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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 včetně 
inzerce do dubnového čísla je 16. března.
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 
Domu kultury: Martina Pavlasová

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

Šéfredaktorka, editorka: Irena Janečková 
Korektury: Irena Janečková 
(Korektury se netýkají inzerce ani graficky 
zpracovaných textů od přispěvatelů.)

Redakční rada (a − z): Pavlína Lišková, 
Martina Pavlasová, Ing. Josef Železný

Názory přispěvatelů se nemusí shodovat  
se stanoviskem redakční rady.

Příspěvky zasílejte na:  irejan@seznam.cz 
(nebo sefredaktor@dk-ostrov.cz), případně 
doručte do Infocentra DK Ostrov,  
tel. 353 800 526, 353 800 542.

Upozornění: Pod příspěvek se vždy 
podepište celým jménem. Redakce si 
vyhrazuje právo krátit či upravovat příspěvky.

Inzerce: posílejte na irejan@seznam.cz (nebo 
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 - zde najdete 
všechny příspěvky, které z praktických 
důvodů nebylo možné otisknout v měsíčníku.

Titulní fotografie: Kaple sv. Anny v Ostrově, 
foto: Bořivoj Hořínek

Vážení a milí čtenáři, ráda se k vám vracím po 
více než dvou letech, i když nejspíš jen dočasně. 
Měsíčník mezitím prošel velkými změnami a jistě 
ani čtenářský vkus nezůstal stejný, protože vývoj 
se nedá zastavit. Děkuji všem, kdo jste mi napsali 
milá a povzbuzující slova, ale i nadějeplné zprávy 
a požadavky, co byste si přáli v současném mě-
síčníku změnit, avšak musím připomenout, že 
všechny návrhy posuzuje redakční rada, která má 
rozhodující slovo. Ujišťuji vás, že vaše připomínky 
členům rady vždy ochotně přetlumočím.
 
Prosím, abyste věnovali pozornost pravidelnému 
sloupku „Informace o vydání“ na této straně, kde 
vždy najdete datum uzávěrky příspěvků pro dal-
ší číslo, ale i jiné důležité údaje. Zásadní změnou  
je nová e-mailová adresa, na kterou můžete až  
do odvolání zasílat své příspěvky či inzerci: 
irejan@seznam.cz (dosavadní sefredaktor@dk-
-ostrov.cz platí i nadále). Změna adresy má ryze 
praktické důvody a jejím využíváním urychlíte 
a usnadníte jak komunikaci s redakcí, tak práci 
s vašimi příspěvky. V tomto čísle pak prosím ne-
přehlédněte článek „Redakční úpravy příspěvků  
a novinářská etika“, který je určen nejen přispěva-
telům, ale všem čtenářům bez výjimky. Na závěr 
vám všem přeji co nejpříjemnější vstup do nové-
ho jara, a jestli jste dočetli až sem, děkuji vám za 
pozornost a těším se na další spolupráci.
 

Irena Janečková, šéfredaktorka OM

ÚVODNÍK ŠÉFREDAKTORKY

inzerce

ZÁSTUPCI OBCÍ A MĚST  
V OSTROVSKÉM ZÁMKU

Starostové a starostky obcí a měst ze správního 
obvodu Obce s rozšířenou působností Ostrov 
(ORP) se 3. února setkali s představiteli města  
a pracovníky Městského úřadu Ostrov. Starosta 
města Pavel Čekan ve svém přivítání mj. nabídl 
zástupcům obcí a měst v případě potřeby práv-
nickou pomoc. Vedoucí Odboru finančního Alena 
Niklová krátce seznámila přítomné s vybranými 
okruhy změn v oblasti účetnictví a daní (zejména 
daňovými novinkami) a upozornila na oblast fi-
nanční kontroly. Vedoucí Odboru rozvoje a územ-
ního plánování Alexandra Fürbachová upozornila 
na zpracování zpráv o uplatnění územních plánů 
pro jednotlivé obce a města. Z hlediska rozvoje 
regionu hovořila o novém plánovacím období EU 
2014-2020, operačních programech, nových prin-
cipech cílení dotací a nejvíce času věnovala téma-
tu komunitně vedeného místního rozvoje (MAS 
Krušné hory, o.p.s.). Živou diskuzi přítomných 
vyvolaly Karolina Gottschierová (Odbor životní-
ho prostředí) a Petra Niederhafnerová (Odbor 
majetkové správy) v souvislosti s novelou zákona  
o odpadech – nakládání s biologicky rozložitel-
ným komunálním odpadem a kovy.

„Na vsi se kompostuje automaticky a lidé nema-
jí potřebu nosit biologický odpad do veřejných 
kontejnerů, takže je nutné, aby byl pro ně svoz to-
hoto odpadu bezplatný,“ řekla mimo jiné starost-
ka Velichova Markéta Moravcová; v podobném 
duchu se vyjádřili i zástupci dalších obcí. Změny 
v živnostenském zákoně uvedla vedoucí Odboru 
obecní živnostenský úřad Vladimíra Žlutická, po 
ní si vzala slovo vedoucí Odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví Miroslava Světlíková. Zmínila se 
o „Přehledu poskytovatelů sociálních a sociálně-
-zdravotních služeb a aktivit zajišťovaných zájmo-
vými organizacemi v Ostrově a obcích v působ-
nosti města 2015“ a jako stále aktuální vyzdvihla 
problematiku opatrovnictví nesvéprávných a ze-
jména sociálně-právní ochranu dětí. Projektová 
manažerka Lenka Maxová z organizace Člověk  
v tísni, o.p.s., pak zakončila setkání zprávou o rea-
lizaci projektu Podpora vzdělávání ve školách 
oblasti ORP Ostrov a pozvala přítomné hosty na 
setkání u kulatého stolu s řediteli škol, které se 
uskuteční v březnu v Abertamech.

(red)

Na setkání se dostavily přibližně tři čtvrtiny pozvaných 
starostů a starostek obcí. Foto: Archiv MěÚ Ostrov

Travesti revue Techtle Mechtle uvádí

nový zábavný pořad

www.techtlemechtlerevue.eu / Facebook : Techtle Mechtle revue 

DK OSTROV, 17.3.2015, Předprodej v IC Ostrov

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

Stáří: 14-19 týdnů.  
Cena 149 -180,- Kč/ks dle stáří. 

Prodáváme  slepičky pouze našeho chovu!

Prodej se uskuteční:  
v sobotu  7. března  2015
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
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CENY KŘESADLO JIŽ PODEVÁTÉ

OBČAN MĚSTA ROKU 2014

PROJEKT STÁŽE VE FIRMÁCH 
POMÁHÁ NEZAMĚSTNANÝM

Pravidelné setkání představitelů města a pra-
covníků MěÚ Ostrov s ředitelkami a řediteli pří-
spěvkových organizací se uskutečnilo 9. února. 
V úvodu představil starosta Pavel Čekan novou 
Radu města Ostrov pro volební období 2014 až 
2018. Následovala přednáška Aleny Niklové (ve-
doucí Odboru finančního) k finančnímu řízení 
příspěvkových organizací. S touto problematikou 
souvisel i přehled zjištění z veřejnoprávních kon-
trol za rok 2014, který přednesla interní auditorka 
Helena Turková. S poznatky z metodického ve-
dení příspěvkových organizací města seznámila 
přítomné Dagmar Hríňová z Odboru kancelář 
starosty. Druhá část jednání byla věnována vel-
kým opravám a investicím v tomto roce. Plány na  
r. 2015 prezentovali pracovníci Odboru majet-
kové správy a vedoucí Odboru investic Jiří Šus-
ter. Poradu zakončila vedoucí Odboru rozvoje  
a územního plánování Alexandra Fürbachová in-
formací o dotačních možnostech pro školy a škol-
ská zařízení v letech 2014 až 2020.

(red)

PORADA SE ZÁSTUPCI PŘÍSPĚV-
KOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA

inzerce

Mateřské centrum Karlovy Vary vyhlašuje již de-
vátý ročník ceny Křesadlo. Cena je určena lidem, 
kteří dobrovolně věnují svůj volný čas a energii ve 
prospěch někoho jiného. Křesadlo, které je sym-
bolem vykřesané jiskry lidství, které převezmou 
čtyři dobrovolníci z regionu za nezištnou pomoc 
druhým. Záštitu nad akcí převzal náměstek hejt-
mana Karlovarského kraje Miloslav Čermák a pri-
mátor města Karlovy Vary Petr Kulhánek.

Nominovat dobrovolníky ze svého okolí mohou 
všichni občané. Všechny podrobnosti a podmín-
ky najdete na internetových stránkách: www.ma-
terske-centrum.cz nebo tel. 606 581 369. Návrhy 
můžete zasílat nejpozději do 6. března 2015 na 
adresu: MCKV, Kollárova 17, 360 09 Karlovy Vary, 
nebo e-mailem na mckv@seznam.cz. Slavnostní 
předávání cen proběhne v dubnu, v atriu ostrov-
ského zámku. Znáte někoho? Tak neváhejte, sed-
něte a pište!
 

Pavlína Lišková

Termín podávání nominací byl prodloužen do 
pondělí 27. března 2015.
Jak jsme informovali v únorovém čísle, vyzýváme 
vás k podávání návrhů na ocenění Občan města 
roku 2014, který v nejrůznějších oborech lidské 
činnosti dosáhl mimořádných výsledků. Své ná-
vrhy můžete podat písemně do Podatelny Měst-
ského úřadu Ostrov nebo e-mailem na: skutova@
ostrov.cz. Uveďte, prosím, jméno, adresu navrho-
vaného kandidáta a připojte stručné zdůvodnění, 
proč je, z vašeho pohledu, právě on vhodným 
kandidátem na tento čestný titul. K návrhu připoj-
te též své jméno a kontaktní adresu na vás.
 

Pavlína Lišková, radní

Zhruba šesti desítkám lidí v Karlovarském kraji už 
pomohl najít práci projekt Fondu dalšího vzdě-
lávání (FDV) Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 
2. Hlavním přínosem stáže je získání praktických 
zkušeností a znalostí pod vedením zkušeného 
odborníka, nových kontaktů a sebevědomí, čímž 
stážista zvýší svou konkurenceschopnost na trhu 
práce.
Projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2,  
reg. č. CZ.1.07/3.1.00/49.0001, plynule navázal na 
svou úspěšnou první část, kterou FDV realizoval 
od června 2012 do října 2014. Během dvou let se 
do programu jen v Karlovarském kraji zaregistro-
valo 438 uchazečů a své znalosti si prostřednic-
tvím odborné stáže rozšířilo 146 z nich. Přitom 
20 % stážistů získalo po skončení praxe u posky-
tovatele řádné zaměstnání, dalším 20 % nabídli 
zaměstnavatelé další pracovní uplatnění např. 
formou externí spolupráce.

Porady se zúčastnilo všech 12 zástupců příspěvkových 
organizací. Foto: Archiv MěÚ Ostrov

Ilustrační foto: Archiv MK Ostrov

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chle
bře
evně

tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940

Kdo se může do projektu zapojit?
Ti, co mají trvalé bydliště na území ČR 
(vyjma hl. m. Prahy) a jsou:
• osoby starší 50 let
• osoby starší 40 let ohrožené nezaměstnaností
•  nezaměstnaní absolventi středních  

a vysokých škol
• rodiče na (po) rodičovské dovolené
• osoby nezaměstnané déle než tři měsíce
•  osoby zapojené na trhu práce na dohodu  

o pracovní činnosti nebo o provedení práce
•  pedagogičtí pracovníci středních škol,  

kteří vyučují odborné předměty
 
Veškeré informace o projektu získáte nejen na 
webových stránkách www.stazevefirmach.cz, ale 
i u regionálního konzultanta – pro Karlovarský 
kraj je to Mgr. Kateřina Kvardová, tel. 778 530 721, 
katerina.kvardova@fdv.mpsv.cz, Závodní 152,  
Tašovice, Karlovy Vary.
 

Bc. Michal Kříž (FDV)

VIRTUÁLNÍ FIRMA V OSTRŮVKU

Od února se v RC Ostrůvek rozjel pro rodiče (na 
mateřské a rodičovské dovolené, nezaměstnané) 
pečující o děti do 15 let kurz PC a komunikačních 
dovedností nazvaný Virtuální firma, ve které se 
účastníci naučí pracovat s kancelářskými pro-
gramy MS Word, Excel, PowerPoint, tvorbu jed-
noduchých webových stránek, letáčků či vizitek. 
Práce pro fiktivní firmu zahrnuje i dílčí zkušenosti 
jako prezentační dovednosti, time management, 
nenásilnou komunikaci. Do Virtuální firmy se 
chodí dvakrát v týdnu: ve středu a čtvrtek. Účast  
v tomto projektu je zcela zdarma a zahrnuje nejen 
pravidelnou výuku a dva víkendové workshopy, 
ale během výuky i hlídání dětí lektory rodinného 
centra.
Po ukončení kurzu (červen 2015) mohou jeho 
absolventi využít následné podpory projektu  
v podobě úhrady např. ECDL testu („řidičák na po-
čítač“), možnosti rekvalifikace dle vlastního výběru 
(do 15 tisíc korun) nebo za finanční podpory vybra-
ného pracovního místa se mzdovým příspěvkem 
až 96 tisíc korun. To vše díky financování ESF pro-
střednictvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR.
 

Petra Vacková, Attavena o.p.s., 
Pavlína Lišková, RC Ostrůvek
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ZVEME VÁS NA DEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

CENY ZA ODVOZ ODPADU 
V OSTROVĚ PRO R. 2015 SE NEMĚNÍ

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
A ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

ZE ZÁZNAMŮ MĚSTSKÉ POLICIE

JARNÍ ÚKLID – ROZMÍSTĚNÍ 
VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ

Nezisková organizace Náhradním rodinám, o.p.s. 
pořádá Den otevřených dveří v kontaktním místě 
Ostrov, Brigádnická 709, ve čtvrtek 12. března od 
9.00 do 13.00 a od 14.00 do 18.00 hod.
Program: Poradenství i klubové posezení pro ve-
řejnost s možností získat informace nejen o ná-
hradní rodinné péči.
 

Mgr. Jana Míglová

Ceny za svoz odpadu se pro letošní rok v Ostrově 
nemění a budou tedy ponechány ve stejné výši 
jako v roce 2014.
Výše úhrad za provoz systému, shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů pro uživatele systému od  
1. ledna 2015:

Ve stanovené  úhradě jsou zahrnuty náklady za 
příslušný rok dle ustanovení a příloh smluv, kte-
ré se týkají nakládání s komunálním odpadem ve 
Městě Ostrov a přilehlých místních částí.

