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INFORMACE O VYDÁNÍ

TEPLÁRNA BILANCUJE
Ing. Radek Havlan, statutární řed.

Topná sezóna 2015/2016 je za námi a mys-
lím, že je namístě se krátce ohlédnout a pre-
zentovat několik informací o jejím průběhu. 
Již třetí zimní období po sobě bylo klima-
ticky nadprůměrně teplé. Dle meteorologů 
cca o dva stupně nad dlouhodobým průmě-
rem. Teplárenské společnosti vedou statis-
tiky o průbězích denních a nočních teplot 
v  lokalitách, kde zásobují  své odběratele 
teplem, a údaje v posledních desetiletích 
tento  fakt  potvrzují.  Rád  konstatuji,  že 
z technického hlediska lze hodnotit uplynu-
lou topnou sezónu jako bezproblémovou. 
Veškeré technologie v globálu pracovaly dle 
našich předpokladů, a to jak ty starší, tak 
i novější (např. na podzim dokončená hlavní 
výměníková stanice a nový horkovodní při-
vaděč z teplárny do města vč. všeho příslu-
šenství). Významný podíl na bezproblémo-
vém  průběhu má  prevence  a  komplexní 
údržba všech zařízení, kterou naši pracov-
níci zajišťují. Její hlavní objem je pravidelně 
zajišťován po skončení topné sezóny. Nyní 
tedy čekají naše pracovníky, kromě již pro-
bíhajících investičních akcí, také tzv. „letní“ 
opravy a údržba zařízení tak, aby zdroj i sou-
stava mohly i v další topné sezóně spoleh-
livě fungovat. K oblasti probíhajících inves-
tic je namístě uvést, že hlavní investiční akcí 
tohoto  roku  je  pro Ostrovskou  tepláren-
skou, a. s. výstavba prvního nového kotle na 
spalování lesní štěpky. Tato akce začala na 
podzim r. 2015 přípravnými pracemi. V sou-

časné době jsou osazeny na svých místech 
nejtěžší části kotlové technologie a zařízení 
pro čištění spalin (transport od výrobce za-
jišťoval konvoj šesti kamiónů a na montáži 
se podílel mj. velký jeřáb o nosnosti 100 t). 
Nyní je již okolo kotle postavena ocelová 
konstrukce haly kotelny a pracuje se na je-
jím opláštění. Pokud půjde vše dle plánů, za-
hájíme provozní zkoušky nového zařízení 
během  července.  O  dalším  průběhu  vý-
stavby budeme čtenáře informovat.
Termín pravidelné  letní odstávky  tep-

lárny je letos od 25. do 29. července.

HOSPODAŘENÍ MĚSTA
Ing. Jan Bureš

Na posledním zastupitelstvu jsme se do-
zvěděli, že minulý rok skončil pro město 
rekordním hospodářským výsledkem přes 
111 miliónů korun. Hospodářský výsledek 
jakéhokoli  města  je  do  určité  míry  hra 
s čísly, která však o skutečném hospoda-
ření nic neříká, mj. i proto, že město není 
firma. Když se podíváme, z čeho je loňský 
hospodářský výsledek Ostrova složen, tak 
si od oněch 111 miliónů musíme odečíst 37 
miliónů, což jsou proplacené dotace, které 
jsme však plánovali v letošním roce. Dále 
jej musíme očistit o vyšší příjem od státu, 
který vybral více na daních a všem městům 
a obcím tak poskytl více prostředků, což 
v našem případě činí více jak 17 miliónů. 
Odečíst je nutné také téměř čtyři milióny, 
což jsou účty, které byly zaplaceny až z roz-
počtu letošního roku, neboť byly na město 
poslány pozdě. Vyšší byly také vybrané zá-
lohy u bytového fondu, konkrétně o tři mi-
lióny. Nesmíme zapomenout ani na osm 
miliónů, které jsme utržili za prodej, pře-
vážně bytů, v roce 2015. Vybral jsem jen ty 

nejdůležitější položky, o které je třeba hos-
podářský výsledek města očistit. I po této 
korektuře nám vyjde hezkých 42 miliónů 
korun.  Nejsem  jistě  sám,  koho  těší,  že 
město hospodaří bez dluhů, ale také nej-
sem sám, kdo si myslí, že bychom měli my-
slet na zadní kolečka. Jak jsem říkal i na za-
stupitelstvu, jsou léta tučná a léta hubená. 
V těch létech hojnosti bychom neměli za-
pomínat na to, že mohou přijít i ta léta, kdy 
se dařit nebude. Dosud jsme byli úspěšní 
v čerpání dotací, ale každá dotace má udr-
žitelnost. Také bychom neměli zapomínat 
na to, že i z dotace pořízený majetek chátrá 
a bude jej třeba jednou opravovat. Navíc 
spousta měst, obcí i krajů, které dostaly do-
taci, ji pak museli vracet. Našemu městu 
bych to nepřál, ale stalo se to i těm, kteří si 
byli na 100 % jistí, že měli vše v nejlepším 
pořádku. Z těchto všech důvodů jsem na-
vrhoval,  abychom  alespoň  10  miliónů 
z hospodaření loňského roku dali stranou. 
Třeba na fond budoucnosti a měli tak v pří-
padě nutnosti kam sáhnout. Je mi líto, že 
podobně smýšlejících nás byla v zastupi-
telstvu menšina. (Vyjádření města na str. 3)

Foto: Archiv teplárny
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VÝJEZD DO ZŠ J. V. 
MYSLBEKA A MŠ

Mgr. Lucie Mildorfová (kráceno)

Zástupci radnice navštívili školku a poté třídy 
ZŠ, od přípravné až po nejvyšší ročníky. Dne 
9. září uplyne 60 let, co zde do lavic usedli 
první žáci. Celkem zde ukončilo docházku víc 
než 3000 žáků (www.zsjvm.cz/historie.php). 
V rámci oslav se 30. září koná na Mírovém 
nám. školní akademie a slavnostní večer pro 
současné i bývalé zaměstnance školy, 1. října 
je možné projít si školu a zavzpomínat s bý-
valými spolužáky a pedagogy. Na škole sou-
těží o Správného školáka, vyhlašují se pě-
vecké a výtvarné soutěže. Škola se pyšní 
mnoha medailemi a poháry, k tomu je však 
třeba i dobré sportovní zázemí. Achillovou 
patou je tělocvična pro 497 žáků. Vedení rad-
nice chce v budoucnu  investovat fin. pro-
středky do výstavby druhé tělocvičny.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA OSTROV 2015
Ing. Alena Niklová., Ph.D., ved. FO

Na zasedání Zastupitelstva města Ostrov 
dne  13.  dubna  bylo  usnesením  číslo 
85/2016  schváleno  celoroční  hospoda-
ření města Ostrov a závěrečný účet za rok 
2015 s kladným zůstatkem finančních pro-
středků  rozpočtového  hospodaření 
111.998 tis.  Kč,  přičemž  celkové  příjmy 
včetně financování činily 485.494 tis. Kč 
a celkové výdaje 373.496 tis. Kč.

Přijetí usnesení předcházela diskuse, 
ve které byla výše kladného zůstatku fi-
nančních prostředků rozpočtového hos-
podaření označena za „hru s čísly“ s inter-
pretací úpravy tohoto výsledku o odpočet 
některých  příjmových  položek  dosaže-
ných r. 2015. Finanční hospodaření územ-
ních samosprávných celků (dále jen ÚSC), 
tedy měst a obcí, je upraveno zákonem 
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů (dále jen „rozpočtová 
pravidla“), ve kterém v § 7 jsou definovány 
příjmy rozpočtu obce a v § 9 výdaje roz-
počtu  obce. Vyčíslený  přebytek  finanč-
ního hospodaření města Ostrov  za  rok 
2015 je v souladu s tímto zákonem, což 
je doloženo i výrokem nezávislého audi-
tora. Dále je třeba si uvědomit, že tento 

vykázaný  přebytek  se  rovná  peněžním 
prostředkům na běžných účtech města, 
které  byly  k  31.  prosinci  2015 ve výši 
111.998 tis. Kč. Dle rozpočtových pravi-
del výsledek finančního hospodaření ÚSC 
představuje  rozdíl mezi příjmy a výdaji 
za daný kalendářní rok. Příjmy a výdaje 
představují pohyb peněžních prostředků 
na běžných účtech či v pokladnách. Jinak 
tomu je v podnikatelské sféře, kdy výsle-
dek hospodaření představuje rozdíl mezi 
výnosy  a  náklady  a ve většině  případů 
neodpovídá  peněžním prostředkům na 
účtech či v pokladnách. Zde při zákonné 
optimalizaci výsledku hospodaření a ná-
sledně daňového základu se dá, na roz-
díl od finančního hospodaření ÚSC, sku-
tečně hovořit o hře s čísly.

Příjmy  obce  jsou  tvořeny  především 
daňovými příjmy a dále ostatními příjmy, 
např. příjmy z prodeje majetku, přijatými 
dotacemi apod. Proto očišťovat dosažené 
příjmy o položky, které legislativně do pří-
jmů patří, není možné (i když např. pláno-
vané přijetí dotací r. 2016 se uskutečnilo 
na konci r. 2015). Vysoké příjmy města za 
rok  2015  jsou  skutečností  a  upravovat 
je jakýmkoliv způsobem, třeba jen hypo-
teticky, není správné. To je, jako kdyby si 

podnikatel snižoval při výpočtu daňového 
základu  příjmy  o  jím  vybrané  položky, 
které  původně  nepředpokládal,  a  neod-
vedl by z nich daň. To by asi u finančního 
úřadu neprošlo.
Výdaje  obce  představují  běžné  vý-

daje,  zajišťující  především  vlastní  čin-
nost obce a výdaje spojené s výkonem 
státní  správy,  a  dále  kapitálové výdaje, 
což  jsou  především  investiční  výdaje. 
Při přebytku finančního hospodaření se 
v odborné literatuře doporučuje analyzo-
vat procentní plnění výdajů. Vysoký pře-
bytek finančního hospodaření může být 
zapříčiněn nízkým plněním kapitálových 
výdajů, např. na 30 %. V případě města 
Ostrov byly celkové výdaje naplněny ve 
výši  82,19 %,  z  toho  běžné  výdaje  na 
77,77 % a kapitálové výdaje dokonce na 
94,28 %. Z uvedeného vyplývá, že v ob-
lasti běžných výdajů došlo k úspoře a in-
vestiční záměry se podařilo naplnit skoro 
na 100 %. Za  zmínku  také  stojí,  že bě-
hem r. 2015 město zhodnocovalo volné 
finanční prostředky ve výši 27 mil. Kč na 
spořicím účtu, založeném v dubnu 2015. 
Při  jeho  založení  byla  úroková  sazba 
0,50 % p. a., na konci r. 2015 a v současné 
době činí 0,35 % p. a.

Předškoláci se starostou Pavlem Čekanem
Foto: Archiv MěÚ Ostrov

MICHAELA MARKSOVÁ V REGIONU

Mgr. Lucie Mildorfová, ved. OKS

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela 
Marksová přijela 9. května do Ostrova. Náš 
region navštívila na pozvání poslankyně PS 
Parlamentu ČR Markéty Wernerové. Minist-
ryni slavnostně uvítali starosta Pavel Čekan 
a členové Rady města a poté v reprezenta-
tivní zasedací místnosti diskutovali na téma: 
finanční podpora k vytváření lůžek v domo-
vech pro  seniory,  novela  zákona ohledně 
souhlasu/nesouhlasu radnice s doplatky na 
bydlení  pro  klienty  ubytoven,  opožděné 
platby ze strany státu na výkon přenesené 
působnosti na sociálně-právní ochranu dětí 
a  soc.  práce,  podpora  handicapovaných 

sportovců, bezbariérové přístupy na sporto-
viště ad. Následně se ministryně s doprovo-
dem odebrala do expozice se stříbrnou šli-
kovskou kazetou. Ještě dopoledne čekal na 
vzácnou návštěvu před budovou Domova 
pokojného stáří Tomáš Fexa, ředitel Oblastní 
charity Ostrov. Ministryně si prošla objekt 
„stacionáře“, nahlédla do pokojů, s některými 
klienty krátce pohovořila. Po obědě ve školní 
restauraci se návštěvníci odebrali do Nemoc-
nice Ostrov na prohlídku nově zbudovaného 
pavilonu rehabilitačního a psychiatrického 
oddělení. Odpoledne zamířila kolona aut do 
zařízení následné rehabilitační a hospicové 
péče REHOS a na radnici v Nejdku. Závěr ná-
vštěvy patřil diskusi s občany.

Foto: Walburga Mikešová
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NEMOCNICE OSTROV
Andrea Zvolánková, PR spec. NO

Centrum jednodenní a plánované 
chirurgie v Nemocnici Ostrov
Krátká čekací doba, minimální čas strávený 
v nemocnici, rekonvalescence v domácím 
prostředí a rychlý návrat do běžného ži-
vota. To jsou jen některé z výhod tzv. jed-
nodenní chirurgie, kterou dnes vyhledává 
stále více pacientů. Vyjít jim vstříc při po-
skytování kvalitní a komplexní péče a vy-
dat se cestou moderních medicínských po-
stupů se rozhodli i v ostrovské nemocnici. 
Centrum jednodenní a plánované chirur-
gie se spouští 1. června.
„Nemocnice Ostrov disponuje chirurgic-

kým  oddělením  po  rozsáhlé  rekonstrukci 
s moderním a nadstandardně vybaveným 
pracovištěm.  Neustálý  pokrok  v  nových 
zdravotnických technologiích, rozšiřující se 
možnosti mini  invazivních operačních po-
stupů a vysoce kvalifikovaný tým odborníků 
nám umožňují vydat se cestou aktuálních 
zdravotních trendů ve světě i v naší nemoc-
nici,“ vysvětluje ředitel ostrovské nemocnice 
František Werner  a  dodává:  „Chirurgické 
oddělení v Ostrově se dlouhodobě specia-
lizuje na laparoskopické operace, ročně jich 
chirurgové provedou zhruba čtyři sta. Zkuše-
nosti našeho týmu na specializované zákroky 
i  statistické  zhodnocení,  kdy byla většina 
pacientů hospitalizována na dobu jednoho 
až třech dní, prokázaly, že jsou to nejvhod-
nější výkony pro jednodenní chirurgii.“ Cen-
trum jednodenní a plánované chirurgie se 
zaměří na výkony laparoskopické, například 
operace žlučníku či tříselných kýl, ale i na 
klasické, mezi něž patří mj. operace štítné 
žlázy, křečových žil či hemoroidů. Centrum 
bude provádět  i  čistě  ambulantní výkony 
jako operace syndromu karpálního tunelu 
nebo odstranění kožních nádorů. Mezi hlavní 
charakteristiky jednodenní chirurgické péče 
patří krátké čekací doby na operace, které 
nenarušují akutní operační výkony, ale i do-
konale informovaný pacient.

