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Na setkání se dostavilo celkem dvanáct zástupců obcí a měst. | Foto: Walburga Mikešová

Představitelé města a pracovníci MěÚ
Ostrov se setkali 16. února se starostkami
a starosty obcí/měst správního obvodu
ORP Ostrov. První se ujal slova starosta Ostrova Pavel Čekan a mj. představil
Jarmilu Boškovou, starostku Doupovského Hradiště, jež bylo po územní reformě
začleněno do ORP Ostrov. Alena Niklová
seznámila přítomné se změnami v oblasti
účetnictví a daňové politiky. Alexandra
Fürbachová upozornila na různé možnosti dotací z nejrůznějších fondů. Miroslava
Světlíková hovořila o komunitním plánování soc. služeb, aktivitách Triády i problematice pěstounských rodin a jejich podpoře
krajem. Jana Punčochářová představila
novelu zákona o pozemních komunikacích a změně působnosti speciálních stavebních úřadů. Ladislav Jiskra informoval

o registračních značkách na přání a změnách ve vydávání cestovních dokladů. Dále
se hovořilo o Dopravním podniku města
Ostrov, projektu „Analýza rizik a bezpečnostní studie u příspěvkových organizací
města Ostrov“, budování lehkoatletického
areálu a hřiště pro malé fotbalisty, provozu
zimního stadionu, destinačním managementu ad. Setkání zakončilo pozvání na
výstavu Toskánští Habsburkové a ostrovské panství 1808-1918 a Ostrovské městské slavnosti 2016.
Správní obvod ORP Ostrov zahrnuje
14 obcí a měst: Abertamy, Boží Dar, Doupovské Hradiště, Hájek, Horní Blatnou,
Hroznětín, Jáchymov, Krásný Les, Merklín,
Ostrov, Pernink, Potůčky, Stráž nad Ohří,
Velichov, Vojkovice. Přítomno bylo 12 starostek/starostů z celkového počtu.

NEMOCNICE OSTROV
Andrea Zvolánková, PR specialista NO

Průzkum Nemocnice ČR 2016 probíhá do 31. srpna 2016. Do něj se i letos
zapojila Nemocnice Ostrov. Loni jsme
získali dvakrát I. místo v anketě Nejlepší nemocnice kraje v kategorii spokojenosti hospitalizovaných pacientů
a v kategorii spokojenosti zaměstnanců.
Ocenění si velice vážíme, všem pacientům i zaměstnancům děkujeme za hlasy
a důvěru v naši péči. Doufáme, že nás
podpoříte i letos.
Od 5. dubna u nás začínají další předporodní kurzy pro nastávající maminky
pod vedením porodní asistentky a dále
každé úterý 16.00-18.00 hod. Cena
kurzu je 500 Kč a je určen pro těhotné od 25. týdne těhotenství. Partneři
se mohou zúčastnit páté a šesté lekce.
Součástí kurzu je prohlídka porodního
sálu a mj. i možnost konzultace s porodníkem, anesteziologem, pediatrem
a zdravotní sestrou novorozeneckého

oddělení. Přihlásit se je možné i během
probíhajícího kurzu. Schéma přednášek:
prenatální období, fyziologický porod,
nefyziologický porod, šestinedělí, kojení a péče o novorozence a kojence. Bližší
informace na tel. 353 364 149.
V nemocnici nyní probíhá kvalifikační
kurz k získání odborné způsobilosti pro
výkon povolání „sanitář“, který bude
ukončen 28. 6. 2016. Po složení požadovaných teoretických a praktických
zkoušek získají absolventi kurzu akreditaci platnou pro všechna zdravotnická
zařízení v ČR. Cílem kurzu je připravit
účastníky k výkonu povolání sanitáře,
aby byli schopni zajistit základní ošetřovatelskou péči, poskytnout nezbytnou první pomoc a psychologicky přistupovat k nemocnému. Absolvent získá schopnosti respektovat materiální
a finanční zdroje a získá předpoklady
k týmové práci s příslušníky jiných profesí ve zdravotnictví. Další sanitářský
kurz chystáme na jaro 2017.
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UPOZORNĚNÍ
PŘISPĚVATELŮM!
Irena Janečková, šéfredaktorka OM

Vážení a milí přispěvatelé, po mnoha
předešlých pokusech vás tímto znovu
a snažně prosím, abyste vždy podepisovali své články, zasílané do měsíčníku. Prosba platí pro všechny, i ty, kdo přispívají
pravidelně a myslí si, že už si jejich jména
a tituly budu pamatovat. V době kolem
data uzávěrky, ve velkém časovém stresu, je zpětné vyhledávání autora článku
a fotografií velmi nepříjemným zdržením.
Někteří z vás již své jméno pod textem
pravidelně uvádějí a já jim za to upřímně
děkuji. Těm ostatním budu velmi vděčná,
když je budou následovat.

PODĚKOVÁNÍ ZA
VYPLNĚNÍ ANKETY

MINISTRYNĚ ŠKOLSTVÍ
V OSTROVĚ
Podle Mgr. Lucie Mildorfové

Ministryně školství Kateřina Valachová
zavítala do Ostrova 14. března. Před budovou ZŠ J. V. Myslbeka a MŠ ji přivítali starosta města Pavel Čekan, místostarosta
Josef Železný, radní Pavlína Lišková, ředitel školy Martin Fous a jeho dva zástupci,
Václav Hruška a Věra Kučerová. Ke všem
se připojila poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Markéta Wernerová. Ministryně školství zamířila do školní
restaurace, kde se v průběhu neformálního posezení u prostřených stolů mj. probírala problematika financování asistentů
pedagoga, regionálního školství, zápisů do
1. tříd pro nový školní rok, finanční podpora budování tělocvičen, družin a jídelen ad.
Starosta města zmínil zkušenosti s dlouhodobě fungujícím systémem centrálního
stravování na ostrovských ZŠ, i jak se školy

Kateřina Valachová v rozhovoru s Pavlem Čekanem
Foto: Archiv MěÚ Ostrov

zdatně vypořádaly se zajištěním chodu družin v době prázdnin. Po obědě se všichni
odebrali na prohlídku vybraných učeben
a kabinetů, např. učebny přírodopisu, kde
se ministryně s jistým sebezapřením dotkla
užovky červené, nebo do tělocvičny, kde
si s nadšením zahrála s hochy z 8. A a B
přehazovanou. Na závěr ministryně školství s potěšením přijala pozvání na oslavu
letošního 60. výročí založení školy.

Mgr. Lucie Mildorfová, ved. OKS

Odbor rozvoje a územního plánování při
MěÚ Ostrov, ve spolupráci s projektantem
studie Ostrov – areál bývalých kasáren, připravil anketu, jejímž cílem bylo zjistit názory
a připomínky občanů související s rozvojem
zmíněného areálu. Anketa byla zveřejněna
na internetových stránkách města Ostrov
(www.ostrov.cz) a ve vybraných infocentrech města po celý únor 2016. Za tuto dobu
dotazník vyplnilo celkem 266 respondentů.
Dle výsledků ankety by si většina dotazovaných přála v území plochy pro rekreaci, sport
a jiné volnočasové aktivity, např. inline dráhu,
lanové centrum, horolezeckou stěnu apod.
Byl také zjištěn velký zájem o rozšíření stávajícího Ekocentra. Výsledky budou zohledněny v rámci zpracování studie, řešící budoucí
využití areálu. Touto cestou bychom rádi
poděkovali všem, kteří se zapojili a věnovali
svůj čas k vyplnění ankety.
inzerce

HLEDÁME LOGO MĚSTA
Miloslav Liška

Jeden z nejstarších ostrovských spolků,
které vznikly po roce 1989 – Spolek přátel města Ostrova z. s., si dovoluje oslovit
všechny občany města Ostrova, tedy i vás,
čtenářky a čtenáře Ostrovského měsíčníku.
Máme naše město rádi asi podobně jako vy
a chceme pomoci v jeho lepší a modernější propagaci nápadem, který není původně náš, ale líbí se nám. Vyplňte prosím

jednoduchý anketní lístek pod tímto článkem. Vaše odpovědi pomohou výtvarníkům a grafikům vytvořit návrhy jednoduché moderní značky/loga města Ostrova,
jež se bude moci používat na předmětech
a v situacích, ve kterých se klasický znak
města nehodí. S návrhy budete seznámeni a poté odborníci i zástupci občanů
Ostrova vyberou ten nejzdařilejší, na jehož
základě bude vytvořen kompletní grafický
manuál. Celý průběh akce i naše další aktivity můžete sledovat na internetových
stránkách: www.prateleostrova.cz. Pokud
anketní lístek vystřihnete z Ostrovského měsíčníku, vyplníte jej a donesete do
„foto na náměstí“ (bývalá Kniha), dostanete
bezplatně malý dárek. Akce je anonymní
a k ničemu vás nezavazuje. Těšíme se na
vaše odpovědi a věřte, že žádnou pozitivní
odpověď nevyhodíme.



HLEDÁ SE LOGO MĚSTA! - ZA ÚČAST DÁREK
Sběrné místo: Foto na náměstí (bývalá Kniha)

Co je podle Vás charakteristické pro město Ostrov?

Čím je podle Vás město Ostrov mimořádné?

Co by mělo obsahovat logo města Ostrov?

www.dk-ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz
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VÝSTAVU DOPLNILY NOVÉ EXPONÁTY
Mgr. Miluše Kobesová, kurátorka výstavy

Nové významné exponáty doplnily výstavu
„Ostrovsko a hornictví“. Současná expozice ve
Šlikovském křídle ostrovského zámku se od
konce letošního března rozrostla o tři nové
unikáty. Jsou to dva portréty, oleje na plátně,
Kašpara Schlika a Štěpána Schlika. Oba portréty jsou kopiemi z 18. století namalované
podle předloh německého renesančního
malíře Lucase Cranacha st. Oba obrazy jsou
zapůjčeny ze Státního hradu a zámku Lemberk, který je ve správě NPÚ ÚPS na Sychrově. Třetím nově vystaveným exponátem je
kopie originálu rodokmenu Schliků. Originál
na pergamenu nechal zhotovit ve II. polovině 19. století Ervín František Schlik (18521908), poslední majitel panství a zámku
Kopidlno. S laskavým svolením Města Kopidlno si lze tento unikátní rodokmen prohlédnout ve výstavních prostorách saly terreny.
Originál je uložen v depozitáři Regionálního
muzea a galerie v Jičíně. Rozšířením stávající

expozice o tyto unikátní sbírkové předměty
chce Město Ostrov přispět k oslavám 500.
výročí založení horního města Jáchymov
a 490. výročí od smrti Štěpána Schlika v bitvě
u Moháče r. 1526.

Rodokmen Schliků lze rovněž nově spatřit na zámku.
Foto: Archiv MěÚ Ostrov

TŘÍDĚNÍ NÁPOJOVÝCH KARTONŮ
EKO-KOM, a.s.

Krabice na nápoje patří mezi velmi populární obaly. Jsou tvořeny dvěma či třemi druhy
materiálů, přičemž hlavní součástí je vysoce
kvalitní papír (přes 70 % hmotnosti obalu).
Pro zajištění nepropustnosti je nápojový
karton vybaven polyetylenovou fólií, pro
zajištění trvanlivosti obsahu bývá doplněn
i fólií hliníkovou. Právě pro obsah vysoce
kvalitního papíru je vyhledáván papírnami jako zdroj cenné suroviny. Nápojový
karton se zpracovává stejně jako sběrový
papír, rozvlákňuje se. Zbylý odpad v podobě plastových a hliníkových fólií se v Evropě
používá zejména pro výrobu páry a tepla,
případně speciálních lisovaných výrobků.
V ČR se zpracováním nápojových kartonů
zabývají dvě papírny: v Bělé pod Bezdězem
a v Žimrovicích na Moravě. Proto se ještě
inzerce
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nápojový karton nesbírá ve všech obcích.
Obě papírny karton rozvlákňují, papírna
v Bělé navíc vyrábí z kartonů za tepla lisované desky, které se dají použít např. jako police do regálů. Odpad vzniklý z rozvláknění
lze použít i k výrobě stavebních desek, čímž
se zabývá společnost R.P.O. v Hrušovanech
u Brna. Třídit nápojový karton je velmi snadné, prázdný stačí jen vypláchnout malým
množstvím vody a pak předat na správné
místo, buď do nádob označených samolepkou, nebo do speciálních pytlů, které se po
naplnění odkládají na příslušná sběrná místa.
Po svezení se dotřídí, slisují a převezou do
papíren k recyklaci. V našem městě se karton třídí do žlutých nádob společně s plastem. Nádob na nápojové kartony je v obci
celkem 102. Nápojový karton se předává na
třídící linku v Otovicích, kde se dále dotřiďuje
a předává ke zpracování do papíren.

RADOST ZMĚNIT
NĚČÍ PŘÍBĚH
http://pomahame.itesco.cz

Máte nápad, jak vylepšit okolí, kde žijete?
Zapojte se do programu „Vy rozhodujete,
my pomáháme“, ve kterém Nadační fond
Tesco rozdělí celkem 2 700 000 Kč v 90
regionech ČR mezi projekty, zaměřené na
podporu lokálních komunit a svých zákazníků, např. na podporu revitalizace prostředí, vzdělávání, zdravého životního stylu, sociálně slabých a znevýhodněných
skupin, dětí nebo nezaměstnaných. Pro
více informací je třeba se podívat na výzvu
a vyplnit online formulář. Z přihlášených
organizací budou, ve spolupráci s odborným garantem – Fórem dárců, vybrány
v každém z 90 regionů tři organizace do
finále. Vítěz v každém regionu bude vybrán
na základě hlasování veřejnosti v obchodech Tesco v průběhu května. Každá
z vítězných neziskových organizací získá
30 000 Kč. Všichni mohou hlasovat a potěšit tak ty, na kterých ostatním záleží. Projekty lze přihlásit ještě do 3. dubna 2016.
inzerce

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chle
bře
evně
tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940
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ZÁZNAMY MĚSTSKÉ POLICIE
Ladislav Martínek

4. ÚNORA
Na ZŠ Májová se konalo již druhé představení pražské skupiny herců z Fóra pro
prožitkové vzdělávání. I nyní byla tématem
kyberšikana a její následky. Děti se formou
hraného vyprávění seznámily s tím, co je
kyberšikana, jak vzniká a jak může skončit,
pokud se nezačne včas řešit. V druhé části
mohly děti do příběhu zasáhnout a změnit
vývoj situace. Obě představení se pořádala ve spolupráci s MP Ostrov a OSVZ MěÚ
Ostrov.
5. ÚNORA
Strážníci MP Ostrov si po roce oživili
znalosti zdravovědy a poskytování první pomoci. I letos se jich ujali zástupci
ostrovské nemocnice, která se postarala o dovybavení záchranných brašen
strážníků a výměnu materiálu. Strážníci
se nezřídka dostávají do situací, kdy jsou
na místě události dřív než RZS, je tedy
nezbytné, aby byli na tyto situace po
všech stránkách připraveni.

