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ZMĚNA VE VEDENÍ MĚSÍČNÍKU
Zdeňka Newiaková

Milí čtenáři Ostrovského měsíčníku,
v  několika posledních číslech jste si 

mohli všimnout článků s  mým jménem 
a informací, že jsem tiskovou mluvčí města 
Ostrov. Od Nového roku vystřídám Irenu 
Janečkovou (které tímto moc děkuji za veš-
kerou pomoc a  informace, které mi k ve-
dení měsíčníku poskytla) na pozici šéfre-
daktorky měsíčníku. Věřím, že tuto změnu 
jako čtenáři nepocítíte, ráda bych jej vedla 
a  psala stejně, jako tomu bylo doposud, 
takže se prosím neobávejte žádných novot. 
Jediná změna, která nastane díky přechodu 
informačního magazínu z  režie Domu 
kultury pod Město Ostrov, a kterou bych 
ráda zmínila, bude v kontaktní adrese pro 
odesílání článků a námětů. Nová adresa je 
mesicnik@ostrov.cz a platí jak pro příjem 
příspěvků, tak pro placenou inzerci.

Do nového roku vám přeji pevné zdraví, 
spoustu pohody a klidu s rodinou či přáteli 
a hlavně čas na relax. Ten si já, jak už foto-
grafie napovídá, užívám s mou koňskou lás-
kou Tiffankou, téměř šestiletou mérenskou 
slečnou.

Od 1. ledna je vydavatelem Ostrovského měsíčníku Město Ost-
rov a novou šéfredaktorkou Zdeňka Newiaková, tisková mluvčí 
Městského úřadu Ostrov. Tyto změny s sebou přinášejí i změnu 
adresy pro zasílání příspěvků.
ZMĚNA ADRESY PRO ZASÍLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ A INZERCE!
Od 1. ledna 2017 zasílejte prosím všechny žádosti o inzerci a pří-
spěvky pro Ostrovský měsíčník na tuto adresu: mesicnik@ostrov.cz; 
ručně psané nebo vytištěné příspěvky odevzdávejte v Podatelně 
Městského úřadu Ostrov (v přízemí zámku) v zalepené obálce, 
označené nápisem „Ostrovský měsíčník“. Na uvedenou adresu 
mesicnik@ostrov.cz zasílejte (případně doneste do Podatelny) 
rovněž znění tajenky soutěžní křížovky.
Vážení a milí čtenáři, pravidelní přispěvatelé! Děkuji vám všem za 
spolupráci v uplynulém dvouletém období, kdy jsme se „setká-
vali“ prostřednictvím vašich příspěvků a Ostrovského měsíčníku. 
Pracovala jsem s vámi ráda, ale – jak říká stará známá moudrost – 
změna je život. Děkuji i za milá slova a přání, která jste mi posílali 
koncem mého pracovního období. Také já vám přeji v roce 2017 
(i v dalších letech) hodně štěstí, spokojenosti a úspěchů.

POZOR – DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Irena Janečková
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ADVENTNÍ VÍTÁNÍ MIMINEK

Pavlína Lišková, radní (RC Ostrůvek)

Třetí adventní neděli 11. prosince se v ob-
řadní síni Staré radnice konalo poslední 
Vítání miminek v roce 2016. Jako zástup-
kyně města (radní) jsem přivítala spo-
lečně se sudičkami Rodinného centra Os-
trůvek nové ostrovské občánky: Domi-
nika Zemana, Jakuba Horňáka, Miu Za-
chovskou, Adrianu Balogovou, Dianu 
Dubovou, Rosalii Prejsovou, Ellen Gu-
twirt, Ondřeje Cílka, Annu Rzehakovou, 
Daniela Pance, Michaelu Krejčíkovou, Ve-
roniku Zelenou a Valerii Hylasovou.
Většina miminek jako obvykle absolvo-
vala obřad v dobré náladě, některá zapla-

kala, ale většina jich spinkala v náručí ma-
minky nebo pózovala při fotografování 
v kolébce. Jak už bývá dobrým zvykem, 
vítání se neúčastní jenom rodiče dětí, ale 
i  široká rodina. Právě pro babičky a dě-
dečky to bývá dojemný zážitek a  záro-
veň krásná vzpomínka i díky fotografiím 
Shaker studia a  videozáznamu TV Ost-
rov, které dostane každá rodina dárkem 
od města Ostrov. Dále každé miminko 
obdrželo pamětní list, maminky kytičku 
a další drobné dárečky od Koruny Prali-
nes, kavárny Caffíčko a Rodinného centra 
Ostrůvek. Rodičům přejeme zdraví, štěstí 
a radosti ze svých dětí a na další miminka 
se těšíme v březnu 2017.

ROZPOČET 2017
Ing. Jan Bureš, klub zastupitelů za ODS

Rozpočet na rok 2017 byl koalicí ČSSD, 
KSČM a TOP09 schválen. Jako opozice jsme 
chtěli, aby se vrátil k přepracování a sešlo se 
k němu pracovní zastupitelstvo, ale jako ka-
ždý rok jsme byli 11 hlasy odmítnuti. Dů-
vodů, proč jsme nemohli rozpočet podpo-
řit, je více, z těch hlavních bych zmínil:
• z rozpočtu jde historicky nejméně pro-

středků na investice  – necelých 10 %, 
v minulosti to bývalo obvykle přes 25 %,

• rozpočet je prakticky deficitní, protože 
20 miliónů má být financováno z hypo-
tetického přebytku rozpočtu roku 2016,

• neúměrně rostou peníze na platy úřed-
níků (od roku 2015 narostly už o 20 %), 
což není způsobeno jejich vysokými 
platy, ale tím, že zaměstnanců na úřadě 

stále přibývá. Mnohdy jde o zbytečné 
pozice, kterým se pak vymýšlí práce,

• investice na městský hotel Myslivna 
(5 000 000 Kč), když nikdo ani neví, kolik 
to vlastně bude stát,

• částka 1 250 000 Kč na květinovou výz-
dobu,

• masivní nárůst prostředků na propagaci 
města – 750 000 Kč (ještě r. 2015 to bylo 
178 000 Kč),

• na druhé straně je rapidní snížení peněz 
na opravy útulku pro psy,

• v rozpočtu nám chybí příprava výstavby 
tělocvičny u ZŠ J. V. Myslbeka, kterou 
tato škola zoufale potřebuje,

• a jako vrchol plýtvání nám přišla částka 
300 000 Kč na slavnostní otevření zámec-
kého hotelu, restaurace a pivovaru – My-
slivny.

Ilustrační foto: Archiv RC Ostrůvek

PREZENTACE 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Triáda komunitního plánování

Jitka Capková, DiS.

Veřejná prezentace sociálních služeb pod 
názvem „Interaktivní den sociálních slu-
žeb“ se uskutečnila loni 7.  prosince ve 
Dvoraně MěÚ Ostrov. Cílem akce bylo 
poskytnutí přehledu jednotlivých soc. 
služeb, jež jsou občanům města Ostrova 
a okolí dostupné, a získat tak informace 
přímo od samotných poskytovatelů. Byly 
zde představeny nabízené služby: Pečova-
telská služba, pobytové služby pro seni-
ory, Denní stacionář, Osobní asistence, 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s  dětmi, Terénní programy, Manželská, 
rodinná a občanská poradna, Linka dů-
věry, Sociálně aktivizační služby pro seni-
ory a osoby se zdravotním postižením, aj. 
Návštěvníci si zde mohli také vyzkoušet, 
jaké překážky čekají na lidi se zdravotním 
postižením, např. chůzi s bílou holí s klap-
kami na očích nebo náročnost jízdy na 
invalidním vozíku. V  rámci základního 
sociálního poradenství zde byla možnost 
nechat si vypočítat životní minimum ro-
diny a pomoc při posouzení, zda jsou spl-
něny podmínky pro insolvenci. Všem zú-
častněným děkujeme.

Foto: Archiv MěÚ Ostrov
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ZE ZÁZNAMŮ MĚSTSKÉ POLICIE
Ladislav Martínek, zást. velitele MP

5. LISTOPADU 13.06 hod.
Správkyně jedné ostrovské ubytovny nahlá-
sila, že v horním patře vychází kouř zpod 
dveří a na nájemnici se nemůže dobouchat. 
Po příjezdu hlídka kontaktovala ženu, která 
přišla otevřít. Starší žena měla v  ruce ple-
chovou nádobu, kde bylo spálené listí a pa-
pír a vycházelo z ní velké množství kouře. 
Žena se prý pokoušela prastarou metodou 
vyhnat z obydlí pavouky. Po vyvětrání míst-
nosti a následné rozmluvě s ženou a správ-
kyní bylo pojato podezření, že žena není 
psychicky v pořádku. Dotyčná hlídku dob-
rovolně následovala do služebního vozidla 
a byla převezena k vyšetření na psychiatrické 
oddělení nemocnice Ostrov, kde se pode-
zření potvrdilo; žena byla hospitalizována.

14. LISTOPADU 18.50 hod.
Hlídka přijala anonymní tel. oznámení, že 
v restauraci U Kulaté báby je muž, který vul-
gárně napadá obsluhu i  hosty restaurace. 
Hlídka na místě zjistila agresivního muže, 
který odmítal spolupracovat, a  jeho agre-
sivita stoupala. Několikrát byl vyzván, aby 
svého jednání zanechal. Nejenže na tyto 
výzvy nereagoval, ale pokusil se dokonce 
jednoho ze strážníků napadnout. To se 
mu však nevyplatilo a byl strážníky hmaty 
a chvaty sveden na zem, kde mu přiložili 
pouta. Hlídka chtěla muže převézt na pro-
tialkoholní záchytnou stanici v Sokolově, ale 
ještě před odjezdem si muž začal ve vozi-
dle způsobovat poranění boucháním hlavy 
o sklo a další části interiéru. V tomto byl ve-
lice úspěšný a následně začal na strážníky 
plivat svou krev. Ta dokonce jednomu ze 
strážníků zasáhla oči a ústa. Poté začal po-
žadovat přítomnost PČR. Proto přednostně 

putoval na služebnu PČR Ostrov, kde mu 
naměřili v dechu 2,03 promile alkoholu. Byla 
přivolána RZS a na místě provedla ošetření. 
To však muži přišlo jako nedostačující, proto 
byl za asistence obou hlídek převezen do 
nemocnice. Ani zde agresivní chování muže 
nepřestávalo a uštědřil personálu i hlídkám 
nespočet vulgarismů. Po ošetření byl převe-
zen hlídkou PČR Ostrov za asistence hlídky 
MP na záchytnou stanici, kde opět odmítal 
spolupracovat a musel být pro agresivitu 
a další pokusy o sebepoškozování přikurto-
ván k lůžku.

25. LISTOPADU 12.32 hod.
Oznámení o  výbuchu v  rodinném domu 
v ul. Nejedlého s tím, že hasiči jsou již vyro-
zuměni. Hlídka na místě zjistila, že v domě 
došlo nejspíš k výbuchu nabíječky na auto-
baterie, od které pak začal hořet regál s ná-
řadím a stropní trámy. Ještě před příjezdem 
hlídky MP se však duchapřítomnému maji-
teli domu podařilo požár uhasit ručním hasi-
cím přístrojem. JSDH Ostrov po příjezdu pro-
vedla kontrolu zasaženého místa a konstato-
vala, že již nehrozí žádné nebezpečí a požár 
je definitivně uhašen. Jenom díky rychlému 
zásahu majitele domu se požár obešel bez 
větších škod a újmy na zdraví.

V rámci usnadnění práce v terénu zakou-
pila MP Ostrov svým strážníkům dva tab-
lety, opatřené mobilní verzí evidenčního 
systému MP. Díky nim má hlídka stráž-
níků neustálý přístup do systému MP 
a zrychlí se tak její práce v terénu i na slu-
žebně. Takže pokud uvidíte venku stráž-
níka s tabletem v ruce, věřte, že si nehraje, 
ale pracuje.

Dne 5. prosince se konala na ZŠ Ost-
rov, příspěvkové organizaci za pomoci 
MP Ostrov Mikulášská besídka, která 
měla u  žáků velký úspěch a  proto děti, 
na oplátku za sladkosti, věnovaly na slu-
žebnu MP hezké obrázky s mikulášskou 
a vánoční tematikou.

STATISTIKA Z UDÁLOSTÍ:
počet zjištěných přestupků: 155, z toho 45 
projednáno blokově a  uděleno 11 300 Kč 
na pokutách; osoby umístěné na PAZS: 1, 
přijatá oznámení od občanů: 129, kontroly 
osob: 93, odchycení volně běhající psi: 15.

Požadujeme SPŠ nebo vyuèení v oboru nástrojaø, popø. v pøíbuzných oborech
Základní znalosti v oboru elektro (§50 výhodou)
Základy práce na PC, øidièský prùkaz sk. B.