„Komunikace s pacienty je v případě jed-
nodenní chirurgie nesmírně důležitá a hraje 
klíčovou roli. Pacient, který jde na operaci 
v režimu jednodenní chirurgie, musí být ve-
lice dobře poučen o tom, jaká operace, proč 
a  jakým  způsobem mu bude  provedena, 
jaké průvodní potíže může mít po operaci, 
jakou činnost bude moci vykonávat a jak 
bude probíhat doléčení po propuštění do 
domácího ošetření,“ uvádí primář ostrov-
ské chirurgie Stanislav Kubín a vysvětluje: 
„Každý pacient, který odchází po výkonu 
v režimu jednodenní péče, musí být dopro-
vázen druhou osobou a dostane všechny 
informace o průběhu rekonvalescence. Při 
ambulantním doléčení je vybaven potřeb-
nými léky nebo recepty, je mu poskytnuta 
informace  o  dietním  režimu  a  možném 
fyzickém zatížení. Informace jsou poskyt-
nuty ústně i písemnou formou s náležitým 
vysvětlením. K dispozici  jsou i  informace 
o  tel.  kontaktech,  kam  se může  pacient 
kdykoli obrátit v případě, že by si nevěděl 
rady v pooperačním období.“ Pacienti mo-
hou absolvovat plánované operace v pří-
jemném prostředí  nemocnice  rodinného 
typu. Odd. jednodenní a plánované chirur-
gie disponuje tří až čtyřlůžkovými pokoji 
s vlastním sociálním zařízením, TV i Wi-Fi. 
Nabídne i tři jednolůžkové nadstandardní 
pokoje. Ambulance  pro  pacienty Centra 
bude v provozu ve všední dny 7.00-15.30 
hod. Akutní chirurgická ambulance bude 
v Nemocnici Ostrov fungovat paralelně, ve 
všední dny 7.00-15.30 hod.
„Pacienty s akutními stavy vyžadujícími 

hospitalizaci či ošetření mimo ambulantní 
hodiny a o víkendech bude přijímat naše 
partnerská nemocnice v Sokolově nebo 
nemocnice v Karlových Varech. Pacientů, 
majících v Ostrově plánovaný termín vý-
konu po 1. červnu, se transformace nijak 
nedotkne, ty budou realizovány dle plánu,“ 
uzavírá ředitel ostrovské nemocnice Fran-
tišek Werner. Seznam operačních výkonů 
a další informace na: www.nemostrov.cz
Denní psychiatrický stacionář
Nemocnice  Ostrov,  psychiatrické  a  psy-
choterapeutické  pracoviště  nabízí  od 
konce dubna formou denního stacionáře 
pro klienty s psychotickým onemocněním, 
s  úzkostnými,  osobnostními,  psychoso-
matickými a některými poruchami nálady 
psychoterapeutický  program.  Program 
probíhá pětkrát denně v týdnu, v době od 
8.30 do 15.20 hod. v budově B. Jde o formu 
otevřené skupiny, tj. skupina je v průběhu 
doplňována novými klienty. Jak se do den-
ního stacionáře přihlásit? Zavolejte na tel. 
353 364 158  nebo  353 364 353,  kde  zís-
káte bližší informace.
Rodinný pokoj v Nemocnici Ostrov
Porodnice v  ostrovské  nemocnici  prošla 
v minulých letech kompletní rekonstrukcí, 
disponuje  moderním  vybavením  na  po-
rodních i operačních sálech. Od poloviny 

dubna nabízí nastávajícím maminkám další 
novinku, tzv. rodinný pokoj.
„Při  poskytování  kvalitní  a  komplexní 

péče je individuální přístup a příjemné ro-
dinné prostředí zcela zásadní. Když jsme 
uvažovali o rozšíření služeb rodičkám v naší 
nemocnici, rozhodli jsme se vybudovat po-
koj hotelového typu, ve kterém budou moci 
maminky strávit první okamžiky po naro-
zení miminka společně se svými nejbližšími,“ 
vysvětluje ředitel Nemocnice Ostrov Fran-
tišek Werner. Rodinný pokoj má vlastní so-
ciální zařízení, je vybaven manželskou po-
stelí s civilním ložním povlečením a potřeb-
ným nábytkem, přebalovacím pultem pro 
novorozence, lednicí, mikrovlnnou troubou, 
varnou konvicí a nádobím. Nechybí ani LED 
televize a Wi-Fi připojení. Partner či dopro-
vod rodičky může vše využívat dle vlastních 
potřeb, bez jakýchkoli omezení příchodu či 
odchodu. Navíc si může objednat i stravo-
vání z aktuálního menu. Bližší informace na 
tel. 353 364 314.

VÝJEZD DO MDDM 
A EKOCENTRA

Mgr. Lucie Mildorfová, ved. OKS (kráceno)

Ředitelka Šárka Märzová ukázala návštěv-
níkům z radnice v Domu dětí nově zbudo-
vanou čekárnu pro rodiče a děti, nově vy-
malovanou klubovnu s autodráhou a další. 
V bývalém kinosálu vznikne multifunkční 
sál pro větší počet účastníků. Obětaví pra-
covníci MDDM pořádají řadu akcí ve spo-
lupráci s DK Ostrov, hasiči atd. Slet čaro-
dějnic a čarodějů na hřišti pod ZŠ Masary-
kova,  soutěž  Ukaž  svůj  talent  pro  děti 
8-15 let, výlet do Národní přírodní rezer-
vace Kladská… Neformální část setkání se 
odehrála v Ekocentru. Pracovníci „přírodo-
vědné stanice“ připravili zábavnou inter-
aktivní prohlídku s využitím chytrých tele-
fonů a čtečkou QR kódů. Ekocentrum na-
bízí  tematické prohlídky s výkladem, zá-
bavné  výukové  programy,  promítání, 
soutěže, přenocování… Pro velký zájem 
letos pořádá pět  táborových pobytů  (8-
15 let). K tomu se budou po týdnu střídat 
sportovní příměstský tábor (6-13 let) a pří-
rodovědný příměstský tábor (7-13 let).

Zástupci radnice v Ekocentru | Foto: Archiv města

inzerce
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ZÁZNAMY MĚSTSKÉ POLICIE
Ladislav Martínek

10. DUBNA 14.00 hod.
Na  Mírovém  náměstí  se  konala  akce 
„Malý  řidič,  také řidič“,  již pořádalo Ro-
dinné centrum Ostrůvek. Zúčastnili se 
i strážníci MP Ostrov, asistenti prevence 
kriminality,  vězeňská  služba  z Vykma-
nova a krajský koordinátor Besipu Vác-
lav Brož. Děti mj. procházely technickou 
kontrolou,  zda  jejich  „vozidlo“  splňuje 
všechny náležitosti a vyzkoušely si i de-
chové  zkoušky. Naštěstí  byly všechny 
děti střízlivé a tak zdárně dokončily při-
chystané úkoly.
14. DUBNA
zahájila provoz nová kamera městského 
dohlížecího  systému  na  zadní  straně 
domu v Kollárově ul. Sleduje dětské hři-
ště mezi ul. Severní a Májová, zadní část 
herny a přilehlého domu. Umožní  lepší 
přehled nad touto lokalitou.
22. DUBNA
V kinosále Domu kultury Ostrov se ko-
nala  akce  „Poučme  se  z  cizích  chyb“, 
s programem zaměřeným na žáky 9. tříd 
a  1.  ročníků  SŠ.  Celkem  se  tak vystří-
dalo víc jak 300 žáků. Na akci, pořáda-
nou JSDH Ostrov, byli pozváni zástupci 
MP Ostrov, PČR Ostrov a ZZS KV kraje. 
Kaž dý  vyprávěl  příběh  z  praxe,  při-
čemž  ne  každý měl  šťastný  konec.  Cí-
lem bylo přiblížit žákům, jakých chyb se 
lidé dopustili a co vedlo k tomu, že  je 
to mnohdy stálo život. Akce se v řadách 
žáků i profesorů setkala s velkým úspě-
chem, proto se bude opakovat.

22. DUBNA
Den  bezpečnosti,  zaměřený  na  chodce, 
cyklisty i řidiče motorových vozidel se ko-
nal  na Mírovém nám. Zúčastnily  se: MP 
Ostrov, PČR, záchranná služba, Vězeňská 
služba a Besip Team, který přivezl i simulá-
tor převrácení ve vozidle. Návštěvníci si mj. 
prohlédli služební vozy všech složek a podí-
vali se na zákrok služebního psa MP Ostrov.
26. DUBNA 18.13 hod.
Přijato oznámení, že u nádraží tlačí parta 
mladistvých  po  kolejích  drezínu.  Stráž-
níci na místě zjistili tři mladíky a slečnu 
14-17 let, kteří údajně tlačením drezíny 
posilují.  Hlídka vyrozuměla výpravčího 
a pracovníci dráhy ji vrátili na stanoviště. 
Nutno zdůraznit, že se jednalo o odstav-
nou kolej.
28. DUBNA 8.55 hod.
Přijetí žádosti operační RZS o pomoc při 
resuscitaci ženy v ul. Hlavní. Hlídka se 
dostavila  jako první a do bytu  ji pustil 
manžel ženy, která v tu dobu byla již čás-
tečně při vědomí. Dle sdělení manžela 
doma upadla do bezvědomí nejspíš ná-
sledkem opětovně prodělané mozkové 
mrtvice. Do příjezdu RZS se hlídka řídila 
pokyny  její  operátorky  a  poskytovala 
ženě první pomoc, než ženu odvezli do 
nemocnice.
Měsíc duben: Celkový počet přestupků 
266,  blokově  řešeno  95  (za  19 200 Kč), 
předáno k dalšímu šetření 13. Odtažených 
vozidel 34, odchyt psa 12, přijatá ozná-
mení 150, osoby převezené na záchytnou 
stanici dvě, prověřené alarmy 13, kontrola 
heren 73.

MĚSTSKÁ CENA Ď V OSTROVĚ JIŽ POPÁTÉ
Pavlína Lišková, radní

Slavnostní vyhlášení pátého ročníku ceny 
Ď se uskutečnilo 28. dubna ve Dvoraně 
ostrovské radnice.
Toto  ocenění  je  poděkování místním 

dobrovolníkům,  podnikatelům,  firmám, 
spolkům  či  neziskovým  organizacím  za 
jejich podporu a pomoc pro volnočasové 
či charitativní aktivity ve městě. Za pět let 
bylo nominováno celkem 37 dobrovolníků 
a mecenášů. Ocenění,  křišťálovou  cenu 
od sklárny Artcristal Bohemia z Velkého 
Oseku, obdrželi tři ostrovští podnikatelé 
za podporu sportovních a kulturních akcí 

nebo charitativních projektů a dva spolky 
za rozvoj občanské společnosti ve městě.

Držitelem poslední městské ceny Ď je 
Divadelní scéna při DK Ostrov. Ocenění 
si  přišli  převzít  ochotníci,  jak  jinak než 
v hereckých kostýmech. Jejich nominace 
ve  výčtu  odehraných  představení  pro 
děti  a  dospělé  zněla  prostě: Vzhledem 
k jejich aktivitám věřím, že jsou Ostrovu 
prospěšní, dělají mu dobré jméno a za to 
jim Ď.

Městskou Cenu Ď za rok 2015 získali ostrovští 
ochotníci. | Foto: www.cena-d.cz

VÝJEZD DO ZUŠ
Mgr. Lucie Mildorfová (kráceno)

Ředitelka ZUŠ Irena Konývková zavedla 
radní do budovy Masarykova 715, aby si 
prohlédli, kam se ubíraly stavební práce 
od jejich poslední návštěvy. Stěny ve tří-
dách jsou opravené, podlahy opatřeny be-
tonovou stěrkou, chodby natřeny ochran-
ným nátěrem ad. Vedení ZUŠ dělá vrásky 
už  jen  umístění  učebny bicích  nástrojů 
a její kvalitní zvuková izolace. Ředitelka se 
rozpovídala o účasti souboru HOP-HOP 
na 14th International Children’s Festival 
of Performing Arts v Bombaji. Na festival 
byl soubor vybrán po doporučení divadel-
ních souborů z Itálie a Izraele. Pro repre-
zentaci ČR si vybrali adaptaci knihy Oty 
Hofmana Útěk v  režii  Ireny Konývkové. 
Režiséři ostatních souborů i organizátoři 
ocenili  schopnost mladých herců uhrát 
přirozeně velký sál bez mikrofonů a s ne-
skutečně  velkým  fyzickým  nasazením. 
Spolu se skupinami z dalších 15 zemí se 
ostrovský  soubor  zasloužil  o  podporu 
Raynovy nadace, která se stará o vzdělá-
vání dětí v Indii.

Ředitelka Irena Konývková (vlevo) provedla radní školou.
Foto: Archiv MěÚ Ostrov

CHARITA OSTROV: 
POMOZTE

Mgr. Tomáš Fexa, ředitel

Obracíme se na vás s prosbou o vaše za-
pojení  (nejen) při šíření  jedné z dalších 
možností, jak nás podpořit,  jak nám po-
moci. Budeme rádi, když se rozhodnete 
při nákupu nad 200 Kč v Tescu v Ostrově 
podpořit  právě  náš  záměr  pokračovat 
v zútulňování prostředí našim babičkám 
a dědečkům v Domově pokojného stáří 
v Ostrově před a při navyšování kapacity 
lůžek. Za získané peníze bychom rádi po-
řídili např. venkovní zahradní altán, skříně, 
stoly, židle, postele ad.
Více informací a návod pro hlasování 

a podporu najdete na: http://pomahame.
itesco.cz/region/69/,  facebook:  POMÁ-
HÁME S VÁMI. Děkujeme předem za váš 
hlas a hlavně za  to,  že vám nejsme  lho-
stejní. I stáří může být hezké!
Hlasování probíhá (od 11. května) ještě 
do 7. června.
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DOMOV PRO MATKY S DĚTMI V TÍSNI
Marie Marcinková (kráceno)

Charitní dům sv. Zdislavy:
Svobodova  348/14,  Karlovy Vary  Stará 
Role, 360 17, tel. 353 434 228, 731 433 
035, dmd@charitakv.cz

