívají improvizaci.

Kdy vlastně začaly Tvoje kontakty s Německem? 
Bylo Tvým cílem se na tuto zemi zaměřit nebo 
vše vyplynulo spíše náhodou?
Asi spíše náhodou. Na ZŠ Hroznětín byl vyučován 
pouze německý jazyk. Poté, co jsem přešla na 
Gymnázium Ostrov, se projevila láska k němčině 
naplno, i díky skvělým a nadšeným profesorkám 
německého jazyka, které pravidelně připravovaly 
různé česko-německé aktivity. V sextě už 
mě moje němčinářka nemusela moc dlouho 
přemlouvat, abych odjela na roční studijní pobyt 
do Wunsiedlu.

Co plánuješ do budoucna?
Pro nejbližší půlrok mám jasný cíl – získat 
inženýrský titul. Poté si najít takovou práci, 
která by mě bavila a naplňovala. Buď v oblasti 
městského marketingu a managementu, nebo  
v oblasti česko-německých projektů.

Čtenáři Ostrovského měsíčníku Tě mohou znát 
jako osobu, která často tlumočí při setkáních 
ostrovských zástupci s jejich zahraničními 
kolegy. Co všechno tato práce obnáší? Probíhá 
před jednotlivými akcemi nějaká zvláštní 
příprava?
Příprava je nutná při tematických setkáních. 
Při projektu Síť – dialog generací jsem se 
musela zaměřit na naučení neznámých slovíček 
týkajících se generací, stárnutí, sociálních služeb. 
Během setkání ve Schwarzenbergu byla součástí 
programu prohlídka tamějšího dolu, která byla 
velmi náročná právě z důvodu učení se slovní 
zásoby o hornictví, i proto, že jsem spoustu 
slov slyšela poprvé i v češtině. Jinak nejtěžší 
je tlumočení proslovů, zvláště když člověk 
nedostane tištěné znění těchto řečí předem.  
A jelikož jsem nikdy tlumočení nestudovala, 
je těžké rozhodnout, která záchytná slova si 
zapsat, abych následně řekla smysluplný překlad.  
A oříškem na překlad bývají občas i proslovy 
našeho pana starosty Čekana, který velmi často 
využívat taková spojení, která v případě neznalosti 
daného výrazu nejdou nijak opsat nebo která 
v němčině nedávají žádný smysl. Například  
v Německu nenasazuje někomu brouka do hlavy, 
ale blechu do ucha.

Otázka na závěr: V poslední době se  
v souvislosti s přeshraničními projekty hovoří 
o prohlubování spolupráce mezi partnerskými 
městy. Jaký je Tvůj pohled na celou věc jako 
přímého účastníka těchto akcí a setkání? Jaký  
v nich vidíš potenciál nebo naopak limity?  
Rozhodně si myslím, že to je správná věc. 
Nejen z důvodu poznávání jiné země a jejímu 
porozumění, ale i z důvodu výměny zkušeností  
v různých oblastech. A Ostrov udělal za poslední 
tři roky v oblasti přeshraničních setkávání  
a projektů značné pokroky... Ale i přesto mám 
pocit, že je to zatím stále spíše záležitostí 
zástupců města, nikoliv občanů. Za poslední 
dobu jsem slyšela mnohokrát od občanů města 
větu: „Starosta a radní byli zase někde v zahraničí 
na výletě“. To by se mělo co nejdříve změnit. Ještě 
dlouho potrvá, než se dostaneme na úroveň, na 
které fungují partnerství měst právě v Německu 
nebo ve Francii a Itálii. Tam ve městech fungují 
komise, které společné aktivity vymýšlejí. 
Například červnová Slavnost kašen ve Wunsiedlu 
byla důkazem toho, jak by partnerství měst mělo 
vypadat. Z italského partnerského města Volterry 
přijel autobus Italů a ani jeden nebyl ubytovaný 
v hotelu, ale v rodinách ve Wunsiedlu, jelikož 
se spousta občanů Volterry a Wunsiedlu zná již 
řadu let. Občanům města bych tak popřála, aby 
co nejdříve na vlastní kůži zažili pohostinnost 
našich partnerských měst, do kterých se budou 
v budoucnu rádi vracet. Obě dvě města mají 
spoustu historických, kulturních a přírodních 
památek, které stojí za to navštívit.

Jan Železný, šéfredaktor

V propagačním stánku Wunsiedelu  
(zdroj: Jan Železný).
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ČTENÁŘSKÉ PŘÍSPĚVKYHISTORIE MĚSTA

DOBRÁ VĚC SE PODAŘILA...