Ostrov
Dukelských hrdinù

1357
www.sicistrojevik.cz

tel: +420 353 821 923

STROJE A TECHNIKA

Vladimír Vik

mob: +420 602 455 247

GALANTERIE

Petra Viková
tel: +420 353 822 480

mob: +420 724 264 776

Nová øada šicích strojù BROTHER
Vyøezávací stroje ScanCut

Hledáme mechanika textilních strojù
pro prodejnu v Ostrovì

NOVINKY

Zájemci se mohou obracet na níže uvedené kontakty
nebo na e-mail: info@sicistrojevik.cz

INZERCE

VÝSLEDEK TŘÍKRÁ‑
LOVÉ SBÍRKY

Mgr. Tomáš Fexa, ředitel OCHO

Co se nám podařilo vybavit za Tříkrálo‑
vou koledu 2016?

Při loňské koledě bylo vybráno celkem 
147 012 Kč, z těchto finančních prostředků 
se Oblastní charitě Ostrov vrátilo dle pravi-
del sbírky 65 % tj. 96 000 Kč, které byly po-
užity na Záměr sbírky: Vybavení dalších 18 
lůžek v rámci projektu „Navýšení kapacity 
Domova pro seniory v Ostrově“.

Zakoupili jsme konkrétně pět repasova-
ných el. ovládaných polohovacích postelí 
vč. matrací, dále pět nočních stolků, dvě 
venkovní dřevěné, bytelné zahradní sestavy 
a jeden regál.

Děkujeme vám, kdo jste nám při Koledě 
otevřeli svá srdce a pomohli jste nám zvlád-
nout další krok při zajišťování vybavení pro 
naše nové klienty!
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY
TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s.

Jitka Capková, DiS.

V rámci komunitního plánování soc. služeb 
představujeme v každém čísle OM nabídku 
sociálních a  souvisejících služeb. Své ná-
měty, připomínky či doporučení, týkající se 
oblasti soc. služeb ve městě, můžete zasílat 

na: jcapkova@ostrov.cz; 
za všechny podněty, které 
mohou přispět k případ-
nému zlepšení nabídky 
soc. služeb ve městě, pře-
dem děkujeme.
TyfloCentrum Karlovy 
Vary, o.p.s.
Posláním naší společ-
nosti je pomoc a  pod-
pora lidí se zrakovým 
handicapem s  cílem 
usnadnění, zkvalitnění 
jejich běžného života a integrace do spo-
lečnosti prostřednictvím registrovaných 
soc. služeb v regionech Ostrov, Karlovy 
Vary, Sokolov a  Cheb. V  ostrovském 
středisku poskytujeme bezplatně soci-
álně-aktivizační služby pro smysluplné 
naplnění volného času, udržení fyzické 
a psychické kondice a navázaní nových 
kontaktů, služby sociální rehabilitace 
za účelem podpory rozvoje dovedností 
a schopností osob se zrakovým handica-
pem a základní soc. poradenství v návaz-
nosti na získání finančních příspěvků na 

péči, mobilitu, kompenzačních pomůcek 
a průkazek ZTP, ZTP/P. Do našich služeb 
patří i hrazená průvodcovská služba pro 
doprovody k lékaři, na úřady či pomoc při 
nákupech s klienty a předčitatelská služba 
pro pomoc s  vyřízením korespondence, 
vyplněním formulářů či přečtení denního 
tisku nebo knih, jež činí 90 Kč/hod.

KONTAKT: Najdete nás v Ostrově pod 
koupalištěm v „Penzionu pro seniory“ pa-
vilon A ve všední dny 8.00–17.00 hod., na 
emailu: ostrov.tyflocentrum@seznam.cz 
nebo tel. 353 674 103.

OSTROVŠTÍ HASIČI V LISTOPADU
Milan Kuna, JSDH (linka 150)

V listopadu jsme zasahovali celkem 17krát. 
K dopravní nehodě dvou osobních vozidel 
na obchvatu města jsme byli vysláni spo-
lečně s jednotkou HZS KV, naše jednotka 
provedla kontrolu dalších několika do-
pravních nehod, které se staly v opačném 
směru. V Horním Žďáru na křižovatce na 
Hluboký jsme likvidovali následky nehody 
osobního auta, které tam narazilo do 
plotu RD, kdy došlo k úniku provozních 
náplní. S jednotkou HZS KV jsme zasaho-
vali u dopravní nehody auta mezi Kysel-
kou a Dubinou. Na Hlavní třídě došlo k ne-
hodě os. auta a dodávky, kde došlo k úniku 
provozních náplní vozidla. Na místo při-
jela i  ZZS Jáchymov a  převezla jednu 
osobu do nemocnice k ošetření. Naši po-
moc si vyžádala posádka ZZS Jáchymov 
v ul. S. K. Neumanna a Kollárova při trans-
portu pacienta do sanity. V Horním Žďáru 
jsme likvidovali na půdě rodinného domu 
vosí hnízdo a v Jáchymově na kruhovém 
objezdu jsme zjišťovali druh uniklé látky, 
šlo o znečištěnou vodu. V Radošově jsme 
s jednotkami HZS KV a SDH Kyselka likvi-

dovali požár truhlárny, v K. Varech ve Sva-
hové ul. jsme s jednotkami HZS KV, SDH 
Stará Role a Chodov likvidovali požár bytu 
v obytném domě, na Velkém Rybníku ho-
řel plastový kontejner. K  požáru garáže 
v ul. Nejedlého jsme vyjeli společně s jed-
notkou HZS KV. V ulici U Nemocnice byl 
ohlášen požár garáže, na místo vyjela naše 
jednotka společně s HZS KV, JSDH Hájek, 
stejně tak na požár v Městské knihovně 

Ostrov, na místech jsme ale zjistili, že se 
jedná o planý poplach. V novém výrobním 
závodě na Karlovarské ul. hořel sklad, na 
místo přijely jednotky HZS Karlovy Vary, 
SDH Ostrov a Jáchymov. Na místě vyply-
nulo, že se jedná o  prověřovací cvičení 
s úkolem prověřit dojezdové časy jedno-
tek PO a připravenost hasičů zasahovat 
v  takovýchto výrobních a  skladovacích 
areálech.

Zasahovali jsme u dopravní nehody na obchvatu města. | Foto: Archiv JSDH Ostrov

Pomáháme lidem se zrakovým postižením.
Foto: Archiv TyfloCentra KV
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KALENDÁŘ AKCÍ 
ZUŠ OSTROV

MgA Ondřej Šulc

24. ledna 17.00 hod., sál ZUŠ
Interní koncert

AKCE MIMO OSTROV:
11.–31. ledna
Výběr z hroznů, výstava výtvarného oboru 
v  galerii Duhová paleta, Karlovy Vary – 
Rybáře, vernisáž 11. ledna 17.00 hod.

HOP–HOP 
V DIVADLE MINOR

MgA Ondřej Šulc

Kampaň na podporu četby „Rosteme s kni-
hou“ probíhá v rámci projektu Čtenář na 
jevišti. Projekt je zaměřen na scénická čtení; 
loni vybral z 66 přihlášených scénických 
čtení pět nejlepších, která byla 12. prosince 
uvedena v pražském divadle Minor. Mezi 
pěti vybranými byl i soubor HOP–HOP se 
scénickým čtením z knihy absolventa to-
hoto souboru Honzy Vojtka „Řeka s  roz-
puštěnými vlasy“. Gratulujeme Karolíně Joo, 
Lucii Ratajčákové, Tadeáši Novákovi i reži-
sérce Ireně Konývkové.

ZŠ OSTROV
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Mgr. Jana Kopecká

V  listopadu proběhlo na škole třídní 
a školní kolo EVVO soutěže. Krajská soutěž 

„Odpady a recyklace, to je naše inspirace“ se 
pak uskutečnila rovněž na naší škole a zú-
častnilo se jí pět škol. Soutěž financoval 
Karlovarský kraj a školy se umístily takto: 
1. místo obsadili žáci ze Sokolova, 2. místo 
patří našim žákům: Kuba Gaidarus, Ště-
pánka Školoudová a Jiří Filo, 3. místo vybo-
jovali žáci z Bochova, 4. místo si odnesli 
žáci z K. Varů a 5. místo získali žáci z Tou-
žimi. Soutěž organizovala Lenka Arnol-
dová. Historický Ostrov, památky města 
a okolí si žáci připomněli při vycházkách, 
zaměřených právě na historii Ostrova. Na-
vštívili Letohrádek, MK, zrekonstruovaný 
park, kostel Zvěstování Panny Marie, Kláš-
terní areál a poté své poznatky vyhodnotili 
a zpracovali v projektu „Putování historic-
kým Ostrovem“. Zajímavým zpestřením 
výuky byl i Den zdraví, kdy III. a V. třída vy-
užila pozvání k návštěvě Nemocnice Ost-
rov. Žáci si vyzkoušeli záchranu člověka 

v bezvědomí, připomněli si důležitá čísla 
tísňových linek, naučili se správnému čiš-
tění rukou, zajímavé byly i ukázky crash 
testů. Prosinec se nesl v duchu Vánoc a žáci 
se svými učiteli vytvářeli výrobky na vý-
stavy, soutěže a vánoční trhy. Zúčastnili se 
soutěže v MDDM s tématem Anděl, dále 
vystavovali a  soutěžili „O  nejhezčího an-
děla“ v  kostele Zvěstování Panny Marie 
a  výrobky nechyběly ani na výstavě bet-
lémů. Rovněž se žáci dozvěděli výsledky 
výtvarné soutěže „Hrajeme si s odpady“. Je 
to projekt Karlovarského kraje a  společ-
nosti EKO–KOM, a. s. Žáci III. třídy Lenky 
Arnoldové získali třetí místo a  těšili se 
z pěkné odměny v podobě výletu, který 
uskuteční v květnu. Se školou se pak žáci 
rozloučili vánočními trhy a vánočním vy-
stoupením pro rodiče v prostorách býva-
lého MěÚ. Sálem se rozezněl dětský zpěv 
v podobě vánočních písní a koled a navodil 
tu správnou vánoční atmosféru. Přejeme 
všem pedagogům, zaměstnancům, žákům, 
rodičům a  ostatním příznivcům školy 
správné vykročení do nového roku 2017.

ZŠ MÁJOVÁ
Mgr. Michaela Budaiová

V předvánočním, adventním čase se naši 
žáci zúčastnili několika zajímavých akcí, jež 
stojí za pozornost. Třídy 2. B, 2. C, 3. C, 4. 
A i 4. B se zapojily pod vedením svých uči-
telek do soutěže, kterou vyhlásil Městský 
dům dětí a mládeže Ostrov. Výše jmeno-
vané třídy spolu s 1. A a 5. A se zúčastnily 

soutěže vyhlášené Klášterem Ostrov. Obě 
soutěže nesly téma „Anděl“. Další soutěž 
byla vyhlášena Karlovarským krajem: sou-
těž Hrajeme si s odpady a Recyklohraní, za-
pojila se třída 2. C a třída 5. A. Mladší žáci 
vytvořili vánoční ozdobu a ti starší zvládli 
dokonce vánoční betlém. Třída 2. C získala 
krásné druhé místo. Gratulujeme! Obě 
čtvrté třídy se rovněž v prosinci vydaly do 
Karlových Varů do Světa záchranářů na 
kurzy dopravní výchovy. Svůj výlet žáci do-
plnili i exkurzí v Becherovce a návštěvou 
Vánočního domu. Májová sluníčka repre-
zentovala naši školu po celý advent a pod-
pořila také charitativní akci Běh s čelovkou. 
Naši školu reprezentují nejen žáci školy, ale 
i naši pedagogové. V prosinci se konal Vá-
noční turnaj ZŠ ve volejbale. Utkalo se šest 
týmů a naši sportovci (Eva Justová, Adéla 
Křižičková, Lenka Vondráčková, Rudolf Ra-
doň, Luděk Petráň, Vlastimil Šetka a host 
Milan Vaněček) se umístili na druhém 
místě. Také jim gratulujeme! Závěrem mi 
dovolte popřát všem dětem, rodičům 
a  přátelům školy šťastný a  úspěšný rok 
2017. Více na: www.3zsostrov.cz

INZERCE

32. RYBÁŘSKÝ PLES

V SOBOTU 4. ÚNORA 2017
od 20.00 do 3.00 hodin

Hudba
Společenský sál: 

Taneční orchestr SONET M. Němečka 
Taneční vystoupení souboru 

manželů Horákových z K. Varů 
Kavárna: diskotéka

Tradičně bohatá tombola vč. živých ryb

Dům kultury v Ostrově

Předprodej v Infocentru Domu kultury od: 13. ledna
Vstupné: společenský sál 200 Kč, galerie a kavárna 150 Kč

←

Dětmi vyrobený Mimožíšek jim zajistil druhé místo 
v krajské soutěži. | Foto: Drahomíra Šafránková
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ROZHOVOR S LUKÁŠEM LERCHEM
Výtvarné dílo jako cesta k řešení problému

MgA Ondřej Šulc

Žáci ZUŠ získali v  listopadu ocenění na 
výstavě k výročí osvobození Skopje v Ma-
kedonii. Výstava se jmenovala „13.  listo-
pad“ podle dne, kdy r. 1944 makedonská 
osvobozenecká armáda osvobodila Skopje. 
O výstavě a přístupech k tvorbě jsem si po-
vídal s učitelem oceněných žáků Lukášem 
Lerchem.
Jak vůbec probíhají takové výtvarné 
soutěže?