Domov poskytuje komplex služeb s cílem 
pomoci matkám s dětmi a těhotným ženám, 
které se ocitly v nepříznivé a obtížně řešitelné 
životní situaci. Příčinou vyhledání pomoci 
azylového domu bývají obvykle: chronická 
chudoba,  zadluženost,  sociální  vyloučení, 
ztráta přístřeší a problémy v partnerských 
vztazích, většinou provázené násilím nebo 
jinou závislostí partnera. Náš pracovní tým 
dbá na práva uživatelek, individuální přístup, 
respektování jejich volby a komplex řešení 
vedoucí k motivaci,  aktivizaci  a  samostat-
nosti. Každá maminka má samostatný pokoj 
a užívá společné prostory: kuchyň, koupelnu, 
WC,  pračku,  hernu,  studovnu,  zahradu 
s dětským koutem (průlezky, pískoviště, hři-
ště). Služby poskytujeme po celý rok, 24 hod. 
denně. Maxim. délka pobytu je jeden rok. Po-
moc vedeme tak, aby uživatelky byly aktivní 
při řešení problémů. Učí se být samostatné 
(při komunikaci s úřady, psaní dopisů, práci 
s PC a internetem, využívání služeb organi-
zací a zvyšování kompetence v péči o dítě), 
a tím schopné zvládat krizové situace tak, 
aby neohrožovaly zdravý vývoj svých dětí 
a zajistily  jim důstojné a odpovídající pod-
mínky. V rámci individuálních setkávání nej-
častěji řešíme: Hmotné zabezpečení, zahrnu-
jící potřebu orientovat se ve finanční situaci 
a bezpečně hospodařit s penězi, řešení dluhů, 
vzdělávání, uplatnění na pracovním trhu aj. 
Péče o dítě zahrnuje mj. řešení výchovných 
problémů souvisejících s péčí o dítě (nácvik 
vedení domácnosti, přípravu dětí na vyučo-
vání, pomoc při výchově a motivaci dětí, zá-

kladní hygienické návyky, zajištění zdravot-
nické péče aj.). Poradenství v závislosti na 
nefunkčních vztazích, alkoholu a zneužívání 
omamných látek. Další k řešení je bytová si-
tuace. Uživatelky získají informace k bytové 
problematice, nacvičují si hledání vhodných 
nabídek, komunikaci s pronajímateli, získání 
přehledu o fin. nákladech bydlení, orientaci 
v podnájemní smlouvě ad. Uživatelky opouš-
tějící naše zařízení se orientují ve společnosti 
a využívají možnosti, které nabízí. Využívají 
poradenskou pomoc v novém bydlení. Při-
jímají co největší zodpovědnost, stávají se 
soběstačné, zvládají kontrolu ohrožujícího 
chování, jsou si vědomy, že i nadále můžou 
být vedené poradenskou cestou, vědí, jak za-
bezpečit svá práva, umí využívat vlastních sil 
a schopností.
Příběh maminky, kde pomoc přišla včas:
„Ještě před pár měsíci se život můj a mého 
dnes 6letého syna řítil do záhuby. Den co 
den jsem se probouzela se strachem a úz-
kostí v  srdíčku. Byla  jsem zoufalá a nevě-
děla, kudy kam. V duchu  jsem se modlila 
k Bohu, aby se stal zázrak, i přesto, že jsem 

nežila vždy podle pravidel 
a  často mimo  zákon,  ne 
však proto, že jsem špatný 
člověk a matka! Ale proto, 
že jsem chtěla být se svým 
synem. On je jediné, co na 
světě mám  a  pro  co  žiji. 
Máme  jeden  druhého! 
Neměla  jsem kde bydlet, 
nepobírala  žádné  dávky, 
na úřady jsem nechodila, 
protože  jsem se bála, že 
o něj přijdu. To bych ne-
přežila. Jsem s ním sama 
od jeho narození a ten člo-
víček mi věří a je přesvěd-

čený, že jeho máma všechno zvládne a ne-
smí pocítit nejistotu. Bohužel, opak se stal 
pravdou! Život se mi začal sypat pod rukama, 
protože tak moc jsem chtěla být se synem, až 
jsem skončila na hraně zákona. Pronajímala 
jsem si priváty a na zaplacení denní režie jsem 
si peníze opatřovala nelegální cestou. Kradla 
jsem! Věděla jsem, že to není správné, ale v tu 
chvíli to bylo řešení. Časem se na mě začaly 
valit žaloby, příkazy k potrestání, dokonce 
už hrozilo uvalení vazby a odebrání  syna. 
V poslední chvíli jsem se dozvěděla o tomto 
Domě a jsem za to vděčná (a budu do konce 
života). Ten zázrak se stal! Uplynulo asi pět 
měsíců. Soud mě potrestal podmínečně, do-
stala  jsem obecně prospěšné práce. Díky 
tomu, že jsem přišla sem (sice za minutu dva-
náct), se každé ráno těším na nový den, pro-
tože vím, že ho prožiji spolu se svým synem, 
v klidu a bez obav. Až tady se mu můžu ko-
nečně věnovat a pečovat o něj tak, jak to má 
být, načerpat sílu a víru v budoucnost. Už vím, 
že díky Domečku a lidem v něm budeme žít 
spolu! Minulost necháme daleko vzadu, a za 
to vděčíme druhé šanci…“

DVA JARNÍ VÝJEZDY
Mgr. Lucie Mildorfové (kráceno)

Starosta města  Pavel  Čekan  s  doprovo-
dem navštívili  ZŠ Májová. Po prohlídce 
s  ředitelem  Rudolfem  Radoněm  se  roz-
proudila diskuse. Škola pokračuje v pro-
jektu otevření družiny i v létě (od 24. do 
31. srpna); podmínkou je min. počet 20, 
max. 25 přihlášených dětí. Podat přihlášku 
je nutno do 31. května. Dalším tématem 
byla polytechnická výuka, budování a vy-
bavení specializ. učeben a dílen ve spolu-
práci s KHK Karlovarského kraje. Spolek 
rodičů a přátel školy s realitní agenturou 
Next Reality Group, a. s. nabízí od září do-
tované obědy ve školní restauraci. Nárok 
na  ně mají  děti,  jejichž  rodiče  přijímají 
dávky  dle  zákona  o  pomoci  v  hmotné 
nouzi a jsou členy Spolku (zaplatili členský 
příspěvek). K získání dotace 1000 Kč musí 

vyplnit žádost a připojit kopii potvrzení 
Úřadu práce ČR, ne starší dvou měsíců. 
Žádost podají Spolku rodičů a přátel ZŠ 
Májová Ostrov prostřednictvím třídního 
učitele. Nejvýznamnější akcí školy byl vý-
jezd 8. a 9. tříd do Anglie: žáci bydleli v ro-

dinách, navštěvovali Lewis School of Eng-
lish, obdrželi certifikáty a mohli cestovat 
po Anglii.
Druhý výjezd byl  do ZŠ Masarykova. 

Ředitel Helmut Harzer se pochlubil žákov-
skými vavříny ve florbalu, míčových hrách, 
plavání, na hrách II. Olympiády dětí a mlá-
deže města Ostrova 2012, v atletickém 
trojboji,  halovém  pětiboji  všestrannosti 
i ve vědomostních olympiádách (v českém 
jazyce, chemii, zeměpise ad.). Škola je zcela 
naplněna (540 míst), další zájemce o po-
vinnou školní docházku již musí odmítat. 
Letos slaví 90. výročí založení. Připravena 
je celoškolní soutěž k 700. výročí narození 
Karla IV., vše vyvrcholí podzimní slavností. 
Školu v létě čeká rekonstrukce WC na I. st. 
Škola se bude pyšnit nejmodernějším leh-
koatletickým stadionem, který se začne 
budovat v jejím těsném sousedství.

Prvňáčci v ZŠ Májová hostům i zazpívali.
Foto: Archiv MěÚ

Domeček pro matky s dětmi | Foto: Archiv
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AKTUALITY Z MĚSTA

MÝTY A POVĚRY 
V TŘÍDĚNÍ

Bc. Petra Niederhafnerová

1. Z PET láhví musí být odstraněno víčko, 
etiketa, jinak se nedá láhev zpracovat. Není 
tomu tak. PET láhve před zpracováním pro-
cházejí mycí linkou, která má za úkol odstra-
nit nejen etiketu a víčko, ale zejména lepidlo, 
kterým je etiketa k láhvi přilepena. Takže od-
straněním etikety a víčka pomůžete zpraco-
vateli, ale nutné to není. Mnohem důležitější 
je láhev sešlápnout, tak aby zabírala co nej-
méně prostoru a víčko neutahovat. Utažená 
láhev totiž nejde dobře lisovat.
2. Krabice od mléka, džusů apod. patří do 
papíru. Ne. V každé oblasti je systém sběru 
nápojových kartonů nastaven jinak. Někde 
se sbírá do nádob s papírem, jinde s plasty, 
někde jsou samostatné nádoby, někde se 
sbírá do pytlů. Je třeba informovat se na obci 
nebo hledat nádoby označené samolepkou 
pro sběr nápojových kartonů.
3. Nemá cenu odpady třídit, protože svo-
zová firma vše smíchá a odveze na skládku. 
Není to 100% pravda, i když i takové příklady 
se mohou vyskytnout. Problémy jsou v trans-
parentnosti svozu tříděného odpadu. Je-li 
obec vybavena kontejnery s kolečky, sváží 
je totiž úplně stejné auto, které sváží i běžné 
popelnice. Je to víceúčelové vozidlo, které 
se po svozu popelnic vyčistí a pak může svá-
žet tříděný odpad. Tímto způsobem se šetří 
dopravní náklady. Pokud je obec vybavena 
kontejnery se spodním výsypem, musí při-
jet speciální vozidlo, které nádobu zvedne 
a vysype do kontejneru na korbě; ten bývá 
vybaven přepážkou, takže lze odvézt dvě ko-
modity najednou.
Někdy je tříděný odpad tak znehodnocen 

nebezpečnými odpady nebo komunálním 
odpadem, že se musí odvézt na skládku. Ale 
to je otázka pro neukázněné občany. Pokud 
máte pochybnosti o tom, jak se s odpady na-
kládá, kontaktujte příslušný obecní úřad.

HASIČI V DUBNU
Milan Kuna, JSDH

Na lince 150: zasahovali  jsme u osmi po-
žárů, tří úniků látek, tří technických pomocí, 
jedné dopravní nehody a dvakrát byl planý 
poplach. V Průmyslové ul. jsme prověřovali 
vystupující kouř; bylo to nenahlášené pá-
lení. Likvidovali jsme požár keře v Zámec-
kém parku a k požáru bytu v Jáchymově 
jsme vyjeli s dalšími třemi jednotkami. Ve 
Vojkovicích jsme společně likvidovali požár 
lesa. V Jungmannově ul. hořel byt. V areálu 
bývalé Škody Ostrov zachvátil požár dřevě-
nou skladovací halu a svou velikostí ohro-
žoval nedaleké objekty místní věznice, na 
něž padaly odletující kusy hořící střešní kry-
tiny. Část věznice byla evakuována do bez-
pečných prostor věznice. Na likvidaci po-
žáru se podílely i HZS KV, JSDH Hájek, Já-
chymov, Kyselka a Boží Dar. Požár garáže 
v Nejdě jsme likvidovali rovněž společně. 

V Odeři hořel komín rodinného domu, na 
pomoc  byly  vyslány  jednotky  HZS  KV 
a SDH Hroznětín. V areálu výrobního zá-
vodu Mattoni došlo k závadě na návěsu ná-
kladního  automobilu  a  došlo  k  úniku 
cca 50 l hydraulického oleje, který jsme lik-
vidovali společně s jednotkou SDH Kyselka. 
V ul. Družební a U Koupaliště jsme likvido-
vali uniklé provozní náplně motorových vo-
zidel. Naši pomoc při svářečských pracích 
na průmyslové zóně si vyžádala jedna kar-
lovarská společnost; šlo o prostředí se zvý-
šeným požárním nebezpečím. Naši pomoc 
si vyžádala také ZZS Jáchymov při  trans-
portu pacienta ze skály u Velichova, kde 
nám pomáhala  i  jednotka SDH Velichov. 
V Masarykově ul. jsme otevírali byt. Vyjeli 
jsme k požáru lesa v Hroznětíně, ale jednalo 
se o nenahlášené pálení. U dopravní ne-
hody u Stráže nad Ohří  jsme  zasahovali 
s jednotkou HZS KV.

HLEDÁME KOORDINÁTORA 
KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Pavlína Lišková, radní

O sociálních službách, jejich potřebnosti, 
nabídce či řešení bezbariérovosti ve městě 
pravidelně  informuje  skupina  komunit-
ního  plánování  TRIÁDA,  složená  ze  zá-
stupců města jako zadavatele, organizací 
poskytujících sociální služby jako poskyto-

vatele,  a  uživatelů,  nejdůležitějších  zá-
stupců z řad seniorů a zdravotně postiže-
ných občanů. Jelikož je komunitní pláno-
vání  sociálních  služeb  otevřený  proces, 
hledáme pro Odbor sociálních věcí a zdra-
votnictví vhodného pracovníka – koordi-
nátora komunitního plánování.
Hledáte-li práci a máte praxi v sociální 
oblasti nebo potřebné vzdělání, zkuše-
nosti a schopnosti vhodné pro pracov-
níka – koordinátora, přihlaste se do vý-
běrového řízení. Uzávěrka přihlášek je 
10. července 2016. Bližší informace na 
webu města / Městský úřad / Volná místa 
nebo u vedoucí Odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví Miroslavy Světlíkové, tel. 
354 224 887, msvetlikova@ostrov.cz

Ilustrační foto: TyfloCentrum Karlovy Vary, o. p. s.

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

UDĚLENÍ KRAJSKÉ CENY Ď
Richard Langer, pořadatel (redakčně kráceno)

Při udílení Ceny Ď dostali letos přítomní 
jako dárek projekci dokumentu ČT o ob-
nově  ostrovského  zámku.  Čestnými 
hosty  byli:  produkční  ČT  Stanislav 
Hrubý, historik Lubomír Zeman a archi-
tekt Anton Jurica. Křišťálovou Cenu Ď 
v Karlovarském kraji předal starosta Os-
trova Pavel Čekan s ředitelem TV Západ 
Petrem  Troníčkem.  Vítězem  bylo  Ob-
čanské sdružení Střípky, jež pracuje na 
Sokolovsku. Motivuje občany k dobro-
volnické  činnosti,  získané  vyškoluje 
a dále koordinuje při  jejich aktivitách. 
Zaměřuje  se  především na nemocnici, 

LDN a sociální zařízení poskytující po-
bytové  služby,  kde pravidelně navště-
vují  pacienty,  pořádají  pro  ně  různé 
akce a zprostředkovávají oblíbenou ca-
nisterapii. Jejich motto je: „Dobrovolník 
je všude  tam,  kde  je místo  pro  dobrý 
skutek“. Každá regionální nominace, jež 
nezíská  Cenu  Ď  v  kraji,  může  získat 
cenu  celostátní.  Ten,  kdo  získá  regio-
nální cenu, má šanci v celostátním kole 
získat Cenu Ď posluchačů ČRo Dvojka 
nebo Grand Prixď. Do programu se ještě 
podařilo vklínit i veřejné ocenění naděj-
ného  sportovce  Martina  Hammera, 
který dosahuje rok od roku lepších vý-
sledků v parkurovém skákání.
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PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

