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Město Ostrov zná svého Občana roku 2016
Zdeňka Newiaková, tisková mluvčí, 

Městský úřad Ostrov

Ocenění Občan města roku 2016 bude udě-
leno paní Zdeňce Janischové. Ta stála na za-
čátku 90. let u zrodu Spolku přátel města Os-
trova a po celá dlouhá léta je jeho aktivní člen-
kou. „Jako členka výboru spolku se velkým dí-
lem podílela a nadále podílí na činnosti spolku 
a na přípravě a realizaci přírodovědných a na-
učných výletů, vycházek a zájezdů pro členy 
spolku. Také aktivně přichází s novými pod-
něty a návrhy pro práci spolku, upozorňuje na 
problémy ve městě a iniciativně se zasazuje 

o jejich odstranění, také se velkou měrou po-
dílí na přípravě a  realizaci přírodovědných 
a naučných výletů, vycházek i zájezdů. Je dlou-
hodobou sběratelkou betlémů a jednou z ini-
ciátorek jejich každoročních výstav. Zdeňka 
Janischová jako členka pěveckého sboru OR-
BIS PICTUS, kde mnoho let připravovala ne-
všední zážitky svým pěveckým uměním…“ To-
lik jen stručný výčet aktivit dlouholeté peda-
gožky Zdeňky Janischové, kterou na ocenění 
Občan města roku navrhli členové Spolku 
přátel města Ostrova, a která byla oceněna 
v rámci předání Městské ceny Ď ve Dvoraně 
Ostrovského zámku.

Na fotografii je oceněná Zdeňka Janischová úplně vpravo, s dalšími členy Spolu přátel města Ostrova, kteří ji na 
ocenění nominovali. Foto: Marie Hellerová

Jaro 2017 – přistavení velkoobjemových 
kontejnerů na BioOdpad

Petra Niederhafnerová, OMS, 
Městský úřad Ostrov

Také letos budou přistavovány velkoobje-
mové kontejnery na bioodpad v níže uve-
dených lokalitách o  uvedených víken-
dech. Tyto lokality se osvědčily v čistotě 
odpadu, lidé zde do kontejnerů na biood-
pad odkládali pouze bioodpad a  nic ji-
ného. V ostatních lokalitách u rodinných 
domků či u  zahrádek byly kontejnery 

plné komunálního odpadu, ačkoliv na 
všech stranách nádob bylo napsáno, co 
do bioodpadu patří a  co nikoliv. Proto 
v  takovýchto místech kontejnery na 
bioodpad umísťovat nebudeme.

I  nadále platí, že je možné odvážet 
bioodpad do Sběrného dvora v Krušnohor-
ské ulici čp. 792 zcela zdarma. Děkujeme, že 
třídíte a ukládáte bioodpad tam, kam patří, 
a nezakládáte tzv. černé bioskládky.
Pro více informací volejte 354 224 918

Stanoviště kontejneru na bioodpad datum

zahrádky v Klášterní ulici 28. 4.–30. 4. 12. 5.–14. 5. 26. 5.–28. 5.

zahrádky v ulici U nemocnice 28. 4.–30. 4. 12. 5.–14. 5. 26. 5.–28. 5.

zahrádky pod Lidlem 21. 4.–23. 4. 5. 5.–7. 5. 19. 5.–21. 5.

RD v ulici Lesní a okolí 28. 4.–30. 4. 12. 5.–14. 5. 26. 5.–28. 5.

zahrádky za Tescem 
(u cyklostezky na Květnovou)

21. 4.–23. 4. 5. 5.–7. 5. 19. 5.–21. 5.

RD Horní Žďár u čp. 91 21. 4.–23. 4. 5. 5.–7. 5. 19. 5.–21. 5.
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Programové prohlášení vedení města Ostrov
Josef Železný, starosta

Vážení spoluobčané,
dne 12. dubna 2017 zvolilo Zastupitelstva 
města Ostrova nové vedení našeho města.

Hlasy 13 zastupitelů jsem byl zvolen do 
funkce starosty. 1. místostarostou se stal 
Petr Šindelář a  2. místostarostkou Ilona 
Leupold. Oba místostarostové svou funkci 
budou vykonávat jako neuvolnění.

Dalšími členy Rady města Ostrova byli zvo-
leni Jitka Samáková, Petr Nedvěd, Vladimír Pa-
livec a Petr Kalousek.

Dovolte mi, abych vás touto formou sezná-
mil s našimi programovými prioritami tak, jak 
byly dohodnuty v uzavřené koaliční smlouvě.
PROGRAMOVÉ PRIORITY (výňatek z ko-
aliční smlouvy)
1. INVESTICE A SPRÁVA MAJETKU
a. Budou dokončeny zahájené a  smyslu-

plné investiční akce, případně ty akce, 
kde by městu hrozila škoda při jejich ne-
dokončení. Především jde o:
i. Dostavbu areálu IZS.
ii. Dokončení dostavby stacionáře (Do-

mova pokojného stáří).
iii. Dokončení atletického areálu u  ZŠ 

Masarykova.
b. Bude vyvinuto maximální úsilí o to, aby 

se zahájily, a bude-li to možné i dokončily, 
nové investiční akce. Především:
i. Rekonstrukce již několik let prázdné, bý-

valé ubytovny, č. p. 617 v Hornické ulici
ii. Výstavba nové tělocvičny u ZŠ J. V. Mysl-

beka, kterou tato škola nutně potřebuje.
iii. Řešení prostoru po bývalém centrálním 

tržišti na Mírovém náměstí.
c. Prvořadým úkolem je správa městského 

majetku, která musí být maximálně efek-
tivní a také co nejekonomičtější.
i. Z  těchto důvodů budeme především 

dbát na přijetí takových opatření, které 
přinesou i úspory rozpočtu města. Na-
příklad:

1. Při modernizaci městského osvětlení 
posoudíme ekonomičnost výměny za 
úsporné technologie.

2. Posoudíme osazení úsporných sys-
témů na elektrickou energii.

ii. Budeme trvat na městě čistém a uprave-
ném, kde je tráva včas posekána a u vět-
šiny košů jsou sáčky na psí exkrementy.

iii. Veřejné zakázky budou maximálně trans-
parentní. U podlimitních zakázek však 
budeme preferovat spolehlivé místní 
podnikatele. U ostatních zakázek zajis-
tíme, že dostanou možnost se do nich 
také přihlásit.

iv. Provedeme audit vynaložených pro-
středků do objektu Myslivny a následně 

budeme postupovat tak, aby tento ob-
jekt nezatěžoval městský rozpočet.

d. Naším zájmem je udržet dostupné byd-
lení, a tak nebude provedena žádná další 
privatizace městských bytů.

e. Projekt autobusového nádraží na Mírovém 
náměstí podrobíme revizi s cílem jej změnit.

2. EKONOMIKA A FINANCE
a. Bude provedena revize stávajícího roz-

počtu s cílem významně uspořit.
b. Chceme opět naplnit Fond budoucnosti, 

a to nejméně na úroveň 10 miliónů korun.
c. Bude provedena revize běžících projektů 

s  posouzením jejich potřebnosti a  pří-
padné nákladovosti.

d. Zaměříme se na městskou hromadnou 
dopravu s cílem jejího zlevnění a zefek-
tivnění. Po Ostrově už nesmí jezdit auto-
busy převážející pouze vzduch.

e. Příprava rozpočtu města bude probíhat 
tak, aby se snížil objem běžných výdajů 
a rostly kapitálové.

f. Nebudou podávány žádosti o  dotaci 
na tzv. měkké projekty, jejichž výsledky 
bývají maximálně obsáhlé studie, které 
ale občanům města nepřinášejí žádný 
užitek.

g. Prověříme řízení i hospodaření kabelové 
televize.

3. ROZVOJ MĚSTA
a. Ve spolupráci se všemi zainteresovanými 

a  napříč zastupitelstvem zpracujeme 
a  v  konsensu prosadíme nový Strate-
gický plán rozvoje města Ostrova.

b. Vytvoříme podmínky pro čerpání do-
tací z dotačních titulů jak národních, tak 
z EU především pro obnovu městského 
majetku a smysluplné investice.

c. Budeme podporovat střední školství ve 
městě.

d. Budeme podporovat i ostatní způsoby 
rekreace jako jsou zahrádkářské osady 
a Borecké rybníky.

4. BEZPEČNOST MĚSTA
a. Zajistíme častější kontroly městské poli-

cie v problémových lokalitách.
b. Městská policie musí primárně sloužit 

občanům města, pokud není schopna 
tento základní cíl efektivně splňovat, 
musí být podrobeny revizi smlouvy 
o působení městské policie mimo území 
města.

c. Budeme se inspirovat u  úspěšnějších 
měst v programu prevence kriminality.

d. Budeme prosazovat bezpečné přechody 
v Kollárově, Severní a Masarykově ulici.

e. Prosadíme změnu OZV o hazardu, aby 
byly srovnány podmínky pro provoz ha-
zardu a aby byla zrušena herna v Májové 
ulici.

f. Ve spolupráci s Policií ČR a Ředitelstvím 
silnic a  dálnic budeme prosazovat sní-
žení úpravy povolené rychlosti a osazení 
informativního zařízení pro měření rych-
losti (ukazatel rychlosti) v úseku silnice 
z Dolního Žďáru do Horního Žďáru.

g. Budeme jednat s vlastníkem pozemků 
po bývalém závodu Škoda s cílem reali-
zovat komunikaci včetně osvětlení pro 
pěší a cyklisty mezi částmi Dolní Žďár 
a  Horní Žďár (okolo bývalého areálu 
Škoda).

h. Zachováme projekt Asistentů prevence 
kriminality.

5. ŘÍZENÍ A SPRÁVA MĚSTA
a. Bude provedeno posouzení potřebnosti 

některých pracovních pozic na měst-
ském úřadě s  cílem zvýšení efektivity 
a snížení nákladů.

b. Aby přestala cenzura a  nevyváženost 
v  informování veřejnosti, nebude re-
dakční rada Ostrovského měsíčníku ob-
sazena zastupiteli, ale odborníky.

c. Dojde ke kompletní obměně správní 
rady Ostrovské teplárenské, a. s. a bude 
prosazen návrat k duálnímu modelu ří-
zení – tzn. představenstvo a dozorčí rada 
s účastí zaměstnanců.

d. Zavedeme starostenské dny i za účasti 
místostarostů.

e. Otevřeme kvalifikovanou diskusi na 
téma „Profesionální marketing v oblasti 
cestovního ruchu“.

f. Materiály do zastupitelstva budou před-
kládány tak, aby obsahovaly maximum 
možných informací pro kvalifikované 
rozhodování všech zastupitelů.

g. Zásadní investice budou prezentovány 
občanům tak, aby měli možnost se k nim 
vyjádřit.
Pevně věřím, že novému vedení města 

se podaří většinu programových priorit do 
uplynutí zkráceného mandátu naplnit.

INZERCE
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Sociální služby (nejen) nevidomým 
– Tyfloservis, o. p. s.

Jitka Capková, koordinátor komunitního 
plánování sociálních služeb, 

Městský úřad Ostrov

Služby Tyfloservisu jsou určeny všem lidem 
ve věku patnácti a více let, kteří mají výrazné 
potíže se zrakem nebo jsou zcela nevidomí. 
K dispozici jsou zde informace, pomůcky 
a systematický nácvik dovedností, které po-
mohou zvýšit samostatnost v každodenních 
činnostech jako je například vyřizování úřed-
ních záležitostí, péče o domácnost, vaření, 
obsluha domácích přístrojů či psaní na klá-
vesnici. Klienti se mohou také seznámit se 
sortimentem speciálních optických, rehabi-
litačních, kompenzačních i jiných pomůcek 
a s možnostmi jejich získání. V Tyfloservisu si 
můžete tyto pomůcky vyzkoušet a naučí vás, 
jak s nimi pracovat. Pomohou vám upravit 

domácí prostředí a také s odstraněním pře-
kážek na cestách ve vašem okolí. Pomáhají 
i lidem s kombinovanými vadami.

