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ÚVODNÍK

INFORMACE O VYDÁNÍ

Ostrovský měsíčník vydává Dům kultury 
Ostrov v nákladu 8000 kusů měsíčně.

Distribuce je zajišťována zdarma do každé 
ostrovské domácnosti.

Redakční uzávěrka všech příspěvků  
a inzerce do únorového čísla je 9. ledna. 
Příspěvky došlé po tomto datu už nemusí 
být otištěny.

Grafická úprava, zlom, tisk: Samab Press 
Group a. s., Cyrilská 14, Brno 614 00

Grafická úprava programových stránek 
DK: Martina Pavlasová

Distribuce: Česká pošta s. p., Hlavní 800, 
Ostrov 363 01

Šéfredaktorka, editorka: Irena Janečková 
Korektury: Irena Janečková

Redakční rada (a − z): Irena Janečková, 
Martina Pavlasová, Ing. Karel Tetur

Názory přispěvatelů se nemusí shodovat  
se stanoviskem redakční rady.

Příspěvky zasílejte na:  
sefredaktor@dk-ostrov.cz, případně doručte 
do Infocentra DK Ostrov, tel. 353 800 526, 
353 800 542. Ručně psané nebo vytisknuté 
čtenářské příspěvky jsou omezeny na max. 
rozsah 10 řádků (netýká se inzerce!).  
Upozornění: příspěvky pište jako souvislý 
text, nestřídejte druhy a velikost písma, 
nevytvářejte grafické úpravy (podtrhávání, 
barvy, odrážky apod.). Redakce si vyhrazuje 
právo upravit či krátit příspěvky.

Inzerce: posílejte na sefredaktor@dk-ostrov.cz, 
nebo se obraťte na Infocentrum DK Ostrov, 
tel. 353 800 526, 353 800 542

Registrační značka: MK ČR E 16035

Webové stránky měsíčníku:  
www.ostrovskymesicnik.cz

Facebook: www.facebook.com/
OstrovskyMesicnik

Titulní fotografie: Pohled na Větrný vrch, 
autor: Jaroslav Kovář

Vážení spoluobčané,

nadešel rok 2015 a já mám tu možnost vás opět 
v prvním čísle Ostrovského měsíčníku pozdravit.  
Jsme v prvním roce nového volebního období  
a ustavuje se také nová redakční rada našeho mě-
síčníku, která se bude snažit krok za krokem dále 

SLOVO STAROSTY

 

 

PŮLROČNÍ KURZY  CVIČENÍ – zápis | MÍSTO KONÁNÍ – 1. ZŠ Ostrov
cvičení  - každé pondělí, úterý a čtvrtek – konec kurzů – červen 2015

P O N D Ě L Í – od 19.00 – 20.00 h – ČAKRA JOGA
Ú T E R Ý – od 18.00 – 19.30 h – POWER JOGA, KALANETIKA - modeling

Č T V R T E K – od 18.00 – 19.30 h – FITNESS JOGA, TVAROVÁNÍ PROBLÉMOVÝCH PARTIÍ
úterý a čtvrtek – 2 cvičební lekce za sebou (2 x šk. hodina) cena jedné lekce cvičení od 35,- Kč

 

KURZ HUBNUTÍ  – pohybem a dělenou stravou 
 místo konání: Krušné hory, chata Lesanka, Mariánská

 TERMÍN konání : 27. - 29. března 2015
 

VÍKENDOVÝ POHYBOVÝ POBYTOVÝ KURZ
Cena: 1777,- Kč

V CENĚ !!!: ubytování, plná penze – strava DĚLENÁ – 4 x denně
- cvičení – 2 x denně

- aplikace aku kuliček  NA UCHO - na potlačení chuti k jídlu
- přednáška o  mineralogii

- zpívání s kytarou
doplňkové služby za poplatek – masáže, pedikura, kosmetika,testování na parazity, Reiki ...

 
REGISTRACE DO KURZŮ – TEL. 608 31 35 31, info na www.cekanka.webnode.cz 

Kurzy Vás provede – Jana Čekanová – trenérka fitness, Aqua diplom IFFA, mistr Reiki
 

POZVÁNKA  do prodejny - E L K O
prodej minerálů, šperků z kamenů,elektronických cigaret a příslušenství, potravinových doplňků a vitamínů

PRODEJNA ELKO – st. Náměstí 46 – pod radnicí – Ostrov
 

SLEVA NA NÁKUP V OBCHODĚ ELKO – 10 % - s tímto inzerátem

SHELL OSTROV – AKCE PHM SHELL V-POWER
 sleva 2 Kč/litr na PHM Shell V-Power
 akce platí o víkendech, a to při placení v hotovosti

inzerce

zlepšovat jeho úroveň tak, abyste byli dobře in-
formováni o velmi pestrém  životě našeho města.
V roce 2014 se nám podařilo úspěšně dokončit 
nejrozsáhlejší investiční akci, kterou bezesporu 
byla rekonstrukce ostrovského zámku, řádově za 
180 milionů korun.

Vedení města se podařilo v potřebném termí-
nu schválit rozpočet na tento rok a bude dále 
pracovat na tom, aby naplnilo záměry, které si  
předsevzalo.  V průběhu roku a dalších vydáních 
měsíčníku  se pak postupně budete seznamovat 
s úspěšně dokončenými investičními akcemi.  
Samozřejmě neopomeneme projekty, které pro-
bíhají a další, které se plánují.

Děkuji všem spolupracovníkům Městského úřadu 
Ostrov za velmi dobré výsledky jejich práce, ředi-
telům a zaměstnancům příspěvkových organizací 
za jejich přínosnou činnost  pro obyvatele měs-
ta a také hlavně podnikatelům za aktivní přístup  
k zaměstnanosti našich obyvatel.

Vám všem, milí spoluobčané, přeji společně  
s radními města hodně zdraví, spokojenosti, štěs-
tí, pohody, osobních úspěchů a těšíme se na další 
spolupráci s vámi.

Bc. Pavel Čekan, starosta města
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AKTUALITY Z MĚSTA

LEDNOVÉ AKCE V MK OSTROVEKOCENTRUM

MDDM OSTROV

PODĚKOVÁNÍ

Pozor – soutěž!
Stále více lidí se ve volném čase věnuje fotogra-
fování a mnozí by chtěli i veřejně prezentovat 
svůj pohled na svět, umění zachytit okamžik, 
proto jsme se rozhodli jim pomoci. Soutěž pro 
amatérské fotografy se bude konat od 1. ledna 
do 31. prosince 2015. Každé kolo soutěže bude 
trvat dva měsíce a bude pro ně vyhlášeno téma, 
jemuž musí soutěžní fotografie odpovídat. O ví-
tězi rozhodne porota. Hlavní výhrou je výstava 
vítězných fotografií v Oranžerii Václava Havla  
a hodnotná kniha, případně poukaz na roční  
registraci v knihovně. Podrobná pravidla a pod-
mínky jsou na našich webových stránkách. Vý-
sledky každého kola budou vždy zveřejněny 
nejpozději do 14 dnů tamtéž a výherce bude 
kontaktován. Na konci celé soutěže se uskuteční 
výstava všech výherních fotografií.

Město Ostrov očima fotografa 
1. ledna až 28. února
Máte fotky, související s naším městem?  
Podělte se s námi a zapojte se do soutěže.

Promítání amatérských filmů
14. ledna 17.00 hod., učebna
Další díl promítání dokumentárních filmů  
o Ostrově a okolí. V  průběhu pořadu se  můžete 
ptát přímo jejich autora Stanislava Churého.

Drátkovaný secesní šperk
21. ledna 16.00 hod., učebna, kurzovné včetně 
materiálu 100 Kč
Tvůrčí dílna Zdeňky Bílkové, zaměřená na tvorbu 
šperků s květinovým motivem ze skleněných ko-
rálků a drátku. Veškerý potřebný materiál bude  
k dispozici.

Jeden svět – Putinovy hry
28. ledna 18.00 hod., učebna
První díl pravidelného cyklu promítání dokumen-
tárních filmů o lidských právech z festivalu Jeden 
svět.

Jak jsem objevil Středozemi na západě Čech
29. ledna 17.00 hod., učebna, vstupné 30 Kč
…aneb Epická krása Karlovarského kraje. Foto-
graf a bloger Václav Fikar v duchu Tolkienova 
Pána prstenů epickým způsobem představí pozo-
ruhodná, krásná a mystická místa Karlovarského 
kraje. Povídání bude doplněno fotografiemi z jed-
notlivých míst.
 
Rezervujte si prosím místa na akce v dostatečném 
předstihu. Můžete tak učinit osobně, telefonicky, 
e-mailem, ale také přímo na internetových strán-
kách knihovny. V případě malého zájmu jsme 
nuceni akce rušit. Přejeme všem našim čtenářům  
a návštěvníkům úspěšný rok 2015, ať vám je kniha 
příjemnou a užitečnou společnicí.

Více na www.mkostrov.cz, www.facebook.com/
knihovnaostrov. Dotazy a náměty posílejte na 
info@mkostrov.cz nebo tel. 353 434 300.

Jana Múčková, MK Ostrov

Noc se zvířátky
23. až 24. ledna
Zveme děti od sedmi do 10 let na oblíbené pře-
nocování v Ekocentru. Z pátku na sobotu je čeká 
spousta zábavy a legrace, zajímavý program, sou-
těže a noční hra. Přihlášky vyzvedávejte v EC od 
středy 7. ledna. Bližší informace na tel. 602 600 995. 
Počet dětí je omezen!

Prázdninové soutěžní dopoledne
30. ledna 9.00-12.00 hod.
Soutěžíte rádi? Tak neváhejte a přijďte si k nám 
změřit své znalosti. Čekají vás zajímavé otázky  
z přírodovědy, dopravní výchovy a ekologie. Nej-
lepší soutěžící budou odměněni.