ASTRONOMICKÝ KROUŽEK NA GYMNÁZIU

Mgr. Jiří Fresser

Mladí zájemci o astronomii mají možnost 
se  realizovat  v  astronomickém  kroužku, 
který  na  gymnáziu  zahájil  svou  činnost 
v únoru letošního roku. Pod vedením od-
borníka z karlovarské hvězdárny Jaroslava 
Maxy se studenti věnují nejen teoretickým, 
ale především praktickým otázkám zkou-
mání vesmíru. Kroužek úzce spolupracuje 
s karlovarskou Hvězdárnou Františka Krej-
čího, kde studenti získávají praktické do-
vednosti z oblasti astrofyziky. Počátkem 

dubna se členové astronomického kroužku 
vypravili do Prahy do Ústavu fyziky atmo-
sféry AV ČR, kam byli pozváni díky svým 
výsledkům v oblasti výzkumu zemské iono-
sféry. Speciální ionosférický detektor měří 
i na našem gymnáziu, a právě jím získaná 
data zaujala vědeckou obec. V rámci boha-
tého programu se v Praze mladí astrono-
mové také podrobně seznámili s první čes-
koslovenskou družicí Magion.
Podrobnější informace o činnosti astro-

nomického kroužku najdete na webových 
stránkách gymnázia: www.gymostrov.cz

KALENDÁŘ ZUŠ 
OSTROV

Mgr. Hana Vaculíková

ABSOLVENTSKÝ KONCERT
9. června 17.00 hod., Oranžerie V. Havla

AKCE MIMO OSTROV
2. až 5. června: Celostátní kolo II. sou-
těžní přehlídky LDO ZUŠ v kolektivním 
projevu, Litvínov; soubor NA POSLEDNÍ 
CHVÍLI s představením Jako v zrcadle, jako 
v hádance v režii Lucie Veličkové a soubor 
HOP-HOP  s  představením Útěk v  režii 
Ireny Konývkové
10. až 12. června: 45. celostátní přehlídka 
dětských recitátorů Dětská scéna 2016, 
Svitavy;  žáci Lucie Veličkové a Ondřeje 
Šulce
10. až 12. června: Celostátní kolo soutěže 
monologů a dialogů Pohárek, Velká Bys-
třice; Vojtěch Palm v Synesthetické hře 
analogií v režii Ireny Konývkové a Daniel 
Bleha, Natálie Jírovská, Filip Rück v Jeliza-
vetě Bam v režii Lucie Veličkové
13. až 16. června: 45. celostátní přehlídka 
dětského divadla Dětská scéna 2016, Svi-
tavy; soubor HOP-HOP s představením 
Útěk v režii Ireny Konývkové
14. až 19. června: Celostátní kolo Wol-
krova Prostějova; soubor NA POSLEDNÍ 
CHVÍLI  s  představením  Jelizaveta  Bam 
v režii Lucie Veličkové
30. června až 3. července: Mezinárodní 
mládežnický divadelní festival v Krem-
smünsteru;  soubor  HOP-HOP,  Vojtěch 
Palm  a  Jan  Roháč  s  představením Útěk 
v režii Ireny Konývkové (hráno v angličtině)

SPŠ OSTROV
Jirka Šedivec (student I3)

Mezi 6. a 13. dubnem se uskutečnila první 
část výměnného pobytu mezi SPŠ Ostrov 
a střední školou FOS z bavorského města 
Forchheim. Naši parťáci přijeli k nám, žáci 
naší  školy  měli  vyrazit  do  Německa 
27. dubna. Po příjezdu Němců do Ostrova 
byla atmosféra trochu zvláštní. Po krátké 
procházce městem naši studenti předsta-
vili naši zemi, kraj a školu v krátkých pre-
zentacích. Následovala výborná večeře ve 
školní  jídelně  a  poté  se  každý Čech  se 
svým hostem, trochu s obavami, vypravil 
domů. Program pokračoval ve škole, kde 
byli studenti rozděleni na tři skupiny, a za 
účasti učitelů probíhaly výukové bloky: 
LEGO roboty, průmyslové roboty a pneu-
matika. Po obědě následovala  jazyková 
animace, jejímž úkolem bylo sblížit české 
a německé žáky, což se jí dle mého názoru 
povedlo na výbornou. Obavy z jazykové 
i jiné bariéry byly definitivně pryč. V pátek 
jsme vyrazili autobusem nejdřív do Plzně, 
přesněji do Techmánie, kde si žáci vyzkou-
šeli  různé fyzikální/chemické/elektrické 

pokusy  a  zhlédli velmi  zajímavou  show 
o tekutém dusíku v angličtině. Po opuš-
tění Plzně nás autobus zavezl na pražské 
letiště, do ČSA (České aerolinie), kde jsme 
se dozvěděli,  co obnáší  stát  se pilotem 
nebo  stevardem. Viděli  jsme velmi mo-
derní letecké trenažéry, které vypadají až 
překvapivě  skutečně.  Po  této  pro  mě 
velmi  zajímavé  zastávce  následovalo 
odreagování v  podobě  hry  zvané  Laser 
game,  kde  čeští  žáci  hráli  proti  němec-
kým – a výhra patřila Čechům! Po příjezdu 
na hotel následoval rozchod a mohli jsme 
si společně s německými kamarády užít 
nádhernou  atmosféru  večerní  a  noční 
Prahy. Dalšího dne jsme vyrazili na ranní 
prohlídku města,  která  končila  na Praž-
ském  hradě.  I  další  společné  akce  byly 
skvělé, naše přátelství  se  stále upevňo-
valo,  což  bylo  poznat  i  na  závěrečném 
úterním  odpoledni,  kde  jsme  společně 
hráli Červenou karkulku, snažili se vyslovit 
jazykolamy či poznávali významné osob-
nosti obou  zemí.  Středeční  loučení nás 
nerozhodilo, vždyť jsme věděli, že se za 
14 dní uvidíme zas!

Mladí astronomové si prohlíží družici Magion. | Foto: Mgr. Jiří Fresser

inzerce

přijme pro svou produkci

KVALITÁŘE/KVALITÁŘKY 
MISTR/MISTROVÁ VÝROBY

(Středoškolské vzdělání s maturitou)

Podmínkou:
Znalost práce na PC – World, Excel.

Výhodou:
Zkušenosti z technické kontroly 

a znalost německého jazyka.

Hlaste se osobně nebo volejte na číslo 
353 800 116, 602 455 311

provoz Ostrov, Hroznětínská 1318
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SPŠ OSTROV
Doplňte si kvalifikaci – staňte se 
elektrotechnikem!

Mgr. Lenka Bardová

SPŠ Ostrov otvírá od září I. ročník dálko-
vého studia maturitního oboru Elektro-
technika. Reaguje tak na požadavky regi-
onálních zaměstnavatelů, kterým chybí 
kvalifikovaní odborníci se specializací na 
slaboproudou  a  silnoproudou  elektro-
techniku. Výuka bude realizována formou 
pravidelných  odpoledních  konzultací 
vždy ve čtvrtek cca od 14 hodin v měsí-
cích září až prosinec a únor až květen. Vy-
učovací schéma  je rozděleno do odbor-

ných bloků. Bližší informace zájemci na-
jdou  na  internetových  stránkách  školy, 
ale informovat se mohou i osobně či tele-
fonicky.  Pokud  si  chcete  doplnit  nebo 
rozšířit vzdělání, neváhejte a využijte mo-
derního technického zázemí SPŠ Ostrov, 
kde na vás čekají ochotní a vstřícní peda-
gogové s letitou praxí i pochopením, kteří 
vám  pomohou  zdolat  úskalí  studia 
a  zdárně  je  završit maturitní  zkouškou. 
Jako absolvent oboru Elektrotechnika zís-
káte  na  trhu  práce  dlouhodobě  široké 
uplatnění.

RADKIN HONZÁK V OSTROVĚ
Irena Janečková, šéfredaktorka OM

Populární český psychiatr, spisovatel a peda-
gog Radkin Honzák navštívil 28. dubna os-
trovské gymnázium. Vyhověl přání tamního 
profesorského sboru a uspořádal pro peda-
gogy a jejich hosty přednášku spojenou s ob-
razovou prezentací na téma Syndrom vyho-
ření. Pořad měl mimořádný úspěch, stvrzený 
dlouhotrvajícím potleskem. Příznivci Radkina 
Honzáka oceňují především jeho hluboce lid-
ský  přístup  k  těm,  kdo  potřebují  pomoc, 
a současně i osobitý smysl pro humor, díky 
němuž skýtají jak jeho knihy, tak besedy ne-
jen poučení, ale i zábavu. Na organizaci se 
podíleli ředitel gymnázia Jaroslav Šafránek 
a výchovný poradce  Ivan Váňa  (tímto  jim 
upřímně děkuji za vzornou přípravu).

Další návštěvu plánuje Radkin Honzák 
na  5.  října  tohoto  roku,  kdy má  vystou-
pit v Oranžerii Václava Havla v Městské 
knihovně Ostrov  s  programem  na  téma 
Psychosomatika.

Foto: Mgr. Ivan Machek

MUDr. Radkin Honzák, CSc. (nar. 1939)
Pracovní  aktivity  v  současnosti:  lékař 
psychiatrické  kliniky  Bohnice,  REME-
DIS Praha, ambulantní lékař a odborný 
poradce  v  transplantačním  programu 
v  IKEM,  asistent  Lékařské  fakulty UK 
Praha, publicista, spisovatel (napsal 16 
knih, je členem PEN klubu).

Psychosomatická medicína požaduje, abychom 
při hodnocení člověka ve zdraví a nemoci brali 
v úvahu stejně faktory biologické jako faktory 
psychologické, sociální a spirituální. Člověk totiž 
není biologický rozumný stroj, má i psychologickou 
složku, žije v sociální síti a jeho život má (nebo by 
měl mít) nějaký smysl… Z didaktického důvodu se 
dopustím zjednodušení: vědecká medicína ví, jak 
to v organismu chodit má a jak to v něm chodí, 
když se objeví stav označovaný jako nemoc/poru-
cha. Psychosomatika hledá v širších souvislostech 
příčiny, ptá se proč; jde tedy o krok dále v kau-
zálním řetězci. (Zdroj:  http://blog.aktualne.cz/
blogy/radkin-honzak.php)

Foto: Archiv redakce OM | Významný host bavil 
posluchače bez přestávky dvě hodiny.

VÝUKA SENIORŮ 
V ZUŠ OSTROV

Mgr. Irena Konývková, ředitelka

V září školního roku 2016/2017 se začnou 
v Základní umělecké škole Ostrov nově 
vzdělávat ostrovští senioři. Zájemci se ob-
jevili hned v prvních dnech zápisu letos 
v lednu. Po uzávěrce přihlášek 30. dubna 
je jasné, že škola bude otevírat ve výtvar-
ném oboru dvě třídy po sedmi studentech, 
jednu třídu tanečního oboru s osmi stu-
denty  a  14  individuálních  studií  hudeb-
ního oboru ve hře na různé hudební ná-
stroje, např. na housle, kytaru, klávesy, sa-
xofon,  flétnu,  klavír  či  studium  zpěvu. 
Třicet šest seniorů se tak bude moci od září 
jednou týdně v dopoledních hodinách vě-
novat třem uměleckým oborům. Třicátého 
sedmého uchazeče musíme zatím bohužel 
odmítnout,  je  totiž  jediným  zájemcem 
o studium literárně dramatického oboru. 
Aby se třída mohla otevřít, museli by se na-
jít  ještě další čtyři studenti. Třeba se to 
ještě do září podaří.

Ráda  bych  připomněla,  že  díky  pod-
poře  města  Ostrov,  které  hradí  mzdu 
učitelů,  je studium pro seniory zdarma, 
kaž dý zaplatí pouze zápisné ve výši 50 Kč. 
Po dohodě s vyučujícím si do výtvarného 
oboru bude třeba nosit materiál; pro vý-
uku hudebního oboru je dobré mít vlastní 
hudební nástroj, některé nástroje lze však 
v základní umělecké škole zdarma půjčit. 
Výukou seniorů se ZUŠ Ostrov stává mezi 
základními uměleckými školami jedineč-
nou a výjimečnou, a to nejen v Karlovar-
ském kraji.

ZŠ MÁJOVÁ
Mgr. Michaela Budaiová

Vstupujeme do finiše, písemky bude stíhat 
zkoušení, aby výsledné skóre bylo co nej-
přijatelnější. Zatím se můžeme jen chválit, 
naši žáci uspěli ve sportu, vědomostních 
soutěžích i celkově, žáci 9. ročníků úspěšně 
zdolali  zkoušky a přijímací pohovory na 
střední školy a 29. června se „Posledními 
kroky“ v Letohrádku slavnostně rozloučí 
se svou základní školou. V naší škole pro-
běhlo  Jubilejní  setkání  bývalých  členů 
sborů  Májová  sluníčka,  Májová  koťata 
a Flétničky. Sbor oslavuje 15. výročí své 
existence a chystá i velký koncert v Domě 
kultury na 24. června. Učitelku Janu Svo-

bodovou, vedoucí sboru a učitelku Evu Jíl-
kovou, která se stará o hudební doprovod, 
velmi  potěšil  zájem  bývalých  zpěváčků. 
Setkání bylo plné milého povídání, vzpo-
mínání,  ale  hlavně  zpívání.  Ti  nejstarší, 
dnes už dospělí, vzpomínali na své začátky 
a zazněla spousta písní z průběhu 15 let. 
Před  koncertem  probíhá  velice  zodpo-
vědně několik zkoušek bývalých členů Má-
jových sluníček. Na plánovaný koncert jste 
všichni  srdečně  zváni.  Úspěchy  našich 
sportovců,  stejně  jako veškeré  důležité 
dění ve škole, jsou průběžně zveřejňovány 
na: www.3zsostrov.cz. Dětem i jejich rodi-
čům však přejeme slunečné a ničím neru-
šené prázdniny.
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ZŠ OSTROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Mgr. Jana Kopecká

Soutěž „Auto snů“ vyhlásila v dubnu společ-
nost Witte Nejdek. Žáci I. st. se zúčastnili 
a zaslali prostřednictvím třídních učitelek 
své výrobky či kresby. Někdo maloval, jiný 
vyrobil  z  dostupného  materiálu,  někdo 
kombinoval více  technik. O umístění bu-
deme  informovat. Žáci  se zúčastnili  i ex-
kurze do porcelánky Thun v Nové Roli. Se-
známili se s výrobou porcelánu, prošli pro-
vozem  a  prohlédli  si  pěkné  a  zajímavé 
výrobky. Nakonec si mohli svůj hrníček či 
talířek ozdobit a poté nechat v peci vypálit. 
Neméně zajímavou akcí bylo okresní kolo 
Dopravní soutěže mladých cyklistů, kterou 
pořádal Dům dětí a mládeže K. Vary. Žáci si 
zopakovali dopravní předpisy, značky i jízdu 

zručnosti a pro některé to opravdu nebylo 
lehké. Naši školu reprezentovali žáci Jiří Filo, 
Nicolas Klejch a Vanesa Šugarová. Krajské 
kolo v počítačové soutěži se uskutečnilo 
v Chodově. Do krajského kola postoupili 
naši Matouš Lemák a Lenka Menčíková. Vy-
bojovali zde druhé místo, gratulujeme!
Poslední akcí školy v dubnu byl projek-

tový den s názvem „Pálení čarodějnic“. Bě-
hem dne probíhaly různé soutěže mezi tří-
dami, odměnou pak byly drobné sladkosti 
a projekt byl završen společným opékáním 
vuřtů. Nakonec bychom chtěli poděkovat 
společnosti Vlnap Nejdek za poskytnutí 
sponzorského daru v podobě materiálu na 
pracovní vyučování, zejména panu Lipav-
skému, který se nás ochotně ujal a mate-
riál nám předal.