Tyfloservis můžete navštívi každý čtvrtek 
od 13.00 do 18.00 hodin. Návštěvu je nutné 
předem telefonicky domluvit. Pokud nemáte 
možnost se na místo dopravit, navštíví vás 
pracovníci doma. Všechny služby jsou posky-
továny bezplatně.

KONTAKT: Tyfloservis, o. p. s., Mozar-
tova 444/6, Karlovy Vary – Drahovice.
Tel.: 353 236 068, e-mail: k.vary@tyfloservis.cz, 
web: www.tyfloservis.cz.

inzerce

Ostrovská 
krasobruslařka 
kralovala sezoně

Zdeňka Newiaková, tisková mluvčí, 
Městský úřad Ostrov

Krasobruslařka Michaela Lucie Hanzlíková 
byla za své úspěchy na juniorských i senior-
ských šampionátech oceněna vedením 
města Ostrov. Úspěšná sportovkyně se v le-
tošní sezoně stala jak juniorskou, tak seni-
orskou mistryní České republiky v krasob-
ruslení. Dále se zúčastnila juniorského mis-
trovství světa v čínském Tchaj-Pej, odkud 
přivezla 16. místo. Na seniorském mistrov-
ství světa ve finských Helsinkách se umístila 
na 37. místě. Rada města již na únorovém 
Plese sportovců ocenila Michaelu Lucii fi-
nančním darem ve výši 8 000 korun za mi-
mořádné sportovní výkony a příkladnou 
reprezentaci města Ostrov. Na dubnovém 
zasedání Zastupitelstva obdržela sedmnác-
tiletá krasobruslařka věcné dary a květinu.
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Město Ostrov poskytne příspěvky zdravotně 
postiženým dětem také v letošním roce

Zdeňka Newiaková, tisková mluvčí, 
Městský úřad Ostrov

Od 1. dubna opět odstartovala možnost získat 
z rozpočtu města příspěvek pro zdravotně po-
stižené děti. O tuto dotaci si mohou požádat 
rodiče či zákonní zástupci dětí ve věku od jed-
noho roku do 18 let, které mají trvalý pobyt 
v Ostrově. Příspěvek je poskytován jednorá-
zově vždy za daný kalendářní rok už od roku 
2014 a jeho výše se může lišit. Další podmínkou 
pro poskytnutí příspěvku je, že dítěti je Úřa-
dem práce ČR poskytován příspěvek na péči. 
Příspěvek ve výši 5 000 korun může město po-
skytnout dětem, kterým byl přiznán Úřadem 
práce příspěvek na péči v prvním a druhém 
stupni. Příspěvek ve výši 10 000 korun mohou 

získat rodiče dětí, kterým byl příspěvek na péči 
přiznán ve třetím a čtvrtém stupni.

Žádosti o příspěvek k vyplnění jsou k dis-
pozici na odboru sociálních věcí a zdravot-
nictví Městského úřadu Ostrov, Jáchymov-
ská 1, Ostrov, v přízemí v kanceláři č. 27. 
Bližší informace k příspěvku a podmínkám 
jeho udělení podá vedoucí odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví Miroslava Světlí-
ková (tel. 354 224 887) nebo Petra Říhová 
(tel. 354 224 850).

V loňském roce odsouhlasila Rada města 
Ostrov poskytnutí jedenácti příspěvků dětem 
s vyšším stupněm postižení a sedmi dětem 
s nižším stupněm postižení. Pro letošní rok je 
v rozpočtu města na tyto dotace připraveno 
celkem 250 tisíc korun.

OZNÁMENÍ O OMEZENÍ 
PROVOZU V KARLOVARSKÉ 
A NÁDRAŽNÍ ULICI

Zdeňka Newiaková, tisková mluvčí, 
Městský úřad Ostrov

Z  důvodu budování kanalizační pří-
pojky dojde od úterý 2. května k uza-
vření Karlovarské ulice. Provoz ve 
směru od hřbitova bude omezen 
a průjezd zakázán celý týden, tedy do 
úterý 9. května 2017. Taktéž nebude 
možný průjezd Nádražní ulicí ve směru 
od nádraží ke hřbitovu, ani od parkovi-
ště před zámkem a u hotelu Myslivna 
na Karlovarskou ulici. Průchod po 
chodnících v místě bude umožněn bez 
omezení. Celá uzavírka bude řádně vy-
značena včetně objízdných tras.
Děkujeme za pochopení.

MOSTY ocenily město Ostrov za pomoc 
zdravotně postiženým občanům

Pavlína Lišková, zastupitelka

Podpora a aktivity ve prospěch zdravotně 
handicapovaných občanů v Ostrově se stali 
jedním z  pěti nejlepších projektů státní 
správy a samosprávy v oblasti zlepšování 
života osob se zdravotním postižením za 
rok 2016.

Ve čtvrtek 16.  března  2017 proběhlo 
v Hradci Králové vyhlášení ceny MOSTY, 
která je pod záštitou Livie Klausové udě-
lována Národní radou osob se zdravotním 
postižením nejlepším projektům, které 
pomáhají lidem se zdravotním znevýhod-
něním.

Město Ostrov bylo nominováno v  ka-
tegorii veřejné správy za poskytování pří-
spěvku zdravotně postiženým dětem, který 
je poskytován již od roku 2014.

Hlavní cenu jsme sice pro Ostrov nezís-
kali, ale v pořadí již druhou nominaci vní-
máme jako velké ocenění od občanů města, 
kdy naše podpora a aktivity nejen, že mají 
smysl, ale i pomáhají.

Staré náměstí 12, Ostrov

Samozabarvovací brýlová skla 
TRANSITIONS

1+1 ZDARMA

Akce trvá od 1. 3 do 31. 5. 2017 • Slevy se nesčítají ani nedají kombinovat s jinou akcí. 
Akce platí na skladové čočky firmy Essilor.

INZERCE

Akce jehla pomohla 
vyčistit město

Zdeňka Newiaková, tisková mluvčí, 
Městský úřad Ostrov

Ostrovští strážníci a asistenti prevence 
kriminality se v úterý 18. dubna připojili 
k celorepublikové Akci jehla. V rámci ní 
spojí každoročně síly 28 městských poli-
cií a vyčistí svá města a obce od nebez-
pečného infekčního materiálu po narko-
manech. „Do ostrovských ulic vyrazili tři 
strážníci a tři asistenti prevence krimina-
lity vybaveni ochrannými prostředky, 
kleštěmi, pinzetami a boxy na infekční 
materiál. Zaměřili jsme se především na 
takzvané vyloučené lokality a místa, kde 
je problematika drogově závislých 
nejmarkantnější. Primárně jsme pro-
hlédli dětská hřiště, zámecký park, vý-
klenky a málo frekventovaná místa a zá-
koutí. Jelikož se sběrem jehel i injekčních 
stříkaček zabýváme nejen v rámci této 
akce, ale i  při běžné hlídkové činnosti, 
byly nalezeny pouhé tři jehly,“ řekl Ladi-
slav Martínek, zástupce velitele Městské 
policie Ostrov.

Strážníci přesto apelují na veřejnost, 
aby v případě, že někde naleznou nebo 
zahlédnou tento infekční materiál, aby 
ho sami z  důvodu vlastní bezpečnosti 
nesbírali, ale neprodleně zavolali na linku 
156. Městská policie zajistí odborný sběr 
i následnou likvidaci.
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Pejskaři mají (a často nedbají) povinnost 
uklízet výkaly po svých zvířatech

Zdeňka Newiaková, tisková mluvčí, 
Městský úřad Ostrov

Zákaz venčit psa bez vodítka platí dle vy-
hlášky ve všech lokalitách v  Ostrově 
kromě dvou vyhrazených míst na Kopci. 

„Ovšem i tam, stejně jako všude jinde, platí 
povinnost uklízet po svém psovi exkre-
menty. Tu také řada majitelů psů nere-
spektuje. Neustále tedy řešíme problém se 
znečištěnými trávníky i chodníky. Mnozí 
majitelé psů se domnívají, že když platí za 
pejska poplatek, nemusí po něm nic uklí-
zet, že se město postará,“ uvedla Petra Nie-
derhafnerová z Odboru majetkové správy 
Městského úřadu Ostrov.

Ze zákona o místních poplatcích však 
mimo jiné plyne, že pokud město popla-
tek za psa vybírá (výše poplatku v  Ost-
rově se ani zdaleka neblíží zákonem sta-
noveným maximálním částkám, které je 
možné vybírat), z vybraných peněz poté 
financuje především nákup sáčků na psí 
exkrementy, pořízení a  opravy košů, do 
nichž je pejskaři vyhazují, úklid znečistě-
ných ploch a také třeba provoz útulku pro 
psy zaběhnuté nebo zatoulané. „V  loň-
ském roce město Ostrov na poplatcích za 

psy vybralo zhruba 390 tisíc korun. Ov-
šem jen nákup 250 000 kusů sáčků na psí 
exkrementy, které jsou třikrát týdně do-
plňovány do držáků na některých ze 464 
odpadkových košů po celém městě, vyšel 
na přibližně 150 tisíc korun,“ doplnila Nie-
derhafnerová s tím, že částka vybraná na 
poplatcích ani zdaleka nepokryje všechny 
uvedené náklady.

„V zámecké parku pejskaři koše se sáčky 
na výkaly nenajdou, je zde totiž zakázán 
jak volný pohyb psů, tak také jejich ven-
čení. Nad dodržováním zákazu obojího 
bdí kromě strážníků a asistentů prevence 
kriminality od dubna také dva operátoři 
městského kamerového systému. Techno-
logie téměř dvou desítek městských kamer 
je v Ostrově dnes již na takové úrovni, že 
jsme rádi, že Městská policie nové kolegy 
díky programu na podporu zaměstnanosti 
mohla přijmout,“ řekl zástupce velitele 
Městské policie Ostrov Ladislav Martínek. 
Ten také doplnil, že se strážníci na základě 
četných stížností, které Městská policie 
i Odbor majetkové správy v poslední době 
obdrželi, nyní více zaměří na kontroly ma-
jitelů psů. Především na to, jestli po svých 
mazlíčcích uklízejí exkrementy.

Ostrov je již podruhé 
Městem pro byznys

Zdeňka Newiaková, tisková mluvčí, 
Městský úřad Ostrov

Místem nejpřívětivějším pro podnikatele, 
tedy Městem pro byznys se v  Karlovar-
ském kraji za rok 2016 stalo město Ostrov. 
Srovnávací výzkum hodnotil letos již po-
deváté města a obce s rozšířenou působ-
ností v celé České republice ve dvou oblas-
tech – podnikatelské prostředí a přístup 
veřejné správy. Ostrov zvítězil díky vyrov-
nanému hodnocení v  obou oblastech 
a především díky vítězství ve druhé jme-
nované oblasti, kterou může radnice 
přímo ovlivnit. Průzkum hodnotí napří-
klad přístup k podnikatelům, rozsah úřed-
ních hodin, koeficient daně z nemovitosti, 
poplatek za pobyt, kvalitu trhu práce 
a  míru nezaměstnanosti, ceny vodného 
a stočného či hospodaření popřípadě za-
dluženost města.

Na druhém místě se umístilo město 
Cheb a  třetím nejpřívětivějším městem 
pro podnikatele Karlovarského kraje za 
rok 2016 jsou Mariánské Lázně. Městem 
pro byznys se Ostrov stal také v roce 2014. 
V roce 2015 získal v rámci Karlovarského 
kraje třetí místo.

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

Zuzana Žitná, MAS Krušné hory, o.p.s.

Jako každý měsíc bych vás i teď chtěla informo-
vat o realizaci projektu s názvem „Místní akční 
plán rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov“ 
(reg. č. CZ.02. 3. 68/0.0/0.0/15_005/0000018), 
který byl zahájen 1. června 2016. Projekt je fi-
nancován z Operačního programu Výzkum, 
vývoj, vzdělávání pod záštitou Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy.