...ale trvalo to hodně dlouho. Na Mariánské se 
18. června konala malá slavnost. Ale malá jen 
zdánlivě. Představovala totiž splnění mnoha 
přání prosazovaných po řadu let. Na Mariánské 
byla konečně odhalena tabule, připomínající 
bohatou historii tohoto místa i podobu 
rozsáhlého kapucínského hospice se dvěma 
kostely. Málokdo z množství turistů a výletníků, 
kteří tudy prošli či na lyžích projeli, neviděl totiž 
v Mariánské víc, než jen rekreační středisko  
s krásným okolím a moderní rozsáhlý Domov pro 
osoby se zdravotním postižením. A přitom se tady 
v minulosti odehrávalo tolik dobrých i smutných 
událostí, které se dotýkaly mnoha lidských osudů.
 
Mariánská byla mnohokrát připomínána články  
v časopisech a sbornících, často také vzpomínkami 
rodáků, ať už šlo o souvislosti s těžbou stříbra  
a jiných rud na Jáchymovsku či o slavné a hojně 
navštěvované poutě k milostné soše Panny 

O LIDSKÉ DVOJAKOSTI – 
ZNAMENÍ MOCI?

Básník Jan Zahradníček ve svém nejznámějším 
díle, které vydal před zatčením a uvězněním 
v roce 1951, popsal, jak vypadají „znamení 
moci“. Autor za pomoci básnických prostředků 
a hlubokých alegorií vykresluje komunistický 
režim, který uchvátil moc v Československu  
a dalších zemích světa. Popisuje hroucení lidské 
společnosti a jejích morálních hodnot a zrůdnost 
režimu. Dvojakost a prolhanost komunistické 
ideologie se ukázala velmi záhy po uchvácení 
moci. Směřování komunistické, tak jako každé 
jiné násilnické ideologie, je kulturou smrti, a to ve 
vší hanebnosti. O tom, že ideologie násilí a kult 
smrti byly a jsou přitažlivé pro mnohé, svědčí  
i to, že jsou komunisté v naší zemi a našem městě 
voleni. Je tedy otázkou, zda pokládat Věž smrti jen 
za památník zvůle českých komunistů, nebo snad 
má představovat dočasně přerušenou činnost 
národního podniku Uranové doly Jáchymov?
 
Není to tak dávno, co se volalo na Dr. Miladu 
Horákovou, na generála Heliodora Píku, „ukřižuj, 
ukřižujte je“, respektive moderně „pověste je“. 
Těmto a statisícům jiným komunisti ve své 
ideologii, zrůdné pověře o samospasitelnosti 
světa, zničili životy, rodiny, zabavili majetky. 
Za nic z toho, co spáchali, nikdo neslyšel, že by 
některý z bývalých či současných komunistů měl 
potřebu se omluvit, či se snad dokonce kál. Tak 
jako se v šestačtyřicátém a pak v osmačtyřicátém 
zcela legálně a za pomoci sociálních demokratů 
dostali k moci, aby pak mohli činit to, co je učili  
v Moskvě – jak zakroutit všem demokratům 
krkem. I v současné situaci si sociální demokraté 
myslí, že se s komunisty dělí o moc, ale komunisté 
se už jen z principu své ideologické doktríny 
s nikým o moc dělit nechtějí a nebudou! Oni 
dle svých představ a instrukcí „v přechodném 
období“ využijí „nespokojenosti mas“ a, jak říkával 
V. I. Lenin, dovolí, aby zástupci jiných stran jim po 
nezbytně dlouhou dobu sloužili v koalicích jako 
„užiteční idioti“ či jako stafáž servilních lokajů.
 
Téměř učebnicovým příkladem je pan P. Čekan 
– člen ČSSD, dosluhující starosta Ostrova a člen 
zastupitelstva kraje, kde neváhá podporovat 
místní komunisty. Jistě má dobré politické 
důvody, aby jako člen výše uvedené partaje  
v jedné partě s místními komunisty zasedal. Naše 
babičky říkávaly „proti gustu žádný dišputát“, 
a tedy má-li pan Čekan, a nejen on, takto silný 
žaludek, nechť si vysedává, s kým je mu libo. Ale 
pokud jej zároveň vidíme řečnit o „těch zlých 
komunistech“ ve výroční den Jáchymovského 
pekla, kde se pietně vzpomíná na ty, kteří prošli 
tímto komunistickým gulagem, tak na takovou 
podívanou lidské dvojakosti je nezbytné mít 
žaludek, který je schopný strávit zcela a úplně vše. 
Nebo se, nedej Bůh, máme pomalu připravovat, 
že příštím rokem pan Čekan vezme s sebou i své 
komunistické kumpány, garnituru z řad soudruhů 
Sloupa, Grebeníčka a jim podobných, a budeme 
„povinně“ oslavovat „poctivé dílo, dílo českých 
komunistů“?! To už by bylo, nejen v Jáchymově, 
Peklo ve své plnosti.
 