JIŘINA ŠIKLOVÁ 
SE STUDENTY

Irena Janečková

Socioložka a publicistka Jiřina Šiklová při-
jala pozvání vedení ostrovského gymnázia 
a uspořádala pro studenty besedu na libo-
volné téma, které  je bude zajímat. Přes-
tože  se  zpočátku  žáci  ostýchali,  napětí 
v přeplněné učebně brzy opadlo, nejen 
proto, že se posluchači čím dál častěji za-
pojovali svými dotazy do diskuse, ale také 
díky  charizmatické  osobnosti  Jiřiny  Šik-
lové.  Kromě  aktuální  politické  situace 
v naší republice a Evropě se na program 
dostaly např. rodinné vztahy, genderová 
problematika  i  thanatologie – právě  její 
hovory o smrti vzbudily v poslední době 
pozornost veřejnosti. Po závěrečném pot-
lesku  vyslovili  pořadatelé  naději,  že  se 
s touto vzácnou návštěvou studenti gym-
názia rozhodně nevidí naposledy.

DO NĚMECKA NA ZKUŠENOU
Barbora Benešová (kráceno)

Projekt  Do  Německa  na  zkušenou  se 
svou  prezentací  zavítal  na  ostrovské 
gymnázium již podruhé, celkově se letos 
konal již podvanácté. Jeho hlavní myšlen-
kou je informovat mladé v ČR o volnoča-
sových aktivitách a studijních, dobrovol-
nických a pracovních možnostech v Ně-
mecku. Studenti  i učitelé  tak dostávají 
přehled možností, které se jich aktuálně 
mohou v  česko-německé oblasti  týkat. 
Předmětem  prezentace  jsou  možnosti 
studentů od krátkodobých a střednědo-
bých pobytů po možnosti  studia v Ně-
mecku a zahraničí, přehled  jazykových 
certifikátů, jazykových škol či možností 
absolvovat stáž včetně nabídky zahranič-

ních stipendií. Součástí prezentace jsou 
také  obecné  informace  o  studiu  v Ně-
mecku a přehled česko-německých orga-
nizací.  Studenti  se mj.  seznámí  s vlast-
ními zkušenostmi referentů z  jejich po-
bytů  v  zahraničí.  Kladně  přijímanou 
a hodnocenou součástí prezentace je ja-
zyková animace; tím se žáci učí nahléd-
nout na cizí jazyk zábavnou formou. Pre-
zentace jsou určeny základním, středním 
a vysokým školám a jsou bezplatné.

Mezi  partnery  a  finanční  podporova-
tele projektu se řadí Česko-německý fond 
budoucnosti, Velvyslanectví SRN v Praze, 
Goethe-Institut  Praha,  IC DAAD Praha, 
Koordinační centrum česko-německé vý-
měny mládeže TANDEM, Ackermann Ge-
meinde a další.

Barbora Benešová, koordinátorka 12. ročníku Do Německa na zkušenou
Foto: Archiv koordinátorky

PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. (1935)
Socioložka, vystudovala historii a filosofii 
na UK, kde poté působila  jako odborná 
asistentka. V letech 1956-69 členka KSČ, 
po porážce obrodného proudu ze strany 
vystoupila. Poté pracovala jako uklízečka 
a  1970-88  jako  sociální  pracovnice.  Za 
spolupráci na distribuci zahraniční a exi-
lové literatury byla uvězněna (1981-82). 
Roku 1990 iniciovala založení Katedry so-
ciální práce, kde působila jako pedagožka. 
Je  členkou  Nadace  Charty  77,  Nadace 
Dagmar a Václava Havlových, Nadace VIA 
ad. Roku 1999 jí prezident Václav Havel 
udělil Medaili za zásluhy I. stupně.

Foto: Irena Janečková
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PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

JARO V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Jarmila Jägerová, MŠ při ZŠ JVM Ostrov

Zážitkové učení zanechává v dětech nej-
více  poznatků,  proto  se  snažíme  vý-
chovná  témata  zpestřit  zajímavou akcí. 
Brzy zjara jsme měli téma „Naše město“, 
kdy  se  děti  vydaly  na  putování  po  vý-
znamných budovách ve městě. Do MŠ 
jsme  pozvali  Policii  ČR, 
na  dopravním  hřišti  si 
děti  s  Městskou  policií 
připomněly pravidla bez-
pečnosti.  Dalším  téma-
tem bylo poznávání ves-
míru, které jsme zpestřili 
divadelním představením 
„Do vesmíru“  a  nejstarší 
děti  navštívily  karlovar-
skou hvězdárnu. K pozo-
rování jarní přírody jsme 
využívali  vycházek  do 
krásného  okolí  našeho 
města,  vydali  se  za  zví-
řátky do Ekocentra a na 
farmu Kozodoj. Po ukon-
čení  návštěv  solné  jes-
kyně nejstarší děti již tra-

dičně vyjely na školu v přírodě do Žihle. 
Ve spolupráci s rodiči proběhla výtvarná 
soutěž „Putování za zvířátky“, ke Dni ma-
tek jsme pozvali rodiče do MŠ na besídku 
a  také  se  s  námi vyjeli  podívat  na  pře-
hlídku MŠ „Sokolovská mateřinka“, kde 
naše děti pravidelně vystupují. Červen 
zahájíme zážitkovým týdnem ke Dni dětí. 
Je připraveno loutkové divadlo, sportovní 
soutěže, taneční rej a muzikoterapie s po-
znáváním  netradičních  hudebních  ná-
strojů.  Dále  v  červnu  připravujeme  ve 
spolupráci s rodiči orientační hru „Cesta 
za pokladem“. Pak už nás čeká školní výlet 
a rozloučení s předškoláky. Již tradičně 
půjde o spaní v MŠ s překvapením, opé-
káním  buřtů  a  rozloučení  s  budoucími 
školáky a jejich rodiči s pohoštěním, paso-
váním předškoláků a  zábavným progra-
mem na školní zahradě.

ZUŠ OSTROV 
VYHLAŠUJE ZÁPIS

Jaroslav Chmelík, zást. řed.

Vážení rodiče, využijte možnosti předběž-
ného zápisu vašich dětí do výuky v ZUŠ 
pro školní  rok 2016/2017. V zářijových 
termínech již může být v některých obo-
rech obsazeno.
HUDEBNÍ OBOR
Masarykova 717, učebna HN, Štěpánka 
Hamar, tel. 353 300 541
21. a 22. června 14.00-17.00 hod.
Podmínky přijetí: deklamace rytmu, zpěv 
a transpozice lidové písně
VÝTVARNÝ OBOR
Masarykova 715, I. patro, Mgr. Hana 
Vaculíková, Mgr. Lukáš Lerch, tel. 
353 300 557, 606 402 252
1. až 24. června 15.00-18.00 hod.
Podmínky přijetí: k nahlédnutí několik 
výtvarných prací dítěte
TANEČNÍ OBOR
Soubor Mirákl, Mgr. Andrea Burešová, tel. 
353 822 063
Masarykova 1195 (školka), učebna TO
7. a 14. června 15.00-17.00 hod.
Tvořivá taneční výchova a pohybové di-
vadlo, Karin Wintrová
Masarykova 717, II. patro
7. a 21. června 15.00-18.00 hod.
Podmínky přijetí: rytmus, pohyb
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
Masarykova 1195 (školka), učebna LDO, 
MgA. Ondřej Šulc, Mgr. Irena Konýv-
ková, tel. školka: 353 842 813, ředitelna: 
353 300 550
6. až 8. června 16.00-18.00 hod.
Podmínky přijetí: rytmus, tvořivost

MŠ MASARYKOVA
Kolektiv MŠ (upraveno)

Hlásíme se opět z naší školky v Masary-
kově ulici. Poté, co jsme si pořídili interak-
tivní tabuli, jsme dali vzdělávání dětí v naší 
školce další významný rozměr. U předško-
láků takto rozvíjíme multimediální doved-
nosti a učíme  je využívat nové moderní 
technologie; tím plníme požadavek nejmo-
dernějšího pojetí předškolního vzdělávání.
V posledním červnovém týdnu připraví 

studenti Gymnázia Ostrov pro naše děti 
pohádkovou  cestu,  která  povede v  pro-
storu u Boreckých rybníků. Děti tam bu-
dou plnit nejrůznější úkoly společně s po-
hádkovými postavami a nakonec budou 
hledat skrytý poklad.
S našimi školáky se na závěr rozloučíme 

velkou zahradní slavností, na které se bu-
deme veselit společně s rodiči. Přejeme 
všem krásné léto a už nyní se těšíme na 
nový školní rok 2016/2017. Foto: Archiv MŠ Masarykova

Děti si opékají buřty. | Foto: Archiv MŠ

Při zážitkové činnosti se děti poučí i pobaví.
Foto: Archiv MŠ
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MDDM OSTROV
Zuzana Janecká

UKAŽ SVŮJ TALENT
přihlášky do 15. června
Je ti 8-15 let, jsi v něčem dobrý/á a nebojíš 
se to ukázat? Přihlas se do soutěžní pře-
hlídky talentovaných dětí KV kraje pod zá-
štitou hejtmana Martina Havla. Můžeš zís-
kat finanční cenu v hodnotě pět a 10 tisíc 
korun. Získáš i nové zkušenosti, přátelství, 
podpoříš spoustu dalších dětí a motivuješ 
je ve snaze něco dokázat. Pro jednotlivce 
i  kolektivy.  Předkolo  a  finále  přehlídky: 
9.  října v Ostrově v rámci zahájení  festi-
valu Oty Hofmana. Přihlášky v Domě dětí 
nebo na webu.
KRAJSKÉ KOLO ŽELEZNIČNÍCH 
MODELÁŘŮ
4. června 9.00-15.00 hod., MDDM
Postupová soutěž pro registrované mode-
láře. Vítěze čeká účast na mistrovství ČR 
v Bělči nad Orlicí.
KULIČKIÁDA
9. června 13.30 hod. hřiště MDDM
Soutěž v tradiční  jarní hře organizovaná 
pro děti ŠD ZŠ Májová
T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH 2016
22. června 17.00 hod., Zámecký park
Staňte se součástí největšího běžeckého 
svátku v ČR a rozběhejte s námi Ostrov. 
V rámci celosvětových oslav Olympijského 
dne se pokusíme rozběhat co nejvíc čes-
kých dětí a dospěláků. Loni organizovalo 
běh již 23 měst s 25 tisíci běžců. Díky za-
pojení Českého rozhlasu mají všichni uni-
kátní možnost vystartovat v jednotný čas 
na výstřel z éteru Radiožurnálu. Součástí 
běhu je i podpora Olympijské nadace, je-
jímž posláním  je pomáhat dětem,  které 
chtějí sportovat a nemohou. Letos se po-
prvé zapojíme i my v úrovni bronzového 
běhu. Trasu  jsme pro vás připravili v Zá-
meckém parku v délkách: 0,5 km, 1 km, 
5 km. V 17.00 hod. odstartují dětské kate-
gorie 5-10 let a 10-15 let. V 18.00 hod. pak 
oficiální start dospěláků. Startovní balíčky 
pro všechny registrované.

Registrujte se na: www.olympijskybeh.cz/
registrace, Startovné: děti zdarma, dospělí 
50 Kč + 50 Kč dobrovolně Olympijské nadaci
OSTROVSKÝ DEN PLNÝ FOTBALU
25. června 9.00-17.00 hod., areál FK Ostrov
Přijďte se podívat na VII.  ročník turnaje 
fotbalových  přípravek  organizovaný  FK 
Ostrov s MDDM Ostrov. Zúčastní se až 
600 dětí v 60 mužstvech z ČR. Pro děti 
doprovodný program a bohatá tombola.
PIRÁTI V MANĚTÍNĚ
Chceš  zažít  prázdninové  pirátské  dob-
rodružství?  Přihlas  se  na  letní  tábor 
v Manětíně v termínu 17. až 29. 8. Ještě 
stále máme volná místa pro děti 8-15 let. 
Cena 3500 Kč. Přihlášky: p. Gburová, tel. 
736 505 684 nebo on-line na našem webu.
HLEDÁME POSILY DO TÝMU
Pro nadcházející školní rok 2016/2017 hle-
dáme vedoucí zájmových kroužků: šachy, at-
letika, karate a florbal. Přivítáme i nápady na 
nové zajímavé kroužky. Výhodou je pedago-
gické minimum, kladný vztah k práci s dětmi 
a organizační schopnosti. Zájemci se mohou 
hlásit u p. Faktora tel. 731 615 657 nebo na: 
faktor@mddmostrov.cz
PROVOZ V ČERVNU
Z důvodu rekonstrukce vnitřních prostor 
bude  v  červnu  provoz  budovy MDDM 
omezen: všední dny 8.00-17.00 hod., ven-
kovní areál otevřen v obvyklých časech.
PROVOZ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH
V červenci a srpnu provoz budovy MDDM 
omezen: 9.00-13.00 hod. Sportovní areál 
v provozu v obvyklých časech bez omezení.
SPORTOVNÍ AREÁL MDDM
V  červnu  všechna  sportoviště  MDDM 
otevřena: všední dny 9.00-20.00 hod., ví-
kendy 10.00-20.00 hod. Rezervace kurtů 
a fotbalového minihřiště: všední dny tel. 
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, www.mddmostrov.cz inzerce

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chle
bře
evně

tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940

inzerce

Milí rodiče,
k tomu, aby vaše děti měly hezké 
zuby nestačí jen si je pravidelně 
čistit, ale i včas usměrnit jejich růst. 
Přijďte se poradit do ordinace na 
polikliniku.

Těšíme se na vás.

MUDr. Olga Pucová • Hroznětínská 350, Ostrov • Tel.: 353 821 467

MUDr.Olga Pucová

KABEL OSTROV
Ing. Libuše Benešová, jednatelka

Plán vysílání
2. června | 18.00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis + Policejní 
zpravodajství

 · Pořad: Kulturní měšec
 · Pořad: Archiv KT
9. června | 18.00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis + Okénko 
z radnice

 · Pořad: S-MIX
 · Pořad: Rozcestník
15. června | 15.00 hod.
 · Přímý přenos jednání Zastupitelstva 
města

16. června | 18.00 hod.
 · Záznam jednání Zastupitelstva města
23. června | 18.00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis + Policejní 
zpravodajství

 · Pořad: Škola hrou /ZŠ JVM/
 · Pořad: T.T.T. Proměny
30. června | 18.00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis
 · Pořad: Autoperiskop
 · Pořad: Rozhovor na téma

Změna pořadů vyhrazena!  Jakékoli 
návrhy, připomínky nebo dotazy volejte 
či zašlete SMS na tel. 777 572 089, nebo 
pište na: marketing@tv-ostrov.cz. Premi-
éra 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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MĚSTSKÁ KNIHOVNA OSTROV
Mgr. Jana Múčková (kráceno)

ZÁTIŠÍ
Až do 30. června
Soutěž pro amatérské fotografy: zapojte 
se do soutěže. Stačí zaslat  fotografii na 
dané  téma na:  fotosoutez@mkostrov.cz 
(více na webu knihovny).