V březnu proběhl IV. kulatý stůl, na který 
byli pozváni všichni aktéři ve vzdělávání dětí 
a žáků do 15 let. Hlavním cílem tohoto kula-
tého stolu bylo seznámení aktérů s  jednot-
livými aktivitami, které vzešly z pracovních 
skupin (PS) a jejich případné připomínkování. 
Aktivity byly následně vráceny PS zpracova-
telem MAP k upravení. Během dubnových 

setkání PS proběhlo jejich dopra-
cování. Další náplní práce PS do 
konce tohoto školního roku je 
rozpracování konkrétních aktivit 
do ročního akčního plánu a na-
lezení partnerů pro spolupráci 
mezi školami a dalšími organiza-
cemi působícími ve vzdělávání 
v ORP Ostrov.

V rámci aktivity Budování zna-
lostních kapacit jsme uspořádali 
seminář zaměřený na tvorbu a re-
alizaci strategických dokumentů 
pro oblast vzdělávání pod vede-

ním Mgr. Silvie Pýchové ze společnosti EDUin, 
o.p.s. Dne 17. 5. 2017 proběhne seminář na 
téma provázanosti vzdělávání od mateřských 
škol po střední školy s důrazem na priority 
a potřeby každého stupně vzdělávání. Před-
nášejícím bude paní Mgr. Bc. Ivana Tormová 
z Pedagogicko – psychologické poradny Kar-
lovy Vary. Pozvánka s časem a místem konání 
bude školám rozeslána v předstihu.

MAS Krušné hory, o.p.s. ve spolupráci 
se členy PS Rozvoj kompetencí dětí a žáků 
pro polytechnické vzdělávání uspořádala 
dne 26. 4. 2017 Den polytechniky. Na fotky 
a zprávu z akce se můžete těšit v dalším čísle.

Pokud máte zájem se do projektu také za-
pojit, prosím, kontaktujte projektovou mana-
žerku 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.
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Březen na lince 150
Milan Kuna, JSDH Ostrov

V březnu jsme zasahovali u 40 událostí, z 
nichž bylo 26 technických pomocí, sedm 
dopravních nehod, čtyři úniky látek, dva 
plané poplachy a jeden požár. Uvolněné 
plechy na střechách jsme zajišťovali na 
Hlavní třídě, v Lidické a Hroznětínské ve 
spolupráci s jednotkou HZS KV za po-
moci výškové techniky. Dále jsme od-
straňovali stromy, popadané vlivem sil-
ného větru. Asi největší škody napáchal 
strom ve Kfelích, který padnul na dvě za-
parkovaná vozidla a způsobil škodu za 
několik tisíc korun, zraněny nebyly žádné 
osoby. Dále jsme zasahovali u doprav-
ních nehod na silnici u Klášterce nad 
Ohří, u Hůrek, u Jalovic-Vysoká, u Boru a 
v Dolním Žďáru. Další dopravní nehody 
jsme pomáhali řešit také u Merklína a v 
Podlesí, ta měla bohužel tragické ná-
sledky, kdy řidič motocyklu podlehl těž-
kým zraněním i přes veškeré snahy zá-
chranářů. 

Likvidovali jsme uniklou naftu na vo-
zovce na kruhovém objezdu u obchod-
ního domu ve směru na Kfely, dále moto-
rový olej po technické závadě na vozidle 
u Nové Vísky a v Ostrově v Masarykově 
ulici. V Krušnohorské ulici jsme prově-
řovali únik plynu v obytném domě, ten 
naštěstí nebyl potvrzen. Na požár v ob-
chodním domě jsme byli vysláni s jed-
notkou HZS KV, na místě bylo zjištěno, že 
se jedná o planý poplach. Na požár lesa 
jsme byli vysláni s jednotkou SDH Stráž 
nad Ohří a HZS Klášterec nad Ohří, i toto 
byl ovšem planý poplach. Požár odpadu 
a kabelů jsme likvidovali na poli za cyk-
lostezkou směrem na Květnovou. Ve Kfe-
lích jsme stavěli protipovodňové zábrany, 
neboť hrozilo zatopení rodinných domů 
z potoka Bystřice a v Dolním Žďáru jsme 
odčerpávali vodu ze zatopené místnosti 
zahradní chaty. Na žádost ZZS Jáchymov 
jsme otevírali byt v budově s pečovatel-
skou službou a pomohli s transportem 
pacienta do sanity.

Dobrá práce! Ostrovští 
policisté se činili

Martin Filip, vedoucí obvodního oddělení, 
PČR Ostrov

10. března v 15.30 hodin zastavila pěší hlídka 
Policie ČR nedaleko křižovatky ulic Masary-
kova a Krušnohorská vozidlo VW Polo ve 
špatném technickém stavu. Při kontrole pa-
desátiletého řidiče pojala hlídka podezření, 
že je muž pod vlivem omamných látek. Tes-
tem se podezření potvrdilo, byl pozitivní na 
látku Canabis. Za pomoci policejního psa 
byly prohlédnuty i prostory vozidla, kde bylo 
nalezeno 60 gramů rostlinné sušiny obsahu-
jící látku Canabis. Řidiči byl na místě zadržen 
řidičský průkaz a dále mu hrozí za jízdu pod 
vlivem návykové látky a  za přechovávání 
této látky zákaz řízení motorových vozidel 
a vězení až na jeden rok.

V Horním Žďáru řidiči stále jezdí rychleji, 
než je povoleno

Zdeňka Newiaková, tisková mluvčí, 
Městský úřad Ostrov

Další kontrolní akce Městské policie Os-
trov, kdy strážníci měřili přenosným ra-
darem rychlost řidičům projíždějícím 
v  Horním Žďáru, proběhla ve dnech 
10. až 19. dubna. „Přibližně hodina mě-
ření denně pouze potvrdila výsledky po-
sledních měření a v minulosti provede-
ných studií, které ukázaly, že maximální 
povolenou rychlost 50km/h řidiči 

v tomto úseku nerespektují,“ uvedl Ladi-
slav Martínek, zástupce velitele Městské 
policie Ostrov. Dubnové měření bylo aví-
zované, a  přesto strážníci na několika 
místech a v obou směrech jízdy zastavili 
celkem 43 vozidel, jejichž řidiči jeli rych-
leji. „Na místě bylo řešeno 25 řidičů, kteří 
uhradili pokutu hotově a 13 dalších, kteří 
dostali složenku. Celková částka, kterou 
strážníci od těchto hříšníků vybrali, činí 
23 800 korun,“ doplnil Martínek. Pro-
hřešky dalších pěti řidičů, kteří nedodr-
želi v  obci povolenou padesátku, byly 
postoupeny ke správnímu řízení. Mezi 
nimi i smutný rekordman, který jel rych-
lostí 79km/h, čímž ohrozil nejen chodce 
a cyklisty na chodníku a přilehlé cyklos-
tezce, ale také obyvatele Horního Žďáru, 
kteří po měření a dohledu nad dodržová-
ním rychlosti volají nejvíce. Pronájem ra-
daru na oněch devět dní měření vyšel 
Městskou policii také na částku kolem 
dvaceti tisíc korun.

Webové stránky 
Ostrovského měsíčníku

Zdeňka Newiaková, šéfredaktorka OM

V dubnovém čísle jsem čtenáře zvala na 
nové internetové stránky Ostrovského mě-
síčníku a nyní své pozvání zopakuji. Na ad-
rese www.ostrovskymesicnik.cz naleznete 
archiv aktuálních i starších čísel, neotištěné 
články a také veškeré informace potřebné 
k objednání placené inzerce, či k  zaslání 
podnětů nebo článků do některého z dal-
ších čísel Ostrovského měsíčníku.
Ať už v  tištěné či virtuální podobě, přeji 
tedy pěkné čtení.

INZERCE

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chle
bře
evně

tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940

Změna jízdních řádů 
ostrovské MHD

Zdeňka Newiaková, tisková mluvčí, 
Městský úřad Ostrov

Od 1. května 2017 dojde k zásadní op-
timalizaci jízdních řádů ostrovské 
městské hromadné dopravy. Po vy-
hodnocení půlročního provozu byla 
na linkách v  Ostrově provedena re-
dukce některých spojů i přepravních 
směrů. Nové jízdní řády budou vyle-
peny na zastávkách i v autobusech, 
dostupné budou na webu města, na 
facebooku a cestujícím k dispozici 
budou také v informačních centrech. 
Přestupní lístky i průkazky platí nadále 
za stejných podmínek.



8 Ostrovský měsíčník | KVĚTEN 2017

AKTUALITY Z MĚSTA

Možnost podání žádosti o dotaci pro subjekty z území MAS Krušné hory
Jana Urbánková, ředitelka, 
MAS Krušné hory, o. p. s.

Plán výzev k předkládání žádostí o dotaci pro rok 2017 z Operačního programu zaměstnanost:

Č. Název výzvy Plánované 
datum vyhlášení 
výzvy

Max. výše 
způsobilých výdajů 
na projekty výzvy

Min. výše celkových 
způsobilých výdajů 
projektu

1 Sociální služby 4/2017 4,9 mil. Kč 0,4 mil. Kč

2 Prorodinná opatření 4/2017 1,0 mil Kč 0,4 mil. Kč

3 Sociální podnikání 4/2017 2,0 mil Kč 0,4 mil. Kč

4 Pracovní příležitosti 4/2017 2,842 mil Kč 0,4 mil. Kč

Plán výzev pro předkládání žádostí o dotaci pro rok 2017 z Integrovaného regionálního operačního programu:

Č. Název výzvy Plánované datum vyhlášení 
výzvy

Alokace na danou výzvu Předpokládaný počet 
podpořených projektů

1 Dopravní infrastruktura 4/2017 15,0 mil Kč 5

2 Kvalitní vzdělávací struktura a vzdělávání 4/2017 3,0 mil Kč 3

3 Sociální infrastruktura 4/2017 6,0 mil Kč 4

4 Kulturní a hornické památky 5/2017 1,5 mil Kč 2

5 Zlepšení prevence rizik 5/2017 1,8 mil Kč 1

6 Sociální podnikání 6/2017 0,9 milKč 1

7 Dopravní infrastruktura 7/2017 10,0 mil Kč 3

8 Kvalitní vzdělávací struktura a vzdělání 8/2017 2,0 mil Kč 2

9 Sociální infrastruktura 9/2017 3,0 mil Kč 2

10 Kulturní a hornické památky 9/2017 0,8 mil Kč 1

Plán výzev pro předkládání žádostí o dotaci pro rok 2017 z Programu rozvoje venkova

Č. Název výzvy Fiche Plánované datum 
vyhlášení výzvy

Alokace na 
danou výzvu

Min. uznatelné 
náklady projektu

1

Výzva I.

F2 Investice do zemědělských podniků 4/2017 0,9 mil Kč 0,05 mil Kč

2 F4 Lesnická infrastruktura 4/2017 1,067 mil Kč 0,05 mil Kč

3 F5 Zemědělská infrastruktura 4/2017 1,067 mil Kč 0,05 mil Kč

4 F7 Neproduktivní investice v lesích 4/2017 1,2 mil Kč 0,05 mil Kč

5 F8 Pozemkové úpravy 4/2017 0,67 mil Kč 0,05 mil Kč

Dotazy k plánovaným výzvám a jejich pravidlům směřujte na pracovníky kanceláře MAS Krušné hory, o.p.s., MT: +420 730 145 684, 
e-mail: info@mas-krusnehory.cz, www.mas-krusnehory.cz.

inzerce
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Aktuality z Městské policie Ostrov
Ladislav Martínek, zástupce velitele, MP Ostrov

2. března přijali strážníci oznámení, že 
v ulici Lidická leží na lavičce žena, která má 
nejspíš nějaké zdravotní problémy. Po pří-
jezdu hlídka na místě zjistila, že má žena 
opravdu problémy, nebyly to však problémy 
se zdravím, nýbrž s alkoholem. Žena nebyla 
schopná se strážníky komunikovat, natož 
stát na svých nohách, a proto byla převezena 
na PAZS v Sokolově, kde jí byly naměřeno tři 
promile alkoholu v dechu.