Své přemítání o dvojakosti lidských povah chci 
uzavřít doporučením, které vyzpíval ve své písni 
člověk velice noblesní, hluboce věřící, Karel 
Kryl, komunisty nenáviděný a pronásledovaný 
básník a zpěvák. V „Písni neznámého vojína“, 
kterou věnoval komunistickým a jim podobným 
„kladečům věnců“, nabádá: „Kolik vám platějí 
za tenhle nápad, táhněte raději s děvkama 
chrápat…“.
 

Mgr. Václav Krucký (red. kráceno)

Marie, vystavené dnes v jáchymovském kostele. 
Věhlas tohoto místa se šířil po celém Chebsku  
i v širším okolí. Historicky doložené události, ke 
kterým tu došlo, byly ovšem ověnčeny řadou 
pověstí, především tou o poustevníkovi, který 
předpověděl slávu města v blízkém údolí, jež 
neslo později název „Údolí Jáchymovo“ (podle 
jednoho z členů „svaté rodiny“). Pověst se týkala 
také starých lip kolem kapucínského hospice, 
byla popsána i řada podivuhodných uzdravení.
 
Mariánská se ovšem stala v 50. letech minulého 
století také místem neblahým, a to, co se týče 
samotného hospice stejně jako řady dřevěných 
vězeňských objektů. Obojí zmizelo. Namísto 
velmi špatně vybavených ubytoven pro (z velké 
části v politických procesech) odsouzené muže, 
tak později pro zdravotně postižené ženy a dívky, 
zde dnes stojí komfortní a výborně vedený ústav. 
Namísto rozsáhlého kapucínského hospice však, 
bohužel, zbyla jen louka a kus zahradní zdi. V této 
době zde ovšem vzniklo také sídliště pro horníky 
Jáchymovských dolů s pětitřídní školou, školkou, 
jeslemi a kulturním domem.
 
Narůstající množství dokladů, většinou 
německých, týkajících se osudů Mariánské – před 
válkou Maria Sorg – vyvolávalo stále naléhavější 
potřebu předat alespoň část z těchto informací 
do povědomí všech, kdo tudy procházejí. Cokoliv 
takového však Mariánská postrádala. Pokusy  
o nápravu se sice setkávaly s kladným 
hodnocením, ale činy chyběly. Jen ostrovské farní 
společenství vydalo nedávno svépomocí velmi 
stručný a v malém nákladu vydaný materiál. 
Zdálo se proto takřka neuvěřitelné, když se 
v krátkosti podařilo zásluhou organizátora 
Vladimíra Kříže a řady jeho obětavých pomocníků 
a také  s podporou domova pro postižené, dovést 
věc ke zdárnému konci. Mariánské se tak vrací 
alespoň kousek její vlastní identity, duše, kterou 
toto místo ztratilo. Zaujatou a nesmírně hluboce 
pojatou promluvou ji při odhalení tabule přiblížil 
jáchymovský badatel Oldřich Ježek, požehnal 
ji ostrovský pan farář i zástupce kapucínského 
řádu. Byla to slavnost opravdu jen zdánlivě malá. 
A doufejme, že ne poslední. Protože Mariánská by 
si zasloužila také samostatnou publikaci.
 

Mgr. Zdenka Čepeláková

Zdroj: Mgr. Zdenka Čepeláková.
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SPORTČTENÁŘSKÉ PŘÍSPĚVKY