6. ÚNORA cca 13.00 hod.
V ul. Masarykova zajížděla řidička auta
mezi dvě zaparkovaná vozidla a do jednoho nabourala. Místo aby se snažila kontaktovat majitele poškozeného auta, dala
klíčky svému spolujezdci, který její vozidlo
přeparkoval do vedlejší ulice. Netušila, že
zpovzdálí vše viděl strážník MP v civilu
a informoval kolegy. Pro ty nebyl problém
vozidlo nalézt a dojít si pro oba účastníky nehody. Poté přivolali dopravní policii,
která událost dále řeší.
10. ÚNORA 22.14 hod.
Hlídka přijala oznámení, že se u ZŠ Masarykova dobývá muž do kontejneru na
elektroodpad. Hlídka jej zastihla, jak se
z kontejneru snaží vytahovat odpad. Tvrdil,
že v kontejneru hledá pouze něco k jídlu.
Hlídka mu vysvětlila, že staré elektrospotřebiče se jíst nedají a z místa ho vykázala.
11. ÚNORA 21.30 hod.
Hlídka kontrolovala v ul. Moříčovská podezřelého, jenž nakládal do svého auta svářečku. Sice mu svářečka náležela, ale následnou
lustrací přes PČR bylo zjištěno, že muž má

STUDENTI ČVUT
SPOLUPRACUJÍ S MĚSTEM
Petr Gono, Odbor rozvoje a územního plánování

Studenti architektury pražského ČVUT
z atelieru architekta Borise Redčenkova si
vybrali město Ostrov pro své semestrální
práce. Ostrov prošel po dobu své historie
specifickým vývojem a na jeho území se
nachází několik unikátních urbanistických
a architektonických souborů, které mladé
architekty zaujaly a zároveň je inspirují pro
další tvorbu. Aby se mohli blíže seznámit
s architektonickým vývojem města, uspořádal pro ně 11. března Odbor rozvoje a územního plánování přednášku Lubomíra Zemana. Na tu navázala komentovaná prohlídka
města, kdy studenti navštívili Staré město,

JARNÍ VÍTÁNÍ
MIMINEK

Klášterní areál, park, ale i sídliště, Mírové
náměstí a architektonicky cenné objekty
restaurace Družba, MŠ Halasova, MŠ Krušnohorská a objekt nové SPŠ Ostrov. Společným tématem prací studentů je nevyužité
a zanedbané území mezi Jáchymovskou ulicí
a bývalou železniční vlečkou – území mezi
novým a starým městem, historií a současností. Studenti pro ně budou hledat možnosti využití tak, aby zohlednili stávající provozní
potřeby, ale zhodnotili i potenciál ploch. Po
dokončení budou své práce prezentovat
v ostrovském zámku, kde je zhlédne i široká
veřejnost. Věříme, že se dočkáme nových
a zajímavých nápadů a podnětů, jak naložit
s nevyužitým prostorem.

Studenti architektury se zajímají o naše město. | Foto: Archiv MěÚ Ostrov

vysloven zákaz řízení motorových vozidel.
Hlídky MP a PČR čekaly, až se muž s vozidlem rozjede. Poté se jej hlídka PČR pokusila
zastavit, ale muž na výzvy nereagoval a ujel.
Zastaven byl nakonec až v K. Varech další
hlídkou PČR. Dále bylo zjištěno, že řídil pod
vlivem omamných a psychotropních látek.
18. ÚNORA 14.59 hod.
Pracovnice infocentra v Domě kultury se
na hlídku obrátila s tím, že na dámských
toaletách spí muž. Hlídka jej ze záchodků
vyprovodila a vyzvala k prokázání totožnosti. Byl to sokolovský bezdomovec,
který na otázku, jak se dostal do Ostrova,
odpověděl, že je čaroděj a ve městě se
prostě zjevil. Jelikož byl v silně podnapilém
stavu a vzbuzoval veřejné pohoršení, převezla jej hlídka MP na záchytnou stanici.
Vybraná statistika činnosti v únoru:
počet přestupků 248. Blokově projednané přestupky/částka: 64/14 600. Osoby
převezené na PAZS (záchytka) Sokolov:
čtyři. Odchyt psa: osm. Prověřené alarmy:
devět. Přijatá oznámení občanů: 149. Kontrola heren: 96

Pavlína Lišková, RC Ostrůvek

Foto: Petr Malcát, Shaker studio

První jarní den zaplnil obřadní síň Staré radnice křik našich nejmenších: Lenky Talpášové,
Martiny Kopecké, Anety Tomešové, Dominika Krejzy, Marka Chomáta, Tomáše Kuneše,
Elly Kocourkové, Daniela Kamence, Barborky Flenderové, Nicol Mondek, Markéty Gernatové, Nadine Ben Salem, Elly Pokorné,
Kateřiny Nežatické, Ondřeje Hvězdy, Petra
Jandíka a Elišky Čekanové.
Starosta Pavel Čekan přivítal společně
se sudičkami Rodinného centra Ostrůvek
nové ostrovské občánky města, mezi nimiž
nechyběla jeho vnučka Eliška a malý Ondřej, poslední miminko roku 2015. Každé
miminko obdrželo na památku pamětní
list, sadu fotografií a videozáznam, na kterém je zachycena jedinečná atmosféra přivítání nově narozených miminek, maminky
dostaly kytičku a další drobné dárečky.

www.dk-ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz
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KABEL OSTROV
Ing. Libuše Benešová

Diváky kabelové televize čeká díky přechodu hlavní stanice na optickou síť zkvalitnění způsobu distribuce digitálního
signálu. Nová technologie bude v mnoha
směrech pružnější a perspektivnější.
Diváci jistě ocení zkvalitnění vysílání,
rychlejší ladění, u některých programů
nově EPG a především dalších 15 programů v HD rozlišení. Datum přechodu digitálního vysílání na optiku je stanoveno
na 4. dubna. V tento den dojde v ranních
hodinách k úplnému vypnutí digitálního
signálu kabelové televize. Dostupný bude
pouze analogový signál. Opětovné naladění všech digitálních přijímačů v domácnostech bude nutné v úterý 5. dubna v ranních
hodinách. O všech aktuálních změnách
jsou naši diváci podrobně informováni ve
zprávách, vysílaných na TV Ostrov.
Plán vysílání
7. dubna | 18.00 hod.
·· Zahájení programového bloku
·· Zprávy + Informační servis
·· Pořad: Kulturní měšec
·· Pořad: Archiv KT
13. dubna | 15.00 hod.
·· Přímý přenos jednání
Zastupitelstva města
14. dubna | 18.00 hod.
·· Záznam jednání Zastupitelstva města
21. dubna | 18.00 hod.
·· Zahájení programového bloku
·· Zprávy + Informační servis
+ Policejní zpravodajství
·· Pořad: S-MIX
·· Pořad: Škola hrou /ZŠ Masarykova/
28. dubna | 18.00 hod.
·· Zahájení programového bloku
·· Zprávy + Informační servis
+ Okénko z radnice
·· Pořad: Autoperiskop
·· Pořad: T.T.T.- Proměny
·· Pořad: Rozcestník
Změna pořadů vyhrazena! Jakékoli návrhy,
připomínky, dotazy (i pro naše hosty) telefonujte či zašlete SMS na: 777 572 089,
nebo pište na: marketing@tv-ostrov.cz.
Premiéra vysílání: čtvrtek 18.00 hod.
(v případě Zastupitelstva od 15.00 hod.).
Provozní doba kontaktního místa:
po 8.00-17.00 hod., út 9.00-17.00 hod.,
st 8.00-17.00 hod., čt 9.00-17.00 hod.,
pá 9.00-15.00 hodin.
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ZATEPLENÍ JEVIŠTĚ DK OSTROV
15 až 21°C. V prostoru půdy jsou rozvody požární vody do sprinklerů. Protože je
Práce na stavbě „Dům kultury Ostrov – prostor půdy od jeviště tepelně izolován,
zateplení jeviště“ skončily. V prostoru je zajištěno, aby voda v požárním systému
podkroví je nově instalována vzducho- nezamrzla. To zajistí termostat, který v přítechnická kanálová jednotka, jejíž pomocí padě poklesu teploty pod 6°C přes externí
bude teplovzdušně vytápěno jeviště tak, vstup zapne VZT jednotku na vysoký výkon
aby byla dosažena žádaná pobytová tep- a bez ohledu na nastavený režim uživatelota prostředí, aniž by se negativně ovliv- lem bude jeviště intenzívně vytápěno. Na
ňovalo vytápění hlediště. VZT jednotka půdu vniká venkovní vzduch a střecha je
bude udržovat nastavenou teplotu jeviště nezateplena. Pro omezení tepelných ztrát
je nyní podlaha zateplena. Hotový systém
má být vyregulován tak, aby společně se
stávajícím větracím systémem hlediště
byl prostor mírně přetlakový. Dýzy budou
nasměrovány tak, aby nebyly rozvlněny
kulisy a bylo dosaženu průniku vzduchu do
pobytové zóny jeviště. Uživatelsky je možné dýzy a regulační klapky nastavovat, aby
se systém vytápění přizpůsobil aktuálnímu
jevištnímu uspořádání. Stavbu provedla firma Stavoklima s.r.o., České Budějovice za
celkovou částku 1 512 118,00 Kč vč. DPH.
Foto: Archiv MěÚ Ostrov
Jarmila Rubešová, Odbor investic (kráceno)

AKTUALITY Z MĚSTA

VÝROČNÍ SCHŮZE DŮCHODCŮ
2015, s níž vystoupil předseda spolku
Antonín Majda. Zprávu o hospodaření
Zájmový spolek důchodců Ostrov se a revizi prezentovala Věra Derková;
3. března setkal se zástupci města na vyzdvihla zásluhy města Ostrov a Karlovýroční schůzi. Přestože je členská základ- varského kraje za to, že vydaly a již léta
na spolku početná (cca 340 členů) a velmi vydávají z rozpočtů dotace na podporu
činorodá, sešlo se oproti minulým letům a rozvoj spolkové činnosti seniorů. Došlo
„pouhých“ 63 účastníků. Přivítání se ujala i na zhodnocení kulturních aktivit: účasti
místopředsedkyně spolku Věra Sedláčko- na divadelních představeních, besedách,
vá. Kromě volby mandátové a návrhové výletech. K tomuto tématu si vzala slovo
komise (za radu spolku Miloslav Rambou- Anna Kubíková. Danuše Biolková promlusek, za členskou základnu paní Mrázová) vila o velkém zájmu o rekondiční plávaní
byla jednomyslně schválena rada spolku v Alžbětiných lázních v K. Varech a návštěpro volební období 2016-2021 ve složení: vy solných jeskyní. Závěrečné slovo patřilo
Antonín Majda, Miloslav Rambousek, Věra starostovi města Pavlu Čekanovi; nastínil
Sedláčková, Danuše Biolková, Františka představu vedení ostrovské radnice, jak
Zmeškalová, Květa Ťaptíková, Stanislava bude letos nakládat s finančními prostředPrachařová, Anna Kubíková, Věra Derková, ky rozpočtu města, jaké se uskuteční
Miluše Čekanová a Jana Pelíšková. Dalším investiční akce (lehkoatletický stadion,
bodem programu byla výroční zpráva šatny a zázemí pro ostrovské fotbalisty,
přístavba domova pokojného stáří, rekonstrukce vnitrobloků aj.). Dále podotknul,
že Ostrov nežije jen čilým
stavebním ruchem, ale připomněl i chystanou výstavu
na Staré radnici s názvem
„Toskánští Habsburkové
a ostrovské panství 18081918“, program oslav 25 let
trvání partnerství s městem
Rastatt a v úzké spolupráci
s Domem kultury plánované nové Ostrovské městské
Na výroční schůzi se dostavilo 63 seniorů. | Foto: Archiv MěÚ Ostrov
slavnosti.
Mgr. Lucie Mildorfová

ZÁPIS DO OSTROVSKÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL
pro školní rok 2016/2017
Ing. Bc. Dagmar Hríňová, OKS

Po dohodě zřizovatele s vedením ostrovských mateřských škol proběhne ve středu
20. dubna 2016 a ve čtvrtek 21. 4. 2016,
vždy od 10.00 do 11.00 hod. a odpoledne
od 14.00 do 16.00 hod. zápis dětí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2016 ve všech
mateřských školách v Ostrově.
Žádáme rodiče, aby navštívili při zápisu
pouze jednu mateřskou školu a s sebou
přinesli:
• rodný list dítěte
• občanský průkaz zákonného zástupce
(rodiče)
• cizinci potvrzení o pobytu dítěte na
území ČR
• u zápisu se domluvíte na termínu předložení potvrzení od dětského lékaře
Přednostně budou přijímány děti
v posledním roce před začátkem povinné školní docházky, děti s trvalým pobytem na území města, sourozenci již
zapsaných dětí a podle věku děti až do

naplnění kapacity jednotlivých mateřských škol. Děti, kterým k září 2016 ještě nebudou tři roky, mohou být přijaty
pouze v případě volné kapacity. O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí, v jakém
budou žádosti do mateřských škol
doručeny. Bližší informace naleznete
na webových stránkách jednotlivých
mateřských škol.
Názvy mateřských škol v Ostrově,
web adresy:
Mateřská škola Ostrov, Halasova 765,
okres Karlovy Vary, www.mshalasova.cz
Mateřská škola Ostrov, Masarykova
1195, okres Karlovy Vary, www.msmasarykova.estranky.cz
Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045
okres Karlovy Vary, www.mspalackeho.cz
Mateřská škola Ostrov, Krušnohorská
766 okres Karlovy Vary, www.mskrusnohorska.cz
Základní škola Josefa Václava Myslbeka
a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova
996, okres Karlovy Vary, www.zsjvm.cz

HASIČI NA LINCE 150
Milan Kuna, JSDH

V únoru jsme zasahovali u 10 událostí,
z nichž byly čtyři dopravní nehody, tři technické pomoci, dva požáry a jedna záchrana
osob. K dopravním nehodám jsme vyjížděli společně s jednotkami HZS Karlovy Vary
a Klášterec nad Ohří, na silnici u Boče, dále
silnice 221 / II, v ul. Hlavní třída a u sjezdu na Karlovy Vary. Nehody se obešly bez
vážných zranění. Na silnici z Ostrova do
Kfel jsme odstraňovali reklamní poutač,
který hrozil pádem do vozovky, v Severní
ul. jsme v panelovém domě otevírali zaseknuté dveře na toaletu a na vyžádání PČR
Ostrov jsme otvírali byt v Brigádnické ul.
V areálu ostrovské nemocnice jsme zasahovali společně s jednotkou HZS Karlovy
Vary při záchraně osoby, která hrozila skokem z okna; osobu se podařilo zachránit.
Požár budovy bývalé diskotéky v Březové
(KV) jsme likvidovali společně s dalšími
jednotkami HZS Karlovy Vary, Sokolov,
HZS ChZ Sokolov, SDH Březová, Tašovice,
Chodov (SO), Horní Slavkov (SO), Bečov
nad Teplou. Zásah trval až do časných
ranních hodin, naše jednotka se vrátila na
základnu po 7.00 hod.