Prohlídky pro veřejnost
Až do 30. března bude (jako každý rok) z důvo-
du klidového zimního režimu většiny chovaných 
zvířat EC pro veřejnost otevřeno pouze ve všední 
dny 13.00-17.00 hod. Dopoledne jsou vyhrazena 
pro MŠ, ZŠ, ŠD a jiná školská zařízení.

Informace
Po-pá 10.00-17.00 hod., nebo facebook: eko-
centrum MDDM Ostrov, (tel. 731615658, 
602600995).

Poděkování
Zaměstnanci Ekocentra děkují všem návštěvníkům, 
kteří zvířátkům přinesli suché pečivo a jiné laskomi-
ny. Budeme velice rádi za další takovou podporu.

Petra Žlutická, ved. EC MDDM Ostrov

Plavecké kurzy
leden až duben
V týdnu od 13. ledna 2015 začínají desetihodinové 
plavecké kurzy pro začátečníky i pokročilé a pro 
rodiče s dětmi. Zájemci se mohou přihlašovat  
v Domě dětí v pracovní dny 8.00-18.00 hod.
13. ledna 15.00-16.00 hod. a 16.00-17.00 hod.  
Neplavci a plavci
14. ledna 16.00-17.00 hod. Rodiče a děti
15. ledna 15.00-16.00 a 16.00-17.00 hod. Neplavci 
a plavci

Pololetní prázdniny v Domě dětí
Otevřené herny
30. ledna 9.00-12.00 hod.
Konzolové a deskové hry - hry na PSX3,  
Nintendu WII, X-BOX 360, stepmánie, šipky, stolní 
a PC hry, airhockey, stolní tenis, kulečník (od 12 let) 
- vše zdarma.

Informace
V roce 2015 kroužky zahájí svou činnost v týd-
nu od 5. ledna. Informace ke všem akcím a čin-
nosti kroužků v MDDM po-pá 8.00-18.00 hod.,  
tel. 353 613 248, 731 615 657.

Bc. Šárka Märzová, ved. oddělení MDDM

DĚTI ZDOBILY VÁNOČNÍ 
STROMKY V PARKU

Do prvního ročníku soutěže pro děti ze školních 
družin, vyhlášené Městskou knihovnou Ostrov  
a nazvané Vánoční stromkování, se přihlásilo osm 
družin. Děti měly zhruba měsíc na výrobu vánoč-
ních ozdob. 
V úterý 9. prosince si každá družina vylosovala  
v parku vlastní stromek a zdobení začalo. Vycho-
vatelky z družin s dětmi neodradilo ani mrazivé 
větrné počasí. Děti se však mohly zahřát teplým 
čajem a posílit sušenkou či perníčkem. Výsledek si 
můžete přijít prohlédnout do Zámeckého parku  
v okolí knihovny, kde jsou dětmi nazdobené 
stromky k vidění. 
Vyberte ten, který je podle vás nejkrásnější,  
a dejte mu svůj hlas! Hlasovat můžete buď pří-
mo v knihovně vhozením lístku s číslem stromku 
do hlasovacího boxu, nebo na internetu on-line:  
hlasovani.mkostrov.cz. Stromek s největším po-
čtem hlasů vyhraje a jeho tvůrci obdrží v lednu 
krásnou cenu. 
A pozor! Výherci budou dva: jeden vítěz interne-
tového hlasování a jeden vítěz podle hlasování 
přímo v knihovně. 

Všem družinám děkujeme za účast, snahu a přeje-
me jim, aby právě ten jejich stromek byl vybrán jako 
ten nejkrásnější.

Jana Múčková, MK Ostrov

Děti zdobí stromek vánočními ozdobami přímo v příro-
dě. Foto: Archiv MK Ostrov.

Rád bych tímto ocenil práci úřednic Odboru so-
ciálního a zdravotního města Ostrova. Pracovnice 
úřadu M. Marcinková, Ing. Říhová a vedoucí od-
boru paní Světlíková si za svůj přístup a skuteč-
nou profesionalitu při řešení složitého, kompli-
kovaného případu člena mé rodiny zaslouží mé 
veřejné poděkování. Děkuji.

Jaroslav Kašík, Ostrov
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NEMOCNICE OSTROV BILANCUJE

V lednu byl zahájen zkušební a v únoru ostrý pro-
voz psychiatrické infolinky 739380251. Záměrem 
je zlepšení komunikace mezi klienty, informace  
o možnosti terapie, odpovědi klientům na otáz-
ky z terénu, podmínky přijetí na psychiatrické 
oddělení ad. Provozní doba infolinky: pondělí až 
pátek 8.00-14.00 hod. V dubnu zahájilo Laserové 
oční centrum Nemos MPC první operaci pomocí 
jedinečné laserové sestavy svého druhu v Evropě, 
nejmodernějším a nejrychlejším laserem. V květ-
nu byli strážníci MP Ostrov proškoleni v kardio-
pulmonální resuscitaci. Ve spolupráci s Besipem 
se pro nejmladší žáky ZŠ konala vydařená akce 
„Šikovný školák“ se zaměřením na zdravovědu, 
dopravní značky, silniční provoz a podporu na-
dačního fondu Restart. V rámci projektu SVES 
jsme hostili odborníky z Anglie, Španělska, Ho-
landska, Lotyšska a Německa. Zajímalo je zejmé-
na spektrum našich služeb, historie nemocnice 
i požadavky na vzdělanost pracovníků nelékař-
ských zdravotnických profesí (sester, laborantů, 
fyzioterapeutů). Dále jsme zajistili zdravotní do-
hled na terénním triatlonu Xterra Koruna Pralines 
Ostrov, v němž úspěšně soutěžili i zaměstnanci 
ostrovské a sokolovské nemocnice. Zábavné od-
poledne s hokejisty HC Energie se konalo první 
letní den ve Sportparku. Nejen děti si vyzkouše-
ly hod na branku, běh o berlích či rychlost střely  
a nechyběl ani ukázkový trénink hokejistů. V létě 
začala přestavba pavilonu B pro psychiatrické  
a rehabilitační centrum; výrazně zlepší kvalitu 
péče psychiatrického oddělení, které je jediné  
v kraji. Rozšíří se ambulantní část rehabilitace, při-
bude bazén a vodoléčba. Stavební práce nadále 
pokračují. Chirurgické oddělení NO je význam-
ným pracovištěm provádějícím operace štítnice. 
V srpnu byl zakoupen rozvěrač k operacím štítné 
žlázy, strumaretraktor MT Sattler německého vý-
robce. Jeho využití zvyšuje komfort operační sku-
piny snížením počtu asistujících lékařů, zlepšuje 
přehled v operačním poli a zvyšuje bezpečnost 
operací. Preventivní vyšetření pomáhají zachra-
ňovat životy. V září zaznamenal velký zájem Den 
melanomu. Pigmentové skvrny a znaménka bez 
výběru regulačního poplatku si nechalo vyšetřit 
193 lidí. Kožní nádor melanom byl zjištěn v jed-
nom a basaliom ve třech případech. Doporučení 
k odstranění aktivních znamének obdrželo od 
primářky Heleny Němcové 32 lidí. Vyšetření der-
matoskopem je rychlé a nebolestivé. Jsme rádi, 
že lidé prevenci nepodceňují. V říjnu zahájila NO 
kvalifikační kurz pro povolání sanitář. Sanitář má 
zajistit základní ošetřovatelskou péči, poskyt-
nout první pomoc a psychologicky přistupovat  
k nemocnému. Kurz je akreditovaný MZ ČR a platí 
pro všechna zdravotnická zařízení v ČR. Ukončen 
bude praktickou i ústní zkouškou. Za přítomnosti 
vedení nemocnice, starosty Ostrova a zástupců 
stavební firmy byl slavnostně otevřen nový hlav-
ní vstup a ambulance. Naplno se rozběhl provoz  
v nových moderních prostorách. Během rekon-

OSTROVŠTÍ HASIČI V LISTOPADU

Zasahovali jsme celkem 18krát: u sedmi požárů, 
čtyř dopravních nehod, třikrát jsme poskytli tech-
nickou pomoc; po jednom zásahu při úniku látek 
a záchraně osoby, dále prověřovací cvičení a pla-
ný poplach. 
Požár osobního vozidla v Lidické ulici jsme zvládli 
společně s karlovarskou jednotkou. K požáru od-
padu došlo v hale bývalé Škody Ostrov. Plastový 
kontejner hořel v ulicích S. K. Neumanna a Sei-
fertově. K požáru balíků slámy jsme byli vysláni 
společně se třemi dalšími jednotkami, mezitím 
druhé družstvo likvidovalo požár pařezu v Krátké 
ulici. Týž den odpoledne jsme se vraceli na místo 
k dohašení balíků slámy. K požáru bytu v Hůrkách 
jsme byli vysláni se čtyřmi dalšími jednotkami. 
K dopravním nehodám osobních aut došlo na kři-
žovatce ul. Masarykova a Lidická, ve Pstruží a na 
silnici směr Jáchymov. Při další nehodě došlo ke 
zraněním, na místo vyjely i tři sanitky. 
Také jsme zachraňovali muže, který uvízl v brodi-
šti u statku v Květnové. Na Hlavní třídě jsme uza-
vírali vodu unikající z bytu. Na žádost ZZS Jáchy-
mov jsme otevírali byt ve Štúrově ulici a pomohli  
s transportem pacienta do sanity. K likvidaci ole-
jové skvrny z kontejneru došlo v Komenského uli-
ci, kam nezodpovědný občan vyhodil starou frité-
zu i s náplní. Přitom je likvidace podobných věcí 
ve sběrném dvoře v Ostrově pro občany zdarma! 
Při prověření signalizace v obchodním domě bylo 
zjištěno, že jde o planý poplach. 
Naše jednotka se také zúčastnila cvičení Archa 
2014 na záchranu tonoucích se osob na Jesenické 
přehradě v kempu Dřenice, protože je na podob-
né zásahy vyškolena i vybavena a je nutné jednou 
za čas si tyto věci procvičit.