Existují v podstatě tři typy soutěží. Buď 
je úplně volné téma a každý může vytvo-
řit a poslat jakoukoli práci. Pak může být 
hlouběji zadané téma, kde ale hrozí, že se 
účastník zaměří na nějakou část daného 
tématu a to nemusí být zrovna v souladu 
s představou poroty, která to téma hodnotí. 
U těchto soutěží (a takto jich probíhá vět-
šina) se vždy jen pošlou výtvarná díla a po-
tom přijde vyjádření poroty uspěl/neuspěl. 
Třetím typem, který mám nejradši, protože 
má potenciál zlepšovat tvorbu účastníků 
a účastnic, je soutěž se zadaným tématem, 
ovšem v rámci soutěže je i prezentace a ob-
hajoba práce před porotou. Podle diskuse 
s porotou pak postupující účastník-účast-
nice může svůj koncept díla přetvořit, do-
dělat, i když na to má jen velmi málo času 
před konečnou výstavou. V tomto případě 
se ale většinou jedná o celé projekty, kon-
cepty a instalace, ne o jednotlivá díla.
Tato soutěž byla zadaná jak?

Téma bylo volné, takže jsme mohli vybí-
rat i z hotových prací, ale i přes krátký ter-
mín dokončení (na práci byl necelý měsíc) 
vznikly i práce jen pro tuto výstavu. Ome-

zení bylo pouze ve velikosti a prostoru. I tři 
oceněné práce byly každá úplně jiná. Jednak 
tam byla oceněná počítačová grafika Trieu 
Viet Hoanga v žánru komiksu, s propraco-
vaným světlem, hodně barevná a celá vy-
pracovaná v počítači. Pak hodně energická 
malba špachtlí a asi nejrozměrnější malba, 
která se na té výstavě ocitla, od Vladimíry 
Brabcové. Třetí oceněná byla černobílá 
krajina od Karolíny Fikáčkové, velmi citlivá 
a jemná malba tuší rozmývaná v odstínech 
šedé na hnědém papíře.
Ty při práci v hodinách vycházíš také 
z nějakého tématu, nebo nacházíš téma 
vždy k metodě práce, kterou chceš 
probírat?

Máme většinou dlouhodobější téma. 
Někdy je téma člověk, loni jsme měli téma 

Malý princ, ale tématem a inspiračním zdro-
jem se pro nás může stát i hudba, dějiny 
umění nebo tvorba úplně jiného vlastního 
světa. Výuka je tedy spíš projekt s průřezo-
vým tématem, na které navazuji výtvarné 
techniky, tak abychom se dívali kreativně 
na nějaký problém a snažili se ho nahléd-
nout ze všech stran a úhlů. Je také zajímavé 
a obohacující pracovat na jednom tématu 
s různými ročníky, třeba pětiletých a dva-
náctiletých. Jejich práce se potom navzájem 
ovlivňují a inspirují. Každá hodina tak může 
začínat prohlídkou děl toho druhého roč-
níku a nasáváním inspirace, případně kriti-
kou. Žáci a žákyně jsou tak zároveň tvůrci 
i kritiky a neustále probíhá tvorba i recepce.
Od tohoto školního roku pracuješ i se 
seniory, jak probíhá práce s nimi?

U seniorů není potřeba vytvářet tak sil-
nou podpůrnou motivační strukturu, pro-
tože senioři a seniorky přicházejí a chtějí 
tvořit. Jsou do tvorby nadšení, takže nemu-
síme pracovat s dlouhodobými tématy. Sa-
mozřejmě jsou na různé úrovni dovednosti, 
ale přeci jen se jim motorika a technika daří 
zvládat rychleji a snadněji než dětem. Při-
cházejí si pro impuls do další tvorby, pro 
vnější pohled, pro konstruktivní kritiku 
a mají velkou touhu po kráse. Pro mne je 
úžasné sledovat, jak přicházejí silné osob-
nosti, a ty osobnosti se samozřejmě promí-
tají do výrazu jejich tvorby. Přicházejí i s ná-
zorem na současnou vizuální kulturu. Mají 
své oblíbené autory, znají je a jsou schopny 
pojmout a přijmout vizuální kulturu v celé 
odborné šíři.
Díky za rozhovor.

Studentky seniorky kreslí portrét. | Foto: Mgr. Lukáš Lerch

Žačka výtvarného oboru (vlevo) připravuje grafický tisk | Foto: Mgr. Lukáš Lerch
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ZŠ A MŠ OSTROV, 
MYSLBEKOVA

Mgr. Zdena Nováková

Prosinec byl pro naše žáky plný akcí. Mi-
kuláš s čerty a anděly byli příjemným na-
rušením výuky. Děti ze školní družiny se 
zúčastnily soutěží s čerty na odpoledním 
Čertovském klání. Školní družina si ozdo-
bila soutěžní vánoční stromky v parku 
při Vánočním stromkování a my jim bu-
deme držet palce, aby právě jejich stro-
mečky byly ty nejhezčí. Některé třídy 
I. stupně si v rámci výuky vyrobily písko-
váním krásné vánoční obrázky. V soutěži 
Superčtenář si první tři místa vyčetli žáci 
našich tříd 4. A, 5. B a 2. B. Počty bodů, 
které všechny tyto třídy získaly, velmi 
převyšovaly ostatní zúčastněné třídy. 
V mateřské škole si rodiče mohli vyrobit 
vánoční ozdobičky společně se svými 
dětmi při tvořivé dílničce. O dalších ak-
cích a aktivitách naší školy se můžete do-
číst na: www.zsamsostrov.cz

Předvánoční spěch a shon v lednu vy-
střídají písemné práce a  zkoušení, pro-
tože do pololetního vysvědčení zbývá 
už jen měsíc. Proto všem žákům dr-
žíme palce a přejeme jim v novém roce 
mnoho úspěchů.

GYMNÁZIUM OSTROV
Pozvánka na Den otevřených dveří

Mgr. Jiří Fresser

Zveme všechny zájemce o  studium, sou-
časné i bývalé studenty gymnázia, rodiče 
studentů a širokou veřejnost na Den ote-
vřených dveří, který proběhne v  sobotu 
14. ledna od 9.00 do 13.00 hod. Budete si 
moci prohlédnout učebny, jejich vybavení, 
vyzkoušet si nejrůznější přístroje a učební 
pomůcky a naši pedagogové vás rádi se-
známí s výukou na gymnáziu. Informace 
o přijímacím řízení se dozvíte ve sborovně 
školy na pavilonu B.

Pro školní rok 2017/2018 otevíráme dvě 
třídy osmiletého studia a jednu třídu čtyř-
letého studia. Všichni uchazeči absolvují 
jednotné testy z  českého jazyka a  litera-
tury a matematiky. Stejně jako v loňském 
roce, nabízíme i letos pro žáky základních 
škol, kteří podají přihlášku na naši školu, 
přípravné kurzy na tyto zkoušky. Jejich 
obsahem bude řešení testů společnosti 
CERMAT a  jejich následný rozbor pod 
vedením pedagogů gymnázia. Kurzy jsou 
zdarma. Bližší podrobnosti o  organizaci 
těchto kurzů i přijímacích zkoušek najdete 

na webových stránkách: 
www.gym ostrov.cz

Zároveň vás zveme na 
prezentaci 3D laboratoře, 
která byla vybudována 
v rámci projektu Podpora 
přírodovědného a  tech-
nického vzdělávání v  Kar-
lovarském kraji. Seznámíte 
se s moderními výukovými 
technologiemi, které žá-
kům umožňují zkoumání 
přírodních zákonitostí 
zcela novým a pro ně atrak-
tivním způsobem.

ZUŠ OSTROV
MgA Ondřej Šulc

ZÁPIS DO STUDIA SENIORŮ
ZUŠ Ostrov vypisuje zápis do studia seniorů 
pro školní rok 2017/18 do oborů:

1. hudebního: jedna vyučovací hodina 
týdně, individuální výuka, hra na zvolený 
nástroj

2. výtvarného: tři vyučovací hodiny 
týdně ve skupině min. pěti studentů. Stu-
dium v  celém spektru plošných i  prosto-
rových výtvarných technik pod vedením 
pedagoga či možnost konzultace tvorby 
vlastního zaměření

3. tanečního: dvě vyučovací hodiny 
týdně ve skupině min. pěti studentů. Část 
bloku je věnována protahování a  zlep-
šování mobility těla, v druhé části je dán 
prostor pro tvůrčí přístup dle vlastních 
možností a přirozených dispozic každého 
studenta, který může vést až k drobným 
kompozičním celkům.

4. literárně‑dramatického  – rozhla‑
sová tvorba: tři vyučovací hodiny ve sku-
pině minimálně pěti studentů; tvorba 

uměleckých, příp. i  dokumentárních roz-
hlasových pořadů; pro odvážnější i tvorba 
dramatických výstupů – monolog, dialog

Studium je pro uchazeče od 60 let 
věku. Výuka vždy v dopoledních hodinách. 
Školné dotuje Město Ostrov, každý stu-
dent zaplatí 100 Kč zápisné na školní rok. 
Studenti výtvarného oboru si nosí mate-
riál, studenti hudebního oboru svůj nástroj 

(škola je schopna zapůjčit pouze B-trubku, 
pozoun, lesní roh, violoncello, kontrabas).

Přihlášky je možno vyzvednout a záro-
veň odevzdat v kanceláři školy denně 7.00–
11.00 hod., v pondělí a středu 12.00–17.00 
hod., v úterý a čtvrtek 12.00–15.00 hod. Stá-
vající studenti mohou vyplnit přihlášku na 
své vyučovací hodině a odevzdat ji přímo 
pedagogovi.

Studentky tanečního oboru | Foto: MgA Ondřej Šulc

Foto: Archiv gymnázia
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SPŠ OSTROV
Studenti SPŠ Ostrov ve znalostech o energetice vítězí

Mgr. Lenka Bardová

Trojice studentů 3. ročníku oboru Elektro-
technika ve složení Marek Liška, David Ma-
chatý a Miroslav Studnička si prvenstvím 
v  korespondenčním kole soutěže Co víš 
o energetice, jehož se tentokrát zúčastnilo 
146 týmů z celé ČR, zajistila účast v republi-
kovém finále, které prověří nejen jejich vě-
domosti z oblasti energetiky, ale i fyzickou 
zdatnost a psychickou odolnost. Organizá-
toři tvrdí: „Úspěšný finalista by obstál i jako 
uchazeč o místo operátora jaderného reak-
toru.“ Kluci, směle do boje!

V praxi by jistě uspěli i účastníci soutěže 
Bobřík informatiky. Na příčky vítězů v ka-
tegorii Senior (3. a 4. ročník) a Junior (1. a 2. 
ročník) dosáhlo celkem 21 studentů školy; 
jejich vítězství si ceníme především proto, 
že uspěli nejen žáci oboru Informatika, ale 
i studenti dalších maturitních oborů, kteří 
prokázali, že zvládají problematiku svého 
odborného zaměření a mají i znalosti a do-
vednosti v oblasti používání informačních 
technologií, které jsou v  současnosti jed-
ním z pilířů úspěšné profesní kariéry.

Není žádným tajemstvím, že současný 
trh práce se potýká s nedostatkem tech-
nicky vzdělaných odborníků. Naše škola se 

dlouhodobě snaží o užší propojení teorie 
a praxe. U nižších ročníků se nám osvěd-
čují odborné praxe u regionálních zaměst-
navatelů, ale co s maturanty? Řešením jsou 
exkurze do místních podniků, kde se dozví 
podrobnosti o možných pracovních pozi-
cích odpovídajících jejich budoucímu vzdě-
lání, firemní politice, technickém zázemí 

aj. Jen v listopadu a prosinci zavítaly naše 
výpravy do řady podniků: Witte Nejdek, 
Rotas Rotava, SKF Chodov, slévárna Heu-
nisch Krásná, Blex Karlovy Vary, a.s., Com-
tes FHT a.s. Dobřany. Samozřejmě myslíme 
i na potencionální vysokoškoláky, na škole 
se pravidelně prezentuje ČVUT Praha, zaví-
tali k nám zástupci ZČU Plzeň a dveře jsou 
otevřené i dalším náborářům. Těm méně 
šťastným a úspěšným snad v budoucnu po-
slouží rady a doporučení přednesené paní 
Nečasovou z úřadu práce. Den otevřených 
dveří máme úspěšně za sebou, těšíme se na 
nové studenty, a proto všem rodičům žáků 
9. tříd ZŠ připomínáme, že detaily a kritéria 
Přijímacího řízení pro školní rok 2017–2018 
se na stránkách školy objeví nejpozději 
31. ledna.

