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Titulní fotografie:   Autor Alois Matula  
(viz také str. 18)

V rámci cesty do Karlovarského kraje zavítal před-
seda vlády ČR Bohuslav Sobotka i do Ostrova. 
Na zámku se 21. dubna setkal se zástupci místní 
samosprávy v čele s místostarostou Josefem Že-
lezným. Po krátké prohlídce Dvorany se oficiální 
delegace přesunula do zasedací místnosti, kde 
proběhla čilá diskuse nad tématy nezaměstna-
nost, tvorba nových pracovních míst, výběr daní, 
systém registračních pokladen ad. Premiér se po-
depsal do kroniky města a ve zbývajícím čase si 
prohlédl Šlikovskou stříbrnou kazetu. Poté zamířil 
na Průmyslovou zónu Ostrov na brífink s novináři.
Premiéra doprovázeli mj. Tomáš Novotný (ná-
městek ministra průmyslu a obchodu, pověřený 
řízením sekcí fondů EU a strategie mezinárodní 
konkurenceschopnosti, investic a inovací), Jan 
Amos Havelka (poradce generálního ředitele  
CzechInvestu), za Karlovarský kraj hejtman Martin 
Havel, Jakub Pánik, starosta města Chebu a mís-

topředseda Regionální rady regionu soudržnosti 
Severozápad Petr Navrátil a poslankyně Poslanec-
ké sněmovny Parlamentu České republiky Markéta 
Wernerová. Více na: www.ostrov.cz
 

Mgr. Lucie Mildorfová (kráceno)

PŘEDSEDA VLÁDY NAVŠTÍVIL 
OSTROV

POSLANKYNĚ STRÁVILA DEN  
V OSTROVĚ

Markéta Wernerová z Poslanecké sněmovny Par-
lamentu ČR si 27. dubna vyhradila téměř celý 
den pro návštěvu Ostrova. Starosta města Pavel  
Čekan ji uvítal kyticí a přijal malý osobní dá-
rek. Místostarosta Josef Železný spolu s radními 
Pavlínou Liškovou, Milanem Matějkou, Liborem 
Bílkem a tajemnicí MěÚ Janou Punčochářovou 
doprovodili poslankyni nejprve na prohlídku 
Dvorany a poté usedli k malé debatě v zaseda-
cí síni. Tam se Markéta Wernerová zapsala do 
městské kroniky a krátce pohovořila se starostou  
o plánované výstavbě víceúčelové sportovní haly 
poblíž Boreckých rybníků.
„Stávajícím sportovním areálům chybí kvalitní zá-
zemí pro sportovce, které jim, mimo jiných výhod, 
tato hala poskytne,“ uvedl starosta. Dále vyvrátil 
některé obavy, že by nový sportovní areál mohl 
narušit chráněné území rybníků. „Navíc se vý-
stavbou haly s hřištěm zároveň zrenovuje téměř  
60 let staré ostrovské sídliště, protože stavba za-
hrne i komunikace a jejich okolí,“ ukončil starosta 
toto téma.

Delegace na Průmyslové zóně Ostrov
Foto: Walburga Mikešová

Na návštěvě seniorského zařízení
Foto: Archiv MěÚ Ostrov

Starosta Pavel Čekan zve poslankyni do Dvorany.
Foto: Irena Janečková

Poté se Markéta Wernerová s doprovodem zú-
častnila ukázkové hodiny v osmé třídě ZŠ Masa-
rykova. Výuku německého jazyka s použitím mo-
derních metod a výpočetní techniky vedl ředitel 
školy Helmut Harzer. Další zastávkou byla Mateř-
ská škola Masarykova za účasti ředitelky Lenky  
Dienesové. Poslankyně se zajímala o kapacitu 
školek v Ostrově, jejich naplněnost aj. O něco 
později se pak přemístila do Domova pro seniory  
v ulici U Nemocnice. Na její dotazy odpovídal ře-
ditel seniorského zařízení Tomáš Fexa. Odpoledne 
bylo určeno pro návštěvu ostrovské nemocnice, 
nově budovaného pavilonu B pro psychiatrické 
a rehabilitační centrum, gynekologicko-porod-
nického oddělení a čerstvě dokončeného hlavní-
ho vstupu do budovy. Provedli ji ředitel Ostrova 
zdraví, o. p. s. Joža Lokajíček a finanční ředitel 
nemocnice Petr Mach. Od 15.00 hod. se poslan-
kyně zúčastnila besedy s ostrovskými občany  

v Oranžerii Václava Havla v Městské knihovně, za 
účasti její ředitelky Ireny Leitnerové. Dále čekala 
Markétu Wernerovou prohlídka ostrovské teplárny 
a výrobního závodu Lindner Türen-Fassaden, s. r. o. 
Bohužel, na teplárnu a rozhovor s jejím ředitelem 
Radkem Havlanem se kvůli časové tísni již nedo-
stalo. Poslední zastávkou pak byla Průmyslová 
zóna Ostrov. Do procesu výroby dřevěných dveří, 
stavebních výplní a oken z hliníkových profilů pří-
tomné zasvětil jednatel společnosti Lindner, Petr 
Tóth. Poslankyně slíbila, že příští zastávka v Ost-
rově by se mohla uskutečnit již letos na podzim  
a její první kroky by vedly do sídla společnosti Os-
trovská teplárenská, a. s., případně také do Střed-
ní průmyslové školy Ostrov.
 

Irena Janečková  
(za použití TZ Mgr. Lucie Mildorfové)
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MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN

inzerce

Město Ostrov představuje v rámci stejnojmenné 
výstavy zrekonstruovanou budovu zámku. Sedmý 
ročník putovní výstavy Má vlast cestami proměn, 
již pořádá Asociace Entente Florale CZ – Souznění 
ve spolupráci s Národní kulturní památkou Vyše-
hrad, byl slavnostně zahájen 9. května v Praze na 
Vyšehradě. Výstava je svědectvím o zvelebování 
opomíjených míst a objektů v sídlech a krajině,  
o proměnách chátrajících staveb v důstojné ob-
jekty s užitečnou náplní, zkrášlených náměstích  
a návsích, o rekonstruovaných nádražích, za-
chráněných sakrálních stavbách a znovuoživené 
přírodě. Partnery výstavy je letos 11 krajů ČR: 
Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Morav-
skoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, 
Středočeský, Ústecký, Zlínský a Hlavní město  
Praha. Město Ostrov představuje na jednom  
z panelů proměnu našeho zrekonstruovaného 
zámku. Otevření výstavy se zúčastnila ředitelka 
Asociace Entente Florale CZ – Souznění Drahomí-
ra Kolmanová a další významné osobnosti, např. 
senátor Miroslav Nenutil, kardiochirurg Jan Pirk 
nebo botanik Václav Větvička. Karlovarský kraj 
zastupoval radní pro oblast školství, mládeže  
a tělovýchovy Edmund Janisch, Milan Zukal z Od-
dělení regionálního rozvoje a město Ostrov mís-
tostarosta Josef Železný.  Otevření výstavy pro-
vázel i bohatý kulturní program, např. vystoupila 
skupina Spirituál kvintet, Konzervatoř Jana Deyla  
s Danielem Landou nebo dětský sbor Mendy.

Na internetové stránce http://cestamipromen.cz/
hlasovani můžete i vy dát hlas našemu zrekon-
struovanému zámku a pomoci mu stát se Pro-
měnou roku 2015. Jednotlivé proměny budou 
doplněny ještě dalšími fotografiemi, které je blíže 
charakterizují. Pořadatel plánuje vydání publika-
ce, ve které by představil top proměny, a ostrov-
ský zámek může být jedním z kandidátů.
 

Zuzana Železná, OKS MěÚ (kráceno)

Ing. Josef Železný (vlevo) v propagačním stánku města 
Ostrov Foto: Zuzana Železná

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chle
bře
evně

tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940

Prestižní cenu Křišťálový komín za Projekt roku 
2014 získala Ostrovská teplárenská, a.s. na celo-
státní konferenci Dny teplárenství a energetiky  
v Hradci Králové. Cena byla udělena za výměnu 
primárních parních rozvodů za moderní horko-
vodní, realizovanou loni v Lidické ulici a okolí. 
Délka trasy, na které se dožívající parní rozvody 
měnily, byla přibližně 1,2 km a spolu s tím se re-
konstruovalo i pět výměníkových stanic. Stavba 
s názvem „Snížení emisí v Ostrově – Teplofikace 
3.2 etapa a rekonstrukce pěti VS“ přinesla výraz-
né snížení ztrát v rozvodech a přispěje ke zvýšení 
spolehlivosti rozvodných zařízení; téměř z polovi-
ny byla financována z dotace EU v rámci Státního 
fondu životního prostředí. Děkuji tímto celému 
realizačnímu týmu za spolupráci a současně i ob-
čanům města za trpělivost s omezeními, která se 
stavbou souvisela.

 Ing. Radek Havlan, statutární ředitel OT, a.s.

Plánovaná výstavba horkovodu z teplárny do 
centra města v rámci akce Teplofikace 4. etapa 
pokračuje. Její součástí je i rekonstrukce rozvo-
dů vedoucích směrem na Hroznětínskou ul. Úsek 
začíná od křižovatky ulic Lidická-Družební, pokra-
čuje Lidickou směrem k Jáchymovské, poté kříží  
Jáchymovskou a pokračuje do Bezručovy. Dále 
tato větev vede okolo polikliniky do Hroznětín-
ské ul., následně do Klášterní a končí novým při-
pojením MDDM. Na této trase budou následující 
uzavírky: Lidická ul. od odbočky k Penny marketu  
k Jáchymovské ulici bude kompletně uzavřena od 
24. 5. do 21. června. Bezručova ul. bude uzavře-
na od 15. června do 15. července. Klášterní ul. od 
křižovatky s Hroznětínskou po MDDM bude uza-
vřena od 6. července do 12. srpna. Překop přes 
Jáchymovskou ul. proběhne za běžného provo-
zu pouze se zúžením vozovky. Od 29. června do  

KŘIŠŤÁLOVÝ KOMÍN  
PRO TEPLÁRNU

TEPLÁRNA INFORMUJE

OZNÁMENÍ NÁJEMNÍKŮM

MĚSTO OSTROV INFORMUJE

DÁRCOVSKÁ SMS BYLA 
SPUŠTĚNA!

Oznamujeme všem nájemníkům bytů a ne-
bytových prostor v majetku města Ostrov, že 
od 1. května převzal správu těchto objektů 
nový správce: DOSPRA, spol. s r. o., Březenecká  
4475, 430 04 Chomutov. V Ostrově má tato firma 
sídlo v objektu Klínovecká čp. 998 (budova se síd-
lem Finančního úřadu), kancelář č. 5. Úřední doba 
pro veřejnost bude přechodně pouze v pondělí  
a středu 9.00-17.00 hod., později denně kromě 
pátku. 

Telefonicky je možné si domluvit i jiný termín. RK 
Dagmar Baslová a IKON již se správou skončily, 
obracejte se tedy laskavě vždy jen na tohoto no-
vého správce. Kontakty: tel. 417 639 255, email: 
ostrov@dospra.cz, havarijní služba: Radek Říha 
(Rihar-Therm), tel. 777 260 900.
 

Václav Rada, Odbor MS

Na oficiálních webových stránkách Města Ostrov 
jsou v nabídce „Pro občany města“ zpřístupněna  
k nahlédnutí všechna orientační dopravní omeze-
ní k prováděným stavbám.
 

Ivan Vysocký, zástupce ved. OMS

Od poloviny dubna je již možné díky Fóru dárců, 
které projekt dárcovské SMS realizuje, podpořit 
prostřednictvím DMS také naše seniory, prožívají-
cí životní etapu, své stáří, v Domovech pokojného 
stáří jak v Ostrově, tak v Hroznětíně. Rádi bychom 
společně s vámi pokročili v naší již několika eta-
pové, několikaleté snaze „Zlepšit zázemí, prostře-
dí pro naše klienty a personál“. Před námi je nyní 
úkol dovybavit Domov v Hroznětíně, ale také 
získat prostředky na již druhou etapu Rozšíření 
kapacity Domova v Ostrově. Jedno již víme: bez 
vaší pomoci to nezvládneme, proto věříme, že 
nám pomůžete! Potřebujeme prostředky na roz-
ličné vybavení, např. šatní skříně, stoly, venkovní 
altán apod. Pokud se rozhodnete využít možnosti 
podpořit právě naše klienty prostřednictvím dár-
covské SMS, je možné zvolit tři způsoby: 1. jed-
norázovou DMS, 2. roční DMS, 3. prostřednictvím 
Klikni a daruj! Za podporu vám předem děkuje-
me.
Podpořte nás dárcovskou SMS ve tvaru: DMS 
OCHO na tel. číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, Ob-
lastní charita Ostrov obdrží 28,50 Kč. Více na:
www.darcovskasms.cz/projekt-1027/zlepseni-vy-
bavenosti-nasich-domovu-pokojneho-stari.html  
www.darujspravne.cz/ocho  
www.darujspravne.cz/prispevek/500/754/  
 

Mgr. Tomáš Fexa, OCH Ostrov

26. července bude zúžena komunikace v Hroz-
nětínské ul. mezi křižovatkami s ul. Bezručova  
a Klášterní. Tyto změny dopravy částečně omezí  
i možnosti parkování v okolí polikliniky.

Jak už jsme uvedli minule, na začátku června 
bude z důvodu stavebních prací přesunuta část 
autobusového nádraží z Masarykovy do Tylovy 
ulice (konkrétně zastávky pro směr Jáchymov). 
Upozornění o přesunu bude s předstihem vyvě-
šeno přímo v místě dotčených zastávek. Všechny 
uvedené termíny jsou jen orientační a mohou být 
částečně upraveny dle postupu výstavby.
 