Milan Kuna, JSDH Ostrov (red. upraveno)

ZE ZÁZNAMŮ MĚSTSKÉ POLICIE

1. listopadu
21.10 hod. Hlídka přijala oznámení, že na měst-
ském hřbitově vypukl požár a na místě zjistila, že 
hoří plastové kalíšky se svíčkami, které lidé poklá-
dají pod kříž s Ježíšem Kristem. Hlídka oheň ihned 
uhasila pomocí hasicího přístroje a zabránila tak 
další větší škodě.
23.10 hod. Obyvatelé domu v Halasově ulici 
oznámili, že neznámá žena poškodila vchodové 
dveře. Hlídka na místě zastihla krvácející ženu  
v podnapilém stavu, která uvedla, že dveře rozbila 
ona. Byla jí poskytnuta první pomoc a přivolána 
rychlá záchranná služba, která ženu převezla do 
nemocnice. Událost byla předána PČR Ostrov pro 
podezření ze spáchání trestného činu.

17. listopadu
3.45 hod. Oznámení obsluhy čerpací stanice, 
že se v okolí pohybuje zmatená žena a obtě-
žuje zákazníky. Po příjezdu hlídka zjistila, že 
žena je nejen zmatená, ale i agresivní. Hlídka ji 
zklidnila a přivolala záchranku, která ženu po 
nezbytném ošetření převezla do nemocnice  
k hospitalizaci.

27. listopadu
9.00 hod. Hlídka MP Ostrov ve spolupráci s MěÚ 
Ostrov a ČOI si „posvítila“ na reklamní akci, která 
měla propagovat nově otevřené uzenářství v na-
šem městě. Jaké však bylo překvapení, když mís-
to slibovaných uzenin byl v místnosti vystaven 
vysavač za „příznivou“ cenu, která čítala rovných 
64 tisíc korun. Z přítomných pořadatelů nebyl 
ani jeden schopen pracovníkům ČOI vysvětlit, jak 
je možné, že ochutnávka uzenin se nekoná, ale 
místo ní proběhne předváděcí akce na vysavač.  
V místnosti se nacházelo asi 50 důvěřivých senio-
rů, kteří po tomto z jištění z akce okamžitě odešli. 
Celou událost nadále šetří ČOI.
17.08 hod. PČR Ostrov požádala o pomoc při pá-
trání po muži, který svému kamarádovi sdělil, že 
chce spáchat sebevraždu skokem pod vlak. Muž 
prý byl silně podnapilý a kamarád měl obavu, že 
výhrůžky jsou více než reálné. Hlídka muže po  
15 minutách nalezla v bytě u jeho přítelkyně, kde 
vyspával opici. Nejspíš si vše rozmyslel a usoudil, 
že v posteli mu bude nejlépe.
 
MP Ostrov přeje všem občanům úspěšný vstup do 
nového roku. V rámci novoročního předsevzetí ne-
budeme tvrdit, že budeme hodnější a mírnější, ale 
můžeme slíbit, že svou práci budeme vykonávat 
minimálně stejně dobře jako loni a vynasnažíme se, 
aby se všichni v našem městě cítili bezpečně.

Ladislav Martínek, ZV MP Ostrov

strukce byly vyměněny elektrické a topné rozvo-
dy, položena nová podlaha a instalováno nové 
osvětlení. Změna interiéru byla provedena i v ce-
lém prvním nadzemním podlaží. Náklady v plné 
výši financovala Nemocnice Ostrov, dodavatelem 
projektu a stavebních prací byla spol. Jurica, a.s. 

Cílem vedení nemocnice je poskytovat prvotřídní 
zdravotní péči kvalifikovaným a milý personálem 
v komfortním prostředí. V listopadu jsme pořá-
dali pátý ročník odborné konference: Co může 
ovlivnit ošetřovatelská péče, s akreditací pro ne-
lékařské zdravotnické pracovníky. Nejvíce ohlasů 
měla přednáška „Právní odpovědnost při posky-
tování ošetřovatelské péče“, se kterou vystoupila 
odborná asistentka Právnické fakulty UK v Praze 
Michaela Povolná. Na závěr ještě statistika: k datu 
9. prosince 2014 se uskutečnilo 524 porodů, hos-
pitalizováno bylo 7302 klientů, operováno 1931 
klientů a na ambulancích bylo ošetřeno 25 922 
klientů.

Vážení klienti, vážení partneři, děkujeme vám za 
projevenou důvěru a přejeme v novém roce zdra-
ví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

Andrea Zvolánková, 
PR specialista NO (red. upraveno)
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AKTUALITY Z MĚSTA

OSTROVSKÉ ZASTUPITELSTVO 
SCHVÁLILO ROZPOČET NA ROK 2015

INFORMACE O ÚPRAVĚ CEN 
TEPELNÉ ENERGIE 2015

MĚSTO PRO BYZNYS 2014

OSTROV ZÍSKAL TŘETÍ MÍSTO  
V SOUTĚŽI LIGA ODPADŮ 2014

VÝSLEDKY SOUTĚŽE  
HRAJEME SI S ODPADY

Zastupitelstvo města Ostrov schválilo 10. pro-
since 2014 usnesením č. 229/14 rozpočet na 
rok 2015, kde celkové navrhované příjmy města 
činí 345 734 tis. Kč a celkové výdaje města činí  
345 734 tis. Kč. Zároveň byl schválen rozpočtový 
výhled města na léta 2016 a 2017. S rozpočtem na 
rok 2015 byla taktéž schválena finanční podpora 
bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2015  
a dále finanční příspěvek na pořízení projektové 
dokumentace pro realizaci oprav bytových domů 
ve městě Ostrov pro rok 2015.

Ing. Alena Niklová, ved. Odboru finančního

Od 1. ledna 2015 bude cena za tepelnou energii 
zvýšena v průměru o 1,5 % oproti ceně platné  
v roce 2014. Meziroční nárůst ceny je pouze  
v úrovni meziroční míry inflace. Cenové výmě-
ry zasíláme jednotlivým odběratelům společně  
s aktualizovanými odběrovými diagramy a splát-
kovými dohodami na rok 2015. Bližší informa-
ce na www.ostrovska-teplarenska.cz, případně  
v Obchodním úseku v sídle naší společnosti.

Jiří Křeček, 
Obchodní úsek, Ostrovská teplárenská, a.s.

V Karlovarském kraji ze sedmi hodnocených 
obcí s rozšířenou působností jednoznačně uspěl  
Ostrov, čímž si zajistil nominaci do celostátní-
ho finále. Zde se mu však nejcennější „trofej“ již 
nepodařilo získat. I tak lze považovat za obrov-
ský úspěch 6. místo z 205 hodnocených obcí  
s rozšířenou působností z celé České republiky  
a 22 městských částí Prahy. Cílem výzkumu je vy-
tvořit diskusní platformu na téma možnosti ma-
lého a středního podnikání ze strany samospráv. 
Pro pracovníky městských úřadů, podnikatele, ale 
i veřejnost je již sedmým rokem sestavován uni-
kátní žebříček nejlepších měst s největším podni-
katelským potenciálem v ČR. Další informace na 
www.mestoprobyznys.cz

red

Devátý ročník soutěže obcí ve sběru využitel-
ných složek odpadu s názvem Liga odpadů byl 
vyhodnocen začátkem prosince v Krajské knihov-
ně v Karlových Varech. V letošním roce soutěžily 
všechny obce, zapojené v systému EKO-KOM, a.s., 
a to ve dvou kategoriích: obce do 1000 obyvatel 
včetně a obce nad 1000 obyvatel.
„Vítězné obce v obou kategoriích obdržely fi-
nanční odměnu 60 tisíc korun za 1. místo, 30 tisíc 
korun za 2. místo a 10 tisíc korun za umístění na  
3. příčce,“ uvedl krajský radní Václav Jakubík. 
V kategorii do 1000 obyvatel se na 3. místě umís-
tila Obec Tuřany, na 2. místě Obec Šemnice a na  
1. místě Obec Otovice. V kategorii nad 1000 oby-
vatel na 3. místě skončilo Město Ostrov, na 2. mís-
tě Město Františkovy Lázně a na 1. Město Skalná. 
Další ročník soutěže Liga odpadů se uskuteční  
v roce 2015.

red

Výtvarná soutěž je součástí společného projektu 
Karlovarského kraje a společnosti EKO-KOM, a.s. 
na podporu třídění odpadu. Zde je umístění os-
trovských dětí:

Kategorie A (MŠ, děti do šesti let)
3. místo: Odvážný malý toaster – třída Hvězdičky, 
MŠ Halasova Ostrov

Kategorie B (ZŠ 1.-4. třída)
1. místo: Šmoula – Šmoulinka, E – 1., 3. třída ZŠP,  
1. třída ZŠP a ZŠS Ostrov, Krušnohorská 304 

Kategorie C (ZŠ 5. -9. třída)
3. místo: Motýl Emanuel - chlapci 5. A ZŠ Ostrov, 
Májová 997 

Kategorie D (SŠ)
3. místo: Andělská Hora - Radka Janků, Gymnázi-
um Ostrov, Studentská 1205 
1. místo: Bismarckova rozhledna (Háj u Aše) - Adé-
la Brucknerová, Gymnázium Ostrov, Studentská 
1205 
Děti dostaly dárky dle vlastního výběru (například 
formou poukázek do prodejen elektra nebo spor-
tu apod.). Další ročník výtvarné soutěže včetně 
podmínek bude vyhlášen začátkem roku 2015 na 
webových stránkách Karlovarského kraje.

red

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

V lednu se uskuteční zápisy současných předško-
láků a budoucích prvňáčků do 1. tříd. Děti, které 
se narodily r. 2008 nebo 2009 a v době od 1. září 
2014 do 31. srpna 2015 dovrší šesti let, čeká velká 
chvíle. Společně se svými rodiči půjdou k zápisu.
Rodiče si nezapomenou vzít s sebou: občanský 
průkaz nebo cestovní pas, rodný list dítěte a jeho 
průkaz zdravotní pojišťovny, potvrzení o trvalém 
pobytu dítěte, pokud se liší od trvalého pobytu 
zákonného zástupce. Cizinci přinesou cestovní 
pas a doklad o pobytu dítěte na území ČR, případ-
ně rozhodnutí soudu, kterému z rodičů bylo dítě 
svěřeno do péče.
Připomínáme, že zápis se týká i dětí, které měly 
odklad!
Zápisy se uskuteční ve všech základních školách 
v Ostrově:
 
Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, 
okres Karlovy Vary (tel. 353 800 411)
pondělí 19. ledna 14.00-17.00 hod.
úterý 20. ledna 14.00-17.00 hod.