Bc. Petra Niederhafnerová, 
Odbor majetkové správy

Svoz je součástí jarního úklidu a bude proveden 
dle časového harmonogramu. Tento svoz bude 
proveden pouze osobním předáním u vozidla 
svozové firmy Marius Pedersen a.s.

11. dubna, sobota – zastávky obce:
Kfely (odbočka u paneláku) 8.00-8.20 hod.
Kfely (zastávka cyklotrasy) 8.30-8.50 hod.
Hluboký (u trafa) 9.00-9.20 hod.
Horní Žďár (RD za trafem) 9.30-9.50 hod.
Horní Žďár (u „Václava“) 10.00-10.20 hod.
Vykmanov 11.00-11.20 hod.
Dolní Žďár (u autoopravny) 11.30-11.50 hod.
Maroltov 12.00-12.20 hod.
Květnová (obchod) 12.30-12.50 hod.
Květnová (paneláky) 13.00-13.20 hod
Moříčov (náměstí) 13.30-13.50 hod.
 

Václav Rada, pověřen vedením OMS

31. prosince 2014
22.07 hod. Oznámení, že v ul. Májová odpaluje 
skupina osob petardy na parapetech oken. Při 
příjezdu hlídky MP na místo se osoby rozutek-
ly. Strážníci kontrolou zjistili, že petardy nejspíš 
poškodily telefonní automat. Hlídka pak pátrala  
v katastru města a tyto osoby nalezla na Mírovém 
nám. Na místo byla ihned přivolána hlídka PČR 
Ostrov. Do příchodu policie si stačily tyto osoby 
mezi sebou poměřit svoje síly. Situaci se oběma 
hlídkám podařilo zklidnit a vše nadále řeší kole-
gové z PČR.
 
1. ledna
6.07 hod. V ul. Kollárova došlo k narušování veřej-
ného pořádku, když se opilý mladík snažil dostat 
do bytu, odkud jej pro nevhodné chování vyhodi-
li jeho kamarádi při oslavě příchodu nového roku. 
Při strkanici s mladíkem byl zraněn jeho kama-

Akce je naplánována celkem na osm etap od  
18. dubna do 6. června 2015 a bude probíhat 
vždy v sobotu v dopoledních hodinách. Z tech-
nických důvodů budou kontejnery přistaveny  
v sobotu ráno a odvezeny v sobotu po 14.00 hod.
Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pouze 
pro objemný odpad z domácností (nábytek, ko-
berce, dřevo, kovy). Kontejnery mohou využívat 
pouze fyzické osoby. Doporučujeme odpady 
rozebrat na menší části (skříně a jiný nábytek)  
a vložit je do kontejneru tak, aby se využil celý 
jeho prostor. Odpady odložené mimo kontejner 
bude Městská policie řešit jako nepřípustné zaklá-
dání černé skládky. Více na: www.ostrov.cz, Odbor 
majetkové správy nebo RK Reba a Ikon. Rozmístě-
ní kontejnerů bude na obvyklých místech:

18. dubna (sobota)
• Kollárova 1265-73
• Kollárova 1115-17
• Kollárova 1124-6
• Severní 1177
• Masarykova 1149 (u tříděného odpadu)
• Masarykova 787 (u tříděného odpadu)
• Májová 1157-1158
• Dolní Žďár (u bývalého statku)

25. dubna (sobota)
• Májová 842
• Májová 940
• Štúrova (u bývalého bazénku)
• Luční 831
• Horská 875
• Borecká 878
• Hlavní 1064
• Horní Žďár (u trafostanice)

2. května (sobota)
• Lokalita Pod Křížkem
• Penzion pro důchodce
• zadní Lidická 3x
• Vančurova za domem 1084
• za Atlantisem ul. Myslbekova
• Hluboký (u trafa)

9. května (sobota)
• Mánesova 957
• Mánesova 1013
• Klicperova 2x
• Brigádnická
• Lidická naproti BPO
• Šafaříkova
• Nerudova 700-5
• Kfely (za bývalou hospodou)

16. května (sobota)
• Jáchymovská 1377
• Družební 1322
• Jungmannova 2x
• Jáchymovská 801-4
• Smetanova
• Družební u 1329
• Horní Žďár (u restaurace U Václava)

23. května (sobota)
• Klášterní areál
• Staroměstská
• parkoviště u vjezdu na Staré náměstí
• Družební 1275
• Jáchymovská 201-3
• Seifertova u MŠ
• Halasova (u galanterie)
• Hluboký (stará cesta)

30. května (sobota)
• Na Kopci
• Studentská x Sládkova
• Hornická x Nejedlého
• Hornická x Odborů
• Klínovecká 965 u telef. budky
• Krušnohorská u č. p. 615
• Dukelských hrdinů

6. června (sobota)
• Nad Nádražím
• Mořičovská 293-1021
• Vykmanov (u paneláku)
• Maroltov
• Květnová 2x (u Jednoty, u paneláku)
• Mořičov

 Frekvence v vozu 

Objem  
sb rn ch 

nádob

1 x                                                                                                                                                                                                                                                        
za dva 
t dny 

1 x 
t dn

2 x 
 t dn

kombinace 
5m/1x14  
 7m/1xt 

60-70 litr 735 
K /rok

1474 
K /rok

2949 
K /rok

1166  
K /rok 

110-120 litr 1328 
K /rok

2654 
K /rok

5308 
K /rok

2101  
K /rok 

240 litr 2821 
K /rok

5643 
K /rok

11 287 
K /rok

4467  
K /rok 

660 litr 6788 
K /rok 

13 575 
K /rok

x x

1100 litr 11 311 
K /rok

22 624 
K /rok

45244 
K /rok

17 911 K /
rok 

Pokud někdo z časových důvodů mobilní svoz ne-
využije, může odpad odevzdat bezplatně od pon-
dělí do soboty ve Sběrném dvoře. Nutné předložit 
občanský průkaz.
Sběrný dvůr:
Marius Pedersen a.s., Krušnohorská 792, Ostrov.  
Provozní doba: po-pá 7.30-11.30 a 12.00-16.00 
hod., so 8.00-14.00 hod. Zodpovědná osoba:   
Pavel Husárek
 

Václav Rada, ved. OMS

NAŠEL SE PRSTÝNEK

Poctivý nálezce oznámil, že našel v tanečním sále 
zánovní snubní prsten a rád by jej vrátil tomu, 
komu patří. Kdo jej ztratil, nechť se přihlásí v In-
focentru DK Ostrov (nejlépe osobně), nebo zavolá 
na tel. 353 800 526, 542.

 (red)
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•   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 HELP FINANCIAL s.r.o.

  Volejte obchodního zástupce

Mobil: 727 895 461

Půjčíme Vám
od 5 do 50.000,- Kč

inzerce

rád rozbitou láhví od rumu. Hlídka MP muži po-
skytla první pomoc a ten byl pak transportován 
do nemocnice. Muž, který vše vyprovokoval, se  
v přítomnosti hlídky choval agresivně, odmítal se 
zklidnit a snažil se napadat své kamarády. Strážní-
ci proto použili donucovací prostředky a agresora 
odvezli na protialkoholní záchytnou stanici v So-
kolově, kde mohl v klidu přemýšlet, jak začal rok 
2015.
 
9. ledna
12.05 hod. Hlídka přijala oznámení, že před I. ZŠ 
leží zraněná osoba. Jednalo se o 67letou ženu, 
která při venčení psa upadla, poranila si ruku  
a nemohla vstát. Hlídka ji odvezla domů a předá-
na dceři, která uvedla, že se o matku postará.

12. ledna
10.30 hod. Při kontrole mezi Boreckými rybníky 
si hlídka povšimla dvou mužů, kteří tlačili kárku 
se starým topením, stojanovou bruskou a jiným 
kovovým šrotem. Muži tvrdili, že věci našli v trá-
vě u jednoho z rybníků. Strážníkům bylo jasné, že 
si místní rybáři jistě nezakládají u rybníků opra-
várenskou dílnu, ale že uvedené věci pocházejí  
z trestné činnosti, takže na místo přivolali PČR  
Ostrov. Muži se nyní musí zpovídat z podezření ze 
spáchání trestného činu.
 
20. ledna
0.10 hod. Při kontrole Mírového nám. spatřila 
hlídka na stromě dvě osoby, volající o pomoc. Pů-

vodně si strážníci mysleli, že jde o žert, kterým si 
dvojice krátí dlouhé chvíle, nakonec se však uká-
zalo, že se jedná o muže a ženu, kteří se na stro-
mě schovávají před agresivním psem. Hlídce MP 
uvedli, že je pes pronásledoval a snažil se po nich 
skákat, proto v obavě o zdraví vylezli na strom. 
Hlídka jim pomohla slézt a doprovodila je domů. 
Pes byl dle popisu hlídkou vyhledán a ve spolu-
práci s pracovníkem Útulku Bety odchycen.
 
21. ledna
13.55 hod. Hlídka přijala žádost od RZS Karlovar-
ského kraje o asistenci u ležícího muže v ul. Jáchy-
movská, který je v podnapilém stavu a agresivní. 
Muž byl nejen silně podnapilý, ale také pokálený 
a pomočený. Strážníci pomohli muže naložit do 
vozu RZS a asistovali při jeho převozu do nemoc-
nice. Vyšetření prokázalo, že muž není zraněný, 
pouze opilý. Jelikož byl stále agresivní, nezbylo 
hlídce MP nic jiného, než ho dopravit na záchyt-
nou stanici.
 
5. února
15.50 hod. Oznámení o volně pobíhajícím němec-
kém ovčáku v ul. Čapkova, který napadá občany 
a jejich psy. Hlídka na místě zjistila, že je to pes, 
který nejenom strážníkům již bezmála tři týdny 
zdárně uniká, přitom budí strach obyvatel. Ten-
tokrát se ovšem nechal nalákat na piškoty, které 
byly napuštěné speciální uspávací pastou. Po vy-
datné svačince pes zkrotnul a hlídka jej pak bez 
problémů odchytla. Dle čipu byla zjištěna majitel-
ka, které zřejmě vůbec nevadilo, že se její pes cho-
dí sám venčit do centra Ostrova. Policie majitelce 
psa předla a za toto jednání jí udělila blokovou 
pokutu.

Toulající se pes obtěžoval občany města bezmála tři týdny.
 Foto: Archiv MP Ostrov

OSTROVŠTÍ HASIČI V LEDNU

V lednu jsme zasahovali celkem 33krát (10x 
technická pomoc, 9x požár, 7x dopravní neho-
da, 3x únik látek, dvakrát záchrana osob a planý 
poplach). V Severní ul. potřebovala naši pomoc 
záchranka při transportu pacienta. Nebezpečně 
nakloněné či spadlé stromy a utržené plechy na 
střechách jsme odstraňovali na Velkém Rybníku,  
v Moříčově, na dvou místech v Ostrově a u Bys-
třice. Na žádost Policie ČR jsme asistovali při 
osvětlení opuštěného domu v Jáchymově. Dva-
krát hořel odpad v bývalém autoservisu, plasto-
vý kontejner hořel v Seifertově ul., v Moříčovské 

jsme likvidovali požár kabelů, Nad Nádražím  
a v zahrádkách za stadionem požár křovin a od-
padu. Likvidovali jsme od půlnoci do poledne 
požár pneumatik v Moříčově. Dále to byl požár 
sazí v komíně a požár zahradní chatky. Zasahovali 
jsme u sedmi dopravních nehod mezi Ostrovem  
a Bočí. Ropné skvrny jsme odstranili v Kollárově 
ul., u Kyselky a v Jáchymově. Planým poplachem 
byl požár u Paposu, stejně jako únik vody v Se-
verní ul. V Masarykově ul. jsme zachránili kočku 
ze stromu. Zúčastnili jsme se záchrany tonoucích 
vodáků u jakubovského Mlýna. Čtyřem se podaři-
lo dostat z vody, po pátém jsme pátrali na člunech 
s karlovarskými hasiči až mezi Bočí a Pernštejnem, 
kde prohledávaly břehy řeky dobrovolné i profesi-
onální jednotky z Klášterce. Bohužel, pátrání bylo 
bezvýsledné. O čtyři dny později jsme na žádost 
Policie ČR opět pátrali po utonulém vodákovi, bo-
hužel opět bezvýsledně.
 

Milan Kuna, JSDH

AKTUALITY  
Z NEMOCNICE OSTROV

Nemocnice Ostrov se i letos zapojila do celostát-
ního průzkumu „Nejlepší nemocnice ČR 2015“, 
který pořádá organizace HealthCare Institute  
v období od 1. února do 31. srpna 2015. Průzkum 
je zaměřen na sledování spokojenosti a bezpeč-
nosti zaměstnanců v českých nemocnicích. Za 
loňský rok získala Nemocnice Ostrov třikrát první 
místo v kategorii spokojenosti hospitalizovaných 
pacientů, v kategorii spokojenosti zaměstnanců  
a v kategorii finančního zdraví. Nemocnice Ostrov 
si ocenění velice váží, všem pacientům i zaměst-
nancům děkuje za hlasy a za důvěru v naši péči. 
Doufáme, že nás podpoříte i v letošním roce.
Nemocnice Ostrov pořádá ve spolupráci s VŠTJ 
Medicinou Praha, o. s., Rekondičním centrem 
NEMOS Ostrov Dny zdraví NEMOS se zaměřením 
na civilizační onemocnění. V prostorách ambu-
lance MPC v přízemí nemocnice si můžete přijít 
bezplatně zkonzultovat své stravovací návyky  
s nutričním terapeutem, nechat si změřit těles-
né složení pomocí přístroje Bodystat a v případě 
zájmu se přihlásit do tříměsíčního redukčního 
kurzu. Termíny konání: 2. a 30. března, 4. května,  
1. června, vždy od 14.00 do 19.00 hod. (Poznámka 
redakce: Trojí ocenění nemocnice si můžete pro-
hlédnout na www.ostrovskymesicnik.cz)
 

Andrea Zvolánková, PR specialista NO
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REDAKČNÍ ÚPRAVY PŘÍSPĚVKŮ  
A NOVINÁŘSKÁ ETIKA

PRACOVNÍ SETKÁNÍ ŘEDITELŮ  
A ŘEDITELEK ŠKOL 

Příspěvek Miloslava Lišky:
Pište do Ostrovského měsíčníku!
Aby Vás to těšilo a zároveň jste ušetřili práci re-
dakci, jejíž běžní členové svou práci dělají zdarma, 
mám pro Vás pár informací o psaní nadpisu, které 
jsem obdržel od nové paní šéfredaktorky.
1. Vyhněte se slovům, která neexistují. Například 
„zimoplavci“ (plurál od slova zimoplavec), jako 
slovo složené z výrazu zima a plavec, má tu smů-
lu, že nebylo schváleno ústřední komisí pro český 
jazyk. Takový „vodohospodář“ je na tom podstat-
ně lépe.
2. Nadpis musí pochopit i méně zvídavý čtenář. 
Budu se držet již uvedeného příkladu. „Zimopla-
vec“ je výraz, který je pro čtenáře nesrozumitel-
ný a díky tomu si článek ani nepřečte. Hlavně 
ten méně zvídavý, který nemá potřebu hledat  
v článku objasnění nějakého těžko srozumitelné-
ho, nebo neobvyklého slova v nadpisu.
3. Nepoužívejte označení místních „specialit“.  
V jiných obcích, nebo dokonce v Národní knihov-
ně (posílá se tam jeden výtisk dle tiskového záko-
na), by s tím mohli mít čtenáři problém. Takový 
„zimoplavec“ je opravdu těžký oříšek.
To nejdůležitější na konec.