Ing. Michal Tajer, Ostrovská teplárenská, a.s.
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ZE ZÁZNAMŮ MĚSTSKÉ POLICIE

Základní škola Masarykova byla další organiza-
cí, kam se vypravilo vedení ostrovské radnice na 
prohlídku. Skupinu návštěvníků tentokrát vedl 
místostarosta Josef Železný. Hosty přivítal ředitel 
školy Helmut Harzer. Radní obešli specializované 
učebny jak s novým, moderním vybavením (vý-
uka IT, cizích jazyků, pracovního vyučování), tak 
se značně zastaralým zařízením (chemie, fyzika, 
dílny). Velkou diskusi vedli u školního bazénu, 
plaveckého výcvikového střediska, kde se již ně-
jakou dobu řeší způsob odhlučnění. Pod vodní 
nádrží si prohlédli zařízení, určené k cirkulaci  
a úpravě vody, včetně UV lampy instalované před 
dvěma lety. Padla řeč i na postupnou rekonstruk-
ci sociálních zařízení, která dožívají. Ředitel Harzer 
uvedl, že se škola zapojuje do různých projektů 
(jako hlavní aktér nebo partner), např. „Řemes-
la nás baví“ nebo „Technika je zábava“ (projekt 
zaměřený na propagaci nedostatkových profesí 
v elektrotechnických a strojírenských oborech). 
Žáci 8. a 9. ročníků si v dílnách a laboratořích SPŠ 
Ostrov zábavnou formou otestovali technické 
znalosti a současně prověřili manuální doved-
nost. V projektu „Podpora přírodovědného a tech-
nického vzdělávání v Karlovarském kraji“ (opět ve 
spolupráci se SPŠ Ostrov) se vybraní žáci sezná-
mili se základy robotiky, vyzkoušeli si sestavení  
a naprogramování vlastního robota ze stavebnice 
Lego Mindstorms NXT a poté vyjeli na exkurzi do 
průmyslového podniku, kde jsou robotická pra-
coviště již zavedena. Ve škole se nezapomíná ani 
na růst odborné kvalifikovanosti pedagogických 
pracovníků, kteří jsou letos zapojeni do projektu 
„Mentoring a individuální rozvoj pedagogických 
pracovníků ve využívání digitálních dotykových 
zařízení ve výuce (OP VK)“. Na závěr návštěvy 
hosté nahlédli do školního klubu a atria, kde se 
schyluje ke stavebním úpravám, aby vznikl nový, 
důstojný prostor pro školní slavnosti (má tam být 
mj. jiné vybudován amfiteátr a venkovní učebna).
 

Mgr. Lucie Mildorfová

VÝJEZDY VEDENÍ RADNICE 
POKRAČUJÍ

4. dubna 10.45 hod.
Hlídka přijala oznámení, že se v ul. Nad Nádražím 
nachází opuštěné vozidlo. Hlídka vozidlo nalez-
la schované za křovím a zjistila, že je odemčené  
a prázdné. Strážníci pojali podezření, že by se 
mohlo jednat o odcizené vozidlo. PČR bylo zjiště-
no, že odcizení hlásil jeho majitel v ranních hodi-
nách. PČR Ostrov si událost převzala.

7. dubna 0.56 hod.
PČR Ostrov požádala o spolupráci při pátrání po 
muži, který si na jedné z ubytoven podřezal žíly 
a poté utekl neznámo kam. Hlídka MP po muži 
pátrala v okolí gymnázia, kde ji kontaktoval muž 
a uvedl, že opodál leží muž a krvácí. Hlídka muže 
našla sedět na schodech již v bezvědomí. Na mís-
to vzápětí dorazila PČR i RZS, která jej ihned pře-
vezla do nemocnice.
4.05 hod. Hlídka přijala esemesku o požáru uby-
tovny. Poté asistovala hasičům a záchranářům při 
zachraňování osob z hořícího domu. Po uhašení 
požáru pak pomáhala zajistit poškozené byty pro-
ti vstupu neoprávněných osob. Přitom se podaři-
lo odhalit tři nezletilé hochy, kteří si nacvičovali 
údery a kopy, přičemž rozkopali dveře. Hlídka MP 
hochy předala rodičům a událost nahlásila na so-
ciální odbor MěÚ.
26. dubna 23.01 hod.
Občan nahlásil, že viděl v Masarykově ulici skupi-
nu mladíků, z nichž jeden rozkopával koše. Hlíd-
ka mladíky dostihla v Krušnohorské, kde se hoch 
doznal a dostal tučnou blokovou pokutu. Navíc 
musel rozházené odpadky uklidit a koše vrátit na 
místo.
28. dubna 7.29 hod.
Ve večerce v Májové došlo ke krádeži šampónů  
v hodnotě 220 Kč. Majitel obchodu vyrozuměl 
asistenty prevence kriminality (APK), kteří zde 
provádějí pravidelné obchůzky. Ti podle kamero-
vého záznamu a dle osobní znalosti poznali pa-
chatelku a ihned vyrozuměli hlídku MP. Ta si pro 
ženu došla až k ní domů. Žena se ani nesnažila 
zapírat a hlídce uvedla, že šampóny ukradla, pro-
tože se pohádala se svým přítelem a doufala, že 
ji strážníci zatknou. Za mřížemi však neskončila, 
místo toho obdržela blokovou pokutu a způsobe-
nou škodu musela uhradit.
29. dubna 7.57 hod.
Zaměstnankyně MěÚ Ostrov oznámila, že z ku-
chyňky někdo ukradl rychlovarnou konvici. Hlíd-
ka zhlédla kamerový záznam a vytipovala osobu, 
která by se mohla krádeže dopustit: muže vyšší 
postavy s batohem na zádech a kapucí přes hlavu. 
Za dvě hodiny muže v katastru města vypátrala 
a ten se ke krádeži doznal. Při sepisování podání 
vysvětlení se doznal i ke krádeži zákusků v restau-
raci Družba, které odcizil dva dny předtím. Jelikož 
se jedná o muže, který má za sebou pestrou trest-
ní minulost, byla věc předána Policii ČR.
 

Ladislav Martínek, ZVMP Ostrov

UZAVÍRKY BĚHEM ZÁVODŮ 
XTERRA OSTROV

Devátý ročník závodů Xterra se koná v sobotu  
13. června na Starém náměstí v Ostrově. Proto 
bude v tento den Staré náměstí zcela uzavřeno. 
Částečná uzavírka Starého náměstí začne již v pá-
tek 12. června, kdy bude uzavřeno od 14.00 hod. 
Xterra terénní triatlon je závod pro všechny, kdo 
mají rádi pohyb. Dokažte si, že zvládnete absol-
vovat tři základní sporty, nebo se o ně rozdělte  
s přáteli v závodu štafet. Závod se jede v několika 
kategoriích: Mistrovství ČR, Easy/Hobby a Kids. 
Pro děti je připraven duatlon. Návštěvníky čeká 
bohatý doprovodný program: unikátní bubli-
nová show světového rekordmana, bublinový 
workshop, jízdy na Segway, hry a soutěže pro 
děti, skákací hrad. (Více na: www.xterraostrov.cz)
 

Lucie Hostašová

NOVĚ VYDANÉ PUBLIKACE  
O ZÁMKU

KOMISE PRO MÍSTNÍ ČÁSTI

Křest publikací Průvodce zámkem v Ostrově au-
tora Lubomíra Zemana a Průvodce expozicemi 
zámku v Ostrově, společného díla Miluše Kobe-
sové a Lubomíra Zemana, se uskutečnil 29. dubna  
v prostoru expozice Šlikové a mincování. Obě 
publikace představují zrekonstruovaný zámek, 
pojednávají o jeho historii i současnosti a popisují 
další expozice: Ostrovsko a hornictví a výstavy ve 
Dvoraně – Zámecký areál v proměnách času a Ze 
skrytých tajností zámku (exponáty nalezené při 
rekonstrukci). Po úvodním slově starosty Pavla 
Čekana představili autoři své knihy a promluvi-
ly i „kmotřenky“ obou publikací, Naděžda Kubů 
a Margareta Pospíchalová-Schliková. Průvodce 
zámkem v Ostrově byl vydán v rámci projektu 
„Zintenzivnění přeshraniční turistické spolupráce 
mezi městem Ostrov a městem Kurort Oberwie-
senthal“; Průvodce expozicemi zámku v Ostrově 
v rámci projektu „Stříbrná stezka – Silberstrasse  
1. investiční etapa“ z Programu Cíl 3/Ziel 3 na 
podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 
mezi Českou republikou a Svobodným státem 
Sasko, který je spolufinancován Evropským fon-
dem pro regionální rozvoj.
 

Zuzana Železná, OKS MěÚ

Vážení občané, Rada města Ostrov jmenovala na 
svém jednání (listopad 2014) členy Komise pro 
místní části (KMČ). Členové KMČ jsou patroni pro 
určité místní části a vy se na ně můžete obracet 
se svými problémy týkajícími se života ve vašem  
bydlišti. Vaši patroni je přednesou na jednání 
KMČ, které se koná jednou za tři měsíce. Z jednání 
je pořízen zápis a problémy poté řeší kompetentní 
pracovníci Městského úřadu.
 
Patroni jednotlivých částí:
Moříčov: Zdeněk Volkovjak
Kfely: Zdeněk Mareš (předseda komise), 
Dominik Kříž, Ilona Leupold
Dolní Žďár: Helen Stixová
Květnová: Dominik Kříž, Dušan Držík
Hluboký: Zdeněk Mareš
Horní Žďár: Hana Šimková
Vykmanov: Hana Šimková
 
Kontakty: 
Zdeněk Mareš: mares-zdenek@seznam.cz, 
tel. 608 681 096
Dušan Držík: tel. 723 942 484
Ilona Leupold: leupold.ch@seznam.cz, 
tel. 776 137 715
JUDr. Dominik Kříž, Ph.D.: KRIZ@AKKOLLAR.CZ, 
tel. 725 729 451
Ing. Helen Stixová: helena.stixova@volny.cz, 
tel. 721 346 132
Hana Šimková: macik.simkova@seznam.cz, 
tel. 776 669 084
Zdeněk Volkovjak: volkovjak@volkovjak.cz, 
tel. 777 884 455

Asistentka KMČ: Bc. Petra Niederhafnerová: 
pniederhafnerova@ostrov.cz, tel. 354 224 918
 

Bc. Petra Niederhafnerová
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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

inzerce

PIETNÍ AKT UCTIL OBĚTI VÁLKY

Krátký pietní akt za přítomnosti zástupců města 
se konal před budovou zámku u desky připomí-
nající oběti umučené v ostrovském koncentrač-
ním táboře.

„Když ostrovští panovníci stavěli svůj krásný zá-
mek, jistě netušili, že se z něj jednou stane kon-
centrační tábor,“ uvedl mimo jiné ve své řeči sta-
rosta města Pavel Čekan. Krátce promluvil také 
Josef Macke, dlouholetý člen Komise pro propa-
gaci a historickou paměť Ostrova. Akt se konal 
u příležitosti představení nové knihy historika  
a pedagoga Vladimíra Bružeňáka, nazvané Ve stí-
nu Krušných hor; kniha pojednává o pochodech 
smrti a pobočkách koncentračního tábora Flo-
ssenbürgu na Karlovarsku, mezi něž patřil i Ost-
rov. Na závěr malé pietní slavnosti za přítomnosti 
čestné stráže položili společně starosta města  
a spisovatel Bružeňák k pamětní desce kytici.
 

Irena Janečková

Pavel Čekan a Vladimír Bružeňák pokládají kytici k pa-
mětní desce. Foto: Irena Janečková

Jeden z malých řidičů hovoří s policistou.
Foto: Mgr. Michaela Budaiová

Foto: www.rastatt.de

ODEŠEL F. J. ROTHENBILLER

Bývalý vrchní starosta partnerského města Ras-
tattu a čestný občan města Ostrova, profesor 
dr. Franz Josef Rothenbiller, velký přítel našeho 
města, zemřel 17. dubna ve věku 82 let. Neměli 
bychom zapomenout na člověka, který stál na 
počátku partnerství mezi našimi městy a jehož 
podpis je na partnerské smlouvě mezi Ostrovem 
a Rastattem z roku 1991. Celý jeho život byl spo-
jen s městem, ve kterém se sice nenarodil, ale kde 
od svých pěti let prožil celý život a jemuž stál po 
dvě volební období v čele. Říci „prožil“ je málo, 
spoustu svých sil totiž věnoval svému městu  
a po pádu železné opony i Ostrovu. Do rastattské 
městské rady byl zvolen r. 1971 a r. 1975 byl v pří-
mé volbě poprvé zvolen vrchním starostou. Tento 
post suverénně obhájil r. 1983, a kdyby se rozho-
dl kandidovat v roce 1991 potřetí, jistě by vyhrál. 
Ve dvou desetiletích svého politického působení 
v Rastattu přeměnil mnohé z toho, co se nejdří-
ve jevilo jako nerealistické, na mnoho z toho, co 
dnes tvoří obraz města Rastattu. Za to musí jeho 
následovníci poděkovat nejen jeho ideovému 
bohatství, schopnostem jednání, angažovanosti, 
tvrdošíjnosti, ale také citu a pochopení pro kul-
turu a uvědomování si dějin a tradic. Právě jemu 
vděčí Rastatt za vybudování nového kulturního 
centra, Bádenské haly, ale i za to, že tam koncern 
Mercedes Benz situoval jeden ze svých závodů, 
čímž vzniklo více jak 6800 pracovních míst. Ani 
po svém odchodu z politiky nepřestal být aktivní 
v Červeném kříži a dalších spolcích. Za tyto ak-
tivity mu bylo uděleno čestné občanství města 
Rastattu, ale také Záslužný kříž I. stupně Spolko-
vé republiky Německo. Nezapomínal však ani na 
Ostrov. Nejenže nás pravidelně navštěvoval a byl 
také u každé návštěvy, která z Ostrova do Rastattu 
zavítala, ale jednou z jeho prvních aktivit po pod-
pisu partnerské smlouvy bylo založení Nadace 
na obnovu Einsiedelnské kaple v Ostrově, které 
se podařilo vybrat neuvěřitelných 60 tisíc marek.  
I díky tomuto velkorysému daru se vrátil této vý-
znamné barokní památce její původní lesk. To vše 
je jen zlomek toho, co J. F. Rothenbiller za svůj bo-
hatý život dokázal. V jeho osobě ztrácíme člověka, 
který ne slovy, ale skutečnými činy vykonal obrov-
ský kus práce pro svůj milovaný Rastatt, pro své 
druhé město Ostrov, ale především pro zbourání 
bariér a předsudků v česko-německých vztazích.
Čest jeho památce.
 