Základní škola Ostrov, Májová  997, okres Kar-
lovy Vary (tel. 351 124 821)
čtvrtek 15. ledna 14.00-17.00 hod.
pátek 16. ledna 15.00-17.00 hod.

Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Ma-
teřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres 
Karlovy Vary (tel. 777 661 337)
čtvrtek 15. ledna 14.00-17.00 hod.
pátek 16. ledna 14.00-17.00 hod.

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

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

Další informace k zápisu do první třídy najdete na 
internetových adresách jednotlivých škol:
www.1zsostrov.cz | www.3zsostrov.cz
www.zsjvm.cz
 
Obecně závazná vyhláška města Ostrov č. 5/2007 
stanovila školské obvody základních škol takto:

Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, 
okres Karlovy Vary
Ulice: Bezručova, Dlouhá, Družební, Dukelských 
Hrdinů, Halasova, Hroznětínská, Husova, Jáchy-
movská (mimo čp. 1377), Jiráskova, Jungman- 
nova, Karlovarská, Klášterní, Klínovecká, Kruš-
nohorská (od křižovatky s ul. Jáchymovskou ke 
křižovatce s ul. Klínoveckou), Krátká, Lidická (od 
křižovatky s ul. Družební ke křižovatce s ul. Klí-
noveckou), Lipová, Máchova, Malé náměstí, Ma-
sarykova (od křižovatky s ul. Hlavní ke křižovatce 
s ul. Krušnohorskou), Mořičovská, Na Máchadle, 
Radniční, Seifertova, Smetanova, Staré náměstí, 
Staroměstská, Sukova, Šafaříkova, Školní, Šlikova, 
Zahradní, Žižkova
Části: Hluboký, Květnová, Mořičov

Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Kar-
lovy Vary
Ulice: Borecká, Habrová, Horská, Jáchymovská 
(pouze čp. 1377), Jedlová, Kollárova, Lesní, Luční, 
Májová, Masarykova (od křižovatky s ul. Severní 
ke křižovatce s ul. Hlavní) Palackého, Pod Křížkem, 
Severní, Smrková, Štúrova, Topolová, U Koupališ-
tě, U Nemocnice
Části: Dolní Žďár, Horní Žďár, Kfely, Vykmanov, 
Maroltov
 
Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Ma-
teřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres 
Karlovy Vary
Ulice:  Alšova, Brigádnická, Čapkova, Dvořáko-
va,  Hlavní,  Hornická, Klicperova, Komenského, 
Krušnohorská (od křižovatky s Klínoveckou ul. do 
konce směrem na východ), Lidická (od křižovatky 
s ul. Klínoveckou do konce směrem na východ), 
Mánesova, Mírové nám., Myslbekova, Nádražní, 
Nad Nádražím, Na Kopci, Na Příkopě, Nejedlého, 
Nerudova, Odborů, S. K. Neumanna, Sládkova, 
Studentská, Tržiště, Tylova, Vančurova, a dle usta-
novení obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 obce: 
Krásný Les, Stráž nad Ohří a Velichov.

Ing. Bc. Dagmar Hríňová



6 OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK | LEDEN 2015

PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

MATEŘSKÁ ŠKOLA HALASOVA

ZŠ J. V. MYSLBEKA A MŠ OSTROV

ZŠ MÁJOVÁ OSTROV

Děti z  naší mateřské školy se zúčastnily již devá-
tého ročníku výtvarné soutěže „Hrajeme si s od-
pady“, vyhlášené v rámci projektu Karlovarského 
kraje a společnosti EKO-KOM, a.s. V roce 2014 
jsme se v kategorii mateřských škol umístili na 
třetím místě. Obdrželi jsme dárky, které si děti 
přály (např. geomag, patrovou garáž pro auta, pa-
nenky aj.). Naše práce byla inspirovaná animova-
nou pohádkou Odvážný malý toaster. Pohádkové 
postavy byly vytvořeny výtvarnou úpravou drob-
ných elektrospotřebičů a odpadového materiálu. 
Zástupci školy se 3. prosince zúčastnili slavnost-
ního předávání cen v Krajské knihovně Karlovy 
Vary. S výhrou jsme spokojeni a děti ji s radostí 
užívají. Už teď přemýšlíme o výrobcích na příští 
ročník této soutěže.

Stanislava Kroupová, učitelka MŠ Halasova

Po dlouhé odmlce vás opět budeme pravidelně 
informovat o vzdělávacích, sportovních a kultur-
ních akcích, kterých se naše děti účastní. Součas-
ně vás budu seznamovat se vším, co se v naší ško-
le zajímavého děje. 
V čase předvánočním se v naší škole uskutečni-
lo setkání žáků s rodiči, jež se rok od roku stává 
oblíbenějším, a tedy účast byla velká. Setkání 
bylo zakončeno rozsvícením vánočního stromku  
a krásným ohňostrojem. 

Leden a červen patří ve škole tradičně k nejruš-
nějším měsícům. Vysvědčení a s ním zhodnocení 
dosavadní práce se blíží mílovými kroky. Leccos 
se dá ještě vylepšit, tak s chutí do toho! My si však 
ještě připomeňme předvánoční čas. 

První stupeň: Na Krajském úřadu v KV se vyhlašo-
valy výsledky celoroční Ligy odpadů, soutěže obcí 
kraje v třídění druhotného odpadu. Součástí byla 
i výtvarná soutěž Tvoříme z odpadů. Chlapci z 5. A 
získali třetí místo. Gratulujeme! 
V MDDM se vyhlašovaly výsledky zimní výtvarné 
soutěže na téma Vánoční přání. Naše třídy opět 
bodovaly. V kategorii do 10 let patří první místo  
2. B pod vedením Michaely Budaiové, druhé mís-
to 2. A spolu s učitelkou Podrábskou a třetí místo 
1. C s učitelkou Daníčkovou. V kategorii starších 
žáků zvítězila 5. C pod vedením učitelky Svobo-
dové. Všem blahopřejeme! 
Žáky ze 3. B navštívil starosta města a přinesl  
obrovský dort pro nejúspěšnější třídu v soutěži 
Superčtenář, pořádanou Městskou knihovnou.  
A tak si třeťáci doslova vychutnali své vítězství. 

Druhý stupeň: v prosinci skončil projekt Technika 
je zábava, v jehož rámci měli žáci možnost účast-
nit se řady exkurzí a projektových dnů na SPŠ  
Ostrov. 
Některé akce měly i nádech soutěžení, a tak si 
jedna skupinka „deváťáků“ vybojovala zájezd do 
science centra iQLANDIA v Liberci. 
Zájemci z devátého ročníku se vydali do Němec-
ka. V rámci spolupráce s Úřadem práce v K. Varech 
dostali možnost navštívit Úřad práce v Annaberg-
-Buchholzu a dozvědět se více o možnostech 
vzdělávání v Německu. 

Školní družina: v tělocvičně se konaly Čertovské 
závody. Děti házely pytlem, běhaly pod natažený-
mi řetězy, zvládly „strachový“ tunel. 
Děti z druhého a pátého oddělení ŠD se vypravi-
ly do Zámeckého parku, kde knihovna připravila 
soutěž Vánoční stromkování. Děti se pečlivě při-
pravovaly a vylosovaný stromeček v parku ozdo-
bily spolu s vychovatelkami Jarošovou a Křižičko-
vou. 
V dalším čísle OM se dozvíte, jak naše družina  
dopadla. Ve dnech 15. a 16. ledna se konají zápisy 
do prvních tříd (více na www.3zsostrov.cz).