Porada ředitelů a ředitelek právnických osob or-
ganizací, vykonávajících činnost škol a školských 
zařízení zřizovaných obcemi, které spadají do 
správního obvodu obce s rozšířenou působností 
Ostrov, se konala 2. února v Zastupitelském sále 
ostrovského MěÚ. Iniciátorem pracovního setkání 
byl (jako již několik předchozích let) Odbor škol-
ství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Kar-
lovarského kraje. Porady se zúčastnilo 20 zástup-
ců škol a školských organizací ORP Ostrov.
 Stěžejní částí programu bylo financování přímých 
výdajů na vzdělávání: souhrnný přehled za r. 2014 
(finanční vypořádání dotací dle pokynů MŠMT)  
a plán čerpání finančních prostředků na vzdělá-
vání v roce 2015. Prezentace se ujala Jana Tran-
tinová, vedoucí Odboru školství, mládeže a tě-
lovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. 
Další bod programu představila Dana Martinco-
vá, vedoucí Oddělení organizačního, správního, 
mládeže a sportu výše jmenovaného odboru; 
přednesla aktuální změny ve školské legislativě, 
jimiž jsou novely: zákona o pedagogických pra-
covnících, vyhlášky o dalším vzdělávání pedago-
gických pracovníků a připravovaného vládního 
nařízení, které stanovuje rozsah přímé vyučovací, 
výchovné, speciálně pedagogické a pedagogic-
ko-psychologické činnosti pedagogických pra-
covníků. Dále posluchače seznámila s novinkami 
z přípravy školské reformy a návrhu kariérního 
systému ve školství, s podmínkami přijímacího 
řízení na SŠ aj. Na kolegyně z Kraje navázali Ilona 
Juhásová, vedoucí pracoviště Národního institu-
tu pro další vzdělávání pro Karlovarský kraj a Petr 
Chlebek z Krajského vzdělávacího centra pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků se sídlem 
v Sokolově, kteří posluchače seznámili s připra-
vovanými semináři a kurzy pro pedagogy MŠ, ZŠ, 
ZUŠ a školských zařízení (DDM) v letošním roce. 
Příští porada je v plánu na podzim 2015.

Mgr. Lucie Mildorfová (red. kráceno)

Nadpis je především věc editora!
Navrhnout můžete jakýkoliv nadpis, ale nemáte 
zaručené jeho znění a ani s Vámi nemusí být kon-
zultována jeho změna. Dělají to tak prý i v novi-
nách, kde pracují profesionální redaktoři. Myslel 
jsem si, že by mělo dojít k dohodě mezi autorem  
a editorem. Nejsem však profík a tudíž mě můj 
selský rozum zmátl. I na to si dávejte pozor.
A teď jednoduše. Pokud investujete svůj čas do 
psaní, jediné co by Vás mělo omezovat je vlast-
ní svědomí. A pokud Vás chce někdo opravovat, 
měl by to dělat na základě dohody s Vámi. Coko-
liv jiného je cenzura a omezování svobody slova. 
Setkáte-li se s něčím takovým, nebojte se to říci 
nahlas a nedejte se.
Jsem rád, že jsem se mohl podělit o tyto své zna-
losti, za které paní šéfredaktorce děkuji a posílám 
jí i symbolickou květinu. Ostrované pište! Poděl-
te se o radost ze svých aktivit. Není to tak složité  
a Ostrovský měsíčník se rozšiřuje i na internet, kde 
je místa habaděj.
(Poznámka redakce: Tento článek neprošel korek-
turou ani redakční úpravou.)
 
Vyjádření šéfredaktorky:
Nejprve upřesním: Miloslav Liška použil e-mail, ve 
kterém jsem odpovídala na dotaz člence redakč-
ní rady a vysvětlovala jí důvody změny nadpisu 
(možná jen drobná nepřesnost, avšak dost pod-
statná). Z mé zprávy vybral části bez souvislostí  
a tím je zkreslil; některé vlastní závěry vydává za 
má tvrzení. Navíc dost nerozvážně užívá pojmů 
„cenzura, omezování svobody slova“. Pisatel tím 
však otevřel široké téma, týkající se všech přispě-
vatelů i čtenářů, proto využívám příležitosti vyjá-
dřit se k problematice úpravy textů veřejně.
 
Zákonnou normou pro práci novinářů je přede-
vším zákon č. 46/2000 Sb., doplňuje jej Občanský 
zákoník, Trestní zákon, Listina základních práv  
a svobod a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím.
 
Původní autorův nadpis zněl: Zimoplavci popá-
té (OM 2/2015, str. 16). V rámci editace jsem jej 
změnila na: Odvážní zimní plavci se v lednu sešli 
už popáté, protože tento titulek více vypovídal 
o obsahu článku a byl srozumitelnější. Kontrola 
a tvorba nadpisů v novinách je skutečně jedna 
z pracovních povinností editora. V úpravách pří-
spěvků netřeba hledat cokoli osobního; úpravy 
mají jasně stanovená pravidla a upravit nebo krá-
tit texty mi jednoznačně stanovuje moje pracovní 
smlouva.

 
Redakce má právo libovolně zkrátit či upravit 
text, pokud zůstane zachován jeho smysl.
Pro psaní novinových článků existují pravidla 
nejen o tvorbě nadpisů, ale i další zásady, např. 
zprávy nemají začínat časovým údajem, nepatří 
do nich tituly ani výrazy „pan, paní“ před jmény, 
cizí slova (lze-li je nahradit českými), hovorová 
čeština, hyperkorektní výrazy, slova psaná ver-
zálkami, opakující se výrazy či informace, zvláštní 
pokyny platí pro psaní číslovek, časových údajů, 
zkratek…
 
Autorizace příspěvků není povinností redakce
„Autorizace je věc, která není vymezená žádným 
zákonem. Novináři nemají povinnost autorizaci 
poskytovat. (…) V případě, že vás bude někdo žá-
dat o autorizaci, máte dvě základní možnosti: buď 
mu článek dáte přečíst, nebo ne. Není to ale vaše 
povinnost.“ (Lenka Císařová, Komentáře k zákonům 
pro novináře)
Za sebe dodávám: v provozních podmínkách  
Ostrovského měsíčníku je zcela nemožné kon-
zultovat každou editorskou úpravu či korekturu  
s jednotlivými pisateli.
 
Použité materiály:
http://is.muni.cz/el/1423/jaro2006/ZUR712/um/ 
1242503/03_Cisarova_2.txt
http://www.proculture.cz/burza/zaklady-zurna-
listiky-pro-redaktory-studentskych-casopisu- 
807.html
http://www.aktualne.cz/eticky-kodex/
 
Na závěr ještě poznámka – jen pro pořádek: do 
Národní knihovny se zasílají dva povinné výtisky, 
nikoli jeden.

Irena Janečková, šéfredaktorka OM

inzerce

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH 
OZNAMUJE

Místní organizace Svazu tělesně postižených po-
řádá v sobotu 28. března od 14.00 hod. členskou 
schůzi v Domě kultury Ostrov v předsálí Kavárny. 
Pozor, vstup pouze hlavním vchodem Domu kul-
tury!

Jiří Žemlička, předseda organizace
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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

Kabelová televize, po dohodě s poskytovatelem 
na nových podmínkách distribuce, zařadila opět 
do rozšířené digitální nabídky kanál NOVA SPORT. 
Sportovní fanoušci jistě ocení nové vysílání  
v HD kvalitě. Ve stejném vysokém rozlišení obrazu 
mohou diváci nově sledovat i TV stanici Spektrum 
HD, zaměřenou svým obsahem zejména na 
dokumentární pořady. Další novinkou rozšířené 
digitální nabídky je přidání nového tematického 
kanálu Mňam TV. Už název napovídá, že stanice 
bude vysílat zejména pořady o vaření, jak  
z vlastní produkce (Emanuele Ridi, Marcel Ihnačák, 
Jaroslav Žídek), tak i exkluzivní pořady ze světa 
(nové série: Jamie Olivier, Heston Blumenthal, 
Gordon Ramsay). Více na: informační lišta TV 
Ostrov, www.tv-ostrov.cz, facebook: TV Ostrov.
 
Kabel Ostrov, s.r.o. upozorňuje všechny 
předplatitele, že je oprávněna přerušit 
poskytování všech objednaných služeb, pokud 
je odběratel v prodlení s úhradou částky za 
jejich poskytování. Doporučujeme všem, aby 
překontrolovali své platby a vyrovnali případné 
dluhy.

Ing. Libuše Benešová, jednatelka

inzerce

ZRAKOVĚ HANDICAPOVANÍ  
A SENIOŘI VÍTÁNI

MĚSTSKÁ KNIHOVNA OSTROV

Městská knihovna Ostrov zakoupila speciálně vy-
bavený počítač, který mohou zdarma využít zra-
kově postižení návštěvníci knihovny vč. seniorů. 
Počítač je vybaven speciálním softwarem s hlaso-
vým výstupem pro nevidomé a softwarovou lu-
pou, sloužící ke zvětšení požadovaného textu na 
monitoru, s níž mohou pracovat nejen zrakově 
postižení, ale také senioři. Při práci na tomto po-
čítači lze také využít ruční řádkový skener textu. 
Pomocí skeneru lze text z knihy nebo časopisu 
převést do digitální podoby a dále jej upravovat 
v textovém editoru. K dispozici máme také digi-
tální optickou lupu – malé příruční zařízení, které 
lze využít při čtení denního tisku či knihy. Tento 
speciálně vybavený počítač a další příslušenství 
je umístěn v čítárně-studovně MK Ostrov. Zájem-
ci jej mohou využívat během provozních hodin 
knihovny, stačí pouze nahlásit využití počítače 
pracovnici oddělení. Po předběžné domluvě  
s pracovníkem TyfloCentra střediska Ostrov nebo 
pracovnicemi oddělení nabízíme také zaškolení 
práce s tímto počítačem.
Pro více informací kontaktujte: Městská knihov-
na Ostrov: Mgr. Jana Múčková, tel. 353 434 309,  
muckova@mkostrov.cz, TyfloCentrum Karlovy 
Vary o.p.s., středisko Ostrov: tel. 353 674 103,  
ostrov.tyflocentrum@seznam.cz

Březen – měsíc čtenářů je celonárodní akce Svazu 
knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) na 
podporu čtenářství a čtenářů. V rámci kampaně 
jsme připravili i některé následující programy. 
Celý měsíc budou také platit poloviční registrač-
ní poplatky a vybereme tři nejlepší dětské a tři 
dospělé čtenáře. Vyhlášení proběhne 27. 3. při 
zahájení Noci s Andersenem. Vstupenku na Noc  
s Andersenem mohou děti získat za účast na 
Knoflíkování (více na: www.mladez.mkostrov.cz).
 
Fotíme jaro
1. března až 30. dubna
Soutěž pro nadšené amatérské fotografy. Fotíte 
rádi? Podělte se s námi a zapojte se do soutěže. 
Jak? Stačí zaslat nám fotografii našeho města na 
e-mail: fotosoutez@mkostrov.cz. Podrobné infor-
mace na internetových stránkách knihovny.
Základy práce na počítači
4. března 9.00-12.00 hod., učebna, kurzovné 
zdarma!
Kurz pro naprosté začátečníky v práci s PC. Ab-
solvent bude zvládat práci s počítačem, ovládání 
Windows 7 a vyhledávání na internetu.
 
Promítání amatérských filmů
9. března 17.00 hod., učebna, vstupné zdarma!
Amatérská filmová kronika z Ostrova a okolí vám 
nabídne záběry z minulosti i současnosti. Uvidíte 
například Malenky v minulém století, záběry z ná-
vštěvy přičleněných obcí, Tour de Kolečko aj.
Základy práce s internetem
11. března 9.00 hod., učebna, vstupné zdarma!
Kurz pro veřejnost. Předpokládáme aspoň základ-
ní znalost práce na počítači. Vyhledávání informa-
cí, komunikace a bezpečnost…
Setkání se zastupiteli města
11., 13., 18., 30. března, vždy v 17.00 hod., učeb-
na, vstupné zdarma!