Ing. Jan Bureš

MALÝ ŘIDIČ, TAKÉ ŘIDIČ

Dočasné uzavření dopravního hřiště u ZŠ JVM 
nás neodradilo od uspořádání druhého ročníku 
akce „Malý řidič, také řidič“. Naložili jsme dopravní 
značky, překážky jízdy zručnosti, koloběžky, stoly 
i židle a převezli vše na náměstí. Křída vykouzlila 
přechody pro chodce i jiné vodorovné značení. 
Kdo nevěří, může se podívat na internet nebo 
facebook, kde je vše zdokumentováno. Ačkoli  
v ten den proběhly i jiné zajímavé akce pro děti 
i dospělé, přijelo a přišlo dost malých řidičů a ři-
diček, aby si užili pěkné dopoledne. Viděli ukáz-
ku kynologického klubu, zkusili si jízdu podle 
dopravních značek, navštívili stanici technické 
kontroly nejmenších dopravních prostředků. Jíz-
da zručnosti prověřila jejich jízdní dovednosti, 
od strážníků MP obdrželi reflexní prvky, aby byli 
lépe vidět a opět byly k mání miniřidičáky. To vše 
se mohlo uskutečnit především díky strážníkům 

MP Ostrov, kynologickému klubu, firmě Elektro S, 
která zapůjčila dodávku k přestěhování inventáře 
dopravního hřiště, i díky pěknému počasí. Lektoři 
Rodinného centra Ostrůvek děkují všem zúčast-
něným.
 

Miloslav Liška
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AKTUALITY  
Z NEMOCNICE OSTROV

MĚSTSKÁ KNIHOVNA OSTROV

MDDM OSTROVEKOCENTRUM V ČERVNU

Právě probíhá celostátní průzkum „Nejlepší ne-
mocnice ČR 2015“, pořádaný organizací HealthCa-
re Institute, do kterého se i letos zapojila Nemoc-
nice Ostrov. Průzkum potrvá do 31. srpna 2015; je 
zaměřen na sledování spokojenosti a bezpečnosti 
zaměstnanců a pacientů v českých nemocnicích. 
Za loňský rok získala naše nemocnice za Karlovar-
ský kraj třikrát první místo v kategoriích: spoko-
jenosti hospitalizovaných pacientů, spokojenosti 
zaměstnanců a finančního zdraví. Ocenění si veli-
ce vážíme, všem pacientům i zaměstnancům dě-
kujeme za hlasy a důvěru v naši péči. Doufáme, že 
nás podpoříte i v letošním roce. Hlasovat můžete 
na: www.nemostrov.cz.

Veselou pohádku plnou písniček nazvanou Med-
vídek Nebojsa přijel nemocným dětem a dětem 
ze ZŠ v Ostrově zahrát divadelní spolek Kašpar 
z pražského Divadla v Celetné. Kateřina Vinická 
v roli medvídka Nebojsy a Tomáš Stolařík v roli 
Honzy odehráli poutavé, veselé představení, 
které malým pacientům zpříjemnilo pobyt v ne-
mocnici a školákům zpříjemnilo den. Pohádka  
o medvídkovi, který hledal kamaráda, poukázala 
na to, co je to kamarádství, odvaha, proč si máme 
navzájem pomáhat a mít se rádi takoví, jací jsme. 
Herci podali skvělé výkony v krásných kostýmech 
a rozesmáli nejen dětské obecenstvo. Zapojili do 
představení i děti, které ocenily vtipné texty, pís-
ničky i nápadité kulisy. Na závěr děti dostaly ba-
revné létající balonky.
 

Andrea Zvolánková, 
PR specialista NO (kráceno)

Mé nejoblíbenější místo
1. 5. až 30. 6.
Soutěž pro nadšené amatérské fotografy. Fotíte 
rádi? Podělte se s námi a zapojte se do soutěže. 
Stačí zaslat nám fotografii našeho města na e-
-mail: fotosoutez@mkostrov.cz. Podrobné infor-
mace na internetových stránkách knihovny.

Zlatý oříšek Karlovarského kraje
1. června až 17. září
II. ročník talentové soutěže pro děti ve věku 6-14 
let napříč všemi obory. Znáte šikovné dítě, které 
v něčem vyniká a nestydí se to ukázat? Přihlaste 
je do soutěže pomocí on-line přihlášky. Patnáct 
finalistů představí své dovednosti 11. října na 
slavnostním finále v Ostrově v rámci zahájení fes-
tivalu Oty Hofmana. Odborná porota zvolí čtyři 
vítěze, kteří získají sošku Zlatého oříšku a finanční 
odměnu. Vítězové postupují do celonárodního 
kola vysílaného tradičně na Nový rok v České te-
levizi a Českém rozhlasu. 
Informace a přihlášky na: 
ww.zlatyorisek.cz/karlovarskykraj
 
Olympiáda mateřských škol
5. června od 10.00 hod., EC
Tradiční soutěž ostrovských MŠ v areálu EC a kláš-
terní zahrady o Pohár MDDM Ostrov. Letošním 
tématem jednotlivých disciplín budou pohádky.
 
Kuličkiáda
5. června 13.30 hod., hřiště MDDM
Soutěž v tradiční jarní hře organizovaná pro děti 
ŠD ZŠ Májová
 
Ostrovský den plný fotbalu
21. června 9.00-17.00 hod., 
fotbalový areál FK Ostrov
6. ročník turnaje všech kategorií fotbalových pří-
pravek organizovaný FK Ostrov s MDDM Ostrov. 
Zúčastní se až 600 dětí v 60 mužstvech z celé ČR. 
Je připraven i doprovodný program a bohatá 
tombola.
 
Sportovní hřiště, minigolf, kuželky
V červnu všechna sportoviště MDDM otevřena: 
všední dny 9.00-20.00 hod., víkendy 10.00-20.00 
hod. Rezervace kurtů a fotbalového minihřiště: 
tel. 353 613 248
 
Letní prázdniny v MDDM
Upozorňujeme návštěvníky na zkrácenou pro-
vozní dobu hlavní budovy o letních prázdninách. 
Otevřeno: všední dny 9.00-13.00 hod., venkovní 
areál otevřen v obvyklých časech. Během prázd-
nin proběhnou v areálu MDDM čtyři turnusy 
příměstských táborů, v táborové základně v Ma-
nětíně čtyři turnusy letních pobytů pro děti a dva 
turnusy pobytů pro rodiče s dětmi.
 
Informace k akcím, kroužkům a táborům: po-pá 
8.00-18.00 hod. tel. 353 613 248, 731 615 657, 
www.mddmostrov.cz
 

Bc. Dagmar Gburová, ved. ONČ

Tváří v tvář plazům
13. června 15.30-17.00 hod., EC
Prohlédněte si a na vlastní kůži poznejte užovku 
červenou a hroznýše královského. Čekají vás i pa-
vouci, pakobylky, agamy vousaté a leguán zelený. 
Poučíte se o terarijních zvířatech, jejich chovu  
a životě. Uvidíte krmení vodních želv, kajmana 
brýlového i hadů. Můžete ochutnat karamelové 
nebo čokoládové červíky. Vstup zdarma!
 
Poznej a chraň
duben-listopad
Vědomostní soutěž pro děti i rodiče. Každý týden 
najdete na nástěnce ve vstupní hale EC otázku, 
týkající se našich zvířátek nebo zvířat ve volné 
přírodě. Do soutěže se zapojíte vyplněním a ode-
vzdáním soutěžní kartičky. Uveďte své jméno, 
adresu a telefon. Vždy na konci týdne losujeme 
výherce. Jména výherců uveřejníme na našem 
webu a v OM.
Výherci z dubna: Elizabeth Formanová (Ostrov), 
Jakub Miozga (Ostrov), Jaroslav Janecký (Ostrov), 
Matěj Jiřík (Merklín). Ceny si mohou vyzvednout 
denně 13.00-17.00 hod. v EC.
 
Prohlídky pro školská zařízení
po-pá 8.30-12.00 hod.
Dopoledne rádi přivítáme děti z MŠ, ZŠ i SŠ 
na komentované prohlídky areálu. Seznámí se  
s místní faunou a umožníme jim bezprostřední 
kontakt s některými druhy zvířat. Mohou si je po-
hladit, pochovat, nakrmit. Vzhledem k velkému 
zájmu nutno předem objednat (tel. 731 615 658,  
602 600 995).
 
Prohlídky pro veřejnost
po-ne 13.00-17.00 hod.
Přijďte se bezplatně podívat na zvířátka chovaná 
ve venkovních voliérách i vnitřních prostorech 
chovatelských učeben. Po domluvě se službou 
můžete některé druhy nakrmit. Těšíme se na vás.
 
Poděkování
Děkujeme všem, kdo našim zvířátkům přinesli su-
ché pečivo i nasušené květy pampelišek. Na těch 
si pochutnají drobní hlodavci, leguáni i želvy. Bu-
deme velice rádi za další takovou podporu. Kro-
mě pampelišek můžete trhat a sušit jitrocel kopi-
natý, kontryhel obecný, jitrocel větší, sedmikrásku 
chudobku, kopřivu obecnou, řebříček obecný či 
řepík lékařský.
 
Letní prázdniny v EC
Denně 13.00-17.00 hod. bude možnost bezplatné 
prohlídky venkovní části a chovatelských praco-
ven.
Příměstské tábory – turnusy: 
I. 29. 6. až 3. 7., 
II. 13. až 17. 7.,
III. 27. až 31. 7., 
IV. 10. až 14. 8., V. 24. až 28. 8.  
 
Informace k akcím, kroužkům a příměstským tá-
borům EC: po-pá 10.00-17.00 hod., 
tel. 731 615 658, 602 600 995, 
FB: Ekocentrum MDDM Ostrov, 
www.eko.mddmostrov.cz
 

Petra Žlutická, vedoucí EC

Děti se radují z darovaných balonků.
Foto: Andrea Zvolánková

inzerce
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PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

POMOC ZRAKOVĚ POSTIŽENÝM 
ZDARMA

ZŠ MÁJOVÁ

TALENTOVANÝ HISTORIK  
JIŘÍ KLŮC

Znáte někoho, kdo si nemůže přečíst tyto řádky, 
protože na ně nevidí? Máte Vy nebo někdo Vám 
blízký potíže se zrakem? V ČR žije přibližně 100 tisíc 
vážně zrakově postižených, jejichž vadu již nevy-
řeší brýle. Obecně prospěšná společnost Tyflo-
servis nabízí zdarma pomoc v těchto oblastech: 
informace o optických pomůckách (lupy na čte-
ní) a jejich obsluze, výuka čtení a psaní Braillova 
bodového písma, výcvik v prostorové orientaci, 
chůzi s bílou holí a sebeobsluze, nácvik chůze  
s průvodcem, nácvik ovládání klávesnice deseti-
prstovou hmatovou technikou.
Navštívit nás můžete každý čtvrtek od 13.00 do 
18.00 hod., je ale třeba se vždy předem telefonic-
ky objednat (nejlépe v uvedené době). Vezměte 
s sebou zprávu od očního lékaře a veškerou op-
tiku, kterou používáte (brýle na čtení, lupu). Kon-
takt: Tyfloservis o.p.s., Mozartova 6, Karlovy Vary, 
tel. 353 236 068
 

Kamila Danielová, DiS

V naší škole se uskutečnil Peer program, který při-
pravili studenti SZŠ Karlovy Vary pro naše osmáky 
a deváťáky (slovo „peer“ je převzato z angličtiny 
a znamená „vrstevník“). Jednalo se o interaktivní 
záležitost postavenou na aktivním zapojení všech 
účastníků, zejména našich žáků. Akce byla zamě-
řena na prevenci HIV a nácvik poskytnutí první 
pomoci. Peer program se ukázal být velice vhod-
ný, protože v jeho rámci starší žáci (studenti SŠ) 
předstupují před mladší žáky, působí na ně, pře-
dávají jim zkušenosti a vedou s nimi dialog. Akci 
kladně zhodnotili nejen žáci, ale i učitelé. Tímto 
děkujeme hlavním aktérům programu.