MŠ MASARYKOVA
Lenka Dienesová

V klidu, pohodě a s úsměvem na rtech, tak 
jsme s dětmi trávili předvánoční čas v naší 
mateřské škole. Hned z kraje prosince nás, 
jako každý rok, přišel navštívit Mikuláš, 
který dětem přinesl nadílku. Děti si pro něj 
na oplátku připravily krásné básničky a pís-
ničky. Atmosféru Vánoc přišli do jednotli-

vých tříd nasát i rodiče našich dětí, kteří si 
během tvořivého odpoledne společně 
s dětmi vyrobili vánoční dekorace, ozdoby 
na stromeček nebo drobný dáreček, který 
jistě někoho potěší.

Advent jsme si opravdu užili: učitelky si 
s dětmi vyzkoušely a poznaly tradice, které 
se během předvánočního času dodržují, 
jako je např. zdobení vánočních stromečků, 

výroba vánočních dekorací, 
zpěv a  poslech koled, ale 
i  pečení a  zdobení vánoč-
ního cukroví. Zkrátka to, že 
se blíží sváteční čas Vánoc, 
bylo nejen vidět, ale i  cítit. 
Závěr roku 2016 byl pro nás 
plný zážitků a radosti. Chtěli 
bychom vám za celou MŠ 
popřát, aby nejen závěr roku, 
ale celý příští rok 2017 byl 
pro vás plný radosti, klidu 
a pohody.

V  adventní době měly 
děti i učitelky napilno.

MŠ HALASOVA
Jana Hroudová

Dřevěné hračky mají své kouzlo, mají ob-
libu u spousty dětí, protože jsou příjemné, 
když se jich dotýkáme a také krásně voní. 
Učitelka Petra Mrhálková z Rybičkové třídy 
MŠ Halasova (děti 2–3leté) si navrhla vel-
kého dřevěného ježka, do kterého se dají 
zastrkávat tvary ze dřeva do vyvrtaných ot-
vorů. K nápadu pak už stačily šikovné ruce 
učitele Pavla Vítka ze ZŠ Myslbekova a ob-
rovský ježek s  bodlinami je na světě. 
Edukační hračka má velký úspěch a  při-
nesla dětem radost a  úsměv. Hračka při-
spívá k  rozvoji motoriky, představivosti 
a poznání anebo se dá na něm jen tak jezdit 
(bez bodlin), protože je na kolečkách. Dře-
věný ježek je nejen krásný, ale i bezpečný.

Studenti na návštěvě v Rotavě
Foto: Archiv SPŠ Ostrov

Dřevěného ježka si děti okamžitě oblíbily.
Foto: Archiv MŠ Halasova

Foto: Archiv MŠ Masarykova
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PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
RNDr. František Wohlmuth

Kalendář veřejných turistických 
akcí v lednu
1. ledna: Novoroční výstup z Klášterce 
nad Ohří na Šumburk

7. ledna: Chodov – okolím přehradní ná-
drže Bílá Voda
14. ledna: Skalná – Geofyzikální muzeum 
a Seismická stanice
28. ledna: Výlet do Ostrova s Milanem 
Jandourkem

Bližší informace (doba odjezdu, počet km, 
org. propozice) budou k dispozici vždy od 
středy pro příslušný sobotní termín ve vit-
ríně KČT na Mírovém náměstí u autobusové 
zastávky na Karlovy Vary. Bližší údaje jsou na 
internetové adrese: www.kctkvary.cz

MŠ PALACKÉHO
Ohlédnutí za rokem 2016

Mgr. Šárka Gabrielová, ředitelka

Uplynulý rok byl pro naši MŠ plný běžné 
práce, při které jsme dětem zprostředko-
vali řadu akcí: od Tříkrálové sbírky přes 
oslavy masopustu, celou řadu divadel-
ních pořadů a  koncertů (vč. Karlovar-
ského symfonického orchestru), exkurze, 
výlety, několik zahradních i sportovních 
akcí, besídek a dílen s rodiči, oslavy MDD 
až po Mikulášskou nadílku a  adventní 
akce koncem roku. S dětmi jsme prožívali 
jejich radosti, někdy i obavy a sledovali 
jejich rozkvět, s povzdechem je „vypus-
tili“ do základních škol a  naopak s  ra-
dostí na jejich místa přijali nové malé 
svěřence. A protože se s  dětmi rádi za-
smějeme, tak vám do nového roku nabí-
zíme pár dětských perliček, které do-
spělé pobaví.

„Moje zástěrka se jmenuje kostkovaná…“
„Spadl jsem na helmu a měl jsem z toho 
zemětřesení mozku…“

„A kam si sedne maminka?“ –Na židličku. 
„No, to ji musíme ale vyztužit…“

„Já se jmenuji V. Mourek.“ –Jé, my taky 
máme doma kočku!

„On letí do Chille? Jak do čela?“ –Ne do 
čela, ale do Chille. „Do čela???“

„To se musíme hodně natlustit…“ (na-
dýchnout)

„Mně to nefunguje…“ (nemůže se vyčůrat)
„Já tomu nerozumím: máma má svoji 
postel, táta má svoji postel a stejně táta 
k mámě pořád leze.“

„Můžete se, paní učitelko, otrávit a um-
řít, alespoň dostaneme jinou, chytřejší.“ 

–A já se ti zdám hloupá? „Ne, ale starší 
bude chytřejší…“

„Kdo vám nosí dárky pod stromeček?“  
–Paní učitelka.
„Hledali jsme smetanovou kysanu.“

Přejeme všem úsměv na tváři po vět-
šinu celého roku 2017.

Foto: Archiv MŠ Palackého

VOLNÝ ČAS

Michalovy Hory | Foto: Autor textu
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POPULARIZAČNÍ PŘEDNÁŠKY
Martina Novotná

V novém roce 2017 se v Domě kultury ote-
vírá nový prostor pro popularizační před-
nášky, které jsou celosvětově velmi oblíbené. 
Tematicky se obvykle věnují zajímavým od-
borným tématům, ale formou přijatelnou 
i pro neodbornou veřejnost. Cílem je popu-
larizace vědy, umění, techniky a  dalších 
oborů směrem k široké veřejnosti a pokus 
probudit o ně širší zájem.

V Domě kultury s nimi začínáme 10. února 
velmi oblíbeným oborem, jakým je astrologie. 
Přednáška astrologa Jiřího Kubíka s názvem 
Vnitřní logika znamení zvěrokruhu se zabývá 
12 znameními zvěrokruhu a základy vykládání 
horoskopu.

„Přednášku zaměříme na důkladné pocho-
pení znamení zvěrokruhu. Věnovat se bu-
deme polaritě, kvalitě, živlům, dekanům. Bu-
deme citovat řadu klasických autorů, z jejichž 
pravidel vycházíme: Ptolemaiův Tetrabiblos, 
Jan Kefer a Pierre de Lasenic. Látka bude de-

monstrována na celé řadě horoskopů osob-
ností,“ prozradil astrolog Jiří Kubík.

V březnu pak načneme další obor, tento-
krát vědecký. Představí jej doktor přírodních 
věd Pavel Lízal, a budeme se věnovat DNA. 
Jeho přednáška nese název: Současnost a bu-
doucnost identifikace člověka pomocí dna 
aneb Jak chytit zločince.

„První část přednášky bude věnována 
současnému široce využívanému přístupu, 
pomocí kterého lze identifikovat jedince 
podle jeho genetické informace (DNA), 
kterou zanechal například jako pachatel na 
místě činu (tzv. profilování pomocí DNA). 
V současnosti jsou však na vzestupu již no-
vější a v mnohém i překvapivější přístupy, 
které umožňují nositele nalezené DNA po-
psat i co do jeho zevnějšku (barva očí, vlasů, 
genetický identikit). V závěrečné části pak 
nahlédneme pod pokličku teprve expe-
rimentálně zkoumaným znakům, jejichž 

INFOCENTRUM 
ZÁMEK OSTROV

Magda Zernerová a kol. IC zámek Ostrov

Přijďte se podívat na zámek na naše stálé 
expozice, které jsou součástí informačního 
centra. Expozice je zaměřena na rodinu 
Šliků, mincování a hornictví v Krušných ho-
rách. Mezi naše nejvýznamnější exponáty 
patří stříbrná šlikovská kazeta ze 17. století, 
která byla prohlášena za kulturní památku.
Naše infocentrum dále nabízí:
• prodej vstupenek na akce Domu 

kultury Ostrov,
• prodej vstupenek na kulturní, 

společenské a sportovní akce v síti 
TicketPortal,

• prodej suvenýrů, map, publikací, 
pohledů, poštovních známek a nápojů,

• tipy na výlety v Ostrově a okolí,
• propagační tiskoviny Ostrova a okolí,
• veřejný internet a možnost připojení Wi-Fi,
• kopírování a skenování.
Otevírací doba: denně 10.00–17.00 hod. 
Od června do srpna 10.00–18.00 hod. Sle-
dujte nás na FB: Infocentrum zámek Ostrov

MĚSTSKÁ KNIHOVNA OSTROV V LEDNU

ORBIS PICTUS
8. ledna 17.00 hod., Oranžerie Václava 
Havla
Tradiční koncert známého pěveckého 
sboru z Ostrova

ŘEMESLNÝ KURZ
16. ledna 15.30 hod., učebna
Řemeslná dílna Miloslavy Čanigové

NAPŘÍČ ETIOPIÍ
18.  ledna 17.00 hod., učebna, vstupné 
50 Kč (30 Kč v předprodeji)
Přednáška afrikanisty Jana Záhoříka se-
známí posluchače s bohatou historickou 
a kulturní tradicí i s některými přírodními 
skvosty a zajímavostmi, díky nimž je tato 

země jednou z nejatraktivnějších turistic-
kých destinací na kontinentu. Etiopie je 
jedna z nejrozmanitějších zemí v Africe.

MARTINIK – OSTROV KVĚTIN
26.  ledna 17.00 hod., učebna, vstupné 
50 Kč (30 Kč v předprodeji)
Karibští Indiáni nazvali svoji domovinu Ma-
dinina, ostrov květů. Zda tento přívlastek 
platí, se lze přesvědčit za devět hodin letu 
z Paříže a přitom neopustit Francii. Jak je to 
možné? Ostrov je jedním z pěti zámořských 
departementů Francie a součástí Evropské 
unie. Vedle nádherných pláží s azurovým 
mořem a bělostným i tmavým pískem na-
bízí strmé hory, kterým vévodí činná sopka 
Montagne Pelée, bujnou vegetaci tropic-
kých deštných pralesů, přímořské nížiny 
s mangrovníky, rozsáhlé plantáže banánů 
a cukrové třtiny, desítky destilerií s vyhlá-
šeným rumem a  pohodové domorodce 
ochotné pomoci v nesnázích.

Máte-li zájem o některou z našich akcí, 
rezervujte si vstupenku v  dostatečném 
předstihu. V případě malého počtu rezer-
vací jsme nuceni akci zrušit. U vybraných 
akcí nabízíme možnost zakoupení levněj-
ších vstupenek v  předprodeji. Rezervace 
vstupenek je možné učinit on-line na na-
šich webových stránkách, případně telefo-
nicky, e-mailem nebo osobně.

Více na: www.mkostrov.cz, ww.facebook.
com/knihovnaostrov; dotazy, náměty na: 
info@mkostrov.cz, nebo tel. 353 434 300, 
773 546 490.

Všem našim čtenářům a návštěvníkům 
děkujeme za přízeň v uplynulém roce a pře-
jeme úspěšný rok 2017. Těšíme se na vaši 
návštěvu.

Jiří Kubík bude přednášet o astrologii. 
Foto: Soukromý archiv

Pavel Lízal představí vědecké metody identifikace 
člověka. | Foto: Soukromý archiv

možné nasazení v budoucnosti zločincům 
pořádně zamotá hlavu,“ uvedl Pavel Lízal.

Nezapomeňte si vstupenku koupit v před-
prodeji Domu kultury, vyjde vás totiž levněji 
než v den konání.







