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Ohlédnutí za probíhajícím projektem „Místní 
akční plán vzdělávání v území ORP Ostrov“

Ing. Zuzana Žitná, MAS Krušné hory, o.p.s.

Jako každý měsíc bych vás i nyní chtěla infor-
movat o realizaci projektu s názvem „Místní 
akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Os-
trov“ (reg. č. CZ.02. 3. 68/0.0/0.0/15_005/0000
018), který byl zahájen 1. června 2016. Projekt 
je financován z  Operačního programu Vý-
zkum, vývoj, vzdělávání pod záštitou Minister-
stva školství, mládeže a tělovýchovy.

V únoru proběhla setkání pracovních sku-
pin (PS), které zpracovávaly aktivity škol, spo-
lupráce a infrastruktury. Účast na jednáních 
byla velmi hojná. V rámci pracovní skupiny č. 
4 Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytech-
nickém vzdělávání jsme zavítali do Mateřské 
školy Ostrov, Halasova 765, příspěvková orga-
nizace, kde se zúčastnění aktéři z řad MŠ, ZŠ 
a zřizovatelů mimo jiné seznámili s pomůc-
kami pro rozvoj polytechnického vzdělávání. 
Pod vedením paní ředitelky Nečové si mohli 
vyzkoušet přesýpací nádobu s barevnou te-
kutinou, hmatové pomůcky na rozvoj jemné 
motoriky nebo také dřevěné kostky pro vní-
mání různých zvuků. Setkání PS č. 6 Rozvoj 
kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání 
cizího jazyka proběhlo v ZŠ Merklín, setkání 
ostatních PS proběhla v Ostrově. Děkuji všem 
aktérům vzdělávání, že se zúčastnili a spolu-
pracovali na vytváření aktivit. Během února se 
také dvakrát sešla pracovní skupina Prevence 
školního neúspěchu pod vedením pracovnice 
OSPODu Ing. Bc. Kateřiny Šplíchalové. Náplní 

této pracovní skupiny je vytvořit manuál pro 
školy a další organizace, jenž bude obsahovat 
kroky v řešení rizikových jevů na školách. Na 
setkání PS se aktéři shodli, že hlavními problé-
movými jevy v ORP Ostrov jsou záškoláctví, 

„asistované“ záškoláctví, šikana, kyberšikana 
a syndrom CAN. Během dalších schůzek této 
PS budou témata rozpracována do jednodu-
chých návodů, jak je řešit.

V rámci aktivity Budování znalostních ka-
pacit jsme uspořádali workshop s  názvem 

„Klady a zápory společného vzdělávání“. Před-
nášejícím byla Mgr. Ivana Tormová z Pedago-
gicko – psychologické poradny Karlovy Vary. 
Během diskuze padly například otázky na 
téma hodnocení dětí a žáků s LMP a ADHD 
a práce s nimi.

MAS Krušné hory, o. p. s. ve spolupráci se 
členy PS Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro 
polytechnické vzdělávání plánuje během 
dubna uspořádat workshop tematicky zamě-
řený na rozvoj polytechniky. Termín konání 
a program bude školám a veřejnosti upřesněn 
v pozvánce a bude zveřejněn i na školském 
portále a na stránkách MAS.

Pokud máte zájem se do projektu také 
zapojit, prosím, kontaktujte projektovou 
manažerku Ing. Zuzanu Žitnou (774 724 456, 
zitna@mas-krusnehory.cz). Více informací 
včetně pozvánek, zápisů a fotek najdete na 
našich stránkách www.mas-krusnehory.cz/
map. Můžete také navštívit školský portál pro 
území ORP Ostrov na www. huradolavic.cz.

NOMINACE NA CENU Ď
Zuzana Železná, referentka propagace, 

Městský úřad Ostrov

Vážení spoluobčané, v letošním roce bude 
opět možné zasílat nominace na městskou 
cenu Ď 2017. Lze navrhnout charitativní or-
ganizace, nemocnice, školy, domovy pro se-
niory, ústavy sociální péče, divadla, dětské 
domovy, hrady a zámky, muzea, knihovny, 
pořadatele kulturních a dalších veřejně pro-
spěšných akcí, zájmové spolky, sdružení 
apod. Své nominace může také přihlásit 
město: za nezištnou práci může nominovat 
hasiče, kronikáře, sponzory kulturních akcí 
atd. Nominovaný mohl darovat potřebným 
peníze nebo třeba svůj um a čas.

Výše peněz není důležitá, ale význam po-
moci a její dopad pro toho, kdo byl podpo-

řen. Každá nominace se plnohodnotně zú-
častní celostátního finále, které se koná ve 
spolupráci s Národním divadlem v červnu 
2017 na Nové scéně Národního divadla 
v Praze. Zde má nominovaný šanci získat 
jednu z mnoha celostátních cen Ď, dle po-
souzení celostátního Kolegia, bez ohledu na 
případné výsledky kol krajských a městských, 
přičemž pro účast ve finále není nutné absol-
vovat předkola.

Městská a krajská Cena Ď budou předány 
25.  dubna v  18 hodin ve Dvoraně ostrov-
ského zámku.

Nominace zasílejte do 31. března 2017 na 
adresu: Zuzana Železná, Městský úřad Ost-
rov, Jáchymovská 1, Ostrov nebo na e-mail 
zzelezna@ostrov.cz nebo volejte na telefon 
354 224 837.
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DLUHOVÁ A OBČANSKÁ 
PORADNA funguje od 
března také v Ostrově

Jitka Capková, DiS., koordinátor 
komunitního plánování sociálních služeb, 

Městský úřad Ostrov

Od počátku března slouží občanům 
každé úterní odpoledne od 13 do 15 h. 
občanská a  dluhová poradna. Zájemci 
o bezplatné odborné sociální poradenství 
se mohou dostavit do přízemí ostrov-
ského zámku a poradnu naleznou za po-
datelnou, vedle kanceláře č. A.1.27 (Měst-
ský úřad Ostrov, Jáchymovská 1). Cílovou 
skupinou klientů, pro něž poradna fun-
guje, jsou osoby starší 18 let, které se ocitly 
v tíživé životní situaci, nebo kterým taková 
situace hrozí a neumějí nebo nemohou ji 
řešit vlastními silami.

Harmonogram zajištění prázdninového 
provozu mateřských škol

3. 7.–28. 7. 2017 31. 7.–25. 8. 2017 28. 8.–1. 9. 2017

MŠ HALASOVA
prázdninový provoz 

pro své děti 
+ děti MŠ Krušnohorská

zavřeno otevřeno

MŠ MASARYKOVA
otevřeno - provoz pouze pro děti 

MŠ Masarykova
otevřeno mimo 

31. 8. + 1. 9.

MŠ PALACKÉHO zavřeno
prázdninový provoz 

pro své děti 
+ děti MŠ Myslbekova

otevřeno

MŠ MYSLBEKOVA
prázdninový provoz 

pro své děti 
+ děti MŠ Palackého

zavřeno otevřeno

MŠ KRUŠNOHORSKÁ zavřeno
prázdninový provoz 

pro své děti 
+ děti MŠ Halasova

otevřeno

Prezident Miloš Zeman 
se v Ostrově setkal s občany 
i zástupci vedení města

Zdeňka Newiaková, tisková mluvčí, 
Městský úřad Ostrov

V rámci své třídenní návštěvy Karlovarského 
kraje zavítal prezident České republiky Miloš 
Zeman také do našeho města. 1. března 2017 
se na Mírovém náměstí setkal s  občany 
a v Domě kultury diskutoval s představiteli 
města. Při besedě jej doprovázeli hejtmanka 
Karlovarského kraje Jana Vildumetzová 
a starosta města Ostrov Pavel Čekan. Stuhou 
prezidenta republiky Miloš Zeman slav-
nostně dekoroval prapor města.

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO 2017

Petra Niederhafnerová, OMS, 
Městský úřad Ostrov

Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovol-
nická úklidová akce, která probíhá na území 
celé České republiky (a dokonce na pár mís-
tech mimo ni). Jejím cílem je uklidit nele-
gálně vzniklé černé skládky a  nepořádek. 
Společně v sobotu 8. dubna 2017.

Počet členů organizačního týmu 
Ukliďme svět, ukliďme Česko by se dal spo-
čítat na prstech jedné ruky. Největší podíl na 
celé akci mají dobrovolníci. Jen díky nim je 
totiž možné úklidovku úspěšně uskutečnit 
v takovém rozsahu.

Srdcem akce jsou dobrovolní organizá-
toři místních úklidů. To jsou lidé, kteří se 
chopí zodpovědnosti a  zorganizují úklid 
v místě, které si sami určí. Od začátku až do 
konce se pak starají o hladký průběh akce. 

Organizační tým jim k  tomu poskytne 
know-how, v době hlavních úklidových vln 
(předem ohlášených velkých úklidů na jaře 
a na podzim) také pevné pytle na sesbíraný 
odpad a  kdykoliv během roku veškerou 
další potřebnou podporu.

Organizátoři mají „pod palcem“ sku-
pinku dobrovolníků. Ti vyplní registrační 
formulář a na interaktivní mapě úklidů si 
vyberou jim nejvíce sympatickou skupinu, 
ke které se připojí. V termínu akce se pak 
sejdou na „místě činu“ a uklidí. Společně.

Významný podíl na uskutečnění akce 
mají také všichni, kteří organizátory podpo-
rují, a to ať už finančně, materiálně anebo 
mediálně.

Uklízíme všichni. Společně. V jeden den. 
Do úklidových akcí se zapojují lidé ze všech 
koutů České republiky. Uklízejí školáci, poli-
tici, úředníci, skauti, děti z dětských domovů, 
vysokoškoláci, důchodci, programátoři, lé-
kaři, prodavači, ekologové, turisti, pejskaři, 
pankáči… Prostě všichni, na koho si vzpo-
menete. Uklízíme společně!

Město Ostrov se rozhodlo podat pomoc-
nou ruku tím, že organizátorům místních 
úklidů zajistí přistavení velkoobjemového 
kontejneru na domluvené místo a poté i od-
voz a likvidaci odpadu, to vše na vlastní ná-
klady. V současné době je předběžně domlu-
vena spolupráce se dvěma organizátory míst-
ních akcí. Jedna úklidová akce bude probíhat 
v Zámeckém parku podél Bystřice a druhá 
v Klášterní ulici směrem ke starému koupališti.

Za město Ostrov je styčnou osobou 
Bc. Petra Niederhafnerová, odbor majet-
kové správy, pniederhafnerova@ostrov.cz, 
354 224 918.

INZERCE

Foto: Zdeňka Newiaková
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Jarní úklid 2017 – rozmístění velkoobjemových 
kontejnerů a blokové čištění

Václav Rada, OMS, Městský úřad Ostrov

Akce je naplánována celkem na osm etap 
(od 8. dubna do 27. května) a bude probíhat 
vždy v  sobotu v  dopoledních hodinách. 
Z  technických důvodů budou kontejnery 
přistaveny v sobotu ráno a odvezeny v so-
botu po 14. hodině. Velkoobjemové kontej-
nery jsou určeny pouze pro objemný odpad 
z domácností (např. nábytek, koberce, dřevo, 
kovy aj.) Kontejnery mohou využívat pouze 
fyzické osoby. Doporučujeme odpady roze-
brat na menší části (např. skříně a jiný náby-
tek) a vložit je do kontejneru tak, aby se vyu-
žil celý jeho prostor. Odpady odložené mimo 
kontejner budou posuzovány jako nepří-
stupné zakládání černé skládky (bude ře-
šeno Městskou policií).
8. 4. (sobota)
• Kollárova 1265 – 73
• Kollárova 1115 – 17
• Kollárova 1124 – 6
• Severní 1177
• Masarykova 1149 (u tříděného odpadu)
• Masarykova 782 (u tříděného odpadu)
• Májová 1157 – 1158
• Dolní Žďár (před domem č.p. 63)
15. 4. (sobota)
• Májová 842
• Májová 940
• Štúrova (u bývalého bazénku)
• Luční 831
• Horská 875
• Borecká 878
• Hlavní 1064

• Horní Žďár (u trafostanice)
22. 4. (sobota)
• Lokalita pod Křížkem
• Penzion pro důchodce
• zadní Lidická 3x
• Vančurova za domem 1084
• S.K.Neumanna 1003 (u  tříděného od-

padu)
• Dolní Žďár (naproti č.p. 86)
• Hluboký (u trafa)
29. 4. (sobota)
• Myslbekova – u trafostanice
• Mánesova 1013
• Klicperova 2x
• Brigádnická
• Lidická naproti BPO
• Šafaříkova
• Nerudova 700-5
• Kfely (za bývalou hospodou)
6. 5. (sobota)
• Jáchymovská 1377
• Družební 1322
• Jungmannova 2x
• Jáchymovská 801 – 4
• Smetanova
• Družební u 1329
• Kfely – zastávka u cyklotrasy
• Horní Žďár (u restaurace U Václava)
13. 5. (sobota)
• Klášterní areál
• Staroměstská
• parkoviště u vjezdu na Staré náměstí
• Družební 1275
• Jáchymovská 201 – 3
• Seifertova u MŠ

• Halasova (u galanterie)
• Hluboký (stará cesta)
20. 5. (sobota)
• Na kopci
• Studentská x Sládkova
• Hornická x Nejedlého
• Hornická x Odborů
• Klínovecká 965 u telef. budky
• Krušnohorská u č.p. 615
• Dukelských hrdinů
27. 5. (sobota)
• Nad nádražím
• Mořičovská 293 – 1021
• Vykmanov (u paneláku)
• Maroltov
• Květnová 2x (u Jednoty, u paneláku)
• Mořičov
Pokud někdo z časových důvodů mobilní 
svoz nevyužije, může odpad odevzdat 
bezplatně od pondělí do soboty na Sběr-
ném dvoře v ul. Krušnohorská 792, Ostrov. 
Nutné předložit občanský průkaz.
Sběrný dvůr:
Marius Pedersen a.s., 
Krušnohorská 792, Ostrov
Provozní doba: 
Po – Pá 7.30 – 11.30 / 12.00 – 16.00 hod.
So 8.00 – 14.00 hod.
Zodpovědná osoba: Pavel Husárek

Nemocnice Ostrov zajistila dopravu 
pro své zaměstnance

Markéta Singerová, tisková mluvčí 
Nemocnice Ostrov

Začátkem ledna 2017 zahájila Nemocnice Os-
trov zkušební provoz vlastní linkové dopravy 
pro zaměstnance Nemocnice Ostrov, a  to 
z Chomutova, Kadaně, Klášterce, Pernštejna 
a Stráže nad Ohří. Linkou cestují zaměstnanci 
na denní směnu od 7:00 hodin, noční směnu 
od 19:00 hodin a je též zajištěn jejich odvoz 
zpět po denní i noční službě. „Uvedená služba 
je benefitem pro všechny zaměstnance, kteří 
si ji objednají bez ohledu na výši jejich úvazku 

či pracoviště“, doplnila personalistka Nemosu 
Marie Cerovská. Dopravu si zaměstnanci ob-
jednávají přes interní objednávkový systém či 
na recepci nemocnice s 24 hodinovým provo-
zem. Dopravce vyhovuje i individuálním poža-
davkům pasažérů – např. v Klášterci jsou k ná-
stupu k dispozici čtyři zastávky, v Chomutově 
dvě. „Zaměstnanci si novou službu chválí, jsou 
vždy předem informování pomocí SMS 
zprávy o trase a přesném čase odjezdu, aby ne-
museli v  případě prodlení dlouho čekat“, 
uvedla Cerovská. „Věříme, že tímto usnadníme 
svým zaměstnancům situaci se složitým dojíž-
děním ze vzdálenějších míst a potencionální 
zájemce o pracovní místo v naší nemocnici tak 
přesvědčíme, že nám na nich záleží“, uzavřel 
František Werner, ředitel nemocnice.

JARNÍ VÍTÁNÍ 
MIMINEK

Pavlína Lišková, radní

Letošní první vítání ostrovských občánků pro-
běhlo druhou březnovou neděli v obřadní síni 
Staré radnice. Starosta Pavel Čekan za město 
Ostrov, Pavlína Lišková za rodinné centrum 
Ostrůvek přivítali společně se sudičkami tři-
náct nových ostrovských občánků: Filipa Jan-
číka, Emu Mertovou, Ivanu Kočí, Pavla Kučeru, 
Hanu Patovou, Cristiana Beláka, Radka Go-
lovčenka, Františka Taubera, Jakuba Kolejáka, 
Natálii Frošovou, Tadeáše Kyptu, Viktorii Hei-
merlovou a poslední miminko roku 2015 Ven-
dulku Chourovou.