LINKA POMOCI
116 006

Připomínáme čtenářům existenci nové,
bezplatné, nonstop telefonní Linky pomoci obětem kriminality a domácího násilí
s celoevropsky harmonizovaným tel. číslem 116 006. Mohou se na ni obracet
všichni, kdo se cítí být obětí jakékoli formy násilí, jsou svědky násilí v okolí nebo
se obávají, že k násilí dojde. Provoz služby
finančně podporuje Nadace Open Society
Fund Praha a program Dejme (že)nám šanci, financovaný z Norských fondů.
Více na: www.linka-pomoci.cz
inzerce

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách.
Stáří 14–19 týdnů.Cena 149–180 Kč/ks.
Prode j se uskuteční:

23. DUBNA, 21. KVĚTNA
a 25. ČERVNA 2016
OSTROV – U ČERP. ST.
BENZINA V 16.00 hod.
Při prodeji slepiček
– výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Informace: Po–Pá od 9.00 do 16.00 hod.
Tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

www.dk-ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz
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DOTAZNÍK

Proč bychom se všichni měli zajímat o sociální služby?

Prioritou komunitního plánování soc. služeb
je plánovat skutečné potřeby ve směru od
občana k zadavateli a k poskytovateli. Každý se může ocitnout v životní situaci, kdy
bude potřebovat pomoc pro sebe či své blízké. Nejen nemoc, složitá situace, ale i s přibývajícím věkem spojené ubývání sil, kdy
bez pomoci druhých ubývá možnost vést
plnohodnotný život a zvládání každodenní
soběstačnosti. V ostrovském regionu funguje síť poskytovatelů s nabídkou sociálních,
sociálně-zdravotních služeb a volnočasových aktivit. Triáda Ostrov, skupina komunitního plánování, poskytovatele služeb a aktivit zmapovala a průběžně vás o nich informuje. Ve spolupráci a za podpory představitelů
města byly zpracovány a průběžně vydány
dva katalogy se seznamem poskytovatelů
služeb a aktivit pro občany. Aktuální informace sděluje Triáda prostřednictvím webových
stránek města a zveřejňuje v Ostrovském
měsíčníku. Katalog je v k nahlédnutí na MěÚ
Ostrov, u praktického lékaře a ostatních
státních a jiných institucí, kam byl distribuován. Chtěli bychom vás pozvat ke spolupráci
na komunitním plánování a požádat tímto
o uvedení skutečných potřeb do dotazníku
a dle aktivního zájmu uvítáme i vaši přímou
účast v pracovních skupinách Triády.
Dotazník je také zveřejněn na webu
města Ostrova s odkazem na Sociální politiku (kpss).
Pro kontakt a odeslání lze využít náš
email: kpss@ostrov.cz
Vyplněný dotazník prosím odevzdejte
v infocentru Domu kultury nebo na Podatelně Městského úřadu Ostrov. Děkujeme
Vám za spolupráci a čas strávený při vyplňování dotazníku.

1. Pohlaví:
Žena
Muž
2. Kolik je vám let?
18-26 let
27-49 let
50-64 let
65-80 let
nad 81 let
3. Máte přehled o sociálních a sociálně-zdravotních
službách a volnočasových aktivitách ve vašem okolí?
Ano
Ne
4. Kde získáváte informace o výše citovaných službách
a aktivitách? (Zakroužkujte i více možností.)
Městský úřad
Úřad práce
Internet – webové stránky města
Ostrovský měsíčník
Poskytovatelé sociálních služeb
Lékař
Známí/rodina
Katalog poskytovatelů sociálních, sociálně
zdravotních služeb a volnočasových aktivit
ostrovského regionu
Jiné – uveďte kde
5. Využíváte v současnosti nebo jste v minulosti
využil(a) některou z nabízených služeb nebo aktivit?
Ano
Ne
Jakou?
6. Pokud ano, jakou službu nebo aktivitu jste využil(a)
a jaká je či byla vaše spokojenost?
Výborná
Dobrá
Dobrá s výhradou
Špatná
8. V případě, že by služba nebo aktivita, kterou využíváte
nebo chcete využívat vy nebo osoba, o kterou pečujete,

byla poskytována ve vyšší kvalitě, avšak za vyšší cenu,
byl(a) byste ochoten/ochotna si za lepší nebo za rozšíření
služby nebo aktivity připlatit?
Ano
Ne
9. Jaké služby nebo aktivity ve vašem okolí postrádáte
a rádi byste je vy, vaši blízcí či známí využívali? (Více
možných odpovědí)
Pomoc s péčí o seniory
Pomoc s péčí o zdravotně postižené osoby
Pomoc dětem, rodinám a mládeži
Pomoc s drogovou závislostí
Pomoc s duševním onemocněním
Bezplatné poradenství (právní, základní,
odborné, finanční)
Neplacená forma pomoci, např. dobrovolníci
Sousedská výpomoc
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Noclehárnu
Hygienické centrum
Rozvoz obědů
Pobytovou pomoc
Podporu samostatného bydlení
Nic nepotřebuji, situaci si vyřeším sám ve
spolupráci s rodinou
Jiné (doplňte jaké)
10. A) Využil(a) jste a pomohl vám seznam informací
vydaných v Katalogu sociálních služeb z roku 2009 pro
občany ostrovského regionu nebo v aktualizovaném
vydání r. 2015?
B) Máte informace o komunitním plánování
v ostrovském regionu?
C) Sledujete a pomáhá vám činnost a předkládané
informace Triádou?
Ano
Ne

UDÍLENÍ CENY „Ď“

a autorské promítání dokumentu Obnova ostrovského zámku

několika reportáží v pořadu Toulavá kamera.
Své dílo komentuje: „Jedná se o 25minuDuben je opět ve znamení celostátní akce tový dokument, který vznikal v těsné spo„Brány památek dokořán“, kdy se členská lupráci s Lubomírem Zemanem a velkou
města připojují k Mezinárodnímu dni pamá- pomoc při natáčení zajistila společnost
tek a sídel. Konkrétně ve čtvrtek 28. dubna Jurica a.s. Díky jejímu pochopení a podpoře
dojde k propojení akcí na poli kultury i his- bylo možné dostat se s kamerou bezpečně
torie v prostorách Dvorany ostrovského tam, kam bylo třeba. Hudbu pro film složil
zámku. V 17.00 hod. vás zveme na udílení Pavel Poledníček, s nímž jsem spolupracoval
krajské a městské ceny „Ď“, která je veřej- už dříve. Město Ostrov zajistilo přístup do
ným poděkováním všem nominovaným, objektu a konzultace pro vytvoření rámcové
kteří se v Ostrově zasloužili o kulturu či podoby snímku. Autorská volnost při výrocharitativní pomoc. Na ně naváže promítá- bě snímku byla pro mne značná, což povaní časosběrného dokumentu, mapujícího žuji za mimořádný projev důvěry; za to patří
obnovu ostrovského zámku od jara 2012 můj velký dík zástupcům města. Ve filmu je
do podzimu 2015, a setkání s lidmi podíle- zaznamenáno několik zásadních objevů, ktejícími se na jeho tvorbě. Hlavním tvůrcem ré odkryly stavební práce v zámku, a my jsme
dokumentu je Stanislav Hrubý, mj. i autor je zachytili ve spolupráci s historiky. Natáčeli
Eliška Failová
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jsme i v kanálech, které kdysi napájely vodou
Zámecký park, nazývaný osmým divem
světa. Pro mě byla možnost být přítomen
u obnovy zámku velkou ctí a doufám, že po
zhlédnutí filmu budou i diváci na své město
zas o něco pyšnější. Dokončení obnovy zámku ani filmu se ale bohužel už nedočkal můj
tatínek, který mě učil nejen mít rád Ostrov,
ale také být filmařem. Obnova ostrovského
zámku je tak posledním snímkem, který jsme
začali spolu. I proto je pro mě filmem hodně
osobním a výjimečným.“
Pokud jste jmenovaný dokument dosud
neviděli, využijte možnosti jej zhlédnout
i s komentářem odborníků, kteří se zasloužili o jeho vznik. Bezpochyby zazní řada
zákulisních informací i zajímavostí a autor
filmu zodpoví všechny případné dotazy.

AKTUALITY Z MĚSTA

DOMOV KVĚTINKA
je služba poskytována, byl r. 2011 zrekonstruován pouze k tomuto účelu a přizpůsoben k péči o osoby, které se v důsledku
pokročilého věku nejsou o sebe schopny
dostatečně postarat, aniž by utrpěly psychickou či fyzickou újmu. Kapacita je 46
lůžek. Na klienty působí domácím prostřeDomov pro seniory se nachází v maleb- dím a personál poskytuje každému uživaném podhůří Krušných hor, nedaleko cen- teli individuální péči k prožití důstojného
tra města Ostrov. Naše soukromé zařízení stáří. Klienti nejsou izolováni od spoleposkytuje sociální a zdravotní služby pro čenského prostředí, pracujeme s nimi při
osoby od 60 let s kombinovaným i zdra- aktivizačních činnostech, dle individuvotním postižením a seniory se sníže- álních plánů a jejich psychických a fyzicnou soběstačností s potřebou celodenní kých možností. Péče spočívá v poskytnutí
nepřetržité péče. Domov Květinka nabízí ubytování, stravy včetně pitného režimu,
domácí prostředí a individuální péči klien- pomoci při zvládání úkonů při péči o vlasttům takovou formou, aby mohli žít běž- ní osobu, při osobní hygieně, v poskytnutí
ným způsobem života a s podporou nabí- podmínek pro osobní hygienu, sociálně
zených sociálních služeb prožít důstojné terapeutické činnosti a pomoci při uplatstáří i s účastí rodiny. Objekt, ve kterém ňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí. Všechny činnosti provádíme ve spolupráci s rodinou
klienta, příbuznými a ošetřujícím lékařem. Službu provozujeme 24 hodin denně celý rok
a je zajištěna kvalifikovaným
personálem. Strava, prádelna,
odvoz biologického odpadu,
pedikúra, manikúra jsou zajištěny smluvně.
Naším mottem je: „Krásní
mladí lidé jsou hříčkou přírody,
ale staří lidé jsou umělecká díla.“
Klientky Domova připravují domácí pečivo. | Foto: Archiv MěÚ Ostrov
(Johann Wolfgang von Goethe)
Marie Marcinková

PODNIKATELSKÉ FÓRUM 2016
Mgr. Lucie Mildorfová, ved. OKS

statutární ředitel Ostrovské teplárenské, a.
s. Setkání završila Alexandra Fürbachová
prezentací s názvem Rozvoj cestovního
ruchu v mikroregionu Ostrovsko – destinační management. Setkání se zúčastnilo
10 zástupců podnikajících subjektů na
území Ostrova. Přes vlažný zájem ze strany
ostrovských podnikatelů se bude v této
aktivitě pokračovat i v příštích letech.

Politická reprezentace města se sešla se
zástupci firem působících na území města
Ostrov. Podnikatelské fórum v Ostrově
pořádá vedení ostrovské radnice již šestým rokem; v posledních letech byla přizvána i Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje, s níž město Ostrov uzavřelo smlouvu o vzájemné
spolupráci (2014). Po úvodním
slovu starosty Pavla Čekana
následoval blok přednášek:
Aktuální informace z KHK KK
přinesl její ředitel Stanislav Kříž.
Současnou situaci na trhu práce
v Karlovarském kraji popsala
Dana Macolová z Úřadu práce
ČR. Přehled změn v daňových
a účetních předpisech od
1. 1. 2016 – kontrolní hlášení pro
povinné subjekty přednesla Ivana Rezáková z FÚ pro KK.
O budoucnosti ostrovské teplár- Ing. Radek Havlan hovoří o budoucnosti ostrovské teplárny.
ny se zmínil Radek Havlan, Foto: Walburga Mikešová

ZÁPIS DO MŠ
STRÁŽ NAD OHŘÍ
Mgr. Dana Albrechtová, ředitelka

Po dohodě zřizovatele s vedením mateřské
školy proběhne ve středu 20. dubna 2016 od
9.30 do 11.30 hod. ZÁPIS dětí k předškolnímu vzdělávání od 1. září 2016 v mateřské
škole ve Stráži nad Ohří.
Žádáme rodiče, aby s sebou přinesli: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného
zástupce (rodiče), cizinci potvrzení o pobytu
dítěte na území ČR. U zápisu se domluvíme
na termínu předložení potvrzení od dětského lékaře.
Přednostně budou přijímány děti
v posledním roce před začátkem povinné
školní docházky, děti s trvalým pobytem
na území města, sourozenci již zapsaných
dětí a podle věku děti až do naplnění kapacity školy. Děti, kterým k září 2016 ještě
nebudou tři roky, mohou být přijaty pouze
v případě volné kapacity. O přijetí dítěte
nerozhoduje pořadí, v jakém budou žádosti do MŠ doručeny.