LÁKÁNÍ BLUDIČEK
2. až 30. června, Oranžerie Václava Havla
David Papánek, občasný krotitel i služeb-
ník  světla,  vyznavač minimalismu  a  ob-
divovatel  piktorialismu,  představí  retro-
spektivu fotografií z let 2008-2012. Výběr 
převážně ČB snímků, které uspěly i v ná-
rodních soutěžích. Výstava se koná díky 
vítězství v soutěži knihovny „Fotosoutěží 
není nikdy dost“.
BITVA O PALÁC PRINCŮ
3. června 15.00 hod., Oddělení pro mládež
17. června 15.00 hod., Oddělení pro mládež
Přijďte si zahrát deskové hry do herního 
klubu pro malé i velké. Naučíme vás pravi-
dla, nabídneme společenské hry, můžete 
i soutěžit. Poměřit síly můžete v herním 
klubu každých 14 dní, vždy v pátek odpo-
ledne. Hry si můžete i půjčit.
OM CHANTING
3. června 17.00 hod., Oranžerie Václava 
Havla, vstupné dobrovolné
Společný zpěv mantry Óm s Danou Kolo-
vratníkovou
ČTVRTLETNÍK AMATÉRSKÝCH FILMŮ
6. června 16.30 hod., učebna
Amatérská filmová kronika Ostrova a okolí; 
autor Stanislav Churý: Cesta je život (ver-
nisáž výstavy), Co  je masopust?, My, Os-
trováci  (Věra Popelková), Kamenný  trest 
(příběh smírčího kříže), Úsměvné miniatury
RODIČE A DĚTI
8. června 17.00 hod., Oranžerie 
Václava Havla,  vstupné 150 Kč  (100 Kč 
v předprodeji)
Přednáška  spisovatelky,  léčitelky  a  po-
radkyně Zdeňky Blechové. Děti, které se 
právě  rodí,  se  již mají  rády a učí  rodiče 
lásce. Nebudou se podvolovat příkazům, 

ale  budete-li  s  nimi  zacházet  jako  s  do-
spělými a vést je k odpovědnosti, můžete 
s nimi vycházet bez problémů…
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
9. června 17.00 hod., Oranžerie Václava 
Havla
Koncert absolventa ZUŠ Ostrov Ondřeje 
Vomočila
VYHLÁŠENÍ IQRACE
13. června 16.00 hod., Oranžerie Václava 
Havla
Vyhlášení výsledků hry iQRace
MALBA NA HEDVÁBÍ
16. června 16.00 hod., učebna, kurzovné 
250 Kč
V tvůrčí dílně Zdeňky Bílkové se naučíte 
základní techniky malby na hedvábí. Veš-
kerý potřebný materiál k dispozici.
OSTROFCON
25. a 26. června
Festival  komiksů,  fantazie  a  zábavy:  na-
bídka  komiksů  z  fondu  knihovny,  před-
náška  pro  budoucí  grafiky  a  ilustrátory, 
besedu s autory komiksu Kraunova dob-
rodružství aj. Více na: ostrofcon.cz
Pro malé čtenáře opět soutěž o vstu-

penky  do  zoo.  Za  každou  návštěvu 
knihovny, kdy si půjčíte alespoň jednu na-
učnou knihu o přírodě či zvířatech, získáte 
razítko. Za 12 razítek na hrací kartě získáte 
vstupenku do Zoo Plzeň ZDARMA.

Letní provozní doba knihovny: po, st, 
čt 9.00-12.00 a 13.00-18.00, út, pá 9.00-
12.00, sobota zavřeno.

POZOR! Kvůli malování bude od 4. do 
15.  července  omezen  provoz  knihovny: 
nebude přístupná Čítárna-studovna a Od-
dělení pro dospělé. Knihy a časopisy vra-
cejte v Oddělení pro mládež a Hudebním 
odd., případně pomocí biblioboxu.
V knihovně probíhají  přípravy na  tra-

diční  Loučení  s  prázdninami,  které  pro-
běhne  26.  srpna.  Letos  bude  spojeno 
s oslavami 5. výročí otevření nové Městské 
knihovny Ostrov.
Více  na:  www.mkostrov.cz,  www.fa-

cebook.com/knihovnaostrov.  Dotazy, 
náměty:  info@mkostrov.cz  nebo  tel. 
353 434 300, 773 546 490. U vybraných 
akcí nabízíme možnost zakoupení levněj-
ších vstupenek v předprodeji. Rezervace 
vstupenek je možné učinit on-line na na-
šich webových stránkách, v přehledu akcí 
(přímo u vybrané akce), telefonicky, e-mai-
lem nebo osobně.

Japonská společnost Toyoda Gosei Czech 
vyrábějící komponenty do automobilů hledá 
v souvislosti s rozšiřováním výroby posily 
do svých řad.

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

www.tgcz.cz

Operátor ve výrobě
Požadujeme: manuální zručnost, spolehlivost, 
ochotu pracovat na směny

Skladník
Požadujeme: oprávnění na VZV výhodou, ochota 
pracovat na směny, spolehlivost

Údržbář
Požadujeme: elektrotechnické vzdělání, vyhláška 
50 podmínkou, praxe výhodou

Nabízíme:
Příspěvek na firemní stravování, roční bonus, měsíční příspěvky 
v kafeterii, odměny za odpracované roky, příspěvěk na 
životní pojištění, dny dovolené navíc, zvýhodněná možnost 
využití paušálu na mobilní telefon, firemní akce …

Kontakt: 
Nikola Strnadová – Tel.: +420 736 525 726, E-mail: prace@tgcz.cz
Anna Čížková – Tel.: +420 702 178 645, E-mail: cizkova@ariete-group.eu

inzerce
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VOLNÝ ČAS

KLUB ČESKÝCH 
TURISTŮ

RNDr. František Wohlmuth

Kalendář turistických akcí v červnu
4. června: Krušné hory; Přírodní rezervace 
Jezeří
11. června: Slavkovský les; Z Bečova za mi-
nerálními prameny
18. června: Karlovy Vary; KV50, Karlovar-
ský letní slunovrat
25. června: Sebnitz; Celoněmecký  turis-
tický sraz
2. července: Česká Lípa; S batohem na zá-
dech povodím Ploučnice (týden)
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

EKOCENTRUM OSTROV
Zuzana Janecká

POZNEJ A CHRAŇ
do listopadu
Každý  týden  najdete  na  nástěnce  ve 
vstupní hale EC otázku týkající se našich 
zvířátek nebo zvířat ve volné přírodě. Do 
soutěže se může přihlásit kdokoli, řádným 
vyplněním soutěžní kartičky: uveďte své 
jméno, příjmení, adresu a telefon. Vždy na 
konci měsíce  losujeme čtyři výherce,  je-
jichž jména uveřejníme.
Výherci z dubna: Jitka Ferenczová, Da-
niel Gulevič, Jakub Janecký a Matěj Jiřík 
(ceny k vyzvednutí v EC, po-ne 13.00-
17.00 hod.)
PROHLÍDKY PRO ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
po-pá 8.30-12.00 hod.
Dopoledne rádi přivítáme děti z MŠ, ZŠ 
i SŠ na prohlídky s odborným výkladem 
(trvá cca 40 minut). Děti se poutavým vy-
právěním seznámí s místní faunou, mohou 
si určitá zvířátka pohladit, pochovat či na-
krmit. Nutná předchozí rezervace na tel. 
731 615 658 nebo 602 600 995.

NÁVŠTĚVNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST
po-ne 13.00-17.00 hod.
Navštivte naši malou zoo a zažijte bezpro-
střední kontakt s některými druhy zvířat, 
který se vám jinde nenaskytne. Najdete 
tu hlodavce, hady, obojživelníky, pavouky, 
ryby, exotické i dravé ptáky, malé šelmy 
i skot. Vstup zdarma.
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme kolektivu dětí 4. třídy MŠ Masa-
rykova s učitelkou Kateřinou Kässovou za 
nasušené květy pampelišek. Pochutnají si na 
nich nejen drobní hlodavci, ale i leguáni a žel-
vičky. Poděkování patří i všem návštěvníkům, 
kteří nás zásobují sušeným pečivem a dalšími 
laskominami pro naše zvířátka. Budeme ve-
lice rádi za další podporu.
HLEDÁME POSILY DO TÝMU
Pro nadcházející školní rok 2016/2017 hle-
dáme vedoucí zájmových kroužků teraris-
tika, chovatelství a geocasching. Rádi při-
vítáme i jakékoli nápady na nové zajímavé 
kroužky. Výhodou  je  pedagogické mini-
mum, kladný vztah k práci s dětmi a orga-
nizační schopnosti. Zájemci se mohou hlá-
sit v kanceláři EC, všední dny 10.00-17.00 
hod. nebo na: eko@eko.mddmostrov.cz

Informace k akcím a příměstským 
táborům:  po-pá  10.00-17.00  hod.  tel. 
731 615 658, 602 600 995, FB: Ekocent-
rum MDDM Ostrov, www.mddmostrov.cz

OSTROFCON
Ondřej Douša (kráceno)

Naše město bude hostit 25. a 26. června 
zcela  jedinečnou akci: OstroFcon,  tedy 
ostrovský CON. Na celém světě se feno-
mén CONů (srazů příznivců určitého té-
matu) stává stále populárnějším a výjim-
kou není ani ČR (např. Animefest, Craft-
CON ad.). Nenarazili jsme ale na akci v zá-
padních  Čechách,  proto  vznikl  první 
ostrovský  Fantasy  CON  –  OstroFcon! 
Odehraje se v historické části Ostrova: 
Zámeckém parku, Klášterním areálu, Pa-
láci  princů  a  Letohrádku.  Maskotem 
CONu je veverka; jednak je v erbu města, 
ale i v parku jich pobíhá požehnaně. Bar-
vou CONu je modrá (má uklidňující efekt 
a  symbolizuje  důvěru,  důstojnost,  věr-
nost, umírněnost).
Našemu úsilí podaly pomocnou ruku 

město Ostrov a Dům kultury, za což jsme 
velice vděční. Díky  jejich  podpoře mů-
žete  téměř celý CON navštívit zdarma. 
Program jsme stavěli pro fandy komiksu, 
ilustrace, grafiky, počítačových her, you-
tuberingu, cosplay, filmu a zábavy; pro 
mladší  i  starší,  rodiče  i  jejich  ratolesti 
a doufáme, že si naši akci užije každý bez 
rozdílu (více na: ostrofcon.cz). Realizovat 
CON pomohli i naši partneři a sponzoři; 
kosmetika  Mary  Kay  věnovala  hlavní 
ceny do soutěží pro Cosplayery a v so-
botu vám bude k dispozici kosmetická 
konzultace. Městská knihovna v poskytla 
své  prostory  pro  přednášky,  zajímavý 
program má pro vás Oddělení pro mlá-
dež, jejich stánek také najdete v Zámec-
kém parku. Firma N. G. Trade, a. s. zapůj-
čila prostor pro parkování vozidel, firma 
Elektro S přivede do interaktivní herny 
internet a ZZZetko Baguette připravuje 
občerstvení pro dobrovolníky, bez kte-
rých bychom akci sami nezvládli ukočíro-
vat. Máme pro vás i zajímavé hosty, které 
ubytuje partnerský Pension Eric. Všem 
partnerům,  sponzorům  a  dobrovolní-
kům patří naše velké poděkování. Dou-
fáme, že se akce stane tradicí a podaří se 
nám tento velkolepý program realizovat 
i napřesrok.

inzerce
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LETOHRÁDEK OSTROV
Mgr. at MgA. Zdeňka Bílková (kráceno)

VÝSTAVY
Až do 10. července
Michal Cihlář / CESTOU: deníčky ze 40 zemí
Přední český grafik (1960) se věnuje i užité 
grafice, ilustraci, fotografii, kolážím, papí-
rové plastice a známkové tvorbě. Ze svých 
cest vytváří pozoruhodné deníčky: vlepuje 
do nich písek z pláže, vylisované květiny 
a také do nich kreslí. „Deníčky si na ces-
tách píšu už 26 let. Jsou pro mě úložištěm 
dat, emocí, barev i různých inspirací. Mají 
pro mě daleko větší váhu než fotografo-
vání.  Při  kreslení  totiž musím  se  zobra-
zovaným objektem splynout, prožít si ho, 
i když se většinou jedná jen o minutová za-
stavení. Přitom pořád zůstávám pouhým 
zapisovatelem událostí a vjemů, které mi 
jdou na cestách naproti. Já sám pouze re-
aguji, nic nevymýšlím. Předem rozsah ani 
obsah deníčku neznám, všechno vzniká 
jaksi on-line. Je to vzrušující a hlavně ná-
vykové,“ říká Michal Cihlář. K výstavě jsou 
pro  školy  připraveny  galerijní  animace 
a výtvarné dílny (více na tel. 724 832 556).
Až do 10. července
Hana Fischerová / Fotografie
Fotografka  a  interiérová  designérka 
(1965)  žije  v  Chebu. Dominantní místo 
v její tvorbě zaujímá výtvarná fotografie 
a tu, poprvé ve velkém souboru, prezen-
tuje v Letohrádku. Umělecký projev ji pro-
vázel od dětství, brzy však výtvarné zájmy 
vtělila (i díky iniciačnímu působení Galerie 
4 v Chebu), do fotografování. Vedle archi-
tektury stvrdila své fotografické zájmy stu-
diem na Institutu tvůrčí fotografie (2004-
2012). Fotografie vystavovala od r. 2000; 
podnětem jí byly jak samostatné výstavy 
s  tematickým zaměřením na  lidské  tělo, 
tak workshopy pořádané chebskou galerií 
v tuzemsku, ale i Bretani, Quimperlé, Lon-
dýně či Kecelu, v nedalekém Hofu a Mar-
kredwitz pod vedením význačných foto-
grafů, např. Máry, Stanka, Štreita ad.