Každé miminko obdrželo pamětní list, ma-
minky kytičku a další drobné dárečky. Jedineč-
nou atmosféru této slavnostní chvíle zachytili 
fotograf i kameraman a rodiče se mohou těšit 
na sadu pamětních fotografií a DVD.

Další vítání miminek proběhne v  ne-
děli 11. června 2017, proto neváhejte a své 
miminko registrujte již nyní na: centrum-
ostruvek@seznam.cz nebo 608 525 154.
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Jarní blokové čištění 2017

týden datum ulice

14

4. 4. Kollárova

5. 4. Severní

6. 4. Masarykova (Hlavní - Severní)

7. 4. Májová (Kollárova - Luční)

15

11. 4. Májová (Luční - Borecká)

12. 4. Hlavní (Jáchymovská – Luční), za Policií

13. 4. Hlavní (Luční - penzion), penzion

16

18. 4. Štůrova, Palackého

19. 4. kulatá drogerie, za Poštou

20. 4. Jungmannova

21. 4. Šafaříkova

17

25. 4. Družební (Krušnohorská - Lidická), Zahradní

26. 4. Družební (Lidická - Hlavní třída)

27. 4. Lidická (Jáchymovská - Masarykova)

28. 4. Masarykova (Lidická – Krušnohorská), Seifertova

18

2. 5. Lidická (od Klínovecké)

3. 5. Lidická horní, Lidická (Klínovecká – Masarykova)

4. 5. Krušnohorská

5. 5. Halasova, Lipová

19

9. 5. Dukelských hrdinů, Máchova, Nádražní (Dukelských hrdinů - Jáchymovská)

10. 5. Odborů

11. 5. Studentská, za Krušnohorem

12. 5. Karlovarská, Čapkova

20

16. 5. Nejedlého, Krátká

17. 5. Nádražní (Dukelských hrdinů – vlakové nádraží), Hornická

18. 5. Klínovecká, horní Klínovecká

19. 5. Jáchymovská (Hlavní třída - Hroznětínská)

21

23. 5. Jáchymovská (Hroznětínská - Karlovarská)

24. 5. Hroznětínská, Bezručova, Sukova, Smetanova

25. 5. Staré náměstí, Šlikova, Jiráskova

26. 5. Dlouhá, Žižkova, Malé náměstí

22

30. 5. Klášterní, Školní, Staroměstská, areál Kláštera

31. 5. U Koupaliště, parkoviště u koupaliště

1. 6. Klicperova

2. 6. Komenského, Myslbekova (Komenského - Mánesova)

23

6. 6. Mánesova, Myslbekova (Mánesova - S. K. Neumanna)

7. 6. S. K. Neumanna, U Atlantisu

8. 6. Vančurova + zimní stadion, Myslbekova (S. K. Neumanna - Vančurova)

9. 6. Mírové náměstí - sever (parkoviště), Tylova

24

13. 6. Mírové náměstí - jih (parkoviště), Brigádnická

14. 6. U Nemocnice

15. 6. Lesní ulice, Pod Křížkem

16. 6. Borecká

25

20. 6. Horská

21. 6. Luční + vnitroblok bazének + za stometrákem

22. 6. Dvořákova, Alšova, Na Kopci

23. 6. Sládkova, Na Příkopě, Nad Nádražím

26

27. 6. Dolní Ždár, Horní Žďár

28. 6. Hluboký, Vykmanov

29. 6. Kfely, Moříčov

30. 6. Květnová, Maroltov

Ulice neuvedené v tomto seznamu, a nevyužívané ke stálému parkování, budou čištěny bez celoden-
ních uzavírek. Blokové čištění se bude provádět v době od 7 do 15 hodin.

Informace pro 
podnikatele

Markéta Hrdličková, JKM, MMKV

Jednotné kontaktní místo (JKM) působí 
na obecním živnostenském úřadě v Kar-
lových Varech od roku 2010. Za tu dobu 
zodpovědělo podnikatelům téměř 1200 
dotazů zaměřených na podmínky reali-
zace jednotlivých zakázek ve státech Ev-
ropské unie (EU) na základě českého živ-
nostenského oprávnění. Zájem českých 
podnikatelů směřoval nejvíce do Ně-
mecka a Rakouska.

Pokud se jedná o  příležitostné za-
kázky a  těžiště podnikatelských aktivit 
zůstane i nadále v ČR, nemusí podnikatel 
řešit formality k získání oprávnění v da-
ném členském státě EU a zakázku může 
realizovat na základě českého živnosten-
ského oprávnění.

JKM podnikateli poradí, jaké doklady 
je podnikatel povinen předložit v  EU 
v  případě kontroly a  jaké kroky učinit 
před poskytnutím služby, jak správně vy-
sílat zaměstnance nebo si vyřídit živnos-
tenské oprávnění v dané zemi EU v pří-
padě zájmu o trvalé podnikání.
Informace poskytuje JKM zcela zdarma.
Kontakt
Magistrát města Karlovy Vary
odbor obecní živnostenský úřad
Jednotné kontaktní místo
U spořitelny 2, Karlovy Vary
III. patro, kancelář č. 314 nebo 325
Telefon: 353 152 710, 353 152 702
E-mail: jkm@mmkv.cz

INZERCE

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chle
bře
evně

tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940

Jednotné kontaktní místo
Konzultace vašich prvních podnikatelských kroků
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inzerce

PRODEJ SLEPIČEK

8. DUBNA 2017
OSTROV – u čerp. st. 
BENZINA V 16.00 hod.

Drůbež Červený Hrádek prodává 
slepičky typu Tetra hnědá a Dominant 
ve všech barvách z našeho chovu! 
Stáří 14–19 týdnů. Cena 149–180 Kč/ks
Prodej se uskuteční:

Při prodeji slepiček – výkup králičích 
kožek – cena dle poptávky. 
Informace: Po–Pá od 9.00 do 16.00 hod. 
Tel.: 601 576 270, 728 605 840

Z únorových záznamů Městské policie Ostrov
Ladislav Martínek, zástupce velitele, 

Městská policie Ostrov

3. února ve 14:19 hodin přijala hlídka MP 
Ostrov žádost od pracovnice OSVZ o asi-
stenci v  ul. Štúrova při ošetření ženy. 
Hlídka se dostavila na místo a čekala do 
příjezdu RZS. Zároveň s hlídkou RZS při-
jela i hlídka PČR Ostrov. Žena však skrze 
dveře pouze neustále křičela, že je nahá 
a posílala všechny přítomné hlídky vul-
gárním způsobem pryč. Hlídky se pokou-
šely ženu přes dveře zhruba půl hodiny 
přemlouvat, aby otevřela, ale to se bohu-
žel nepodařilo. Žena stále odmítala veš-
kerou pomoc, a  jelikož je svéprávná 
a  skrze dveře vykřikovala z  plných plic, 
nebyl důvod byt otevřít. RZS na místě se-
psala odmítnutí o  poskytnutí lékařské 
pomoci a poté místo opustila.

24.  února v  0:25 hodin přijala hlídka 
MP telefonické oznámení, že v ul. Palac-
kého spadl strom na obytný dům. Po pří-

jezdu hlídka MP zjistila, že se oznámení 
zakládá na pravdě. Jelikož se strom na-
cházel částečně i na chodníku, přivolala 
hlídka MP na místo jednotku dobrovol-
ných hasičů Ostrov, kteří strom rozřezali. 
Po rozřezání byly kusy stromu přemís-
těny za pomoci jednotky hasičů a hlídky 
MP na travnatou plochu.

27.  února ve 21:22 hodin bylo přijato 
strážníky telefonické oznámení od ženy, 
která hlídce sdělila, že vidí, jak se na Mí-
rovém náměstí pohybuje zjevně podna-
pilý muž, který bouchá do výloh, převrací 
kontejnery na komunální odpad a pokři-
kuje na ostatní osoby. Dále uvedla, že se 
tento muž pohyboval kolem vozidla bílé 
barvy, které možná poškodil. Po příjezdu 
na místo hlídku oslovili svědci události, 
kteří hlídce popsali osobu, která se dopou-
štěla popsaného jednání. Tato osoba byla 
hlídkou dostižena v ulici Masarykova. Dle 
místní znalosti se jednalo o muže, který 
je hlídce velice dobře znám. Z  důvodu 
poškozování cizího majetku a  agresiv-
ního chování, hlídka nasadila muži pouta. 
Hlídka dále provedla test na přítomnost 
alkoholu, kdy muž nadýchal 1,9 promile. 
Z tohoto důvodu byl převezen na záchyt-
nou stanici v  Sokolově, kde byl předán 
službu konajícímu lékaři. Z  přestupko-
vého jednání se bude zpovídat na služebně 
MP po vystřízlivění.

Průmyslová 2
431 51 Klášterec nad Ohří

Telefon: +420 735 764 965
E-mail: prace@tgcz.cz

www.tgcz.cz

Společnost 
Toyoda Gosei Czech 

v rámci své historicky 
největší expanze nově 

nabírá zaměstnance 
přímo do kmenu.

Dostav se na pohovor 
se svým známým či 
příbuzným a získej 
ODMĚNU ZA 
DOPORUČENÉHO 
KANDIDÁTA 3000 Kč.

TOYODA 
NABÍRÁ DO 
KMENU!

Buď s námi 
u toho a podílej 

se na nových 
projektech.

ÚNOR NA LINCE 150
Milan Kuna, JSDH Ostrov

V únoru jsme zasahovali u 24 událostí, z nichž 
bylo 14 technických pomocí, 4 požáry, 3 do-
pravní nehody, 2 úniky látek a jedna záchrana 
zvířete. Naše jednotka dvakrát asistovala při 
zajištění místa pro přistání vrtulníku LZS 
v Loučné pod Klínovcem a na parkovišti u bý-
valé Škody Ostrov. Dále bylo nutno otevřít byt 
v Hroznětíně ul. ČSA, v Ostrově ul. Dukelských 
hrdinů. Naši pomoc si vyžádala ZZS Jáchymov 
při transportu pacienta do sanity, a to ve Vyk-
manově a v Borecké ul. v Ostrově. Společně 
s jednotkou HZS KV jsme byli vysláni na požár 
v jedné z firem na průmyslové zóně po ohlá-
šení signalizace EPS. Na místě bylo zjištěno, že 
došlo k technické poruše na kotli a zakouření 
kotelny, událost byla přehodnocena jako tech-
nická pomoc. Ve Kfelích a Dolním Žďáru jsme 
zasahovali na zaplavených pozemcích a v ro-
dinných domech, kam vytékala voda z polí 
a kanalizace a zaplavovala tyto prostory, na 
místě s námi spolupracovaly jednotky z HZS 

KV a Toužim. Popadané stromy jsme odstra-
ňovali na silnici z Hroznětína na Velký Rybník, 
v Ostrově ul. Palackého dále pak na silnici 
č. I / 13 ve směru na Stráž nad Ohří a další ve 
směru na obec Lípa. K dopravní nehodě osob-
ního auta v Karlovarské ulici, jsme byli povo-
láni společně s jednotkou HZS KV, další ne-
hodě jsme společně vyjížděli do obce Vojko-
vice, kde došlo ke střetu os. auta s kamenem, 
který spadl těsně před toto vozidlo a řidič již 
nedokázal střetu zabránit a došlo tak k úniku 
provozních náplní vozidla. Další nehoda se 
stala na silnici č. I / 13, kde se srazilo os. auto se 
zvěří. Na silnici v Dolním Žďáru a Krásném 
Lese jsme likvidovali únik ropné látky. V obci 
Květnová jsme společně s jednotkou HZS KV 
za pomoci automobilového žebříku zachra-
ňovali kočku ze stromu, která se nemohla 
sama dostat dolů na zem. Naší jednotce byla 
dvakrát vyhlášena v nočních hodinách poho-
tovost na vlastní stanici pro dvě družstva z dů-
vodu silného větru a  vysokého nebezpečí 
možných popadaných stromů.

VELKÝ DEN 
BEZPEČNOSTI

Martina Novotná, referent propagace akcí DK

I tento rok se na Mírovém náměstí představí 
nejen naše důležité bezpečnostní složky, a to 
v pátek 21. dubna těmito prezentacemi:

Městská policie Ostrov: 16.00 ukázka po-
slušnosti psa, možnost technické kontroly kol 
s možností kontroly alkoholu v dechu a jízda 
zručnosti.

Vězeňská služba Ostrov: 16.30 ukázka vý-
cviku služebních psů, ukázka provedení slu-
žebního zákroku při napadení eskorty, ukázka 
výzbroje a výstroje příslušníků VS ČR, ukázka 
vozidel VS ČR s možností prohlídky, ukázka 
práce a výrobků odsouzených.

Hasičský sbor Ostrov: 17.00 ukázka hašení 
jedlých tuků v domácnosti, správný postup 
a ukázka možných důsledků při špatném po-
stupu.

Policie ČR: v 17.30 ukázka práce zásaho-
vých vozidel, ukázka zákroku pořádkové jed-
notky, technika PČR – zásahové vozidlo, vo-
zidlo techniků, vozidlo DI, čtyřkolka…, poli-
cejní psovod se psem, četníci z první republiky, 
ukázka současných i dobových zbraní, výzbroj 
a výstroj PČR, možnost vyfotit se v uniformě, 
drobné soutěže.

BESIP nám bohužel přesnou prezentaci ne-
doručil. Doufejme, že vyjde pěkné počasí a vy 
si den, ve kterém je bezpečnost na prvním 
místě, patřičně užijete!



Průmyslová 2
431 51 Klášterec nad Ohří

Telefon: +420 735 764 965
E-mail: prace@tgcz.cz

www.tgcz.cz

Společnost 
Toyoda Gosei Czech 

v rámci své historicky 
největší expanze nově 

nabírá zaměstnance 
přímo do kmenu.

Dostav se na pohovor 
se svým známým či 
příbuzným a získej 
ODMĚNU ZA 
DOPORUČENÉHO 
KANDIDÁTA 3000 Kč.

TOYODA 
NABÍRÁ DO 
KMENU!

Buď s námi 
u toho a podílej 

se na nových 
projektech.



8 Ostrovský měsíčník | DUBEN 2017

PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

ZUŠ OSTROV
Dubnový kalendář akcí

5. dubna
PAC A PUSU ANEB NĚCO Z BROUČKŮ - 
hraje soubor NA POSLEDNÍ CHVÍLI
Dům kultury za oponou od 17.00

20. dubna
„AZHER“ divadelní představení 
souboru HOP-HOP pro školy
Dům kultury 9.00, 11.00

26. dubna
„AZHER“ premiéra divadelního 
představení souboru HOP-HOP
Divadelní sál Domu kultury Ostrov 18.00 h.
Příběh dívky Azher, která žije ve spo-
lečenství, kde je vše dokonale zorgani-
zované a všichni se cítí bezpečně. Cena 

klidu je hodně vysoká. Každý ztrácí mož-
nost volby. Jedná se sci-fi příběh?
Hrají:
Azher .................................................... Karolína Joo
Dárce ..........................................Antonín Valenta
Hrají a vytvářejí obrazy:
Jednička ............................................ Jana Ďuržová
Dvojka ................................................. Štěpán Liška
Jonas ...........................................................Jan Roháč
Předsedkyně ............................Sára Horčičková
Instruktorka .........................Sára Weithalerová
Pierre, vnitřní hlasy ....................Tadeáš Novák
Ben .......................................................Vít Bauchner
Lily .............................................Lucie Ratajčáková
Katya, vnitřní hlasy ......Hedvika Navrátilová
Režie: ...........................................Irena Konývková
Vstupné: dospělí Kč 50,– / děti Kč 30,–

27. dubna
Interní koncert – sál ZUŠ, 17.00 hodin

MIMO OSTROV
1. dubna
Celostátní přehlídka soutěže monologů 
a dialogů Brandýs nad Labem.
Z oblastního kola sem postoupili žáci 
Ondřeje Šulce Markéta Hechtová, Lucie 
Fořtová, Viktorie Simandlová, Barbora 
Štěpánová, Adam Petrák a žák Ireny 
Konývkové Jan Roháč

2. dubna
Regionální soutěž formací, Plzeň, Česká 
taneční organizace – účastní se tanečnice 
taneční skupiny MIRÁKL

18. dubna
Krajské kolo v přednesu Karlovy Vary
Z okresního kola sem postoupili žáci Ireny 
Konývkové Antonín Valenta, Jan Roháč, 
Tadeáš Novák, Lucie Ratajčáková, Karolína 
Joo a žáci Lucie Veličkové Lucie Čermá-
ková, Zuzana Tekely a Jan Rambousek.