14 Ostrovský měsíčník | LEDEN 2017

VOLNÝ ČAS

KABEL OSTROV
Ing. Libuše Benešová, jednatelka

Díky technickým změnám nabízených pro-
gramů České televize došlo v prosinci ke 
zlepšení kvality vysílaných programů ČT 24 
a ČT D/ART, které jsme začali pro diváky 
naší kabelové televize distribuovat v HD 
rozlišení na původních frekvencích.

Plán vysílání – leden
5. ledna | 18.00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis 
+ Policejní zpravodajství

 · Pořad: Kulturní měšec
 · Pořad: Archiv KT

12. ledna | 18.00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis
 · Pořad: S-MIX
 · Pořad: Rozcestník

19. ledna | 18.00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis 
+ Policejní zpravodajství

 · Pořad: Škola hrou
 · Pořad: T.T.T.- Proměny

25. ledna | 13.00 hod.
 · Přímý přenos jednání Zastupitelstva 

města

26. ledna | 18.00 hod.
 · Záznam jednání Zastupitelstva města

Změna pořadů vyhrazena! Jakékoli návrhy, 
připomínky, dotazy volejte či zašlete 
SMS na tel. 777 572 089, nebo pište na: 
marketing@tv-ostrov.cz
Premiéra vysílání: čtvrtek 18.00 hod. (v pří-
padě Zastupitelstva středa od 13.00 hod.).
Provozní doba kontaktního místa: 
po  8.00–17.00 hod., út 9.00–17.00 hod., 
st  8.00–17.00 hod., čt 9.00–17.00 hod., 
pá 9.00–15.00 hodin.

INZERCE

HELP FINANCIAL s.r.o.

  Volejte obchodního zástupce

Mobil: 727 895 461

Půjčíme Vám
od 5 do 50.000,- Kč

RPSN 195,34%

VÝZVA PRO PAMĚTNÍKY

Zdeněk Bauer

Vážení pamětníci národního podniku Já-
chymovské doly a těžby uranu v letech 
1949–1960, pro připravovanou odbor-
nou publikaci o  uranových dolech 
a trestaneckých táborech na Jáchymov-
sku hledáme ty z vás, kdo by mohli k pu-
blikování poskytnout vhodné fotografie 
a dobové dokumenty, případně nám po-
mohli s objasněním některých historic-
kých nejasností. Zajímají nás okolnosti 
těžby uranu na Jáchymovsku v  letech 
1949–1960.

Okruhy pamětníků, které hledáme:
• bývalí zaměstnanci n. p. Jáchymovské 

doly mezi roky 1949–1960,
• bývalí trestanci, zvláště političtí vězni, za-

držovaní v  některém z  místních tresta-
neckých táborů (Rovnost, Nikolaj, Mari-
ánská, Barbora, Eliáš, Bratrství, Vykmanov, 
Ústřední atd.),

• bývalí příslušníci ostrahy, ať již z řad SNB 
Jeřáb, vězeňské služby, Vnitřní stráže MV 
nebo jiných složek státu.

Budeme rádi, když nám k publikování 
zapůjčíte dobové materiály, zvláště pak:
• fotografie areálu jednotlivých důlních 

podniků a  vězeňských táborů, které 
dokumentují podmínky na pracovišti 
a v jednotlivých táborech,

• fotografie z  Ostrova, Jáchymova nebo 
jeho okolí z 50. let 20. století, dokumen-
tující každodenní život v regionu,

• dobové novinové výstřižky vztahující se 
k těžbě uranu,

• osobní dokumenty rozmanitého charak-
teru – například propustky z doby, kdy 
byl Jáchymov uzavřenou oblastí, pracovní 
průkazky, vězeňské motáky, pracovní 
smlouvy a podobné materiály.

Hledáme také ty, kdo nám pomohou 
osvětlit některé historické otazníky, na‑
příklad:
• V  areálu dolu Rovnost I  potřebujeme 

upřesnit účel některých budov, které byly 
později přestavěny na rekreační chaty. Po-
můžete nám?

• Víme, že v areálu dolu Rovnost I žila ro-
dina správce podniku, údajně i s dětmi. 
Znáte jejich jména a víte o jejich dalších 
osudech něco bližšího?

• Kdy a za jakých okolností byl postaven tzv. 
„Palečkův hrad“ u tábora Rovnost?

• Jaký charakter měla korekce na táboře Ni-
kolaj? Byl to samostatný barák, nebo jen 
díra v zemi?

… a další.
Pomozte nám – pro současné zájemce 

i pro pozdější generace – zachovat pokud 
možno objektivní záznam o těžbě uranu na 
Jáchymovsku. Pro kontakt využijte e-mail: 
nzb@abcRedakce.cz, nebo tel. 777 865 264, 
případně můžete psát také na adresu: 
Zdeněk Bauer, nakladatel, nám. 14. října 2, 
150 00 Praha 5

Předem děkujeme za váš zájem a  čas, 
který našemu projektu věnujete. Projděte 
svá fotoalba a rodinné dokumenty a nevá-
hejte nás kontaktovat s případnými dotazy.
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EKOCENTRUM V LEDNU
Zuzana Janecká

Příroda očima dětí
3. ledna – 7. dubna
Fotografická soutěž pro děti ve věku 8–15 
let. Maximálně tři fotografie libovol-
ného formátu doručte nejpozději do 7. 4. 
osobně do EC, nebo zašlete na: eko@eko.
mddmostrov.cz. Uveďte své jméno, věk 
a kontakt. Vítězné fotografie vyberou pe-
dagogové EC spolu s fotografem Milosla-
vem Křížkem. Slavnostní vyhlášení je 22. 4. 
u příležitosti Dne Země. Zároveň tím zahá-
jíme výstavu všech obrázků, která potrvá 
do 31. 5. 2017.

Noc se zvířátky
27.–28. ledna
Oblíbené přenocování v  areálu EC pro 
děti ve věku 7–10 let. Spousta zábavy, leg-
race, soutěže a  noční hra. Přihlášky od 
3. ledna online, nebo osobně v kanceláři EC. 
Cena 150 Kč

PŘIPRAVUJEME
Pololetní prázdniny
3. února 8.00–12.30 hod.
Společný prázdninový program EC 
a MDDM Ostrov pro děti školou povinné. 
Začneme QR soutěží v  EC, zařádíme si 

v bazénu a program zakončíme obědem 
na ZŠ Masarykova. Přihlášky: nejpozději 
do 20. 1. online, nebo osobně v MDDM. 
Cena 100 Kč

Jarní prázdniny v Ekocentru
6.–10. února 8.00–13.00 hod.
Pestrý program pro děti 6–12 let. Navští-
víme zimní stadion, galerii, bazén, vypra-
víme se po stopách historie města Os-
trova a chybět nebudou ani hry a zábava 
v Ekocentru. Oběd bude zajištěn v jídelně 
ZŠ Masarykova. Přihlášky: nejpozději do 
20. ledna online, nebo osobně v kanceláři 
EC. Cena 550 Kč

Výsledky sběrové soutěže
Ve středu 21.  prosince proběhlo slav-
nostní vyhlášení vítězů sběrové sou-
těže za účasti zástupců společnosti Lesy 
ČR, s.p. a Obory Hájek, Lesy ČR, s.p. Na 
prvním místě se umístili sourozenci Šte-
fan Nežatický a Natálka Magenheimová, 
kteří nasbírali celkem 164,5 kg lesních 
plodů. Druhé místo získal Jakub Timár se 
106,5  kg plodů a  třetí byla Anna Chem-
šrská, která pro lesní zvířátka nasbírala 
73 kg plodů. Celkem jsme lesníkům pře-
dali téměř jednu tunu kaštanů, žaludů 
a  bukvic. Přikrmovat jimi budou zvěř 

v oboře Hájek. Děkujeme všem za účast 
a vítězům gratulujeme.

Letní příměstské tábory
Přihlašování zahájíme ve středu 1. března 
2017 online, nebo osobně v Ekocentru. Po-
drobné informace uveřejníme v průběhu 
ledna na našem webu a v únorovém mě-
síčníku.
Příměstský přírodovědný tábor
17.–21. 7; 31. 7.–4. 8. ; 7.–11. 8; 28. 8–1. 9.

Prohlídky pro veřejnost
Po–pá, 13.00–17.00 hod.
Vstup zdarma
Omezená návštěvní doba platí do 
30. března, z důvodu klidového zimního re-
žimu většiny chovaných druhů. Dopoledne 
jsou vyhrazena návštěvám kolektivů MŠ, ZŠ, 
ŠD a jiných školských zařízení na základě 
předchozí rezervace.

Děkujeme všem návštěvníkům, kteří na-
šim zvířátkům přinesli jablka, suché pečivo 
a jiné laskominy.

Informace k  akcím a  zájmové činnosti: 
po–pá 10.00–17.00 hod. na tel. 731 615 658, 
602 600 995, FB: Ekocentrum MDDM Ost-
rov, www.mddmostrov.cz

DOBRÁ ZPRÁVA
Zdeňka Janischová, SPMO

Ten, kdo využil pěkných dní před svatým 
Mikulášem a procházkou zavítal až do Vyk-
manova, byl příjemně překvapen bílou 
kaplí, která v  slunci zazářila svou velkou 
proměnou. Bylo to nečekané a  radostné 
zjištění, že věci se dějí, záměry se uskuteč-
ňují a  že trpělivost přináší růže. Tady je 
jedna z nich.

Ono to opravdu není jednoduché, dát 
se do tak značné rekonstrukce, zajistit 
všechna povolení, prokousat se nařízeními, 

uzavřít smlouvy a  hledat firmu, 
která by se práce ujala. Zde firmu 
nahradil jeden zaměstnanec, pan 
Svoboda. Přicházel až po svém 
zaměstnání a  vykonával všechny 
práce od počátku až do konečné 
fáze, někdy s  přispěním přátel, 
např. při pokládání krovu. Vše se 
dělo pod dohledem památkového 
úřadu, což potvrzuje celý vzhled 
kaple. Není ještě zcela dokončena. 
Projde finálními úpravami včetně 
venkovního nátěru. Musí také, a to 
je dlouhodobý proces, vyschnout. 
Lépe by se jí dařilo, kdyby nebyla v úkrytu 
vysokých starých lip. Ty však také čekají na 
odbornou prohlídku a konečné rozhodnutí, 
zda je zachránit, či kácet. Přejme kapli, aby 
dostala dobrého majitele, aby byly vyřešeny 
všechny správní a finanční záležitosti, o což 
budou usilovat zastupitelé města v Ostrově 
spolu s Pozemkovým fondem v Karlových 
Varech. Pan Svoboda bydlí ve Vykmanově 
a prozradil, jak se spolu s ostatními přáteli 
těší, že si o Štědrém dni u kaple zazpívají. 
Doufejme, že jim přání vyšlo. Každé zda-

řilé dílo budiž pochváleno. Ale pochválit je 
třeba i pana Svobodu, restaurátora, za jeho 
dobrou práci, do které dal i své srdce.

A je ještě jeden pan Svoboda, který pra-
cuje na Pozemkovém fondu v Karlových 
Varech. Ten byl na počátku mého dotázání 
r. 2015, kdy a  jak by se mohla tato zapo-
menutá kaple opravit. Jednala jsem s ním 
jménem Spolku přátel města Ostrova. Ujis-
til mě, že do konce roku 2016 bude kaple 
opravena. A slib dodržel. Oběma pánům 
Svobodům patří naše velké poděkování.

Kaple před zahájením obnovy na jaře 2015
Foto: Marie Hellerová

Restaurovaná kaplička v listopadu 2016 | Foto: Marie Hellerová
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SEDMÉ LEDOVÉ 
KOUPÁNÍ aneb 
ZIMOPLAVCI 2017

Miloslav Liška

Už v sobotu 7. ledna 2017 – v 11 hodin 
a 11 minut! Vážení otužilci, ale i vy, teplo-
milci! Přijďte se vyvětrat po vánočním 
a silvestrovském hodokvasu – kam jinam, 
než mezi Borecké rybníky! Již posedmé 
tam najdete společenství pro někoho od-
vážných, pro někoho komických a pro ně-
koho bláznivých lidí, kteří se vykoupou ve 
studeném rybníce, který ovšem tou do-
bou bývá většinou už pěkně zamrzlý. Za-
hřát se bude moci každý podle své vlastní 
chuti a založení: buď obyčejným postává-
ním či podupáváním u  ohniště, popíje-
ním horkého voňavého svařáku, či do-
konce tancem v rytmu melodií, hraných 
větší či menší částí známé hudební sku-
piny DRC Ostrov. Na opraveném plac-
kostroji si pak budete moci za malý obo-
lus vlastnoručně vyrobit i pamětní placku 
či magnetku. Pozvaní budou i zimoplavci 
z  nedaleké obce Velichov. A  pokud ně-
kteří z vás půjdete na štědrovečerní mši, 
pomodlete se prosím i za nás, aby ledu 
bylo tak akorát a sněhu i zimoplavců aby 
přibylo co nejvíce.