Okresní dopravní soutěž pro žáky pátých tříd se 
konala ve Staré Roli. Soutěžící byli prověřeni z pra-
videl provozu, zdravovědy i praktické jízdy. Naši 
soutěžící Lucie Pavlíková, Jitka Ferenczová, Jakub 
Krejčí a Kryštof Mašek celkově obsadili páté mís-
to. Na hřišti u Boreckých rybníků se odehrál tur-
naj McDonald´s Cup. Fotbalisté z druhých a tře-
tích tříd skončili na třetím místě. V mužstvu hráli:  
Dalibor Aust, Ondřej Kalousek, Samuel Černok, 
Jan Hofmann, Jakub Štolfa, Jakub Novák, Martin 
Pješčák, David Mrázek a Tomáš Budinský. V ka-
tegorii starších chlapců ze čtvrtých a pátých tříd 
bojovali se svými soupeři: Matěj Orava, Gabriel 
Godžo, Denis Fabry, Tonda Nguyen, Šimon Franc, 
Jakob Kraus, Filip Ha Duy Anh, Filip Přerost, Daniel 
Pohlodek, Kryštof Kalina a Lukáš Polák. Toto druž-
stvo vybojovalo druhé místo. Další žáci se zúčast-

Jiří Klůc přebírá cenu z rukou Zdeňka Svěráka.
Foto: Archiv Gymnázia Ostrov

Děti nacvičují první pomoc.
Foto: Archiv školy

Ostrovské gymnázium se může pyšnit tím, že na 
něm vyrostlo a vyrůstá řada talentovaných stu-
dentů, jejichž úspěchy přesahují nejen rámec kra-
je, ale i celé republiky. V oblasti humanitních věd 
je takovým příkladem Jiří Klůc, současný žák sep-
timy A. Jirkovou doménou je historie, které se vě-
nuje opravdu na profesionální úrovni. Zaměřuje 
se na vojenskou historii, zejména osudy českoslo-
venských vojáků během obou světových válek. 
Sám je členem klubu vojenské historie, s nímž se 
účastní vzpomínkových akcí po celé Evropě. Záro-
veň se věnuje vědecké činnosti. Se svou prací na 
téma „Českoslovenští legionáři v Sovětském sva-
zu za 2. světové války“ vystoupil na mezinárodní 
konferenci, která se konala na Ministerstvu kultu-
ry loni v listopadu u příležitosti 100. výročí vzni-
ku legií. Svůj koníček efektivně zúročil i ve stře-
doškolských dějepisných soutěžích. Společně se 

spolužačkami Eliškou Suchou a Janou Rambous-
kovou zvítězili v krajském kole dějepisné soutě-
že gymnázií a kvalifikovali se tak do celostátního 
kola (listopad, Cheb). Tím však Jirkovy úspěchy 
nekončí. Jeho práce „Hudba je také zbraň“ zvítězi-
la v absolutním pořadí letošního ročníku celostát-
ní soutěže studentských odborných prací EUSTO-
RY. Cenu převzal z rukou garanta soutěže Zdeňka 
Svěráka 15. dubna na slavnostním ceremoniálu 
v prostorách radnice Prahy 3. Předávání se zú-
častnili i odborníci z Ústavu pro soudobé dějiny 
AV ČR, partnerských nakladatelství a také učitelé 
dějepisu. Kromě hlavních cen byla udělena i Cena 
revue Dějiny a současnost za nejlepší literárně 
zpracovanou soutěžní práci. Tu získal rovněž Jiří 
Klůc, který se tak stal absolutním vítězem letoš-
ního ročníku. Vysoké uznání si zaslouží také člen 
profesorského sboru Ivan Machek, který je Jirkovi 
v jeho práci výraznou oporou a rádcem.
 

Mgr. Jiří Fresser

Stopy cestou barev
3. června 17.00 hod., Oranžerie Václava Havla
Vernisáž výstavy obrazů Václava Sádovského, čle-
na výtvarné skupiny Skoba, převážně působící  
v okolí Prahy. Jeho obrazy vyjadřují přirozenou 
radost z krásy, která je všude kolem, a kterou kvůli 
starostem a každodenním povinnostem přehlíží-
me. Výstava potrvá do 30. června.

Obnovitelné zdroje – nesmysl, nebo šance?
4. června 17.15 hod., učebna, vstupné zdarma!
Jak dlouho vystačí fosilní zdroje? Jsou obnovitel-
né zdroje efektivní? Tyto a další otázky se pokusí 
zodpovědět Milan Smrž; chemik, energetik a vice-
prezident evropského sdružení Eurosolar, rovněž 
působící v oblasti projektů rozvojové spolupráce 
ČR v Subsaharské Africe.

Chutě a vůně Mexika
6. června 10.00 hod., MK Ostrov, vstupné 150 Kč
Přijďte zkrotit mexickou kuchyni s „toreadorem“ 
Lukášem Neckářem. Na kurzu se naučíte připra-
vovat nachos s rajčatovou salsou a guacamole, 
chilli con carne a burito. Účastníci si přinesou zá-
stěru, utěrku, nůž, prkénko, dobrou náladu a také 
krabičku na jídlo, aby si své výtvory mohli odnést 
domů.

Slavnostní vyhlášení soutěže iQRace
8. června 16.00 hod., učebna
Ukončení soutěže iQRace a slavnostní předání 
cen vítězům

Excel pro začátečníky
10. června 15.00 hod., učebna, kurzovné 150 Kč  
Třídenní kurz: co je Excel, k čemu se užívá, jeho 
možnosti (formátování písma, stylizování tabulek, 
multimédia, grafy, základní výpočty a operace). 
Další termíny 18. a 25. 6., vždy od 15.00 hod. Nut-
né absolvovat celý kurz.

O značkách a značkařích…
11. června 17.00 hod., učebna, vstupné 20 Kč 
(předprodej)
…Aneb český div světa. Přednáška Jana Křivance 
o historii značení turistických cest, práci značka-
řů a turistice vůbec, převážně vážně. Vstupné na 
místě 30 Kč

Asymetrické náhrdelníky ve stylu 40. let
17. června 16.00 hod., učebna, kurzovné 100 Kč
Tvůrčí dílna Zdeňky Bílkové zaměřená na výrobu 
náhrdelníků z korálků

Den pro Ostrov
27. června 13.00 hod., vstupné zdarma!
V Oddělení pro mládež budou připraveny tvořivé 
dílničky nejen pro malé čtenáře, v učebně si bu-
dete moci vyzkoušet hru na bubínky.
 
Pozor, blíží se letní prázdniny, proto upozorňuji na 
změnu provozní doby knihovny a také na revizi 
knižního fondu od 13. do 31. července; v tomto 
termínu bude knihovna zcela zavřena, proto si 
nezapomeňte udělat zásobu knih na dovolenou. 
K vracení přečtených lze využít bibliobox.
Rezervujte si místa na akce v dostatečném před-
stihu (osobně, telefonicky, e-mailem nebo přímo 
na internetových stránkách knihovny). V případě 
malého zájmu jsme nuceni akce rušit. Více na: 
www.mkostrov.cz, www.facebook.com/knihovnaostrov. 
Dotazy a náměty na: 
info@mkostrov.cz, nebo tel. 353 434 300.
 

Mgr. Jana Múčková

nili atletických závodů o Pohár rozhlasu. Děvčata 
ve složení Sedlecká, Macháčková, Rigová, Křížová, 
Kankrlíková, Kortánová, Fabryová, Šibralová, Ku-
nešová, Bendová a Řeřichová vybojovala druhé 
místo v kategorii ml. žákyň. Všem děkujeme za 
reprezentaci školy a k úspěchu gratulujeme!
Třída „U Veverky“ 2. B pořádala spolu s učitelkou 
Budaiovou besídku ke Dni matek. Zazpívali, roz-
dali ke kávičce upečený perník, předvedli taneč-
ky, básnické vlohy a děti darovaly maminkám 
vlastnoručně vyrobený zápich. Všichni se skvěle 
bavili. Více na www.3zsostrov.cz
 

Mgr. Michaela Budaiová
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ZUŠ OSTROV VYHLAŠUJE ZÁPIS KALENDÁŘ ZUŠ OSTROVZŠ J. V. MYSLBEKA A MŠ OSTROV

Vážení rodiče, využijte možnosti předběžného 
zápisu vašich dětí do výuky v ZUŠ pro školní rok 
2015/2016. V zářijových termínech již může být  
v některých oborech obsazeno.
Hudební obor:
Masarykova 717, učebna HN, Štěpánka Hamar
23. června 14.00-17.00 hod.
Podmínky přijetí: deklamace rytmu, zpěv a trans-
pozice lidové písně
tel. 353 300 541
 
Výtvarný obor:
Masarykova 715, učebna VO, Mgr. Hana Vaculíková,  
Mgr. Lukáš Lerch
každý všední den15.00-18.00 hod., 
do 25. června
Podmínky přijetí: k nahlédnutí několik výtvarných 
prací dítěte
tel. 353 300 557, 606 402 252
 
Taneční obor:
Masarykova 1195 (MŠ), učebna TO, Mgr. Andrea 
Burešová
22., 23. a 25. června 14.00-17.00 hod.
Podmínky přijetí: rytmus, pohyb
tel. 353 822 063
 
Literárně dramatický obor:
Masarykova 1195 (MŠ), učebna LDO, MgA. Ondřej 
Šulc, Mgr. Irena Konývková
9. a 10. června 16.00-18.00 hod.
Podmínky přijetí: rytmus, tvořivost
tel. MŠ 353 842 813, ředitelna 353 300 550
 

Jaroslav Chmelík, zást. řed. ZUŠ Ostrov

3. června 17.00 hod., Půda Staré radnice
Koncert bubeníků/Petr Tyr 
4. června 17.00 hod., Půda Staré radnice
Absolventský koncert žáků Jiřího Klauka 
do 4. června, Galerie VO ZU
Výstava ateliéru Gabriely Krbcové 
7. června 14.30 hod., Divadelní sál DK
Závěrečné taneční vystoupení/Veronica Pródis 
9. června 17.00 hod., Půda Staré radnice
Absolventský koncert žáků ZUŠ Ostrov 
10. června 17.00 hod., Půda Staré radnice
Koncert žáků Ivety Müllerové a Ondřeje Hanouska 
do 10. června, budova výtvarného oboru
Světy – interaktivní výstava ateliéru Hany Vaculí-
kové
(návštěva po tel. domluvě na 606 402 252) 
10. června 16.30 hod., Galerie VO ZUŠ
Vernisáž výstavy ateliéru Lukáše Lercha
(výstava potrvá do 24. června) 
19. června 17.00 hod., Oranžerie V. H., knihovna
Koncert zpěváků Kateřiny Bodlákové 
27. června 14.00 hod., Zámecký park
Den pro Ostrov – soubory TraXllety, EMA, After 
Party Band a Rockeři z II. patra
 

Akce mimo Ostrov 
30. května až 5. června, Mezinárodní divadelní 
festival Kaunas Litva, soubor HOP-HOP s představe-
ním Život k sežrání v režii Ireny Konývkové 
4. až 7. června, Mezinárodní festival v umělec-
kém přednesu „Prednášam, tedy som“ Kremnice 
Slovensko, postoupili žáci Lucie Veličkové Anna  
E. Burešová, Daniel Bleha, Jakub Liška
12. až 14. června, Celostátní přehlídka recitáto-
rů do 15 let Dětská scéna Svitavy, postoupili žáci 
Ireny Konývkové Antonín Valenta, Tadeáš Novák  
a žáci Lucie Veličkové Jan Rambousek, Matěj Velička 
13. až 17. června, Celostátní přehlídka dětských 
divadelních souborů Dětská scéna Svitavy, po-
stoupil soubor HOP-HOP s představením Zápisník 
Norberta Borovičky v režii Ireny Konývkové
16. až 21. června, Celostátní přehlídka recitátorů 
a divadel poezie Wolkrův Prostějov, postoupili 
recitátoři Natálie Jírovská a Daniel Bleha, soubor 
NA POSLEDNÍ CHVÍLI s představením Tam, kde 
šplouná v režii Lucie Veličkové, postoupil Vojtěch 
Palm s hrou Synesthetická hra analogií a soubor 
HOP-HOP s hrou Krokodýl v režii Ireny Konývkové 
20. června, Abertamská pouť
Drum band Františka Zemana/Petr Tyr

U nás učíme děti zajímat se o veřejný prostor. Více 
než 10 let volí žáci své zástupce do školního par-
lamentu. Vždy dva vybraní „politici“ z jedné třídy 
od čtvrtého do devátého ročníku si na sezeních 
lámou hlavy, jak spolužákům zpestřit školní život. 
Jejich nápady jsou často velmi originální, nová-
torské a vtipné. Učitelka Dita Kintšnerová se stará 
o to, aby jejich návrhy byly realizovatelné a mla-
dí „poslanci“ se nemuseli bát přednést je řediteli 
školy. Poslední dva nápady zaznamenaly velký 
úspěch: Poznej svého učitele aneb Učitelský sbor 
na fotografiích z dětství. Nejen žáci, ale i učitelé se 
zapojili do poznávání dětských tváří. Úspěšnost 
byla vysoká, možná i proto, že většina pedagogů 
jsou duchem stále děti. Posuďte sami.

 
„Barevný týden“ byl druhý nápad, který se všem 
velmi líbil. Od úterý do pátku měla za úkol celá 
škola přicházet v určených oděvech či s určenými 
věcmi. Úterý bylo kostkované, středa květinová, 
čtvrtek plyšákový a pátek pyžamový. Žáci devá-
tých ročníků tento týden vzali tak vážně, že i vý-
uku přizpůsobili každému dnu. Obsah a objem 
květiny? Výuka plyšáků? I to je možné u nás zažít. 
V hlavičkách našich „poslanců“ je ještě mnoho 
zajímavých nápadů. Hudební přestávky, velké 
přestávky na hřišti, více ovoce do školních auto-
matů ad. Budeme držet palce, aby jejich vize byly 
úspěšně realizovány. Více na: www.zsjvm.cz
 

Mgr. Zdena Nováková

Kdo je to?
Foto: Ze soukromého archivu

Záběr z vystoupení souboru HOP-HOP Foto: Archiv ZUŠ

HELP FINANCIAL s.r.o.