Diskuze se zastupiteli města na libovolné téma. 
Přijďte se zeptat na to, co vás zajímá. Pozvání při-
jali:  11. 3. Pavlína Lišková, Ilona Leupold, Bc. Pavel 
Čekan, Ing. Josef Železný; 13. 3. Mgr. Libor Bílek; 
18. 3. Ing. Jan Bureš, Mgr. Petr Šindelář, LL.M.,  
30. 3. Ing. Jitka Samáková, Ing. Marek Poledníček, 
Ing. Petr Nedvěd. Záleží už jen na vás, poslucha-
čích, jakým směrem se besedy budou ubírat.
Astrologie – aura a čakry
2. března 17.00 hod., učebna, vstupné 50 Kč
Přednáška známého astrologa Milana Gelnara. 
Zájemci si po přednášce mohou nechat změřit 
auru a čakry za 199 Kč.
Dál nic
19. března 18.00 hod., učebna, vstupné 50 Kč
Promítání dokumentárního filmu z festivalu  
Jeden svět. Autorský film režiséra Iva Bystřičana, 
vypovídající o nefunkčnosti státu, je rámován vi-
zuálně působivými obrazy unikátní krajiny České-
ho středohoří.
Filcování mokrou technikou
21. března 13.00-17.00 hod., Oranžerie Václava 
Havla, kurzovné 700 Kč
Úvodní kurz, kde si z nejjemnější ovčí vlny vyro-
bíme malé šperky a ozdoby, pouzdro na mobil 
nebo na kosmetiku. Každý účastník si s sebou 
přinese mýdlo a starší ručník. Lektorka: Jaroslava 
Uremović Jůnková
Základy práce s MS Word 2010
23. března 15.00-18.00 hod., učebna, kurzovné 
zdarma!
Kurz pro ty, kdo by se rádi naučili používat texto-
vý editor sady Microsoft Office 2010. Absolvent 
bude umět tento editor ovládat, zpracovávat  
a stylizovat text a zvládne i práci s multimedi-
álním obsahem jako obrázky, kliparty, obrazce  
a grafika SmartArt.
Elegantní šperky ve stylu 20. let
25. března 16.00 hod., učebna, kurzovné 100 Kč
Tvůrčí výtvarná dílna Zdeňky Bílkové. Zájemci 
si vyrobí elegantní sadu šperků inspirovaných 
módou 20. let. Jako materiál použijeme barevné 
skleněné korálky a ocelové lanko. Veškerý mate-
riál bude k dispozici. Kurz je vhodný pro dospělé 
a děti od 10 let.
Tajné životy B. Němcové a M. D. Rettigové
26. března 17.00 hod., učebna, vstupné 20 Kč
Autorské čtení spisovatelky Martiny Bittnerové. 
U příležitosti jubileí dvou slavných žen je autorka 
připomene i jako manželky, matky a přítelkyně. 
Jejich spojení není náhodné, Němcová považo-
vala Rettigovou za svou duchovní předchůdkyni  
a velmi si jí vážila.

Pro seniory plánujeme pravidelná promítání do-
kumentů o Ostrově a okolí, od května jednou mě-
síčně, vždy v pondělí. Čas konání přizpůsobíme 
jízdnímu řádu MHD tak, aby se zájemci mohli po-
hodlně dopravit do knihovny, vybrat si čtení, užít 
si promítání a opět se dopravit zpět domů. Mini-
mální počet účastníků je 10. Je nutné se přihlásit 
v předstihu, telefonicky nebo osobně v knihovně. 
Místa jsou stále volná, tak neváhejte.
 
Prosím, rezervujte si místa na akce v dostatečném 
předstihu. Můžete tak učinit osobně, telefonicky, 
e-mailem, ale také na internetových stránkách 
knihovny. V případě malého zájmu jsme nuceni 
akce rušit. Více na www.mkostrov.cz, www.face-
book.com/knihovnaostrov, případné dotazy a ná-
měty posílejte na info@mkostrov.cz nebo volejte 
na 353 434 300.
 

Mgr. Jana Múčková
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PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL VOLNÝ ČAS

GYMNÁZIUM PŘIVÍTALO PĚT SET 
NÁVŠTĚVNÍKŮ

ZŠ J. V. MYSLBEKA A MŠ OSTROV

MDDM OSTROV

ZŠ MÁJOVÁ OSTROV
Možnosti prohlédnout si zblízka ostrovské gym-
názium v rámci Dne otevřených dveří, který se 
uskutečnil v sobotu 17. ledna, využilo více než 
pět set zájemců. Pedagogové gymnázia, za vý-
razné pomoci svých studentů, připravili expozice 
jednotlivých předmětů a odpovídali na všetečné 
otázky rodičů a žáků základních škol, kteří mají  
o studium na gymnáziu zájem. Velkou pozornost 
vzbudila nová 3D učebna, která je svého druhu 
jediná v Karlovarském kraji. Zájemci o studium se 
také seznámili s informacemi o přijímacím řízení 
pro školní rok 2015-2016.
Gymnázium Ostrov otevírá v příštím školním roce 
dvě třídy osmiletého a jednu třídu čtyřletého 
studia. Všichni uchazeči o studium na gymná-
ziu absolvují jednotné testy společnosti Cermat  
z matematiky, českého jazyka a literatury, které 
jsou součástí přijímacích zkoušek na všechny 
střední školy v Karlovarském kraji. Gymnázium 
vyšlo vstříc přáním rodičů, a pro žáky, kteří na 
naši školu podají přihlášku ke studiu, připravilo 
přípravné kurzy na tyto testy, které proběhnou  
21. a 28. března.
O organizaci těchto kurzů i přijímacích zkoušek se 
dozvíte více na webových stránkách školy (www.
gymostrov.cz).
 

Mgr. Jiří Fresser

Na naší škole jsme zavedli čipový systém pro 
žáky i učitele. Slouží k zajištění větší bezpečnos-
ti a lepší přehlednosti o docházce žáků. Systém 
v září doplníme o vstupní turnikety. Olympiády 
v ruském jazyce se zúčastnili žáci 9. tříd - 1. a 2. 
místo: Leona Tomcová a Matěj Klouda (postupují 
do krajského kola). Tomáš Wágner (7. B) se zúčast-
nil okresního kola dějepisné olympiády a získal  
7. místo. Na I. st. proběhlo 4. kolo soutěže Správný 
školák. Loni na podzim se žáci zapojili do soutě-
že Projektový den, konané k 10. výročí vzniku EU. 
Vyhrála naše 9. B a za vítězství ji pozval starosta 
města na exkurzi na MěÚ, odkud si žáci odnesli 
upomínkové předměty. Také ve sportu se dařilo. 
Protože skončilo I. pol. projektu Sazka Olympijský 
víceboj, žáci 9. ročníků, kteří se zúčastnili a splnili 
disciplíny, dostali pololetní sportovní vysvědčení. 

Jarní prázdniny

Týden her a sportu v Ekocentru a MDDM
2. až 6. března 8.00-12.00 hod.
Pro školáky od šesti let připravujeme zábavně 
strávený čas o jarních prázdninách. Hry, soutěže, 
tvoření a sport zajistíme od 8.00 do 12.00 hodin. 
Scházet se budeme každý den v Ekocentru a kon-
čit v Domě dětí. Pitný režim a pedagogický dozor 
zajištěn. Přezůvky a svačinu s sebou. Není potřeba 
se přihlašovat. Vše zdarma.
Jarní sportování – otevření sportovišť MDDM
15. března 14.00-17.00 hod.
Zveme veřejnost na společné otevření sportovišť 
Domu dětí. Zdarma zpřístupníme všechna hřiš-
tě, venkovní kuželkářskou dráhu, minigolf, stolní 
tenis a lezecké prvky. Připraveny budou tradičně 
soutěže a sladké odměny pro děti i dospělé. Od 
16. 3. budou hřiště otevřena za příznivého poča-
sí ve všední dny 8.00-18.00, o víkendech 10.00-
18.00 hod. 
Jarní stezka Borecké rybníky
22. března 14.00 hod.
Na jarní stezku zve veřejnost OS Benjamin společ-
ně s MDDM Ostrov a Ekocentrem. Výšlap pro děti 
i rodiče na Borecké rybníky, významnou přírodní 
lokalitu s řadou chráněných rostlin a živočichů. 
Sraz účastníků v 14.00 hod. u Domova pokojného 
stáří (bývalá školka u pekárny). Odchod s posled-
ními příchozími nejpozději v 14.15 hod. Děti od 
osmi let se mohou zúčastnit i bez rodičů. Trasa je 
vhodná i pro rodiče s kočárky. Čeká nás hledání 
orientačních lampionů, řada zvídavých otázek, 
připomenutí tradičních jarních zvyků a na závěr 
občerstvení u ohně. Účastnické karty těch, kdo 
projdou celou trasu, slosujeme o drobné ceny. 
Startovné na místě: dospělí 20 Kč, děti zdarma. 
Více informací: tel. 353 613 248.
Krajské kolo železničních modelářů
28. března 9.00 hod., MDDM Ostrov
Železniční modeláři z celého Karlovarského kra-
je se opět sejdou Domě dětí, aby představili své 
soutěžní práce a poměřili tak modelářské doved-
nosti. Vítězové krajského kola postoupí do repub-
likového finále.
Rodinná plavecká štafeta
29. března 15.00 hod.
Zábavné rodinné odpoledne v bazénu ZŠ Masa-
rykova v Ostrově. Štafetovým způsobem je nutné 
uplavat 200 m. Přihlášky od 18. 3., nejpozději do 
26. 3. v Domě dětí. Startovné 20 Kč za každou oso-
bu. Přihlásit se mohou rodinné štafety ve třech ka-
tegoriích:
1. kat. / 1 dospělý + 1 dítě ve věku 1. až 5. třída
2. kat. / 2 dospělí + 1 dítě ve věku 1. až 5. třída
3. kat. / 1 dospělý + 2 děti ve věku 1. až 5. třída
Velikonoční výtvarná soutěž
Až do 27. března se můžete se svými dětmi za-
pojit do výtvarné a rukodělné soutěže na téma 
„Velikonoční pomlázka“. Tvořit můžete libovolnou 
technikou. Vítěze z kategorií předškoláci, školáci 
do 10 let a nad 10 let vyhlásíme 2.4 dubna v rámci 
velikonoční výtvarné dílny.

Letní tábory 2015
Zápis do letních táborů pořádaných MDDM Ost-
rov proběhne od 2. března v Domě dětí v po-čt 
od 8.00 do 20.00 hod., v pá 8.00-18.00 hod. Řádně 
vyplněné přihlášky na tábory přijímáme pouze 
současně s platbou za tábor nebo fakturačními 
údaji pro vašeho zaměstnavatele. 

Sportovní akce: Naše dva basketbalové týmy  
z I. st. se utkaly s nejlepšími týmy skupin ve finále 
okresního kola. Chlapci obsadili čtvrté místo, děv-
čata po krásném výkonu skončila na třetím. Roz-
hodovaly až rozstřely. Děkujeme za reprezentaci. 
V únoru pokračovala soutěž MSO, tentokrát v pře-
hazované. Po součtu bodů skončilo naše družstvo 
páťáků na třetím místě.

Vzdělávací akce: V únoru zamířili žáci 3. B a 4. A 
do Karlovarského městského divadla. Návštěva 
byla tentokrát netradiční, s odborným výkladem 
o historii i současnosti divadla. Mohli si prohléd-
nout jeho prostory se štukovou výzdobou ve 
foyer i hledišti. V závěru pak sledovali zkoušku 
představení Antonius a Kleopatra. Také žáci z 5. A 
a 5. C se vypravili do K. Varů. V rámci předmětu 
Člověk a jeho svět se zblízka seznámili s výrobou 
skla, přímo u mistrů sklářů ve světoznámé továr-
ně Moser. Navštívili muzeum, zhlédli krátký film  
o historii i současnosti této značky a hlavně mohli 
přímo sledovat práci sklářů v huti. A opravdu se 
bylo na co dívat!
Školní družina: 17. února byla dokončena rekon-
strukce 5. oddělení (místnosti pro školní družinu). 

Velké poděkování patří školníkovi Syptákovi a vy-
chovatelkám, které se podílely na práci s přemís-
těním zařízení a vybavení místnosti pro děti. 
Více na www.3zsostrov.cz
 

Mgr. Michaela Budaiová

Živý zájem o optický přístroj možná předznamenává bu-
doucí studium. Foto: Archiv Gymnázia Ostrov

Vychovatelka Adéla Křižíčková vlastnoručně zdobí stěny 
školní družiny. Foto: Archiv ZŠ Májová

V dalším kole „Třído, buď fit a hýbej se“ tentokrát 
děti dělaly trojskok a skoky přes lavičku. Finále  
(6. 2.) se zúčastnilo 150 soutěžících. Ve školní 
družině si děti užily finále soutěže Superstar;  
v kategorii 0.-2. třída zvítězila Ema Draská a 3.-4. 
třída Katka Appeltauerová. Předškoláčci z MŠ si  
29. ledna přišli vyzkoušet, jak se sedí v lavicích 
první třídy, aby poznali, co je čeká. Za odvahu si 
odnesli dárečky. V MŠ si děti také užily „muziko-
hraní“, vyzkoušely si hru na netradiční nástroje. 
Relaxovaly, zpívaly a hrály si pohybové hry za do-
provodu hudby.
 

Mgr. Zdena Nováková (kráceno)
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VOLNÝ ČAS

EKOCENTRUM MDDM OSTROV

NAUČNÁ STEZKA OSTROVSKO  
A HORNICTVÍ

MĚSTSKÝ ÚTULEK BETY –  
LONI A LETOS

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Zvířátka z odpadu, aneb Recyklujeme kreativně
2. března až 17. dubna
Ekocentrum vyhlašuje kreativní rukodělnou sou-
těž ve třech soutěžních kategoriích: předškoláci, 
školáci do 10 let a nad 10 let. K výrobě soutěžních 
prací použijte jakýkoli odpadový či zbytkový ma-
teriál (krabičky, brčka, korálky, knoflíky, ruličky, 
papír, plastové lahve atd.), fantazii se meze nekla-
dou. Své výrobky označené jménem, věkem, ško-
lou a telefonním kontaktem odevzdejte nejpoz-
ději do 17. dubna v Ekocentru. Tři vítěze z každé 
kategorie vyhlásíme 22. dubna v rámci tradičního 
Dne Země.
 
Den pro Tibet
7. března 10.00-19.00 hod.  
Osmý ročník akce Den pro Tibet proběhne opět 
v EC. Akce je zařazena do programu Festival pro 
Tibet 2015 a je určena dětem i rodičům. Těšit se 
můžete na hudební a výtvarnou dílnu, čajovnu, 
etno a tibetský krámek, vysypávání pískových 
mandal i přípravu mandaly pro zvířátka. Chybět 
nebude ani meditační hudba a promítání filmů  
o Tibetu. Akci pořádá sdružení Taši Delé. Více in-
formací: Martin Jiřík, tel. 604 729 536.