Až do 10. července
Antonín Procházka / Štěstí tomu, kdo 
mne má
Takový nápis a ještě latinské verše Horatia 
nechal připsat na rub obrazu Štěstí (1932) 
významný brněnský právník a sběratel Ka-
rel Růžička. Z jeho sbírky pak tento obraz od 
Antonína Procházky  (1882-1945)  r. 1968 
doputoval do KV galerie a od té doby zdobí 
stálou expozici. Kromě tohoto tajuplného 
obrazu galerie pečuje ještě o obrazy: Kon-
cert, Piják vína, Tulácká rodina a Únos Evropy. 
Stejně jako malbu Štěstí, galerie tato díla zís-
kala už v 60. letech 20. století, převážně ze 
soukromých brněnských sbírek. Akvizice to 
byly výjimečné, neboť každý obraz patří do 
životního úseku, který je milníkem ve vývoji 
Procházkova výtvarného názoru. U příleži-
tosti výstavy budou poprvé vystaveny i gra-
fické listy a kresby z galerijních sbírek. Život 
a tvorbu Antonína Procházky přiblíží před-
náška v Letohrádku 16. června v 17.00 hod.
DOPROVODNÉ PROGRAMY
2. června 17.00-18.00 hod.
Přátelské setkání s Hanou Fischerovou

Autorská komentovaná prohlídka, vstupné 
zdarma
7. června 16.00-18.00 hod.
Šperkařská dílna – Inspirace Mexikem
Výtvarná dílna Zdeňky Bílkové zaměřená 
na  tvorbu  šperku  inspirovaného mexic-
kými  vzory. Vhodné  pro  děti  od  10  let 
a dospělé. Vstupné 80 Kč
15. června 17.00-18.00 hod.
Antonín Procházka / Život a dílo
Přednáška Boženy Vachudové o nezamě-
nitelném umělci, vstupné 30 Kč
21. června 16.00-18.00 hod.
Deníky na cesty
Výtvarná dílna Zdeňky Bílkové pro děti 
i  dospělé  zaměřená  na  tvorbu  deníků 
inspirovaná  výstavou  Michala  Cihláře, 
vstupné 50 Kč
PŘIPRAVUJEME
10. července: Historický piknik ve spolu-
práci s DK Ostrov
15.  až  19.  srpna:  Výtvarné  léto  v  Le-
tohrádku  –  příměstský  tábor  pro  děti 
9-15 let s výtvarným zaměřením (více na 
tel. 724 832 556)

Deníčky 
Michala 
Cihláře
Foto: Archiv 
galerie
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PANU TAU JE LETOS 50 LET
Otto Hofmann

Program televizního vysílání opět vyplní 
po 33 týdnů nenápadný mlčenlivý pán 
s buřinkou, Pan Tau. Seriál v jedné tele-
vizi končí, aby v jiné znovu začal, rozdá-
val radost a smích.
„PAN  TAU  –  Česká  republika“,  dopisy 
psané většinou dětským písmem, praž-
ská pošta dopraví na Vinohrady a předá 
je doopravdy Panu Tau,  i když na dve-
řích jeho bytu je napsáno Otto Šimánek.“ 
To kdysi napsal člověk, který pana Tau 
stvořil: spisovatel a scenárista Ota Ho-
fman. Kdo by to byl řekl, že Panu Tau je 
letos kulatých 50 let. V roce 1966, v ko-
produkci Carlo Ponti, Pan Tau poprvé na 
plátně  zaklepal  na  kouzelnou buřinku, 
z malého se stal velkým a rozzářil dětské 
oči. Ota Hofman, režisér Jindřich Polák, 
stejně  jako Otta Šimánek  již odešli do 
filmového nebe, ale vlastně  jsou stále 
s  námi vždy  na  krátkou milou  chvilku 
u  televizních  obrazovek.  Proto mi  do-
volte jménem všech věrných diváků po-
přát: „Pane Tau, veselé a šťastné naro-
zeniny, buďte tu s námi hodně a hodně 
dlouho.“
Štáb festivalu Oty Hofmana:
Děkujeme synovi Oty Hofmana (tvůrce 
Pana  Tau  s  buřinkou)  za  jeho  slova. 
K přání šťastných narozenin Pana Tau se 
tímto přidáváme i my všichni, kdo jsme 

s  touto  filmovou  postavičkou  vyrůs-
tali, pamatujeme si na  její kouzelnické 
kousky a máme ji dodnes rádi. Společně 
Panu Tau  popřejeme  v  neděli  9.  října 
v podvečer na Mírovém náměstí v Ost-
rově, kdy bude ohňostrojem neoficiálně 
zahájen 48. dětský  filmový a  televizní 
festival Oty Hofmana.

MIG 21 ZAHRAJE 
V OSTROVĚ

Martina Pavlasová

II.  ročník Majálesu  se vám představí už 
3. června v Zámeckém parku. Zahrají vám 
kapely QUIET,  LIWID, ARTVOX,  SABR-
AGE, MEGAPHONE a MIG 21. Vstupenky 
na akci jsou v prodeji v infocentrech města 
Ostrov, nebo si je můžete zakoupit v on-
line předprodeji na: www.dk-ostrov.cz za 
300 Kč, v den konání budou o 50 Kč dražší. 
Děti do 10 let v doprovodu dospělého pů-
jdou zdarma. Za pořadatele věřím, že akce 
bude pokračovat ve stejném duchu jako 
loni a doufám ve slunečné počasí.
Foto na titulní straně: Agentura skupiny

FLOS FLORUM
Iva Florianová, ved. Kláštera

Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie 
v Ostrově tentokrát nabídne milovníkům 
hudby dne 5. června v 17.00 hodin kon-
cert Jitky Baštové, hráčky na akordeon 
a  Jindřicha Macka,  který  ji  doprovodí 
hrou na  loutnu. Posluchače  čeká nety-
pické, ale o to více zajímavé hudební po-
jetí  celého  programu.  Koncert  s  tímto 
programem byl vytvořen zvlášť k příleži-
tosti vzpomínky na 700. výročí narození 
českého krále Karla  IV. Koncert a  jeho 
program  vychází  z  názvu  dvouhlasné 
písně „Květ mezi  liliemi“, která pochází 
z rukopisu z počátku 15. století. Uvedený 
hudební projekt nabádá posluchače k za-
myšlení a návratu do historie; je prová-
zen také slovem, přibližujícím poslucha-
čům  historickou  dobu  vzniku  skladeb. 
Gotická hudba  je zde podána v moder-
ním pojetí nástrojového obsazení, v ne-
tradičním souznění akordeonu s loutnou. 
Sólové kompozice jsou dále vybrány tak, 
aby zachovaly historický rámec pořadu, 
ale zároveň aby také předvedly technicky 
náročnější  a  vyspělejší  party  umělců. 
V  pořadu  zazní  skladby  z  rukopisu Vy-
šebrodského a jiných rukopisů z počátku 
15.  století,  dále  výběr  z  Jistebnického 
kancionálu, renesanční písně skladatele 
Dowlanda,  kompozice  Scarlattiho, Ber-
natha a další. Srdečně vás všechny zveme 
k příjemnému strávení svátečního pod-
večera do ostrovského klášterního kos-
tela,  kde  navíc  v  období  od  1.  do  12. 
června  probíhá  tematická  výstava  „10 
inspirací Karla IV.“, připomínající 700 let 
od narození Otce vlasti, krále českého 
a císaře Svaté říše římské.
Od 17. června do 31. srpna můžete navští-
vit v klášterním kostele výstavu české ko-
miksové scény Claastherkomiks. Výstava 
bude zahájena 24. června v 17.00 hod.

NOC KOSTELŮ V OSTROVĚ
Pavel Rieger

Tato tradiční akce se koná téměř ve všech 
evropských státech, v ČR každoročně od 
r. 2009. Letos se otevře víc jak tisíc kostelů 
a  modliteben  a  návštěvníci  budou  mít 
o jednu zajímavost více. Rok 2016 vyhlásil 
totiž Svatý otec v Římě Rokem Milosrden-
ství.  Tuto  skutečnost  reprezentuje 
tzv. Brána milosrdenství, umístěná ve vy-
braných kostelech. Ostrovský farní kostel 
sv. Michaela a Panny Marie Věrné je jed-
ním  z mála  kostelů  v  okolí,  kde  je  tato 
brána umístěna.
Termín Noci kostelů 2016 (10. června) 

je téměř letní, tak věříme, že návštěvníci 
stráví  příjemný  večer.  Římskokatolická 
farnost v Ostrově připravila bohatý pro-
gram. Především je v tento večer možnost 
navštívit od 18.00 do 21.00 hod. běžně 
nepřístupný kostel sv. Jakuba Většího na 
hřbitově. Dalším počinem je otevření (jen 
pro tento večer) farní cukrárny „U Mlsného 
Nithina“. Připravíme pro vás úžasné dob-
roty,  jejichž  zakoupením podpoříte  pro-
jekt  „Adopce na dálku“. Více se dozvíte 
při návštěvě cukrárny. Po celý večer bude 
také otevřena farní knihovna sv. Anny, kde 

bude  vystaveno  výpravné  vydání  Bible 
Kralické, Bible Jeruzalémská aj. Též budou 
připraveny knihy k zakoupení.
Ve farním kostele bude připraven pro-

hlídkový  okruh  s  popisky  významných 
prvků  mobiliáře.  V  rámci  prohlídky  je 
možno vystoupat na věž kostela se zvo-
nicí  a  podniknout  trochu  dobrodružný 
výstup na půdu kostela, kde uvidíte his-
torický krov střechy kostela. Po celý ve-
čer bude v  kostele připraven  i  kulturní 
program, který začne pravidelnou boho-
službou. Římskokatolická farnost Ostrov 
vás zve ke strávení příjemného pátečního 
večera.
KULTURNÍ PROGRAM
18.00 hod. Pravidelná Mše svatá
18.45 hod. Návštěvníky přivítá P. Marek 
Bonaventura Hric.
19.20 hod. Recitál zpěvačky a kytaristky 
Evy Henychové
20.20 hod. Přednáška: Dějiny farního kostela
21.00 hod.  Pěvecký  recitál  sopranistky 
Martiny Sehylové
21.45 hod. Varhanní koncert Jana Breindla 
s přednáškou o tomto hudebním nástroji
23.00 hod. Ukončení  akce  slavnostními 
fanfárami z kůru kostela

Foto: Archiv Otto Hofmanna
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KULTURNÍ AKCE

POZVÁNKA NA ZÁMECKÉ DIVADLO

Dům kultury letos připravil pro zpestření di-
vadelní sezóny dvě představení pod širým 
nebem u Pohledové zdi v Zámeckém parku. 
Jako první se v červnu představí Divadelní 
soubor Jirásek z Nejdku se svou mimořádně 
úspěšnou komedií o dvou dějstvích. V srpnu 
nabídneme hru Cyrano z Bergeracu, již na-
studovalo Západočeské divadlo Cheb (po-
drobnější pozvánku uvedeme v příštím čísle).

Pozvánka režiséra na první představení: 
Hra Darmošlapky aneb Repete, hoši, je po-
kusem o návrat hravých prvků commedia 
dell‘arte na současná jeviště. Vypráví příběh 
zanedbaného sedláka Pamfila a jeho stejně 
zanedbaných kumpánů, jejichž bezstarostný 
život je narušen návštěvou příbuzných. Re-
zolutních a vdavek chtivých žen, které mají 
zálusk mj.  i na jeho jmění. Pamfilo málem 
podlehne jejich nátlaku, aby se oženil se svou 

mladičkou neteří. Ta  je ale zamilovaná do 
mladého básníka, který mluví jen ve verších. 
Nakonec vše dobře dopadne, Pamfilo je při-
veden k rozumu a mladí dojdou svého štěstí. 
Živé, barvitě psané postavy a vtipné dialogy 
strhávají diváka do víru komických situací. 
Hledali  jsme nějakou hru, ve které  se bu-
deme moci pěkně vyřádit a při té příležitosti 
i pobavit publikum inteligentním humorem. 
Ten je, jak známo, nejtěžší divadelní disciplí-
nou, a pokud to zvládneme, nemusíme mít 
starosti s budoucností našeho souboru. My-
slím, že se nám to vcelku daří. O tom, že jsme 
vsadili na správnou kartu, svědčí velký zájem 
diváků. Tři vyprodaná představení v Nejdku, 
dlouhé potlesky v Nových Hamrech, Nové 
Roli, Jáchymově, Horním Slavkově a Krasli-
cích nás utvrzují, že jdeme správnou cestou. 
Přejeme vám příjemně strávený divadelní 
letní čas! Předprodej vstupenek zahájen v in-
focentrech města Ostrov nebo online: www.
dk-ostrov.cz

Ostrov a okolí

Ivan Kasík
www.elektromontaze-kasik.cz

602 428 437

» el. instalace v bytech, bytových a rodinných domech

» rozvody domovních telefonu

» výmena el. stoupacího vedení v panelových domech

» výmena jisticu a vodicu v rozvadecích

» dotahování spoju hliníkových vodicu (prevence pozáru)

» automatické ovládání osvetlení chodby a schodišt

» elektronické zabezpecení bytu a budov

ELEKTRIKÁR
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DIVADELNÍ SCÉNA 
PŘI DK OSTROV

Martina Pavlasová (kráceno)

Na naši poslední premiéru Zátiší s loutnou 
(26. dubna) na domovské scéně přišlo neuvě-
řitelných 262 návštěvníků. Je to náš rekord 
i velká výzva ho další premiérou zlomit!
„S  tvojí dcerou ne“  je komedie,  již Di-

vadelní scéna už v Ostrově hrála, ovšem 
herci také stárnou, proto vás čeká jiné ob-
sazení. Autor Antonín Procházka napsal 
příběh o obyčejných manželských párech 
(bankovní úředník s učitelkou, majitel ne-
prosperující agentury s knihovnicí), snaží-
cích se předejít manželské krizi. Způsobí 
nejprve lehkou zápletku, poté vzniká gej-
zír krkolomných situací, trapasů a humoru. 
Vše za přispění dospívající dcery,  jejího 
kluka a bytaře, který přijde poctivě krást, 
zamotá se mezi intelektuály a jen zírá, do 
jakých situací se zapletl. Představení uvi-
díte 7. června v Domě kultury. Jsme rádi, 
že město Ostrov  stojí  za  námi,  o  čemž 
svědčí naše ocenění Cenou Ď. Doufáme, 
že lásku k divadlu šíříme dál a přispíváme 
tak k rozvoji kulturního žití v našem městě. 
Každý divák je pro nás důležitý, plný sál 
potěší, ale není to naším jediným cílem; je 
to ale velká pocta pro naši dobrovolnou 
činnost, které se léta věnujeme.

Foto: Roman Preis


Foto: Archiv Divadelního souboru Jirásek

Karel Uzel, ved. souboru, režisér
Markéta Jeništová, produkční DK
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ČTENÁŘSKÉ PŘÍSPĚVKY

MOŽNÁ SE STANE I ZÁZRAK
Miloslav Liška (kráceno)

Postavím-li si hospodu, nebo snad dokonce 
hotel na nezajímavém místě, bez pořádné 
přístupové  cesty,  s  páchnoucí  skládkou 
v sousedství, nemělo by mě překvapit, že tam 
moc lidí nepřijde. To, co investuji, se mi na 
tržbách nevrátí a budu rád, když provoz za-
platím z jiné činnosti, kterou se budu muset 
živit.  Jinak  řečeno,  ponesu veškeré  riziko 
velmi nejisté investice. Taková hospoda s ho-
telem  u  zrekonstruovaného  historického 
centra města, hned vedle parku, pod okny 
městského úřadu s dostatkem parkovacích 
míst, nedalekými nově postavenými továr-
nami, kam nejspíš budou dojíždět na jednání 
obchodní partneři i ze zahraničí, to už je jiná 
káva. Tady se prodělat nedá. Na možnost 
podnikat v  takovém objektu by měla stát 
fronta investorů. My tady v Ostrově takovou 
výhodnou příležitost máme! Hotel Myslivna, 
který město koupilo. Příznačný název: „Mys-
livna“. Dle mého bychom tam měli radní i ně-
které zastupitele posadit, zamknout a nechat 
MYSLET. Tak dlouho, než vymyslí a řeknou 
nám,  proč  tady  ta  fronta  investorů  není. 
Nebo dokud nebudou ochotni přiznat, že in-
vestoři by byli, ale vykutálení, kteří chtějí, aby 
riziko neslo město, nebo to neumí bez dotací. 
Bylo by také dobré vědět, proč ty vykutálené 
chtějí podporovat socialističtí politici, pro 
které jsou investoři a podnikatelé především 
bezohlednými lovci zisku za každou cenu.
Ve hře je i varianta založení městské firmy 

Myslivna s. r. p. (společnost s ručením politic-
kým). Každopádně platí, že každá investice 
nese jistou míru rizika a v případě městské 

společnosti bude za potenciální  ztráty  ru-
čeno penězi i majetkem nás všech; zisky bu-
dou víceméně sloužit k financování voleb-
ních úspěchů. I proto by město podnikat ne-
mělo. Informace zatím máme kusé a mnohdy 
protichůdné, díky nimž pak může kdejaký 
tlučhuba tvrdit, že politici jen lžou a kradou, 
což naše město opravdu nepotřebuje.