VELKÝ DEN
BEZPEČNOSTI
Ilona Hálová, dramaturgyně DK

22. dubna pátek, od 16.00 do cca 18.00 h.,
Mírové náměstí Ostrov
Prezentace Policie ČR Ostrov, Městské
policie Ostrov, Hasičského sboru Ostrov
a BESIPu
MĚSTSKÁ POLICIE:
·· Předvádění služebního vozidla
·· Ukázka výcviku se psem
··Jízda zručnosti
··Stanice technické kontroly pro jízdní kola
·· Foto v roli městského policisty
POLICIE ČR:
·· Ukázka dopravních prostředků (osobní
vozidlo, motocykl, krizové vozidlo)
·· Ukázka výstroje a výzbroje Policie ČR
(uniformy, prostředky, pomůcky)
·· Historie četnictva, dobových zbraní
a uniforem
·· Pro děti a mládež možnost focení v uniformě a vozidlech Policie ČR
·· Propagační materiály
BESIP:
·· Dopravní značky
·· Povinná výbava jízdního kola
··Teoretická příprava před jízdou na kole
HASIČSKÝ SBOR:
·· Ukázka techniky hasičského sboru
·· Možnost jízdy na čtyřkolce

www.dk-ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz
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KALEIDOSKOP SPŠ OSTROV
Mgr. Lenka Bardová

Mimořádný úspěch studentů a pedagogů naší školy je umístění v pátém ročníku
online soutěže ve znalostech anglického
jazyka Angličtinář roku, organizované pro
žáky gymnázií a středních odborných škol.
V rámci SOŠ ČR jsme obsadili šesté místo
a mezi všemi 380 účastnícími se subjekty
z České a Slovenské republiky nám bylo na
základě výsledků našich deseti nejlepších
reprezentantů přiřčeno 55. místo. Karlovarský kraj zastupovalo celkem devět
škol: pět gymnázií a čtyři SOŠ. V této

ZŠ MÁJOVÁ OSTROV
Mgr. Michaela Budaiová

konkurenci jsme obstáli na výbornou, protože lepších výsledků dosáhlo pouze Gymnázium Ostrov. V karlovarských dílnách
SPŠ Ostrov se uskutečnilo krajské kolo
soutěže Autoopravář Junior. Prvenství ve
dvou kategoriích si odnesli naši studenti. Titul Automechanik Junior získal učeň
Stanislav Strnad ze třídy AM3 a maturant
Vojtěch Kočí ze třídy AT4B. Reprezentaci hostitelské školy zdatně konkurovali
zástupci SOU Toužim. Výše jmenovaní
budou hájit barvy Karlovarského kraje na
republikovém finále v Kosmonosech. Třídy strojírenských oborů své dovednosti

určená pro jednoho žáka a učitelku. Naši
balónoví fotbalisté Vilda Šmídl s učitelkou
Budaiovou byli opravdu stateční. Nová
byla pro děti i hra Kinball s odpalováním
obřího míče. Následovala vybíjená v obou
kategoriích, ale s netradičním míčem.
V poslední soutěži jsme nenašli přemožitele, a jak pravili naši hoši, jsme v Ostrově
„nejsilnější škola“. V obou kategoriích jsme
získali potřebné body a zlikvidovali náskok
ZŠ Masarykova, s níž jsme se v konečném součtu bodů rozdělili o první místo.
Všem sportovcům gratulujeme! Více na
www.3zsostrov.cz

SPORTOVNÍ OKÉNKO
Naši páťáci se účastnili skupiny okresního
kola v přehazované. Po dopoledni plném
zápasů skončili na čtvrtém místě. Všem
za reprezentaci děkujeme. Z 5. A soutěžila Michaela Angerová, Anna Jahodová,
Adéla Krchová, Eliška Svobodová, Šimon
Franc, Daniel Pohlodek a Lukáš Polák.
Z 5. B Natálie Orálková, Imrich Horvát
a David Pudil. Letos se slaví jubilejní 20.
ročník Olympiády ostrovských škol! Každý rok má tato soutěž v režii MDDM jinou
podobu, a tak budou klání mezi
školami tentokrát trochu netradiční. V březnu byla zahájena I.
etapa soutěže o Pohár Městské
rady pro I. st. ostrovských škol.
Tentokrát se sešla v tělocvičně
gymnázia tři ostrovská družstva
složená z dětí 2.-5. třídy. První soutěž Biatlon se opravdu
hodně podobala tomuto sportu,
ale „na suchu“. Následovaly dvě
soutěže, kde byl pohyb spojený
s vědomostmi: Domino a hra Na
číslo. Bumperball byla soutěž Žáci berou soutěž vážně. | Foto: Archiv školy
inzerce

a znalosti z fyziky zdokonalovali v laboratořích MFF v Praze a odborné znalosti
poměřovali při zvládání soutěžního zadání
programů SOLIDWORKS. Naši matematici se aktivně zapojili do organizace i krajského klání v matematických dovednostech. Celá škola, ale především studenti
oboru Technické lyceum a naši němčináři
se horlivě připravují na tradiční výměnný
pobyt s partnerskou školou v bavorském
Forchheimu; 6. dubna k nám zavítá skupina 18 studentů s pedagogickým doprovodem a naše delegace jim návštěvu oplatí
začátkem května.

KALENDÁŘ ZUŠ
OSTROV

5. DUBNA 17.00 hod., Koncertní sál školy
Interní koncert
6. DUBNA, DK Ostrov
Ostrovský kaktus - soutěž v sólových
výstupech žáků literárně-dramatického
oboru
11. DUBNA 19.00 hod., MINIDIVadélko
Ostrov
Vepře - večer přednesů souboru HOP-HOP Ondřeje Šulce
12. DUBNA 19.00 hod., MINIDIVadélko
Ostrov
Dík Guildensterne, milý Rosenkrantzi večer monologů a dialogů souboru HOP-HOP Ondřeje Šulce
25. DUBNA 19.00 hod., MINIDIVadélko
Ostrov
Etudy pro neposlušné děti - premiéra souboru HOP-HOP Ondřeje Šulce
28. DUBNA 17.00 hod., Koncertní sál školy
Interní koncert
AKCE MIMO OSTROV
2. DUBNA, Taneční obor, soubor Mirákl:
Mistrovství západočeského regionu CDO,
Plzeň
16. DUBNA, Taneční obor, soubor Mirákl:
Mistrovství Čech, Taneční skupina roku junioři, Chrudim
23. A 24. DUBNA, Účast souboru HOP-HOP Ireny Konývkové s představeními
Život k sežrání a Útěk v krajském kole
Dětské scény, Nové Strašecí
24. DUBNA, Taneční obor, soubor Mirákl: Mistrovství Čech, CDO - děti, junioři,
Chomutov
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PROJEKT EDISON OČIMA ÚČASTNÍKŮ
Tadeáš Seemann, Jegor Lazarev, Václav Šíma

Šest vysokoškoláků, stážisté programu
Edison z různých koutů světa zavítali
29. února na SPŠ Ostrov, aby s námi týden
pobyli. Dopoledne v hodinách cizích jazyků prezentovali svou zem, kulturu, tradice
i své zájmy, odpoledne v doprovodu svých
hostitelů, studentů, v jejichž rodinách byli
ubytováni, poznávali život a krásy našeho
kraje. Své pětitýdenní putování po školách
a městech západočeského kraje ukončili
ve vestibulu naší školy akcí Global Village,
proto jsme je trochu vyzpovídali.
Co Tě motivovalo k účasti na projektu
Edison?
Arturo Castro Castro (Peru): Vždy jsem
chtěl cestovat, ale jiným způsobem než
běžný turista, chtěl jsem si zemi objevit
sám v interakci s jejími řadovými obyvateli. Projekt mi nabídl i možnost procvičit si
jazyk a poznat to nejlepší z Evropy.
Co tě na pobytu v České republice
překvapilo?
Aadheeraj Ajay Krishna (Indie): Velmi se mi
líbí potenciál České republiky, překvapilo
mě, že ho nevyužíváte. Mám dojem, že její
obyvatele moc nezajímá, nezáleží jim na
ní, což je škoda. Vaši zemi bych přirovnal
k housence, která se schovala před okolním světem do kukly, a bojí se vyvinout
v motýla, protože se obává větších zemí,
které by jí mohly utrhnout křídla.
V čem spatřuješ největší rozdíl v životě
mladých lidí u vás a v ČR?
Zak Ben Marlrouk (Tunis): U vás jsou studenti, ale nejen oni, stydliví, nekomunikují,
u nás jsou lidé veselejší a komunikativnější.
Jak na tebe zapůsobil pobyt na naší škole?
Nana Kabadze (Gruzie): Rozhodně jste nejmodernější škola, kterou jsme viděli. Máte
pěkné učebny. Studenti jsou milí a naši

Všichni účastníci Projektu Edison | Foto: Ing. Libor Jakubčík

hostitelé a průvodci mluví velmi dobře
anglicky, jen je tu velmi málo děvčat. Jinak
jsem byla spokojená.
Kterou aktivitu sis nejvíc užila?
Wenn Boya (Čína): Jednoznačně lyžování,
někteří z nás stáli na lyžích poprvé, to byla
legrace, a Offroading.
Co bys vzkázala našim studentům?
Negar Khalili (Írán): Nestyďte se říkat své
názory, dělejte věci, které vás baví, snažte
se cítit dobře, jděte do každé výzvy, protože život je krátký.
Jak hodnotí projekt EDISON jeden
z hostitelů:
Roman Dimitrov (E3): Setkání mě obohatilo
hlavně o poznání, že můžeme být z různých
koutů světa a přesto mít velmi podobné

názory na dění kolem nás. Můj host k pobytu přistupoval stejně jako já, když jsem
někde v cizině: ochutnával naše jídla, zajímal se o životní realitu různých skupin lidí
v našem státě, chtěl vidět konkrétní místa.
Já ho pro změnu zpovídal ohledně jeho
země a života. Věřím, že jsem získal dalšího
kamaráda, s kterým bych se chtěl v budoucnu ještě potkat nebo ho pozvat na filmový
festival do Karlových Varů.
Co říci závěrem? Že i my jsme rádi, že
jsme naše stážisty mohli poznat a snad
i díky nám si z ČR odvezou příjemné
zážitky. Kromě Ostrova pobývali i v Plzni,
Klatovech, Aši a Sokolově. Někteří z nich
již navštívili i Rakousko, Německo, jiní se
teprve chystali na cestu do Itálie či Francie.

ZŠ OSTROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Mgr. Jana Kopecká (kráceno)

V únoru žáci s učiteli chystali masky na
masopustní karneval. Každá třída si připravila program. Někteří předvedli masky za
zpěvu tradičních lidových písní s taneční
dramatizací, přípravný ročník předvedl
kočičí masky s tanečkem. Sportovní masky
předvedli žáci SŠ 1. Žáci SŠ 2 zpívali písničky
vyjadřující emoce, které doplňovali znakovou řečí. Karneval zakončila muzikoterapie.
Dále žáci navštívili Centrum zdraví a bezpečí v K. Varech. Základní myšlenkou je soustředění prevence a přípravy dětí k zvládání
rizikových situací. Žáci se mohli seznámit
s riziky a prakticky si je procvičit atraktivní,
dobrodružnou formou. Areál centra připomíná malé město s trenažéry; jsou zde

ideální podmínky pro realizaci preventivně
výchovné činnosti a praktické přípravy na
běžná i mimořádná rizika. Z různě zaměřených programů jsme vybírali dle věku žáků
(např. Mimořádné události, Svět ohně).
Děkujeme lektorům, kteří nás programy
provázeli. V přípravném ročníku se sešli
žáci IV. třídy a SŠ1 na besedě s manikérkou.
Tato profese oslovila především dívky, ale
všichni se dozvěděli víc o péči o naše tělo,
současných módních trendech při úpravě
tvaru nehtů i použití barev. K naší velké
radosti jeden z rodičů, Radek Balog, seznámil žáky I. st. a přípravného ročníku se svou
profesí: voják z povolání. Žáci zhlédli videa
z výcviku i vybranou techniku naší armády.
Při diskuzi měli hlavně chlapci spoustu otázek: „Jak se stát vojákem? Jak se řídí tank?“

Nakonec si vyzkoušeli vojenskou čepici,
baret a dostali drobné dárky. Nejen chlapce, ale i dívky tato profese zaujala. Dojmy
pak zachytili na svých kresbách. Žáci VI.
a VII. ročníku se sešli na besedě s D. Krylovou z PČR Ostrov. Námětem setkání byla
odpověď na otázku: Jak se stát policistou?
Policistka popsala požadavky pro uchazeče
přijetí k policii a zodpověděla i řadu dotazů
na každodenní práci policisty. Závěrem si
žáci se zájmem prohlédli policejní vyznamenání; nyní se mohou těšit na slíbenou
exkurzi na místním obvodním oddělení.
V březnu se na škole koná okresní
kolo v PC soutěži a 1. dubna krajské kolo
výtvarné soutěže Jarní paleta barev. Pravidelná velikonoční výstavka se v březnu
konala v budově školy.
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ZUŠ OSTROV
Ve spolupráci připravila Mgr. Hana Vaculíková (kráceno)

Vernisáž v Duhové paletě | Foto: Archiv ZUŠ Ostrov

DIVADELNÍ FESTIVAL LDO
III. ročník festivalu SOUBOR SOBĚ a hosté, pořádaný ZUŠ Ostrov a divadelním
souborem NA POSLEDNÍ CHVÍLI s Lucií
Veličkovou, se konal 26. a 27. února. Letošním hostem byl divadelní soubor ze ZUŠ
v Kremnici (SR). Kromě představení jednotlivých souborů (Pac a pusu aneb Něco
z Broučků, Bola raz jedna trieda) mohli
diváci na Staré radnici zhlédnout i společný pořad Tak by to řekl Hamlet, kdyby
nebyl princ, ve kterém se představili slovenští a čeští recitátoři.
VÝTVARKA S OTAZNÍKEM
2. března se v KV galerii Duhová paleta
konala vernisáž výstavy prací výtvarných

oborů ZUŠ Karlovarského kraje: Výtvarka? Výtvarka!!! Z ostrovské ZUŠ se jí
pracemi svých žáků zúčastnili všichni
výtvarní pedagogové: Gabriela Krbcová,
Lukáš Lerch a Hana Vaculíková. Kvalitou
a rozmanitostí děl, příjemnou atmosférou,
vynikající úrovní vernisáže a celé výstavy
i bohatým pohoštěním byly potěšeny děti,
mile překvapeni rodiče a spokojeni přihlížející učitelé, kteří si znovu mohli uvědomit i ověřit, jak jedinečný, nenahraditelný
a smysluplný je výtvarný (potažmo jakýkoli
umělecký) projev člověka.
ÚSPĚCHY HUDEBNÍHO OBORU
Soutěže, vypsané letos pro některé hudební sekce, přinesly mnoho našich úspěchů.
1. místo s postupem získal v okr. kole
soutěže Komorní hry s převahou dechových nástrojů (ZŠ a ZUŠ K. Vary 19. 2. ) dívčí hudební soubor TraXllety učitele Josefa
Traksla, v němž hrají Andrea Failová, Kateřina Nekvindová, Lucie Fiedlerová a Tereza
Kubíková. V okr. kole soutěže ZUŠ ve hře
na elektronické klávesové nástroje (ZUŠ
Chodov 16. 2. ) uspěli žáci Ivety Müllerové:
1. místo s postupem získala Nhat Quynh, 1.
místo s postupem Magdaléna Hynková, 2.
místo Klára Šindelářová, 2. místo Natálie
Kazatelová, 2. místo Karolína Nová, 2. místo Tomáš Pánek, 2. místo Ladislav Kačmár.
V krajském kole téže soutěže (ZUŠ Sokolov 4. 3. ) 2. místo získala Nhat Quynh a 2.
místo Magdaléna Hynková, obě z třídy Ive-

ty Müllerové. Navíc žáci Ivety Müllerové:
Nhat Quynh, Magdaléna Hynková, Klára
Šindelářová, Natálie Kazatelová, Tomáš
Pánek, Ladislav Kačmár a Karolína Nová
byli vybráni na mezinárodní Soutěžní přehlídku ve hře na elektronické klávesové
nástroje v Považské Bystrici 21. až 23. 3.
V okr. soutěži ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů (ZUŠ Bečov
n. Teplou 27. 2. ) obsadili žáci Ondřeje
Hanouska: 2. místo houslové duo Diana
Kučerová a Karolína Matušková, 3. místo
houslové duo Aneta Kábrtová a Karolína
Nová. Žáci Heleny Šťastné získali: 2. místo
houslové duo Petr Brodec, Vojtěch Fárek
a čestné uznání pro houslové duo Vladimíra Brabcová a Kristýna Dědečková.
Všem úspěšným žákům i jejich pedagogům srdečně děkujeme a blahopřejeme.