10. března přijala hlídka sedm oznámení 
na spadlé stromy, které zapříčinil silný vítr, 
který se prohnal katastrem města. Jeden 
z těchto stromů se stal osudným osobnímu 
vozidlu v přilehlé obci Kfely, kde hlídka u to-
hoto oznámení asistovala hasičům Ostrov.

12. března ve 14.35 přijala hlídka ozná-
mení od skupinky dětí, které nalezly na Mí-
rovém náměstí pět injekčních stříkaček. Po 
příjezdu na místo hlídka stříkačky sebrala 
a uložila je do sběrné nádoby. Hlídky dispo-
nují těmito nádobami, a proto neváhejte při 
nalezení těchto nebezpečných věcí kontak-
tovat strážníky na lince 156.

14. března ve 13.42 se na služebnu do-
stavila zoufalá žena, která sdělila, že se její 
dcera po ukončení vyučování nevrátila 
domů. Dále uvedla, že dcera toto nikdy neu-
dělala a u svých kamarádek také není. Stráž-
níci a asistenti prevence kriminality se vydali 
dívku hledat, ale už ve 13:55 mohlo být pá-
trání odvoláno, protože se ji podařilo nalézt 
u kamarádky.

27.  března v  8.07 hodin přijala hlídka 
oznámení od pracovnice restaurace v ul. Jung-
mannova o malém chlapci, který pobíhá po 
ulici sem a tam. Když se jej dotázala, co zde 
hledá, tak odpověděl, že maminku. Chlapec 
byl proto vzat do služebního vozidla, aby stráž-
níkům ukázal svoje bydliště. Tam se již nachá-
zela vystrašená matka chlapce, která si jej v po-
řádku převzala. Matka uvedla, že si chlapec se 
sourozenci v předsíni nazouval boty a ona jako 
každé ráno šla pro vozidlo. Mezitím chlapec 
v nestřeženou chvíli odběhl ven, aby ji našel.

29. března v 19.30 přijala hlídka oznámení 
od rozrušeného muže, který měl v úmyslu 
spáchat sebevraždu na kolejích za zahrád-
kami v ulici Staroměstská. Strážníci se s vola-
jícím domluvili, aby vyčkal na jejich příjezd, že 

si s ním o celé věci promluví. Po příjezdu na 
místo strážníci s mužem jeho situaci probrali 
a ten se po chvíli uklidnil. Hlídce sdělil, že ho 
toto jednání napadlo kvůli dlouhotrvajícím 
problémům v  rodině. Následně se hlídka 
s mužem domluvila, že ho hlídka PČR odveze 
do Nemocnice v Ostrově na psychiatrické od-
dělení, kde si promluví s lékařem. Muž s tím 
souhlasil a následně zde byl hospitalizován.

29. března ve 23.45 přijali strážníci ozná-
mení na linku 156 od všímavé ženy, která 
uvedla, že v ulicích Májová a Kollárova se po-
hybuje uplakaná přibližně sedmiletá holčička. 
U herny zastihly hlídky strážníků i policistů 
sedmiletou dívenku, která měla na zádech 
školní aktovku a uvedla, že nikdo není doma 
a ona nemá klíče, proto hledá maminku. Prý 
bydlí v  ulici Kollárova, ale tam na zvonění 
nikdo nereagoval. Hlídky proto z  žákovské 
knížky zjistily telefonní číslo matky a  otce. 
Strážníkům se podařilo telefonicky se spojit 
s otcem, který se s hlídkami sešel u herny v ulici 
Májová. Následně se dostavila i matka, která si 
dítě převzala a uvedla, že si na chviličku odsko-
čila pro cigarety, když dcera spala, a že nebyla 
venku déle než půl hodiny.

Základy sebeobrany se ostrovské děti učí 
od opravdových profíků

Zdeňka Newiaková, tisková mluvčí, 
Městský úřad Ostrov

Na dvou ostrovských základních školách byla 
do hodin tělesné výchovy od letošního března 
zařazena sebeobrana. Projekt postavený jed-
notlivým věkovým kategoriím dětí na míru 
propaguje Daniel Pekuniak, prezident České 
asociace Okinawského karate a kobuda. „Roz-
hodně neučíme děti se prát. Právě naopak, jde 
především o prevenci a o vysvětlení možností, 
které děti mají, pokud se dostanou do krizové 
situace. Proto projekt Bezpečná škola,“ řekl Pe-
kuniak o sebeobraně na základních školách. 
Její základy se učí také druháci a šesťáci na os-
trovské ZŠ Májová. „Celkem se jedná o 63 žáků. 
Všechny děti přijímají oživení hodin tělesné 
výchovy s velkým nadšením,“ uvedl na adresu 
projektu ředitel ZŠ Májová Rudolf Radoň. Tam 
mají žáci základy sebeobrany každý druhý 
čtvrtek v rámci tělesné výchovy. „Na hodiny se 
děti velmi těší. Nejdříve zopakujeme základy, 
jako jsou důležitá telefonní čísla a principy za-
reagování v krizových situacích. Děti učíme 
kam se schovat, na koho se obrátit, jak zakřičet 
a  podobné taktické věci. Prevence je totiž 
opravdu nejdůležitější,“ přiblížil náplň hodin 
sebeobrany instruktor Pavel Kuncl. Druhou 

školou, která se do projektu zařazujícího sebe-
obranu do výuky účastní, je ZŠ Masarykova. 

„Tyto lekce absolvují žáci tří tříd. Jsou přijímány 
s nadšením, jak ze strany dětí, učitelů, tak i ro-
dičů. Ti by byli rádi, kdyby se v příštím školním 
roce mohla sebeobrana rozšířit na všechny 
třídy od třetího do osmého ročníku,“ řekl Hel-
mut Harzer, ředitel ZŠ Masarykova.

„V případě, že se projekt osvědčí, což je velmi 
pravděpodobné, byli bychom rádi, kdyby se 
v příštím školním roce základy sebeobrany za-
řadily do rozvrhů co největšího počtu tříd os-
trovských základních škol. V takovém případě 
by s financováním školám pomohlo město,“ 
dodal starosta Josef Železný.

O tom, že instruktoři sebeobrany ve ško-
lách jsou skuteční profíci, svědčí také úspěchy 
výpravy karatistů z  České asociace Okina-
wského karate a kobuda na Mistrovství Evropy 
v Rumunsku. Ostrovští reprezentanti Štěpán 
Šnajdr, Aneta Lee, Danbiel Kubíček, Zuzana Te-
kelly a Daniela Veselá se na turnaji s účastí bez-
mála dva tisíce startujících z 28 států ve velké 
konkurenci opravdu neztratili. „Celkově Česká 
republika obsadila páté místo mezi účastníky 
v počtu medailí. Do Ostrova přivážíme více-
mistryni Evropy v kategorii kata Anetu Lee,“ 
doplnil Daniel Pekuniak.

I skatepark má svůj 
provozní řád

Zdeňka Newiaková, tisková mluvčí, 
Městský úřad Ostrov

S měsícem dubnem se opět otevřely brány 
ostrovského skateparku. Milovníkům to-
hoto sportovního vyžití přibyla radost, 
strážníkům Městské policie a pracovníkům 
odboru majetkové správy starost. Apelují 
tedy na všechny, kteří ostrovský skatepark 
navštěvují a využívají, aby dbali jeho pro-
vozního řádu a dodržovali základní pravi-
dla v  něm stanovená i  základní pravidla 
slušného chování. Hlídka Městské policie 
může porušování provozního řádu řešit 
jednak domluvou, nebo také uzamčení are-
álu, čímž by byli znevýhodněni ti slušní, 
kteří pravidla dodržují a skatepark využívají 
pro vyřádění se se svými koly i  kolečky. 
Buďme k sobě ohleduplní.
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Základní škola Ostrov, Krušnohorská
Jana Kopecká, učitelka, ZŠ Ostrov

V jarních měsících žáci přípravné třídy, III. 
a IV. třídy absolvovali „malé taneční“. Sezná-
mili se s kroky mazurky, polky, valčíku, ale 
i se základními pravidly společenské etikety. 
Na závěrečném věnečku si žáci poměřili ta-
neční dovednosti a znalosti pravidel spole-
čenského chování. Z šest tanečních párů se 
nejlépe předvedl pár – Janová Michaela 
a Mártha Dušan, druhé místo získal pár – 
Šandorová Nikola a Budík Ondřej z příprav-
ného ročníku, třetí pozici vytančila dvojice 
Márthová Karolina a Dido Josef. Za organi-
zaci a skvělou náladu je třeba poděkovat 
učitelkám i asistentkám zúčastněných tříd 
a za sladkou tečku v podobě věnečků paní 
učitelce Daniele Vonderschenové.

Velmi zajímavá byla i akce VZP „Vzpoura 
úrazům“. Školu navštívili ambasadoři, kteří 

dětem přiblížili své těžké životní osudy. 
Seznámili je s různým nebezpečím, které 
na žáky číhá při sportu, jízdě autem nebo 
na kole. Žáky poučili, jaké mají používat 
ochranné prvky při cestě do školy, jak chrá-
nit své zdraví při sportu, popř. jak se zacho-
vat při pomoci zraněné osobě. I přes své 
postižení dokázali, jak důležité je pozitivní 
myšlení a umění přijmout svůj handicap 
a že plnohodnotně se dá žít i na vozíčku.

Koncem března navštívili žáci celé školy 
galerii – GAVU v Chebu, kde se zúčastnili 
programu nazvaného Maškary. V přízemí 
galerie se nejprve seznámili s  vývojem 
masek a pak si ve výstavních prostorách 
vybarvili svou karnevalovou mašli. Na 
prohlídku města nezbylo mnoho času, ale 
přesto ještě stihli projít náměstím Jiřího 
z Poděbrad ke Špalíčku a prohlédnout si 
kostel sv. Mikuláše.

Již tradičně proběhlo okresní kolo po-
čítačové soutěže pod názvem „Umíme 

to s  počítačem“. Soutěže 
se zúčastnila čtyři druž-
stva, a to z Ostrova, K. Varů, 
Bochova a  Toužimi. Pr-
venství obhájilo družstvo 
z  Toužimi, druhou pozici 
získalo družstvo z Bochova 
a  třetí místo získalo druž-
stvo z  Ostrova, ve složení 
Jiří Filo a Nicolas Klejch. Po-
stupují do krajského kola, 
které se bude konat v Cho-
dově. Soutěž sponzoroval 
Karlovarský kraj.

Dne 30.  března někteří 
žáci školy navštívili Městský úřad v Ostrově. 
Seznámili se s jeho chodem s odbory, které 
se zde nacházejí. Žáky zaujala zrekonstru-
ovaná budova zámku, která se jim velmi 
líbila. Poděkování patří tajemnici Janě Pun-
čochářové, která nám velmi ochotně vy-
šla při plánování exkurze vstříc a Kateřině 
Telínové, která se nás ujala, po areálu nás 
provedla, přednesla nám zajímavý výklad 
a podala užitečné informace. Za naši školu 
jsme MěÚ předali „Erb města Ostrova“, 
který vyrobili žáci naší školy pod vedením 
Mgr. Arnoldové.

První dubnový týden proběhlo krajské 
kolo výtvarné soutěže „Jarní paleta barev“. 
Soutěže se zúčastnilo pět škol, a to z Os-
trova, K. Varů, Bochova, Sokolova a Tou-
žimi. Umístění bylo následující: 1. místo zís-
kali žáci ze ZŠ Bochov, 2. místo obsadili žáci 
ze ZŠ Sokolov a 3. místo obhájili žáci ze ZŠ 
a MŠ Toužim. Soutěž rovněž sponzoroval 
Karlovarský kraj.