20. dubna
Krajské kolo Soutěžní přehlídky výtvarného 
oboru OČI DOKOŘÁN 2017, Chodov

21. dubna
Oblastní přehlídka Dětské scény, Louny
Inscenace souboru NA POSLEDNÍ CHVÍLI: 
PAC A PUSU ANEB NĚCO Z BROUČKŮ

22. dubna
Mistrovství Čech formací, Praha, Taneční 
skupina roku – účastní se tanečnice 
taneční skupiny MIRÁKL

INZERCE
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Projekt Edison na 
ostrovském gymnáziu

Mgr. Jiří Fresser, zástupce ředitele, 
Gymnázium Ostrov

Již počtvrté proběhl na gymnáziu projekt 
Edison, jehož cílem je spojovat mladé lidi 
odlišných kultur a národností a seznamo-
vat je se zvyky, tradicemi a situací v jiných 
zemích a tak pomáhat prolomit prohlubu-
jící se mezikulturní bariéru.

Tentokrát jsme přivítali vysokoško-
láky z Thajska, Indonésie, Gruzie, Malaj-
sie, Egypta a Brazílie, kteří kromě hodin 
angličtiny a  francouzštiny zavítali také 
do hodin biologie a seznámili gymnazi-
sty s exotickou faunou a flórou nám tak 
vzdálených zemí. Týdenní pobyt zahra-
ničních hostů vyvrcholil tradiční Global 
Village.

Velký dík patří našim studentům, bez 
kterých by projekt nebyl možný, jelikož 
to byli právě oni, kdo našim hostům po-
skytli zázemí a celou dobu se o ně starali.

Děkujeme tedy Gábině Štěpkové, 
Adamu Kunzmannovi, Honzovi Pauchovi, 
Elišce Hynkové, Vojtovi Fárkovi a Julii Ja-
nečkové.

MŠ OSTROV, MYSLBEKOVA
Jamila Jägerová, vedoucí učitelka

Blíží se doba zápisů do mateřských škol, 
proto bychom vám rádi představili naši MŠ. 
Jako jediná v našem městě je součástí ZŠ. 
Díky tomu se děti seznámí s  prostředím 
školy a některými jejími pedagogy. Máme 
možnost využít služeb psychologa na zá-
kladní škole. Pravidelně s dětmi navštěvu-
jeme 1. třídy a družinu školy, děti vystupují 
na školní akademii. Také kroužek angličtiny 
je pod vedením pedagoga ze ZŠ. Naši bu-

doucí prvňáčci tak bez obav odcházejí do 
známého prostředí. S tím, jak funguje vzá-
jemná spolupráce, jsme velmi spokojeni.

V naší školce vycházíme ze zážitkového 
učení, kdy děti nové poznatky přirozeně zís-
kávají na základě vlastních zkušeností a pro-
žitků. Každé dítě je pak spokojené, protože 
si najde to „své“. Díky této metodě děti 
poznávají, zkoumají, experimentují, mají 
možnost všestranného vyžití, do kterého 
se často zapojují i rodiče. Veškeré činnosti 
vycházejí z ročních období, svátků, tradic 
a běžného života.

Z dětí nevychováváme 
žádné pecivály, vedeme 
je ke sportu a  zdravému 
životnímu stylu. Učíme 
děti, aby uměly vnímat 
a  pozorovat. Každý den 
se vydáváme na delší pro-
cházky do okolí (rybníky, 
les, louka, dětská hřiště). 
Děti mají každodenní po-
hybové vyžití - rozcvičky, 
pohybové chvilky, relax. 
koutek, cvičení v  tělo-

cvičně a na školní zahradě. Nejstarší děti 
každoročně vyjíždějí na školu v  přírodě, 
která je pro ně velkým zážitkem. Mohou se 
také zapojit do hudebně – do pohybového 
kroužku Školkovánky, který pravidelně vy-
stupuje na přehlídce MŠ Mateřinka.

Velký důraz klademe na jazykový rozvoj 
dětí. Ve všech třídách probíhá pravidelně 
logopedická prevence. Spolupracujeme se 
školním logopedem. Některé děti dle po-
třeby navštěvují kroužek Hbité jazýčky, za-
měřený také na log. prevenci. Není možné 
vás seznámit se všemi aktivitami. Můžete 
nás navštívit na internetových stránkách 
školy http://zsamsostrov.cz/ (akce mate-
řinky, třídy)

ZŠ OSTROV, MYSLBEKOVA
Mgr. Zdena Nováková

Druhé pololetí je v plném proudu a děti 
už se pomalu začínají těšit na letní prázd-
niny. Zatím se však naplno věnují škole 
a  vzdělávání. Každý měsíc pokračuje 
školní kolo Správného školáka, proběhla 
školní olympiáda v  anglickém jazyce 
a olympiáda ostrovských škol ve vybíjené 
a přehazované a nedílnou součástí výuky 
je projekt podporovaný EU pro děti ohro-
žené školním neúspěchem. Musím vy-
zdvihnout úspěch Elišky Bumbové ze 7.A, 
která se probojovala do krajského kola na 
soutěži v anglickém jazyce a Tomáš Pánek 
z 8.A v německém jazyce, dále nás čeká 
recitační soutěž. Velkou blížící se událostí, 
na kterou se velmi těší všichni účastníci, je 
výlet do Velké Británie. 3. a 4. dubna nás 

čeká zápis do prvních tříd a my se velmi 
těšíme na naše nové malé školáčky. Téměř 
celý první stupeň se v dubnu chystá na 
školu v  přírodě a  třídy, které nejedou 
v dubnu, se do přírody vydají v pozdějších 
měsících. Pokud vás zajímají další infor-
mace, soutěže a výsledky, můžete vše najít 
na www.zsams ostrov.cz.

Jednou z dobrých zpráv pro naši školu 
od zastupitelů města je schválení podání 
žádosti o dotaci z prostředků EU na vybu-
dování školní dílny a kuchyňky a hlavně na 
bezbariérový přístup do všech prostor školy.

Na konci června naši školu čeká projek-
tový den, kterého se budou účastnit státní 
i městská policie, záchranáři, červený kříž 
a další neziskové organizace. Více informací 
o tomto dnu se dozvíte v některém z dal-
ších vydání měsíčníku.
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MDDM OSTROV V DUBNU 2017
SÁM SOBĚ SOUPEŘEM
1. dubna 15.00-17.00 hod.
V  rámci oslav 45. výročí založení ostrov-
ského Domu dětí zveme děti i dospělé na 
netradiční sportovní akci ve venkovním are-
álu MDDM. Přijďte si vyzkoušet, jak jste na 
tom po zimě se svojí fyzičkou. Připravili jsme 
pro vás jednoduché pohybové i vytrvalostní 
testy, které si můžete na místě hned vyhod-
notit a získat symbolickou odměnu dle do-
saženého výkonu. V případě nepřízně počasí 
proběhne akce v budově MDDM.

KRAJSKÝ PŘEBOR ŽÁKŮ 
ŽELEZNIČNÍCH MODELÁŘŮ
8. dubna 9.00 hod.
Mladí železniční modeláři z celého Karlo-
varského kraje se sjedou do ostrovského 
Domu dětí, aby zde představili své sou-
těžní práce a poměřili tak modelářské do-
vednosti. Vítěze krajského kola čeká postup 
do republikového finále.

PO STOPÁCH HEINRICHA 
MATTONIHO
9. dubna 13.00-17.00 hod.
Jarní víkendová stezka do Kyselky a na roz-
hlednu Bučina pro děti od 8 let a rodiče s dětmi. 
Vystoupáme na rozhlednu, projdeme si pozů-
statky slavných lázní, a kdo bude chtít, může 
navštívit i nové Mattoni muzeum. Doprava za-
jištěna. Přihlášky: od 15. 3. online nebo osobně 
v MDDM. Účastnický poplatek: 50 Kč/os.

VELIKONOČNÍ DEKORACE
13. dubna 9.00-12.00 hod.
Tvořivá dílnička o  velikonočních prázd-
ninách pro školní děti od 6 let. Společně 

si vyrobíme velikonočního zajíčka a jarní 
dekorace z proutí. Přihlášky: od 27. března 
online nebo osobně v MDDM. Účastnický 
poplatek: 30 Kč

OLYMPIÁDA OSTROVSKÝCH ŠKOL
26. a 27. dubna 9.00-13.00 hod.
Poháry městské rady a starosty města Os-
trova pokračují turnaji v malé kopané. Na 
hřišti u MDDM se utkají nejdříve žáci 2.-3. 
a 4.-5. tříd., den na to pak žáci 6.-7. a 8.-9. 
tříd ostrovských základních škol a přísluš-
ných ročníků nižšího gymnázia.

SLET ČARODĚJNIC A ČARODĚJŮ
30. dubna 17.00 hod. letní scéna MDDM
Čarodějnická škola Alamíry Paznechtové 
se opět vrací na dětskou letní scénu. Ve vý-
uce malých čarodějnic a čarodějů nebude 
chybět tanec, věštění, zaklínání a ovládání 
koštěte. Zvolíme nejlépe vystrojenou čaro-
dějnici a zaletíme si do Ekocentra na buřty. 
Předprodej vstupenek: od 18. 4. v MDDM. 
Cena: 20 Kč

SPORTOVNÍ AREÁL MDDM
V měsíci dubnu hřiště otevřena: všední dny 
8.00-18.00 hod., víkendy 10.00-19.00 hod. 
Rezervace kurtů a fotbalového minihřiště: 
všední dny na tel. 736 505 681.

KONTAKTY
informace, propagace: 
736 505 681; akce: 736 505 684; 
zájmová činnost: 731 615 657; 
doprava, ubytování: 736 505 683; 
ekonomický úsek: 736 505 685
www.mddmostrov.cz

Okénko z Mateřské školy Ostrov, Masarykova
Lenka Dienesová, učitelka MŠ Masarykova

Měsíc březen byl opět pro děti obohacen 
o různé aktivity nad rámec běžného vzdělá-
vání. Děti se byly podívat v  městské 
knihovně, kde jim paní knihovnice připra-
vily zajímavý program. Tímto jim děkujeme 
za vstřícnost a trpělivost. Dále jsme pod-
nikli výlet do Jáchymova na výstavu pohád-
kových strašidel a  rozličných postaviček. 
Děti měly možnost poznat pohádky trochu 
jinak a výstava se jim líbila. Dále přijelo ně-
kolik divadelních společností se svými po-
hádkami za dětmi do školky. Ke konci mě-
síce proběhl den otevřených dveří, kdy si 
rodiče se svými dětmi mohli prohlédnout 
celý areál naší mateřské školy před nadchá-
zejícími zápisy, které proběhnou v květnu. 

Stalo se již tradicí, že před Velikonocemi 
zveme rodiče našich dětí ke společnému 
jarnímu tvoření do všech tříd. Učitelky při-
pravují řadu námětů a pomůcek na toto 
společné vyrábění. Samozřejmostí je, že si 
vše co společnými silami vytvoří, mohou 
odnést domů. Letos se bude konat 6. dubna 
od 14,30 hodin. Přejeme všem krásné jaro.

ZŠ OSTROV, příspěvková 
organizace: nejen maso-
pustní veselí

Mgr. Jana Kopecká

Koncem února se žáci s velkým zaujetím 
připravovali na masopustní veselí. Se 
svými učiteli vyráběli výzdobu pro inte-
riér školy, poté se v hodinách pracovního 
vyučování zaměřili na výrobu masek na 
Masopust. Ten se uskutečnil ve školní tě-
locvičně. Zastoupení masek bylo opravdu 
pestré. Žáci si zatancovali na oblíbené pís-
ničky, a protože všechny masky byly zda-
řilé, nemohli jsme vybrat skutečného ví-
těze. Sladkou odměnu si nakonec odnesly 
všechny třídy.

Další zajímavou akcí byla soutěž 
v Ekocentru, kterou si pro některé třídy 
připravila Bc. D. Plánková. Žáci odpoví-
dali na otázky, které se týkaly poznávání 
a života zvířat, stavby jejich těla, třídění 
odpadů a  ochrany životního prostředí. 
Nejprve ovšem museli najít, rozluštit 
a správně načíst QR kódy za pomoci tab-
letu a teprve pak mohli řešit otázky.

Přípravná třída se zúčastnila exkurze 
u p. Hadačkové, která malé žáčky sezná-
mila s povoláním masérky a předvedla 
jim názorně různé techniky masáží. Po-
děkování patří nejen za ochotu žákům 
věnovat svůj volný čas, ale i za trpělivost, 
se kterou se dětem věnovala. Dále se 
žáčci z PT pod vedením p. uč. Vonders-
chenové a AP Bc. P. Kubrychtové připra-
vují na výtvarnou soutěž „Pohádkové ča-
rování s Kuliferdou“ – tentokrát na téma 
Červená Karkulka.

Všichni naši žáci se s velkým nadšením 
zapojili do charitativní pomoci pod ná-
zvem „Sbíráme víčka pro Vašíka“. Nasbí-
raná víčka jsme předali zástupcům, kteří 
pomoc organizují. I nadále budeme po-
kračovat v jejich sběru.

Během nevlídného počasí navštěvují 
někteří třídy solnou jeskyni, kde podle 
svých potřeb relaxují, učí se komuniko-
vat v jiném prostředí. Relaxační hodinka 
vždy rychle uběhne a  už se těšíme na 
další návštěvu.

A protože se blíží čas Velikonoc, začí-
nají žáci vyrábět velikonoční postavičky 
na soutěž, kterou vyhlásil MDDM Ost-
rov. Koncem března proběhne na škole 
okresní kolo počítačové soutěže „Umíme 
to s  počítačem“ a  začátkem dubna se 
uskuteční krajské kolo výtvarné soutěže 

„Jarní paleta barev“. O soutěžích a jejich 
vítězích budeme informovat v  dalším 
čísle OM.
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MŠ Ostrov, Krušnohorská
Chůva v mateřské škole

Hana Patočková, ředitelka MŠ Ostrov, 
Krušnohorská

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
jako Řídící orgán Operačního programu Vý-
zkum, vývoj a vzdělávání na základě žádosti 
Mateřské školy Ostrov, Krušnohorské 766, pří-
spěvkové organizace o  poskytnutí dotace 
v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování – šablony pro 
MŠ a ZŠ I rozhodlo o poskytnutí dotace pro-

jekt s názvem „ Projekt na podporu inkluziv-
ního/společného vzdělávání“, s  reg. č. 

„CZ.02. 3. 68/0.0/0.0/16¬_022/0002787“. Cílem 
této aktivity je poskytnout dočasnou perso-
nální podporu – chůvu k předškolním peda-
gogům, kteří integrují do dětského kolektivu 
dvouleté děti. Chůva v  mateřské škole po-
máhá pedagogickému pracovníkovi s  péčí 
o dvouleté děti a to zejména v oblasti sebeob-
sluhy dítěte, v zajištění bezpečnosti a individu-
álních potřeb dítěte. Soustavně výchovně pů-

sobí na děti formou hry v místnosti 
i v přírodě, čte dětem pohádky, ří-
kadla. Pomáhá dětem při sebeob-
sluze, vede děti k hygienickým ná-
vykům, k sociálním dovednostem. 
Ve spolupráci s pedagogem uplat-
ňuje různé metody a formy peda-
gogické práce s ohledem na věk 
dítěte. Projekt byl na mateřské 
škole zahájen v  lednu 2017 a cel-
ková doba realizace je 24 měsíců. 
Měl by být ukončen v prosinci 2018.

Gratulace ZUŠ
Ondřej Šulc, pedagog ZUŠ Ostrov

Gratulujeme kytarovému oddělení, Jan 
Suchomel a Kytarové kvarteto LDKT (Lu-
cie Kalašová, Daniela Veselá, Karolína Ma-
toušková a Tomáš Ježek) pod vedením Pa-
trika Sošky vyhráli na okresním kole sou-
těže základních uměleckých škol první 
místa s postupem do krajského kola sou-
těže.