MATURITNÍ PLES
GYMNÁZIA
Mgr. Jiří Fresser

MŠ MASARYKOVA
Kolektiv MŠ

Naše 3. třída navštívila v Jáchymově 1. března putovní výstavu „Strašidla
a pohádkové bytosti“. Dopoledne plné
překvapení začalo již jízdou meziměstskou
dopravou. V prostorách radnice pak děti
zhlédly strašidla v životní i nadživotní velikosti, která děsila pomocí interaktivních
prvků. Děti zároveň pobavila vtipná expozice strašidelných předmětů ve skleněných

lahvích. Cestou zpět jsme si ještě připomněli zimní radovánky na posledním sněhu.
Na 21. březen chystáme předvelikonoční
odpoledne s rodiči ve třídách. Společně si
vyrobí drobné ozdoby na jarní svátky.

inzerce

AGENTURA KATKA
Agentura domácí zdravotní péče s.r.o.

PŘIJME REGISTROVANOU

ZDRAVOTNÍ SESTRU
Na částečný i hlavní pracovní poměr
podmínkou řidičský průkaz sk. B s praxí

VÝHODNÁ PRACOVNÍ DOBA,
DOBRÉ PLATOVÉ PODMÍNKY
Tel.: 602 173 326
Ilustrační foto: Archiv MŠ Masarykova
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Maturanti předali šerpu řediteli gymnázia Jaroslavu
Šafránkovi. | Foto: Mgr. Jiří Fresser

Maturitní ples letošních tříd oktávy A, oktávy
B a 4. A se uskutečnil 19. února v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Kromě maturantů, jejich rodinných příslušníků, bývalých
studentů a současných pedagogů školy, jsme
na plese mohli přivítat členy školské rady
gymnázia v čele s jejím předsedou, starostou města Ostrova Pavlem Čekanem, a také
zahraniční studenty z Ukrajiny, Brazílie, Peru,
Taiwanu, Indonésie a Číny, kteří působili na
gymnáziu v rámci projektu Edison. Stejně
jako plesy minulé, se i ten letošní mimořádně
vydařil. Nejen tradiční předtančení maturantů, ale především jejich půlnoční překvapení
vzbudila zasloužené ovace do posledního
místa zaplněného velkého sálu Grandhotelu Pupp. Třídní profesoři Ivan Machek,
Libor Velička a Jakub Hecht mohou být na
své studenty právem pyšní. Velký dík náleží
profesorce Marcele Sachlové, která, stejně
jako v minulých letech, nesla na svých bedrech veškeré organizační záležitosti plesu.
Studentům všech tříd maturitního ročníku
držíme palce u maturitní zkoušky a věříme,
že se jim povedou nejméně tak skvěle, jako
jejich ples.

VOLNÝ ČAS

ZŠ J. V. MYSLBEKA A MŠ
Naše škola brzy oslaví
šedesáté narozeniny.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA OSTROV
Mgr. Jana Múčková

Mgr. Martin Fous, ředitel (kráceno)

Po ukončení II. sv. války došlo k rozmachu těžby uranové rudy na Jáchymovsku
a vznikla potřeba vybudování nových
bytů v blízkosti dolů. Pro výhodnou
polohu byl zvolen Ostrov. Nastalo období přílivu obyvatel z celé republiky a Ostrov se stal jedním z měst s nejnižším
věkovým průměrem. S tímto procesem
byla spojena nutnost výstavby nových
škol. Dne 9. září 1956 byla slavnostně
otevřena budova Jedenáctileté střední
školy a zahájena tak historie naší školy.
Prvním ředitelem byl Jan Staněk. „Jedenáctiletka“ byla školou se třemi stupni
výuky, od které se r. 1963 nejvyšší třídy
SVVŠ oddělily a vznikla tak 5. základní
devítiletá škola jako samostatný subjekt;
prvním ředitelem byl Bohumil Císařovský.
Za uplynulých 60 školních let ukončilo
u nás základní školní docházku více než
tři tisíce žáků. Jména většiny z nich byla
uvedená v almanachu, vydaném u příležitosti 50. výročí školy. V roce 2009 byla
jeho část převedena do elektronické
podoby a jména vycházejících žáků a v té
době učících pedagogů jsou k nalezení
zde: www.zsjvm.cz/historie.php. Pokud
v něm najdete chyby, oceníme, když se
ozvete, protože jména žáků a pedagogů
byla do almanachu přepisována z dokumentů vedených rukou. Přestože jsou
oslavy 60. výročí školy plánovány až na
konec září, žádám všechny naše bývalé
žáky, aby prošli své fotoarchivy a pokusili
se najít fotografie pořízené v době jejich
školní docházky, na kterých jsou zachyceni nejen žáci a učitelé, ale i budova
školy a blízké okolí. Rádi bychom do září
vytvořili na internetu rozsáhlou fotogalerii, ve které bude každému školnímu
roku věnována samostatná část. Oskenované fotografie nám můžete posílat
na: 60.vyroci@zsjvm.cz, nosit je osobně
či posílat poštou (všechny budou vráceny). Ke všem obrázkům je nutné uvést
školní rok pořízení, případně krátký popisek, jména apod. Přestože škola oslaví své výročí až za půl roku, je dobré si
poznamenat, že se bude v pátek 30. září
konat v odpoledních hodinách na Mírovém náměstí v Ostrově školní akademie
a následně slavnostní večer pro současné a bývalé zaměstnance školy. V sobotu 1. 10. dopoledne bude možné projít
si školu a zavzpomínat na školní léta se
svými spolužáky a bývalými pedagogy,
a proto je tento den ideální pro naplánování srazu vaší bývalé třídy. Předem
všem děkuji za zaslané fotografie a pevně věřím, že využijete možnost sejít se
s bývalými spolužáky „na místě činu“.

MAKRA VE FOTOGRAFII
1. března až 30. dubna
Soutěž pro amatérské fotografy. Podělte
se s námi o své snímky a zapojte se do soutěže. Stačí zaslat fotografii na dané téma
na: fotosoutez@mkostrov.cz. (Více na
internetových stránkách knihovny)
KRAJINA V DOBRÉM SVĚTLE
4. až 30. dubna, Oranžerie Václava Havla
Výstava obrazů z dílny Václava Bodláka
BITVA O PALÁC PRINCŮ
8. dubna 15.00 hod., Oddělení pro mládež
Přijďte si zahrát deskové hry do herního
klubu pro malé i velké. Naučíme vás pravidla, ukážeme nabídku společenských her
a můžete i soutěžit. Poměřit síly můžete v herním klubu každých 14 dní, vždy
v pátek. Hry si můžete i půjčit.
BLÍZKÝ VÝCHOD – region nad propastí
8. dubna 17.00 hod., učebna, vstupné
50 Kč (v předprodeji 30 Kč)
Proč je Blízký východ dějištěm tolika násilných konfliktů a politických krizí? Jakou
roli hraje v této nestabilitě islám a nakolik
situaci podněcují světové mocnosti a jejich
zájmy? Do jaké míry se nás tamní dění týká
a co si o Evropanech myslí řadoví obyvatelé regionu? Na tyto a řadu jiných palčivých otázek nabídne odpovědi Břetislav
Tureček, vysokoškolský pedagog a novinář,
který v oblasti od Libye po Pákistán strávil
několik let, zcestoval tisíce kilometrů a mluvil se stovkami obyvatel od prezidentů přes
duchovní až po nejchudší žebráky.
VYRÁBÍME KRABIČKY Z PAPÍRU
14. dubna 15.30, učebna, kurzovné 180 Kč
Řemeslný kurz pro veřejnost, kde se naučíte vyrábět šité papírové krabičky na
inzerce

HELP FINANCIAL s.r.o.

Půjčíme Vám

od 5 do 50.000,- Kč

drobnosti. Veškerý materiál bude k dispozici. Lektorka: Miloslava Čanigová
OM CHANTING
15. dubna 17.00 hod., Oranžerie Václava
Havla, vstupné dobrovolné
Léčivý zpěv mantry OM s Danou
Kolovratníkovou
DEKORACE A SOŠKY Z POWERTEXU
21. dubna 16.00 h., učebna, kurzovné 250 Kč
Tvůrčí dílna Zdeňky Bílkové zaměřená na
tvorbu drobných sošek z bavlněných tkanin a powertexu. Veškerý potřebný materiál bude k dispozici.
BITVA O PALÁC PRINCŮ
22. dubna 15.00 hod., Oddělení pro mládež
Přijďte si zahrát deskové hry do herního
klubu pro malé i velké. Naučíme vás pravidla, ukážeme nabídku společenských her
a můžete i soutěžit. Poměřit síly můžete v herním klubu každých 14 dní, vždy
v pátek. Hry si můžete i půjčit.
PSYCHOSOMATIKA aneb Co pohne duší,
pohne i tělem
28. dubna 17.00 hod., učebna, vstupné
50 Kč (30 Kč v předprodeji)
Přednáška MUDr. Heleny Máslové z Centra psychosomatické péče o podstatě psychosomatické terapie, rodinných energetických systémech a společenských
vlivech na naše zdraví
V průběhu celého dubna probíhají počítačové kurzy pro začátečníky: individuální lekce na počítači, notebooku či tabletu, zaměřené na začátečníky a seniory. Stačí zavolat
nebo osobně si přijít domluvit termín, který
vám nejvíc vyhovuje. K dispozici bude lektor,
který vám vysvětlí, co potřebujete. Můžete si
přinést vlastní notebook či tablet.
V rámci zdokonalení služeb jsme vám
připravili další novinku, zejména pro uživatele on-line katalogu, kteří hledají novinové články. Každý nově zpracovaný článek
bude naskenován a uživatel si jej tak může
přečíst přímo na internetu. On-line katalog knihovny, který umožňuje zjistit, jaké
dokumenty má naše knihovna ve fondu
a zda je dokument ihned k dispozici, naleznete na našich webových stránkách.
Více o akcích a službách knihovny na:
www.mkostrov.cz, www.facebook.com/
knihovnaostrov. Dotazy, náměty pošlete na:
info@mkostrov.cz, nebo tel. 353 434 300,
773 546 490. U vybraných akcí je možnost
zakoupit levnější vstupenky v předprodeji.
Rezervace vstupenek je možné učinit on-line na našich webových stránkách, v přehledu akcí (přímo u vybrané akce), telefonicky,
e-mailem nebo osobně.

Volejte obchodního zástupce

Mobil: 727 895 461

www.dk-ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz
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MDDM
OSTROV
Zuzana Janecká

44. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MDDM OSTROV
1. dubna 8.00-18.00 hod.
Slavte s námi. Všechna hřiště a herny
budou v tento den zpřístupněny zdarma.
SLEPIČÍ POHÁDKA
1. dubna v 9.00 a 10.00 hod.
Kouzelnými loutkami Mileny Jelínkové
v hudební pohádce divadélka Nána se přijdou potěšit děti z ostrovských MŠ. Dozví
se, jaké zázraky se mohou dít na dvorku
plném slepic se zlobivou kozou.
SOBOTNÍ DOPOLEDNE V HERNÁCH
2. dubna 9.00-12.00 hod.
Zveme děti i s rodiči. Přijďte si zatrénovat
na golfový simulátor VS9. K dispozici i hry
na Playstation 4, X-Box ONE, Nintendo
WII, X-BOX 360, stepmánie, sportovní
simulátor F1 ad. Vstup zdarma.
KRAJSKÝ PŘEBOR ŽÁKŮ
ŽELEZNIČNÍCH MODELÁŘŮ
2. dubna 9.00 hod.
Mladí železniční modeláři z celého Karlovarského kraje se sjedou do Domu dětí,
aby představili své soutěžní práce a poměřili si dovednosti. Vítěze čeká postup do
republikového finále.
VÍKENDOVÁ JARNÍ STEZKA
3. dubna odpoledne
Vycházka znovuobnovenou Severínovou
promenádou z Jáchymova do Horního
Žďáru. Trasa cca 3 km se soutěžními panely. Cena 20 Kč
OLYMPIÁDA OSTROVSKÝCH ŠKOL
5. dubna 9.00 a 10. 00 hod.
Plavecká štafeta žáků I. a II. stupně ZŠ
v rámci druhé části Poháru městské rady
a Poháru starosty města. Plaveckým kláním v bazénu ZŠ Masarykova pokračujeme
v oslavách 20. ročníku Olympiády ostrovských škol.
inzerce

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA LETNÍ TÁBORY
od 11. dubna 12.00 hod.
Přihlašování proběhne on-line na našem
webu od 12.00 hod. Pro ty, kdo nemají
přístup k internetu, jsme k dispozici v kancelářích MDDM od 12.00 hod. Přednostní
přijetí dětí na tábor dle nastavených kritérií
bude platit do středy 13. 4. Přihlášky podané po tomto termínu zpracujeme dle pořadí.
Platby za tábory – u přihlášení on-line:
bezhotovostně dle pokynů k platbě ve
spodní části přihlášky; u přihlášení v kanceláři: v hotovosti na místě. Máte-li možnost příspěvku od zaměstnavatele, vystavíme fakturu na základě vaší žádosti.
SPORTOVNÍ PŘENOCOVÁNÍ
22. až 23. dubna
Tradiční přenocování v MDDM ve sportovním duchu pro školní děti 6-13 let. Připravena je řada tradičních i méně známých
sportovních her a soutěží, sporty individuální i kolektivní. Přihlášky: 1.–15. 4.
v MDDM. Cena 150 Kč
KOLA HROU
26. dubna 9.30-11.30 hod.
Program dopravní a zdravotní výchovy pro
žáky ZŠ Ostrov, příspěvkové organizace
SLET ČARODĚJNIC A ČARODĚJŮ
28. dubna 17.00 hod. Letní scéna MDDM
Čarodějná škola Alamíry Paznechtové
se opět po roce otevře. Ve výuce malých
čarodějnic a čarodějů nebude chybět
tanec, věštění, zaklínání a ovládání koštěte. Zvolíme nejlépe vystrojenou čarodějnici a zaletíme si do Ekocentra na pálení
a buřty. Předprodej vstupenek od 18. 4.
v MDDM. Cena 20 Kč
INFORMACE K TÁBORŮM
LT Manětín, cena 3500 Kč, kritéria pro přijetí: věk 8-15 let, přihláška do zájmového
kroužku odevzdaná v měsících září/říjen
a dodržení termínů pro úhradu poplatku
za obě pololetí, trvalé bydliště v Ostrově
a spádových oblastech Ostrova, pořadí
Termíny: I. 30. 6. až 12. 7. , II. 12.–24. 7. , III.
24. 7. až 5. 8. , IV. 5.–17. 8. , V. 17.–29. 8.