Hodně zdraví, pohody a zábavy v roce 
2017 vám přejí: www.zimoplavci.cz

INZERCE

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chle
bře
evně

tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940

MDDM OSTROV V LEDNU
Zuzana Janecká

Výlet na Hvězdárnu Karlovy Vary
7. ledna 16.00 hod.
Prohlídka Hvězdárny a pozorování oblohy. 
Přihlášky nejpozději do 5. 1. online, nebo 
osobně v MDDM. Cena 80 Kč/os.

Setkání externích pracovníků
13. ledna 18.00 hod.
Tradičním setkáním poděkujeme všem 
dobrovolným a  externím pracovníkům 
MDDM Ostrov za jejich obětavou práci 
s  dětmi ve více než stovce zájmových 
kroužků.

Víkend techniky v MDDM
21.–22. ledna 13.00–17.00 hod.
Elektro, auto a železniční modeláři otvírají 
své dílny veřejnosti. Přijďte si vyzkoušet 
práci s elektronikou, zapojit jednoduchý 
okruh, naprogramovat robota nebo si za-
jezdit na autodráze. K vidění budou i jízdy 
na klubovém kolejišti H0, 0 a LGB a práce 
členů klubu železničních modelářů v  po-
době statických modelů budov a drážních 
vozidel. Více na našem webu a plakátech.

Zimní plavecké kurzy
Přihlásit můžete děti, které již dosáhly 6 let. 
Kurzovné: 500 Kč/10 lekcí, platí se v hoto-
vosti při přihlášení v MDDM, nebo převo-
dem při přihlášení online. Kurzy probíhají 
na bazénu ZŠ Masarykova. Svou činnost 
zahájí v týdnu od 9. ledna.
Nabídka kurzů plavání:
Út 16.00–17.00 hod. Neplavci, plavci
St 16.00–17.00 hod. Neplavci, plavci
Čt 15.00–16.00 hod. Neplavci, plavci
Čt 16.00–17.00 hod. Neplavci, plavci

PŘIPRAVUJEME
Pololetní prázdniny
3. února 8.00–12.30 hod.
Prázdninový program pro děti školou po-
vinné. Ve spolupráci s  EC jsme pro děti 
školou povinné připravili prázdninový pro-
gram v areálu EC a bazénu ZŠ Masarykova.

Lyžařská školička
6.–10. února 8.00–12.00 hod.

Pro školáky od 8 do 12 let. Cena 1200 Kč 
(doprava, permanentka na vlek, instruktor, 
drobné občerstvení). Přihlášky: nejpozději 
do 20. 1. online, nebo osobně v kanceláři 
Domu dětí.

Anděl, posel dobrých zpráv
Děkujeme všem kantorům a rodičům, kteří 
se zapojili se svými dětmi do výtvarné a ru-
kodělné soutěže na andělské téma. Všichni 
andělé jsou nádherní a  bylo pro nás ve-
lice těžké rozhodnout o vítězi. V kategorii 
5–8 let jsme nakonec vybrali čtyři, v kate-
gorii 9–12 let tři nej anděly bez určení po-
řadí. Všem moc blahopřejeme a těšíme se 
na další krásné výrobky v některé z dalších 
připravovaných soutěží.
Vítězové I. kategorie: kolektiv Tomáš Binder, 
Klára Rubášová a Janička Bublová ze ŠD ZŠ 
Nejdek; Eliška Kukučiková ze ZŠ JVM Ostrov; 
kolektiv 2. oddělení ŠD ZŠ JVM Ostrov a ko-
lektiv dětí kroužku Kreslení MDDM Ostrov.
Vítězové II. kategorie: kolektiv 3. C ZŠ Má-
jová; kolektiv IV. třídy ZŠ Ostrov, PO a ko-
lektiv 4. B ZŠ Májová.

Letní tábory 2017
Přihlašování na letní tábory zahájíme 
ve středu 1.  března online, nebo osobně 
v MDDM. Podrobné informace uveřejníme 
v průběhu ledna na našem webu a v úno-
rovém OM.
LT Manětín
30. 6.–12. 7. ; 12.–24. 7. ; 24. 7.–5. 8. ; 5.–17. 8. ; 
17.–29. 8.
Příměstský sportovní tábor
10.–14. 7. ; 24.–28. 7. ; 14.–18. 8. ; 21.–25. 8.
Příměstský přírodovědný tábor
17.–21. 7; 31. 7.–4. 8. ; 7.–11. 8; 28. 8–1. 9.

Sportovní areál MDDM
Všechna hřiště uzavřena do 18.  března. 
Vstup na sportoviště je možný podle po-
časí pouze po dohodě s pracovníky MDDM.

Informace
Akce: 736 505 684, propagace, informace: 
736 505 681; zájmová činnost: 731 615 657; 
doprava, ubytování: 736 505 683; ekono‑
mický úsek: 736 505 685; zimní stadion: 
775 516 009, www.mddmostrov.cz
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PLES MĚSTA A DOMU KULTURY OSTROV
Martina Novotná

Tradiční ples začne 21. ledna v 18.00 hod. 
v Domě kultury, programem bude prová-
zet herečka a moderátorka Klára Štěpán-
ková. Vystudovala herectví na Katedře 
alternativního a  loutkového divadla 
DAMU pod vedením Miroslava Krobota. 
My ji známe z Chebského západočeského 
divadla, kde měla angažmá do roku 2014. 
K  tanci a  poslechu zahraje oblíbená ka-
pela Koalaband a v T-klubu pak skupina 
Fryzúr. Slavnostní zahajovací valčík si uži-
jeme s Taneční skupinou Mirákl, která se 
v  současnosti zaměřuje především na 

práci s dětmi a mládeží a může se pomě-
řovat s nejlepšími tanečními skupinami 
ČR, v  počtu vyhraných titulů na evrop-
ských a světových soutěžích pak patří ke 
špičce. Taneční exhibici standardních i la-
tinsko-amerických tanců pak předvede 
Taneční škola Best Dance Karlovy Vary. 
Taneční škola Best Dance Bedřišky a Stani-
slava Zíkových je úspěšnou taneční ško-
lou s  širokou nadregionální působností, 
založena byla již r. 1989. Tato škola je drži-
telem certifikátu kvality Taneční škola 
Svazu učitelů tance ČR a držitelem licence 
Eurodance Center, sdružující přední ev-
ropské taneční školy. Zpěvačka s nezamě-

nitelným sametovým altem Lenka Nová 
bude letošním hlavním hostem plesu. Po-
chází z  Brna, kde začínala se zpěvem 
v místních rockových kapelách. Poté 12 let 
působila v kapele Laura a  její tygři, s níž 
odehrála stovky koncertů a vydala několik 
alb. Od r. 2008 úzce spolupracuje s texta-
řem Michalem Horáčkem. Samozřejmostí 
plesu je Půlnoční překvapení a diskotéka 
v  kavárně. Vstupenky na ples jsou již 
v předprodeji za 350 a 280 Kč. Zakoupit si 
je můžete v našich infocentrech nebo on-
line na: www.dk-ostrov.cz (Zdroj: https://
www.lenkanova.cz, http://www.mirakl.cz 
a http://www.bestdance.cz)

Hvězdou letošního Plesu města a Domu kultury Ostrov bude zpěvačka Lenka Nová.
Foto: Agentura Lenky Nové
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VÝSTAVY V OSTROVĚ NESPÍ
Mgr. Miluše Kobesová, kurátorka výstav

Výstavy v Ostrově skutečně nespí zimním 
spánkem, ať je to expozice Ostrovsko a hor-
nictví ve Schlikovském křídle ostrovského 
zámku či Toskánští Habsburkové a ostrov-
ské panství 1808–1918 na Staré radnici. 
Stále se něco kolem nich děje. Před vánoč-
ními svátky se expozice Rudné dolování 
v Krušných horách, která je součástí expo-
zice Ostrovsko a hornictví, jež je nainstalo-
vaná v  sala terreně, obohatila o  bustu 
Georgia Agricoly od ostrovského sochaře 
Jiřího Pavlíka. Zapůjčená busta Georgia 
Agricoly (J. Fridrich Rogge, Dresden, 1955) 
z Národního technického muzea Praha se 
musela v květnu 2016 vrátit zpět do muzea. 
Restaurátor a sochař Jiří Pavlík se nechal při 
tvorbě nové busty pro Ostrov inspirovat 
malířem Lucasem Cranachem, který vytvo-
řil portrét tohoto význačného jáchymov-
ského montanisty 16. století. Do expozice 
se také vrátil po restaurování portrét Marie 
Antonie Schlikové, roz. hraběnky Franken-
bergové, který restaurovala akademická 
malířka Zdeňka Reinerová z Prahy.

Zároveň si odvezla jezdecký portrét Rosy 
Schlikové od rakouského malíře Carla Mar-
tina Ebersberga z roku 1845. Zrestaurovaný 
jezdecký portrét by se měl do expozice vrá-
tit na jaře letošního roku. Jeho místo v ex-
pozici zatím zaujal portrét (fotokopie) Ma-
xmiliána II. Habsburského (1527–1576) ve 
věku 17 let. Originál portrétu visí v Kunst-
historisches Museum ve Vídni. Autorem 
obrazu je Guillaume Scrots, dvorní malíř 
Tudorovců, který jej pravděpodobně nama-
loval r. 1544. Vystavená fotokopie je v mě-
řítku 1:1, povolení ke zhotovení a vystavení 

dostalo město Ostrov od Kunsthistorisches 
Museum Wien. Právě podle tohoto obrazu 
byl ušit kostým krále, který je umístěn 
v podkroví Schlikovského křídla zámku, kde 
se nachází výstava Schlikové a mincování. 
Až se portrét Rosy Schlikové po restauro-
vání vrátí, bude kopie obrazu Maxmiliána II. 
Habsburského nainstalována vedle vitríny 
s kostýmem, aby si návštěvník mohl porov-
nat zručnost a šikovnost švadlenek z firmy 
Barrandov Studio a.s., divize Fundus s vý-
tvarnou předlohou.

Rozjednáno je i  další vytvoření kopie 
obrazu, tentokráte Štěpána Schlika, jehož 
originál je uložen ve sbírkách Královského 
muzea ve Stockholmu (Švédsko) a podle 
něhož byl ušit druhý vystavený renesanční 
pánský kostým v podkroví.

A když už jsme u Schliků, ředitel NPÚ 
ÚPS na Sychrově Miloš Kadlec povolil 
městu Ostrov vytvoření další kopie, a  to 
obrazu Jáchym Ondřej Schlik na popravišti 
od českého malíře a profesora AVU v Praze, 
Emanuela Roma (1812–1878) z roku 1849. 
Jáchym Ondřej Schlik patřil do ostrovské 
větve rodu Schlik a na zámku v Ostrově se 
9. září 1569 narodil. Za svou účast na proti-
habsburském povstání byl 21. června 1621 
na Staroměstském náměstí v Praze popra-
ven spolu s dalšími 26 českými pány. Jeho 
tělo bylo uloženo k věčnému spánku do 
schlikovské hrobky farního kostela Nane-
bevzetí Panny Marie v Plané u Mariánských 
Lázní. Ale uťatou hlavu byste v kryptě ne-
našli, ta je v zámecké kapli ve Vokšicích ve 
východních Čechách. Kopie obrazu Jáchym 
Ondřej Schlik na popravišti je vystavena 
v reprezentačních prostorách ostrovského 
zámku. Dále je v sala terreně nově k vidění 
i nádherná kopie historického rodokmenu 
rodu Schlik, jehož originál vlastní město 
Kopidlno. Rodokmen na pergamen nechal 
zhotovit hrabě Ervín Schlik (1852–1906) 
v II. pol. 19. století.

Ani výstava Toskánští Habsburkové 
a  ostrovské panství 1808–1918 nespí 
zimním spánkem. Spíše naopak. Před Vá-
nocemi se musely vrátit zapůjčené publi-
kace Ludvíka Salvátora (syna Leopolda II.) 
z Knihovny Národního muzea Praha a ze 
zámecké knihovny v Brandýse nad Labem. 
Zapůjčené publikace mohly být na výstavě 
vystaveny maximálně šest měsíců, ale „Ba-
leáry I. a II.“ pouze tři neděle s podmínkou, 
že kurátor výstavy po týdnech bude přelis-
továvat stránky. Dnes je ve vitríně k vidění 

Marie Antonie Schliková, roz. hraběnka Frankenberg, 
SZ Sychrov | Foto: J. Reiner

Maxmilián II. Habsburský, Kunsthistorisches 
Museum Wien | Foto: Archiv MěÚ Ostrov

Štěpán Schlik, SZ Hrubý Rohozec | Foto: Bořivoj Hořínek

Jáchym Ondřej Schlik na popravišti, SZ Zákupy
Foto: Bořivoj Hořínek
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nová publikace „Bougie, perla severní Af-
riky“, vydaná v Praze r. 1899. Je to ilustro-
vaná monografie o alžírském přístavu Bou-
gie a jeho okolí doplněná dřevoryty, zho-
tovenými podle předloh Ludvíka Salvátora 
Toskánského.