Světový den vody
21. března 13.00-16.00 hod.
Oslavte s námi Světový den vody, který určila  
r. 1993 OSN. Připomeneme si skutečnost, že pitná 

Tip na poznávací výlet v našem regionu podpo-
ruje turistiku spojenou s objevením zajímavých 
míst v Ostrově a okolí, ale zároveň i přispěje k na-
plnění hesla: Pohybem ke zdraví.  
Naučná stezka „Ostrovsko a hornictví“ prochází 
Ostrovem již od roku 2012, zčásti po trase Ostrov-
ského ronda. Přesto o ní velká část obyvatel měs-
ta (včetně aktivních turistů!) dosud neví. Stezka 
má celkem pět zastavení s četnými fotografiemi, 
texty i mapkami, informujícími o historii našeho 
města i regionu Ostrovska, o těžbě nerostů v zá-
padním Krušnohoří, výstavbě po II. světové válce 
a mnoha dalších zajímavostech. Začíná na trase 
Ostrovského ronda u bývalého přechodu od ga-
ráží k zámku, další zastavení je u supermarketu 
Penny, za autobusovou zastávkou Jídelna, pod 

Jménem útulku děkuji všem, kdo nám loni přispě-
li finančně či materiálně, dále těm, kdo si z útulku 
osvojili psa, dobrovolníkům na venčení, všem, 
kdo navštívili útulek a pomáhali s propagací  
a umístěním psů do nového domova. Loni bylo 
do útulku přijato 116 psů, domov jich našlo 118. 
Kastračním programem prošlo 44 psů. Celý minu-
lý rok mohli občané v době dovolených využít ho-
tel pro psy. Tuto službu, která se hradí, nabízíme  
i letos. Termín ubytování psa je nutné předem re-
zervovat na čísle: 776 621 251. Venčení probíhalo 
úspěšně celý rok. I letos si můžete půjčit pejska  
a jít s ním na procházku i mimo areál útulku, v zá-
vislosti na počasí. V evidenci máme 44 dobrovol-
níků a rádi přivítáme další. V květnu 2014 jsme zří-
dili službu pro všechny, kterým domácí mazlíček 
umře, a oni si s nastalou situací nevědí rady. I letos 
je možno předat ostatky zvířátka do útulku, kde 
se o vše postaráme. Tato služba je hrazená, více 
se dozvíte na čísle: 776 621 251. Do zbývajících 
měsíců roku vám přejeme jen to nejlepší a všem 
psům zodpovědnější majitele.
 

Za Městský útulek Bety: Marek Šinkovič,  
OS Ostrovský Macík

Kalendář veřejných turistických akcí v březnu:
7. března: Ostrov, Ostrovské rondo
14. března: Bečov, po nové stezce kolem Bečova
21. března: Praha, jaro na Petříně  
28. března: Po Svatojakubské cestě do kláštera 
Kladruby
 
Bližší informace (doba odjezdu, počet km, org. 
propozice) budou k dispozici vždy od středy pro 
příslušný sobotní termín ve vitríně KČT na Míro-
vém náměstí u autobusové zastávky na Karlovy 
Vary. Bližší údaje na: www.turiste.webpark.cz
 

RNDr. František Wohlmuth, předseda KČT 
Slovan Karlovy Vary

Naučná stezka informuje o hornictví na Ostrovsku celkem 
na pěti zastaveních. Před bazilikou v Ostřihomi

Foto: RNDr. František Wohlmuth

Letní tábor Manětín
Přihlásit můžete děti, které v termínu vámi vybra-
ného turnusu dosáhly min. osmi let a nedovršily 
16 let věku. Celotáborová hra bude letos na téma 
„Boj o přežití“.
Turnusy: I. 30. 6. až 13. 7., II. 13. 7. až 26. 7., III. 26. 7. 
až 8. 8., IV. 8. 8. až 21. 8., cena: 3500 Kč
Pobyty pro rodiče a děti: I. 21. 8. až 26. 8., II. 26. 8. 
až 31. 8., cena dle věku dětí, 
viz: www.mddmostrov.cz

Příměstské sportovní tábory
Pro děti od 6 do 13 let
Turnusy: I. 7. 7. až 10. 7., II. 20. 7. až 24. 7., III. 3. 8. až 
7. 8., IV. 17. 8. až 21. 8.
Cena: I. turnus 720 Kč, II. až IV. turnus 900 Kč

Příměstské přírodovědné tábory
Pro děti od 7 do 13 let věku
Turnusy: I. 13. 7. až 17. 7., II. 27. 7. až 31. 7., III. 10. 8. 
až 21. 8., IV. 24. 8. až 28. 8. Cena: 1100 Kč

Jarní plavecké kurzy MDDM
Zápis do jarních plaveckých kurzů: od 2. března  
v Domě dětí, pracovní dny: 8.00-18.00 hod. Přihlá-
sit můžete děti od šesti let. Cena kurzu: 500 Kč/ 
10 lekcí
Termíny kurzů:
7. dubna 15.00-16.00 hod. a 16.00-17.00 hod.  
Neplavci a plavci
8. dubna 16.00-17.00 hod. Rodiče s dětmi od tří let
9. dubna 15.00-16.00 hod. a 16.00-17.00 hod.  
Neplavci a plavci
 
Informace: po-pá od 10.00 do 18.00 hod.,
tel. 353 613 248, www.mddmostrov.cz
 

Zuzana Janecká, MDDM Ostrov

nezávadná voda je jedním z největších bohat-
ství, které nám planeta dává. Přesto však víc jak 
miliardě lidí dostatek pitné vody chybí a jsou tak 
přímo ohroženi na zdraví. Ve spolupráci s Gymná-
ziem Ostrov jsme pro širokou veřejnost připravili 
doprovodný program plný pokusů, pozorování, 
zkoumání i zábavných her spojených s tématem 
vody. Vstup zdarma.

Prohlídky pro veřejnost: po-pá od 13.00 do 17.00 
hod. Tyto návštěvní hodiny platí do 30. 3., z důvo-
du zimního klidového režimu většiny chovaných 
zvířat. Děkujeme za pochopení.
Poděkování: Děkujeme všem návštěvníkům, kte-
ří našim zvířátkům přinesli suché pečivo a jiné 
laskominy. Budeme velice rádi za další takovou 
podporu.

Připravujeme na duben
22. dubna nás čekají oslavy Dne Země. S tímto 
dnem mají mnozí spojenou velkou sběrovou 
soutěž o ceny, kdy nám nosili nejrůznější sběrový 
materiál. Vzhledem k rozsáhlé síti kontejnerů na 
tříděný odpad, které Ostrované řádně celoročně 
využívají, postrádá již tato soutěž význam. Proto 
letos proběhne Den Země bez velké sběrové sou-
těže. Sbírat však budeme i nadále plastová a ko-
vová víčka od lahví. Podrobný program tradičního 
Dne Země najdete v dubnovém OM.
 
Informace: všední dny 9.00-17.00 hod., 
tel. 731 615 658, 602 600 995, 
www.eko.mddmostrov.cz
 

Petra Žlutická, ved. EC

mostem silničního obchvatu u Dolního Žďáru  
a končí na návsi ve Vykmanově. Zastavení jsou zá-
roveň odpočinkovými místy s lavičkami, stojany 
na kola, koši na případný odpad atd. To je možná  
i jedním z důvodů, proč si tabulí s informacemi 
poměrně hodně lidí vůbec nevšimne. Celková 
délka trasy (tam i zpět) je asi pět kilometrů. Svou 
nízkou náročností je vhodná právě tak pro vy-
cházku na začátku jara.

Text a foto: Jiří Ciprian
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KULTURNÍ AKCEVOLNÝ ČAS

OSTROVŠTÍ OCHOTNÍCI VÁS 
ZVOU NA SVOU DALŠÍ REPRÍZU

ILLUSTRATOSPHERE S DANEM 
BÁRTOU VYSTOUPÍ V OSTROVĚ

ZAŠÍVÁRNA JE TU PRO VÁS!

Divadelní scéna při DK Ostrov nachystala na  
10. března reprízu divadelní komedie Postel pro 
anděla autora Jaroslava Koloděje. Jan Mareš si hru 
vybral, protože se mu moc líbila postava Anděla, 
jíž se zhostil Radek Volf s vervou jemu vlastní.  
S postavou se sžil a jediné, co mu dělalo potíže, 
byl pohyb v letu. Dalším hereckým kolegou je 
Václav Novotný, u fanoušků velmi oblíben pro při-
rozenost a humor, který v postavě Ludvíka Mysli-
večka našel velké uplatnění. Hra představí anděla 
strážného, který nemá lehkou službu. Je svým 
svěřencem postřelen, což se stává důvodem pro 
změnu plánů a porušení pravidel. Svému svěřenci 
se zviditelní a odmítá jej opustit, dokud nebude 
vyléčen. Tak Ludvíku Myslivečkovi začínají potíže, 
jako by jich neměl dost s dcerou Dianou, která se 
jako na potvoru zamiluje. Ludvík musí řešit, kam 
anděla uloží a jak ho bude léčit. Neví si rady, tak 
vše konzultuje s veterinářem a farářem. Nakonec 
se Diana provdá za Vítka Pytláka, manželka Poldi-
na upeče bramboráky, a Ludvík spraví postel. (Di-
vadelní scéna nyní zkouší jednoaktovku Svatební 
noc a komedii pro dospělé Zátiší s loutnou.)
 

Martina Pavlasová

Fenomenální zpěvák Dan Bárta s kapelou Illustra-
tosphere se Domě kultury Ostrov představí  
8. dubna, ale lístky na jeho vystoupení jsou již 
nyní v prodeji. Program bude průřezem Bártovou 
tvorbou včetně písní z aktuálního úspěšného alba 
Maratonika; přidá ale i staré skladby v novém ka-
bátě a úplné novinky z další připravované desky. 
Dan Bárta je jedním z mála mužských jazzových 
vokalistů v Evropě s vynikající technikou zpěvu 
a originálním repertoárem. Spolu se sestavou 
prvotřídních hudebníků (Filip Jelínek klávesy  
a aranžmá, Robert Balzar kontrabas a basa, Míra 
Chyška kytara, Jiří Slavíček bicí), předvedou fa-
mózní hudební zážitek, který okouzlí i nejnároč-
nější publikum. Dan Bárta, třináctinásobný držitel 
Ceny Anděl, je symbolem kvality a úspěchu.
 

Martina Pavlasová

NZDM (Nízkoprahové Zařízení pro Děti a Mládež) 
klub Ostrov – Zašívárna se zaměřuje na poskyto-
vání služeb pro věkové skupiny od šesti do 14 let 
a od 15 do 26 let. Slovo „nízkoprahové“ zde zna-
mená snadnou dostupnost pro všechny zájemce, 
umožňuje jim docházet do zařízení dobrovolně. 
Je zde vždy zachován individuální přístup: každý 

Ilustrační foto agentury

Lenka Novotná, Anna Bíbová a Jitka Gottfriedová v akci
Foto: Roman Preis

má své názory, potřeby a problémy. Klub vždy 
zachovává princip anonymity a mlčenlivosti.  
V klubu nabízíme volnočasové aktivity, sociál-
ní poradenství, doučování, pomoc s přípravou 
do školy a veškeré základní, sociální a specifické 
služby, typické pro NZDM. Služby klubu se při-
způsobují přáním a potřebám klienta. Zásada 
bezplatnosti zajišťuje zájemcům vstup do zařízení 
zcela zdarma. Své služby zájemcům nabízíme také  
v rámci terénní práce – streetworku, a to každé 
pondělí, středu a pátek.
Kromě služeb může NZDM klub Ostrov – Zašívár-
na nabídnout návštěvníkům také spoustu zábavy. 
Například stolní fotbal, ping-pong, X-box kinect, 
stolní hry, kytary, klávesy, didžeridu, bongo, slack 
line. Mnoho aktivit (v závislosti na počasí) probíhá 
i mimo prostory klubu.
Kdy máme otevřeno:
Pro děti od šesti do 14 let v pondělí, středu a pá-
tek od 13.00 do 15.30 hod.
Pro mládež od 15 do 26 let v pondělí a středu od 
15.30 do 18.00, v pátek od 15.30 do 17.00 hod.
 

Milan Veselý
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KULTURNÍ AKCE

NA VLASTNÍ UŠI V TOČNĚ

EXPEDIČNÍ KAMERA ZVE DO 
KINA MILOVNÍKY NAPĚTÍ

Jedinečný hudební projekt Na vlastní uši – to jsou 
původní písně a texty v originálním podání au-
torů: Andy Seidl, Josef Klíma (televizní reportér, 
spisovatel, skladatel, scenárista, držitel ceny Týtý 
2010) a Pavel Půta. „Tahle kapela vznikla tak, jak 
kapely mají vznikat: jednoho dne jsme se potkali 
na mejdanu, a hned jsme si kápli do noty. A pro-
tože jsme už dost staří na to, abychom nemuseli 
světu nic dokazovat, užíváme si to,“ říká Josef Klí-
ma. Pokud jste zvědaví, co tito tři muži dokáží za-
notovat a vymyslet, navštivte ve středu 4. března 
Točnu Domu kultury. Vstupenky zakoupíte v info-
centrech Ostrova nebo online: www.dk-ostrov.cz.
 

Martina Pavlasová

Přehlídka nejúspěšnějších cestovatelských a out-
doorových filmů uplynulé sezóny, filmový festival 
Expediční kamera, opět míří do kin. Šestý ročník 
proběhne v Ostrově 19. března. Co letos uvidíme? 
Mezi hlavní taháky patří světově proslulý ultrabě-
žec a skialpinista Kilian Jornet a jeho úchvatné vý-
kony na Alpských vrcholcích. Cykloexpedici přes 

Himálaj s humanitárním poselstvím představí film 
Alegria. S českou partičkou slacklinerů se vydáme 
budovat první highline projekty na Islandu. Bude-
me svědky psychicky i fyzicky náročné přeplavby 
Indického oceánu na veslici nebo ženské výpravy 
do Mongolska na sjezd jedné z posledních řek 
bez přehrady. Ve společnosti lezeckých es, Chrise 
Sharmy a Stefana Glowacze, zdoláme první ces-
ty v obrovské ománské jeskyni. A chvilky napětí 
prožijeme u 800 km dlouhé cesty na paraglidu.  
I letos uvidíme bonusové filmy a poslechneme si 
přednášku o Nepálu v podání cestovatele Martina 
Matouše.