Upozornění na změny při zápisu dítěte do ostrovských mateřských škol
Zdeňka Newiaková, tisková mluvčí, 

Městský úřad Ostrov

V letošním roce bude pro přihlašování dětí 
do mateřských škol zřízen nový portál 
https://zapis.ostrov.cz. Na těchto strán-
kách rodiče zaregistrují sebe a  své dítko 
v termínu 2. až 16. května 2017.

Přihlášku vyplníte elektronicky a poté 
vytisknete. Dále si stáhnete nebo osobně 
vyzvednete v  mateřské škole evidenční 
list, který vyplníte ručně a necháte potvr-
dit dětským lékařem. V případě, že rodič 
nemůže z  jakéhokoli důvodu využít elek-
tronické přihlášky, bude dítě zaevidováno 
přímo na místě, tedy v mateřské škole v den 
zápisu (i v tomto případě je ale nutné pře-
dem vyzvednout evidenční list pro potvr-
zení od dětského lékaře).

Dny zápisu:
Pondělí 15. května – 10:00 až 11:00 hodin 
a 14:00 až 16:00 hodin
Úterý 16. května – 10:00 až 11:00 hodin 
a 14:00 až 16:00 hodin

V  tyto dny se rodič osobně dostaví 
k podpisu přihlášky do mateřské školy 
a vezme s sebou:
• rodný list dítěte,
• občanský průkaz zákonného zástupce 

(rodiče),
• cizinci – potvrzení o pobytu dítěte na 

území ČR,
• potvrzení o trvalém pobytu dítěte, 

pokud se liší od bydliště zákonného 
zástupce,

• evidenční list potvrzený dětským 
lékařem.

Přednostně budou přijímány děti s  tr-
valým pobytem na území města Ostrov 
v pořadí:
• děti v  posledním roce před začátkem 

povinné školní docházky – děti, které do 
31. srpna 2017 dovrší věku 5 let (tyto děti 
mají předškolní vzdělávání povinné),

• děti, které před začátkem školního roku 
2017/18 dosáhnou 4. roku věku,

• sourozenci již zapsaných dětí,
• ostatní děti podle věku až do naplnění 

kapacity jednotlivých mateřských škol.
Děti z  jiných obcí mohou být přijaty 
pouze v případě volné kapacity.
Pro přijetí dítěte NENÍ rozhodující pořadí 
doručení žádosti do mateřské školy.
Bližší informace naleznete také na webo-
vých stránkách jednotlivých mateřských 
škol a na webu města Ostrov.
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ZUŠ OSTROV
Květnový kalendář akcí

3.–7. května
SOUKÁNÍ OSTROV
mezinárodní festival divadla dětí a mlá-
deže, celý program na poslední straně 
Ostrovského měsíčníku.
10 a 11. května
MALÍ UMĚLCI, Oranžerie Václava Havla, 17.00
12. května
Jostein Gaarder: JAKO V  ZRCADLE, JEN 
V HÁDANCE, scénické čtení souboru NA 
POSLEDNÍ CHVÍLI- MINIDIVadélko 17.00

17. května
ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ, Divadelní sál 
Domu Kultury, 18.00
24. května
KLAVÍRNÍ HRÁTKY, Oranžerie Václava Ha-
vla, 9.00 – 18.00
25. května
INTERNÍ KONCERT, sál ZUŠ, 17.00
31. května
ABSOLVENTSKÝ KONCERT M.Hoffmanna 
a D.Vaníka, Oranžerie Václava Havla, 17.00

MIMO OSTROV
5. května
TANEČNÍ SKUPINA ROKU – Mistrovství 
Čech, junioři, soubor MIRÁKL
7. května
Česká taneční organizace – Mistrovství 
Čech, děti, junioři, soubor MIRÁKL
10. května
Vyhlášení sportovce roku za Karlovarský Kraj, 
Karlovy Vary, Národní dům, soubor MIRÁKL

13. května
Oblastní přehlídka souborů hrajících pro 
děti Radnický dráček, JAKO V ZRCADLE, 
JEN V  HÁDANCE scénické čtení. soubor 
NA POSLEDNÍ CHVÍLI
21. května
TANEČNÍ SKUPINA ROKU Mistrovství ČR, 
nejmladší děti, Zlín, soubor MIRÁKL
24.–28. května
Mezinárodní divadelní projekt Brixen Itá-
lie zúčastní se soubor HOP–HOP s před-
stavením AZHER v režii Ireny Konývkové, 
Ondřej Šulc povede seminář se zahranič-
ními účastníky
25.– 28. května
Česká taneční organizace – Mistrovství ČR, 
děti, junioři – formace, malé skupiny, sóla, 
dua, soubor MIRÁKL
26.– 28. května
Festival současného tance Tancesse, 
Brno, taneční obor pod vedením Karin 
Wintrové

Březen – do školy vlezem, duben – ještě tam budem, máj – maturantů ráj

Lenka Bardová, učitelka, 
Střední průmyslová škola Ostrov

Měsíc květen je na všech středních školách 
především o maturitách a maturantech, a ne-
jinak je tomu i u nás. Praktické zkoušky a slo-
hovou práci z jazyka českého mají úspěšně za 
sebou, písemné testy je právě čekají, a aby 
zvládli i ústní část, držíme palce, přejeme štěstí 
a věříme, že své čtyřleté úsilí úspěšně zúročí 
a završí zdárně složenou maturitní zkouškou.

O tom, že měsíc duben byl hektický, není 
pochyb, finišovali maturanti, ale i ostatní 
studenti. Soutěže – olympiády – projekty – 
studijní pobyty…Je to jen pár dnů, co se 
vrátila z  druhé části výměnného pobytu 
šestnáctičlenná skupina studentů třetích 
ročníků vedená PaedDr. J. Černohorskou 
a Mgr. M. Biskupem. Tomáš Růžička (L3) 
se k první části výměnného pobytu vrací 
následujícími řádky: Na konci března se 
studenti 3. ročníků SPŠ Ostrov zúčastnili 
první části výměnného pobytu spolu se 
studenty 2. ročníků FOS Forchheim, kteří 
jako první opustili svou domovskou školu 
a v úterý 28. března v 15:30 přijeli na ostrov-
ské nádraží, aby se poprvé setkali se svými 
českými protějšky. Bez zbytečných průtahů 
následovala prohlídka města Ostrov, která 
byla doprovázena výkladem jednoho ze 
studentů, a to v  jazyce anglickém, nevím, 
čím to je, ale téměř veškerá komunikace 
mezi studenty probíhala právě v  anglič-
tině. Na závěr dne se všichni sešli ve škole, 
kde probíhaly prezentace na témata Česká 
republika, západní Čechy apod. Poté se 

všichni ve školní jídelně navečeřeli a dopra-
vili se k rodinám.

Ve středu a ve čtvrtek se konaly odborné 
přednášky. Studenti byli rozděleni do tří 
skupin, každá se pak zúčastnila jedné z nich. 
Na přednáškách se probírala FESTO pneu-
matická zařízení, LEGO Mindstorms roboti 
nebo Mitsubishi manipulátor (robotická 
paže). Součástí vzdělávacích bloků byly 
i praktické ukázky, zároveň si studenti mohli 
práci s  těmito zařízeními sami vyzkoušet. 
Středeční odpoledne jsme zasvětili pozná-
vání kouzla Karlových Varů. Naši hosté byli 
nadšeni z návštěvy výrobní haly Moser i Be-
cherovky, na ty plnoleté čekala i ochutnávka. 
Ve čtvrtek se díky jazykové animaci prolo-
mily ledy a upevnily vztahy jak mezi dvoji-
cemi, tak mezi týmy z obou zemí.

V pátek navštívili studenti Letiště Vác-
lava Havla v Praze, kde se dozvěděli o his-
torii letiště a prohlédli si základnu a trénin-
kové zařízení záchranné služby. Poté je če-
kala prohlídka města Prahy.

V sobotu 1. dubna ráno se dvojice roz-
loučili a  němečtí studenti odjeli zpět do 
Forchheimu. Všichni se těší, až se odehraje 
druhá část výměnného pobytu a dvojice se 
opět uvidí, tentokrát v Německu.

Velké díky a gratulace patří také našim 
sportovcům, nejen že ve vítězném tažení 
a ve snaze navázat na úspěch předchozích 
let pokračuje chlapecké družstvo basket-
balistů, ale barvy naší školy a kraje na celo-
státním finále v silovém víceboji v Karviné 
úspěšně hájila i čtveřice studentů V. Šíma – L. 
Veitl – D. Domalíp – O. Koročinský.

S potěšením vám také oznamujeme, že 
se SPŠ Ostrov v rámci kraj získala ocenění 

„Škola udržitelného rozvoje 1. stupně“, tedy 
toho nejvyššího. Projektu Karlovarské kraje 
a Klubu ekologické výchovy se zúčastnilo 33 
škol. Odborná komise jednotlivé účastníky 
posuzovala z různých hledisek včetně jejich 
vlastních aktivit a vizí ochrany životního pro-
středí, tak i na základě spolupráce s dalšími 
institucemi a organizacemi regionu.
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Okénko z MŠ Masarykova, Ostrov
Lenka Dienesová, ředitelka

Měsíce duben a květen v naší MŠ neodmys-
litelně patří poznávání zvířátek a výletům za 
nimi. Jako každý rok v tomto období se větší 
děti vypravily, anebo ještě vypraví do ostrov-
ského Ekocentra, vybaveni všelijakými po-
choutkami pro zvířátka. Za nejmenšími 
dětmi přijdou zvířátka až do mateřské školy. 
Děkujeme pracovnicím Ekocentra za vstříc-
nost a ochotu při této každoroční akci. Děti 
se vždy dozvědí i naučí něco nového nejen 
o zvířátkách, ale i o přírodě v širším slova 
smyslu. Výlet do ostrovského ekocentra není 

jedinou výpravou za zvířátky. V květnu pod-
nikneme se všemi dětmi školní výlet do cho-
mutovského lesoparku, který je vždy pro 
všechny velkým zážitkem.

Konec školního roku se nese ve znamení 
oslav dne dětí. I u nás ve školce se nejen na 
tento den pečlivě připravujeme a 1. června 
oslavám věnujeme celý den. Dopoledne 
bude patřit přehlídce masek a karnevalové 
diskotéce s rozličnými soutěžemi. Odpole-
dní program se uskuteční na školní zahradě 
v doprovodu rodičů, kde bude pro děti při-
pravena řada stanovišť se zábavnými spor-
tovně pohádkovými úkoly. Za svou píli při 

plnění disciplín si pak děti na 
konci odnesou sladkou odměnu. 
Stalo se již tradicí, že studenti os-
trovského gymnázia v  červnu 
připravují dětem pohádkové 
putování mezi Boreckými ryb-
níky, kde děti také plní nejrůz-
nější úkoly. Na konci je čeká po-
hádkový poklad.

Už teď se celá MŠ těší, jak ne-
jen dětský den plný zábavy, ale 
i  jarní výlety a radovánky opět 
vykouzlí našim dětem úsměvy 
na tváři.

Gymnázium Ostrov zve na

JARNÍ ZPÍVÁNÍ 2017
Libor Velička

13. ročník tradičního hudebního setkání 
pěveckého sboru Gymnázia Ostrov a jeho 
hostů ze tří partnerských gymnázií v Ně-
mecku (Hof, Wunsiedel, Schwarzenberg) se 
uskuteční 11. května v 16.00 hodin v Kláš-
terním kostele Zvěstování Panny Marie 
v Ostrově.
Program: Vokální i instrumentální hudba 
napříč všemi slohy a stoletími a nejedno 
překvapení.

Poděkování rodičům za spolupráci
Mgr. Martin Fous, ředitel, ZŠ a MŠ Ostrov, 

Myslbekova

V úvodu školního roku 2010/11 se dohodla 
skupina rodičů s vedením ZŠ a MŠ Ostrov, My-
slbekova, že by rádi založili občanské sdružení, 
které by svou činností podporovalo aktivity 
školy. Po několika měsících usilovné práce bylo 
oficiálně v březnu 2011 zaregistrováno Sdru-
žení rodičů a přátel ZŠ JVM a MŠ Ostrov, které 
si stanovilo za cíl podporu a rozvoj školních 
a mimoškolních aktivit dětí a žáků naší školy.