Mgr. Michaela Budaiová

Děti z MŠ Halasova získaly ve výtvarné soutěži třetí místo. 
Foto: Archiv MŠ

Vítězové soutěže Superčtenář se radují z dortu od starosty. 
Foto: Archiv ZŠ Májová

Od září ve škole probíhají celoroční soutěže  
z oblasti sportu i v prověřování vědomostí. „Správ-
ný školák“ je vědomostní soutěž pro 2.-5. roční-
ky, s úkoly z oblasti matematiky, českého jazyka  
a přírodních věd. Tato soutěž probíhá formou hry 
Riskuj. 
Další akcí je soutěž všech tříd pořádaná školním 
parlamentem. Na dobu jednoho měsíce je vyhlá-
šen úkol z různé oblasti. Máme za sebou úkoly ze 
sportu, historie a dále nás čeká úkol z přírodních 
věd. 
Škola se zapojila do projektu „Česko sportuje – 
Sazka Olympijský víceboj“. Jeho cílem není soutě-
žit o nejlepší výkony, ale v rámci běžných hodin 
tělesné výchovy zapojit co nejvíc žáků a vzbudit 
v nich kladný vztah k pohybu. Všechny zaregistro-
vané děti dostanou „sportovní žákovskou knížku“ 
a po ukončení i „sportovní vysvědčení“ (více na 
stránkách www.ceskosportuje.cz). 
Další je soutěž naší školy „Třído, buď fit a hýbej 
se“ pro žáky prvního i druhého stupně. V prosinci 
děti skákaly trojskok a jednu minutu přes lavičku. 
Finále k těmto soutěžím proběhne v lednu, v tě-
locvičně školy. 
V prosinci se uskutečnila „Vánoční laťka“ ve skoku 
vysokém na druhém stupni školy. Děti se snaži-
ly překonat samy sebe a v některých případech  
k tomu mnoho nechybělo. Všichni zúčastnění 
předvedli krásné výkony.
Nejen ve sportu, ale i v dějepisu dosahují naše 
děti skvělých výkonů. 1. 12. se konala regionální 
dějepisná soutěž o Pohár Královské mincovny. 
Tomáš Dvorožňák a Eliška Paulusová z 8. A si svý-
mi vědomostmi zasloužili páté místo. 3. prosince 
proběhlo školní kolo dějepisné olympiády, kde 
se jako nejlepší projevil Tomáš Vágner ze 7. B. 
Největším úspěchem našich žáků byla celostátní 
IT soutěž pořádaná Soukromou střední školou  
v Praze. Žák 9. A Tomáš Petrák se umístil na 19. mís-
tě z celkového počtu 2417 dětí. O tom, jak dopad-
lo Tomášovo finále, vás budeme informovat.
V mateřské škole připravily v prosinci učitelky „Vá-
noční dílničku“ pro rodiče s dětmi, kde si společ-
ně vytvořili vánoční dekorace, které si pak odnesli 
domů. Ve výtvarné soutěži „Vánoční přání“ se tří-
da Broučků umístila na prvním místě. Přeji všem 
dětem, rodičům a přátelům školy krásné prožitky 
a mnoho životních úspěchů v roce 2015.

Mgr. Zdena Nováková

inzerce
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PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

ZŠ PRAKTICKÁ 
A ZŠ SPECIÁLNÍ OSTROV

Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže Hrajeme si  
s odpady, pořádané každoročně krajským úřa-
dem, se 3. prosince zúčastnili zástupci první  
a třetí třídy v doprovodu učitelky Lenky Arnoldo-
vé. Do soutěže se zapojily všechny třídy prvního 
stupně včetně školní družiny. Porota, která i letos 
posuzovala velké množství rozmanitých výtvorů, 
ocenila prvním místem v kategorii 1.-4. tříd prá-
vě práci našich prvňáků a třeťáků. Ve spolupráci  
s Městskou knihovnou Ostrov byla v jejích prosto-
rách připravena výstava žákovských výtvarných 
prací. Ty byly vytvořeny v období od začátku září 
do 4. prosince, kdy výstavu zahájila ředitelka školy 
Pavlína Zapletalová. Součástí vernisáže bylo i hu-
dební vystoupení pod vedením Jarmily Křížkové 
a Lenky Arnoldové. Na obrázky dětí se mohou ná-
vštěvníci knihovny podívat ještě do konce ledna. 
Naše pátá a druhá třída byly úspěšné v soutěži 
MDDM Ostrov. Za svá vánoční přáníčka žáci ob-
drželi diplomy dokládající jejich skvělé výsledné 
umístění. Dále učitelka Jana Kopecká organizu-
je sbírku pro OS Ostrovský Macík, kterou předá  
v lednu předsedkyni Haně Šimkové.
Začátkem prosince si žáci osmé a deváté třídy roz-
šířili své právní povědomí díky návštěvě policistky 
z Obvodního oddělení Ostrov. Prap. Danuše Kry-
lová jim velmi zajímavou formou objasnila právní 
pozadí konkrétních situací, ve kterých se mohou 
ocitnout, a zodpověděla všechny jejich praktické 
dotazy. Beseda byla pro žáky velice přínosná. Již 
nyní v lednu bude následovat další beseda, jejímž 
tématem bude kyberšikana. Chlapci, kteří budou 
v letošním roce školu vycházet, navštívili v dopro-
vodu učitele Davida Hanakoviče SOU stavební 
v Karlových Varech a v tamní dílně si vyzkoušeli 
své praktické dovednosti a blíže se seznámili s na-
bídkou studia v tomto učilišti. Školní družina pod 
vedením vychovatelky Aleny Čermákové si za-
soutěžila v Stromkování, pořádaném knihovnou.  
O tom, jak se líbil jejich ozdobený stromek, se do-
zví po internetovém hlasování.
Třídy ZŠ speciální navštěvují hodiny plavání a pří-
mo na školní zahradě mají dostupné hodiny hi-
poterapie a canisterapie. Navštěvují Ekocentrum 
a zapojují se do aktivit školy i přes své nelehké 
handicapy. Od října se navíc ve škole pravidelně 
každý čtvrtek schází keramický kroužek, který 
pracuje pod vedením Milany Pincové, učitelky 
Ivany Harzerové a asistentky pedagoga Kateřiny 
Pöseltové. Děti ze speciální třídy se jej s pomocí 
maminek účastní také.
 
Na webových stránkách www.zspostrov.cz najde-
te fotografie ze všech akcí, které ve škole probí-
hají. Můžete se také přijít podívat na Den otevře-
ných dveří v pondělí 12. ledna od 8.00 do 17.00 
hod., kdy jste všichni srdečně zváni do naší již 
historické budovy na adrese Krušnohorská 304.  
V dopoledních hodinách budete moci nahléd-
nout do tříd, kde bude probíhat výuka, v odpo-
ledních hodinách si pak prohlédnout školu a se-
tkat se s vyučujícími, kteří rádi zodpoví veškeré 
dotazy týkající se vzdělávání žáků se specifickými 
potřebami. Zájem o nás vzrůstá, a proto jsme se 
rozhodli uspořádat zápis do 1. třídy a do třídy pří-
pravné. Uskuteční se 15. a 16. ledna 2015, vždy od 
14.00 do 17.00 hod. v přízemí budovy naší školy.

Mgr. Daniela Brodcová, zástupkyně řed. školy

•   S er v is  te lefonů a  tabletů,  apl ikace  fól i í

•   v ýkup za  super  ceny -  garantované ceníkem

•  250 nov ých a  použit ých telefonů skladem

•  z v ýhodněný prot iúčet  -  nov ý za  star ý

bývalý zverimex AquaterraLidická 180 Otevřeno: Pondělí - Pátek 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Tel.: 773 mobtel (773 662 835)

e-m.: mobtelostrov@centrum.cz
QR
vizitka

SERVIS / VÝKUP PRODEJ / PROTIÚČET

inzerce
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KULTURNÍ AKCE

KALENDÁŘ AKCÍ ZUŠ OSTROV OSTROVSKÁ PRINCEZNA 
V TOČNĚ

VSTUPENKY NA TYTO ÚNOROVÉ AKCE 
DK OSTROV JSOU JIŽ V PRODEJI:

9. ledna 18.00 hod. MINIDIVadélko, Být či nebýt
Dramatické výstupy a texty v podání žáků Ireny 
Konývkové (Aranyossyové, Kluga, Palma, Rojíkové)

15. ledna 17.00 hod. Stará radnice, Mladé výhonky
Vernisáž výstavy (výtvarná tvorba žáků Gabriely 
Krbcové, Lukáše Lercha a Hany Vaculíkové), výsta-
va potrvá do 18. února.

20. ledna 17.00 hod. Koncertní sál školy, Třídní 
koncert
Vystoupí žáci Štěpánky Hamar a Jaroslava Chmelíka

29. ledna 17.00 hod. Koncertní sál školy, Interní 
koncert

Drum band Františka Zemana
Soubor, hrající výhradně na bicí nástroje, byl 
založen učitelem Františkem Zemanem v roce 
2005, aby zahájil tradiční mezinárodní divadelní 
festival Soukání, pořádaný ZUŠ Ostrov. V součas-
né době pod vedením Petra Tyra svou produkcí 
provází různé kulturní i zábavní akce. V listopadu 
loňského roku soubor zabubnoval při přenosu  
v Českém rozhlase 3 v pořadu Plzeňská souhvěz-
dí. Během plesové sezóny vždy vystupuje na ně-
kolika závěrečných věnečcích a maturitních ple-
sech v GH Pupp. Drum band se těší z pravidelných 
pozvání na doprovázení slavnostních průvodů. 
Letos pochodoval u výročí Prvního českého gym-
názia v Karlových Varech, při zahájení Dětského 
filmového a televizního festivalu Oty Hofmana  
a na Svatomartinské slavnosti v lázních Jáchymov.  
V průběhu roku navštívil několik obecních slav-
ností (např. v Nejdku či Bezvěrově), byl pozván  
i na významné ostrovské události (Klášterní slav-
nosti, Den Ostrova a nedávné Rozsvěcení vánoč-
ního stromu). Každoročně Drum band bubnuje 
na slavnosti sv. Václava na Větrném vrchu a při 
symbolickém odemykání a zamykání Ohře v lo-
ketském amfiteátru. Mimořádnou zkušeností bylo 
vedení hudební dílny na festivalu Porozumění  
v Mariánských Lázních. Bubeníci jsou samozřej-
mou součástí všech akcí školy – interních kon-
certů, Adventního či Závěrečného koncertu, vy-
stupují v mnoha školních souborech. Poděkování 
proto zaslouží: Zuzana Křížová, Gabriela Samco-
vá, Pavlína Úlovcová, Samuel Palán, Pavel Hekel, 
Lukáš Tamchyna, Robert Abrahám, Jiří Willander  
a kapelník – učitel Petr Tyr. Jejich vystoupení je 
vždy nezapomenutelným zážitkem.      