Dále je výstava doplněna novými por-
tréty (originály) příslušníků rodu Habsburg -

-Lothringen ze státního zámku Konopiště. 
Jsou to portréty Marie Antonie Sicilské, 
druhé manželky Leopolda II. Toskánského, 
Ferdinanda  IV. Toskánského, majitele os-
trovského panství a zámku Ostrov, Karla 
Salvátora Toskánského, významného vy-
nálezce zbraní a zbrojní techniky. Oba uve-
dení Toskánci jsou synové Leopolda II. a na 
ostrovském zámku krátce pobývali. Tyto 
portréty ve Vídni vytvořil významný por-
trétista vídeňského dvora Joseph Neuge-
bauer v polovině 19. stol. Na čtvrtém por-
trétu je vyobrazena Augusta Ferdinanda 
Toskánská, nejoblíbenější dcera Leopolda II., 

ve věku 17 let. Autorem tohoto portrétu je 
významný německý malíř Carl Christian 
Vogel von Vogelstein (1788–1868).

A další novinky, které se chystají: do re-
prezentačních prostor zámku se připravují 
kopie obrazů (portréty) princezen sasko-

-lauenburských, Gastona di Medici, pří-
slušníků rodu Schlik (Kašpara, Jeronýma)
a toskánské větve rodu Habsburg-Lothrin-
gen (Augusta Ferdinanda, Marie Terezie 
Toskánská, Marie Isabella Toskánská, Leo-
pold II., Ferdinand IV.), atd. Pořízení kopií 
obrazů není jednoduché, je podmíněno 
jednorázovým udělením licence pro daný 
obraz či sbírku. V současné době probíhají 
četná jednání s ředitelem NPÚ ÚPS Praha, 
NPÚ ÚPS na Sychrově, Galerií Uffizzi ve Flo-
rencii (Itálie), Kunsthistorisches Museum 
Wien (Rakousko), Královským muzeem ve 

Stockholmu (Švédsko), Staatliche Schlösser 
und Gärten Baden-Württemberg (zámek 
Rastatt, SRN), Národním muzeem Praha, 
Státním archivem apod.

Přestože zimní čas nutí k odpočinku, tak 
kolem výstav a ostrovského zámku to ne-
platí. A to je dobře. Pokud letos opět navští-
víte ostrovské výstavy, v žádném případě se 
nebudete nudit, je tu pro návštěvníky při-
pravena spousta nových sbírkových před-
mětů z depozitářů výše uvedených insti-
tucí. Bohužel, nelze všechny sbírkové před-
měty uvádět jednotlivě, je lepší se přijít 
podívat osobně. Jen upozorňuji, že výstava 
Toskánští Habsburkové a ostrovské panství 
1808–1918 končí v neděli 2. dubna 2017.

Ferdinand IV. Toskánský, SZ Konopiště
Foto: Archiv MěÚ Ostrov

Augusta Ferdinanda, SZ Konopiště
Foto: MěÚ Ostrov

- GALANTERIE - nitì, jehly, špendlíky, metry, zipy, stuhy
- pletací a háèkovací pøíze, jehlice a háèky, krajky...
- pomùcky pro patchwork, nùžky, køídy, vyšívání, korálky...

Po-Pá
8:00-12:00
13:00-17:00

Ostrov
Dukelských hrdinù

1357
www.sicistrojevik.cz

tel: +420 353 821 923

STROJE A TECHNIKA

Vladimír Vik

mob: +420 602 455 247

GALANTERIE

Petra Viková
tel: +420 353 822 480

mob: +420 724 264 776

Novì ubrusy, prostírání, zástìry, utìrky, ruèníky
dárkové sadyNOVINKY

- ŠICÍ STROJE pro domácnost a prùmysl - prodej a servis
- øezací a žehlící technika, broušení nožù a nùžek a jiné...

INZERCE

Anna Marie Františka, princezna sasko-lauenburská, 
SZ Zákupy | Foto: Bořivoj Hořínek

Sibylla Augusta, princezna sasko-lauenburská, Reihe 
Kulturgesichte, Stuttgart 2008
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BRONZOVÁ NEDĚLE
Eliška Failová, projektová manažerka DK

S druhou adventní nedělí, tedy 4. prosince, 
se uskutečnila poslední z kulturních akcí 
roku 2016 spojená s udržitelností česko-

-německých projektů města Ostrova, díky 
kterým se podařilo zrekonstruovat zámek 
Ostrov a také výrazně zvelebit zástavbu 
Starého města. Loňský rok byl ve Dvoraně 
zámku zakončen akcí nazvanou Bronzová 
neděle – andělské setkání, na kterou navá-
zala česko-německá vernisáž výstavy Regi-
onální produkty Krušnohoří. Dvorana 
zámku se tak od 15.00 do 18.00 hod. zapl-
nila mnoha návštěvníky. Někteří si přišli 
hlavně vychutnat koncert Pěveckého 
sboru Gymnázia Ostrov, jiní společně se 
svými dětmi navštívili andělské dílny, při-
pravené ve spolupráci s galerií Letohrádek 
Ostrov (pobočka GU Karlovy Vary). Je 
třeba dodat, že svůj účel splnil i  dobro-
činný Bazárek na podporu Charity Ostrov. 
O něm přímo na místě promluvil i ostrov-
ský kaplan Milan Geriger.

Následující vernisáž výstavy, před-
stavující produkty oblasti Krušných hor 
v letech minulých i současných, přilákala 
návštěvníky také ze saské strany Krušno-
hoří. Samotnou výstavu uvedla její au-
torka Magdalena Kašková za hudebního 
doprovodu Miroslava Houra, žijícího 
v Oberwiesenthalu. Jako speciální dárek 
pro návštěvníky pak bylo originální po-
hoštění, nesoucí se zcela v duchu výstavy, 
připravené přesně dle starých Krušnohor-
ských receptů. K ochutnání byly karlovar-
ské koláčky, houstičky „karásky“ nebo 
staročeská sekanina. V roce 2016 to byla 

pátá výstava v pořadí (předcházely jí vý-
stavy Filmaření s Otou Hofmanem, Mar-
cebila  – duch Krušných hor, 25. výročí 
partnerství měst Ostrov – Rastatt a 685. 
výročí první zmínky o královském městě 
Ostrov, kterou jsme rok 2016 zahajovali). 
Poslední přednášku v rámci projektu Stří-
brná stezka – Silberstrasse přinesl 1. pro-
since Petr Mikšíček; cílem přednášky 
bylo seznámení posluchačů s  legendou 
o Marcebile, tradiční (a přesto již zapo-
menuté) legendární bytosti z  Krušných 
hor. Přednáška zaplnila podkrovní expo-
zici zámku Ostrov do posledního místa; 
tento úspěch můžeme připsat i faktu, že 
v  rámci přednášky byla promítána pre-
miéra filmového příběhu o  Marcebile, 
natáčeného v Ostrově. Jeho tématem je 
stavba kaple Panny Marie Einsiedelnské 
za pomoci ďábelských sil. Podkrovní ex-
pozice zámku přinesla svým posluchačům 
r. 2016 celkem šest přednášek; z těch nejú-
spěšnějších můžeme jmenovat přednášku 
Zdenky Čepelákové Toskánští Habsbur-
kové a  ostrovské panství, dále předsta-
vení landartového setkání Königsmühle 
nebo přednášku Jaroslava Ochece První 
hornické učiliště v  Jáchymově. Na spo-
lupráci s Jaroslavem Ochecem navážeme 
hned tento měsíc, kdy vás zveme ve čtvr-
tek 12. ledna v 17.00 hod. na přednášku 
Záhada hracích karet z  Jáchymova. Ta 
seznámí posluchače s historií hracích ka-
ret a dále se zaměří na významný objev 
v Jáchymově, kde byly v latinské knihovně 
objeveny pravděpodobně nejstarší úplné 
sady hracích karet v České republice. Tě-
šíme se na vás i v roce 2017.

BESEDA: POSTEL, 
HOSPODA, KOSTEL

Renáta Hoffmannová, manažerka

Dům kultury Ostrov zve milovníky pří-
běhů a humoru na nevšední přednášku 
dne 18. ledna v 18.00 hod. Zbigniew Czen-
dlik, pohodový a  zábavný kněz z  Lan-
škrouna, se představí v  pořadu Postel, 
hospoda, kostel. Obsahem besedy je vy-
právění příběhů ze života osobního, kněž-
ského i jiného, podané s humorem jemu 
vlastním. V průběhu 90 minut se tak do-
týká mj. i problematiky současného světa, 
o níž si rád podiskutuje také s diváky. Sou-
částí besedy bude autogramiáda knihy 
Zbigniewa Czendlika a Markéty Zahradní-
kové se stejným názvem: Postel, hospoda, 
kostel.

INZERCE

Bronzová neděle přilákala do zámku davy zájemců.
Foto: Arnošt Mrázek

Zbigniew Czendlik | Foto: Agentura umělce



21www.dk-ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz

KULTURNÍ AKCE

PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
Martina Novotná

Ponořte se do temnějšího odstínu – 
Padesát odstínů temnoty
Darujte vstupenky na tento nejočekáva-
nější film roku 2017 k narozeninám nebo 
ke dni sv. Valentýna! Vybraná kina, mezi 
něž patříme, nabízejí možnost zakou-
pit dárkové lístky na tento film i s dárko-
vou kartičkou. V našem ostrovském kině 
v Domě kultury promítáme tento block-
buster 9. a 10. února vždy od 20.00 hodin. 
Film PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY pro-
vází ujištění studia, že Jamie Dornan a Da-

kota Johnsonová jako boháč Christian 
a studentka Anastasia začnou druhou ka-
pitolu erotické romance přesně tam, kde 
skončilo Padesát odstínů šedi, film s celo-
světovými tržbami přes půl miliardy do-
larů. Spolu s Jamiem Dornanem a Dakotou 
Johnson se vracejí i oscarová Marcia Gay 
Harden, Eloise Mumford, Victor Rasuk, 
Luke Grimes, Jennifer Ehle, Rita Ora a Max 
Martini. V pokračování se k nim připojí 
oscarová Kim Basinger. Padesát odstínů 
temnoty režíruje James Foley (Domek 
z karet) pod bedlivým dohledem autorky 
předlohy E. L. James.

MASOPUSTNÍ 
REJDĚNÍ

Ilona Hálová

Dům kultury spolu s  MDDM a  galerií 
umění připravuje na únor Masopustní rej-
dění, které začne v  pátek 24.  února 
v  T-klubu maškarním večírkem masek 
a převleků – Masopust s Fijalkami a bude 
pokračovat v sobotu 25. února, kdy masky 
převezmou od starosty klíč od města a pů-
jdou společně průvodem masek od Domu 
kultury k poště, lékárně, Penny marketu, 
Staré radnici a k MDDM, kde bude připra-
veno masopustní občerstvení. Podrob-
nosti připravujeme do únorového čísla 
OM. Připravte si masky a  sledujte infor-
mace k akci.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Pánská šatna aneb Improvizace z Ypsilonky

Martina Novotná

Ypsilonka se vrací ke svému vynálezu to-
tální improvizace. Úspěšné písničky, řeči, 
atrakce a  nápady, to je divadlo Pánská 
šatna v režii Martina Dejdara, kterou Dům 

kultury uvede. Nepropásněte jedinečnou 
příležitost nahlédnout tak trochu klíčo-
vou dírkou do pánské šatny ypsilonských 
herců. Zažijete spontánní atmosféru, im-
provizační nápady, jedinečné propojení 
herců a diváků i trochu kolegiální škodoli-
bosti. Vždyť někteří z herců spolu hrají již 
desítky let a prožili společně velkou část 

hereckého života. To vše se odráží na vzá-
jemných „přihrávkách“ i  nekompromis-
ních „smečích.“ V představení uvidíte Mar-
tina Dejdara, Jiřího Lábuse, Pavla Nového, 
Jana Jiráně, Martina Janouše, Dominika 
Renče a Petra Hojera.

V únoru se můžete těšit na další diva-
delní představení: Příbuzné si nevybíráme, 
autor Eric Assous. Francouzská komedie 
vás zavede na rodinnou oslavu, kterou do-
konale okoření nečekaný příchod mladé vy-
zývavé sekretářky. Rozmařilým vyprávěním 
vyvolá u všech mužů paniku a podezření 
u jejich manželek. Čí je to milenka? V kome-
dii účinkují: Svatopluk Skopal, Jan Čenský/
Václav Vydra, Jana Boušková/Lenka Skopa-
lová, Simona Postlerová/Eva Režnarová ad. 
Režie: Jan Novák.