Martina Pavlasová

Ilustrační foto

Ilustrační foto

Ilustrační foto
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KULTURNÍ AKCE

Předprodej vstupenek: 
Dům kultury Ostrov: 353 800 511, ic@dk-ostrov.cz
Galerie Stará radnice: 353 800 522, galerie@dk-ostrov.cz
Klášterní areál: 353 800 521, klaster@dk-ostrov.cz
ONLINE PŘEDPRODEJ: www.dk-ostrov.cz

STARÁ RADNICE
út-ne: 11.00-17.00 hod. 

pondělí 2. , 9., 16., 23. března 17.00 hod., Vyhlídka

Součástí kurzu bude výuka technik cvičení na harmonizaci čaker, 
vitalizaci aury a životní energie. Lektorka Jana Čekanová – Mistr 
Reiki, trenérka fitness.  Vstupné 50 Kč/lekce

středa 4. března 18.00 hod., Točna

Koncert klubu Martin. Jedinečný hudební projekt – původní 
písně a texty v originálním podání autorů. Na vlastní uši band: 
Andy Seidl, Josef Klíma a Pavel Půta. Vstupné 80 Kč

středa 4. března 18.30 hod., Klubovna č. 115

Na kurzu se seznámíme s nejznámějšími kameny a jejich účinky, 
ukážeme si techniky, jak kameny čistit, uchovávat a také nabíjet. 
Lektorka Jana Čekanová. Vstupné 50 Kč

úterý 10. března 19.30 hod., Divadelní sál 

Repríza divadelní komedie v podání Divadelní scény při DK 
Ostrov o tom, co si počít, když anděl strážný potřebuje pomoc.  
Vstupné 60 Kč

středa 11. března 18.30 hod., Točna

V kurzu si oživíme a naučíme se používat kyvadlo i virguli.
S sebou si vezměte blok, tužku, kyvadlo a virguli, pokud nemáte, 
budou k dispozici i ke koupi přímo na místě. Lektorka Jana 
Čekanová – Mistr Reiki, trenérka fitness. Vstupné 50 Kč

pátek 13. března 19.30 hod., Společenský sál 

Tentokráte ve stylu FILMOVÝCH HVĚZD, CELEBRIT A 
POHÁDKOVÝCH BYTOSTÍ…K tanci a poslechu hraje skupina 
FLASH DANCE z Chomutova. Celým plesem vás provede Olga 
Jaklová. V programu se můžete těšit i na tradiční vystoupení 
gymnastek, mažoretek a na předtančení zumby. Vstupné 200 Kč 

neděle 15. března 15.00 hod., Divadélko Točna

Promítání pásma pohádek pro nejmenší diváky. Vstupné 40 Kč

středa 18. března 18.30 hod., Točna

Přijďte na kurz, kde se dozvíte více o vašem charakteru a životní 
cestě pomocí čísel. Lektorka Jana Čekanová. Vstupné 50 Kč

 sobota 21. března 14.00 hod., Společenský sál 

Pátý ročník přehlídky regionálních kapel uvádí DenDis music & 
DK Ostrov. Dvě pódia / 16 skupin.   

ČAKRA JÓGA

JOSEF KLÍMA - NA VLASTNÍ UŠI

KURZ MINERALOGIE

POSTEL PRO ANDĚLA - Jaroslav Koloděj

VÝUKA PRÁCE S KYVADLEM A VIRGULÍ

ZÁBAVNÝ VEČER S VYHLÁŠENÍM SPORTOVCE 
ROKU 2014

KOUZELNÝ DĚDEČEK 

KURZ NUMEROLOGIE

REGIONBEAT

středa 25. března 18.30 hod., Točna

Chiromantie odhaluje charakter osoby, zdravotní stav i osud. Kurz 
je určen právě těm, kteří o sobě a svých blízkých chtějí vědět více. 
Lektorka Jana Čekanová. Vstupné 50 Kč

pátek 27. března od 10.00 hod., Mírové náměstí

Přijďte podpořit české pěstitele a chovatele nákupem kvalitních 
sezónních produktů. Ve foyeru Domu kultury uvidíte ukázku 
velikonočních tradic a zvyků. Od 15.00 hod. vystoupení krojované 
LEDECKÉ DUDÁCKÉ MUZIKY z Plzně. Zahrají a zazpívají 
lidové písně převážně z Chodska, při kterých si můžete zazpívat
i zatancovat. Velikonoční inspirace pokračuje 28. a 29. 3. v DK.

neděle 29. března 15.00 hod.,  Točna
 – divadlo Hnedle Vedle

Divadelní klauniáda pro malé i velké diváky. Vstupné 40 Kč

neděle 29. března 19.30 hod, Divadelní sál 

Legrační, dojímající příběh lásky a odpuštění. Hrají: Stanislav 
Zindulka a Matěj Hádek. Překlad: Pavel Dominik, režie: Zdeněk 
Kaloč. Vstupné 350, 320, 300, 150 Kč

Výstava pokračuje do 31. března 

Olejové fantazie ostrovského malíře Vítězslava Macháčka, 
doplněné krajkou paličkářek ze sdružení Krušnohorská krajka 
Vstupné: dospělí 20 Kč, ZTP, důchodci a děti 10 Kč

Výstava pokračuje do 28. března

Modelářský klub Ostrov vám představí úžasný svět 
leteckých modelů. Vstupné: dospělí 40 Kč, ZTP
a důchodci 20 Kč, děti 10 Kč

sobota 7. března 14.00 hod. 

Doprovodný program výstavy, kde modeláři z klubu 
MK02 Ostrov představí své modely i s leteckými 
ukázkami. K dispozici bude i létání na simulátoru, na 
kterém si vyzkoušíte řízení všech typů leteckých modelů. 
Dále bude probíhat skládání vlaštovek z papíru a jejich 
hromadné vypouštění. Vstupné v ceně výstavy.

středa 25. března 13.00-17.00 hod., Dvorana zámku 

KURZ  ČTENÍ  Z  RUKY

OSTROVSKÉ TRHY – VELIKONOČNÍ

Z POHÁDKY DO POHÁDKY

Jeff Baron – NÁVŠTĚVY U PANA GREENA

OLEJ A KRAJKA

TO JE NÁŠ SPORT A HOBBY…

LETECKÉ ODPOLEDNE

EXPOZICE:  OSTROVSKO A HORNICTVÍ

ZANIKLÁ A ZNOVUOBJEVENÁ STARÁ 
ŘEMESLA

 KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE
út- ne: 9.30 -12.30 hod. a 13.00-17.30 hod.

DŮM KULTURY OSTROV
po-pá: 8.00-20.00 hod., so-ne: 10.00-16.00 hod.

DŮM KULTURY             OSTROV                                       

     program 3/15 

ZÁMEK OSTROV
út-ne: 10.00-17.00 hod., poslední prohlídka od 16.00 hod. 

změna programu vyhrazena
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NÁVŠTĚVY U PANA GREENA

Hru Jeffa Barona Návštěvy u pana Greena před-
staví 29. března v Domu kultury společnost FDA. 
V hlavních rolích uvidíme Stanislava Zindulku  
a Matěje Hádka. Jeff Baron patří v posledním de-
setiletí mezi nejčastěji inscenované dramatiky na 
světě, s více než 300 inscenacemi ve 38 zemích 
a 22 jazycích. Jeho nejznámější hra, Návštěvy  
u pana Greena (Visiting Mr. Green), měla premi-
éru v New Yorku a v hlavní roli s Elim Wallachem 
se hrála 400krát. Náhodná automobilová nehoda 
přivede do kontaktu dva muže, kteří by se jinak 
nesetkali, a navždy změní jejich život. Rozdělují je 
dvě generace, a co začíná jako komedie s téma-
tem kontrastu kultur, se vyvíjí ve vyhrocený pří-

inzerce

KINOTIP NA BŘEZEN

GHOUL: Temný thriller inspirovaný skutečnými 
událostmi. V naprostém utajení a se zahraniční-
mi herci natočil Petr Jákl nový kanibalský thriller. 
Nejdřív jej prodal do amerických kin, kam vstou-
pí na jaře. „Ghoul je výraz z arabské mytologie. 
Označuje démona, neživou bytost, která se vy-
skytuje na místech s četným výskytem úmrtí a živí 
se lidskými ostatky,“ vysvětlil Jákl název thrilleru 
s prvky dokumentu. Vychází totiž z příběhu po-
věstného ukrajinského kanibala Andreje Čikatila. 
Ghoul vypráví o trojici filmařů, která o Čikatilovi 
točí dokument. Pátrání je zavede na místo činu, 
do tajemného domu v lesích, kde se z nich stanou 
vězni bojující o vlastní přežití. Snímek v Ostrově 
uvidíte 5. března a ve 3D 7. března.

VETŘELEC: Režisérský počin – Obnovená di-
gitální premiéra kultovního sci-fi se Sigourney 
Weaver v roli statečné Ripleyové, která jako jediná  
z posádky vesmírné lodi Nostromo zůstává naživu 
po souboji s hrůznou bytostí, jejíž zárodek se do-
stal na palubu z líhně na neznámé planetě. První 
část jedné z nejpopulárnějších ság v historii sci-fi 
představuje americkou herečku jako ženu ocelo-
vých nervů, předurčenou k boji. Tento již kultovní 
snímek není třeba detailně představovat, pojďme 
se ale podívat na jeho oprášenou digitální verzi  
6. nebo 7. března do kina v Ostrově.  

VYBÍJENÁ: komedie Petra Nikolaeva podle bestsel-
leru Michala Viewegha je groteskou o přátelství, 
osudových láskách, kráse i ošklivosti, alkoholu, hle-
dání štěstí. V několika časových rovinách vypráví 
příběh spolužáků, kteří spolu prožívají různé život-
ní etapy. V úloze tří kamarádů se objeví trio Michal 
Suchánek, Richard Genzer a Ondřej Sokol. Věřte, 
že role jim byly napsané na tělo. Podpořit českou 
komedii můžete 20. a 21. března opět v kině DK.
Celý přehled připravovaných filmů najdete v přílo-
ze ostrovského kina v OM. Vstupenky jsou již v pro-
deji v infocentrech nebo online: www.dk-ostrov.cz.

Zindulka a Hádek svými hereckými výkony diváky roze-
smějí i dojmou. Foto: Divadlo FDA

Ghoul  Foto: Ilustrační foto agentury

Vetřelec  Foto: Ilustrační foto agentury

Vybíjená  Foto: Ilustrační foto agentury

běh o riziku osamělosti, předsudků a netolerance. 
Jak týdny plynou, vytváří se přátelství, prověřují 
lidské vztahy a odhalují tajemství. Jiří Landa na 
webu divadla uvádí:
„Herec Zindulka dovedl úžasně měnit nejrůzněj-
ší tváře své figury, po celou dobu zůstával v roli 
Pana Greena naprosto přirozený a skvěle vypo-
dobnil všemožné vrtochy staříka. Výborně mu 
sekundoval Matěj Hádek. Jeho role nepatří k nej-
jednodušším a nejvděčnějším. Inscenátoři spolu  
s herci přesně naplnili anotaci, která zní: Jedná se 
o legrační i dojímavý příběh lásky a odpuštění. 
Já navíc dodávám: pokud se vypravíte na Pana 
Greena, čeká vás jedinečný divácký zážitek.“
Vstupenky jsou již v prodeji v ostrovských info-
centrech nebo online: www.dk-ostrov.cz!
 

Martina Pavlasová

KULTURNÍ AKCE
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REGIONBEAT OPĚT ROZEZVUČÍ 
DŮM KULTURY

VELIKONOČNÍ INSPIRACE OPĚT  
V DOMU KULTURY

SPORTOVCI ZVOU K ZÁBAVĚ  
I NESPORTOVCE

HISTORIE MĚSTSKÉHO MUZEA  
V OSTROVĚ

Regionbeat se představí v DK Ostrov již popáté, 
21. března. I tentokrát se tato akce, určená přede-
vším mladému publiku, uskuteční ve spolupráci 
Josefa Baláka a produkce Domu kultury; těšit se 
můžete na dvě pódia a 16 kapel.

Program

Stage one
15.00-15.30 hod. Prasex – stone rock/Žlutice
16.00-16.30 hod. Wanwet – rock/Ostrov
17.00-17.30 hod. Dovolený Napětí – punk/Nejdek
18.00-18.30 hod.  Nucený Výsek –  

funk rock/Kadaň
19.00-19.30 hod. Hot Pans – punk rock/Kadaň
20.00-20.30 hod. Mimo-to – rock/Ostrov
21.00-21.30 hod. Plewel – grunge/Žlutice
22.00-22.30 hod.  Neparkovat Vjezd –  

punk rock/K.Vary
 
Stage two
15.30-16.00 hod.  In The Shadow –  

powe thrash/Nejdek
16.30-17.00 hod. Deafblind – metalcore/Velichov
17.30-18.00 hod.  Hugerat –  

post hardcore/Sokolov
18.30-19.00 hod.  Le Bain de Maid –  

post rock/Cheb
19.30-20.00 hod. Pororoca – metal/Ostrov
20.30-21.00 hod.  Pathetic Faith –  

deathcore/K.Vary
21.30-22.00 hod.  Horrible Creatures –  

thrash death/K.Vary
22.30-23.00 hod.  Štáb ZS-CO –  

thrashcore/Sokolov

Vstupenky zakoupíte již nyní v Infocentrech 
města Ostrov za 100 Kč.
 

Martina Pavlasová

V pátek 27. března se konají Ostrovské trhy, bě-
hem nichž nás můžete vidět v hale DK a návaz-
ně pak v sobotu a neděli 28. a 29. března od 9.00 
do 17.00 hod., v klubovnách 115 a 108. K vidění  
a vyzkoušení bude, hlavně pro děti, malba na vej-
ce voskovou technikou, paličkování, drátování, 
dřevořezba, korálkování, ruční šití hraček apod. 
Přijďte se podívat na tradiční řemesla, která k Ve-
likonocům patří.
Přes hromady sněhu, které v únoru napadaly, je  
v ovzduší znát, že se něco chystá. Ptáci kolem ho-
lých větví stromů létají a divoce se ozývají. Drzé 
straky poletují již se suchými větvičkami v zobá-
cích a snaží se jimi vyspravit loňské nepořádné 
hnízdo. Co to asi znamená? Brzy bude jaro. Vedle 
přírodní krásy vás jistě potěší i tradiční Velikonoč-
ní inspirace v Domu kultury.
 

Jana Dvořáková

Další ročník tradičního setkání ostrovských spor-
tovců se uskuteční ve společenském sále Domu 
kultury Ostrov v pátek 13. března od 19.30 hod. 
Letos však v úplně novém kabátě. Pořadatelem 
akce je Město Ostrov a DK Ostrov. Na své si při-
jdou nejen sportovci, ale i příznivci dobré zábavy. 
Všichni se mohou těšit na skvělý večer. Tématem 
letošního setkání je: Celebrity, filmové hvězdy  
a pohádkové bytosti. K tanci a poslechu bude 
hrát chomutovská kapela Flash dance. Nebude 
chybět sportovně-taneční doprovodný program 
a také vyhlášení nejlepších sportovců Ostrova za 
rok 2014 v kategoriích junior, dospělý, tým, talent  

První umělecké a knižní sbírky vznikaly v Ostro-
vě již za Lauenburských, markrabat bádenských 
i velkovévodů toskánských, potomků císaře  
Leopolda II., zatím pochopitelně jako soukromé.  
Z nich pak v 19. století vynikala zejména zámecká 
knihovna. Na vytvoření knihovny s výrazně ital-
skými vlivy měl podíl zřejmě i Ferdinand III. von 
Toskana (1769-1824), ale hlavně jeho syn Leopold 
II. (1797-1870) a vnuk Ferdinad IV. (1835-1908). 
Do sbírky byla včleněna i knihovna zetě Leopolda 
II., sicilského prince Františka, hraběte von Tra-
pani (1827-1892). Ostrovská knihovna však byla 
po r. 1918 převezena na zámek Konopiště, kde je 
uložena dodnes. Obsahuje 4089 svazků, z toho 
219 starých tisků. Asi pětinu fondu tvoří německé 
knihy, ostatní jsou hlavně italské a francouzské, 
jsou však mezi nimi i české unikáty. Vedle knihov-
ny, jejíž součástí byl i unikátní soubor map Flo-
rencie, Toskánska a dalších italských držav rodu, 
byla neméně významná i zámecká sbírka obrazů, 
obsahující díla mnoha starých mistrů. Na ostrov-
ském zámku byl částečně uložen Rodinný archiv 
toskánských Habsburků (RAT), dnes uložený v Ná-
rodním archívu v Praze. Převážná část inventáře, 
jako byl nábytek, lustry a koberce, byla převezena 
do zámku v Lánech.