Princeznu sasko-lauenburskou, pozdější markra-
běnku Sibyllu Augustu Bádenskou (1675-1733), 
pro kterou byl Ostrov po tři desetiletí jejím „čes-
kým domovem“, připomene přednáška ostrovské 
patriotky Zdeňky Čepelákové. Ostrovská prin-
cezna v roce 2015 slaví své 340. výročí od svého 
narození. 
„V  druhé polovině 17. století se vévodovi Juliu 
Františkovi Sasko-Lauenburskému a jeho manžel-
ce Marii Hedvice z  Pfalce-Sulzbachu, majitelům 
ostrovského panství, narodily dvě dcery – Anna 
Maria Franziska (1672) a Franziska Sibylla Augusta 
(1675). Syn, který měl jednou převzít rodový ma-
jetek v  Čechách i severoněmecké vévodství sas-
ko-lauenburské, v  dětském věku zemřel. Šlech-
tické dcery byly ovšem tehdy především objekty 
sňatkových manipulací, ve kterých rozhodovalo 
výhradně vlivné postavení rodu, jeho majetek  
a reprezentace. V tom smyslu byly také dívky vy-
chovávány. V ostrovském zámku a slavné zámec-
ké zahradě tak vyrůstaly dvě holčičky, obklopené 
krásami uměleckými i přírodními, zároveň však 
odmalička soustavně a bezpodmínečně podléha-
jící požadavkům dvorní etikety. Měly sice krásné 
šaty, šperky a sloužící, ale také množství zákazů  
a příkazů. Pohádku připomínající život princezen 
a jejich zámecký přepych měl ve skutečnosti i své 
stíny. Dokládá to i portrét tříleté Sibylly Augusty. 
Ukazuje dospěle oblečené a přezdobené, nepři-
rozeně vážné dítě – těžko si představit jeho dět-
ské hry a radosti...“
Více o životě ostrovské princezny vám historička 
Zdeňka Čepeláková prozradí 23. ledna v  Točně 
Domu kultury Ostrov.

Martina Pavlasová, Mgr. Zdeňka Čepeláková

Drum band Františka Zemana. Foto: Archiv ZUŠ Ostrov

Swing Melody Ostrov. Foto: Archiv ZUŠ Ostrov

Franziska Sibylla Augusta (vlevo) se svou sestrou
Foto: Archiv DK Ostrov

Swing Melody Ostrov
Kapela pod vedením Jana Veverky se zaměřuje 
na českou taneční swingovou hudbu 30. a 40. let 
minulého století. V repertoáru orchestru jsou 
obsaženy skladby, které zhruba před 75 lety in-
terpretovali R. A. Dvorský nebo orchestr Karla 
Vlacha. V poslední době tito mladí hráči (ně-
kteří z nich studují na konzervatořích) dosáhli 
významných úspěchů. Jen od května 2014 hráli 
např. v plzeňské Měšťanské besedě, na Slavnosti 
kašen v německém Wunsiedelu, na Veteran Rally 
v Chyši-Jáchymově-Karlových Varech, zúčastnili 
se týdenních Letních hudebních dílen ve Fran-
tiškových Lázních, Poběžovických pouťových 
slavností, Slavností města Chodova, oslav výročí 
založení ZŠ v Perninku, atd. Swing Melody Ostrov 
nikdy nechybí na významných kulturních událos-
tech města Ostrova – hrál na oslavách 60. výročí 
DK Ostrov, Klášterních slavnostech, akci Loučení 
s prázdninami v Městské knihovně, na Michaelské 
pouti, na FOH. Kapela pořádá vlastní koncerty, 
vystupuje na vernisážích, oslavách či na velkých 
koncertech školy (Adventní a Závěrečný koncert). 
Mezi důležité úspěchy poslední doby patří vy-
stoupení v divadle Semafor, v němž slavila své na-
rozeniny česká zpěvačka Zuzana Stirská. Její sbor 
Fine Gospel Time pozval jako speciálního hosta 
a „narozeninový dárek“ právě Swing Melody  
Ostrov. V listopadu hudebníci účinkovali na  
„Festivalovém plese“ na Hradě a zámku Hor-
šovský Týn, uspořádaném v prvorepublikovém 
aranžmá, a v plzeňském Divadle Alfa v talk show 
Petra Jančaříka, kterou pravidelně nahrává Český 
rozhlas a vysílá během nedělního poledne. Kromě 
Petra Jančaříka si s kapelou zazpíval např. i Vladi-
mír Hron.
 
Kapelu tvoří dvoje housle, trubka, tři saxofony, 
bicí, kytara, kontrabas, klavír a dámské vokální 
trio. Velké poděkování patří těmto hudebníkům: 
Kristýně Kanické, Adéle Palečkové, Petře Jílko-
vé, Vendule Chmelíkové, Martině Jílkové, Anně 
Mazurové, Evě Pincové, Kateřině Krucké, Jakubu 
Doudovi, Petru Brodcovi, Davidu Maxovi, Jiřímu 
Kubíkovi, Miroslavu Rajtmajerovi ml. i st., kapel-
níkovi Janu Veverkovi a uměleckému vedoucímu 
Vlastislavu Marešovi. Naše škola je právem hrdá 
na tak vynikající a svébytné hudebníky, kteří na-
vštěvovali ZUŠ Ostrov, získali v ní hudební vzdě-
lání, nadále studují, zkouší, samostatně koncer-
tují, reprezentují školu, město Ostrov a přinášejí 
radost a příjemné naladění divákům a poslucha-
čům, protože je na nich dobře poznat, jak moc je 
hraní baví.

Ve spolupráci s pedagogy připravila  
Hana Vaculíková, ZUŠ Ostrov

9. února 17.00 hod. 
Čakra Jóga (sedm lekcí). 
Vstupné 50 Kč/lekce, 300 Kč/všechny lekce

11. února 18.30 hod. 
Kurz automatické kresby pro začátečníky. 
Vstupné 50 Kč (II. kolo kurzu 18. února 18.30 hod.)

25. února 18.30 hod. 
Kurz o reiki. Vstupné 50 Kč

Bližší informace v Infocentru DK Ostrov.
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KULTURNÍ AKCE

SLOVO ŘEDITELE

ARCHITEKTURA 
KARLOVÝCH VARŮ

KLÁŠTERNÍ KOSTEL PŘEDSTAVÍ 
PROJEKT ARCHAEOMONTAN

Vernisáž výstavy o architektonickém dědictví lá-
zeňského města od nejstarších dob až do součas-
nosti se koná 3. ledna 2015 v 17.00 hod. na Staré 
radnici v Ostrově.
 
Karlovy Vary jsou největšími lázněmi České  
republiky s početnými prameny minerálních vod.  
V obraze města nyní zcela dominuje velkorysá vý-
stavba ve formách historizujících slohů. Největší 
konjunkturu zaznamenaly Karlovy Vary v druhé 
polovině 19. stol. (zejména 1890-1914). Pro to ob-
dobí se vžilo označení Zlatý věk. Největší význam 
pro architektonický výraz města měl bezesporu 
světově proslulý vídeňský ateliér Fellner&Helmer, 
který vyprojektoval pro Karlovy Vary na 20 vý-
znamných staveb, z nichž nejvýznamnější byly 
Vřídelní kolonáda (1878-1879), Městské divadlo 
(1884-1886) a Císařské lázně (1893-1895). Kromě 
soustředěné kompaktní lázeňské zástavby v údolí 
jsou charakteristické i honosné vilové čtvrti. Celek 
dotvářejí parky a okolní lesoparky s řadou pozo-
ruhodných solitérních staveb (rozhledny, altány) 
a sítí výletních cest. Karlovy Vary jsou typickými 
lázněmi kosmopolitního charakteru co do stylu  
i atmosféry. Město si stále zachovává mimořád-
nou památkovou hodnotu. Podobu, jakou Kar-
lovy Vary na počátku 20. století získaly a která 
se zachovala dosud, lze považovat za jedinečné 
umělecké dílo v urbanistickém, architektonickém, 
ale i krajinotvorném smyslu, právem aspirující na 
zápis do světového kulturního dědictví UNESCO.
 
Národní památkový ústav, územní odborné pra-
coviště v Lokti připravil ve spolupráci s Karlovar-
ským krajem a Statutárním městem Karlovy Vary 
výstavu, která má představit karlovarskou archi-
tekturu a její hodnoty široké veřejnosti. Lázeňské 
město Karlovy Vary sahá svou historií až do dob 
císaře a krále Karla IV., s jehož jménem je i spja-
to. Ačkoli vizuálně působí poměrně kompaktním 

Pod názvem ArchaeoMontan se skrývá česko-ně-
mecký projekt, věnující se výzkumu a dokumen-
taci středověkého hornictví v Sasku a Čechách. 
Hornictví má v Krušných horách osmisetletou 
tradici a hluboký kulturně-identifikační význam. 
Impulsem k projektu byl ojedinělý archeologický 
nález r. 2008 v Dippoldiswalde u Drážďan, který 
vyvolal obrovské nadšení a zájem odborných 
kruhů. V bývalém dole na stříbro byly odkryty 
dokonale zachované dřevěné konstrukce, hornic-
ké nářadí, žebříky a rumpály, datované do doby 
kolem r. 1185. Díky tomuto senzačnímu objevu 
se stala montánní archeologie jednou z priorit  
archeologie v Sasku. Tříletý projekt ArchaeoMon-
tan byl zahájen 1. března 2012. V jeho rámci se 
sedm partnerů z České republiky a Saska věnuje 
výzkumu a dokumentaci starých důlních děl ve 
vybraných lokalitách v sasko-českém Krušnohoří. 
Celý projekt je realizován v rámci Programu Cíl  
3/Ziel 3 z Evropského fondu pro regionální roz-
voj. Jedním z hlavních výstupů projektu je pu-
tovní výstava s názvem Stříbrná horečka a volání 
hor: archeologie středověkého hornictví v Sasku  
a Čechách, prezentující mimo jiné archeologic-
ké nálezy z prozkoumávaných oblastí (výstavu 
bylo možné navštívit loni v Královské mincovně 
v Jáchymově; poté byla o mnoho neobyčejných 
exponátů rozšířena a ve zcela nové podobě je  
k vidění v Osterzgebirgsgalerie v nedalekém  
Dippoldiswalde).
 