ZŠ MÁJOVÁ
Mgr. Michaela Budaiová, pedagožka, 

ZŠ Májová

Žáci 8. třídy se zúčastnili exkurze na SPŠ 
v Ostrově na robotickém pracovišti. Sezná-
mili se s historií a současnými trendy v ob-
lasti robotických strojů a manipulátorů, s je-
jich stále větším využitím při výrobě a vý-
hledy tohoto velice perspektivního oboru 
pro jejich další studium. V robotické učebně 
si sami vyzkoušeli ovládání takového mani-
pulačního robota a pochopili, jak tyto stroje 
ulehčují lidem namáhavou, stále se opaku-
jící manuální práci v různých profesích. I le-

tos proběhla školní matematická soutěž 
pod názvem „Pythagoriáda 2017“. Žáci řešili 
zajímavé matematické úlohy jak ze života, 
tak úlohy na logiku a postřehy. Vyzkoušeli si 

počítání trochu jinak než při vyučování 
a porovnali své znalosti a zkušenosti jinou 
cestou než u tabule. Z 6. tříd byla úspěšná 
řešitelka Anna Jahodová a řešitel Alan Burda. 
Oba postupují do okresního kola. Gratulu-
jeme! I v letošním roce prošli naši prvňáčci 
dnem, věnovaným správné péči o zoubky. 
Průvodcem jim byl známý Hurvínek 
a mnoho informací získali a procvičili v pra-
covních listech i v interaktivním výukovém 
pořadu. Do Městského domu dětí a mlá-
deže se vydali prvňáčci, kde pro ně byla při-
pravena krásná hudební Ovčí pohádka 
v podání Divadélka Nána. Dětem se před-
stavení moc líbilo. A co se dělo ve školní dru-
žině? Na měsíc březen si školní družina na-
plánovala návštěvu EKOCENTRA. Na ná-
vštěvu se všichni moc těšili, většina nesla 
dáreček v podobě tvrdého chleba, jablíčka 
nebo mrkve. Prohlídka doplněná poutavým 
vyprávěním děti velmi zaujala. Školní dru-
žina měla zajímavé odpoledne. Přijeli k nám 
na návštěvu záchranáři Alexandr Vondrá-
ček a Milan Kavulok. Nepřijeli s prázdnou, 
měli s sebou mnoho pomůcek. Poučné vy-
právění měli doplněné praktickými ukáz-
kami, které se dětem líbily nejvíce, hlavně 
možnost si vše osobně vyzkoušet.
Více na www.3zsostrov.cz
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Úspěchy žáků ZUŠ
Ondřej Šulc, pedagog ZUŠ Ostrov

O jarních prázdninách získali žáci Literárně 
dramatického oboru postupová místa na ná-
rodní přehlídku v  oblastní soutěži (je spo-
lečná pro Karlovarský a Plzeňský kraj) Svazu 
českých divadelních ochotníků „Kandrdásek“, 
která se konala v Horšovském Týně. V katego-
rii 8-10 let byla úspěšná Markéta Hechtová 
(na fotografii) se svým monologem Co náš 
táta dělá, dobře dělá a Lucie Fořtová s Viktorií 
Simandlovou s dialogem podle knihy Barbary 
Nesvadbové Garpíškoviny a v kategorii 11-13 
let uspěli Barbora Štěpánová a Adam Petrák 
s dialogem Kouzláci podle Miloše Kratochvíla. 
V  kategorii 14-15 let pak uspěl Jan Roháč 
s monologem Organizátor, který nastudoval 
pod režijním vedením Ireny Konývkové.

 

INZERCE

11. mezinárodní 
divadelní festival dětí 
a mládeže SOUKÁNÍ 
OSTROV 2017 se blíží

Ondřej Šulc, pedagog ZUŠ Ostrov

3. až 7. května zavítají do Ostrova divadelní 
soubory z devíti zemí – z Kanady, Izraele, Ang-
lie, Švýcarska, Itálie, Polska, Rakouska, Sloven-
ska a z České republiky. Diváci budou moci od 
středy do soboty zhlédnout 13 zajímavých 
představení, v sobotu od 14 hodin si v ulicích 
města užít výsledky sedmi seminářů a ve Dvo-
raně ostrovského zámku se vzápětí seznámit 
s kulturou zúčastněných zemí. Nenechte si ujít 
např. černé divadlo Andersenových pohádek, 
Zkrocení zlé ženy či bublinkové show s velkými 
loutkami. Podrobný program najdete na www.
zusostrov.cz/hophop a v květnovém měsíč-
níku. Lístky si můžete koupit v Informačním 
centru DK Ostrov.

Základní škola Ostrov, Masarykova

Ing. Karel Daníček, učitel tělesné výchovy, 
ZŠ Masarykova

Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů je 
soutěž, kterou pod patronací Českého olym-
pijského výboru pořádala ZŠ Masarykova dne 
9. března v Hale míčových sportů v Karlových 
Varech. Pětiboje všestrannosti (trojskok, hod 
medicinbalem, přeskok švihadla, kliky a drib-
link basketbalovým míčem) se zúčastnilo je-
denáct školních družstev a dalších 110 dětí 
v  soutěži jednotlivců. Pořádající ZŠ Ostrov, 
Masarykova ve složení: Anička Chromá, Jo-
hanka Tuháčková, Jana Pavlínská, Lenka Bure-
šová, Matyáš Bauer, Sebastián Horník, Papa 
Helecz a Jakub Vlach - se umístila na skvělém 
2. místě a děti do školy přivezly krásný pohár 
a každý stříbrnou medaili na památku. Tímto 
umístěním se žáci kvalifikovali do krajského 
finále, které se uskuteční 31. května 2017 na 
stadionu AC Start Karlovy Vary. V jednotli-
vých kategoriích jednotlivců, kterých se účast-
nily děti od roku narození 2007 (od třeťáků), 
získala škola dalších celkem 11 medailí. Stří-
brné  – Anna Chromá, Karolína Štěrbová, 
Lenka Burešová, Aneta Bauerová, Ondra Suro-

vec, David Bauer a Matyáš Bauer. Bronzové - 
Viktorka Drobná, Radek Lešťan, Jakub Vlach 
a Veronika Pichrtová.,

Na přelomu měsíců února a března probí-
haly okresní a krajské turnaje mladších chlapců 
i dívek v basketbalu. Obě družstva naší školy si 
vedla výborně. Chlapci ve složení – Jakub Sára, 
Lukáš Hrušovský, Sebastián Horník, Matyáš 
Bauer, Josef Helecz, Filip Košinár, Jan Paluska, 
Matyáš Reinl a Vojta Majer – se v okresním fi-
nále umístili na 1. místě, celý turnaj bez jediné 
porážky vyhráli a  postoupili do finále kraj-
ského. V tomto turnaji již tak úspěšní nebyli 
a obsadili místo páté. Děvčata si vedla stejně 
úspěšně. Ve složení – Lucie Kostková, Katka 
Báchorová, Eliška Voslařová, Johana Tuháč-
ková, Patrika Dvořáková, Katka Štětinová, 
Lenka Burešová a Fanďa Horáková – neokusila 
hořkost porážky a bez zaváhání obsadila po-
dobně jako chlapci 1. místo. V krajském finále 
však byly soupeřky o pár košů lepší. Zápasy 
byly poměrně vyrovnané, ale výkony děvčat 
nestačily na lepší než 4. místo. Všem žákům, 
reprezentantům školy, gratulujeme k  dosa-
ženým výsledkům a děkujeme za příkladnou 
reprezentaci školy.
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PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

STUDENTI SPŠ OSTROV: Studujeme – soutěžíme – cestujeme
Mgr. Lenka Bardová, pedagožka SPŠ

Je tomu jen pár dní, co jsme se rozloučili 
s  výpravou studentů ze školy FOS For-
chheim v Německu, jelikož se školou spolu-
pracujeme již více než deset let, ani naši stu-
denti nepřijdou zkrátka, protože na konci 
dubna vyráží na cesty oni. Je to s podivem, 
ale žáci tvrdí, že nejvíce se těší na společnou 
výuku v dílnách a výlety, sdílené zážitky je 
zřejmě nadchly natolik, že se nemohou do-
čkat pokračování.

Nezahálejí ani nadaní fyzici a matema-
tici, kteří utužují vztahy mezi MFF ČVUT 
Praha a  SPŠ Ostrov četnými návštěvami, 
jen v měsíci březnu na fakultu podnikli dva 
výjezdy. Nejprve pronikali do tajů elektro-
magnetického vlnění a posléze je zaujala 

akustika - přednášky, laboratoře – ráj pro 
mladé badatele. Tyto krásy života si dokáže 
vychutnat jen skutečný nadšenec.

V  letošním školním roce v  rámci pro-
jektu Podpora přírodovědného a technic-
kého vzdělávání v Karlovarském kraji po-
kračujeme s výukou a kroužky robotiky ne-
jen pro naše studenty, ale spolupracujeme 
i se sedmi základními školami. „Největšímu 
zájmu se v kroužcích robotiky těší staveb-
nice lego, ze kterých jsou žáci schopni jed-
noduché roboty sestavit, a bychom jejich 
činnost zpestřili a motivovali je k další práci, 
opakovaně je během školního roku zveme 
k nám do školy, kde mají možnost jednak 
rozvíjet své dovednosti v práci se stavebni-
cemi, tak si i vyzkoušet práci s „velkým prů-
myslovým robotem“. A nejinak tomu bylo 
v březnu,“ okomentovala návštěvu školáků 
Mgr. Kateřina Fexová.

Měsíc duben je pro školy ve znamení 
vyšších kol různých soutěží, my nejsme 
výjimkou, našim studentům držíme palce 
a my věříme, že je bude vidět i slyšet. Např. 
v  republikovém kole soutěže Autoopra-
vář Junior náš kraj budou reprezentovat 

hned dva studenti SPŠ - za maturitní obor 
Autotronik Martin Dušek (AT4A) a za tří-
letý obor Mechanik opravář motorových 
vozidel David Kříž (AM3). Ti si svou účast 
vysloužili vítězstvím v krajském kole sou-
těže, kde obstáli v  konkurenci zástupců 
ostatních škol. O kvalitě teoretické i prak-
tické přípravy našich autařů jistě svědčí 
i ta skutečnost, že i druhou příčku obsadil 
náš student, David Pištej (AM3). V závěru 
měsíce března proběhla již třetí část As-
tronomické olympiády – školních kol se 
v první části zúčastnilo 860 studentů z celé 
republiky, my měli 12 zástupců a nejlépe 
si prozatím vedl Lukáš Borový (E1). Sami 
jsme zvědavi, jak naši studenti uspějí 
v  dalších kolech Středoškolské odborné 
činnosti, protože na školním kole byly pre-
zentovány práce velmi kvalitní a tematicky 
různorodé. Do republikového kola držíme 
palce nadějným matematikům, informa-
tikům blahopřejeme k úspěšnému zvlád-
nutí testování ECDL.

Samozřejmě nezapomínáme ani na 
sportovní reprezentaci našich, která se 
pyšní celou řadou úspěchů, jedním z těch 
posledních je vítězství chlapců ve florbalu. 
Věříme také borcům, kteří se utkali ve škol-
ním kole silového víceboje (benchpress, 
shyby, vznosy, trojskoky), čímž si zajistili 
postup do dalších kol. V  konkurenci čtr-
nácti účastníků obhájil své loňské prven-
ství Václav Šíma, druhou příčku obsadil 
Dominik Domalíp a bronz si odnesl Anto-
nín Červinka. Novou motivací a zajímavým 
zpestřením hodin tělesné výuky se pro vy-
brané třídy stala výuka sebeobrany. V té 
sice nesoutěžíme, ale do života se hodí.David Pištej při praktické části soutěže

Soutěžící při soustředěné práci

Upozornění na změny při zápisu dítěte 
do ostrovských mateřských škol

Zdeňka Newiaková, tisková mluvčí, 
Městský úřad Ostrov

V  letošním roce je důležité, aby rodiče, 
kteří se chystají své dítko přihlásit do 
jedné z ostrovských mateřských škol, re-
gistrovali sebe i  svou ratolest v  termínu 
2. až 16. května 2017 na webu https://
zapis.ostrov.cz. Po registraci na těchto 
stránkách bude každému dítěti vygenero-
váno registrační číslo, se kterým se rodič 
v pondělí 15. května či v úterý 16. května 
vždy mezi 10. a 11. hodinou nebo odpole-
dne od 14 do 16 hodin dostaví k podání 
a podpisu písemné přihlášky do vybrané 
mateřské školy (od letošního roku může 
rodič vybrat pro své dítko jakoukoliv ma-

teřskou školu v  Ostrově bez ohledu na 
místo trvalého bydliště).

K  zápisu dítěte do mateřské školy je 
(kromě evidenčního listu s  registračním 
číslem konkrétního dítěte, který je možno 
vyplnit či vytisknout až v mateřské škole) 
třeba doložit:
• rodný list dítěte
• občanský průkaz zákonného zástupce 

(rodiče)
• cizinci - potvrzení o  pobytu dítěte na 

území ČR
• u zápisu se domluvíte na termínu předlo-

žení potvrzení od dětského lékaře
Přednostně budou přijímány:
• děti v  posledním roce před začátkem 

povinné školní docházky (tyto děti mají 

podle novely školského zákona před-
školní vzdělávání povinné),

• děti s trvalým pobytem na území města,
• sourozenci již zapsaných dětí,
• a podle věku děti až do naplnění kapacity 

jednotlivých mateřských škol.
• Děti, kterým k září 2017 ještě nebudou tři 

roky, mohou být přijaty pouze v případě 
volné kapacity.

• Děti z  jiných obcí mohou být přijaty 
pouze v případě volné kapacity.

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí, v  ja-
kém budou žádosti do mateřských škol 
doručeny. Bližší informace naleznete také 
na webových stránkách jednotlivých ma-
teřských škol a v květnovém Ostrovském 
měsíčníku.







16 Ostrovský měsíčník | DUBEN 2017

VOLNÝ ČAS

Ekocentrum v dubnu 2017
PŘÍRODA OČIMA DĚTÍ
do 7. dubna
Fotografická soutěž pro děti ve věku 8–15 
let. Maximálně tři fotografie libovolného 
formátu doručte nejpozději do 7. 4. osobně 
do EC, nebo zašlete na eko@eko.mddmost-
rov.cz. Nezapomeňte uvést své jméno, věk 
a kontakt. Vítězné fotografie vyberou peda-
gogové EC spolu s fotografem Miroslavem 
Křížkem. Slavnostní vyhlášení proběhne 
22. 4. u příležitosti Dne Země. Zároveň tím 
zahájíme výstavu všech obrázků, která po-
trvá do 31. 5. 2017.

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME OSTROV
8. dubna 9.00-16.00 hod.
Pojďme si udělat svět krásnější! Zapojte 
se spolu s námi do celorepublikové akce 
Ukliďme svět, ukliďme Česko. Vyrazíme 
uklidit dva úseky ve staré části Ostrova. 
Jedna skupina se vrhne na okolí říčky Bys-
třice od Ekocentra přes Zámecký park. 
Druhá skupina pak na úsek kolem zahrád-
kářské kolonie v  ulici Klášterní směrem 
na „staré koupaliště“. Akci zakončíme opé-
káním v EC. Pytle a rukavice zajištěny pro 
registrované. Sraz: v 9.00 hod. u Ekocentra; 
S sebou: holiny, vhodné oblečení, případně 
vlastní hrábě, rukavice, buřty na závěrečné 
opékání v EC; čaj bude zajištěn

JARNÍ PUTOVÁNÍ ZA PŘÍRODOU
13. dubna 9.00-12.00 hod.
Na velikonoční prázdniny zveme školní děti 
od 6 let na malou výpravu k Ostrovským 

rybníkům. Budeme pozorovat probouzející 
se přírodu, jarní zvyky divoce žijících ptáků, 
povíme si něco o  jarních rostlinách a  za 
příznivého počasí vyzkoušíme i zálesácké 
techniky rozdělávání ohně. Přihlášky: od 
3. 4. online nebo osobně v EC. Účastnický 
poplatek: 20 Kč, v ceně sušenka, čaj

DEN ZEMĚ ANEB ROZUMÍME PŘÍRODĚ
22. dubna 15.00-18.00 hod.
Létáme do vesmíru, rozumíme si s elektro-
nikou, s počítači, tablety… ale rozumíme 
přírodě? Přijďte si vyzkoušet, jak moc znáte 
přírodou kolem nás a oslavte tak s námi 
světový Den Země.

Ve spolupráci s Domem dětí a Lesy ČR 
připravujeme program plný zkoumání a ro-
zeznávání přírody, vyhlášení vítězů foto-
grafické soutěže „Příroda očima dětí“ a tím 
i zahájení výstavy soutěžních fotografií. Po-
drobnosti k programu najdete na plakátech, 
webu a FB EC.