Ilustrační foto: http://bandzone.cz/plewel?at=info

Ilustrační foto

Plakát k výstavě kartografických děl, částečně pocházejí-
cích z Ostrova

KULTURNÍ AKCE
 
Šance na založení městského muzea přístupného 
veřejnosti se však vyskytla záhy. V r. 1877 věnoval 
vikář provincie Ambrož Malý městu jako památku 
na piaristický řád (v Ostrově řád provozoval gym-
názium) vzácné rukopisy Beethovenovy, Fische-
rovy, iluminovaný rukopis Petrarcův nebo slavný, 
nádherně iluminovaný Schlackenwerther Codex, 
též známý jako Hedvičin kodex vévody Ludvíka I. 
z Lehnice a Břehu, vytvořený pro něj r. 1353. Zmí-
něný kodex se neobjevil v Ostrově náhodou; sv. 
Hedvika Slezská byla totiž původně příslušnicí bá-
denského rodu, který (po vymření lauenburských 
Askánců po meči) celé jedno století v Ostrově 
vládl. Právě markrabata bádenská jej piaristické-
mu klášteru nejspíš darovala. Součástí odkazu 
Ambrože Malého byly dále i umělecké předměty 
a přírodovědecké sbírky. Jelikož však radní byli 
tehdy rozumu mdlého a kulturní povědomí v obci 
bylo nevalné (r. 1905 uvažovali dokonce o demo-
lici kostela sv. Jakuba jako historicky bezcenného  
a architektonicky nezajímavého), většinu z těch 
věcí r. 1910 město i s vzácným kodexem prodalo, 
dá se říci, hluboko pod cenou. Za utržené peníze 
vybudovali ostrovští radní vodovod, neboť město 
sužovaly časté epidemie tyfu a průjmy. Dnes je 
kupříkladu originál Hedvičina kodexu uložen ve 
světoznámém Gettyho centru v Los Angeles, kde 
patří k vysoce hodnoceným a vzácným exponá-
tům.

Teprve r. 1931 proběhly oslavy k 600. založení 
města a při té příležitosti bylo zřízeno i městské 
muzeum v prostorách Letohrádku. Prvním orga-
nizátorem a zároveň kustodem muzea byl oficiál 
a městský kronikář Alfred Wolf, patrně příbuzný 
Roberta Wolfa, tehdejšího starosty. Původní kon-
cepce expozice se dělila na dva celky: dějiny měs-
ta a dějiny vrchnosti (čili zámku a panství Ostrov). 
Proto se také Alfred Wolf snažil vyhledat aspoň 
něco ze vzácných zámeckých uměleckých sbírek, 
které po r. 1918 konfiskoval vévodům toskánským 
československý stát. Mezi jiným měly obsahovat 
díla malířů Albrechta Dürrera a Lucase Cranacha 
(není známo, či staršího nebo mladšího) a také 
obrazy mnoha jiných evropských mistrů. Příliš ne-
uspěl, přesto zdaleka nebylo vše ztraceno, neboť 
stát skutečně městskému muzeu alespoň některé 
předměty ze zabavených zámeckých sbírek po-
skytl.
 
Dalším významným zdrojem nově tvořených sbí-
rek muzea byly dary a nákupy uměleckých před-
mětů z okolí a v neposlední řadě archeologické 
nálezy. Např. r. 1932 byla zakoupena za 1800 
korun gotická pieta, původně pocházející z kos-
tela sv. Jakuba Většího na dnešním hřbitově. Ve 
stejném roce (10. května) byl učiněn při kopání 

a sportovní osobnost. Pokud se chcete i vy zú-
častnit zábavného večera, neváhejte. Lístky jsou 
již v předprodeji v Infocentru DK za 200 Kč. Večer 
s názvem Sportovci se baví je samozřejmě určen  
i pro nesportovce.
 

Mgr. Lada Bláhová
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KULTURNÍ AKCE

inzerce

DOPŘEJTE SI GURMÁNSKÝ ZÁŽITEK V DUCK RESTAURANTU HOTELU SUBTERRA. 
PŘI PŘEDLOŽENÍ TOHOTO KUPONU OBDRŽÍTE 10% SLEVU NA VEŠKEROU KONZUMACI V NAŠÍ RESTAURACI.

studny náhodný nález depotu pražských grošů, 
uložených ve starém džbánu, a věnován muzeu. 
Při stavbě měšťanské školy byl rovněž archeolo-
gicky zkoumán evangelický hřbitov. Ještě r. 1932 
byla nalezena kostra se zlatými náramky poblíž 
dnešní budovy MDDM Ostrov (konkrétní infor-
mace o tomto nálezu nejsou bohužel k dispozici).  
V Letohrádku se údajně nacházel i tzv. archiv vé-
vodů sasko-lauenburských. Zdá se však, že tam 
byl uložen jen dočasně, než byl s ostatními cen-
nými písemnostmi převezen.
Poté se další zprávy o muzeu ztrácejí. Zda tu byly 
uloženy i některé archeologické nálezy z kráte-
rů po bombách v okolí Ostrova z konce r. 1944  
a dubna 1945, není známo. Jednalo by se přede-
vším o pravěké nálezy z prostoru dnešní průmys-
lové zóny. O bližších osudech městského muzea 
za II. světové války a těsně po ní nevíme téměř nic. 
Jisté je, že se jeho sbírky ztratily ve víru válečných 
událostí. Existuje však naděje, že ostrovské sbírky 
byly už během války nebo po ní uloženy v někte-
rém z větších muzeí v Karlových Varech, Chebu 
nebo Teplicích, kde v depozitáři, zatím nerozpo-
znány, čekají na své znovuobjevení.
 

Mgr. Lukáš Hanzl

Příslušnice bádenského rodu, sv. Hedvika Slezská 
v Schlackenwerther Codexu
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ČTENÁŘSKÉ PŘÍSPĚVKY

DĚKUJEME ZA BABIČKU A DĚDU
OSTROVSKÁ „JIPKA“  
OČIMA PACIENTA

STŘETNUTÍ GENERACÍ  
ANEB RUCE PLNÉ LÁSKY

V dnešní době každá rodina, která má děti, oce-
ní hlídací babičku a dědu. Nám zůstala už jenom 
jedna, bohužel v pokročilém věku a nemocná, 
takže pro dceru nefunkční. Je zákonité, že babička 
s dědou chybí, nejenom nám dospělým, ale hlav-
ně naší devítileté dceři Terezce. Ta to však vyřešila 
chytře sama. Díky své upovídanosti se seznámila 
se staršími lidmi, se kterými si vzájemně padli do 
oka, a rázem tu byla babička s dědou. Babička 
každý den vyhlíží Terku, aby jí na cestu do školy 
zamávala. Odpoledne ji zas čeká s obědem. Spolu 
proberou, co ve škole, někdy napíší úkoly. Malá 
babičce čte, kreslí, pomáhá při vaření, hrají hry, 
nebo jen tak sledují televizi. Děda, ten je spíš na 
lumpárny. Skáče s Terkou ze schodů, hrají karty, 
pouštějí draka, ale také vodí Terku na kroužky  
a občas spolu zajdou i do cukrárny. Zkrátka, dcer-
ka je u babičky a dědy každý den, jak se říká, „pe-
čená vařená“. Tím vším nám ubyly starosti, přede-
vším co s dcerkou, když jsme v zaměstnání. Dcera 
je miluje a babi s dědou jí dávají tolik lásky, co jen 
mohou. Mohla bych psát do nekonečna, jak se  
k Terezce a celé mojí rodině hezky chovají. Toto 
přátelství již trvá rok a půl a doufám, že bude 
trvat na věky, vždyť jsou to naše babi s dědou. 
Za všechno, co pro nás dělají, hlavně pro jejich 
„vnučku“ Terku, chci z celého srdce za sebe a svou 
rodinu poděkovat babičce a dědovi Loukotovým. 
Přeji všem, kdo nemají nikoho blízkého nebo těm, 
kterým selhala vlastní rodina, aby měli takové 
štěstí jako my a našli prima babičku s dědou.

Radka Budinská, Ostrov

Do péče Jednotky intenzivní péče („jipky“) se 
dostáváme v případech, že nejde jen o zdraví, 
ale přímo o životy. Měl jsem to štěstí, že i já jsem 
se stal pacientem JIP Interního odd. Nemocni-
ce Ostrov. Jako s prvním se setkáte s lékařem, 
který provede podrobné vyšetření včetně EKG  
a určí diagnózu a postup léčení. Poté vás uloží do 
„boxu“, ohraničeného plentami, za nimiž leží dal-
ší pacienti. Jen podle hlasu poznáte, zda je tam 
muž či žena. Tak ležíte, za hlavou monitor, stojan 
na infuze a závěsy. Díváte se do stropu a máte 
čas udělat si inventuru svého života. Tam snáze 
pochopíte, že jsou závažnější hodnoty v životě, 
než hmotné statky. Lékař přichází vždy o vizitě, 
všechno ostatní je již záležitostí sestřiček, jež dle 
jeho pokynů provádějí tu mravenčí práci pro nás  
a s námi. Někteří pacienti neoplývají právě disci-
plínou, ale ta je základem úspěšného léčení (zasle-
chl jsem, jak sestřička – oprávněně – domlouvala 
neukázněnému pacientovi). Jakmile mi otrnulo, 
s úctou jsem pozoroval, jak sestry přecházejí od 
jednoho pacienta k druhému, aby nám pomohly, 
protože nemoci, s kterými se tu leží, nejsou z nej-
lehčích. S trochou nadsázky mě napadlo, že by se 
sestrám hodilo mít na pracovišti koloběžky. Když 
jsem to řekl, sestra mi vysvětlila, že by to měly být 
spíš kolečkové brusle, aby měly volné ruce, které 
potřebují k práci. Ještě mě pak napadlo, že kdy-
bychom dali sestřičkám tachometr, asi bychom se 
divili, kolik toho za 12 hodin služby nachodí, ale 
často i naběhají.
Nakonec přišel den, kdy jsem kolektiv jipky opou-
štěl – odcházel jsem s vědomím, že se o mě po-
ctivě a odpovědně starali lékaři i sestřičky. Těžko 
se mi píše o vysoce odborné práci, které my laici 
nerozumíme, proto se omlouvám, že jsem zdale-
ka nepostihl vše, co pro nás a naše zdraví lékaři  
a sestry dělají, a nejen na JIP.

Vladimír Fišer, Ostrov (redakčně kráceno)

Stejnojmenný projekt se uskutečnil v Domově 
pro seniory v Perninku, p.o. Karlovarského kraje 
na přelomu listopadu a prosince 2014. Projekt 
byl připravován ve spolupráci s místní školou  
v Perninku.
Cílem společného projektu bylo propojení růz-
ných generací. Šlo především o to, aby děti vní-
maly seniory jako součást společnosti, ve které 
žijí, a také o to, aby se senioři, žijící v Domově, 
potěšili přítomností dětí. V rámci projektu přišly 
děti z místní školní družiny k nám do Domova  
a společně byla navozována adventní atmosfé-
ra. Děti a senioři se rozdělili do několika skupin. 
Zazpívali si koledy, zapálili svíčku na adventním 
věnci a za použití různých technik vyráběli spo-
lečnými silami více či méně tradiční vánoční 
ozdoby. Ty pak společně pověsili na kroucenou 
vrbu ve vestibulu v hale. Tím jsme se rozloučili  
s podzimem a přivítali zimu a přicházející advent. 
Akce se velmi vydařila a odměnou pro všechny 
byla příjemná atmosféra. Na závěr je třeba po-
děkovat škole v Perninku a její školní družině za 
spolupráci a všem ostatním, kteří se na přípravě 
projektu osobně podíleli.

Bc. Alfréd Hlušek, ředitel DpS v Perninku

Poznámka redakce:
Tento příspěvek by se mohl zdát méně aktuální, 
vzhledem k tomu, že se zabývá časem adven-
tu – původně totiž pisatel zamýšlel počkat ještě 
na uskutečnění dalšího podobného programu  
a informovat čtenáře o obou současně.  
K plánované akci ale nakonec z objektivních pří-
čin nedošlo. Podle zásady, že „na dobré zprávy 
není nikdy pozdě“, jsme se příspěvek rozhodli 
otisknout i s mírným zpožděním.

inzerce

KLÍČOVÉ KONCEPTY
pro automobilovy svet

 Aktuální nabídka volných míst v novém závodě na www.witte-automotive.cz

NOVÝ ZÁVOD WITTE  V OSTROVĚ PŘINÁŠÍ NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI

Nástrojař (vedoucí směny)
Předák (vstřikovna)
Seřizovač
Technik plánování údržby

Technik přípravy výroby
Vedoucí oddělení oprav 
forem
Řídící pozice v logistice

Kontaktujte nás:
E-mail: zamestnani@witte-automotive.cz
JOB linka tel.: 359 016 222

Vezměte u nás za kliku a získejte pracovní uplatnění jakoVezměte u nás za kliku a využijte možnost
  pracovat v nové lokaci s dobrou dopravní dostupností;
  seznámit se s novými technologiemi - vstřikování, lakování a montáž;
  poznat nejmodernější výrobní stroje a zařízení;
  pracovat s novými kolegy, odborníky na různých pozicích;
  pro Váš osobní i profesní růst.

Registrace zájemců o pracovní uplatnění  
v závodě Ostrov OTEVŘENA.