  Volejte obchodního zástupce

Mobil: 727 895 461

Půjčíme Vám
od 5 do 50.000,- Kč

inzerce
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POZNEJME SVŮJ REGIONZAŠÍVÁRNA V ČERVNU

Vydejme se tentokrát od potůčků k Potůčkům. 
Obec Potůčky (do r. 1945 Breitenbach) leží na 
hranicích, z největší části v hlubokém údolí říčky 
Černá. Ta sbírá ze strání četné potůčky, aby pak 
odtékala do Německa. K potůčkům patří rozsáh-
lá území kdysi devíti horských osad (Luhy, Háje, 
Stráň ad.), které po vysídlení původního obyva-
telstva zanikly. Vznik Potůčků (17. stol.) spadá do 
období těžby rud, zejména stříbra a cínu. Ta vyvr-
cholila v 18. století, ale ještě po r. 1945 byly prová-
děny (už neúspěšné) průzkumné vrty. Z památek 
zaslouží pozornost kostel, dokončený až začát-
kem 20. stol. Při silnici do Horní Blatné stojí bu-
dova dnes nevyužívaného hostince z roku 1850, 
Dreckschänke. Jeho majitel prý proslul značným 
okrádáním hostů (odtud i název).

Údolí Černé připomíná šumavské Povydří, spolu 
s akvaparkem, skiareálem (i stávajícím tržištěm) 
láká návštěvníky. Hraniční přechod jim umožňu-
je i návštěvu sousedního Johangeogenstadtu.  
V okolí je množství starých důlních děl, zejména 
při okružní červeně značené naučné stezce, začí-
nající u nádraží a dlouhé asi 12 km. Přibližně kilo-
metr od nádraží je u ní historický hraniční milník  
z r. 1672 s obnovenými znaky Čech a Saska. S Ost-
rovem mají Potůčky autobusové spojení. Je mož-
né využít i železniční spoj z K. Varů, což je dlouhá, 
ale zajímavá vyhlídková trasa napříč západním 
Krušnohořím.
 

Text a foto: Jiří Ciprian

WITTE Den dětí - Technika letí

WITTE Automotive v Nejdku (vstup naproti autobusovému nádraží)

4. června (8-13 hodin)

inzerce

Turisté u historického hraničního milníku

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub  
Ostrov – Zašívárna, Klínovecká 998, tel. 727 925 741, 
e-mail: nzdm.ostrov@os-svetlo.net
 
Program:
1. června 13.00-14.30; 14.30-18.00 hod.
Dětský den
3. června 13.00-14.30; 14.30-17.00 hod.
Ukecaná Středa: Film, který mne zaujal
5. června
Klub uzavřen
8. června 13.00-14.30; 14.30-18.00 hod.
MATláme & PATláme – Domeček pro skřítka
10. června 13.00-14.30; 14.30-17.00 hod.
Ukecaná Středa: Jak hudba ovlivňuje naši náladu
12. června 13.00-14.30; 14.30-18.00 hod.  
Den „gumových“ rukavic
15. června 13.00-14.30; 14.30-18:00 hod.
MATláme & PATláme – Malování na kameny
17. června 13.00-1430; 14.30-17.00 hod.
Ukecaná Středa: Hrdina a hrdost
19. června 13.00-14.30; 14.30-18.00
Noční muzikoterapie s přespáním v klubu
22. června 13.00-14.30; 14.30-18.00 hod.
MATláme & PATláme – Výroba rituálního před-
mětu
24. června 13.00-14.30; 14.30-17.00 hod.  
Ukecaná Středa: Proč se nebát vysvědčení
26. června 13.00-14.30; 14.30-18.00 hod.
Míčové hry
29. června 13.00-14.30; 14.30-18.00 hod.
Hodokvas prospěchářů – Endesškoles
 
Služby pro děti od šesti do 14 let financuje ze své-
ho rozpočtu město Ostrov. Celý projekt je finan-
cován z prostředků Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
 

Milan Veselý, NZDM

ÚTULEK BETY NABÍZÍ PSY 
K OSVOJENÍ

Bery: asi tříletý kastrovaný střední pejsek, hodný. 
Vhodný i na zahradu, pro aktivně založené zájemce 
na dlouhé procházky.

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

Džína: asi tříletá, kastrovaná fena, hodná a odda-
ná. Miluje volnost a pohyb. Páníčka bude milovat.
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DEN ZEMĚ NA POPOVĚCO S OSTROVEM

Tentokrát jsme se, opět v ženské sestavě, vypra-
vily na výlet směr Popov. Rozhodly jsme se tak 
proto, že vzpomenout Dne Země a oslavit jej ne-
můžeme lépe, než se poklonit našim jedinečným 
stromům, které se po léta nacházejí pospolu na 
poměrně malém území, ale velmi malebném a 
pro nás zavazujícím. Uplynul už drahný čas, kdy 
jsme tu byly naposled. Počasí nám přálo, slunce 
nás provázelo po celou dobu, cesta radostně utí-
kala, a tak jsme se brzy dostaly z Jáchymova až na 
samotný vršek. Na zaniklou obec nás upozornila 
tabulka s označením Popov, ale také rozježděný 
terén, neboť i tam se těží dřevo. Bude následovat 
výsadba?

Už jen samotný pocit, že vstupujeme na území 
zaniklé vesničky, po které zbyly jen sporé základy 
a pár kamenných patníků, které kdysi vymezovaly 
životní prostor, přiměje nás i každého vnímavého 
příchozího k úctě k tomuto místu. Ne všechno 
chápeme. Mnohé si však přečteme na instalova-
ných tabulích s přehlednými informacemi a ná-
kresy. Je to záslužná práce, která poslouží k roz-
šíření znalostí o daném prostoru. Chtěly bychom 
touto cestou poděkovat Erice Smrtové a Oldřichu 
Ježkovi i všem dalším, kteří se na tomto projek-
tu podíleli. Dlouho jsme pobyly mezi důstojnými 
velikány – stařenkami – horní a dolní lípou, potě-

Předem podotýkám, že sám jsem úředník a zcela 
chápu legislativní požadavky, kterými je třeba se 
řídit, ale o něž se dá při rozhodování někdy i alibis-
ticky opřít. Tento text vychází z mého emotivního 
vzplanutí nad odstraněnými prolézačkami, které 
překonaly změnu režimu a bez problémů sloužily 
dodnes: trubkové hrazdy, žebřiny a mostový žeb-
řík v Lipové ulici, v relativně klidném vnitrobloku 
mezi dvěma bytovými domy, které navíc sloužily 
dětem ze širokého okolí; teď nám zbyly sušáky na 
prádlo; mimochodem upozorňuji, že mohou být 
také nebezpečné! (pozor, to je ironická poznám-
ka), pískoviště (nezabezpečené!) a několik laviček 
(…). Těch dětí se tu pravidelně scházelo asi 10, 
nepravidelně až ke třiceti!
Volal jsem příslušné úřednici svůj dotaz na odstra-
něné dětské prvky a bylo mi sděleno, že byly od-
straněny na podnět daňového poplatníka (stačí 
tedy jeden hlas?), ale že byly stejně nevyhovující  
a ten podnět jen uspíšil jejich konec. Okamžitě 
jsem odtušil, že si určitě stěžoval někdo, komu va-
dily hlučící děti, ale odpověď mě zcela šokovala: 
tím daňovým poplatníkem bylo některé z dětí, 
které si takto, s pomocí rodiče, údajně vymohlo 
urychlené odstranění prolézaček. Nebudu speku-
lovat, co za tím je, možná se děti pohádaly a toto 
byla pomsta, škodolibost, možná se dítě odřelo 
(ale to se může, při dnešní dětské kondici, stát 
kdekoliv). Jako hlavní důvod mi byly předhoze-
ny legislativní normy, a zde bych to viděl na výše 
konstatované úřednické opírací alibi. Prolézačky 
byly relativně nedávno natřeny, byly nepoškoze-
né, statické, bez aktivních prvků, stabilní a dopa-
dištěm pod nimi byl hustý trávník – což, mimo-
chodem, normy umožňují.
Dále mi bylo sděleno, že mám se svým rozhořče-
ním plné pochopení, každý přece chce, aby na 
své děti, hrající si před domem viděl, ale že (to je 
jen můj závěr, nikoliv citace) nemám být líný zajít  
s dětmi na některé z obnovených hřišť v oko-
lí a sledovat si je tam z lavičky. Mé děti ve věku 
od osmi do 11 let by to zajisté ocenily. Není prý 
úmyslem radnice osadit každý vnitroblok dětský-
mi prvky, to přeci nikdo nemůže chtít ani myslet 
vážně, na to nejsou peníze. A parkoviště takový 
problém nejsou? Náš „vnitroblok“ jako prostor 
mezi třemi domy a ulicí o výměře téměř půl hek-
taru bude dětem nabízet jedno nenápadně pře-
hlížené pískoviště, sušáky na prádlo a možnost 
jezdit na kole a koloběžce po chodníku a po uli-
ci mezi auty (pravda, kolem Ostrova přeci vede 
5km cyklostezka odnikud nikam). K plánovanému 
hřišti budou přecházet rušnou Krušnohorskou 
ulici nebo půjdou na oplocené pískoviště a věčně 
poničené (kamerami sledované) houpačky, přes 
Seifertovu ulici. V bloku ulic Klínovecká, Lipová  
a Halasova nám už totiž nezůstalo nic.
Mám dojem, že nově se rodící Ostrov přestává 
být místem pro obyčejný život. To, co urbanisti  
z proklínaného minulého režimu naplánovali  
a ono to, pravidelně užíváno, přetrvalo do dneš-
ních časů, je postupně nahrazováno, vymazáváno.  
Vrcholem rekonstrukce ulic je nadměrná výstav-
ba parkovišť, aniž by někdo řešil naprosto neoma-
lené parkování, kdy mezi auty zůstávají více než 
metrové mezery pro pohodlné vyjíždění a dětská 
mimovolná zábava je organizována na vyhra-
zená spádová hřišťátka, která se pak tak krásně 
prezentují svou návštěvností a píší se za ně body 
za zásluhy. Co je tedy z Ostrova? Úspěšně se for-

VOLNÝ ČAS

Michaela Moisesová (druhá zleva) při vyhlášení vítězů
(www.facebook.com/256852804504767/photos/pcb.)

Výhled z Popova na Jáchymov
Foto: Marie Hellerová

Horní popovská lípa (obvod 916 cm, výška 21 m)
Foto: Marie Hellerová

mující noclehárna, kde si každý může zaparkovat  
a zajet si do obchoďáku (a hlavně že se tu dá tak 
hezky přepínat mezi desítkami programů na ka-
belovce). Mekka konzumu, jehož cílem jsou klidní 
líní lidé, kteří nedrží zbytečně peníze doma. Jsou 
lehce nespokojeni, takže chtějí pořizovat další  
a další zboží, ale mají takové pohodlí, aby nedělali 
problémy a nechtěli nic měnit. Bohužel, dětem to 
nestačí, nesdílejí nadšení pro směrování zábavy 
na vyhrazené místo, to je musí intenzívně učit do-
spělí a zdárně na tom pracují: koupíme „dotykáč“, 
tablet, počítač, a když chce na hřiště, ať je oploce-
no, popsáno cedulí a je jasně dáno, jak si na tom 
hřišti má hrát! Ať si zvyká na život, v dospělosti to 
jiné nebude!
Vážení čtenáři, omlouvám se, pokud jste můj 
„výkřik do tmy“ vytrpěli až sem. Lehce jsem si 
oťuknul pohled několika lidí v mém okolí a ti můj 
názor sdílí. Nechce se mi do toho tahat politiku, 
ale (ač nejsem její volič) jsem vděčný ostrovské 
ODS za „živelně“ osazené houpačky na vybraných 
stromech ve městě. Ostatním stranám, hnutím  
a politikům to dávám za příklad. Pokud můj člá-
nek pomůže k návratu aspoň minima průlezek do 
naší ulice i do jiných, podobně postižených částí 
města, klidně radnici v následném článku po-
chválím; život nedělají jen velké přestavby, radost 
přinášejí i drobnosti.

Martin Chochel (kráceno)

CENA KŘESADLO  
MÁ SVÉ DRŽITELE

Letošní udílení ocenění „obyčejným lidem, kteří 
dělají neobyčejné věci“ je za námi. Nominováno 
bylo 18 dobrovolníků z našeho kraje a úžasné je, 
že mezi nimi byli tři Ostrovští: Andrea Burešová, 
Vladimír Kříž a Michaela Moisesová, která dokonce 
jedno Křesadlo ze čtyř udělených získala, za pořá-
dání sbírek pro vážně nemocné děti a obětavou 
pomoc potřebným lidem a zvířatům. Michaele 
Moisesové nejsou lhostejné cizí osudy. Díky její 
pomoci se zapojil do společnosti člověk bez do-
mova se zdravotními problémy, a když ji později 
zklamal, rozhodla se pomáhat dětem a jejich ro-
dinám. Nemalé výnosy z jejích sbírek pomohly 
třeba Vanesce s nemocí motýlích křídel, Danielce 
s leukémií, dvojčatům Jindříškovi a Natálce, kte-
rá mají nového pomocníka – asistenčního psa,  
a nyní i Honzíkovi s vážnými problémy se srd-
cem. Její sbírky pomáhají momentálně i zvířatům  
z odchytové stanice v K. Varech či fretčímu útulku  
z Ml. Boleslavi (více na: www.materske-centrum.cz).
 