Počet členů sdružení se každoročně zvy-
šuje a tomu odpovídají i příjmy sdružení, je-
jichž hlavní část tvoří členské příspěvky (na 
tento školní rok bylo vybráno od 480 rodičů 
téměř 90 tisíc korun). Další peníze, se kterými 
sdružení hospodaří, jsou např. výdělky ze sou-
těží ve sběru starého papíru či kaštanů orga-
nizované školním žákovským parlamentem 
(naposledy to bylo dohromady 26 tisíc korun), 
dobrovolné vstupné na školní akademie či dny 
otevřených dveří. V letech 2014 a 2015 získalo 
sdružení dotaci od Karlovarského kraje na re-
alizaci oslav Dne dětí (celkem 15 tisíc korun). 
Každoročně sdružení podpoří také sponzoři.

Aktivity financované z  rozpočtu sdru-
žení jsou velmi rozmanité. Jedná se např. 

o  podporu soutěží jednotlivců, družstev 
i celoškolních akcí nejen sportovních, ale 
také vědomostních. Každoročně se naku-
pují hračky do mateřské školy a školní dru-
žiny, z peněz sdružení byly také pořízeny 
učební pomůcky a učebnice či vybavení do 
učeben. Velmi cenná je podpora akcí, které 
jsou organizované pro všechny děti z MŠ 
či ZŠ, jako jsou oslavy Dnů dětí, projektové 
dny, celoškolní soutěž tříd organizovaná 
školním parlamentem, třídní besídky aj. 
Z peněz rodičů je také financován provoz 
„malé zoo“ v učebně přírodopisu. Členům 
sdružení je přispíváno např. na školu v pří-
rodě. V tomto školním roce rada sdružení 
mimo jiného počítá s organizací nové po-
doby oslavy Dne dětí (3. června) a plánuje 
spolufinancování nového velkého herního 
prvku na zahradu základní školy.

Spolupráce školy a  rodiny je to, co 
v  mnoha školách nefunguje. Ředitelé 
marně hledají cesty, jak vtáhnout rodiče 
do dění ve škole. Jsem moc rád, že jsme vý-
jimkou. Poděkování patří nejen všem rodi-
čům, kteří se podílejí na činnosti sdružení 
a přispívají do jeho rozpočtu, ale také peda-
gogům a dalším zaměstnancům školy, kteří 
sdružení pomáhají.

Žeň divadelních 
přehlídek

Ondřej Šulc, pedagog ZUŠ

O víkendu 25. a 26. března se žáci Lucie Velič-
kové zúčastnili regionálního festivalu umělec-
kého přednesu a  divadel poezie Poezie na 
rynku, kde se jim podařilo získat nominace 
a postup na celostátní přehlídku Wolkrův Pro-
stějov, který se letos koná už po šedesáté. Jme-
novitě si zaslouží gratulaci: Ondřej Petrák a Ma-
těj Velička, kteří byli nominováni v první kate-
gorii a Valerie Bílková nominovaná v kategorii 
druhé. Speciální blahopřání pak patří Danielu 
Blehovi (na snímku), který s postupem získal 
i titul Laureáta (absolutní vítěz mezi všemi ka-
tegoriemi) za Karlovarský i Plzeňský kraj.

Členové souboru Na Poslední chvíli záro-
veň na tomto festivalu získali i putovní cenu 
Poštovní schránku Jiřího Wolkra. Poštovní 
schránka tak nebude rok na konci ulice, ale 
v Ostrově.

Přes všechny obavy, zda nejde o žert, se 
1. dubna konala v Brandýse nad Labem – Staré 
Boleslavi Celostátní přehlídka soutěže mono-
logů a dialogů dětí a mládeže KANDRDÁSEK 
SČDO, memoriál Bedřicha Čapka a Zdeňka 
Fűrsta. Soutěžící dvojice a jednotlivci v katego-
riích od 8 do 18 let se nenechali napálit a přijeli 
v hojném počtu. Jan Roháč ze třídy Ireny Ko-
nývkové zde se svým monologem v kategorii 
14–15 let získal první místo. A to také nebyl 
apríl.
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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ 
ŠKOLY HALASOVA

Jolana Nečová, ředitelka, MŠ Halasova

Zápis do naší školky proběhne ve dnech 
15. a 16. května 2017.

Rodiče mohou zaslat přihlášku i elek-
tronicky od 2. května 2017, kdy bude také 
ke stažení na webových stránkách MŠ. 
Zde najdete veškeré informace týkající se 
zápisu: co přinést s sebou, přesný čas zá-
pisu nebo kritéria pro přijímání dětí.

Naší školku navštěvují děti od dvou 
do sedmi let. Nabízíme kvalitní péči a vý-
uku dle RVP PV. Paní učitelky připravují 
každý den zajímavé činnosti dle věku dětí 
a  uplatňují individuální přístup ke kaž-
dému dítěti. Cvičíme, zpíváme, tančíme, 
kreslíme, chodíme na zajímavé vycházky 
po Ostrově (MěÚ, TONAP, nádraží, ne-
mocnice…), děti poslouchají a  dramati-
zují pohádky. Učitelky využívají při práci 
zejména metodu prožitkového učení. 
Dětem dopřáváme co nejvíce pohybu na 
naší krásné školní zahradě. Nabízíme do-
plňkové aktivity jako je výuka anglického 
jazyka nebo bruslení.

ZŠ Májová informuje
Michaela Budaiová, učitelka, ZŠ Májová

Mezi nejdůležitější a nejzajímavější události, 
které proběhly na naší škole během posled-
ního měsíce, patří bezesporu několik exkurzí. 
První v  pořadí byla návštěva porcelánové 
školičky v Nové Roli, kam se vydali žáci z prv-
ního stupně. Prohlédli si provoz závodu a sami 
si vyzkoušeli nazdobit hrneček. Druhým výle-
tem byla návštěva čtvrtých tříd ve Světě zá-
chranářů. V tomto malém městečku se žáci 
naučili, jak se zachovat při nehodách, požáru 
a v jiných krizových situacích, jak si přivolat po-
moc a jak reagovat v prvních minutách mimo-
řádné situace. Dopoledne trávili v improvizo-
vané policejní služebně. Z výletů ale zpět do 
školních lavic. Během posledních měsíců pro-
bíhala na naší škole mezinárodní soutěž Mate-

matický klokan. Velikonoční zvířátka – to byla 
vyhlášená výtvarná a rukodělná soutěž pro 
děti a kolektivy dětí ve dvou kategoriích: 5 – 8 
let a 9 – 12 let MDDM Ostrov. V mladší kate-
gorii zvítězila třída 1.A pod vedením paní uči-
telky Hany Markvartové, ve starší kategorii 
zvítězila třída 4.B pod vedením paní učitelky 
Michaely Budaiové. Gratulujeme!
Více na www.3zsostrov.cz

Úspěchy gymnazistů v předmětových soutěžích a olympiádách
Jiří Fresser, učitel, Gymnázium Ostrov

Stejně jako v minulých letech, i letos dosahují 
naši studenti skvělé úspěchy v předmětových 
soutěžích a olympiádách. V krajském kole Ze-
měpisné olympiády byl nejúspěšnější oktaván 
Lukáš Tamchyna. Jako jeden ze 14 vítězů kraj-
ských kol je jistým účastníkem celostátního 
kola, které na konci dubna pořádá Přírodově-
decká fakulta UK v Praze. Další naši zástupci 
obsadili ve svých kategoriích solidní 5. místa – 
Tomáš Ježek (prima), Julie Křimská (sekunda) 
a Jan Heptek(4.A). Postupová kritéria této sou-
těže jsou velmi přísná, proto lze výsledek kraj-
ského kola považovat za velký úspěch.

Do celostátního kola Chemické olympi-
ády, které proběhlo na půdě Chemopetrolu 
Litvínov, se z Karlovarského kraje probojovali 
pouze dva soutěžící, oba z naší školy. Zdeněk 
Leitner obsadil 7. místo a Vojtěch Laitl, který 
je o dva roky mladší než většina ostatních 
účastníků, obsadil 25. místo. Oba dva postu-
pují do výběrového soustředění o účast v me-
zinárodním kole.

Do finálového kola mezinárodní děje-
pisné soutěže družstev gymnázií, které pro-
běhne na podzim v Chebu, se svým vítěz-
stvím v krajském kole probojovali naši stu-
denti Diana Radová (1.A), Martin Kastl (V6.B) 
a Nguyen Tien Tiep Anh (V7.A). Tato soutěž 
se konala již po šestadvacáté a ve finálovém 
kole změří síly téměř stovka gymnázií z České 
i Slovenské republiky.

V  krajském kole Dějepisné olympiády, 
v níž soutěží žáci 8. a 9. tříd základních škol 
a odpovídajících tříd víceletých gymnázií, do-
sáhl skvělého třetího místa Kristián Šťastný 
z tercie A. Nasbíral jistě cenné zkušenosti do 

příštího ročníku této soutěže, ve kterém mu 
na podzim opět budeme držet palce.

V letošním ročníku okresního kola Mate-
matické olympiády jsme dosáhli krásného 
2. místa hned ve dvou kategoriích. Za sekundy 
jej obsadila Julie Křimská z V2.B a za tercie Kris-
tián Šťastný a Leon Ludwig, oba z V3.A.

V krajském kole MČR v grafických disci-
plínách v kategorii Wordprocessing patřila 
všechna medailová umístění naši studentům. 
Zvítězil Vojtěch Fárek ze sexty A, následován 
svými spolužáky Jakubem Machkem a Davi-
dem Gernerem. Vojtěch se kvalifikoval do ce-
lostátního kola této soutěže, které proběhne 
v Chocni. O postupu Jakuba a Davida se roz-
hodne podle bodových výsledků dalších sou-
těžících v celé ČR.

Ve finálovém kole fotografické soutěže 
PHOTOCONTEST byla velmi úspěšná Mo-
nika Čechmanová z kvinty B, jejíž oceněná 
fotografie byla vystavena ve Velkém sále No-
voměstské radnice v Praze.

I letos zástupci našeho gymnázia uspěli 
v celostátní výtvarné a vědomostní soutěži 
Frankofonie 2017. V konkurenci 132 soutě-
žících se kvartánka Magdalena Hlízová umís-
tila na 6. a její spolužačka Helena Janečková 
na 8. místě.

Neméně úspěšní byli gymnazisté i v kraj-
ských kolech olympiád v cizích jazycích. V an-
glickém jazyce si ve své kategorii zajistil vítěz-
stvím postup do ústředního kola Martin Le 
z kvarty A. V dalších kategoriích obsadili To-
máš Karoch a Egor Dorokhov 5. a 6. místo a Pe-
ter Liška a Jana Fišerová v kategorii, kde všichni 
mluví na úrovni rodilých mluvčích, vybojovali 
stříbrnou a bronzovou medaili. V ruském ja-
zyce si Jan Vintr z oktávy B zajistil druhým mís-

tem post náhradníka v ústředním kole. Skvěle 
si vedli také soutěžící ve francouzském jazyce. 
V kategorii B1 Phan Mai Phuong z V5.B vybo-
jovala 4. místo a v nejvyšší kategorii získala Eva 
Haluzová z V7.A stříbrnou medaili a Kristýna 
Maďarová z V7.B skončila celkově šestá.

Dařilo se také reprezentantům soutěžících 
v záludnostech rodného jazyka. V okresním 
kole Olympiády v  českém jazyce zvítězila 
Adéla Brucknerová z V7. B a na druhém místě 
skončil Jan Pinc z V8. B. Oba se tak kvalifikovali 
do krajského kola, které proběhne v Chebu.