Symbolické „ruce plné lásky“ při hře pro dvě různé gene-
race. Foto: Romana Jelínková
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 KŘÍŽOVKA

TAJENKA KŘÍŽOVKY

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Znění tajenky z minulého čísla: Výstava Ostrovsko a hornictví na zámku. Ze správných odpovědí byla 
vylosována Lenka Bešťáková, která vyhrála dvě vstupenky na divadelní představení „Návštěvy u pana 
Greena“ (29. března 19.30 hod.). Výherkyni gratulujeme. Odpovědi se zněním březnové tajenky zasílejte 
na: irejan@seznam.cz (nebo sefredaktor@dk-ostrov.cz), nebo doručte do IC Domu kultury nejpozději 
do 16. března. Ze správných odpovědí opět vylosujeme výherce, který získá vstupenky na některou  
z akcí DK. Tvorbu křížovky zajišťuje grafická společnost Alfasoft s.r.o.

Jednotné tísňové číslo: 112  
Městská policie: 156 
Policie ČR: 158 
Záchranná zdravotnická služba: 155 
Hasiči: 150 
Městský úřad Ostrov:  
354 224 999, 354 224 800 (spojovatelka) 
Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Ostrov:  
950 125 295 (podatelna) 
Infocentrum DK Ostrov: 353 800 511/526, 
Klášterní areál: 353 800 521, Zámek: 354 224 950 
Městská knihovna Ostrov:  
353 434 300, 773 546 490 
Městský dům dětí a mládeže  
353 613 248, 731 615 657 
Ekocentrum 731 615 658, 602 600 995 
MŠ Halasova: 353 612 580 
MŠ J. V. Myslbeka: 777 661 039 
MŠ Krušnohorská: 739 521 736, 725 182 346 
MŠ Masarykova: 353 842 365 
MŠ Palackého: 725 182 349, 725 182 350 
ZŠ J. V. Myslbeka: 777 661 337 
ZŠ Májová: 351 124 821, 736 752 586 
ZŠ Masarykova: 353 800 411, 777 144 228 
ZŠ praktická a ZŠ speciální: 739 329 109 
Střední průmyslová škola: 353 416 400, 353 416 422 
Gymnázium: 353 433 791, 353 612 753 
Nemocnice Ostrov: 353 364 111         
Poliklinika Ostrov: 353 842 843 
Zdravotnické potřeby Petričko, Ostrov: 353 822 438       
Agentura Katka - domácí zdravotní péče:  
353 821 666 (záznamník) 
Domov pro seniory Květinka, Ostrov:  
773 680 518 (ředitelka),  
773 691 116 (stálá služba) 
Domov pokojného stáří a Denní stacionář pro 
seniory, Ostrov: 353 228 676, 608 918 860 
Pečovatelská služba RES VITAE o. s. Ostrov: 353 
615 909, 604 238 689 
Linka pomoci RES VITAE, o. s. 353 588 080 
Člověk v tísni, o.p.s. 739 320 638, 778 525 503, 
739 220 903 (terénní pracovníci) 
Občanské sdružení Světlo Kadaň - drogově 
závislí: 773 140 022 (vedoucí), 604 420 646 
(terénní pracovník) 
TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s. – Ostrov, 
průvodcovská a předčitatelská služba:  
353 674 103, 355 336 666 
Klub Ostrov Zašívárna - Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež 6-26let: 727 925 741 
Rodinné centrum Ostrůvek:  
608 525 154, 606 445 781 
Planeta neslyšících, o. s. 608 765 954 
Svaz diabetiků ČR Ostrov: 353 821 573 
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s. 
Ostrov: 351 140 942 
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. Ostrov:  
353 842 131, 776 577 242 
Zájmová skupina důchodců, o. s. Ostrov:  
353 843 492, 603 879 365 
Charitní šatník Veronika Ostrov:  
353 821 821, 777 767 050 
Humanitární sklad použitého nábytku Ostrov: 
777 767 052 
Odchytová služba pro zvířata, OS Macík:  
776 669 084
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MĚSTSKÝ ÚTULEK BETY NABÍZÍ PSY BEZ DOMOVA K OSVOJENÍ

Kontakt pro vážné zájemce: Městský útulek Bety, Moříčovská 1371, Ostrov, tel. 776 621 251 (v pracovní době). Otevírací doba: po-pá 12.00-17.00, so 8.00-13.00 hod. 
(neděle a svátky zavřeno). www.utulekbety.cz, utulekbety@seznam.cz, Facebook: Psí útulek Bety. č.ú. 249465938/0300. Odchytová služba: 776 669 084

Marek Šinkovič

BRED: asi čtyřletý střední kříženec, aktivní pes 
pro aktivního zájemce, vhodný i do bytu.

DŽÍNA: asi tříletá, kastrovaná fena, hodná a od-
daná. Miluje volnost a pohyb. Páníčka bude mi-
lovat.

BRITA: asi šestiletá, kastrovaná kříženka střední 
velikosti. Poslušná, hodná a vhodná do bytu.

TEREZKA: asi sedmiletá, kastrovaná malá křížen-
ka s dobráckou, klidnou povahou. Pro svoji mír-
nost se hodí i ke staršímu zájemci do bytu.

ROXY: malý kastrovaný kříženec mírné povahy. 
Vhodný pro staršího páníčka na společné pro-
cházky.

HARY: asi šestiletý kříženec ovčáka, tempera-
mentní, ale spolehlivý a hodný. Je kastrovaný  
a vhodný na hlídání zahrady.

CYKLOTEAM MÁ ZA SEBOU SEZÓNU SNŮ!

Cykloteam Ostrov se v uplynulé sezóně význam-
ně zapsal do své, ale i české cyklistické historie. Již 
sezóna 2013 byla v podání Ostrováků excelentní 
(10 medailí z MČR) a málokdo věřil, že by to moh-
lo být pro Cykloteam ještě někdy lepší. Jenže rea-
lita předčila naše očekávání.

Rok 2014 byl v celé historii našeho klubu vůbec 
nejúspěšnější. V předcházejících letech jsme se 
stále zlepšovali a poslední tři sezony byly fantas-
tické. Přesto jsme laťku výsledků opět posunuli 
výš. Naši závodníci vybojovali 17 cenných kovů 
na MČR a pět umístění v celkové klasifikaci ČP 

do třetího místa v kategoriích žáci, kadeti, juni-
oři. Těžko uvěřitelné loňské výsledky nás kata-
pultovaly v hodnocení Českého svazu cyklistiky 
na třetí místo. Do hodnocení zasáhlo víc jak 40 
týmů (velká část profesionálních) z celé ČR, které 
dosáhly alespoň na jeden cenný kov z MČR. Naše 
výsledky jsou těžko pochopitelné pro velké týmy 
i činovníky v cyklistickém prostředí. Ve svazovém 
hodnocení za námi zůstala plejáda zvučných 
klubů s rozpočty několika milionů korun (Mapei, 
Kooperativa, Specialized, Dukla Brno, Dukla Pra-
ha, Favorit Brno, SKC Prostějov aj.). V hodnocení 
jednotlivců co do počtu získaných medailí a titulů 
MČR se stal vůbec nejúspěšnějším závodníkem 
ČR Martin Čechman (kategorie kadet), který zís-
kal devět medailí, z toho šest titulů MČR. V tomto 
hodnocení je vysoko i Jiří Luxík (žák), který obsa-
dil šesté místo se šesti medailemi, z toho tři tituly 
MČR! Do hodnocení klubu se zapsali ještě David 
Zadák (kadet) a Aneta Klauková (juniorka). Martin 
Čechman navíc vytvořil nový český rekord na 200 
m letmo časem 11,178 sec. Od ledna jezdí Martin 
v Dukle Brno a je juniorským reprezentantem ČR. 
Dalším reprezentačním adeptem je David Zadák, 
který bude největším tahounem Cykloteamu Os-
trov v MTB, ale i na silnici v letošním roce. Kvalitní 
výsledky očekáváme samozřejmě i od dalších čle-
nů klubu, ostatně dosavadní příprava i díky spon-
zorům byla hodnotná, a pokud se nám vyhnou 
zranění a nemoci, budeme se mít na co těšit!

Jiří Čechman

Foto: Archiv klubu
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SPORTOVNÍ RADIOKLUB 
OSTROV OBHÁJIL PRVENSTVÍ

Mistrovství Evropy na mikrovlnných pásmech se 
koná každoročně v říjnu a ostrovský radioklub  
v tomto závodě opět zvítězil. Dnešní radioklub ale 
nejsou spojaři z let minulých. Dnes je svět elektro-
nických komunikací, a kdo to nestihl, jen se diví. 
A tak je tomu i u nás ve sportu. Příkladem byli 
před 50 lety místní průkopníci Vachuška, Klusák 
a Langmüller, konstruktéři mikrovlnných pásem  
a držitelé hned několika československých rekor-
dů té doby. Někteří jsou stále ochotní vyprávět. 
Toto bylo hnací motivací pro nové konstruktéry 
– techniky a závodníky – piloty. Špičková tech-
nologie 21. století si našla vynikající operátory, 
závodníky. Formule 1, připravená na velkou cenu, 
musí mít dobrého pilota, jinak není úspěchu! Ne 
každý mladý člověk, který umí ovládat počítačo-
vou hru, se stane mistrem Evropy. Pro představu, 
jak se závodí s Evropou: je to jako hrát počítačo-
vou hru online proti 1000 účastníkům v Evropě, 
a to na čas přesně (24 hodin, 12 hodin nebo tři 
hodiny), kde nikdo nikoho nešetří a každý chce 
vyhrát. Jeden bod znamená jeden kilometr pře-

klenuté vzdálenosti. Adrenalin stoupá a stresové 
hormony jsou na rozdávání. Je to opravdu velká 
mela, kterou nelze jen tak zažít u počítače či u F1. 
Vyšší kmitočet násobí bodový zisk, a v tom má 
radioklub OK1KAD eso v rukávu. Kde frekvenčně 

končí profesionál, nebo zde ani nemá vývoj, náš 
radioklub láme rekordy. Loni to byl rekord ČR na 
pásmu 76 GHz 108 km. Na pásmu 10 GHz máme 
několik desítek spojení do Anglie přes 1000 km, 
kde ani internetové firmy nejsou schopny zajistit 
kvalitní přenos dat na vzdálenost 10 km, o wifi 
připojení na 5 GHz ani nemluvě.

Náš Sportovní radioklub OK1KAD byl založen  
r. 1953 a v posledních letech zaznamenává velké 
obrození. Vše je jen o správné partě a sportovním 
nadšení. Přijďte či napište, že máte zájem, na ad-
resu: OK1KAD@email.cz. Zeptejte se na cokoli, co 
vás zajímá, případně rádi vysvětlíme, pokud jste 
něčemu v tomto článku nerozuměli. S pozdravem 
OK1KAD!
 

Jiří Brož OK7RA, konstruktér zařízení
Předsedou Sportovního radioklubu Ostrov je elektrikář 
Tomáš Kilík OK1CTA. Foto: Jiří Brož

OSTROVŠTÍ PŘIVEZLI MEDAILE  
Z TURNAJE V BADMINTONU

Turnaj pro neregistrované ve dvouhrách a všech 
párových disciplínách se konal 31. ledna v Aši. 
Jako vždy na tomto místě, i tentokrát se jednalo 
o zdařilou akci, vedoucí ke spokojenosti všech 
účastníků, většinou „starých známých“ z podob-
ných turnajů. Hráči oddílu badmintonu z TJ Ost-
rov vyjeli v sestavě: Mojtek, Žemlička, Karbulková, 
Fab. Šula, a mezi třiceti účastníky turnaje se roz-
hodně neztratili. Aš je místem, kde se jim opa-
kovaně daří, protože tři disciplíny z pěti vyhráli  
a obsadili i další medailová umístění. Svého prvé-
ho vítězství se dočkala v mixu dvojice Jan Žem-
lička s Martinou Karbulkovou. Nejenom jim, ale 
všem medailistům blahopřejeme a děkujeme. Po-
děkování patří i ašskému pořadatelskému týmu. 
Ostrovský Oddíl badmintonu slaví v tomto roce 
50. výročí svého založení a nepřetržitého trvání. 
Nejbližší  akcí  v rámci oslav v tomto roce je turnaj 
dospělých soutěže Grand Prix   českého  badmin-
tonového svazu, který se uskuteční 14. března 
v hale TJ Ostrov od 10.00 hod. Zveme  všechny  
pamětníky a příznivce. Více na: www.badostrov.
estranky.cz

Výsledky ostrovských hráčů:
Dvouhra: 1. Mojtek (Ostrov), 2. M. Cintl (Mar. Láz-
ně), 3. Fab. Šula (Ostrov)
Čtyřhra: 1. Žemlička+Fab. Šula (Ostrov), 2. M.+Š. 
Cintlovi (Mar. Lázně), 3. Mojtek+T. Cintl
Mix: 1. Žemlička+Karbulková (Ostrov), 2. M. Cintl 
M.+Seifrtová, 3. Kokoř+Makrlíková (Aš)
 

Jiří Mácha, předseda oddílu

Zleva: Mojtek, T. Cintl, Fab. Šula, Žemlička, M+Š Cintlovi
Foto: http://www.badmintonvkas.cz

HOKEJOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTY MĚSTA OSTROV

Zveme všechny příznivce sportu na hokejový turnaj našich nejmladších členů, který se koná 7. března 
od 10.00 do 18.00 hod. na Zimním stadionu Ostrov. Naši HC Čerti budou soutěžit se sportovci z Kladna, 
Mostu, Rakovníka a Rokycan. Každý klub sestaví dvě mužstva: ve skupině A budou ročníky 2006/2007, 
ve skupině B ročníky 2008/2009. Celkem tedy bude závodit 10 mužstev.

Radek Schmied (za vedení klubu)

www.newbau.cz

Marius Pedersen

Srdečně Vás zveme na mistrovská utkání klubu 

HC ČERTI OSTROV
Místo konání: Zimní stadion Ostrov

MLADŠÍ ŽÁCI: 
HC ČERTI OSTROV - HC ENERGIE KV - zač. 13.15

MLADŠÍ ŽÁCI: 
HC ČERTI OSTROV - HC ENERGIE KV - zač. 13.15

MLADŠÍ ŽÁCI: 
HC ČERTI OSTROV - HC ENERGIE KV - zač. 13.15

Partneři klubu

HOKEJOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTY MĚSTA OSTROV
7. března od 10.00 do 18.00 hod. | Zimní stadion Ostrov 

Účastníci turnaje: 

HC Čerti Ostrov | HC Rytíři Kladno | HC Most
HC Rakovník | HC Rokycany    