Krušné hory po obou stranách česko-německých 
hranic jsou ve světě jedinečnou kulturní kraji-
nou, nerozlučně spjatou s báňským průmyslem. 
V různých formách se dochovaly četné originální 
důkazy přes 800 let staré hornické historie. Ději-
ny a vývoj regionu přežívají v pod- i nadzemních 
montánních památkách, v hornických a haldo-
vých krajinách, hornických městech se sakrálními 
i světskými stavbami, v přírodě, umění, hudbě, 
literatuře a ve způsobu života, v lidských obyče-

Obdivuhodně zachovalé důlní prostředí v Dippoldiswalde
Foto: © Landesamt für Archäologie Sachsen

jích. Především tyto aspekty, rozmanitost a origi-
nalita těchto důkazů byly rozhodující pro oficiální 
zařazení „Montánní kulturní krajiny Erzgebirge/
Krušnohoří“ do německého seznamu pro památ-
ky, čekající na jmenování světovým dědictvím 
UNESCO.
Prezentaci projektu ArchaeoMontan bude možné 
zhlédnout v klášterním kostele Zvěstování Panny 
Marie v Ostrově do 22. února 2015.

Eliška Failová, vedoucí Kláštera

Hádanka pro čtenáře: Poznáte, jaká známá stavba v Karlo-
vých Varech se skrývá na tomto půdorysu?

dojmem s převahou architektury druhé poloviny  
19. stol. a přelomu 20. stol., skrývají zdobné fasá-
dy, především v jeho centru, starší jádra barok-
ních či klasicistních lázeňských domů. Výstava 
představuje průřez architektonickou tvorbou  
v časovém horizontu od nejstarších dob až po 
současnost. Výstava o architektuře, jejím vývoji, 
podobě a hodnotách slouží i k prezentaci význa-
mu města z hlediska světového lázeňského mís-
ta a je důležitým bodem v nominaci lázeňského 
centra Karlových Varů na Seznam UNESCO. Zve-
me vás tedy na cestu po půvabech architektury, 
kterou nám závidí doslova celý svět. Jen my se 
k ní chováme někdy značně macešsky. Ale kdo 
jednou pozná hodnoty, už je neničí. Doufejme, 
že výstava přispěje k poznání těchto kulturních 
hodnot, což ve výsledku napomůže prozření  
a náležité ochraně kulturního dědictví, které nám 
předaly minulé generace a jež máme za úkol zas 
my uchovat a předat v nepoškozené podobě dal-
ším generacím. Výstava potrvá do 18. února 2015.

Text a foto Mgr. Lubomír Zeman

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY  
DOMU KULTURY

Dům kultury Ostrov měl po řadu let stále stejné 
webové stránky, které již neodpovídaly nárokům 
dnešní doby, proto se rozhodl pro redesign těch-
to webových stránek, kde bude na první pohled 
patrný  rozdíl mezi programem Domu kultury  
a Infocentrem. 

Grafický vzhled webových stránek je nyní zmo-
dernizovaný a lehčeji ovladatelný pro jejich uživa-
tele a návštěvníky. Web byl realizován za finanč-
ní podpory Karlovarského kraje v rámci dotace 
„Modernizace webových stránek pro současného 
zákazníka – turistu“ a z rozpočtu Domu kultury. 

Stránky jsou hotové, ale my určitě ještě nějakou 
dobu budeme pilovat jejich funkčnost a obsah, 
proto v případě jakýchkoli věcných připomínek 
neváhejte a napište na: pavlasova@dk-ostrov.cz. 
Našimi zákazníky a návštěvníky jste vy, a my si to 
uvědomujeme.

Martina Pavlasová, DK Ostrov

Vážení a milí čtenáři,
s příchodem nového roku začíná Ostrovský mě-
síčník s novým obsazením redakce. Nový rok – 
nový začátek – jak symbolické. První nové číslo 
tedy právě držíte v ruce. Dál chceme postupovat 
krok za krokem a přinášet některá vylepšení, k nimž 
může přispět i každý z vás. Své příspěvky a při-
pomínky posílejte na: sefredaktor@dk-ostrov. cz, 
ale je zvláště důležité, abyste tak učinili včas, pro-
tože datum uzávěrky příspěvků se posouvá blíž 
k začátku měsíce. Vzhledem k tomu, že musíme  
dodržet nutnou lhůtu pro grafické zpracování  
a tiskárnu, nebude pouze na naší „dobré vůli“, zda 
opožděné příspěvky otiskneme. Za redakci Ostrov 
ského měsíčníku přeji vám všem hodně štěstí  
v roce 2015.

Ing. Karel Tetur, ředitel DK Ostrov
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KULTURNÍ AKCE

REPREZENTAČNÍ PLES DOMU 
KULTURY A MĚSTA OSTROVA

CHUŤ DO ŽIVOTA  
S HALINOU PAWLOWSKOU

Ples Domu kultury, tentokráte v premiéře poprvé 
s Městem Ostrov, se uskuteční v sobotu 24. ledna  
v Domě kultury. 

Slavnostním večerem bude provázet jedinečný 
Big band MDK Sokolov pod vedením kapelníka 
Milana Šoltésze – mistra trumpety. Doprovázel 
Karla Gotta a společně s ním si zahrál ve vyhláše-
né newyorské Carnegie Hall. 

Úplně nový pořad Haliny Pawlowské „Chuť do 
života“ aneb o vzrušení, lásce, katastrofách  
a spoustě pitomců, kteří zasluhují, abychom se 
jim společně smáli. A taky, pochopitelně, o jídle! 
Protože: všechno je putna, jen když nám chutná… 
Talkshow Haliny Pawlowské slibuje vtip, chuť,  
optimismus a spousty postřehů nejen zkuše-
ným ženám, matkám, milenkám a kuchařkám. 
Do Domu kultury Ostrov zavítá 13. ledna, vstu-
penky na tento pořad jsou již v prodeji. Halina 
Pawlowská je nejprodávanější českou spisovatel-
kou, scenáristkou, moderátorkou a publicistkou, 
proto se v závěru pořadu můžete těšit na malou 
autogramiádu, protože Chuť do života je také 
kniha.

Zuzana Norisová znamená pro mnohé jedno z největších 
lákadel programu. Foto: Archiv DK Ostrov

Halina Pawlowská bude dělat chutě i Ostrovanům. 
Foto: Archiv DK Ostrov

inzerce

LOYD REALITY - VÁŠ OSTROV V MOŘI NEMOVITOSTÍ

RÁDI PRODÁME I VAŠI NEMOVITOST!

2-podl.zděný dům se dvěma byty, 
se zahradou v klidné lokalitě. 
Na pozemku je dvougaráž. 

UP 193 m², pozemek 1.100 m². 

zakázka č. 2014121

Sadov

Zděná podsklepená chata 6+2. 
Původní venkovní kamenný sklep, 

garáž, bazén. UP 180 m², 
pozemek 1.161 m².

zakázka č. 2014041

Lípa - Merklín

Rekreační chata
cena: 980.000,-Kč

www.loyd.cz
+420 602 145 144
reality@loyd.cz

Rodinný dům
 cena: 3.500.000,-Kč

V současnosti má orchestr 20 členů ve standard-
ním obsazení velkého bigbandu (pět saxofonů, 
čtyři pozouny, čtyři trumpety, kytara, baskytara, 
piano a bicí).  Repertoár orchestru tvoří skladby 
osvědčených světových autorů a interpretů swin-
gové a taneční hudby (Ellington, Basie, Jones, 
Miler, Wonder aj.). Orchestr nezapomíná ani na 
skladby současné hudební scény. 

Hlavními hosty jsou zpěvačka Zuzana Norisová  
a Tomáš Savka, kteří vystoupí každý zvlášť se 
svým hodinovým programem. 

Večerem bude provázet Jan Onder se svou taneč-
ní partnerkou Lucií Hostašovou. Těšit se kromě 
výborného moderování můžete také na taneční 
vystoupení latinsko-amerických tanců. 

Vstupenky na tento reprezentační ples jsou již  
v prodeji. Zakupte si je prosím včas, je o ně velký 
zájem. 

Zkuste si je zarezervovat nebo zakoupit také pro-
střednictvím předprodeje na www.dk-ostrov.cz  
z pohodlí svého domova.

Martina Pavlasová, DK Ostrov
„Napsala jsem zodpovědného průvodce všech 
věcí, které by člověku mohly udělat radost.  
A protože už jen výraz „chuť do života“ mi asociu-
je jídlo, a protože jím šíleně ráda a mám na jídlo 
pořád chuť, tak jsem ke svým optimistickým ra-
dám a postřehům zkušené ženy, matky, milenky 
a kuchařky přidala konkrétní recepty na lahůdky, 
které do každé zatemněné mysli vnesou jas.“
Tak knihu popisuje autorka Halina Pawlowská, 
která za svoji literární a jinou činnost obdržela 
řadu ocenění.