Aktuální i plánovaný program můžete sle-
dovat na FB: dkostrov, na webu: dk-ostrov.cz 
nebo na Instagramu: dumkulturyostrov

Zdroj a foto: CINEMART, filmový distributor

Záběr z představení Pánská šatna
Foto: Divadelní agentura

Kapela Fijalky a jiné kvjety | Foto: http://bandzone.cz/
fijalkyajinekvjety?at=gallery&ii=882925

Záběr z představení Pánská šatna
Foto: Divadelní agentura
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UPŘÍMNĚ DĚKUJI 
OSTROVSKÝM 
STRÁŽNÍKŮM

Zdeňka Nájemníková

V čase předvánočním jsem se bohužel dostala 
do nepříjemné situace. Tu mi pomohli vyřešit 
muž a žena zákona a jim i jejich kolegům bych 
chtěla moc poděkovat. Žiji sama se svým man-
želem Jaroslavem, který se díky zdravotním 
obtížím hůře pohybuje a občas neudrží rovno-
váhu. Což se stalo právě v noci na konci listo-
padu a bohužel to nebylo poprvé. Můj muž 
upadl ve dvě hodiny nad ránem a zůstal ležet 
na chladné podlaze. Bohužel jsem mu sama 
nebyla schopná pomoci a naše děti již v Ost-
rově nebydlí a sousedy jsem v tuto hodinu ne-
chtěla rušit. Tímto příspěvkem bych tedy ráda 
poděkovala Městské policii Ostrov za rychlý 
příjezd strážníků na noční službě a za jejich 
ochotu a  snahu. Strážníci pomohli mému 
muži vstát a doprovodili jej zpět do postele. 
Jsem jim moc vděčná za rychlou reakci a nebý-
valou empatii. Děkuji.

ATLET ROKU ODDÍLU ATLETIKY OSTROV
Lenka Pelcová, vedoucí žactva

Vždy v prosinci se atleti a jejich příznivci 
scházejí na výroční schůzi, kde zároveň vy-
hlašují nejlepší atlety Oddílu atletiky Ost-
rov, který patří pod TJ MDDM Ostrov 
a  funguje bez přestávky již od r. 1967. 
V současnosti má přes 130 členů, kteří se 
zúčastňují většiny závodů nejen v  Karlo-
varském kraji a vozí velmi dobrá umístění. 
Všechna čtyři družstva přípravek se v kraj-
ské soutěži družstev umístila na medailo-
vých místech, a právě tyto medaile byly 
dětem předány na výroční schůzi. Soutěž 
je čtyřkolová a umístění do 10. místa při-
náší body pro družstvo. Tyto body byly kri-
tériem pro vyhlášení nejlepších atletů od-
dílu v  kategorii přípravek. Oceněni byli: 
Sebastian Merhulík, mladší předžák; Alice 
Česáková, mladší předžákyně; Tomáš Se-
kera, starší předžák; Lenka Burešová, starší 
předžákyně. V  kategorii mladšího a  star-
šího žactva bylo hlavním kritériem umís-
tění na Mistrovství KV kraje, popř. na Mis-
trovství ČR a jiných soutěžích. V kategorii 
mladších žákyň byla nejlepší atletkou zvo-
lena Tereza Herbánszká, která má titul mis-
tryně KK z haly na 60 m př., druhá na Mist-
rovství KK v kouli a finálovou účast z Ev-

ropských her v  hodu míčkem. Kristýna 
Sedlecká byla vyhlášena v  kategorii star-
ších žákyň; byla druhá na Mistrovství KK 
v hale na 800 m, 10. na Evropských hrách, 
účast na Mistrovství ČR na dráze i v přes-
polním běhu. Mezi staršími žáky byl 
úspěšný Martin Plha, druhý na Mistrovství 
KK na 1500 m, páté místo na Evropských 
hrách v běhu na 1500 m a čtvrtý na 300 m, 
účast na Mistrovství ČR. Nejlepším atletem 

Oddílu atletiky byla vyhlášena Valérie Pel-
cová, která se stala mistryní KK v hale i na 
dráze v bězích na 60 a 150 m, z Evropských 
her přivezla bronz. V žebříčku ČR figuruje 
v první desítce.

Vyhlášení atleti dostali poháry, medaile 
a věcné ceny, které věnovala Ostrovská tep-
lárenská a.s. a TJ MDDM Ostrov. Oběma pa-
tří velký dík a atletům přeji do další sezony 
spoustu dobrých výkonů!

REAKCE NA ČLÁNEK
(Odpadkové koše ve městě, OM 12/2016, str. 23)

Bc. Petra Niederhafnerová, OMS

Pozemek zmiňovaný v článku měla v pro-
nájmu firma Oxes do 30.  září  2015. Po 
ukončení smlouvy byl pozemek nadále 
považován za místo budoucí bytové zá-
stavby. Určitě s ním nebylo počítáno jako 
s  volnou plochou pro venčení psů. 
Z  obecně závazné vyhlášky města 
č. 3/2015, kterou se stanovují pravidla pro 

pohyb a chov psů ve městě Ostrov a její 
přílohy vyplývá, že na tomto pozemku 
není povolen volný pohyb psů. Zde je po-
vinnost mít psa na vodítku. A samozřejmě 
i  povinnost odklidit jeho exkrementy. 
Nicméně chápeme, že dokud zde nebude 
provedena zástavba, volný prostor bude 
evokovat k venčení pejsků. Proto, jakmile 
to klimatické podmínky dovolí, budou in-
stalovány v  této lokalitě 2 ks odpadko-
vých košů i se zásobníky na sáčky na psí 
exkrementy. Jeden koš bude asi uprostřed 
cyklostezky (mezí spodním Penny a Lidic-
kou). Druhý bude stát na Lidické ul. poblíž 
lavičky proti garážím u  horního Penny. 
Tímto žádáme pejskaře, aby po svých pej-
scích uklízeli, a žádáme občany Ostrova, 
aby nebrali z držáků na koších celý svazek, 
ale pouze odebrali potřebné množství 
jednotlivých sáčků. Tak se dostane na ka-
ždého, kdo bude sáček potřebovat. Sáčky 
na psí exkrementy se doplňují 3x týdně. 
Děkujeme.

SPORT

Foto: Archiv oddílu
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MARTIN ČECHMAN DOBÝVÁ SVĚT
Jiří Čechman

Sprinter Martin Čechman z  Ostrova do-
bývá svět i v elitní mužské kategorii!

Uplynulo sotva pár dní od vyhlášení nej-
lepšího Krále cyklisty ČR, kde junior Martin 
v celkovém hodnocení skončil hned za ví-
tězným Jaroslavem Kulhavým na děleném 
druhém místě! Sám tomu nechtěl ani uvě-
řit, stejně jako my. O víkendu 2.–3. 12. již 

startoval na svých prvních 
závodech mezi muži – elite, 
a to hned na UCI – C1 kate-
gorie, ve švýcarském Gren-
chenu (sídlo stáje BMC) 
Track Cycling Challenge! 
Čerstvě 18letý závodník 
z Ostrova se zvučných jmen 
nezalekl a šel „fullgas“. V so-
botu se postavil na start 
v keirinu a vedl si parádně, 
všechny své jízdy vyhrál 
a  do finále se probojoval 
jako jediný Čech. Možná 
až velká přemotivovanost rozhodla, že se 
na pódium nakonec nedostal. Ale čtvrté 
místo a skalpy zvučných jmen mají obrov-
skou hodnotu. Neděle 3. 12. byla ve zna-
mení sprintu. Z Martina čiší sebevědomí, 
v  kvalifikaci zajíždí třetí nejrychlejší čas 
10,2 sec. na 200 m letmo. Nejdřív poráží 
německého borce Anklama. V semifinále 
naráží na zkušeného polského olympi-
onika Damiana Zielinského (4. na letoš-
ním MS ve sprintu) a poráží ho 2:0! Čtvrt 
finále a  soupeř extra třída, pojem Jefrey 
Hoogland z Holandska, nikoho nenechá 
v klidu. Martin bojuje jak lev a první jízdu 
vyhraje, když soupeře předjede z druhého 

fleku. Druhá jízda z první pozice mu ale ne-
vychází, soupeř jej zaskočí dlouhým spur-
tem, a i když jej v cíli dotahuje, chybí delší 
cílová rovinka… Ve třetím rozhodujícím 
dění jede suverénní jízdu a soupeře jasně 
poráží! Finále je tady a další z výborných 

„létajících Holanďanů“ Harrie Lavreysen, 
který vyřadil v boji o finále našeho Pavla 
Kelemena, záhy poznává sílu Martinových 
nohou! Napínavý duel rozhoduje také až 
třetí jízda, v které dominuje Martin, a po 
celodenním sprintérském klání si odváží 
neskutečně cenné vítězství a značnou část 
světových rankingových bodů! Martine, 
blahopřejeme!

BADMINTON TJ OSTROV
Jiří Mácha, předseda oddílu

V listopadu a prosinci měli členové oddílu 
napilno. Na turnaji GPC v Proboštově se 
stále zlepšující Fabián Šula umístil ve dvou-
hře na děleném pátém místě; ve čtyřhře zís-
kal medaili za dělené třetí místo. Ve stejném 
termínu se další členi zúčastnili IV. ročníku 
dvouher a  mixů v  Mariánských Lázních. 
Tradiční místo, kde se jim daří, a  nebylo 
tomu jinak ani na této akci. Vyhráli obě dis-
ciplíny plus další medailová umístění. V so-
botu 3. prosince pořádal oddíl v domácí 
hale již VIII. ročník turnaje ve čtyřhrách 
a  mixech. V  čase mikulášském přijelo 
18 mužů, devět žen (z Prahy, Kraslic, Nejdku, 
K. Varů a premiérově kolegové z Vejprt). 
Nechyběli samozřejmě ani domácí. Systém 
skupinový – play off – pavouk. Ostrovští 
tradičně vyhrávají nejen v halách soupeřů, 
a tak domácí prostředí bylo tentokrát dvoj-
násobnou výhodou, již využili na maxi-
mum. Odrazilo se to na skvělých výsledcích, 
když ve čtyřhře mužů obsadili první čtyři 
místa, v mixu 1.–3., ve čtyřhře žen druhé 
místo. Slušná mikulášská nadílka. Turnaj byl 
zakončen vyhlášením medailistů, předáním 

pohárů, diplomů a cen, za přispění města 
Ostrov a KV kraje. Poděkování patří celému 
pořadatelskému týmu. Oddíl přeje redakci 
a všem čtenářům OM krásné Vánoce, spo-
kojenost v  novém roce. (Více na www. 
badostrov.estranky.cz)

VÝSLEDKY
IV. ročník dvouher a mixů, 
Mariánské Lázně:
Dvouhry muži: 1. Fabián Šula, 3. Žemlička, 
6. Šula st.

Dvouhry ženy: 2. Šulová, 9. Müllerová, 
10. Karbulková
Mix: 1. Fab. Šula–Šulová, 5. Šula st.–Mülle-
rová, 8. Žemlička–Karbulková
VIII. ročník čtyřher a mixů, Ostrov:
ČM: 1. Šula–Mojtek, 2. Tripalovi Radek + 
Lukáš, 3. Kořený–Kazda, 4. Mácha–Žem-
lička
ČŽ: 1. Urbancová–Švábová (Praha), 2. Šu-
lová–Müllerová (Ostrov)
Mix: 1. Mojtek–Šulová, 2. Žemlička–Kar-
bulková, 3. Šula–Müllerová

Grenchen, Švýcarsko 2016 | Foto: Archiv autora

Osmý ročník čtyřher a mixů | Foto: Jiří Mácha

Závod v keirinu | Foto: Archiv autora
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VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA

INZERCE

Tajenka křížovky
Redakce OM

Vážení čtenáři, tajenka křížovky z prosinco-
vého vydání zněla: VESELÉ VÁNOCE 
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK. Z úspěšných lušti-
telů byla vylosována Alena Lorencová z Os-
trova. Vyhrává dvě vstupenky na divadelní 
představení Pánská šatna, které se koná 
21. ledna. Vstupenky si výherkyně může od 
2. ledna vyzvednout na své jméno v infocen-
tru Domu kultury. Upřímně jí gratulujeme.
POZOR NA ZMĚNU ADRESY!
Znění tajenky křížovky z tohoto čísla zasí-
lejte nejpozději do 9. ledna na e-mailovou 
adresu: mesicnik@ostrov.cz, případně 
doneste osobně do Podatelny Městského 
úřadu Ostrov (přízemí zámku) v zalepené 
obálce s označením „Ostrovský měsíčník“.
Tajenku vytvořila grafická společnost 
Alfa soft s.r.o.