Možná je to jen klid, po kterém se stane 
zázrak a přijde sebevědomý, schopný pod-
nikatel, který Myslivnu oživí na vlastní riziko 
bez dotací, aby se nemusel zpovídat úřed-
níkům, jak je utratil a bez rizika vězení za 
dotační podvod díky smyšlenému udání na 
základě konkurenčního či politického boje. 
Možná se dočkáme zázraku ve formě pro-
hlášení politiků, že podnikat by měli podni-
katelé, a když nechtějí do rizika jít, asi ví proč. 
Snad zázrak přijde již 15. června na zasedání 
Zastupitelstva města. Jestli bude ticho po 
pěšině, nebo se něco dozvíme, může každý 
sledovat živě na ostrovské kabelovce nebo 
na internetu.
Květinu  tentokrát věnuji  tomu, kdo se 

o některý z výše uvedených zázraků postará.

HUDEBNÍ FESTIVAL 
A DECIBELY

M. Š., Ostrov; (Redakce zná jméno pisatelky)

Již několik let si stěžuji na hlasitost hudby 
na náměstí. Psala  jsem kdysi starostovi 
Burešovi, volala ředitelům DK (naposledy 
ředitelce), pokaždé volám opakovaně na 
městskou policii a prosím o zásah. Vždy mi 
říkají, že je to předem ohlášená akce a oni 
nemohou nic dělat. V jednu (květnovou) 
sobotu ráno na náměstí zrovna instalovali 
aparaturu, když jsem je požádala o ztlu-
mení zvuku, ale řekli, že to nejde! Řekla 
jsem, že mi to míří přímo do oken a z druhé 
strany se zvuk odráží od „čínské zdi“. Okna 
se otřásají. Jsem stará, nemocná a nemám 
se  kam  schovat.  Přitom  by  stačilo  tak 
málo: o trochu stáhnout zvuk. Tahle trý-
zeň jde vydržet jednu či dvě hodiny, ale ne 
dva dny! Na koho ještě se můžu obrátit, 
kdo pomůže?

VLASTENCI UCTILI PAMÁTKU OBĚTÍ
Ladislav Svitáček, Ostrov

V době výročí ukončení II. sv. války se ob-
čané z vlasteneckých organizací setkávají 
u pomníků a pamětních desek vlastenců, 
kteří byli týráni krutým způsobem a vraž-
děni německými nacisty v době okupace 
naší vlasti. Tak  je  tomu  i v Ostrově, kde 
místní  organizace  KSČM  ve  spolupráci 
s místní samosprávou, Svazem bojovníků 
za svobodu, Čs. obcí legionářů, Klubem čes-
kého pohraničí a vlasteneckými organiza-
cemi tuto akci každoročně organizuje. Le-
tos to bylo 8. května před bývalým koncen-
tračním táborem, kde dnes sídlí Městský 
úřad. Zúčastnilo se cca 50 občanů. Na úvod 
zazněla celá čs. hymna a s. Tancibudek, člen 
ÚV KSČM, přivítal přítomné, zejména sta-
rostu Pavla Čekana a dále pak zástupce 
SBČS, válečného veterána Šrámka, člena 
NR KČP Václava Novotného, který s př. Ko-
ciánem nesl prapor OR Klubu českého po-
hraničí Karlovy Vary. V hlavním vystoupení 
starosta Čekan připomněl  hrůzy  a velké 

oběti v boji proti  fašismu za  II.  sv. války 
a velké úsilí občanů při zajištění míru v dal-
ším období. I současná situace ve světě vy-
žaduje zvýšit úsilí k zajištění míru, upevnit 
ozbrojené  síly,  zajistit  ochranu  občanů 
a zlepšit ochranu státních hranic naší vlasti. 
V rámci Evropy to vyžaduje konsolidovat 
vztahy mezi EU a Ruskem, které je její sou-
částí. Zároveň uctívat ty, kteří obětovali své 
životy, abychom my mohli žít v míru. Inže-
nýr Šrámek ve svém vystoupení pozname-
nal, že je to již 71 let od doby, kdy byl mír 
vybojován  a  ukončena  hrozná  světová 
válka. Podíleli se na tom i naši, z nichž 360 
tisíc položilo své životy. Proto je nutné si 
jich  vážit  a  vzdávat  jim  úctu.  Z  našeho 
města se tohoto nelítostného boje zúčast-
nilo 122 občanů a k dnešnímu dni jsme zů-
stali jen dva. Poté položili kytice k pamětní 
desce  starosta Pavel Čekan,  za KSČM s. 
Tancibudek, za OR KČP předseda př. Sou-
kup a za Levicový klub žen s. Novotná. Se-
tkání ukončil s. Tancibudek s přáním setkat 
se i příští rok a s poděkováním za účast.

TROCHU LIDSKÉHO 
PŘÍSTUPU

Jaroslava Blatný

Dovolte mi, abych se s vámi podělila o to, co 
se mi přihodilo 2. dubna na ostrovském 
hřbitově. Jela jsem po práci upravit hrob 
mého manžela a při odchodu jsem zjistila, 
že jsou obě brány zavřené. Myslím si, že po-
vinností správce je nejdříve celý areál hřbi-
tova projít, zkontrolovat a až poté uzamk-
nout. Nehledě na to, že k hrobu mého man-
žela je ze všech stran dobře vidět. Nějakou 
dobu jsem tedy chodila po hřbitově a hle-
dala kontakt na pana správce, ale ani na 
dveřích kanceláře jsem žádný nenašla. Mu-
sela jsem tedy tuto situaci začít nějak řešit. 
Přes  kamarádku  jsem  zjistila  tel.  číslo 
správce pana Živného a zavolala mu. Jsem 
starší žena a musím říct, že chování pana 
Živného mě přinejmenším a slušně řečeno 
překvapilo. Řekla jsem mu o své situaci, ale 
on mě docela hrubě začal napadat, že co po 
něm vlastně chci, jestli znám hodiny a uvě-
domuju si, kolik vůbec je. Odpověděla jsem, 
že je pár minut po 18. hodině a těch pár mi-
nut se snažím někoho dohledat. Hovor, za-
znamenaný na mém telefonu v 18.11 hod., 
je mi důkazem. Jeho slova, že si teď pěkně 
počkám, protože bydlí až u pekárny, a neo-
chotu přijít mi otevřít jsem nemohla pocho-
pit. Po chvíli se objevil nějaký jeho pomoc-
ník a se slovy ať „si seřídím hodinky a vy-
padnu“  mě  přesvědčil,  že  je  ještě  větší 
hulvát než pan Živný. Celá tato situace se 
mě velice dotkla. Snad o to víc, že se ode-
hrála na hřbitově, kde člověka doprovází 
smutek a bolest v srdci. A právě proto by si 
každý zasloužil, aspoň tady, ze strany za-
městnanců trochu lidský přístup.

Foto: Autor textu
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TERÉNNÍ TRIATLON
Jaroslav Hostaš

10. ročník terénního triatlonu v Ostrově, 
XTri Ostrov 2016, se koná 11. června. Na 
jeden den promění město a okolí v triat-
lonový ráj. Jubilejní desátý ročník tohoto 
prestižního závodu se bude odehrávat na 
Starém náměstí, v Zámeckém parku a při-
lehlém okolí,  letos premiérově pod no-
vým názvem XTri Ostrov (dříve Xterra Os-
trov). Triatlonoví příznivci se mají opravdu 
na co těšit. Letos se opět podařilo získat 
od České triatlonové asociace titul Mist-
rovství ČR v terénním triatlonu, na tratích 
kategorie sprint. Bojovat se bude ve třech 
závodech:
XTri Elektro S
Kids duatlon pro děti a mládež,
XTri Ostrov
Mistrovství ČR ve sprint terénním 
triatlonu,
XTri Koruna Pralines
Hobby závod jednotlivců a štafet.
Zájem o tento sport každoročně výraz-
ně stoupá, nejvíc v dětských kategori-
ích.  „Jsme  rádi,  že zájem mají  i hobby 
závodníci a berou závod jako atraktivní 
výzvu poměřit své síly s přáteli. Potré-
nujte i vy a přijďte s přáteli závodit třeba 
ve štafetovém závodě. Zažijete adrena-
lin, zábavu, příjemný den na čerstvém 
vzduchu. A když se zadaří, čekají vás lá-
kavé ceny,“ uvádí ředitelka závodu Lucie 
Hostašová. Součástí akce bude zajímavý 
doprovodný program na Starém náměstí 
(více na: www.xterraostrov.cz).
Dopravní omezení:  v  den  závodu 
11. června bude Staré náměstí zcela uza-
vřeno až do 18.00 hod. Částečná uzavírka 
Starého náměstí začne již 10. června od 
14.00 hod.

ORIENTAČNÍ BĚH
Olina Ševčíková

Sportovní klub orientačního běhu Ostrov 
pořádal 21. dubna v Zámeckém parku ve-
řejný závod určený rodinám s dětmi, ale 
i  jednotlivcům. Připraveny byly  tři  tratě 
s různou obtížností. Některé kontroly byly 
umístěny i na Starém náměstí, což zvyšo-
valo atraktivitu závodu. Jistě i díky krás-
nému slunečnému počasí přišlo závodit 
velké množství běžců. Startovalo 90 účast-
níků, někteří zvládli proběhnout i více tratí. 
Protože nešlo o vítězství, ale vyzkoušení si 
běhu s mapou, tak si každý malý účastník 
odnesl drobnou upomínku na závod. Rádi 
bychom  touto  cestou  poděkovali  všem 
nadšeným sportovcům, kteří přišli a pro-
běhli se. Dále děkujeme městu Ostrov za 
umožnění konání závodu.

Pokud se vám závod líbil nebo jste se 
nestihli  zúčastnit,  sledujte naše  stránky 

na:  www.skobostrov.webnode.cz  nebo 
skupinu na facebooku: SKOB Ostrov, kde 

se  dozvíte  o  dalším  chysta-
ném závodu na podzim. Zde 
najdete  i  informace o  závo-
dech v našem kraji, trénincích 
a další zajímavosti. Líbilo by 
se vám běhat po lese, hledat 
kontroly, a hlavně být v prima 
partě dětí  i dospělých? Pak 
tedy neváhejte a přijďte mezi 
nás.  Trénujeme  každé  pon-
dělí od 16 do 17 hodin v tě-
locvičně  ZŠ Májová Ostrov 
a každou středu odpoledne 
jezdíme trénovat na mapu do 
lesa v okolí Ostrova.

DAVID ZADÁK V TEPLICÍCH VYHRÁL
Josef Krs

Druhý závod Českého Poháru horských kol 
se jel 30. dubna v Teplicích. David Zadák jako 
prvoročák Junior se na něj velmi těšil, protože 
tamní těžká a technicky náročná trať mu sedí. 
Na start se postavila padesátka juniorů z ČR, 
Německa, Polska a Slovenska. David skvěle 
odstartoval a z čtyřčlenné skupiny, která od-
jela ostatním, svým „vražedným“ tempem 
odbourával své soupeře. Do vítězného cíle 
dojel s náskokem 28 vt. Závod se jel na pět 
kol a  trval 1 hod. 6 min. Skvělý výsledek 
a velká gratulace! Od letošního roku obléká 

David dres České Spořitelny Specialized Ju-
nior MTB Teamu. Po tvrdé zimní přípravě ob-
jíždí závody evropské a světové série hor-
ských kol. Za zmínku stojí 35. místo v ital-
ském Montichiari v závodě Světové série, 
kde startovalo 243 juniorů z celého světa, 
a páté místo v Rakouském Grazu. Těmito 
a dalšími výsledky je David nominován do re-
prezentace ČR na Mistrovství Světa, které se 
pojede na přelomu června a července v No-
vém Městě na Moravě. Davidovi  gratulu-
jeme a přejeme, ať drží zdraví a forma.

Po závodě v Teplicích požádal trenér juni-
orské reprezentace ČR Tomáš Konečný Da-
vida Zadáka, aby doplnil šestičlenný team ČR 
na největším etapovém závodě (Závod Míru 
juniorů). Protože došlo k dohodě mezi tre-
néry, odjel již David do Terezína a ve dnech 
5. až 8. 5. pojede tento těžký silniční závod. 
Na start šestičlenných družstev se postaví 
24 zemí světa, tj. asi 160 závodníků. Kromě 
Evropy stojí za zmínku účast USA a Mexika. 
Závodníci absolvují během čtyř dnů pět etap 
včetně časovky jednotlivců. Najedou 373 km 
a nastoupají cca 3500 m.

inzerce

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

provoz Ostrov, Hroznětínská 1318

David Zadák opět vítězem. | Foto: Jana Krsová

Dubnového běhu se zúčastnili malí i velcí.
Foto: Archiv SKOB

Závodnice u jedné z kontrolních zastávek
Foto: Archiv SKOB
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VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA
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Redakce OM

Tajenka z minulého čísla zněla: MĚSTSKÁ 
SLAVNOST V KVĚTNU V ZÁMECKÉM 
PARKU.
Z těch, kdo správně odpověděli, byla 

vylosována Marie Hellerová, která vyhrála 
dvě vstupenky do Zámeckého divadla, jež 
se představí 24. června v Zámeckém parku 
(více  na  http://www.dk-ostrov.cz/pro-
gram/divadlo/911-zamecke-divadlo-dar-
moslapky-aneb-repete-hosi.html).
Výherkyni  upřímně  blahopřejeme. 

Znění tajenky křížovky z tohoto čísla za-
sílejte na: irejan@seznam.cz (nebo sefre-
daktor@dk-ostrov.cz), případně doručte 
do IC Domu kultury Ostrov nejpozději do 
9. června. Ze správných odpovědí opět 
vylosujeme  výherce,  který  získá  vstu-
penky na některou z akcí DK. Tvorbu kří-
žovky zajišťuje grafická společnost Alfa-
soft s.r.o.

SOUTĚŽ LETECKÝCH 
MAKET

Jarda Bělohoubek, člen MK02Ostrov

Modelářský klub Ostrov vás zve na Kruš-
nohorský pohár (soutěž kategorie F4H - 
RC velkých maket), který se koná 23. čer-
vence na letišti Karlovy Vary - Hory (GPS: 
50°13‘2.550“N,  12°46‘31.611“E).  Na 
soutěži budete mít možnost zhlédnout 
opravdu unikátní modely letadel s maxi-
mální vzletovou hmotností 15 kg.
Program:
8.30-9.30 h. – Prezence, zahájení
9.30-10.30 h. – Statické hodnocení modelů
10.00-12.00 h. – Letová část soutěže
12.00-13.00 h. – Pauza na oběd
13.00-15.30 h. – Letová část soutěže
15.30-16.00 h. – Vyhlášení výsledků
od 17.00 h. – Volné létání
Více na: www.mk02ostrov.wbs.cz

inzerce

Letecká soutěž klubu v Rakovníku 2013
Foto: Archiv klubu