Ředitel školy Jaroslav Šafránek si velmi váží 
úspěchů všech našich studentů, kterým dě-
kuje za vzornou reprezentaci školy, a vysoce 
oceňuje práci všech pedagogů gymnázia, kteří 
své svěřence dokázali dovést k tak skvělým vý-
sledkům.
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VOLNÝ ČAS

MDDM Ostrov v květnu 2017
Výsledky výtvarné a rukodělné soutěže na 
téma Velikonoční zvířátka
Do té se zapojilo celkem 194 dětí z MŠ, ZŠ a ŠD 
z Ostrova, Jáchymova a z Nejdku.

V kategorii 5–8 let jsme vybrali čtyři vítěze: 
Eliška Kukučiková, Nicol Bízková, kolektiv 
3.A ZŠ Masarykova a kolektiv 1.A ZŠ Májová. 
V kategorii 9–12 let tři vítěze: Jean Bízková, ko-
lektiv III.třídy ZŠ Ostrov Krušnohorská a kolek-
tiv 4.B ZŠ Májová. Zvláštní ocenění jsme udělili 
kolektivu 7. třídy MŠ Masarykova.

Veselá velikonoční zvířátka zdobila přízemí 
MDDM až do konce dubna. Všem zúčastně-
ným děkujeme a vítězům gratulujeme.
ATLETICKÝ TROJBOJ
3. května 9.00–11.30 hod.
Na hřišti ZŠ Májová se v rámci Olympiády os-
trovských škol utkají žáci prvního stupně ZŠ 
v běhu na 60 m, v hodu kriketovým míčkem 
a ve skoku dalekém. Výsledky se započítají do 
bodování Poháru městské rady.
OSTROVSKÁ MINITRETRA
3. května 12.00–15.30 hod.
Po atletickém trojboji vystřídají žáky prvního 
stupně jejich starší spolužáci z druhého stupně 
a příslušných ročníků nižšího gymnázia. Zís-
kané body se započítávají do soutěže o Pohár 
starosty města.

O POHÁR MĚSTA OSTROVA
4. května 9.00–13.00 hod.
Tradiční sportovní zápolení mezi Gymnáziem 
a SPŠ v  rámci Olympiády ostrovských škol. 
V areálu MDDM proběhnou utkání ve volej-
balu, basketbalu, nohejbalu, fotbalu a florbalu. 
Prvenství z loňského roku obhajuje SPŠ Ostrov.
KOLA HROU
10. května 10.00–12. 00 hod.
Akce pro žáky ZŠ Ostrov Krušnohorská v are-
álu Ekocentra. Vyzkouší si jak se zachovat 
v různých dopravních situacích a jak poskyt-
nout první pomoc.
DEN RODIN
14. května 10.00–16.00 hod.
Oslavte světový Den rodin programovým ma-
ratonem v Letohrádku, MDDM a DK Ostrov. 
Přijďte celá rodina – min. 1 dospělý a 1 dítě, 
získejte tři razítka do slosovatelné karty a vy-
hrajte vstupenky na Pohádkový park nebo na 
některou z kulturních akcí DK.
Letohrádek Ostrov
10.00–12.00 hod. Rodinné fotoalbum  – vý-
tvarná dílna pod vedením Mgr. et MgA 
Zdeňky Bílkové
MDDM Ostrov
13.00–15.00 hod. Zábavné atrakce – aquazor-
bing, skákací hrady, bumper ball, elektrická 

vozítka, 14.30 hod. losování o vstupenky na 
Pohádkový park v rámci Dne dětí
Točna DK Ostrov – Vílí námluvy (nová po-
hádka z autorské dílny divadelního spolku 
Ochotníci Ostrov) od 15.00 do 16. 00 hod.
ČLUNKOVÉ ZÁVODY
16. května 10.00–11.00 hod.
Tradiční klání žáků prvních tříd ostrovských ZŠ 
v rámci Poháru městské rady v areálu MDDM.
ZÁVĚR OLYMPIÁDY 
OSTROVSKÝCH ŠKOL
19. května 10.00 a 11.00 hod.
Každoroční klání žáků ostrovských ZŠ zakon-
číme štafetovým během v Zámeckém parku 
a slavnostním vyhlášením vítězů 21. ročníku 
Poháru městské rady a Poháru starosty města.
DĚTI RODIČŮM
20. května 15.00–17.00 hod.
Srdečně zveme rodiče i veřejnost na dětskou 
letní scénu, kde děti ze zájmových kroužků 
MDDM představí svá hudební, taneční a po-
hybová vystoupení.
POHÁDKY Z PALOUČKU
22. května 9.00 a 10. 00hod.
Hudební pohádka v podání Divadélka NÁNA 
paní Mileny Jelínkové pro žáky ZŠ v budově 
MDDM.
PRIMA DEN DĚTÍ
28. května 14.00–17.00 hod.
Přijďte s dětmi do ekocentra, MDDM a do 
parku na skákací hrady, malování na obličej, 
horolezeckou stěnu, karikaturistu, surf simu-
látor, zmrzlinu, ovocné nápoje a samozřejmě 
Pohádkový park. Předprodej časových vstu-
penek: od 15. 5. v MDDM. Cena 50 Kč/dítě. 
Podrobný program na plakátech a na webu.
Sportovní areál
V květnu všechna sportoviště v areálu MDDM 
otevřena: všední dny 9.00–20.00 hod., víkendy 
10.00–20 hod. Rezervace kurtů a fotbalového 
minihřiště: všední dny tel. 736 505 681
Zimní stadion Ostrov
V měsíci květnu proběhne odstávka ledové 
plochy, která potrvá až do konce června. Ve-
řejné bruslení bude obnoveno opět až v čer-
venci.
PŘIPRAVUJEME:
T-Mobile olympijský běh 2017
21. června 17.00 hod.
Registrujte se do 6. června s možností výběru 
trička na www.olympijskybeh.cz/registrace
Startovné: děti zdarma, dospělí 50 Kč + 
50 Kč dobrovolně Olympijské nadaci. Po-
drobnější informace čtěte na našem webu.
KONTAKTY
informace: 736 505 681; akce: 736 505 684, 
zájmová činnost: 731 615 657; doprava, 
ubytování: 736 505 683; zimní stadion: 
601 089 332; ekonomický úsek: 736 505 685
www.mddmostrov.cz
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KABEL OSTROV
Plán vysílání – květen 2017

Libuše Benešová, jednatelka, Kabel Ostrov

4. května | 18:00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis
 · Pořad: Kulturní měšec
 · Pořad: Archiv KT

11. května | 18:00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis + Policejní 

zpravodajství
 · Pořad: S-MIX

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

25. května | 18:00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis + Policejní 

zpravodajství
 · Pořad: Autoperiskop
 · Pořad: T.T.T. – Proměny

Změna pořadů vyhrazena! Jakékoli ná-
vrhy, připomínky nebo dotazy můžete te-
lefonovat 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 hod.

Den vítězství
Josef Macke

Dne 8. května si státním svátkem připomí-
náme den, kdy skončila 2. světová válka, den 
kdy bylo Československo osvobozeno od faši-
smu. Samotnému konci války v  naší zemi 
předcházelo květnové povstání českého lidu. 
Nejen v Praze vzali Češi zbraně do rukou. Na 
mnohých místech tak v posledních dnech 
války tekly ještě potoky krve. Nacistická bestie 
se bránila do posledního dechu.

Přestože byl Ostrov ušetřen válečného 
tažení a  neproběhly zde žádné válečné 
ofenzívy, zaslouží si hrstka totálně nasaze-
ných Čechů vedená pivovarnickým slád-
kem Františkem Hauzarem naše uznání, 
naše díky. Vždyť sedm Čechů zde bylo jen 
kapkou v německém moři. Přesto díky je-
jich odhodlání a úsilí bylo město s vypě-
tím sil spravováno až do příchodu armády 
a bylo tak zachráněno pro Československo 
mnoho cenného materiálu a zboží. Ráno 
8. května 1945 se zbraní v ruce převzali Češi 
správu Ostrova do svých rukou. Další oka-
mžiky nám již přiblíží dobové hlášení:

Bylo nutno hlídati vyjma nádraží ještě ob-
jekty státních lesů a statků, pošty a vojenské 
objekty bývalých SS, takže strážní služba byla 
nepostačující. Z nedostatku jiných možností 
byla postavena hlídka z bývalých deportova-
ných civilních osob z Ruska, které zde byly pra-
covně nasazeny.

Ty pak s ostatními dělníky jiných národ-
ností a zajatci z místa a okolí, jakož i těch, kteří 
v desetitisících prchali z Německa přes Ostrov, 
nádraží to jest vlaky s materiálem a zboží ve 
skladištích plenily až do příchodu čsl. vojska to 
jest dne 18. května 1945.

Tomuto řádění nebylo lze zplna zabrániti, 
zejména když i americké a  ruské motorizo-
vané hlídky, občas se obejvivší, zúčastnily se 
plenění. Zvláště francouzští váleční zajatci po-
čínali si nejnevázaněji. Přes tyto velké potíže 
a s nebezpečím života pro hlídkující bylo lze 
zajistiti alespoň třetinu materiálu…

Více o situaci v prvních dnech a týdnech 
po osvobození se lze dozvědět na přednášce, 
která proběhne v úterý 9. května od 17:00 
v Domě kultury v Točně. Seznámíte se ne-
jen se situací v Ostrově, ale přiblížíme si více 
i  osobnost prvního předsedy Revolučního 
národního výboru Františka Hauzara. Sezná-
míme se také s tragickým osudem poručíka 
četnictva Josefa Daňhela a  zároveň s  ním 
krátce nahlédneme i do činnosti oddílu Železo 
v severozápadním pohraničí.

inzerce

Kalendář veřejných 
turistických akcí 
v květnu 2017

RNDr. František Wohlmuth, předseda KČT 
Slovan Karlovy Vary

 

1. 5. Toulky okolím Přebuze v Krušných 
horách
6. 5. Vlakový výlet do Passsau – k soutoku 
na Dunaji
13. 5. Chodov – fárání do štoly Bílá paní
20. 5. Z Č. Šternberka podél Sázavy do 
Ledče n. S. (2x22 km – 2 dny)
27. 5. Saské Švýcarsko – Výhledy na Labe 
v okolí Schmilky
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 Ost-
rově (u autobusové zastávky) nebo na adrese: 
www.kctkvary.cz

Opékání buřtů ve vojenském prostoru Doupov
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Městská knihovna Ostrov v květnu

JAK SE KRESLÍ FANTAZIE  – VÝSTAVA 
ILUSTRÁTORKY BARBORY KYŠKOVÉ
3. – 31. 5. , Oranžerie Václava Havla
Autorka se věnuje se volné malířské tvorbě 
a od roku 2003 soustavně ilustruje knihy 
pro děti a mládež. Od roku 1991 působí 
jako pedagog na ZUŠ ORPHENICA v Praze.

NAPŘÍČ ETIOPIÍ, ZÁŽITKY Z CEST JANA 
ZÁHOŘÍKA
4. 5. , 17.00, učebna, vstupné: 50 Kč (30 
Kč v předprodeji, 70+ ZDARMA)
Přednáška seznámí posluchače jak s boha-
tou historickou a kulturní tradicí, tak i s ně-
kterými přírodními skvosty a zajímavostmi, 
díky nimž je Etiopie jednou z nejatraktiv-
nějších turistických destinací na kontinentu.

MALÍ UMĚLCI
10. 5. a 11. 5. , od 17.00, Oranžerie Vác-
lava Havla, vstupné: dobrovolné
Koncert žáků Základní umělecké školy Os-
trov

Cantica
14. 5.  , 15.00, Oranžerie Václava Havla, 
vstupné: dobrovolné
Koncert smíšeného pěveckého sboru z Os-
trova, pod vedením Iriny Širokaji

RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ
17. 5. , 15.30, učebna
Přijďte se odreagovat od každodenních 
povinností. Máme pro vás spoustu omalo-
vánek s různými motivy, relaxační hudbu, 
kávu i čaj. Pastelky či fixy si můžete přinést 
vlastní, nebo vám je půjčíme.