5. ROČNÍK 
DNE PLNÉHO FOTBALU

NÁBOR STOLNÍCH TENISTŮ

SPORTOVIŠTĚ

POHLEDOVÁ ZEĎ – BAROKNÍ 
SKVOST V ZÁMECKÉM PARKU

Ostrovský den plný fotbalu (5. ročník) se vydařil 
po všech stránkách. Počasí bylo příznivé, pro 
fotbal ideální. Přijelo všech 58 mužstev a celkem 
se turnajů zúčastnilo 644 dětí od 6 do 14 let.  
V areálu FK Ostrov se pohybovalo a turnajem se 
bavilo na 3 000 hráčů, trenérů, rodičů a příznivců 
mládežnické kopané. K turnaji byl také připraven 
doprovodný program – skákací hrady, nafukovací 
fotbalová aréna, bohatá tombola (1 200 cen), 
při níž si přišli na své nejenom děti. Rodiče 
ostrovských dětí napekli koláče, buchty, různé 
sladkosti a za symbolickou cenu si každý mohl ke 
kávě či čaji zpříjemnit čekání mezi utkáními.
V letošním ročníku jsme se snažili, aby každé 
mužstvo hrálo co nejvíce utkání a přitom mělo 
minimální prostoje. V každé kategorii se hrálo 
každý s každým, proto konfrontace mezi mužstvy 
byla maximální. U ročníků 2003, 2004, 2005  
a 2006 se každého turnaje zúčastnilo 9 mužstev, 
každé mužstvo odehrálo 8 utkání. Ročníky 2003 
a 2004 hrály 1 x 16 min. na hřištích 22 x 45 m s 
hráči v poli 5 + 1, ročníky 2005 a 2006 hrály 1 x 
15 min. na hřištích 20 x 40 m s hráči v poli 4 + 1. 
Ročníku 2001 se zúčastnilo 7 mužstev, hrálo se na 
velikém hřišti 10 + 1 1 x 20 min. Ročníku 2002 se 
zúčastnilo také 7 mužstev, ty hráli 7 + 1 na hřišti 
35 x 55 m také 1 x 20 min. A nakonec ti nejmenší 
– r. 2007, těch bylo 8 mužstev, hráli na hřišti 25 x 
35 m 4 + 1 1 x 12 min. každý s každým. Celkem se 
odehrálo 214 utkání na 9 hřištích.
Protože se zároveň hrálo v Brazílii mistrovství 
světa ve fotbale, tak jsme na vyhlašování 
připravili podium, na kterém si každé mužstvo 
či hráč přebírali krásné ceny, poháry, medaile, 
upomínkové předměty, tak, aby se každý vcítil do 
mistrovské atmosféry plné nezapomenutelných 
zážitků a emocí.
VÍTĚZOVÉ ROČNÍKŮ 
+ NEJLEPŠÍ HRÁČ Z KAŽDÉHO MUŽSTVA
r. 2001 – 21. ROČNÍK O POHÁR STAROSTY MĚSTA 
OSTROV: 1. FK OSTROV – Erik Hůrka
 r. 2002 – O POHÁR SPOLEČNOSTI VEGA:
1. FK BANÍK SOKOLOV – Jakub Nedbalý
 r. 2003 – O POHÁR SPOLEČNOSTI W ELEKTRIC:
1. SPARTAK HORNÍ SLAVKOV – Jiří Michovský
 r. 2004 – O POHÁR SPOLEČNOSTI NICKELMANN – 
Ladislav Krykorka: 1. SK JIČÍN – Nicolas Filip
 r. 2005 – O POHÁR SPOLEČNOSTI S. V. I. RUBIKON:
1. FK TACHOV – Lukáš Tolar
 r. 2006 – O POHÁR ZEDNICTVÍ KOUDELKA:
1. FK HVĚZDA CHEB – Filip Berka
 r. 2007 – O POHÁR MDDM OSTROV:
1. FK BANÍK MOST – Luboš Studený
 

Tomáš Wolf (red. uprav. a krác.)

Oddíl stolního tenisu TJ Ostrov provádí 2. září 2014 
od 19.00 hod. nábor stolně-tenisových talentů 
ročníku narození 2007 – 2008. Zájemci o tento 
sport jsou v uvedený den zváni do tělocvičny ZŠ J. 
V. Myslbeka, ul. J. V. Myslbeka 996, Ostrov. Zájemci 
se dostaví v doprovodu zákonného zástupce ve 
sportovním oblečení (triko a šortky) a vhodné 
sportovní obuvi (tenisky).
 
Program:  19.00 hod. Zahájení            
  19.10 hod.  Talentové zkoušky včetně 

pohybových dovedností
                20.00 hod. Vyhodnocení a závěr
 

Jaroslav Jandák, TJ Ostrov; 
Ivan Vysocký, trenér licence „C“ (red. kráceno) 

Ve vydání MF Dnes jsem se dočetla, že město 
zvažuje, že postaví na náměstí oplocené hřiště 
pro omladinu, která si zde hraje s míčem. Dokonce 
snad má jít o jakousi prevenci pro děti z romského 
etnika. Asi nejsem sama, komu tento nápad přijde 
jako nesmysl. Na náměstí taková aktivita nepatří, 
je to přeci kulturní památka. Navíc placené hřiště 
by stejně nikdo nevyužíval. Kdo chce, tak si může 
zajít do domu dětí na starém městě a dětských 
hřišť máme ve městě také spoustu. Hlavně mi 
však přijde, že speciálně preferovat jednu, třeba 
sociální nebo etnickou skupinu je špatná cesta. 
Pro pár dětí s prkénky se postavil za milióny 
skatepark a senioři si mají problém sednout na 
lavičku. Stačí zajít do boční ulice a zjistíte, že je 
nezametená, ale na kopci za úřadem roste nový 
park za milióny. Není to tak dávno, kdy bylo ve 
městě bezpečno a čisto, nyní se na náměstí občas 
bojíme posadit. Prosím nezaměřujte se jen na 
velké projekty ale také na to obyčejné ve městě, 
možná potřebnější.
 