POZNEJ A CHRAŇ
duben - listopad
Vědomostní soutěž pro všechny zví-
davé. Každý týden najdete na nástěnce 
ve vstupní hale Ekocentra jednu otázku 
týkající se naší fauny nebo flory ve volné 
přírodě. Do soutěže se může přihlásit kdo-
koli řádným vyplněním soutěžní kartičky. 
Nezapomeňte uvést své jméno, příjmení, 
adresu a telefon, abychom vás v případě 
výhry mohli kontaktovat. Vždy na konci 
měsíce vylosujeme ze správných odpovědí 

čtyři výherce, jejichž jména uveřejníme na 
webu a v OM.

PROHLÍDKY PRO ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
Po-Pá 8.30-12.00 hod.
V  dopoledních hodinách rádi přivítáme 
děti z MŠ, ZŠ i SŠ na prohlídky s odborným 
výkladem. Prohlídka trvá cca 40 minut. Děti 
se poutavým vyprávěním seznámí s místní 
faunou, mohou si určitá zvířátka pohladit, 
pochovat popř. nakrmit. Nutná předchozí 
rezervace na tel. 731 615 658.

NÁVŠTĚVNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST
Po-Ne 13.00-17.00 hod.
Udělejte si k  nám odpolední procházku 
a prohlédněte si venkovní voliéry i chova-
telské klubovny. Dopolední hodiny jsou 
vyhrazeny návštěvám kolektivů školských 
zařízení. Vstup zdarma.

SBĚR PAMPELIŠEK A PODBĚLU
Nastává období, kdy ze země raší první 
pampelišky a podběl. Věděli jste, že tyto 
rostliny jsou oblíbenou pochoutkou ne-
jen hlodavců, ale i  našich agam a  legu-
ánů? Pokud byste chtěli našim zvířátkům 
udělat radost, nasbírané květy podbělu 
a listy i květy pampelišek rádi přijmeme 
u nás v EC.

KONTAKTY
informace, akce, kroužky: 731 615 658, 
602 600 995, FB: Ekocentrum MDDM Ostrov
www.mddmostrov.cz

OSTROVSKÉ PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Martina Novotná, referent propagace akcí DK

Pálení čarodějnic neboli Filipojakubská noc 
patří mezi velmi oblíbené svátky a zvyky. 
Pohanský svátek oslavující příchod jara 
a zajišťující plodnost. I letos jako každý rok 
připadá na 30. dubna, my v Ostrově se ale 

sejdeme již v sobotu 29. dubna na fotbalo-
vém hřišti u pekárny a tuto událost zahá-
jíme trochu netradičně.

Od 17 hodin nás totiž čeká výkop 
v rámci mistrovského utkání - divize A, FK 
Ostrov – Aritma Praha. Po tomto sportov-
ním výkonu, kdy i řada z nás díky fandění 
bude vyčerpána, začne klasické pálení ča-
rodějnic, se vším, co k tomu patří! Ano je 
to opékání a pojídání buřtů, nebude chy-
bět ani pivo, limo, víno či jiné nápoje. A co 
by to bylo za ostrovskou akci bez pořádné 
kapely! Už se stalo zvykem, že jak jde o pří-
jemné posezení s hudbou, obvykle nechybí 

„kluci“ z 4R. Jsme rádi, že Dům kultury pře-
vzal tuto pohanskou tradici a v její civilní 
a oblíbené podobě ji může šířit dále mezi 
ostrovské obyvatele. Určitě vás nepřekvapí, 
když se na akci setkáte s Hasičským ostrov-
ským sborem. Věříme, že jejich zásah ne-
bude potřeba!
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inzerce

KABEL OSTROV
Plán vysílání v dubnu 2017
Ing. Libuše Benešová, jednatelka, Kabel Ostrov

5. dubna | 13:00 hod.
 · Přímý přenos jednání Zastupitelstva města

6. dubna | 18:00 hod.
 · Záznam jednání Zastupitelstva města

13. dubna | 18:00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis + Policejní 

zpravodajství
 · Pořad: Kulturní měšec
 · Pořad: S-MIX

20. dubna | 18:00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis
 · Pořad: Škola hrou
 · Pořad: Rozcestník

27. dubna | 18:00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis + Policejní 

zpravodajství
 · Pořad: Autoperiskop
 · Pořad: Z archivu KT

Změna pořadů vyhrazena! Jakékoli ná-
vrhy, připomínky nebo dotazy můžete 
telefonovat či zaslat textovou zprávou 
na tel.: 777 572 089 nebo napsat na: 
marketing@tv-ostrov.cz.
Premiéra vysílání: čtvrtek 18.00 hodin 
(v případě Zastupitelstva středa od 13.00 h.).
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.

Zahnízdí sokoli v Ostrově?
Vladimír Teplý, Ostrov

Sokol stěhovavý u nás vyhynul v 60. letech 
minulého století. Rapidní snížení počtu so-
kolů bylo celosvětové. Hlavní příčinou bylo 
používání pesticidu DDT, který se v těchto 
vrcholových predátorech kumuloval a sni-
žoval jejich plodnost. Po zákazu používat 
DDT a s pomocí záchranných programů - 
vypouštění odchovaných mláďat do volné 
přírody, se k  nám sokol začal vracet na 
konci 80. let z Německa. Sokol stěhovavý je 
monitorovaný ptačí druh. V současné době 
již hnízdí na řadě míst České republiky 
a jeho početnost je u nás odhadována na 
zhruba 80 hnízdících párů. Větší část popu-
lace hnízdí na přírodních stanovištích, tj. na 
skalních útvarech. Novým trendem v hníz-
dění sokolů je obsazování vysokých staveb 
a tento trend je podporován cílenou insta-
lací hnízdních budek na komínech v prů-
myslových areálech. V některých větších 
městech západní Evropy hnízdí i na výško-
vých budovách a katedrálách. U nás je to 
například v  Praze na Týnském chrámu 
a v Plzni na věži katedrály sv. Bartoloměje. 
Těžištěm hnízdního výskytu tohoto druhu, 
mimo několika párů na Šumavě a ve střed-
ních Čechách, je severní část republiky 
v pásu Slavkovského lesa na západě až po 
Jeseníky na východě. Naopak v jižní části 
území sokol na hnízdišti zatím chybí a tra-
diční hnízdiště na Českomoravské vrcho-
vině a na jižní Moravě nejsou zatím obsa-
zena. Sokol stěhovavý je nejrychlejším ptá-
kem na světě, který dokáže při střemhlavém 
letu dosáhnout rychlosti přes 300 km/h. 
Jeho potravu tvoří převážně ptáci do veli-
kosti holuba, které loví výhradně v  letu. 
Díky mimořádným loveckým schopnos-
tem poutal tento dravec již od starověku 
značnou pozornost lidí. Sokol se stal erbo-
vým zvířetem řady šlechtických rodů a byl 

vysoce ceněn mezi sokolníky. V uplynulých 
desetiletích se stal symbolem ohrožené pří-
rody a následně i symbolem její úspěšné 
ochrany. V blízkém okolí našeho města se 
vyskytují dva páry tohoto vzácného dravce. 
Již pátým rokem se pokouší neúspěšně za-
hnízdit na vhodných skalních útvarech. 
Ptáci jsou, bohužel, v době hnízdění rušeni 
lidskou činností. Dalším důvodem je i pre-
dace výrem velkým, který obývá shodná 
místa jako sokol. Tato naše největší sova do-
káže ulovit nejen mláďata sokola, ale i se-
dící dospělou samici na hnízdě. Po takto 
zmařeném hnízdění se pak sokoli potulují 
po okolí. Občas je můžeme spatřit i v Ost-
rově na komínu místní teplárny. Protože 
sokoli rádi obsazují tyto stavby pro vyhníz-
dění, byla se svolením vedení teplárny na 
jednom z  ochozů nainstalována hnízdní 
budka. S tímto nám ochotně pomáhali zku-
šení horolezci pan Vladimír Páleš a pan Lu-
káš Gebrle, kteří s námi spolupracovali již 
i dříve, a to například na instalacích hnízd-
ních podložek, zejména pro čápy (např. na 
letohrádku v ostrovském zámeckém parku). 
Protože budka byla usazena v době, kdy so-
koli mají již většinou obsazeny hnízdní lo-
kality, lze předpokládat, že zde zahnízdí až 
následující rok. V případě obsazení budky 
bude v  její těsné blízkosti nainstalována 
webová kamera, aby občané města Ostrov 
měli možnost sledovat tohoto vzácného 
dravce přímo na hnízdě.
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Kalendář veřejných turistických akcí v dubnu 2017
RNDr. František Wohlmuth, předseda KČT Slovan Karlovy Vary

 1. 4. Krajem zapomenutých pramenů – Poutnov, Mnichov, Číhaná, Teplá
 13. 4. Velikonoční expedice na Broumovsko (5 dní)
 22. 4. Brdy - Z Hostomic na brdský Olymp do Fabiánova království
 29. 4. Mezi Slapskou a Štěchovickou přehradou
 1. 5. Toulky okolím Přebuze v Krušných horách
Bližší informace (doba odjezdu, počet km, organizační propozice) budou k dispozici vždy 
od středy pro příslušný sobotní termín ve vitríně KČT na Mírovém náměstí v Ostrově (u au-
tobusové zastávky) nebo na adrese: www.kctkvary.cz

Velikonoční inspirace
Jana Dvořáková

Pomalu se vytrácí poslední zbytky sněhu a jaro 
přebírá svou vládu. V tomto období přicházejí 
nejhezčí svátky jara - Velikonoce. Letos jsou 
později, a proto budou plné sluníčka a pohody.

Jako každé jaro a  podzim se vám sna-
žíme přiblížit ruční řemesla, která byla v ho-
rách důležitá pro obživu zdejších obyvatel. 
8. dubna 2017 od 11,00 do 17,00 hodin pro-
běhne v klubovnách 115 a 108 Domu kultury 
předvádění ručních řemesel - Velikonoční in-
spirace. Očím pro potěchu a také ke koupi bu-
dou malovaná, drátovaná, perníková a palič-
kovaná vajíčka, vyřezávané figurky, korálkové 
ozdoby, ručně šité hračky, přáníčka s veliko-
nočními a jarními motivy, malovaná skleněná 
sklíčka a olejomalby pana Macháčka.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Travesti skupiny Screamers 
a Techtle Mechtle v pořadu 
20 LET S VÁMI

Kateřina Hálová, vedoucí IC, DK Ostrov

SCREAMERS, to jsou - Správňáci, Co Rádi 
Energii A  Množství Emocí Rozdávají Srd-
cem… Je to tady a je to neuvěřitelné! Sku-
pina Screamers oslaví v roce 2017 již 20. na-
rozeniny! A to i 12. dubna od 19 hodin 
v Ostrově v Domě kultury.

20 let - to je přece ten nejkrásnější věk, v ži-
votě každého člověka. Otevírá se nám svět 
nových možností, zkušeností, radostí.:-) A tak 
i vy všichni se staňte součástí našeho velkého 
narozeninového turné. Zavzpomínáme na 
nejzábavnější a  vámi nejoblíbenější scénky 
a písničky, které jste mohli vidět za celou dobu 
působení skupiny Screamers, a samozřejmě se 
můžete těšit i na spoustu nového, co jste ještě 
neviděli, o čem jste ještě neslyšeli. Bude to něco 
velkolepého, nezapomenutelného, krásného. 
Slečny Dolores, Paula, Saša, Lili, Halina a Láďa 
připravili další nezapomenutelný program.

Více informací o  pořadu na www.screa-
mers.cz, www.techtlemechtlerevue.cz, Face-
book : skupina Screamers, Screamers a Techtle 
Mechtle travesti show, Vstupné: 280,– Kč 
předprodej / v den akce + 20,– Kč

Foto: Walburga Mikešová

Výstavu „Toskánští Habsburkové 
a ostrovské panství v letech 1808–1918“ 
završí komentovaná prohlídka

Zuzana Železná, referentka propagace, 
Městský úřad Ostrov

Poslední komentovaná prohlídka výstavy 
„Toskánští Habsburkové a  ostrovské pan-
ství 1808 – 1918“ proběhne za účasti kurá-
torky výstavy Mgr. Miluše Kobesové v so-
botu 1.  dubna  2017 od 16:00 hodin na 
Staré radnici v Ostrově. V úvodu vystoupí 
ostrovský pěvecký sbor Orbis Pictus, který 
účinkoval rovněž na vernisáži výstavy 
v květnu 2016.

Tato výstava vznikla díky spolupráci 
Města Ostrov s  Národním archivem, Ná-
rodním muzeem Praha, Národním pa-
mátkovým ústavem - Generální ředitelství 
Praha, Národním památkovým ústavem – 

územní památková správa Praha (Státní 
zámek Konopiště), Městským archivem 
Palma (Baleárské ostrovy - Mallorca) a Ra-
kouským kulturním střediskem v Madridu. 
Záštitu nad výstavou „Toskánští Habsbur-
kové a ostrovské panství 1808-1918“ pře-
vzal ministr kultury České republiky Mgr. 
Daniel Herman a bývalý hejtman Karlovar-
ského kraje JUDr. Martin Havel.

Reportáž o výstavě, kterou natočila te-
levize ZAK, najdete na webu města www.
ostrov.cz

Vstupné: 50 Kč, 50% sleva pro děti do 15 
let, důchodce a ZTP. Součástí vstupného je 
i malá publikace o výstavě a historii toskán-
ských Habsburků.

Komentovaná prohlídka proběhne 
v rámci celonárodní akce Brány památek 
dokořán, kterou připravuje Sdružení histo-
rických sídel Čech, Moravy a Slezska - člen-
ská města se tímto připojují k Mezinárod-
nímu dni památek a sídel a po celý duben 
otevírají památky ve svých městech, pořá-
dají prohlídkové okruhy, výstavy, koncerty, 
přednášky atd.

Památník Karla Čapka ve Strži
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Městská knihovna Ostrov v dubnu

RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ
3. 4., 15.30, učebna
Přijďte se odreagovat od každodenních 
povinností. Omalovánky nejsou jen pro 
děti, donutí vás vypnout a nepřemýšlet nad 
věcmi, které vás během dne stresují, přine-
sou vám příjemný pocit z tvoření, nemluvě 
o psychologickém vlivu barev. Máme pro 
vás spoustu omalovánek s různými motivy, 
relaxační hudbu, kávu i čaj. Pastelky či fixy si 
můžete přinést vlastní nebo vám je půjčíme.

TAJEMNÁ A LÉČIVÁ MÍSTA 
KARLOVARSKA
4. 4., 17.00, Oranžerie Václava Havla
Vernisáž výstavy obrazů a fotografií s úvod-
ním slovem PhDr. Stanislava Burachoviče. 
Kde jinde u nás najdeme místa, která rozdá-
vají zdraví? Místa plná léčivých studánek, di-
vokých řek a potoků, hlubokých lesů i ma-
lebných hor a  současně také krajinu silně 
narušenou činností člověka? Tyto kontrasty 
vystavující autoři vnímali velmi citlivě. Snažili 
se je uchopit a vložit nejen do svých obrazů, 
ale především fotografií. Jejich výběr pro tuto 
výstavu zaměřili spíše na zachycení netradiční 
podoby míst, kde tajemství vzbuzuje pozitivní 
ladění diváka a naopak léčivá místa navozují 
tajemství své dosud neodhalené síly. Výstava 
potrvá do 30. 4. 2017.

POVÍDÁNÍ O ŽIVOTĚ A TVORBĚ
5.  4., 17.00, Oranžerie Václava Havla, 
vstupné: 100 Kč (80 Kč v  předprodeji, 
70+ ZDARMA)
Srdečně vás zveme na setkání s  režisérem 
a duchovním hledačem, zakladatelem spolku 

Goscha, Igorem Chaunem. Čeká vás vyprávění 
o jeho svérázné životní cestě, tvorbě a o du-
chovním poznání. Součástí besedy bude 
i spontánní společná očistná meditace.

HERNÍ ZASVĚCENÍ
6. 4., 16.00, učebna
Máte chuť se pustit do hraní karetních her, ale 
nebaví vás luštit pravidla? Chcete si zahrát, ale 
není s kým? Zapálení hráči karetních her z Os-
trova a Karlových Varů připravili pro všechny 
zájemce intenzivní odpoledne, během kte-
rého vás zasvětí do tajů Magic: The Gathering, 
Munchkin, nebo žhavé české novinky Scratch 
Wars. Přijďte si to zkusit s někým, kdo to umí, 
a zapojte se do hráčské komunity. Připraveny 
pro vás budou základní balíčky a pravidla pro 
začínající hráče. Vítáni jsou všichni od 10 do 
99 let.