Martina Pavlasová
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PLES RYBÁŘŮ
Dům kultury v Ostrově

v sobotu 30. ledna 2015
od 20.00 do 03.00 hodin

Hudba
Společenský sál:  

Orchestr pana M. Baranijaka
Kavárna DK: DJ

Taneční vystoupení souboru 
manželů Horákových z K. Varů

Tradičně bohatá tombola  
vč. živých ryb

Předprodej v Infocentru Domu kultury od: 15. ledna

Vstupné: společenský sál 200,-Kč,  
kavárna, galerie - 150,-Kč

KULTURNÍ AKCE

V OSTROVĚ SE OPĚT BUDE TANČIT!

Taneční kurzy pro začátečníky se v Ostrově usku-
tečnily loni od 15. září do 28. listopadu 2014. 
Kurzy pro ostrovskou i mimo-ostrovskou mládež 
(např. z některých krušnohorských měst) pořádal 
Dům kultury Ostrov. Vedli je taneční mistři Jan  
a Alena Prudíkovi z Karlových Varů, majitelé ta-
nečního studia Fontána Karlovy Vary. 

V průběhu deseti lekcí se účastníci seznámili se 
základy a některými jednoduššími tanečními va-
riacemi společenského tance, především z obou 
skupin klasického repertoáru standardních a la-
tinsko-amerických tanců. 

Vedení Domu kultury s potěšením zaznamenalo, 
že jak vyučující, tak i návštěvníci kurzu vyhodno-
tili celý průběh „tanečních“ velmi pozitivně. Pře-
devším oba společenské večery – Prodloužená 
(24. září) i Závěrečný ples tanečních kurzů (28. 
listopadu) byly všemi přítomnými ohodnoceny 
jako velmi zdařilé společenské události na nejvyš-
ší úrovni. 

K příjemnému průběhu večera jistě přispěl i So-
kolovský taneční orchestr (STO), který provázel 
tanečníky od 19.00 hod. až do půlnoci. S mimo-
řádným zájmem se setkala také taneční soutěž 
absolventů kurzu, ve které téměř všichni účastníci 
předvedli právě nabyté vědomosti v tancích waltz, 
polka, ča-ča a jive. 

Organizátoři – Dům kultury Ostrov i vyučující 
manželé Prudíkovi – by rádi přivítali co nejvíce 
zájemců o tanec v dalším, novém kurzu.

Nové taneční kurzy začínají 19. ledna 2015  
v 18.00 hod. V šesti lekcích se lektoři pokusí 
upevnit, případně i rozšířit taneční umění všech, 
kdo mají rádi společenský tanec.

Jan Prudík, Fontána KV Nabyté taneční dovednosti si účastníci podzimních kurzů ověřili v závěrečné soutěži. Foto: Ing. Karel Tetur

inzerce
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KULTURNÍ AKCE
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 KŘÍŽOVKA

TAJENKA KŘÍŽOVKY

Správné znění tajenky z minulého čísla: Adventní koncerty v ostrovském klášteře. Výherce je v tomto měsíci pouze jeden – je jím 
Jiří Mráček z Ostrova, který vyhrává dvě vstupenky na Ples DK a Města Ostrova. Výherci gratulujeme. Výhru si může vyzvednout  
v Infocentru DK Ostrov od 5. ledna 2015. Odpovědi se zněním tajenky zasílejte na: sefredaktor@dk-ostrov.cz, nebo doneste 
osobně do Infocentra Domu kultury Ostrov nejpozději do 9. ledna 2015. Ze správných odpovědí vylosujeme výherce vstupenek 
na některou z akcí DK Ostrov. Tvorbu křížovky zajišťuje grafická společnost Alfasoft s.r.o.
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SPORT

Soubor Mirákl při ZUŠ Ostrov vedený Andreou Burešovou obstál v konkurenci 32 států a získal druhé 
místo na Mistrovství světa v disciplíně jazz dance formace dětské věkové kategorie. (Více v příštím 
čísle.)

PRIMA HORSELAND KLUB  
V ROCE 2014

VÁNOČNÍ TURNAJ  
VE STOLNÍM TENISU

VÁNOČNÍ BADMINTONOVÝ 
TURNAJ

Máme za sebou plodný rok, pořádali jsme tra-
dičně několik vlastních akcí: I love horses, Den 
otevřených dveří, Májový Prima Cup (již popáté), 
Soutěž Mladých chovatelů pony z MDDM a Eko-
centra Ostrov (počtvrté), příměstské letní tábory, 
několik kurzů přirozené komunikace s koňmi pod 
vedením Míši Kunové, Mikulášské soutěžení... 

Již tradičním zakončením roku byla vánoční výpra-
va za lesní zvěří ke krmelci. Zúčastnili jsme se ale  
i dalších akcí a získali v nich velmi pěkné výsled-
ky: několik hobby závodů v Děpoltovicích, Aši,  
Chomutově, Karlových Varech a Plasích u Plzně. 

Stihli jsme odchovat dalšího hřebečka plemene 
Welsh pony-Prima Free Time, který rozhodně ne-
zahanbil své výstavně úspěšné rodiče a hned ze 
své první národní výstavy si přivezl první místo 
v kategorii hříbat pod matkou. Jeho matka Delu 
Surprise obhájila loňský titul otce hřebečka, na-
šeho plemeníka Prigo’s Frisbee, celkového šam-
piona kategorie welsh pony. Z Národní výstavy  
v Plasích jsme si nakonec odvezli šest prvních 
míst a několik dalších postupových mašlí. 

Jsme rádi, že se nám náš čas a práce úročí a úspě-
chy dělají radost nejen nám, dětem a jejich rodi-
nám, ale i širší veřejnosti! To vše by ale rozhodně 
nebylo možné bez podpory, které si velmi vážíme, 
proto tímto děkujeme všem našim příznivcům, 
sponzorům a partnerům, nejvíc pak našim poní-
kům a dětem, bez kterých by nebylo nic. 

Celý tým Prima Horselandu přeje všem hodně 
podkoviček štěstí v roce 2015!

Denisa Pačanová

Tradiční turnaj se uskutečnil 6. prosince v MDDM. 
Zahrát si přišlo 22 žáků a potěšitelné je, že mezi 
nimi bylo i devět dívek. Přijeli i zájemci ze Sokolova 
a Nejdku. Dívky ze Sokolova hrály na vlastní žá-
dost v kategorii chlapců. 

Všichni soutěžili s plným nasazením a přihlížející 
trenéři i rodiče mohli mít ze svých svěřenců jen 
radost. Dům dětí připravil poháry, medaile i velmi 
pěkné diplomy. A konečné pořadí?

Dívky
1. místo Matějková, 
2. Halilovová, 
3. Laurencová, 
4. Štětinová, všechny z Ostrova

Chlapci 10 až 12 let    
1. místo Horák (Nejdek), 
2. Vodička (Sokolov), 
3. Vondráček (Sokolov), 
4. Vlach (Ostrov)

Chlapci 13 až 15 let
1. místo Junková (Sokolov), 
2. Šteklová (Sokolov), 
3. Fataciune (Ostrov), 
4. Jakub Ivanovský (Ostrov)

Organizace turnaje byla bez připomínek a všichni 
se už těší na májový turnaj.

Luď ka Vimrová, 
ved. kroužku stolního tenisu MDDM

Oddíl badmintonu TJ Ostrov pořádal turnaj pro 
neregistrované a amatéry ve čtyřhrách a mi-
xech. Dobré výkony nejsou vidět jen na tzv.  
mistrovských soutěžích, ale i na těchto akcích, 
kde případnou nedokonalost hry vyvažují hráči 
nadšením a zarputilým úsilím. I když nejde o mis- 
trovské body, účastníci bojují se sveřepostí jim 
vlastní. Účast 20 mužů a sedmi žen, hrajících ve 
skupinách a v pokračování v play of, byla v před-
vánočním shonu velmi dobrá. Muži hráli ve dvou 
skupinách po pěti, mix byl sedmičlenný; ženy hrá-
ly rovněž ve skupině. Suverenitu v mixu potvrdili 
manželé Šulovi, když vyhráli všech šest zápasů. 
Mužské čtyřhry ovládli ostrovští Žemlička  s F. Šu-
lou a splnili si tak svůj sen – stát na nejvyšším stu-
pínku. Dámskou čtyřhru vyhrála dvojice Blažejová 
– Šlehubrová z Nejdku. Oddíl badmintonu čeká  
v příštím roce velké jubileum: oslava 50. výročí 
založení oddílu (1965) a jeho nepřetržitého trvání 
(více na www.badostrov.estranky.cz).
 
Výsledky

Čtyřhry:
1. Žemlička-Šula F. (Ostrov); 
2. Vatashchuk-Šobr (K.Vary); 
3. Hartmann M.-Hartmann D. (K.Vary); 
4. Mácha-Tripal R. (Ostrov); 
5. Šula ml.-Krnáč (Ostrov); 
6. Šula st.-Bělohlávek (Ostrov)
1. Blažejová-Šlehubrová (Nejdek); 
2. Šulová-Vatashchuková (Ostrov-K.Vary); 
3. Karbulková-Fenclová (Ostrov-K.Vary)

Mix:
1. Šulovi (Ostrov); 
2. Špulák-Šlehubrová (Nejdek); 
3. Vatashchukovi (K. Vary); 
5. Žemlička-Karbulková (Ostrov)

Jiří Mácha, předseda oddílu

Vítězové si převzali ceny (Šulovi uprostřed).
Foto: Archiv autora
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