Pavlína Lišková (kráceno)
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KULTURNÍ AKCE

BOB KLEPL A VYSAVAČ

FESTIVAL MITTE EUROPA  
V OSTROVĚ

Bob Klepl se v Ostrově představí v jedinečné one 
man show nazvané Vysavač. Nejde tedy o žád-
nou předváděcí akci, ale o skvělou romantickou 
komedii plnou vtipných eskapád, neuvěřitelných 
hrdinských kousků, trapných „nárazů na držku“ 
a snění. Hru si herec objednal u Patrika Hartla  
a přesně mu řekl, že by měla být o vysávání, pro-
tože prostě tuhle činnost vykonává strašně rád. 
„Představoval jsem si ho při psaní jako zamilo-
vaného zralého chlapa se smyslem pro pořádek 
a pořád ještě nevybouřenými hormony,“ říká  

Mezinárodní Festival uprostřed Evropy – Mitte 
Europa připravuje svůj 24. ročník. Zahajovací 
koncert se koná 14. června v nově opraveném 
Národním domě v Karlových Varech a po vzoru 
předchozích let se jeden z festivalových koncertů 
uskuteční i v Ostrově. Klášterní kostel Zvěstování 
Panny Marie přivítá hudební soubor Mundhar-
monika Quartett Austria s programem Od klasiky 
k mezinárodnímu folklóru. Rakouské kvarteto, 
které si jako nástroje vybralo foukací harmoniky, 
slaví úspěchy po celém světě. Těmito nástroji do-
cílí tak bohatého zvuku, jako by hrál celý orchestr. 

Na programu ostrovského koncertu jsou známé 
skladby od hudby zábavné přes slavné filmové 
melodie, vtipné interpretace oblíbených klasic-
kých skladeb až po razantní folklor.

Publikum se může těšit na prvotřídní kulturní 
léto, překračující hranice, s mnoha vynikajícími 
umělci a malebnými místy konání v severních  
a západních Čechách, Bavorsku a Sasku. My vás 
srdečně zveme do klášterního kostela v Ostrově  
v úterý 23. června v 19.00 hod.
Více na: www.festival-mitte-europa.com
 

Eliška Failová, ved. Kláštera Ostrov

Bob Klepl ve hře Vysavač
Foto: divadelní agentura

Fotka: Mundharmonika Quartett Austria
Zdroj: www.festival-mitte-europa.com

KOZODOJŠTÍ PŘIVEZOU 
„DOBRÉ SVĚTLO“

Výstavu s názvem Dobré světlo aneb Helen Shargo 
a Kozodojští pro vás na červen připravila galerie 
na Staré radnici. Vernisáž se uskuteční 2. června  
v 17.00 hod. Obrazy, fotografie i textilní koníky si 
budete moci prohlédnout až do 28. června.
Farmu Kozodoj byste našli na okraji Karlových 
Varů, přímo na cyklostezce mezi Starou a Novou 
Rolí. Tamní Občanské sdružení Kozodoj se zabý-
vá výchovou mládeže, především prostřednic-
tvím péče o zvířata. Na farmě působí i fotogra-
fický kroužek pod vedením zkušeného fotografa  
Michala Štolcra, a právě fotografie jeho žáků bu-
dou v červnu zdobit zdi Staré radnice. Doprovodí 
je obrazy již známé ostrovské malířky Helen Shargo 
a její textilní tvorba. Malé i velké látkové koníky si 
budete moci také zakoupit.
 

Lena Pintnerová

Helen Shargo: Pod kopyty Foto: Soukromý archiv

o své nejnovější divadelní hře autor, a Bob Klepl 
na jeho adresu podotýká: „Můžu na jevišti ukázat 
všechno, co umím. Trochu tančit, trochu zpívat, 
trochu žvanit. Rád bych za to Patrikovi poděkoval 
a zároveň jedním dechem dodávám, že ho za to 
taky trochu nemám rád, protože jsem netušil, jak 
strašně to bude těžké.“ (zdroj: deník.cz).
Myslím, že se vše podařilo skvěle, hra je výborně 
napsaná a herec se v ní cítí jako ryba ve vodě. 
Přijďte se pobavit a zakončit divadelní sezónu  
v úterý 9. června do Domu kultury. Vstupenky 
jsou v předprodeji ve všech infocentrech v Ostrově, 
online na www.dk-ostrov.cz.
 

Martina Pavlasová, DK Ostrov

FOLK&ROCKOVÁ ZAHRADA 2015

LETOHRÁDEK OSTROV

Již druhým rokem se Dětská letní scéna MDDM 
Ostrov stane místem setkání křesťanských kapel. 
V letošním roce to bude v neděli 21. května od 
15.00 do 20.00 hod. V programu vystoupí Stripes 
of Glory z Ostrova, Quo Vadis z Plzně a hvězdou 
dne bude hudebník, zpěvák, hráč na klávesové 
nástroje a legenda české rockové hudby, Roman 
Dragoun (známý např. z kapel T4, Futurum), který 
vystupuje i s takovými muzikanty, jako je Michal 
Pavlíček. Vstupné dobrovolné. Po celé odpoledne 
bude připraveno občerstvení a zábava pro děti.
 

Ing. Marek Poledníček

Otevírací doba: út-ne 10.00-17.00 hod. 
Vstupné: 40 Kč, snížené 20 Kč, první středa v mě-
síci vstup zdarma
 
Výstavy
Pokračuje do 28. června:
Luboš Vetengl / Makabrózní idylka
Vystudoval grafiku na pražské AVU, ale je i skvě-
lým malířem a nadšeným experimentátorem.  
V jeho pracích je znatelný zájem o posouvání hranic 
výtvarného umění. Výstava představí malířské cykly 
s funerální a dekadentní tematikou, malby mlhovin 
podle snímků vesmíru, cyklus Remaky a další.
 
Pokračuje do 12. července:
Pavel Piekar / Vyjdi z paláce, dojdeš do leto-
hrádku
Na přelomu 20. a 21. stol. přispěl k nebývalému 
rozkvětu barevného linorytu, ale součástí jeho 
tvorby je i kresba. Výstava se zaměřuje na jeho 
postmoderní interpretaci portrétů, krajiny, figu-
rálních scén a dalších témat, inspirovaných antic-
kými a křesťanskými motivy.
 
Doprovodný program:
20. června 15.00-17.00 hod.  
Hedvábné šperky
Výtvarná dílna Zdeňky Bílkové pro veřejnost: tvor-
ba šperků z luxusního hedvábného pongé a hed-
vábných kokonů. Vstupné 80 Kč
 
27. června od 14.00 hod.
Den pro Ostrov
Odpolední program DK pro rodiny s dětmi, více 
na: www.letohradekostrov.cz
 

MgA. Zdeňka Bílková

šily jsme se krásnou vyhlídkou na Ostrov z vrchu 
ostrého skaliska označeného křížem. Krásný kraj, 
krásná země. Nezapomněly jsme ani na úctyhod-
ný jasan. Před 13 lety, rovněž ke Dni Země, mu byl 
slavnostně předán titul „Strom roku 2002“. I zdat-
ná bříza dokáže ohromit, ale předešlé velikány už 
nedohoní.
 
Loučily jsme se nerady. Byla to krásná a poučná 
podívaná, ale načerpaly jsme tu i silnou energii. 
Jak je dobré, že máme kam zajít pro tu potřebnou 
životodárnou vzpruhu. Važme si takových míst. 
Ale viděly jsme, že sem přicházejí i ti, které toto 
vzácné místo neosloví, kteří ještě rozumově ne-
dospěli či snad jsou chudí duchem, že za sebou 
zanechávají všemožný odpad. Vychováme je ně-
kdy? A je vůbec vhodné a bezpečné rozdělávat tu 
oheň?
Za členky Spolku přátel města Ostrova:
 

Zdeňka Janischová
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Socha Mojžíše bude zdobit klášterní kostel.
Foto: Eliška Failová

KINOTIP NA ČERVEN

OBRAZY Z PŮDY

VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD

SOCHA MOJŽÍŠE SE VRACÍ 
DO OSTROVA

INSIDIOUS 3 – POČÁTEK: Novou kapitolu děsivé 
hororové série napsal a režíroval její spolutvůrce 
Leigh Whannell. Mrazivý prequel, situovaný do 
doby před strašidelnými zážitky rodiny Lambertů, 
odhaluje osudy nadané jasnovidky Elise Rainiero-
vé (Lin Shaye). Ta se po jistém váhání rozhodne 
pomocí svých schopností kontaktovat mrtvé, aby 
tak pomohla dospívající dívce (Stefanie Scott), již 
si za svůj cíl vybrala nebezpečná nadpřirozená 
bytost. Snímek v Ostrově uvidíte 11. a 13. června.

ANDÍLEK NA NERVY: Čtrnáctiletá fashion blo-
ggerka Viktorie (Anna Kadeřávková) si musí po 
smrti matky vybrat, zda žít v dětském domově, 
nebo na malé vesnici s otcem (Pavel Řezníček), 
kterého nikdy neviděla. Venkovské prostředí na 
ni zpočátku působí jako zoo plné exotů, kteří jsou 
sice zajímavou náplní pro její blog, ale žít se s nimi 
nedá. Otec navíc úspěšně vzdoruje všem poku-
sům o převýchovu a raději se věnuje své praxi 
zvěrolékaře a poklidnému popíjení s kamarády. 
Do rodinného souboje je postupně zatažena celá 
vesnice i sociální pracovnice, která hrozí násilným 
rozdělením nově vzniklé rodiny. A to právě ve chví-
li, kdy Viktorie kromě vztahu k otci nachází i první 
lásku. Snímek v Ostrově uvidíte 19. a 20. června.

DÁMA VE ZLATÉM: Pozoruhodný skutečný příběh 
ženy, která se rozhodla dosáhnout spravedlnosti  
a za každou cenu bojovat o dědictví, které její ro-
dině právem patřilo. Šestašedesát let poté, co byla 
nucena utéct během II. světové války z milované 
Vídně, se Maria Altmannova (Helen Mirren) roz-
hodne získat zpět rodinný majetek zabavený na-
cisty. Snímek v Ostrově uvidíte 26. a 27. června.

Celkový přehled připravovaných filmů najdete v pří-
loze kina v OM. Vstupenky zakoupíte v infocentrech 
města Ostrov (nebo online na www.dk-ostrov.cz).
 

Martina Pavlasová

Ateliér malby ostrovských malířek a malířů (jsou 
nejen z Ostrova!) připravil výstavu obrazů, která 
nese název „Obrazy z půdy“. Musím předem vy-
vrátit domněnku, že by se mohlo jednat o expo-
náty starožitného původu, které bychom objevili 
při úklidu půdy a chtěli se jimi pochlubit. Slovo 
„půda“ má pro nás obrazný význam v tom smyslu, 
že si uvědomujeme, že na půdu odkládáme cosi, 
co nechceme vyhodit a co možná znovu použije-
me. Takové místo – půdu – máme i v hlavě. V na-
šich životech nastávají chvíle, kdy se v té „hlavové 
půdě“ probíráme uloženými věcmi a některé vy-
tahujeme zpět do života. Pro mnohé dospělé lidi 
jsou to věci, činnosti, které mívali rádi ve škole,  
v dětství… Oblíbená výtvarka, zpěv, hra na hous-
le, tanec… Kdo rád maloval, vrací se k malbě po 
letech a znovu obohacuje svůj život touto krato-
chvílí. Pro ostrovské malířky a malíře (jsou nejen  
z Ostrova!) to platí dvojnásob. Obrazy z půdy tedy 
nejsou odloženou veteší, ale příjemným pobytem 
někde, kde je autorům vystavených obrazů dob-
ře. Výstava probíhá po celý červen v Domě kultury 
v Ostrově.
 

Mgr. Jana Hasmana Matoušková

Sdružení Průvodce parkem, o.s. ve spolupráci se 
Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, 
o.s. a Národním památkovým ústavem připravili 
další ročník Víkendu otevřených zahrad ve dnech 
13. a 14. června. Tato událost vznikla ve Velké Bri-
tánii (Open Garden & Squares Weekend) a pro-
bíhá vždy během druhého červnového víkendu. 
Otevírá běžně nepřístupné zahrady a těm ostat-
ním dává novou dimenzi poznání a netradičních 
zážitků. Projekt nabírá na ohlasu a tradici v celé 
Evropě a stává se jedním z hlavních článků šíření 
osvěty o klenotech zahradního umění. V ČR se do 
Víkendu otevřených zahrad zapojují jak běžně ne-
přístupné zahrady, tak i parky a veřejná prostran-
ství. Projekt si bere za cíl zvýšit informovanost  
a povědomí lidí o zahradním umění a architektuře 
i s jejich příběhy a tajemstvími. Minulých ročníků 
se zúčastnilo téměř sto zahrad po celé republi-
ce a letos přibude také Zámecký park v Ostrově. 
Účast Ostrova v projektu vznikla díky iniciativě 
architekta Lubomíra Zemana. Ten se stane po oba 
víkendové dny průvodcem Zámeckým parkem 
a přiblíží zájemcům jeho historii. Komentovaná 
prohlídka se uskuteční v sobotu a v neděli od 
14.30 hod. Vstup na akci je volný.
 

Eliška Failová

Město Ostrov získalo do zápůjčky poslední dosud 
známý zachovaný exponát z původního mobili-
áře klášterního kostela Zvěstování Panny Marie 
v Ostrově. Je to původní dřevěná socha Mojžíše. 
Ta zdobila kazatelnu kostela od roku 1673-4 a je-
jím autorem je pravděpodobně ostrovský řezbář 
Martin Möckel. Socha, jež je v majetku Muzea 
Karlovy Vary, byla součástí tamní stálé expozice. 
Počátkem tohoto roku muzeum uzavřelo (z dů-
vodu velké rekonstrukce) své sbírky veřejnosti 

KULTURNÍ AKCE

Ilustrační foto agentury

Ilustrační foto agentury

Ilustrační foto agentury

až do jara 2017. Město Ostrov využilo této šance 
a zažádalo o dočasnou zápůjčku sochy; žádosti 
muzeum vyhovělo. Socha Mojžíše byla převezena 
z Karlových Varů v úterý 5. května a byla týž den 
uložena v klášterním kostele. Po konzultaci s od-
borníky bude rozhodnuto o jejím přesném umís-
tění. Socha by měla být v kostele vystavena pro 
veřejnost už letos v druhé polovině června.
 