Sportovní příměstské tábory, cena 900
Kč, věk: 6-13 let; Termíny: I. 11.–15. 7. , II.
18.–22. 7. , III. 1.–5. 8. , IV. 15.–19. 8.
Přírodovědné příměstské tábory, cena
1100 Kč, věk: 7-13 let; Termíny: I.
11.–15. 7. , II. 25.–29. 7. , III. 8.–12. 8. , IV.
22.–26. 8.
Sportovní areál MDDM
V dubnu všechna sportoviště v areálu
MDDM otevřena: všední dny 8.00-18.00
hod., víkendy 10.00-19.00 hod. Rezervace
kurtů a fotbalového minihřiště: všední dny
tel. 353 613 248, 736 505 681.
INFORMACE – akce: 736 505 684, propagace, informace: 736 505 681; zájmová
činnost: 731 615 657; doprava, ubytování:
736 505 683; ekonomický úsek: 736 505 685,
více na: www.mddmostrov.cz

KLUB ČESKÝCH
TURISTŮ
RNDr. František Wohlmuth

Stráž nad Ohří, obnovený odběr kyselky Korunní
Foto: autor textu

Kalendář veřejných turistických akcí
v dubnu
2. dubna: Planetární stezka Horní Slavkov
9. dubna: Karlovy Vary, Jarní setkání na
Dianě
15. dubna: Korsika, pěší turistika
(16.-22. dubna)
30. dubna: Jáchymov, Naučná stezka
Montánní krajina
Bližší informace (doba odjezdu, počet
km, org. propozice) budou k dispozici vždy
od středy pro příslušný sobotní termín ve
vitríně KČT na Mírovém náměstí u autobusové zastávky na K. Vary. Více na: www.
turiste.webpark.cz

ČLENSKÁ SCHŮZE STP
Jiří Žemlička, předseda

Místní organizace Svazu tělesně postižených v Ostrově pořádá v sobotu 2. dubna ve 14.00 hod. členskou schůzi v Domě
kultury Ostrov v předsálí Kavárny. Na
schůzi bude možno uhradit rekondiční
pobyt v Itálii a v Bojnicích a také předat
vyplněné přihlášky.
Pozor, vstup pouze hlavním vchodem
Domu kultury!

16

Ostrovský měsíčník | DUBEN 2016

VOLNÝ ČAS

ZAŠÍVÁRNA
OSTROV
Milan Veselý

V posledním článku jsme popisovali jednu
z našich hlavních činností, streetwork. Dnes
bychom se rádi zaměřili na další čtyři provázané služby NZDM. Tou první je „pobyt
v NZDM“. Jde o pouhé setrvání v prostorách
klubu bez čerpání dalších služeb. Uživatel
může v klubu trávit čas poslechem hudby
na mobilu, popovídat si s kamarády a podle
svého uvážení z prostor NZDM zase odejít.
Pakliže se rozhodne zapojit do dění klubu,
využívá tím už službu „neorganizované“
nebo „organizované volnočasové aktivity“.
Ty můžou mít podobu hraní her, muzikoterapie, výtvarných aktivit, zapůjčení notebooku, využití hudební zkušebny nebo tance. Možností je také vést svůj kroužek pro
ostatní klubáky, zorganizovat vlastní turnaj

ve stolním fotbálku, pink pongu a podobně.
Během těchto činností získávají děti, mládež
a mladí dospělí v NZDM prostor pro nerizikové trávení volného času. Tím se předchází
vzniku rizikového chování a klubákům nabízíme způsoby aktivního trávení volného
času. Cílem takových služeb je, že se klienti
nepohybují venku v pochybných partách,
nabízíme jim různé přednášky a debatky nad
tématy, která jsou pro ně zajímavá, případně
která během setkání vyplynou jako námět
pro rozhovor. Debatka jakožto čtvrtá služba
je častým nástrojem k dalšímu zjištění potřeb
uživatelů. Vyslechnou si při ní názory vrstevníků, pracovníků klubu a společně o nich diskutují. Při debatce se snadno zjistí informovanost dětí o různých problémech, nebo to,
jak se staví k rozmanitým životním situacím
a jejich řešení. Debatky se dají oživit různými
scénkami, při kterých se uživatelé i pracovníci často dobře baví. Tyto čtyři služby jsou totiž
především o zábavě a o tom poznat, kdy se
může stát ohrožující pro uživatele nebo pro
jejich okolí. V příštím článku se zaměříme na
to, co obnáší služba „příprava do školy“.
Provozní doba klubu
Po 10.00-12.00 hod. Individuální poradenství, 14.00-16.30 hod. Volný klub
Út 10.00-12.00 hod. Individuální poradenství, 13.00-16.30 hod. Streetwork

EKOCENTRUM OSTROV
Zuzana Janecká

MŮJ DOMÁCÍ MAZLÍČEK - SOUTĚŽ
do 8. dubna
Fotografická soutěž pro děti 8-15 let. Každé dítě může přinést maximálně tři fotky
A4 (cca 20 × 30 cm). Fotky odevzdávejte
v obálce označené jménem, věkem a kontaktem nejpozději do 8. 4. Hodnotit budou
fotografové Miloslav Křížek a Michal Sztolár s pedagogy EC. Všechny snímky budou
ke zhlédnutí v EC od 22. 4. do 31. 5. Slavnostní vyhlášení vítězů: 21. dubna 16.00
hod. u příležitosti Dne Země.
DEN ZEMĚ
21. dubna 15.00-18.00 hod.
Oslavte s námi světový Den Země, který
připadá na 22. 4. Pokusíme se přiblížit
Zemi jako matku života a zdroj naší obživy.
Bohatý program připravený ve spolupráci
s MDDM, Lesy ČR, Stájí Prima Horseland,
Statkem Bor a SZeŠ Dalovice: zábavné
soutěže, sázení rostlinek, ochutnávka
čaje z babiččiny zahrádky, dojení kravičky,
poznávání bylinek, čistění potoka, ukázky kovářství, prodej produktů Statku Bor
ZEOS spol. s.r.o., ochutnávka domácích
sladkých dobrot, jízdy na ponících, vyhlášení vítězů fotografické soutěže ad.
Vstup zdarma.
POZNEJ A CHRAŇ
duben - listopad

Vědomostní soutěž pro zvídavé. Každý týden
najdete na nástěnce ve vstupní hale EC otázku týkající se našich zvířátek nebo zvířat ve
volné přírodě. Může se přihlásit kdokoli, řádným vyplněním soutěžní kartičky. Uveďte
své jméno, příjmení, adresu a telefon, abychom vás v případě výhry mohli kontaktovat.
Vždy na konci měsíce vylosujeme ze správných odpovědí čtyři výherce, jejichž jména
uveřejníme na webu a v OM.
MÁJOVÝ PRIMA CUP
7. května 10.00 hod. Vykmanov
VII. ročník klubového pětiboje výstavní
a jezdecké soutěže. Děti změří své znalosti
a dovednosti v kategorii Výstavní (mladý
vystavovatel, Lead rein, First riden) a Jezdecké (slalom, „jízda zručnosti“, barely). Zhlédnout můžete také vystoupení přirozené
komunikace s koni a psy. Vyhlásíme i nejlepší kuchařinku a nejlépe vystrojeného poníka.
Po celou dobu konání možnost opékání buřtů. Na akci zvou Stáj Prima Hoseland o.s. a EC.
Návštěvní hodiny pro veřejnost:
po-ne 13.00-17.00 hod. Udělejte si procházku a prohlédněte si venkovní voliéry i chovatelské klubovny. Dopoledne jsou vyhrazena
kolektivům školských zařízení na základě
předchozí rezervace. Vstup zdarma.
Informace k akcím a kroužkům: po-pá
10.00-17.00 hod. tel. 731 615 658,
602 600 995, FB: Ekocentrum MDDM
Ostrov, www.mddmostrov.cz

St 10.00-12.00 hod. Individuální poradenství, 14.00-18.00 hod. Volný klub
Čt 10.00-12.00 hod. Individuální poradenství, 14.00-16.30 hod. Volný klub
16.30-18.00 hod. Streetwork
Pá 10.00-12.00 hod. Individuální poradenství, 14.00-16.00 hod. Volný klub
15.00-16.00 hod. Streetwork
V případě, že v otevírací době klub
nikdo nenavštívil, jsme v okolí klubu na
streetworku. Upozornění, kdy se vrátíme,
visí vždy na vstupních dveřích klubu.
Služba je financována z finančních prostředků Karlovarského kraje a rozpočtu
města Ostrov.

500 LET JÁCHYMOVA
Mgr. Petr Fiala

Vážené čtenářky a čtenáři Ostrovského
měsíčníku, město Jáchymov si letos připomíná 500. výročí svého založení. Jde dozajista o významné jubileum, které si zaslouží důstojné oslavy. Tyto oslavy se mohou
stát událostí, díky níž se naskytne možnost
význam města znovu připomenout nejen
doma v Jáchymově, ale také nejbližšímu okolí. Milí přátelé města Jáchymova,
dovolte mi, abych vás tímto pozval na
chystané akce, které se u příležitosti 500.
výročí založení města budou konat. Celé
oslavy proběhnou pod záštitou prvního
místopředsedy Senátu ČR doktora Přemysla Sobotky a vyvrcholí během víkendu
od 19. do 21. srpna 2016. Přehled všech
akcí naleznete na: www.mestojachymov.
cz, v odkazu 500. výročí založení města.
Kromě mnoha kulturních a společenských
akcí chystá Jáchymov své výročí připomenout také různými upomínkovými předměty, které budou v průběhu letošního roku
k zakoupení v Informačním centru na radnici. Zde získáte i veškeré bližší informace
k chystaným akcím. Srdečně vás zveme
do Jáchymova, města malého, významem
však velkého!
inzerce

provoz Ostrov, Hroznětínská 1318
přijme pro svou produkci
ženy do stálého pracovního poměru
na ranní a odpolední směny
3 dny ranní – 3 dny odpolední – 3 dny volna

KONTROLORKY KVALITY
LISOVANÝCH VÝROBKŮ
Zaškolení na práci bude provedeno ve firmě
Nástup po pohovoru možný ihned!
Dopravu do zaměstnání lze zajistit
Hlaste se osobně nebo volejte na číslo
353 800 116, 602 455 311

www.dk-ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz
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ZAHRADNÍ ULICE
Ing. Josef Macke

Demolice v Zahradní ul. počátkem května 1987
Foto: Soukromý archiv

Ne každý dnes ví, kde tahle krátká ulička
v našem městě vlastně leží. Vždyť na žádném
nároží, na žádném domě její označení vidět
není. Stačí však otevřít mapu Ostrova, a hle,
krátká nenápadná ulička v plánech zakreslena opravdu je. A přeci tomu kdysi bývalo jinak.
Zahradní ulice byla oázou zeleně a klidu
v moři polí a luk. První rodinné domky tam
začaly vyrůstat již v letech 1913-14. Tehdy
se však od města trochu vzdálené sídliště
ještě nazývalo Am Quend, či Quend Straβe,
případně Gwend Straβe. Časem však začali
po r. 1948 na okolních loukách a polích místo zemědělců úřadovat stavaři. V okolí teď
již Zahradní ulice vyrůstaly nové činžovní
domy a dokonce vznikaly celé ulice, které
se staly základem nového moderního města.
Velkým kazem na kráse Zahradní ulice pak
byla především centrální kotelna, postavená
v 50. letech 20. stol. v bezprostřední blízkosti

rodinných domků. Kotelna v centru rychle se
rozrůstajícího města kouřem a sazemi zamořovala nejen Zahradní ulici, ale vlastně celé
město. Teprve na počátku 70. let 20. stol.
začala výstavba nové moderní teplárny, díky
které mohlo být v listopadu 1975 konečně
vydáno povolení k demolici stávající centrální kotelny. Trvalo však ještě mnoho dní,
než neustále kouřem čpící obluda v centru
města zmizela nadobro. Odstřel kotelny se
uskutečnil v neděli 3. dubna 1977 v 16.50
hod. Samotnému odstřelu ještě předcházela
prudká bouře se silným větrem a kroupami,
která se prohnala nad městem. Do zahradní
ulice se tak vrátil čerstvý vzduch, však stavební ruch neustával.
V průběhu let 1976-79 byla v okolí
Zahradní ulice postavena tzv. 18. etapa se
742 byty. Přímo v bezprostřední blízkosti
rodinných domků v zahradách bylo r. 1979
otevřeno také nové nákupní centrum s lékárnou, dnes restaurace Placka, ale mnohý z vás
si jistě vzpomene i na Mléčný bar, který na
dlouhá desetiletí dal této nízkopodlažní
budově přízvisko „Mlíčňák“. Výstavba však
pokračovala neúprosně dál. Na místě bývalé
kotelny se začalo se stavbou I. základní školy,
která byla slavnostně otevřena 1. září 1982.
Budování města nešlo zastavit. Rodinné
domky v kdysi klidné Zahradní ulici musely
nakonec ustoupit potřebám nových bytů.
Roku 1986, tedy právě před 30 lety, došlo
k demolici osmi domů v Zahradní ulici. Na
jejich místě byly v letech 1987-89 postaveny
dva nové panelové činžáky se 136 bytovými
jednotkami.