10STRINGS
12.  4., 18.00, Oranžerie Václava Havla, 
vstupné: 50 Kč
Srdečně vás zveme na koncert. Přijďte si 
poslechnout známé a populární melodie 
v podání violoncella a kytary.

PIRÁTSKÝ SOUBOJ
13. 4., 13.00, Oddělení pro mládež
Souboj v Pirátských kostkách o čokoládový 
poklad. Přijďte si zahrát, pravidla vás nau-
číme. Vhodné pro hráče od 8 let.

BIŽU WORKSHOP
13. 4., Oranžerie Václava Havla
Přijďte si vytvořit originální doplňky. Náuš-
nice, přívěsky, sponky, prstýnky, magnetky, 
brože… Vhodné pro děti i úplné začáteč-
níky. Platíte pouze za použitý materiál.

„ÚDOLÍ SMRTI“ SIBIŘ
19.  4., 17.00, učebna, vstupné: 50 Kč 
(30Kč v předprodeji, 70+ ZDARMA)
Vyprávění o  největší záhadě Sibiře nazý-
vané „údolí smrti“, které leží v horním toku 
řeky Viljuij. V nedostupné sibiřské tajze již 
od pradávna staří Jakuti nacházeli podivné 
kopulovité železné domy  – kotle, nezná-
mého původu, vyrobené z velmi tvrdého 
a  hladkého materiálu. Dnešní ufologové 
jsou přesvědčeni, že se jedná o památky 
neznámé mimozemské civilizace.

SLAVNÁ ČESKÁ FILMOVÁ KLASIKA
20.  4., 17.00, učebna, vstupné: 50 Kč 
(30Kč v předprodeji, 70+ ZDARMA)
Přednáška Ondřeje Slaniny spojená s projekcí 
fotografií a krátkých videoukázek, ve kterých 
poutavě provází obdobím české kinemato-
grafie od prvních filmových průkopníků až po 

současnost. Těšit se můžete na zajímavé pří-
běhy od pana Theodora Pištěka, Ivana Trojana, 
Věry Chytilové, ale i od řady méně známých 
profesionálů ze světa za kamerou.

VLIV PSYCHIKY NA LIDSKÉ ZDRAVÍ
27.  4., 17.00, učebna, vstupné: dobro-
volné
Beseda Radmily Koňarikové o příčinách ne-
mocí, o vlivu psychického stavu a stravy na 
lidské zdraví, o práci s podvědomím a od-
bourávání psychických bloků.

Máte-li zájem o některou z našich akcí, rezer-
vujte si vstupenku v dostatečném předstihu. 
V případě malého počtu rezervací, jsme nu-
ceni akci zrušit. U vybraných akcí nabízíme 
možnost zakoupení levnějších vstupenek 
v předprodeji a také vstupenky zdarma pro 
seniory ve věku 70 a více let. Rezervace vstu-
penek je možné učinit on-line na našich webo-
vých stránkách, případně telefonicky, e-mai-
lem nebo osobně.

Stejně jako každý rok mohou děti opět 
soutěžit o volné vstupenky do plzeňské Zoo. 
Soutěž začíná začátkem května a potrvá opět 
až do konce roku. Děti mají za úkol nasbírat 
dvanáct razítek za to, že si půjčí a prostudují 
jakoukoliv knihu o přírodě. Pokud to zvládnou, 
získávají volný lístek.

Od března nabízíme čtenářům novou 
službu s názvem TEMATICKÉ TAŠKY. Ne-
víte co si půjčit? Nemáte čas hledat v regálu 
knihu, která vás zaujme? Máte rádi pře-
kvapení? Nechte to na nás a my vám vybe-
reme. Stačí zavolat, zvolit téma a my vám 
připravíme tašku plnou knih. Nabízíme 
tato témata: SHERLOCK PÁTRÁ (detek-
tivky), PLAMÍNKOVÉ (romantické romány), 
MESSERSCHMITTKY (válečná tematika), 
STRACHOMOR (sci-fi, horory), DOBRO-
MILKY (romány pro ženy), CHLAPSKÉ 
(dobrodružné romány), VŠEHOCHUŤKY 
(směs různých žánrů v jedné tašce).

První dva týdny v dubnu pro vás na recepci 
knihovny bude připraveno APRÍLOVÉ PŘE-
KVAPENÍ. Vylosujte si klíček od skříňky a ne-
chte se překvapit, co vás v ní čeká.

Veškeré informace o  akcích a  službách 
knihovny naleznete na www.mkostrov.cz, fa-
cebook.com/knihovnaostrov. Případné dotazy 
a náměty posílejte na info@mkostrov.cz nebo 
volejte na 353 434 300, 773 546 490.

INZERCE

HELP FINANCIAL s.r.o.

  Volejte obchodního zástupce

Mobil: 727 895 461

Půjčíme Vám
od 5 do 50.000,- Kč

RPSN 195,34%
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UDÍLENÍ CENY „Ď“ A DOBROČINNÝ KONCERT BOHEMIA VOICE
Eliška Failová, DK Ostrov

Stejně jako v loňském roce vás v měsíci 
dubnu srdečně zveme do Dvorany os-
trovského zámku, která se v  úterý 
25. dubna od 18.00 hodin naplní slav-
nostní atmosférou při udílení krajské 
a městské ceny „Ď“. Ta je již sedmnáctým 
rokem veřejným poděkováním všem no-
minovaným, kteří se zasloužili o kulturu 
či charitativní pomoc. Cenou „Ď“ však 
tento slavnostní večer v  reprezentativ-
ních prostorech zámku Ostrov končit 
nebude. Program bude dále navazovat 
v dobročinném duchu, a to s hudebním 
programem v  podobě koncertu vokál-

ního kvartetu Bohemia Voice, který tvoří 
čtyři pěvecké osobnosti. Jednou z nich je 
i  půvabná sopranistka původem z  Os-

trova Zuzana Seibertová. Kvartet stírá 
tlustou čáru mezi klasickou a populární 
hudbou a  interpretuje především svě-

tové evergreeny často 
s vlastním českým textem. 
Vstupné na tento jedinečný 
koncert je dobrovolné 
a  celý jeho výtěžek bude 
věnován Oblastní charitě 
Ostrov. Proto, abyste po-
mohli, nemusíte dělat jen 
velké věci, přijďte si do 
Dvorany zámku Ostrov po-
slechnout překrásně melo-
die a  uděláte radost sobě 
i druhým.

Rok 2017, Rok baroka
Mgr. Lubomír Zeman, Eliška Failová

Období baroka je u nás stále vnímáno 
jako doba náboženského a  národnost-
ního útlaku, pod dojmem povinné četby 
z díla Aloise Jiráska jako „doba temna“. 
Pro české země ovšem toto období zna-
menalo obrovský rozkvět kultury, umění 
a vědy. Umění v Čechách a na Moravě, 
známé pod označením české baroko, 
tehdy dosáhlo špičkové evropské úrovně. 
Barokní výtvarný styl natrvalo pozname-
nal tvář našich zemí a zanechal po sobě 
výraznou a hlubokou stopu. Právě proto 
bylo baroko vyhlášeno hlavním marke-
tingovým tématem agentury CzechTou-
rism pro rok 2017. Baroko poznamenalo 
velmi zřetelně a natrvalo i obraz města 
Ostrova, a  i zde zanechalo mimořádné 
množství uměleckých památek, ba 
přímo pokladů kultury. Vévodům sasko-

-lauenburským i  markrabatům báden-
ským, kteří drželi město a panství Ostrov 
po více než 150 let, se zde podařilo vybu-
dovat velkolepý dvůr, který se stal pro-
slulým uměleckým a kulturním centrem. 
Centrem, kde se křížily četné podněty 
z mnoha oblastí jižní a západní Evropy, 
a které vyzařovalo své podněty i do vzdá-
lených oblastí a zemí.

A právě tyto skutečnosti a souvislosti 
si v  letošním roce připomeneme. Chys-
taná výstava OSTROVSKÉ BAROKO při-
pomene příběhy doby baroka v Ostrově 
a okolí. Na vernisáž výstavy vás srdečně 
zveme ve středu 12.  dubna  2017 od 
17.00 hodin ve Dvoraně zámku Ostrov. 
Pojďte s  námi barokní poklady Ostrova 
znovu nalézt a spatřit obrovskou erudici 
jejich tvůrců i mecenášů.
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Plánovaná divadla v Ostrově
Martina Novotná, referent propagace DK

Dovolte, abych vám i tento měsíc představila 
plánovaná divadelní představení, která uve-
deme v Domě kultury a které završí pomysl-
nou zimní divadelní sezónu. V měsíci červnu 
a srpnu se totiž přesuneme opět ven, do zá-
meckého parku, kde se budete moci těšit na 
zámecká divadla.
Ale zpět pod střechu…

Hned v úvodu dubna k nám zajede Di-
vadlo Kalich z Prahy s představením MOJE 
HRA aneb Andělská komedie (2.  dubna) 
autora Petra Abrahama. Inscenaci v  Kali-
chu režíroval Jan Kačer, vedle Jiřího Barto-
šky v hlavní roli hrají Zuzana Bydžovská, Jana 
Janěková ml., Nina Divíšková, Vlasta Peter-
ková, Adéla Koutná, Adéla Kačerová a Mar-
tin Kubačák. Moje hra je podle mluvčího 
Divadla Kalich Jaroslava Panenky komedií 

o životě, jakkoli hlavnímu hrdinovi jeho ži-
vot právě vyprchal ze žil.

V  květnu navážeme laskavou komedií, 
která je také o životě a je věnována všem, kteří 
ne vlastní vinou zůstali sami. MŮJ BÁJEČNÝ 

ROZVOD (9. května) napsala irská autorka 
Geraldine Aron a do češtiny ji přeložil Pavel 
Dominik. Všechny postavy ve hře ztvárnila 
Eliška Balzerová. Když Geraldine Aron navští-
vila premiéru ve Viole, nešetřila na adresu 
české protagonistky slovy chvály. Nyní, kdy 
Divadlo Na Fidlovačce získalo komorní scénu, 
může představení zhlédnout ještě větší okruh 
diváků. Provozovací práva na tuto hru posky-
tuje K. Schauerová. Režie se výborně chopila 
Jana Kališová. Je tedy opravdu báječné, že tato 
komedie dorazí i k nám do Ostrova.

Vstupenky na tato představení jsou právě 
v prodeji v našich Infocentrech. Zakoupit si je 
můžete i z pohodlí domova prostřednictvím 
webových stránek Domu kultury.

Giuseppe Verdi: 
RIGOLETTO

Martina Novotná, referent propagace DK

Opera o třech dějstvích zpívaná v italském ja-
zyce se představí ostrovskému obecenstvu 
v  živém přenosu 6.  dubna od 19.45 hodin 
v kině Domu kultury. Přenos z Gran Teatre del 
Liceu, Barcelona trvá 2 hodiny a 48 minut.

Přes vážné počáteční problémy s  ra-
kouskou censurou, která kontrolovala se-
veroitalská divadla, měla opera Rigoletto tri-
umfální premiéru na La Fenice v Benátkách 
11. března 1851. Mnoho příznivců tvrdí, že 
Rigoletto je zvažována jako první dílo z Ver-
diho pozdní tvorby. Její tragický příběh se točí 
kolem nemorálního vévody z Mantovy, jeho 
dvorním šaškem Rigolettem a  jeho krásné 
dcery Gildy. Původní název opery „La male-
dizione“ (Prokletí), odkazuje na prokletí, které 
na oba muže uvalil dvořan, jehož dcera se be-
znadějně zamilovala do vévody s Rigoletto-
vým přičiněním. Kletba se uskuteční, když se 
Gilda rovněž zamiluje do prostopášného vé-
vody a nakonec obětuje svůj život, aby ho za-
chránila před vrahy, které na něj najal její otec.
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14. ročník Plesu sportovců je již minulostí
Lada Bláhová

Letošní Ples sportovců se nesl ve znamení mu-
zikálů a k vidění byly rozmanité kostýmy. Hned 
po příchodu čekal na hosty slavnostní přípitek. 
Úvod patřil chomutovské kapele Flash dance 
a moderátorovi ČT Jiřímu Kalembovi. Následo-
val bohatý doprovodný program. Jako první se 
představila děvčata ze ZUŠ se skladbou Char-
leston. Téma muzikálu inspirovalo sportovní 
gymnastky MDDM, v první skladbě se předsta-
vily se skladbou Pátá z muzikálového filmu Re-
belové. Ani letos nechyběly ostrovské Oskarky. 
Tanečnice ze ZUŠ se rozloučily s diváky s vy-
stoupením A dost! Mix písniček z filmu Ať žijí 
duchové roztleskal plný sál a gymnastky si at-
mosféru náležitě užívaly. Na závěr vystoupila 
taneční skupina dospělých z MDDM se sklad-
bou Kvaska z oblíbeného muzikálu Daniela 
Landy Touha.

Před vyhlášením sportovců předal kapitán 
sledge hokejového týmu SKV Sharks K. Vary 
Michal Gajer šek v hodnotě 6 800 korun ma-
mince handicapovaného Vašíka. Obnos se 
vybral během sledge hokejového zápasu play 
off a charitativní akce. V devět hodin přišlo na 
řadu vyhlášení nejlepších sportovců města Os-
trov. Nejprve se ujal slova předseda sportovní 
komise Libor Bílek, který předal šek pro spor-

tovce, kteří se na mistrovství ČR nebo v Čes-
kém poháru umístili do 3. místa. Finanční od-
měnu si odnesli Lukáš Hamata, Jiří Luxík, Marek 
Liška, Zuzana Tekely a Mirákl. Za mimořádné 
úspěchy byli odměněni Michaela Lucie Hanzlí-
ková, David Zadák a Martin Čechman.

Rozhodnout letos o třech nejlepších v jed-
notlivých kategoriích bylo pro sportovní komisi 
velmi náročné. V nově vzniklé kulturně – spor-
tovní kategorii se z vítězství radoval Mirákl. Po-
hár za nominaci si odnesly ostrovské Oskarky, 
Lucie Matoušková a Jana Žikavská. Sportov-
ním talentem byl vyhlášen Lukáš Hamata. Tuto 
cenu získal mladý, nadějný a všestranný sporto-
vec již podruhé.

Mezi týmy jednoznačně zvítězili fotbalisté 
FK Ostrov. Letos nenašli konkurenta, už z toho 
důvodu, že postoupili do divize, která se v Os-
trově hraje po 46 letech. Nejlepší juniorkou 
se zaslouženě stala krasobruslařka Michaela 
Lucie Hanzlíková, která získala titul mistryně 
ČR v juniorské i seniorské kategorii. Navíc re-
prezentovala ČR na mistrovství Evropy v Os-
travě, kde se stala miláčkem publika. Na dru-
hém místě se umístil úspěšný cyklista David 
Zadák, třetí skončil další svěřenec Cykloteamu 
Ostrov Marek Liška. Vítězství mezi dospělými 
vybojoval nejmladší v této kategorii Martin Če-
chman. Odchovanec Cykloteamu Ostrov rov-

něž proslavil naše město na světové úrovni. Na 
druhém místě skončil jachtař Štěpán Novotný, 
třetí místo patřilo karatistce Pavle Mezzeiové. 
Oceněno bylo nakonec 20 nejlepších spor-
tovců města Ostrov, kteří si kromě diplomu 
a poháru odnesli také sladkou odměnu. Na zá-
věr slavnostního vyhlašování zatančila úspěšná 
taneční skupina Mirákl, nejprve se skladbou 
The Best of Mirákl a poté přišlo na řadu velké 
překvapení v podobě společného vystoupení 
tanečnic z Miráklu a fotbalistů FK Ostrov. Ná-
sledovala volná zábava, na parketě se tančilo 
do ranních hodin a všichni se skvěle bavili.

V Točně se budou léčit strašidla
Martina Novotná - principál DIFadlo z. s.