Eliška Failová, vedoucí Kláštera Ostrov
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JÁRA CIMRMAN MÍŘÍ  
DO OSTROVA

Jára Cimrman: Narozen 1853-1859 ve Vídni, posled-
ní bezpečně zjištěný pobyt Liptákov v Jizerských ho-
rách (1914). Ve své době jeden z nejvýznamnějších 
českých dramatiků, básníků, cestovatelů, vynálezců 
i sportovců. Za svého života se nedožil uznání. Tepr-
ve objevem truhly s pozůstalostí (Liptákov 26. února 
1966) dr. Evženem Hedvábným je evropská veřej-
nost seznámena s tímto géniem. 

V roce 1967 v Praze vznikla Společnost pro rehabi-
litaci osobnosti a díla Járy Cimrmana, která pro-
střednictvím tisku, rozhlasu a zejména pak divadla, 
nesoucího Mistrovo dílo, popularizuje Cimrmanův 
duchovní odkaz.
 
Fiktivní postava univerzálního českého génia je 
již přes 40 let nedílnou součástí české kultury. 
Výstava s názvem „Jára Cimrman – Světoběžník 
a vynálezce“ s velkým úspěchem navštívila řadu 
českých měst a o letních prázdninách zamíří do 
kostela Zvěstování Panny Marie. 

Výstava připravená ve spolupráci s agenturou 
Echo obsahuje historii Divadla Járy Cimrmana  
a dále je zaměřena především na jeho osobnost 
a širokou rozsáhlou tvorbu učitelskou, vědec-
kou, vynálezeckou a cestovatelskou. Školní lavice  
z haličské vesnice Struk, kde Cimrman působil za 
trest jako učitel, brýle proti moskytům, injekční 
stříkačky pro uspávání slonů a slůňat, petrolejový 
opékač topinek nebo osvěžovač dechu po požití 
topinek, a ještě mnoho dalších vynálezů největší-
ho českého génia budou ke zhlédnutí. 

Divadlo představí historické fotografie, doku-
mentující celou jeho existenci. Návštěvníci si pro-
studují mnoho zajímavých dokumentů spjatých 
se zrodem souboru.

„Budeme hrát divadlo především pro sebe, aby-
chom se jím bavili, a uvítáme každého, kdo se 
bude bavit spolu s námi,“ píše se v zakládající 
listině z června 1967. Jednotlivé panely jsou vě-
novány osobnostem, které v souboru působily, 
pražským divadelním scénám, jimiž Divadlo Járy 
Cimrmana prošlo: od Malostranské besedy, Redu-
ty, Branické scény, divadla Solidarita až po dnešní 
působiště v žižkovském Divadle Járy Cimrmana. 
Nebudou chybět fotografie a scénické prvky  
z jednotlivých představení.

Upřímně věříme, že slavný génius a světoběžník 
při svých toulkách českou vlastí navštívil i město 
Ostrov. Pokud byste věděli o jakékoli zmínce, do-
kumentující návštěvu tohoto velkého cestovatele 
a vynálezce u nás, obraťte se, prosím, na pracov-
nice Klášterního areálu v Ostrově! Děkujeme vám.

Vernisáž se uskuteční 18. června v 17.00 hod.  
v klášterním kostele za účasti herce Divadla 
Járy Cimrmana, Václava Kotka.
 

Eliška Failová, ved. Kláštera

SPORT

inzerce

NEJLEPŠÍ Z ČESKÝCH CYKLISTŮ

Cyklista David Zadák z Cykloteamu Ostrov pře-
kvapil cyklistickou Evropu. V květnu se konal v Je-
víčku na Moravě největší mezinárodní cyklistický 
etapový závod pro kadety (ročníky 1999-2000), 
Závod Míru nadějí pod názvem „GP Matoušek“. 
Startovalo 177 závodníků z ČR, Slovenska, Polska, 
Švédska, Maďarska, Chorvatska, Srbska, Rakous-
ka, Dánska, Německa, Holandska a Slovinska. Ve 
třech dnech absolvovali závodníci celkem pět 
etap závodu. První den: dopoledne prolog – ča-
sovka na 1800 m, odpoledne těžká kopcovitá 
2. etapa na 75 km. Druhý den: dopoledne pět 
městských okruhů (celkem 22 km), odpoledne 
nejtěžší 4. etapa na 78 km. Po těchto vyčerpávají-
cích etapách přišlo v neděli na řadu to nejtěžší na 
morálku, a to časovka jednotlivců na 15,5 km. Na 
ni nastoupilo 143 závodníků, ostatní po pádech  
a zraněních museli vzdát.
David dojížděl všechny etapy ve špičce mezi de-
vátým až 13. místem, a tak i po pádu ve čtvrté 
etapě (naštěstí před cílem v ochranné zóně) byl 
desátý se ztrátou 1,02 min. na vítěze. V neděli však 
osvědčil své morální a rychlostní kvality a vyhrál 
časovku jednotlivců v průměrné rychlosti 44 km/
hod. Tímto skončil na celkovém čtvrtém místě, ale 
stal se nejlepším Čechem v závodě, časem 5:00:22 
hod. Na prvního Slovince ztratil 53 sec. Je to jeden 
z největších úspěchů v kariéře. Přestože David 
není specialista silničář (je v reprezentaci ČR hor-

ských kol), dokázal porazit všech 58 startujících 
Čechů. Přivezl si modrý trikot a tři krásné poháry. 
Gratulujeme a ať se daří v celé sezóně 2015, kde 
dalšími vrcholy je MČR horských kol a MČR v ča-
sovce jednotlivců i družstev.
 

Josef Krs

David Zadák z Ostrova získal tři poháry.
Foto: Josef Krs
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SPORT

Itálie, klášter San Frutuoso u Ligurského moře
Foto: autor textu

Oskarky v italském Lignanu Foto: Eva Žiláková

MISTR REPUBLIKY  
V BADMINTONU

PRIMA HORSELAND INFORMUJE

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

OSTROVSKÉ TWIRLERKY NA MISTROVSTVÍ SVĚTA

Mistrovství ČR seniorů se konalo 2. května  
v Dobřanech. Hrálo se ve dvou halách na osmi 
badmintonových kurtech dobře vybaveného 
nového komplexu tenisového areálu. Mile pře-
kvapil starosta Dobřan, když při zahájení projevil 
hluboké znalosti historie badmintonu. Po skonče-
ní turnaje dekoroval medailisty. Mistrovství bylo 
vypsáno pro sedm kategorií odstupňovaných po 
pěti letech, od 35 do 65+. Z oddílu badmintonu 
TJ Ostrov byl mezi téměř 100 účastníky i Jiří Má-
cha, startující ve věkově nejpokročilejší kategorii. 
V těch mladších startovali závodníci, hrající dosud 
nejvyšší soutěže. Gratulace patří i Blance Urban-
cové Pilmayerové žijící v Praze, odchovankyni  
a bývalé úspěšné hráčce oddílu. 
Ve své kategorii získala titul ve čtyřhře a bronzy za 
dvouhru a mix. Mácha ke třem medailím ze dvou 
předchozích mistrovství přidal tentokrát hned 
dvě: bronzovou za dvouhru a zlatou za čtyřhru, 
která znamenala, že se stal Mistrem ČR a zkom-
pletoval tak svou sbírku. Spoluhráčem byl Miro-
slav Košíček z Brna. Kromě výborných výsledků 
jeho kolegů na turnajích v tomto roce, byl i tento 
mistrovský titul příspěvkem k 50. výročí založení 
oddílu badmintonu TJ Ostrov.
 

Jiří Mácha

Stáj Prima Horseland o.s. z Vykmanova uspořádala 
již VI. ročník oblíbeného Pony pětiboje, Májového 
Prima Cupu. Účast byla hojná, výkony některých 
dětí a poníků úchvatné, počasí bylo také hodné, 
občerstvení bezedné a ochutnávka soutěžních cuk-
rářských výrobků maminek dětí výborná; a tak ne-
zbývá, než dodat: letošní Májový Prima Cup se opět 
vydařil! Celý den v prima atmosféře s prima lidmi  
a prima poníky! Vypsány byly tři kategorie v pětiboji: 
Lead rein či First riden, Mladý vystavovatel, slalom, 
barely a jízda zručnosti. Soutěžilo 21 dětí, na pro-
gramu bylo téměř 100 startů. Vítězkami pětiboje 
se staly: Johanka Tuháčková, Kristýna Voráčková  
a Natálka Ann Bílková. Druhá místa obsadily tři  
Kateřiny: Přiklopilová, Czechová a Čurdová. Třetí 
místa patřila Kamilce Novotné, Natálce Prokopové  
a Jarušce Špinderové. Zvláštní cenu obdržela nej-
mladší účastnice Prima Cupu, teprve tříletá Adélka  
Selyben, která přijela závodit až z Brna. Nebyla jedi-
nou přespolní účastnicí, představily se nám i týmy  

Z médií se dovídáme o mistrech republiky, Ev-
ropy i světa z nejrůznějších sportovních odvětví. 
Ostrovské Oskarky již víc než 10 let dělají twir-
ling a jsou v tom opravdu dobré: celou tu dobu 
drží tituly mistryň ČR téměř ve všech kategoriích  
a pravidelně se účastní evropských šampionátů. 
Co je twirling? Jde o nadstavbu mažoretek, kdy je 
používána hůlka, ale pohyb těla odpovídá moder-
ní gymnastice. Tréninky nejsou vůbec maličkostí. 
Rozhýbat celé tělo, pracovat s hůlkou, dodržovat 
přesně prvky dle daných mezinárodních kritérií, 
navíc sladit choreografii s rytmem hudby vyžadu-
je velké soustředění, vytrvalost a píli. Chceme-li 
zůstat na nejvyšších stupních, trénujeme třikrát 
týdně a vždy před soutěží ještě intenzita trénin-
ků houstne. Twirleři z celé ČR nám šlapou na paty  
a dohánějí nás i díky tomu, že za těch 10 let vy-
rostly v Ostrově twirlerky, které pomáhají v pří-
pravě závodníků ve všech krajích. Přitom se naše 
děvčata stále učí a zdokonalují na campech ve 
Francii, Švýcarsku, pod vedením trenérů z Ameri-
ky a Holandska. Právě v těchto zemích je twirling 
dokonce součástí školního vyučování, v Americe 
jsou twirleři i na profesionální úrovni.

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 K. Vary. 
Více na: www.turiste.webpark.cz
 

RNDr. František Wohlmuth

Kalendář veřejných turistických akcí v červnu

6. června:   Turistika s vnoučaty; Turistický den 
u Bismarckovy rozhledny u Chebu    

13. června:   Zámky v okolí Loun; Vršovice, Blšany, 
Citoliby                                      

20. června:  Karlovy Vary, KV50 Karlovarský letní 
slunovrat; Mezinárodní turistická 
akce s trasami od 15 do 40 km

27. června:   Svatojakubskou cestou z Plešnice 
přes Stříbro do Kladrub (2 dny)

Letos začátkem roku získaly Oskarky další titul 
mistryň ČR v kategorii juniorek a seniorek. Vybo-
jovaly si postup na dubnové MS v italském Ligna-
nu. Sjeli se zde twirleři z 16 států světa. Nechyběla 
téměř třísetčlenná výprava z Ameriky, výpravy  
z Kanady, Holandska, Francie, Ruska a Rumunska. 
Česká výprava závodnic byla oproti ostatním re-
lativně malá. Přesto 17 z nich bylo z Ostrova. Sou-
těžily ve všech důležitých disciplínách (hlavně tý-
mových) a vedly si výborně. Na titul mistrů světa 
sice nedosáhly, všechny se však umístily v první 
desítce. Skvěle tak reprezentovaly naši republiku, 
potažmo město Ostrov. Všichni jsme si z mistrov-
ství odvezli cenné zkušenosti i jedinečné dojmy. 
Rádi bychom poděkovali všem, kdo se jakýmkoli 
způsobem podílejí na práci a úspěchu ostrov-
ských Oskarek: Městu Ostrov, MDDM Ostrov, rodi-
čům, švadlenám, které šijí kostýmy a hlavně Lucii, 
Janě, Terezkám, Denise, Marušce, Pátě, Andree, 
Adélce, Camillce, Dominice, Nikolce, Kačence  
i ostatním, které s nimi pilně trénují, ale v nomina-
ci na ně nezbylo místo.
 

Eva Žiláková, trenérka

z Aše, Mariánských lázní a Chebu. 
Děkujeme všem sponzorům a partnerům, bez kte-
rých by se tato akce nemohla uskutečnit, dále celé-
mu týmu Prima Horseland klubu a všem přátelům  
a rodičům, kteří rovněž přiložili ruku k dílu. Nezbý-
vá než popřát, ať se všichni ve zdraví a s úsměvem 
za rok opět sejdeme a dětem ať poníci pěkně jdou! 
(Více o akci vč. fotogalerií na: www.primahorseland.
snadno.eu, nebo FB: Stáj Primahorseland.) V červnu 
se opět chystáme s poníky na Mezinárodní šampio-
nát welsh pony&cob v Hradci Králové a povozit se 
můžete přijít do Zámeckého parku v rámci akce Den 
pro Ostrov. 
Letošním pilotním projektem naší stáje je organizá-
torství I. Karlovarské welsh pony&cob show v Neba-
nicích u Chebu (25. a 26. července). Dvoudenní akce, 
výstava spojená s rozmanitými soutěžemi pro děti, 
zkrátka tip na rodinný prázdninový víkend.
 