Poslední dochovaný ovocný strom v Zahradní ulici
Foto: Soukromý archiv

Dnes však tyto domy již nepřipomínají
zelenou oázu v polích, onu svěží Zahradní
ulici. Nové výškové budovy se staly součástí prodloužené Lidické ulice. Zahradní ulice
je tak dnes již jen krátká jednosměrka mezi
těmito paneláky a ZŠ Masarykova. Místo
kvetoucích kytek v zahradách domů dnes
stojí zaparkované vozy a příjemný stín ovocných stromů nahradil stín panelové šedi.
Posledním mohykánem, připomínajícím
kdysi svěží Zahradní ulici, kdysi kvetoucí
zahrady, zůstává už jen jediná osamocená
stará třešeň rostoucí ve stínu trafostanice.
Najdou se dnes v Ostrově ještě pamětníci,
co v Zahradní ulici bydleli? Kdyby snad ano,
prosím, kontaktujte mě. Děkuji.

PRIMA HORSELAND
Denisa Pačanová, předsedkyně

Kalendář plánovaných akcí 2016
Prima Open Day, Velikonoční vajíčko, 10
let výročí stáje, Den otevřených dveří
(9. dubna)
Den Země v Ekocentru (21. dubna)
Agroturistika s Prima Horselandem
(duben-listopad)
Májový Prima Cup 2016, VII. ročník
(7. května)
Soutěž kroužku MCHP v Ekocentru, VI.
ročník (27. května)
Den dětí v Ekocentru, vožení na ponících
(29. května)
Jarní Kurz přirozené komunikace s Míšou
Kunovou (květen)
Vožení dětí na ponících v ZŠ a MŠ (červen)
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Mezinárodní šampionát Welsh pony
a Cob Hradec Králové (18. a 19. června)
II. Karlovarská Welsh pony a Cob show
2016 + sportovní soutěže v Nebanicích
(23. a 24. července)
Vožení dětí na Světovém poháru spřežení
v Nebanicích (30. a 31. července)
Příměstský tábor s poníky I. (8.-12. srpna)
XVIII. Národní výstava velšů + sportovní
soutěže Plasy (20. a 21. srpna)
Příměstský tábor s poníky II. (22.-26. srpna)
Zahájení kroužku Mladých chovatelů
Pony, MDDM (16. září)
Podzimní Kurz přirozené komunikace
s Míšou Kunovou (září)
Ostrovská Michaelská pouť (25. září)
Ostrovský Pony Hubert + výroční schůze
klubu (29. října)
Mikuláš v Prima Horselandu (2. prosince)
Vánoční výprava s nadílkou za lesní zvěří
(16. prosince)
Více na: www.primahorseland.snadno.eu, https://www.facebook.com/staj.
primahorseland

STARÁ RADNICE
DOČASNĚ UZAVŘENA
Iva Florianová, ved. Kláštera a SR

Z důvodu instalace výstavy „Toskánští
Habsburkové a ostrovské panství 18081918“, jejíž vernisáž se uskuteční 21. května, budou od 1. dubna do 20. května prostory Staré radnice pro veřejnost uzavřeny.
Výstava chce návštěvníkům přiblížit osudy
toskánské větve Habsburg-Lothringen.
Životní příběhy druhorozených toskánských Habsburků jsou velmi zajímavé
a mají úzký vztah k českému prostředí,
k městu Ostrov a jeho okolí.
Otevírací doba plánované výstavy ani
výše vstupného prozatím nejsou známy.

KULTURNÍ AKCE

NOVÁ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Martina Pavlasová

Původní program, který Dům kultury připravoval pro fanoušky divadla, narazil
na technické překážky, jež jsme nemohli
ovlivnit. Za organizátory věřím, že jsme si
již smůlu vybrali a můžeme směle pokračovat v nabídce:
Každý den, šťastný den! (11. dubna)
Vydařená komedie estonského herce, dramatika a písničkáře Jaana Tättea, v níž tento
mistr zábavné nadsázky popisuje svéráznou
léčbu manželské nudy. Experiment s bigamií
přináší řadu překvapivých, absurdních situací, které se sice vysmívají konvenční morálce, vytoužené štěstí však nepřinášejí. Spíš
zvětšují zmatek a vedou ke krachu. Naštěs- Jaan Tätte: Každý den, šťastný den!
tí nekončí jako tragédie, ale jako výsměch Foto: Divadelní agentura
kýčovitým představám o lásce. V hlavní roli Jejich domácnost vykazuje klasické příznaky dlouhodobého ponorkového souse představí Bára Hrzánová.
žití, umocněného stářím a jejich výraznýZátiší s loutnou (26. dubna)
Premiérová „krutá komedie“ v podání mi individualitami. Hra začíná dnem, kdy
Divadelní scény při DK Ostrov. Děj se nejmladší z nich odchází do důchodu, do
odehrává v obstarožní pražské vilce, kde jejich života zasáhne nečekané dědictví
spolu bydlí tři sestry důchodového věku. a krutě nespravedlivý příchod exekutora.

TOSKÁNŠTÍ HABSBURKOVÉ
A OSTROVSKÉ PANSTVÍ 1808-1918
kům otevře 21. května na Staré radnici, má
za úkol představit neznámé osudy toskánské
větve habsbursko-lotrinského rodu, které
jsou u nás v Čechách často velmi opomíjené.
Přesto právě životní příběhy sekundogenitury toskánských Habsburků jsou velmi zajímavé a mají úzký vztah k Čechám a i k městu
Město Ostrov je spjato ve své historii s tře- Ostrovu a jeho okolí. Na výstavě bude mít
mi význačnými šlechtickými rody, které návštěvník vzácnou příležitost zhlédnout
ovlivňovaly dějiny střední Evropy. Byl to rod více než dvě stovky unikátních archivních
Schliků, rod vévodů sasko-lauenburských dokumentů z Rodinného archivu toskána markrabat bádenských a sekundogenitura ských Habsburků, jenž je uložen v Národním
archivu, a trojrozměrných sbírkových předvládnoucí dynastie Habsburg-Lothringen.
Výstava „Toskánští Habsburkové a ostrov- mětů z depozitářů Národního muzea Praha
ské panství 1808-1918“, která se návštěvní- a mobiliárních fondů SZ Konopiště, SZ Zákupy atd., kam byly umělecké a osobní předměinzerce
ty rodu deponovány po r. 1918, po vytvoření
samostatné Československé republiky.
Výjimečnost výstavy spočívá v tom, že
Ostrov a okolí
budou zpřístupněny osobní a umělecké
předměty a archivní dokumenty toskánských Habsburků, z nichž některé byly
naposledy vystaveny r. 1931 při příležitosti
» el. instalace v bytech, bytových a rodinných domech
600.
výročí založení města Ostrov, a některé
» rozvody domovních telefonu
zpřístupněny
nikdy nebyly. Výstava vzniká ve
» výmena el. stoupacího vedení v panelových domech
spolupráci Města Ostrov s Národním archi» výmena jisticu a vodicu v rozvadecích
vem, Národním muzeem Praha, Národním
» dotahování spoju hliníkových vodicu (prevence pozáru)
památkovým ústavem - Generální ředitelství
» automatické ovládání osvetlení chodby a schodišt
Praha, Městským archivem Palma (Baleárské
» elektronické zabezpecení bytu a budov
ostrovy - Mallorca) a Rakouským kulturním
střediskem v Madridu. Záštitu nad výstavou
Ivan Kasík
www.elektromontaze-kasik.cz
„Toskánští Habsburkové a ostrovské panství
1808-1918“ převzal hejtman Karlovarského
kraje Martin Havel.
Mgr. Miluše Kobesová, kurátorka výstavy

ELEKTRIKÁR





602 428 437

To vše do děje vnese řadu šílených zvratů,
zlých dopadů osudu i drasticky komických
situací. Režie: Petr Pokorný. Hrají: Šárka
Jarošová, Olga Zavoralová, Lenka Novotná, Martina Novotná, Anna Bíbová, Václav
Novotný a Petra Franková.
Kalifornská mlha (9. května)
Stanete se svědkem bouřlivého i komického souboje; nejen o pravost díla Jacksona
Pollocka, mezi zemitou barmankou Maude a suchoprdským expertem na výtvarné
umění Lionelem, ale také o smysl života
vůbec, o odvahu a sílu umět vstát a žít,
nepoddat se nepřízním osudu, nenechat
se ničím spoutat ani převálcovat. Představení do svého repertoáru zařadilo Divadlo
v Řeznické v Praze a režie a výpravy se ujala rodačka z našeho regionu, Vilma Cibulková, která si ve hře zahraje s Lubomírem
Šplíchalem.
(O náhradním termínu divadelního
představení Na mělčině vás budeme včas
informovat.)
Vstupenky zakoupíte v infocentrech města Ostrov nebo online na: www.dk-ostrov.cz

NA KŘÍDLECH
HUDBY – PTAČÍ
KONCERT
Iva Florianová, ved. Kláštera Ostrov

Trio Musica Dolce Vita | Foto: Josef Louda

Srdečně vás zveme 23. dubna v 17.00 h.
do klášterního kostela v Ostrově na koncert souboru Musica Dolce Vita. Ženské
trio představí skladby v podání špičkové
sólové flétnistky Žofie Vokálkové, skvělé harfenistky Zbyňky Šolcové a mezzosopranistky Daniely Demuthové. V pestrém programu zazní skladby světových
mistrů od baroka po současnost. Posluchači mohou srovnávat různé přístupy
k hudebnímu vyjádření, inspirovanému
ptačím zpěvem, z děl Vivaldiho, Mozar
ta, Čajkovského, Rimského-Korsakova.
Na koncertě nechybí ani česká klasika
zastoupená tvorbou Smetany, Janáčka
či Martinů. Věříme, že tento program
posluchače pobaví a dokáže jim, že klasická hudba nemusí být vždy jen „vážná“.
(Zdroj: www.musicadolcevita.cz)

www.dk-ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz
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JAZZOVÉ JARO V OSTROVĚ
Martina Pavlasová

Jazzové jaro, přestože se jedná již o 33. ročník, zavítá do Ostrova teprve podruhé, a to
8. dubna. Akci do Ostrova přivezl bývalý ředitel Domu kultury Ostrov Karel Tetur, který je
i jedním z organizátorů. Tentokrát se fanoušci
tohoto žánru mohou těšit na dvě kapely:
Two Towers Hulu Jazz hrají jazz a swing,
okořeněný špetkou šansonu a muzikálu.
Klasickým melodiím se snaží vtisknout
novou tvář. Rádi seznamují posluchače
s modernějšími písněmi mladých jazzových
zpěvaček, např. Sary Gazarek nebo Sophie
Milman. Nápad na společné vystupování
vznikl v srpnu 2012 během Letní jazzové
dílny Karla Velebného ve Frýdlantu.

Paul Batto & Ondřej Kříž | Foto: Archiv skupiny

„Co na tom, že jsme každý odjinud? Když
potkáte někoho, s kým je vám na jevišti tak
dobře, dálka nehraje roli!“ Pod tímto heslem vzniklo nejdříve Jazzové duo HULU

TRAVESTI SHOW V OSTROVĚ
Lukáš Čepelák

Skupiny Screamers a Techtle Mechtle
v novém zábavném pořadu: Ženy za pultem
3. dubna 19.00 hod., DK Ostrov, vstupné
280 Kč v předprodeji, v den akce 300 Kč
Společně s jarem přichází i zbrusu nový
zábavný pořad travesti skupin Screamers
a Techtle Mechtle, který pánové tentokrát
nazvali Ženy za pultem. Dvouhodinový
pořad z prostředí samoobsluhy, nabitý
známými melodiemi a scénkami. Po spojení dvou předních travesti skupin a jejich

úspěšných předchozích pořadech zájem
o jejich vystoupení ještě více vzrostl. Těšit
se na vás budou prodavačky Dolores, Lili,
Paula, Halina, Stacey, společně s vedoucím
samoobsluhy Láďou. Přijďte si i vy nakoupit ve slevě to, co opravdu potřebujete
a hlavně nikde jinde v obchodě nekoupíte: dvě hodiny smíchu a odreagování od
starostí všedních dní! Vstupenky pouze
do vyprodání zásob! Více na: www.screamers.cz, www.techtlemechtlerevue.cz,
Facebook: skupina Screamers, Screamers
a Techtle Mechtle – travesti show

SVĚT V OSTROVĚ
Iva Florianová, ved. Kláštera Ostrov

Výstava Jiřího Kolbaby – Svět v Ostrově
Klášterní kostel nabízí návštěvníkům od
19. dubna výstavu fotografií Jiří Kolbaby,
populárního českého cestovatele a fotografa. Fotografie velkoplošného formátu
autor prezentuje při rozsáhlých výstavách
nejen doma, ale i v zahraničí. Zajímavou
a neotřelou formou zachycuje detaily přírodních struktur a exotické tváře domorodců. Jiří Kolbaba je impozantní charizmatický vypravěč; nejen proto jsou populární jeho besedy s poutavými dia-show
i jeho mnohaletý pořad na Rádiu Impuls.
V celosvětové kampani „Keep Walking“ byl
Jiří Kolbaba zařazen do elitní skupiny cestovatelů a dobrodruhů, je viceprezidentem
Českého klubu cestovatelů. Projel všech
šest kontinentů planety, navštívil víc než
130 zemí. Ačkoli již zcestoval téměř celý
svět, jeho krédem zůstává: „Mým snem
je navštívit, poznat a pochopit další země,
vzdálené kultury a přátelské domorodce“. Výstavu oficiálně zahájí osobně Jiří
Kolbaba v úterý 19. dubna v 17.00 hod.

20

Ostrovský měsíčník | DUBEN 2016

Malebná Antarktida se svými ledovci
Foto: Archiv Jiřího Kolbaby

V rámci vernisáže zahraje hudební soubor
Písk-Písk ze ZUŠ Ostrov. Jiří Kolbaba nás
svým osobitým stylem pozve na cestu
kolem světa. Nejen příznivcům cestování nabídne inspirace a neopakovatelným
způsobem poodkryje taje a krásy cestování, tohoto moderního fenoménu. Z jeho
vyprávění a fotografií je cítit nesmírné
nadšení, zaujetí cizími kulturami, přírodními skvosty, radost z volnosti a především
nesmírná chuť poznat a pochopit stále
něco nového.
Výstava potrvá do 31. května 2016.