Doktorskou pohádku od Karla Čapka znáte 
asi všichni, že ano? Taky se vám tak líbí? 
Mně se líbí tolik, že jsem ji zkusila přepraco-
vat na divadelní scénář pro naše DIFadlo z. s. 
Abychom ji ale mohli hrát, bylo třeba vět-
šinu postav přepsat na ženské role, protože 
ženy zkrátka v našem spolku převládají. Po-
hádka se jmenuje JAK SE LÉČÍ STRAŠIDLA 
a kromě doktorky v ní účinkují strašidla: 
hejkalka Lesana, vodník z Borku, kouzelnice 
Čáryfuková se služebnou Magiáškou a blu-
dička z Větrného Vrchu. Celý pohádkový 
příběh, jak napovídá už sám název, se motá 

kolem neduživých strašidel, která díky 
svému životnímu stylu a nedobré nátuře 
onemocní. Jedinou záchranou je venkovská 
doktorka, která nejen že strašidla vyléčí, ale 
také se bude snažit je napravit. Po menších 
starostech s konečným obsazením se hlavní 
role doktorky ujala Mária Benkovská, která 
je v našem hereckém souboru nováčkem 
stejně jako Kateřina Kordíková, kterou uvi-
díte v ufňukané roli bludičky. Dalšími herci 
jsou Anna Bíbová a Štěpán Husák, kteří ak-
tivně účinkují nejen u nás, ale také v dru-
hém divadelním spolku. Pak samozřejmě já 
se svou kolegyní kouzelnicí Olčou Zavora-
lovou, i nás už znáte z řady her, které jsme 
v Ostrově pod hlavičkou Divadelní scény 
při DK Ostrov odehrály. Režie se ujal Jakub 
Liška, on to prostě umí nejlíp!

V  době, kdy budete článek číst, už za 
sebou budeme mít premiéru na Horním 
Hradě. Zatím je pro mě otázkou jak do-
padla, zejména pro naše nováčky. Přesto, 
anebo právě proto vás i vaše děti srdečně 
zvu 23. dubna od 15 hodin do Točny Domu 
kultury, kde se společně pokusíme užít si 
báječné pohádkové nedělní odpoledne. 
Všichni z našeho spolku se na vás moc těší!

Jazzové jaro v Ostrově
Karel Tetur

V letošním roce se koná již 34. ročník festivalu 
Jazzové jaro a jeden z koncertů se odehraje již 
potřetí v ostrovském Domě kultury. V před-
chozích dvou ročnících přišlo na jazzové kon-
certy do velkého sálu kulturního domu až pře-
kvapivě hodně diváků a je vidět, že zejména 
tradiční jazz a také jeho modernější formy 
mají v Ostrově své příznivce.

V pátek 7. dubna vystoupí od 18.00 hodin 
jazzová formace JFK Ostrov s vynikající zpě-
vačkou Darjou Kuncovou, která působí v ně-
kolika pražských jazzových formacích a klu-
bech. František Kůs se svojí swingující kytarou, 
Jaromír Hrubý podporuje skupinu klasickou 
basou a Jan Veverka, který studuje trumpetu 
na Ježkově konzervatoři v Praze a je nutno po-
znamenat, že jeho úroveň raketově stoupá. To 
byli muzikanti z Ostrova a z Karlových Varů 
přijede Květa Teturová, která zahraje na sa-
xofony, možná i něco zazpívá, a která má za 
sebou čerstvé hudební zkušenosti z Las Vegas, 
Chicaga, Kambodže a Dubaie. V neposlední 
řadě se ke skupině přidá mladý a swingově 
vyzrálý bubeník David Maxa, který studuje 
a hraje v Praze, v Karlových Varech a také s os-
trovskými SWING MELODY.

V druhé části koncertu se představí sku-
pina špičkových pražských jazzmanů v čele 
se saxofonistou, zpěvákem a  showmanem 
Petrem Kroutilem. Na trumpetu bude ex-
celovat Jiří Masáček, dlouholetý člen kapely 
J. J. Jazzman Praha, na klávesy Radim Linhart, 
zapsaný v Guinesově knize rekordů jako muzi-
kant, který zná nejvíce hudebních skladeb zpa-
měti (3500) a Otto Hejnic, hráč na bicí nástroje, 
conga a perkuse, který je pro svůj osobitý styl, 
velikou originalitu a univerzálnost hraní často 
vyhledávaným bubeníkem. Tak jako ostatní 
členové této jazzové formace nahrál řadu CD, 
hrál i nahrával v USA. Jejich společné vystou-
pení je velkým zážitkem pro spoustu nápadi-
tých improvizací.

FOTO : Arnošt Mrázek
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Brány Kláštera dokořán
Iva Florianová, Produkční DK

Milí obyvatelé Ostrova, zahajujeme novou 
sezónu 2017 v klášterním areálu v Ostrově. 
Dovolujeme si vás proto srdečně pozvat 
na výstavu litografií malířky a herečky Ivy 
Hüttnerové. Autorka nás pomocí svých 
obrázků zve do idylického světa starých 
časů, kdy naše prababičky větraly v  ok-
nech pruhované duchny, cídily petrolejky, 
dámy byly elegantnější a  pánové galant-
nější. Z  nostalgických obrázků plných 
drobných příběhů a  laskavého humoru, 
dýchá pohoda a klid. Možná proto jsou 
v  dnešní uspěchané době tak oblíbené. 
Vyzařující pohoda nás vrací do dob našich 
babiček, starých prodejních krámků, cuk-
ráren a kaváren. Výstava litografických ob-
rázků bude v  kostele Zvěstování Panny 
Marie k vidění od 4. dubna a bude zahá-
jena vernisáží od 17 hodin za přítomnosti 

Ivy Hüttnerové, spolu s hudebním dopro-
vodem Tomáše Bartáka. Výstava bude pří-
stupná do 11.  června souběžně s provo-
zem klášterního areálu.

Abychom návštěvníkům klášterního 
areálu nenabízeli zážitek pouze výtvarný, 
připravili jsme na středeční podvečer 
19. Dubna, koncert první dámy českého 
chansonu Renaty Drössler. Tato šanso-
niérka a muzikálová herečka, jinak také 
česká Marlene Dietrich, disponuje nejen 
charakteristickým hlasem, ale i něčím vý-
jimečným, s  čímž dokáže během svých 
vystoupení navázat s diváky skvělou sym-
biózu.

Renata Drösler (na fotografii) v klášter-
ním kostele uvede svůj autorský projekt 
spolu se špičkovým pražským klavíristou 
Petrem Ožanou. Strhující vystoupení „kde 
ženy pláčí a  muži touží“, známé chanso-
nové evergreeny, i písně z autorské dílny – 
tak bychom mohli charakterizovat vystou-
pení, které dokáže svými písněmi přiblížit 
radosti i strasti běžného života.

Program se skládá nejen ze světozná-
mých chansonů Edith Piaf, Marlene Diet-
rich, Jacquese Brela, Lary Fabien, ale také 
z autorských písní (mj. zhudebněné texty 
Jiřího Žáčka) a dalších slavných melodií. 
V druhé polovině programu zazní i písně 
Hany Hegerové, které R. Drössler nově 
uvádí.

V tomto měsíci ovšem nezůstaneme 
pouze u příjemného pozorování výstavy 

a poslechu skvělého šansonu. V rámci ce-
lonárodní akce Brány památek dokořán 
2017, při které se členská města připo-
jují k Mezinárodnímu dni památek a sí-
del, jsme pro vás připravili osvědčenou 
večerní prohlídku klášterního areálu. 
Zveme vás na nenapodobitelný zážitek 
za doprovodu skvělého herce a  vypra-
věče, který vám spolu se svým známým 
pouličním divadlem Viktora Braunrei-
tera, přiblíží posvátný okrsek v Ostrově 
trochu jinak.

Těšíme se na vás v sobotu 22. dubna od 
18 hodin, přijďte za námi do klášterního 
areálu, kde se akce bude konat. Tento pro-
gram bude vhodný pro děti i dospělé, ne-
nechte si prohlídku ujít!

Pozvání do Letohrádku
Zdeňka Bílková, vedoucí kurátorka, Letohrádek 

Ostrov, Galerie umění Karlovy Vary

Letohrádek Ostrov se stále více dostává do 
povědomí ostrovské veřejnosti nejen jako 
místo, kde lze zhlédnout zajímavé výstavy 
výtvarného umění, ale také jako místo pro 
setkávání tvůrčích osobností a jako místo 
pro rozvoj výtvarného a estetického cítění. 
V  minulém roce připravil letohrádek re-
kordních 150 programů, kterých se zúčast-
nilo více než 3000 osob. Jednalo se nejen 
o programy pro širokou veřejnost, ale pře-
devším o výtvarné programy pro školní 
skupiny převážně z ostrovských škol.

I v letošním roce připravuje letohrádek 
tvůrčí dílny a galerijní animace k výstavám 
pro veřejnost, školní skupiny a seniory. Na 
přelomu března a dubna budou probíhat 
velikonoční výtvarné dílny. Pro dospělé 
a  rodiče s  dětmi je v  dubnu připravena 
výtvarná dílna zaměřená na šití velikonoč-

ních věnců (5. dubna, od 17 hodin). Široké 
veřejnosti otevře letohrádek své brány ve 
čtvrtek 27.  dubna a  to zahájením dvou 
výstav – EXPOZICE a Dominik Lang. Obě 
výstavy vzniknou speciálně pro prostor 
letohrádku, bude se jednat o site-specific 
instalace. V květnu kromě již tradiční Za-
hradní slavnosti (20. 5. , od 13 hodin) pro-
běhne výtvarná dílna v rámci Dne rodin, 
uspořádaného ve spolupráci s  Domem 
kultury Ostrov a Městským domem dětí 
a mládeže Ostrov (14. 5.  , od 10 hodin). 
V měsících květen až červen budou pro-
bíhat výtvarné dílny a galerijní animace 
k výstavám pro školní skupiny, připraveno 
bude i několik dílen pro širokou veřejnost 
a pro seniory. Hlavní akcí měsíce července 
je Historický piknik, který se v  letošním 
roce uskuteční v  neděli 9.  července. Té-
matem bude prostředí moderního cir-
kusu, před horkým červencovým sluncem 
se budete moci schovat Ve stínu šapitó. 

Historický piknik je připravován ve spo-
lupráci s Domem kultury Ostrov, přičemž 
koncepci akce připravuje zkušená organi-
zátorka kulturních akcí Eliška Failová. V zá-
věru července (27. 7.) se milovníci umění 
mohou těšit na vernisáže výstav mladé 
malířky Petry Buzkové PJORTY a manželů 
Kuchařových, přičemž druhá zmiňovaná 
výstava bude připravena ze sbírek gale-
rie. Srpen patří dětem a Výtvarnému létu 
v  letohrádku (7. – 11. 8.). V případě vel-
kého zájmu rodičů a dětí bude připraven 
i druhý termín (21. – 25. 8.). V září se veřej-
nost může těšit na Umělecké sympózium 
(24. 9.), jehož tématem budou tentokrát 
hračky. Konec výstavní sezony letohrádku 
je tentokrát stanoven na neděli 1.  října, 
přičemž i po tomto datu budou probíhat 
výtvarné programy pro školní skupiny 
i pro širokou veřejnost. Těšíme se na vaší 
návštěvu a doufáme, že si z naší bohaté na-
bídky pořadů a výstav vyberete.
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Jak je to s tou městskou hromadnou 
dopravou v Ostrově?

Ing. Dagmar Schneiderová

Někdo tvrdí, že autobusy jezdí prázdné, jiný 
zase, že některé jsou dosti plné. Vždyť 472 
lidí za den, to je přece pěkné číslo. Zkusme 
pěkné číslo uvést do souvislostí. V Ostrově 
existuje pět linek. Pro všední dny je to cel-
kem 166 spojů – tedy 166 spojů na jeden 
všední den.

Pro soboty, neděle a svátky je spojů po-
chopitelně méně – pouhých 45. V lednu to-
hoto roku bylo 22 pracovních dnů a 9 dnů 
svátečních (přesněji – sobot a nedělí). Kal-
kulačka nám hravě spočítá, že v měsíci lednu 
Ostrovem projelo ve směru tam a zpět cel-
kem 4057 spojů (166x22 a 45x9).

Přepraveno bylo celkem 14 643 cestujících 
(doufám, že číslo je pravdivé, bylo uvedeno 
v článku místostarosty Mgr. Bílka v březnovém 
čísle Ostrovského měsíčníku). A opět kalku-
lačka rychle spočítá, že na jeden spoj připadá 
průměrně 3,6 cestujícího.

Vzhledem k tomu, že linky, dopravující 
pracovníky na průmyslovou zónu, jsou po-
měrně značně obsazené, nutně z toho vy-

plývá, že jiné linky během dne budou značně 
prázdné.

Jak se tímto množstvím spojů po Ostrově 
cestuje? Připojuji osobní zkušenost. Doufám, 
že většina obyvatel Ostrova je s jinými linkami 
spokojena.

Někdy v chladném lednovém dnu jsem se 
rozhodla využít MHD k nákupu v Lidlu (necí-
tila jsem se dobře, jinak ráda chodím pěšky). 
Od pekárny jsem mohla odjet v 8:55 hodin. 
Na náměstí v 9:00, z náměstí v 9:35. Tak dobře, 
než tam někde půl hodiny čekat, to raději na 
náměstí dojdu pěšky. Odjezd z náměstí byl 
asi o tři minuty pozdější – to nekritizuji, ne 
každý může nastoupit rychle. U Lidlu v 9: 42. 
Odjezd v 9:47. Za pět minut asi nenakoupím – 
i když nemám žádný zájem na tom rozhlížet 
se po zboží, vzhledem k tomu, jak se cítím. Ale 
další spoj až v 10:47 hodin z náměstí a potom 
v 11:14 hodin (další čekání). Takže volba je 
jasná, zpět z Lidlu pěšky až domů.

Podle bývalého jízdního řádu: 8:05 pe-
kárna – 8:14 Lidl. Zpět 8:44 Lidl – 8:52 pekárna. 
Pohodově nakoupit, během hodiny zpátky. 
Bez nutnosti 2x přestupovat.

Naši furianti?
Vladimír Fišer, Ostrov

„Marku, ten punč platím já!“ „Ne, marku, ten 
punč platím já!“ Omlouvám se vám čtenáři, 
že jsem si vypůjčil slova dvou sedláků ze hry 
Ladislava Stroupežnického – Naši furianti. 
Vzpomenu si na ně často, když se dívám na 
zasedání zastupitelů našeho města. To, že to 
nebude jednoduché, předvedli někteří 
řádně zvolení zastupitelé již při ustavujícím 
zasedání. Prostě se v určitém okamžiku jako 
jeden muž sebrali a na čas jednání opustili. 
Mě zarazilo to, že snad všichni mají vysoko-
školské vzdělání, a  že by měli vědět něco 
o slušnosti a serioznosti. Vy, kteří některá 
jednání zastupitelstva sledujete, mi jistě dáte 
za pravdu, že vztahy mezi našimi zastupiteli 
v těchto tendencích pokračují po celé stáva-
jící volební období. Mezi sebou si říkají kole-
gové, ale v duchu možná skřípou zubama. 
Tady ale nejde o to, kdo zaplatí rundu punče, 
jde o vážné a zásadní věci, o osud města, 
jeho rozkvět, o  spokojenost či nespokoje-
nost jeho občanů a o to, co všechno oni jako 
zastupitelé, kterým jsme dali naše hlasy, 
často musí udělat. Bylo by tedy na místě hle-
dat směr cest, na kterých je třeba se shod-
nout. Podle stavu v našem zastupitelstvu je 
to ale věc složitá. Při jednání zastupitelstva 
jsme často svědky různých menších či vět-
ších invektiv, narážek a ironií. Někdy mi to 
připadá, že si někteří vyřizují účty a jen če-
kám, že se dozvím „to jsem mu to ale dal“. 
Ono nestačí to, co kolikrát vidíme a slyšíme 
při jednání zastupitelstva, ale dokáže se na-
psat, že starosta „má svoji Čekanovu jede-
náctku“ dokonce do novin – viz březnový 
Ostrovský měsíčník. Také se mi někdy zdá, že 
kromě toho punče, je to jako když se kluci 
hádají o skleněnou kuličku. A přitom jsem 
přesvědčen, že jim to na obou stranách poli-
tického spektra v našem zastupitelstvu myslí 
poctivě a často i pravdivě. Ale proč se ta 
pravda musí říkat ironicky, tak ironicky, že to 
často musí toho, proti komu je ona pravda 
namířena, urážet. A zamysleli jste se někdy 
páni zastupitelé nad tím, co tomu říkáme my, 
vaši voliči? Že příště budeme víc přemýšlet, 
komu vlastně dáme svůj hlas?