Denisa Pačanová, předsedkyně klubu
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ČTENÁŘSKÉ PŘÍSPĚVKY

PSI VE MĚSTĚ

MY JSME VÁLKU PROHRÁLI

PODĚKOVÁNÍ OSTROVSKÝM POLICISTŮM

Touto cestou bych chtěla ze srdce poděkovat 
prap. Peteru Bilaničovi a prap. Jiřímu Selberovi  
z Policie ČR Ostrov za to, jaký udělali 8. května 
večer neskutečně dobrý skutek. Moje maminka 
byla na procházce s našimi pejsky, když na vol-
no puštěný pes velkého silného plemene napadl 
naši čivavu, Šreka. Oba pánové to viděli, okamžitě 
zastavili a zasáhli. Potom odvezli moji maminku 
i se zraněným krvácejícím pejskem ke zvěrolé-
kařce, která však odmítla pomoct a poslala je 
někam úplně jinam. Pan Bilanič i pan Selber ne-
váhali a po svolení svého nadřízeného pomohli 
mojí mamince dovézt Šreka k veterináři, kde  
o něj bylo konečně postaráno. Nejenže zachránili 
život našemu čtyřnohému členu rodiny, ale velice 
pomohli i mojí mamince, která má své dva pejsky 
jako své děti. Určitě by se zhroutila, kdyby nebylo 
těchto obětavých policistů. Tak dobré srdce a vůle 
pomoci se už jen tak nenajde. Ještě jednou vel-
mi děkuji těmto nesmírně dobrým lidem za mě  
a moji maminku Alenu Vrchotickou, a samozřej-
mě i za našeho Šrekulku.
 

Čtenářka Zuzana
 
BEZOHLEDNOST OHROŽUJE PSY I LIDI

V poslední době se v našem městě opět rozmáhá 
nešvar pouštět psy bez vodítka „na procházku“. 
Jako naschvál se skoro vždy jedná o velká ple-
mena, nejspíš proto, že jejich majitelé se nemusí 
bát, že by jejich miláčkovi jiný pes ublížil. A pak 
stačí potkat s obyčejným „voříškem“ na vodítku 

Oslavy významných státních událostí jsou v Česku 
problematickou záležitostí díky tomu, že jsme 
je museli 40 let slavit povinně a mnohé z nich 
nám byly z ideologických důvodů překrucová-
ny. Proto mě nijak nepřekvapilo, že na pietní akt  
u příležitosti konce války přišla 8. května k Měst-
skému úřadu jen hrstka lidí a akci organizovali 
místní komunisté. Zřejmě díky vědomí, že vý-
znam této události nijak nepřekroutili. O to vět-
ší překvapení mě čekalo v pondělí. Jen tak, aby 
řeč nestála, jsem se zeptal jednoho známého, 
jak slavil den osvobození. Výraz „den osvoboze-
ní“ jsem použil spíš k určení konkrétního dne, 
než abych upozornil na jeho význam. Vyrazil by 
mi dech, kdyby řekl, že byl na nějaké pietní nebo 
oslavné akci. Úder přišel, ale jiný: „My jsme válku 
prohráli.“ Ačkoliv mi zatrnulo, nechtěl jsem dělat 
ukvapené závěry a pro jistotu jsem se zeptal, kdo 
tedy měl vyhrát. „Führer,“ odtušil jeho syn, loňský 
maturant, s pohledem upřeným do stolu. Nálada 
byla na bodu mrazu a po nemnoha dalších větách  
a s konstatováním: „Nebýt osvobození, tak bych 
tu nebyl,“ jsem odešel. Jména nejsou podstatná, 
zatím. Nechci rozpoutávat hon na čarodějnice, to 
nikdy nepřineslo nic dobrého. Nevím, jak vážně 
a do jakých důsledků by otec a syn byli ochotni 
hájit tento názor, ale vím, že úplně nevážně to ne-
řekli. Raději bych se v dohledné době dozvěděl, 
jaké křivdy jsou na nich zde v Ostrově páchány, 

takového volně puštěného „machra“, a už jen 
díky strachu, který jistě druhý pes cítí jak z pá-
níčka, tak z jeho uvázaného pejska, může dojít  
k neštěstí. Já sama mám zkušenost, kdy dobrman 
napadl mého jezevčíka, a přestože dobrman měl 
košík, tak tím, že nebyl uvázaný, způsobil mému 
psovi zranění, kvůli němuž několik dní nechodil 
a musel dostávat injekce proti bolesti. Je to snad 
náhoda, že za několik let poté jiný velký pes bez 
vodítka prokousl mému jezevčíkovi břicho? Nyní 
mám menšího pejska z útulku, který už si v životě 
jistě prožil nemálo trápení, a stále musím dávat 
pozor, protože jakmile někam jdeme, ať po měs-
tě, nebo třeba do parku, všude potkáváme volně 
pobíhající psy, a mnohdy ani majitel není v dohle-
du! Pokud to jen trochu jde a vidím takového psa 
včas, stačíme utéct nebo přejít na druhý chodník, 
ale vždy mě rozčílí, jak bezohlednost druhých 
kazí radost z procházek nejen nám, dodržujícím 
předpisy, ale i našim pejskům, kteří jsou uvázaní 
na vodítku.
Zajímalo by mě, zda existuje nějaká účinná od-
borná rada, jak se v takové chvíli zachovat, když 
volně pobíhající pes přiběhne k uvázanému pej-
skovi – co udělat, aby se předešlo tragédii? Ale 
předem prosím: neraďte nám, abychom zachovali 
klid, protože to lze v takové chvíli jen velice těžko 
splnit.
 

Natálie K., Ostrov
 
Protože se nám sešly dva příspěvky na podobné 
téma, požádali jsme chovatelku a cvičitelku psů 
o odbornou radu, jak se v podobných situacích 
zachovat.

CO DĚLAT PŘI STŘETU S CIZÍM PSEM?
 
V první řadě je třeba říci, že jednoznačná odpo-
věď neexistuje. Nelze stanovit jednu metodu, 
aplikovatelnou na všechny. Mnohdy je přehnaná 
reakce na škodu. Jsou zde však zásady a rady, kte-
ré platí vždy: Nikdy neutíkejte! Nezvedejte svého 
psa do náruče! Útočící pes by vás pokousal do ru-
kou, takže byste svého psa stejně pustili, navíc mu 
tím odhalujete jeho nejcitlivější a nejzranitelnější 
část těla – břicho. Toto gesto, kdy „chráníte“ vlast-
ního psa v náručí, může druhého naopak vypro-
vokovat k útoku.
Důležité je všimnout si, jestli cizí pes k vašemu 
přistupuje z boku, zezadu nebo přímo; z toho lze 
celkem jasně usoudit, jak moc dominantní pes 
to je. Poměrně účinnou pomůckou, kterou nelze 
opomenout, je paralyzér, ať už elektrický, nebo 
ve spreji (tzv. „pepřák) – ale tady zase hrozí, že se 
člověk netrefí a ublíží i svému psovi. Uvedu ně-
kolik zkušeností přímo ze života, které pomohly 
zachránit situaci: Svého psa hodit za sebe a posta-
vit se útočícímu psovi sám: udělat ze sebe „toho 
většího“ a vystoupit proti útočníkovi, takzvaně ho 
„uřvat“ („mazej, vypadni“ atd.). Pokud však exis-
tuje možnost, že se jedná o skutečně agresivního 
psa, tak pokud je to možné (i když to asi bude znít 
směšně), hodit svého psa třeba do popelnice, za 
plot, za dveře obchodu atd., prostě ho odklidit  
z cesty.
 

Ing. Aneta Hoffmeisterová, 
ZKO Ostrov - Veseřice

že by jim byl milejší diktátorský nacionální socia-
lismus. NSDAP jej ve svém líbivém volebním pro-
gramu namalovala narůžovo. Možná si ti dva jen 
nedovedou představit, že by se v něm cítili stejně 
„dobře i svobodně“ jako lidé v Československu  
v letech 1948-1989. Jsem přesvědčen, že by ne-
náviděli svého vůdce a stranu stejně vytrvale, 
jako většina zdejších obyvatel komunisty a jejich 
zřízení v letech, kdy měli peníze a nebylo je za co 
utratit. V letech, kdy jen ti poslušní a názorově 
jednotní směli studovat, řídit továrny a cestovat. 

Květinu tentokrát věnuji vám všem, kteří se tu 
cítíte nepohodlně, a prosím: zkuste osvobodit 
svou mysl od truchlení nad neúspěchy i křivdami 
a hledejte jiná řešení než ta, která stála stovky mi-
liónů lidských životů. Lidí, kteří jsou ochotni dob-
rovolně spolupracovat na odstranění problémů, 
je v našem městě dost. Stačí jen slušně požádat  
a nabídnout protislužbu.
 

Text a foto: Miloslav Liška
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 VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA O CENY

TAJENKA KŘÍŽOVKY

Znění tajenky z minulého čísla: „Šest kapel v Zámeckém parku Majáles“. Ze správných odpovědí byla 
vylosována Margita Hrádelová, která vyhrála dvě vstupenky na komedii s Bohumilem Kleplem v jediné 
a hlavní roli, nazvanou Vysavač. Výherkyni samozřejmě gratulujeme.

Vážení čtenáři – luštitelé, tentokrát jsme se rozhodli zpestřit vám luštění ještě jednou hádankou na-
víc: Poznáte, které místo (ulici) zobrazuje fotografie Aloise Matuly na titulní straně tohoto měsíčníku? 
(Odpovědi nebudou mít vliv na vaše zařazení do slosování výherců, pokud budete mít správně ta-
jenku). Tajenku zasílejte na: irejan@seznam.cz (nebo sefredaktor@dk-ostrov.cz), případně doručte do  
IC Domu kultury nejpozději do 15. června. Ze správných odpovědí opět vylosujeme výherce, který získá 
vstupenky na některou z akcí DK.

Tvorbu křížovky zajišťuje grafická společnost Alfasoft s.r.o.

Milí čtenáři, pokud jste nám zaslali svůj příspěvek, ale na stránkách měsíčníku jej marně hledá-
te, je možné, že pro něj nezbylo v tisku místo; možná jej najdete na našich webových stránkách:  
www.ostrovskymesicnik.cz. Redakce OM

SVAZ DIABETIKŮ INFORMUJE

Naše organizace pořádá 6. června 2015 zájezd do 
parku Boheminium v Mariánských lázních. Od-
jezd je v 9.00 hod. od kanceláře ostrovského Sva-
zu diabetiků, cena za dopravu a vstup je 180 Kč 
za osobu. Přihlásit se a zaplatit zájezd v kanceláři 
Svazu diabetiků je možné každý čtvrtek od 15.00 
do 17.00 hod. Upozorňujeme, že kancelář ÚO SD 
bude od 1. do 31. července uzavřena.
 

Judita Ilková, předsedkyně

NEJSILNĚJŠÍ MUŽ OSTROVA

Fitness Atlantis pořádá 6. června od 13.00 hod. již 
17. tradiční soutěž Nejsilnější muž Ostrova. Závod 
v těžkých silových disciplínách, při kterých tuhne 
krev v žilách: Magnussova silová dráha, Kruh Bar-
bara Conana, zdvih osobního automobilu a další. 
Letos je soutěž součástí českého poháru Strong-
man amatér. Vstup volný.
 

Karel Kunz

ÚSMĚV NA CELÝ ŽIVOT

U příležitosti Světového dne ústního zdraví  
(20. březen), jehož letošním mottem je: Úsměv na 
celý život, oslovila Stomatologická klinika 1. LF UK 
a VFN Praha mezi jinými i náš měsíčník s nabídkou 
základních i méně známých pravidel péče o chrup. 
V tomto a některých dalších číslech OM přineseme 
stručný výběr informací, jež mohou přispět nejen 
ke zdraví zubů, ale i celého organismu.

Ne každý umí pečovat o zuby správně
Návštěvy zubního lékaře a dentální hygienistky  
každých šest měsíců pomůže zachytit včas nejen 
kaz, ale odhalí i nesprávnou péči o chrup. Ne každý 
ví, jak účinně a správně zuby čistit. Používání mezi-
zubních kartáčků a nití umožňuje vyčištění i méně 
dostupných míst. Antibakteriální ústní voda čistí 
sliznici a odstraní zbytky plaku. Žvýkačky bez cukru 
zvyšují produkci slin, jež neutralizují škodlivé kyseli-
ny a posilují zubní sklovinu.

Kdy poprvé s dítětem k zubaři
Rodiče by měli navštívit zubního lékaře už mezi 
půlrokem a rokem života dítěte. Dítě musí vidět, že  
i rodiče si pravidelně čistí zuby. Své dítě naučí pro-
vádět správně ústní hygienu a vysvětlí mu souvise-
jící složení stravy, zejména omezení cukrů. Večer po 
vyčištění zubů by mělo dostat už jen čistou vodu 
(ve spánku výrazně klesá produkce slin, které ve 
dne pomáhají očišťovat zuby a částečně je chrání 
proti kazu).

Péče o snímací zubní náhrady
Na preventivní prohlídky by měli chodit i lidé s cel-
kovou snímací náhradou. Včas tak objeví a mohou 
léčit např. dráždění a otlaky sliznic, mykotické infek-
ce nebo opotřebení náhrad, které pak neplní svou 
funkci. O náhrady je třeba pečovat podobně jako  
o vlastní zuby: umývat je a čistit, hlavně večer.

Zdroj: www.sduz.cz
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