(HUdebně-Léčebný-Ústav) ve složení
Petra a Radek. Brzy se však duo rozrostlo
v trio s Honzou, záhy na to v kvintet s Jindrou a Marianem.
Paul Batto & Ondřej Kříž vystoupí s tradičním repertoárem nadčasové klasiky:
gospelu, spirituálu, bluesových standardů
a vlastních skladeb. Jedná se o hudebníky
evropského významu, kteří mají za sebou
řadu významných koncertů a vydaných
nahrávek.
Vstupenky jsou již v prodeji v Infocentrech
města Ostrov, online na www.dk-ostrov.cz

OSTROVSKÝ
MAJÁLES 2016
Majálesový štáb Gymnázia Ostrov

Ilustrační foto: Archiv pořadatelů

V tomto roce budou studenti za velké podpory Domu kultury i nadále pokračovat v tradici studentských oslav. Ostrovský Majáles
2016, měsíc plný oslav studentského života, se bude konat v době od 29. dubna do
3. června. Letos si studenti připravili nejen
ples a den plný výstupů kapel, ale i mnoho
zajímavých doprovodných akcí.
Nezmeškejte událost roku, fotbalový
zápas mezi SPŠ Ostrov a Gymnáziem Ostrov, kde mladíci poměří své síly ve sportovním duchu. Nenechte si ujít ani filmovou noc,
kde se budou promítat krátkometrážní filmy
až do pozdních nočních hodin. Připravena je
fotografická soutěž, jejíž vernisáž proběhne
v prostorech průmyslové školy. Nezapomeňte sledovat plakáty, facebook, web Domu
kultury i oficiální webové stránky Ostrovského Majálesu, abyste zůstali stále v obraze!
www.majales-ostrov.blogspot.com
3. června 15.00 hod.,
Zámecký park Ostrov
Vystoupí kapely:
15.00-15.45 hod. Quiet
16.00-16.45 hod. Liwid
17.00-17.45 hod. Artvox
18.00-19.00 hod. Sabrage
19.15-20.15 hod. Megaphone
21.00-22.00 hod. MIG 21
Vstupné v předprodeji: 300 Kč, ZTP 50% sleva, na místě: 350 Kč. Děti do 10 let zdarma
(pouze v doprovodu dospělého nad 18 let).
Předprodej vstupenek je již zahájen! Online:
www.dk-ostrov.cz

ČTENÁŘSKÉ PŘÍSPĚVKY

ROCKOVĚBLUESOVÝ VEČER
Petra Kovačíková

15. dubna vystoupí v klášterním kostele
Zvěstování Panny Marie v Ostrově několik zajímavých interpretů. Z Brna přijede
mezinárodní kapela The Entropies, která ve
svém stylu spojuje progressive rock s prvky
world music, zejména orientální a severské
melodie. Ve svém vystoupení vám hudebníci
ukážou, jak se hraje na hudební nástroj latinskoamerického původu cajon. V rámci večera
vystoupí Marek Borský s kapelou, hudebník
z Nové Role skládající hudbu s originálními
texty, který pobaví, zaujme, možná i lehce
urazí, ale jistě si zaslouží pozornost zdejšího
publika. Bodejť ne, když taky vyhrál KVRM
v roce 2013. Během večera dále vystoupí
Vojtěch Urbánek s kytarou Tomáše Mourka, bluesman původem z Duchcova, který
skládal své blues na výsypkách při hučení
zakladače, sypajícího vytěženou hlušinu na
hromady v lomech severočeské uhelné pánve. A takové interprety si v klášterním kostele
rozhodně nemůžete nechat ujít!

PÁR SLOV K NAŠÍ NEMOCNICI
Čtenářka z Ostrova

V březnovém čísle Ostrovského měsíčníku se na str. 7 chlubí paní Zvolánková tím,
jaké úspěchy zaznamenala Nemocnice
Ostrov. Také požádala, aby veřejnost tuto
nemocnici podpořila v soutěži „Nejlepší
nemocnice v ČR“. Docela ráda bych
nemocnici podpořila, kdyby bylo za co.
Možná kdyby byly vyhlášeny kategorie na
„přezíravý a otřesný přístup doktorů
(internistů)“, tam bych svůj hlas dát
nemocnici mohla. Nebo v kategorii
„Zaměstnavatel, který šetří na svých
zaměstnancích.“ Koho bych totiž ocenila,

jsou lidé v pomocném personálu. Na rozdíl od vedení berou za svou těžkou práci
naprosto ubohou mzdu a nikdo se jim
nemůže divit, že vyčerpaní odcházejí.
NEMOS čerpá milióny na dotacích, ale
přidáno dostanou jen vybraní. I město
Ostrov prý dalo 4,5 miliónu. Ví radní, že si
nemocnice platí reklamu v KV aréně přímo na ledové ploše? Viděla jsem to v televizi a málem mi vypadly oči. Jsou to peníze soukromé firmy a majitel se rozhodl, že
místo toho, aby přidal sanitářkám, tak si
zaplatí reklamu v Karlových Varech. Proč
však má dávat město Ostrov takovému
zaměstnavateli miliónové dotace?

inzerce

VÝSTAVA TOSKÁNŠTÍ HABSBURKOVÉ
Mgr. Lukáš Hanzl

Letos se má konat výstava „Toskánští
Habsburkové“, na niž město Ostrov uvolnilo necelých půl miliónu korun. Tato
výstava přinesla i výrazný problém přímo
ve svém logu. Historická událost, vážící
se k tomuto fenoménu, byla zcela nově
předatována do let 1808-1919. Upozornil
jsem na tento fakt město prostřednictvím
facebookových stránek, kde bylo logo
prezentováno, a připomenul, že správný
interval historické události je 1811-1919.
Po celý kalendářní měsíc na toto nikdo
nereagoval. Patrně přes tento kanál MěÚ
Ostrov nikdo s občany města nekomunikuje. Pak je ovšem otázka, proč má úřad
tento nástroj komunikace zřízen, když jej
uvedeným způsobem vlastně nepoužívá.
O co vlastně jde? Z vývoje posledních
událostí a ostrovské optiky se může zdát,
že letopočet uváděný v logu výstavy je
názor většinový a všeobecně přijímaný,
dále že mnou uváděný interval letopočtů je nový a nepřijímaný. Úplný opak je
však pravdou. Letopočty 1808-1918 se

poprvé objevily až s uvedeným logem
výstavy Toskánští Habsburkové, aniž
by byly uspokojivě vysvětleny. Naproti
tomu druhou variantu zastávají Wenzel Sommer, Josef Kühnel (oba nejstarší
ostrovští historiografové), prof. August
Sedláček, dr. Miloslav Bělohlávek, PhDr.
Jaroslav Fiala a v souladu s nimi i já sám.
Kde tedy tito všichni udělali tak zásadní chybu? Vycházeli totiž z primárního
zdroje majetkového práva, kterým jsou
dobové majetkové rejstříky, tzv. desky
zemské a tereziánsko-josefský katastr.
Zde uváděný vlastník František I. Rakou
ský r. 1809 nechává vymazat fideikomis
bádenský a nahrazuje ho vlastním. Je
tedy zřejmé, že zamýšlel odkázat Ostrov svým potomkům, neboť k takovým
účelům fideikomis právě slouží. Záhy si
to však rozmyslel a již r. 1811 habsburský fideikomis opět ruší a vkládá panství
Ostrov do běžného rejstříku tereziánsko-josefského, patrně za účelem rozprodání části panství a předání zbytku bratrovi Ferdinandovi III. Toskánskému. To se
stalo přesně 16. července 1811. Od toho

dne je Ferdinand III. Toskánský a jeho rod
spojen s Ostrovem. Banální omyl úředníků obou rejstříků je naprosto vyloučen už s ohledem na účastníky těchto
majetkových převodů. Ferdinandův syn
Leopold II. Toskánský s odstupem času
opět zřídil rodový fideikomis a vložil
panství Ostrov do desek zemských. Tak
tomu bylo tedy až do r. 1919, kdy přes
vznik republiky (již 28. října 1918) je třeba uvést, že teprve 13. listopadu 1918
vznikl první zákon republiky, respektive
prozatímní ústava. Ve stejné době však
vznikla i republika Deutsch-Österreich, která na pohraniční území zaniklého Království českého včetně Ostrova
uplatňovala rovněž svůj nárok. Vojensky
byly tyto oblasti obsazeny československým vojskem až v druhé polovině prosince 1918. Vyvlastňovací legislativa byla
připravena roku následujícího.
Z pohledu laika se může zdát, že jde
o banální spor. Představme si však modelový příklad výstavy o I. světové válce, kde
by vám už v úvodu tvrdili, že začala roku
1911 a skončila v roce 1917. Šli byste tam?
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SPORT

BADMINTON TJ OSTROV
Jiří Mácha, předseda oddílu

Dějištěm smíšeného turnaje čtyřher
a mixů pro neregistrované i registrované
byly 5. března Mariánské Lázně. Šestičlenná skupina ostrovských: Šula st., Šula Fab.,
Šulová, Mácha, Karbulková, Žemlička, byla
i napočtvrté stoprocentně úspěšná, když

všechny vypsané disciplíny vyhrála a přidala i další druhé místo. Turnaje se zúčastnilo 42 hráčů a hráček. Kromě domácích
přijeli účastníci z Chlumčan, Mostu, Nejdku, Kynžvartu, Klatov, Kraslic a Ostrova.
Hrálo se švýcarským systémem. Pánských
čtyřher bylo 12, dámských šest a v mixu
bylo 16 párů. Nejúspěšnější byla Jana
Šulová se ziskem dvou zlatých ze čtyřhry
a mixu.
Oddíl pořádal 26. března v 10.00 hod.
v hale TJ Ostrov celostátní turnaj GP
C dospělých. Více na: www.badostrov.
estranky.cz
VÝSLEDKY OSTROVSKÝCH HRÁČŮ:
Čtyřhra muži: 1. Žemlička-Šula Fabián,
2. Mácha-Šula st.

Čtyřhra ženy: 1. Šulová-Šlehubrová
(Ostrov)-(Nejdek); 6. KarbulkováFenclová (Ostrov)-(K. Vary);
Mix: 1. Šula st.-Šulová;
6. Žemlička-Karbulková
O celostátním turnaji GP C dospělých
26. března v 10.00 hod. v hale TJ Ostrov
(v době uzávěrky OM teprve v přípravě)
zjistíte více na: www.badostrov.estranky.cz

MALÉ OHLÉDNUTÍ
S PODĚKOVÁNÍM
David Zadák
Ostrovská výprava | Foto: Jiří Mácha

David Zadák přebírá ocenění za rok 2015.
Foto: Josef Krs

Ostrovský sportovec David Zadák | Foto: Josef Krs

Jmenuji se David Zadák. Narodil jsem se r.
1999 v Ostrově. Jsem student gymnázia
a hlavně cyklista. Loňská sezóna se mi opravdu povedla, čehož je důkazem pět medailí
z MČR, z toho jsem i dvojnásobný Mistr ČR.
Z důvodu mého dalšího sportovního růstu
inzerce

jsem přestoupil na Sportovní gymnázium
do Vimperku se zaměřením na cyklistiku –
horská kola. V sezóně 2016 budu závodit za
Českou spořitelnu Specialized Junior MTB
team. Již 13. března byl odjezd na závody
a soustředění do Itálie.
Na Plese sportovců v DK Ostrov jsem
byl vyhodnocen a oceněn jako jeden z nejlepších sportovců města Ostrov. Chtěl
bych touto cestou poděkovat představitelům města za ocenění mého snažení
a výsledků. Pomůže to mně a celé rodině
i nadále uskutečňovat moje sportovní cíle.

BOWLINGOVÝ
TURNAJ
Vladimír Moudrý, organizátor, PČR Ostrov

Bowlingový turnaj jednotlivců se konal
6. března v bowlingové herně v Ostrově
(Lidická ulice). Turnaj byl určen nejen pro
příslušníky Policie ČR z okresu Karlovy
Vary, ale i občanské pracovníky a pozvané hosty. Turnaj navázal na devět ročníků Memoriálu Martina Duchoně v sálové
kopané, konaného od r. 1998, jehož se
zúčastnilo pouhých 11 hráčů. Všichni hráči si zahráli čtyři hry, kdy po součtu všech
sražených kuželek vypadl poslední, nejhorší hráč. Další kola se hrála již formou
„náhlé smrti“ na jedno kolo, po kterých
vypadávali již dva hráči až do konečného
čtyřčlenného finále.

Finalisté bowlingového poháru | Foto: Archiv PČR Ostrov

FINÁLE – VÝSLEDKY:
1. místo: Vladimír Moudrý (210 kuželek)
2. místo: Irena Živná (167 kuželek)
3. místo: Jiří Moudrý (153 kuželek)
4. místo: Luboš Louda (143 kuželek)
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VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA

SPORTOVNÍ
POZVÁNKA
Monika Lisá

Foto: http://skobostrov.webnode.cz

Sportovní klub orientačního běhu Ostrov
(SKBO) zve všechny příznivce zdravého
pohybu a dobré nálady na rodinný náborový závod, který se bude konat v Ostrově
dne 21. dubna. Bližší informace na: www.
skobostrov.webnode.cz
V únoru podnikly děti z klubu výlet na
lovecký zámeček.

TAJENKA KŘÍŽOVKY
Redakce OM

Tajenka z minulého čísla zněla: JAKUB
SMOLÍK V BŘEZNU V OSTROVSKÉM
KLÁŠTEŘE. Z těch, kdo správně odpověděli, byla vylosována Miroslava Vespalcová. Mohla si vybrat dvě vstupenky na představení dle vlastního výběru (Jazzové jaro
v Domu kultury nebo Rockově-bluesový
večer v klášterním kostele). Výherkyni
upřímně blahopřejeme.
Znění tajenky křížovky z tohoto čísla zasílejte na: irejan@seznam.cz (nebo
sefredaktor@dk-ostrov.cz), případně
doručte do IC Domu kultury Ostrov nejpozději do 8. dubna. Ze správných odpovědí opět vylosujeme výherce, který získá
vstupenky na některou z akcí DK.
Tvorbu křížovky zajišťuje grafická společnost Alfasoft s.r.o.
inzerce
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