Přátelské setkání
Vojtěch Písačka

V  pivnici Dukát proběhne v  pátek 
7. dubna 2017 od 16 hodin přátelské se-
tkání bývalých hráčů a příznivců FK Dukát. 
Na viděnou se těší V. Písačka, M. Hudec 
a J. Svoboda.

Staré náměstí 12, Ostrov

Samozabarvovací brýlová skla 
TRANSITIONS

1+1 ZDARMA

Akce trvá od 1. 3 do 30. 4 2017 • Slevy se nesčítají ani nedají kombinovat s jinou akcí. 
Akce platí na skladové čočky firmy Essilor.

INZERCE

Jednou a dost?
Zdeňka Newiaková, šéfredaktorka

V březnovém čísle Ostrovského měsíčníku pro-
běhla přestřelka názorů zástupců z obou tá-
borů ve vedení města. Tato výměna by mohla 
pokračovat také v čísle dubnovém, avšak nejen 
já, ale i celá redakční rada Ostrovského měsíč-
níku se domníváme, že k tomu nejsou stránky 
tohoto informačního a kulturního magazínu 
určeného pro obyvatele a milovníky našeho 
města příliš vhodné. S prvním dubnem budou 
do provozu uvedeny nové webové stránky Os-
trovského měsíčníku, kde kromě archivu všech 
minulých i nových čísel měsíčníku naleznete 

také informace o způsobu objednání placené 
inzerce, podrobnosti o jednotlivých vydáních 
a také prostor pro zveřejnění článků, které své 
místo v tištěném měsíčníku nenašly. Za sebe 
prosím přispěvatele – buďte ohleduplní ke čte-
nářům i ke mně, a své reakce na reakce na re-
akce (popřípadě další podněty, ohlasy či ná-
měty) prosím směřujte i nadále na e-mailovou 
adresu mesicnik@ostrov.cz avšak do předmětu 
zprávy rovnou uveďte, že máte zájem o zveřej-
nění textu na webu Ostrovského měsíčníku.

Děkuji a přeji příjemné čtení, od dubna také 
na www.ostrovskymesicnik.cz!
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O záměrech vedení města…
Ing. Josef Bílek

Dnes se mi do ruky dostalo březnové vy-
dání Ostrovského měsíčníku, ve kterém 
jsem si se zájmem přečetl příspěvky jak 
opozice, tak vedení města k problematice 
hotelu U Zámku. Pocházím z města s cca 23 
tisíci obyvateli a do Ostrova jsem se přistě-
hoval na důchod, protože manželka je „os-
trovská“, jezdili jsme do Ostrova k jejím ro-
dičům a u Jáchymova máme i chalupu. Mu-
sím konstatovat, že v mém rodišti fungují 
minimálně tři hotely a kolem pěti penzionů. 
To tedy k tvrzení, že Ostrov hotel nepotře-
buje! Argumentace, že hotel je ve Žďáru, 
rovněž neobstojí, protože je to cca 2 km od 
města (opravdu by někteří zastupitelé 
chtěli nechat delegace z partnerských měst 
nechat bydlet na vystrkově?). Dále nesou-
hlasím s tím, že by Ostrov byl turisticky ne-

atraktivní. Samotné staré město, zámecký 
park a  klášterní areál stojí za zhlédnutí. 
Umístění hotelu u  autobusové zastávky 
zvyšuje atraktivitu ubytování snadnou do-
sažitelností Karlových Varů, Jáchymova 
a Božího Daru, případně cyklostezek v okolí 
Božího Daru prostřednictví cyklobusů. Zor-
ganizování odvozu ubytovaných hostů do 
ski areálu Klínovec by v  zimním období 
také neměl být problém. V Ostrově se kaž-
doročně pořádá festival dětských filmů a v 
Karlových Varech Mezinárodní filmový fes-
tival se značnou návštěvností. Navíc se do-
mnívám, že ubytování v Ostrově bude ur-
čitě cenově dostupnější než přímo ve Va-
rech nebo přímo na Božím Daru. Proč by 
měl být tedy hotel neobsazený a prodělá-
vat? Minipivovar a welness navíc zvyšuje 
atraktivitu ubytování! Další otázkou je zda 
ponechat Myslivnu zchátrat a  proměnit 

v ruinu, kterou vyrabují a nakonec zapálí 
bezdomovci? To by byla krásná dekorace 
města k  opravenému zámku a  Paláci 
princů! To by si opozice opravdu přála? Jed-
noznačně proto záměr rekonstrukce Mys-
livny na hotel U Zámku podporuji. Neznám 
však podrobnosti, a pokud je to tak jak pan 
Palivec líčí, musím uznat některé pochyb-
nosti opozice ohledně podnikatelského zá-
měru a nákladů na rekonstrukci. Doufám 
však, že opozice bude skutečně konstruk-
tivní a nebude pseudoargumenty zpochyb-
ňovat záměry vedení města a společně s ve-
dením města, které zase naopak přijme 
některé námitky opozice, se společně do-
pracují k  pozitivnímu řešení. Město veli-
kosti Ostrova hotel potřebuje a má všechny 
předpoklady k tomu, aby tento záměr byl 
úspěšný. Přeji vedení města chladnou hlavu 
a vzájemné porozumění.

Zajet co nejlépe, přeje si krasobruslařka Hanzlíková 
před dvojbojem světových šampionátů

Martina Kučerová, SPR media s. r. o.

Na lednovém mistrovství Evropy v krasobrus-
lení okouzlila úsměvem a bezprostředností. Po 
krátkém programu figurovala při velké mezi-
národní premiéře mezi dospělými dokonce na 
patnácté příčce, nakonec skončila Michaela 
Lucie Hanzlíková na 20. pozici. „Na debut to 
bylo úspěšné. Byla jsem spokojená,“ netají 
17 letá krasobruslařka. V probíhající sezoně má 
před sebou ještě dvě velké výzvy: čeká ji start 
na světovém šampionátu juniorů v krasobrus-
lení v Taipei City na Tchaj-wanu a mistrovství 
světa dospělých v Helsinkách.
(pozn. redakce: Následující rozhovor s talen-
tovanou krasobruslařkou vznikl před Mist-
rovstvím světa juniorů, kde Michaela Lucie 
nakonec obsadila fantastické 16. místo.)
Juniorské mistrovství světa je už skoro za 
dveřmi. Těšíte se nebo jste spíš nervózní?

Maximálně se těším. Myslím, že to bude 
úžasný zážitek a doufám, že i moje jízdy bu-
dou pro diváky úžasným zážitkem. Nikdy 
jsem nezávodila takhle daleko od domova… 
Vlastně ani na dovolené jsem takhle daleko 
nikdy nebyla. Je to asi nejdál, co jsem kdy 
byla. I v tom to bude nové a zase úplně jiná 
zkušenost.
Půjde o  váš první start na mistrovství 
světa juniorů, ale už máte za sebou ev-
ropský šampionát mezi dospělými. Jaké 
budou juniorské cíle?

Můj cíl je stejný jako na mistrovství Ev-
ropy: zajet dobře a postoupit do volných 

jízd. Jiný si nedávám. Vůbec nepřemýšlím 
o konkrétním umístění. Je to přeci jen po-
prvé. Jsem ráda, že jsem se nominovala. 
Vždy chci jet tak, abych si to užila a byla 
spokojená hlavně já a paní trenérka. A my-
slím si, že když budeme spokojené my dvě, 
tak to nemůže dopadnout špatně.
Kdo s vámi letí na Tchaj-wan?

Jen paní trenérka Monika Škorníč-
ková. V nominaci jsou ještě Petr Kotlařík 
a v tanečních párech Nicole Kuzmichová 
a Alexandr Sinicyn, kteří také letí se svými 
trenéry.
Připravujete se na časový posun?

Na Tchaj-wan přiletíme v pondělí a  já 
jedu krátký program až v  pátek, čili od 
úterý do čtvrtka máme tréninky. Vzhle-
dem k aklimatizaci a srovnání se s časovým 
posunem je to podle mě vymyšleno dobře. 
Snad budu mít dost času si na vše zvyknout.
Zjišťovala jste si, jak v  Tchaj-wanu vy-
padá hala?

Úplně ne, ale nějaké informace se ke 
mně dostaly. Má být pro 15 000 lidí a snad je 
dokonce vyprodaná. Prý jim zbývá jen pár 
desítek vstupenek. Takže to bude počtem 
lidí ještě o stupeň větší zážitek, než byl v Os-
travě, což si vlastně ani neumím představit.
Dělali jste pro juniorský šampionát ně-
jaké změny v  programu ve srovnání 
s mistrovstvím Evropy v Ostravě?

Krátký program je úplně stejný. V juni-
orech je nové pravidlo, kdy součástí krát-
kého programu musí být i rittberger, takže 

skoky jsou stejné jako v  Ostravě. I  volná 
jízda v podstatě zůstává. Je zkrácená jen 
o  chorospirálu v  závěru, takže až po po-
slední piruetu jedu stejný program. Žádná 
velká změna.
Jaký vůbec byl váš program od mistrov-
ství Evropy a jak probíhaly přípravy na 
světový šampionát juniorů?

Hned po “Evropě” jsem jela domácí ju-
niorský šampionát, který jsem vyhrála. Pak 
jsme si udělaly pauzu, aby závodů nebylo 
moc. Sezona je dlouhá a přestávka mi do-
cela sedla. Jsem za to ráda. Po pauze se mi 
jezdilo dobře a myslím si, že programy mám 
teď opravdu skvěle najeté.
A plány po juniorském šampionátu?

V podstatě hned týden po “juniorech” 
bych měla letět na mistrovství světa dospě-
lých do Helsinek. Tam se těším tak, že se to 
ani nedá popsat… To je další splněný sen!

Foto: Pavel Lebeda/sport-pics.cz
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A už to zase začalo
Josef Krs

Cyklista junior David Zadák je za rok 2016 
v hodnocení UCI horských kol na 23. místě 
na světě. Po tvrdé zimní přípravě odjel 
11. února na týdenní soustředění silničářů 
do Švýcarského Aigle. Ihned po návratu ab-
solvoval desetidenní trénink na Mallorce, 
kde jezdil denně cca 140 kilometrů s na-
stoupanými 2000 metry. 2.  března odjel 
s oddílem do Itálie. Tam se zúčastnil tří zá-
vodů zařazených do kalendáře UCI, ve Ve-
roně, kde dojel pátý, v Milánu, kde skončil 
skvěle šestý a v Římě. Poté soustředění v To-
skánsku a  další závod, tentokrát ve fran-
couzském Marseille. Cílem všech těchto 
a dalších závodů je vyjetí bodů UCI pro no-

minaci na Mistrovství Evropy, které se koná 
na konci července v Tureckém Istanbulu 
a na Mistrovství Světa, které je v září v Aus-
tralském Cairns. Tam zřejmě pojede z ČR, 
a to s otazníkem, pouze jeden junior.

K  začínající sezóně 2017 držíme Davi-
dovi palce, ať mu to jezdí a drží zdraví.

Ostrovské ledové ostří
Zuzana Hejhalová, předsedkyně klubu, 

SKK Ostrov

Oddíl SKK Ostrov registroval v závodní se-
zóně 2016/2017 celkem 21 závodnic a zá-
vodníků různých věkových kategorií a vý-
konnostních skupin. V uplynulé sezóně se 
trenéři Marek Sedlmajer společně se svou 
ženou Yukiko Sedlmajer a Miroslav Picek 
rozhodli, že závodit se bude „ o 106 “ a tak 
naši závodníci začali hned na domácím os- trovském ledu závody „ O pohár starosty 

města Ostrova “.
Oddíl tvoří závodní děti, které se pravi-

delně účastní nejvyšší celorepublikové sou-
těže Český pohár. Mezi nejúspěšnější repre-
zentanty klubu patří Adélka Štírská a Janička 
Valentová. Závodníci se v  loňské sezoně 
účastnili celkem 13 závodů v České republice, 
ze kterých přivezli celkem 18 medailí.

Věnovat se tomuto sportu neznamená 
pouze bruslení na ledové ploše, podstat-
nou částí je suchý trénink, který zahrnuje 

přípravu gymnastickou, atletickou, baletní, 
taneční a plavání. Krasobruslení je sice in-
dividuální sport, nicméně našim cílem je 
nabídnout všem členům zdravé prostředí 
vyrůst a sportovat v duchu maximální tý-
mové spolupráce.

Jen závody prezentace našich dětí ne-
končí. Ostrovské krasobruslařky a krasob-
ruslaře také můžete vidět na vánočních 
a jarních exhibičních vystoupení. Tímto by-
chom chtěli pozvat všechny, kteří je chtějí 
podpořit a zároveň si užít spojení umění 
a pohybu, na naší každoroční exhibici, le-
tos s názvem THE BEST OF. Konat se bude 
21. dubna od 17.00 hodin na zimním sta-
dionu v Ostrově.

Hurá do lesa! 
Nebo do parku…

Vladimír Ječmen, SKOB Ostrov

Roztál nám sníh a opět se můžeme těšit do 
lesa. Náš oddíl orientačního běhu Ostrov se 
připravuje na novou závodní sezónu. Kaž-
dou středu pořádáme otevřené tréninky na 
mapách v okolí Ostrova, pokud máte zájem, 
můžete se připojit.

23. května se můžete těšit na druhý roč-
ník Rodinného závodu, který se opět usku-
teční v Zámeckém parku v Ostrově. Více in-
formací najdete na našem FB: SKOB Ostrov 
nebo www.skobostrov.webnode.cz.

Trénink v Miláně (foto: trenér Jiří Lutovský)
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POSLEDNÍ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA1

TAJENKA KŘÍŽOVKY
Zdeňka Newiaková, šéfredaktorka OM

Vážení čtenáři,
tajenka křížovky z březnového čísla Os-

trovského měsíčníku, která měla doplnit 
větu „V  ostrovské Městské knihovně se 
23. března představí úspěšný autor…“ zněla: 
Vlastimil Vondruška. Z úspěšných luštitelů 
byl vylosován Jaroslav Janecký z Ostrova, 
který vyhrál dvě vstupenky na Jazzové jaro 
do Domu kultury. Upřímně gratulujeme.

Správné znění tajenky křížovky z tohoto 
čísla, která odtajní významnou událost kona-
nou v našem městě 1. dubna 2017, zasílejte 

nejpozději do pondělí 10. dubna 2017 na 
e-mailovou adresu: mesicnik@ostrov.cz (do 
předmětu uveďte „tajenka duben“), případně 
doneste osobně do podatelny Městského 
úřadu Ostrov (přízemí zámku, Jáchymov-
ská 1, Ostrov) v zalepené obálce s označením 

„Ostrovský měsíčník – tajenka duben“ a s uve-
deným kontaktem na sebe. Ze správných od-
povědí opět vylosujeme výherce, který získá 
vstupenky na zajímavou kulturní akci a bude 
písemně informován a následně uveřejněn 
v květnovém Ostrovském měsíčníku.
Křížovku vytvořila grafická společnost 
Alfasoft s. r. o.

BADMINTON 
TJ OSTROV

Jiří Mácha, předseda oddílu badmintonu

První březnovou neděli se konal 5. ročník 
párovek v M. Lázních. Rekordní účast byla 
v mixech - 25 párů; 16 párů mužských a de-
vět ženských, a představovala sehrát přes 
100 zápasů. Hrálo se „švýcarem“. Ostrov-
ských bylo osm a opět s medailovými vý-
sledky. Nepřetržitou hegemonii prvních 
míst z předchozích ročníků přerušili kole-
gové z  Pardubic. Přesto dvě stříbrné me-
daile a tři umístění do 6. místa byly velmi 
dobré. Pohodové prostředí a  pořadateli 
zvládnutá organizace přispěla k hladkému 
průběhu turnaje. Příznivce badmintonu 
bychom rádi pozvali 25. března do haly TJ 
na celostátní turnaj GPC dospělých.
Výsledky ostrovských hráčů:
ČM: 2. Šula st. - Mojtek; 5. Mácha - Žemlička; 
ČŽ: 5. Šulová - Müllerová; 9. Karbulková – 
Fenclová; Mix: 2. Šula Fab. - Müllerová; 
6. Šula st.- Šulová; 11. Žemlička - Karbulková

Více informací o oddílu na: www.bad-
ostrov.estranky.cz

inzerce

ODVEZU

PŘEVOZY VĚCÍ OBČANŮM 

V OSTROVĚ 350 Kč/hod.

FIREMNÍ ZÁKAZNÍCI VÍTÁNI.

VELKOU DODÁVKOU
DOVEZU

VOLEJTE: 777 877 067