Jaroslava Vondráčková

Naše město se dočkalo dlouho očekávaného 
otevření důkladně zrekonstruovaného barokního 
zámku. To bylo pojato s patřičnou, téměř až 
barokní, pompézností. Tato památka si to 
nepochybně zasloužila a město Ostrov se má 
vskutku čím pochlubit. Veřejnost se rovněž 
mohla seznámit s další opravenou památkou, 
tzv. Pohledovou zdí, která opticky prodlužuje 
průčelí zámku směrem severním při pohledu ze 
zámeckého parku.
 
Protože jsem měl tu čest podílet se na její 
rekonstrukci jako projektant, měl jsem možnost 
sledovat celý vývoj až k dokončení. Je třeba 
říci, že funkce projektanta u této stavby byla 
poměrně nevýznamná. Prostor pro vlastní 
představy byl omezen a zcela podřízen úctě ke 
kvalitě práce barokních architektů a řemeslníků. 
Výrazně složitější a náročnější byla vlastní 
práce zhotovitele stavby. Jeho pracovníci se 
museli poprat s technologiemi, které i pro ně 
nebyly vůbec jednoduché. Pozorovat, jak se 
provádí různé druhy barokních omítek, bylo pro 
mne zážitkem. Kromě běžných štukových se 
pracovalo s omítkami krápníkovými (grottovými), 
omítkami propichovanými březovými košťaty 
a také s omítkami iluzivními s proškrábaným  
a malovaným cihelným zdivem. Obnoveny byly 
také složitě profilované římsy a pečlivě doplněny 
plastické architektonické prvky. Bonbónkem na 
závěr bylo malování iluzivních oken, která výrazně 
napomáhají výslednému dojmu monumentální 
barokní kulisy. Prakticky každému dílčímu úkolu 
předcházela na lešení velmi plodná debata  
o způsobu jeho provedení za účasti pracovníků 
památkové péče.
 
Bylo by nepatřičné, kdybych nejmenoval 
lidi, kteří mají na výsledku svůj podíl a jejichž 
jména při slavnostních stříhání pásek zpravidla 
nezazní. Za Městský úřad v Ostrově stavbě 
svým kompetentním a vstřícným přístupem 
napomohli paní Toušová a pánové Šuster  
a Lupač. Za památkový ústav v Lokti 
spolupracovali paní Staňková, pan Lokajíček 
a zejména svými průzkumnými pracemi pan 
Lubomír Zeman. S obdivem musím zmínit 
zástupce zhotovitele stavby pana restaurátora 
Štochla, jeho spolupracovníky a spolupracovnice. 
Kvalitní výsledek si vůbec nedovedu představit 
bez přispění stavebního dozoru pana Jiřího 
Pavlíka, který zúročil zkušenosti ze své 
restaurátorské praxe.
 
Práce na projektu začaly ještě za předchozího 

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým  
zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen 
Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant–černý, modrý, 
žlutý, kropenatý a bílý.

Stáří: 15-20 týdnů.  
Cena 149 -185,- Kč/ks dle stáří. 
Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky 
pouze  našeho chovu!

Prodej se uskuteční:  
ve  čtvrtek  21. srpna a 18. září 2014
Ostrov – u čerp. stanice Benzina | 16.00 hod.

Případné bližší informace: 
Po-Pá 9.00-16.00 hod., 
tel. 601 576 270, 606 550 204, 
728 605 840

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - 
cena dle poptávky 

PRODEJ SLEPIČEK

vedení města a je jen chvályhodné, že nebyl 
odložen do šuplíku, ale byl dotažen až do 
realizace. Tedy spolupráce a snaha o kontinuitu 
napříč politickým spektrem a tak by to mělo být 
vždy. Kéž je nám Pohledová zeď, jejíž existence 
nemá vlastně žádný praktický význam, dokladem 
o smyslu pro krásu a fantazii u lidí, kteří žili  
v Ostrově dávno před námi.
 

Vladimír Toman (red. kráceno)