TŘESKEM TO ZAČALO
18. 5. , 17.00, učebna, vstupné: 50 Kč (30 Kč 
v předprodeji, 70+ ZDARMA)
Víte jak starý je vesmír? Víte, z čeho vesmír 
vznikl? Co je temná hmota a temná energie? 
Je vývoj vesmíru ukončen? Přijďte se dozvědět 
odpovědi na tyto otázky.

OM CHANTING
19.  5.  , 17.00, Oranžerie Václava Havla, 
vstupné: dobrovolné
Společný zpěv mantry OM pod vedením 
Dany Kolovratníkové.

MUENA – HLUBOKÉ UČENÍ LÁSKY
22.  5.  , 17. 00, Oranžerie Václava Havla, 
vstupné: 60 Kč
O mužích a ženách a  jejich společném pu-
tování životem. Hluboké sdílení s Monikou – 
Rozárkou a Mírou Mikešem, o vztazích, lásce 
a souznění.

KLAVÍRNÍ HRÁTKY
24. 5. , Oranžerie Václava Havla
Vystoupení žáků klavírního oddělení Základní 
umělecké školy Ostrov.

POEZIE HUMORU, HRANÍ SI SE SLOVY
25.  5.  , 17.00, Oranžerie Václava Havla, 
vstupné: 50 Kč (30 Kč v předprodeji, 70+ 
ZDARMA)
One man show Petra Soukupa, hudebního 
a reklamního textaře a básníka.

ABSOLVENTSKÝ KONCERT
31. 5. , 17.00, Oranžerie Václava Havla
Závěrečný koncert žáků Základní umělecké 
školy, pod vedením Libuše Vilímovské a Ště-
pánky Hamar.

Máte-li zájem o některou z našich akcí, re-
zervujte si vstupenku v dostatečném před-

stihu. V  případě malého počtu rezervací, 
jsme nuceni akci zrušit. U vybraných akcí 
nabízíme možnost zakoupení levnějších 
vstupenek v předprodeji a také vstupenky 
zdarma pro seniory ve věku 70 a více let. Re-
zervace vstupenek je možné učinit on-line 
na našich webových stránkách, případně te-
lefonicky, e-mailem nebo osobně.

Stejně jako každý rok mohou děti opět 
soutěžit o  volné vstupenky do plzeňské 
Zoo. Soutěž letos 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 pří-
rodě. Pokud to zvládnou, získávají volný 
lístek.

Jestli nevíte, co si půjčit a nemáte čas hledat 
v regálu, stále můžete využít naši službu s ná-
zvem TEMATICKÉ TAŠKY.

Knihovna podporuje projekt FriendlyVox, 
který je určen všem zrakově postiženým, kteří 
mají zájem pracovat s počítačem. Jedná se 
o ozvučený portál, který byl vytvořen s ohle-
dem na specifické potřeby zrakově posti-
žených osob, pro ovládání portálu tak stačí 
pouze klávesnice a všechny potřebné infor-
mace jsou předávány hlasovým výstupem. 
Ozvučený portál FriendlyVox je nainstalován 
na počítači v Čítárně – studovně.

I u nás již můžete platit bezhotovostně. Ter-
minál pro bezhotovostní platby je umístěn na 
recepci knihovny a lze jím platit veškeré po-
platky (ze všech oddělení knihovny) v mini-
mální výši 50 korun, včetně vstupenek na akce 
pořádané knihovnou. Platební kartou nelze 
platit vratné kauce a vstupenky na akce, jejichž 
hlavním pořadatelem není knihovna.

Veškeré informace o  akcích a  službách 
knihovny naleznete na www.mkostrov.cz, 
ww.facebook.com/knihovnaostrov. Případné 
dotazy a náměty posílejte na info@mkostrov.
cz nebo volejte na 353 434 300, 773 546 490.
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Program:    komentované prohlídky závodu (včetně nejmodernější lakovací linky) v časech 9,00;     
   9,15; 9,30; 9,45; 10,00; 10,15; 10,30; 10,45; 11,00; 11,15; 11,30; 11,45; 12,00; 13,00; 14,00     
   a 14,30 (v případě většího zájmu budou časy prohlídek přidány)
   dětské divadelní představení v 10,00 a ve 14,00  
   soutěže a zábava pro děti
   slosování vstupenek o ceny 
   možnost občerstvení

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 27. 5. 2017 
9.00 – 15.00, WITTE OSTROV

SLAVÍME PRVNÍ NAROZENINY! 
areál firmy v Ostrově (průmyslová zóna)

www.witte-automotive.cz        Vstup zdarma

inzerce

Ekocentrum MDDM Ostrov v květnu
MÁJOVÝ PRIMA CUP
20. května 10 hodin Vykmanov
Osmý ročník klubového pětiboje výstavní 
a jezdecké soutěže. Děti změří své znalosti 
a dovednosti v kategorii Výstavní (mladý 
vystavovatel, Lead rein, First riden) a  Jez-
decké (slalom, jízda zručnosti, barely). Po 
celou dobu konání bude možnost opékání 
buřtů. Na akci vás zveme ve spolupráci se 
Stájí Prima Horseland sp.

MLADÝ CHOVATEL PONY
31. května 15–18 hodin
Soutěž v  chovatelských a  jezdeckých do-
vednostech získaných ve školním roce 
2016/2017 v kroužku EC Mladý chovatel 
Pony. Děti změří své dovednosti v katego-
riích do 8 let, začínající chovatel a pokročilý 
chovatel. Akci pořádá ZÚ Mladý chovatel 
Pony za podpory EC, Stáje Prima Horse-
land sp., Města Ostrova a Karlovarského 
kraje. Soutěž zakončíme opékáním buřtů 
v areálu EC.

POZNEJ A CHRAŇ
do listopadu
Vědomostní soutěž pro všechny zvídavé. 
Každý týden najdete na nástěnce ve 

vstupní hale EC jednu otázku týkající se 
našich zvířátek nebo zvířat ve volné pří-
rodě. 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.

PROHLÍDKY PRO ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
Po–Pá 8.30–12 hodin
V  dopoledních hodinách rádi přivítáme 
děti z MŠ, ZŠ i SŠ na prohlídky s odborným 
výkladem. Nutná předchozí rezervace na 
tel. 731 615 658.

Návštěvní hodiny pro veřejnost
Po–Ne 13–17 hodin
Udělejte si k  nám odpolední procházku 
a prohlédněte si venkovní voliéry i chova-
telské klubovny. Vstup zdarma.

Informace
k akcím a kroužkům: Po–Pá 10.00–17.00 
hod. na tel. 731 615 658, 602 600 995, 
FB – Ekocentrum MDDM Ostrov
www.mddmostrov.cz

Papír na Staré Radnici
Zdeňka Newiaková, šéfredaktorka OM

V pátek 12. května v 17 hodin proběhne 
na Staré Radnici v Ostrově vernisáž výstavy 
Ruční papír. Výstavu zahájí sama autorka 
Irena Štyrandová, která říká: „Papír je 
prastarý, přírodní a  přátelský materiál. 
Ruční papír si sama připravuji tradiční 
technologií. S dalšími rostlinami, které svou 
strukturou vytváří otisk, vpíjí se barvou 
nebo splývají s původními vlákny, se objeví 
nový, mou rukou neřízený obraz.“ Výstava 
oživí prastaré řemeslo výroby ručního pa-
píru a umožní člověku třetího tisíciletí vy-
zkoušet si, že neztratilo nic na své origina-
litě, kráse a užitku.
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Dvě připomenutí
Zdeňka Janischová, Spolek přátel 

města Ostrova

Na konci května probíhají v  Jáchymově 
a v Ostrově setkání bývalých politických 
vězňů, aby pietně vzpomněli spolu s námi 
občany na trudné období „Jáchymovského 
pekla“ a symbol utrpení „Věž smrti“. V pá-
tek 26.  května v  16 hodin uctíme pa-
mátku u Věže smrti ve Vykmanově, v so-
botu 27. května v Jáchymově.

V  padesátých letech minulého století 
byli posíláni do jáchymovských pracovních 
táborů političtí vězni, tzv. „muklové“, tedy 
muži určení k likvidaci. Na nepohodlné ob-
čany, kteří se nechtěli smířit s komunistic-
kým režimem, se vždy našel bič. Zavíralo 
se za každý sebemenší přešlap: roznášení 
letáků, odposlouchané hovory, protistátní 
výroky a vykonstruovaná obvinění. Začalo 
to už v roce 1948. Na Jáchymovsku se za-
čalo s masivním dobýváním uranové rudy, 
a  tak vzniklo pro nedobrovolné horníky 
mnoho pracovních táborů  – lágrů. Pro 
práci ve Věži, kde probíhalo prvotní zpra-
cování vytěžené radioaktivní suroviny, byli 
vybíráni převážně fyzicky zdatnější političtí 

vězni I. kategorie s tresty delšími než 10 let, 
považováni STB za nenapravitelné.

Už tenkrát se vědělo, že práce s přebíráním 
uranových hrudek bez spolehlivého ochran-
ného oblečení, pouze s tenkými rukavicemi, 
které dlouho nevydržely, a  stálým vdecho-
váním uranového prachu s nejvyšší koncen-
trací gama záření, je pro lidské zdraví vysoce 
nebezpečné. Mnozí předčasně zemřeli. Celé 
to hrůzné martyrium Jáchymovského pekla 
a Věže smrti popisuje ve svých knihách (dopo-
ručuji knihu Motáky nezvěstnému) spisovatel 
Karel Pecka, který se do tohoto soukolí dostal 
jako devatenáctiletý skaut na jedenáct a půl 
roku. Je to otřesné čtení. Těžko se psalo, těžko 
se to čte. Ale my musíme vědět, čím tito lidé 
prošli, abychom pochopili celou tu zrůdnost 
bývalého režimu. Jsou to cenná svědectví o lid-
ských osudech nespravedlivě vězněných. Patřil 
mezi ně i akademický sochař Jaroslav Šlezinger, 
který v roce 1955 zemřel ve vykmanovské věz-
nici na následky ozáření v pouhých 44 letech. 
Pro nás, ostrovské, jeho osobnost znamená 
velmi mnoho. Kromě sousoší na Domu kul-
tury, symbolu komunistické propagandy, k je-
hož vytvoření byl přinucen, je v kapli sv. Flori-
ana umístěno čtrnáct zastavení Křížové cesty 

s jeho osobními verši, které k nám promlouvají 
celou jeho duší a mravní silou: „Nad život, nad 
smrt nechť svoboda je navěky nám!“ V roce 
2015 byl Jan Šlezinger jmenován Rytířem české 
kultury in memoriam.

Věž smrti se nachází v Dolním Žďáru ne-
daleko našich domovů, v roce 2008 byla za-
řazena mezi Národní kulturní památky. Stala 
se symbolem nesvobody a bezpráví. Vede nás 
k zamyšlení a srovnávání dvou systémů, to-
talitního s ničící ideologií a dnešního, demo-
kratického, zachovávajícího všechny svobody 
člověka. Letos Věž poprvé dohlédne přes zeď 
na vykmanovskou kapličku, nově zrekonstru-
ovanou. Kaple je pravým opakem. Bude šířit 
dobro, lásku a úctu k lidem dobré vůle.

Rodinný den 
bude opět na Rolavě

Nezisková organizace Náhradním rodinám, 
o. p. s. a statutární město Karlovy Vary zvou 
všechny kluky, holky, rodiče a prarodiče na 
oslavu Mezinárodního dne rodin, který se 
uskuteční v sobotu 13. května 2017 od 10 
do 17 hodin na koupališti Rolava v Karlo-
vých Varech. Přijďte prožít den plný zábavy, 
her a soutěží ve všech prostorách areálu. 
Jako host vystoupí Ondřej Ruml. Progra-
mem provází patron neziskové organizace 
pan Aleš Háma.
Zveme všechny, kteří si chtějí užít hezký 
den s celou rodinou.

Pozvánka na sraz 
bývalých zaměstnanců 
podniku TOSTA

J. Mašková, Z. Kachlířová

Zveme všechny bývalé pracovníky n. p. 
Tosta na setkání zaměstnanců, které se 
bude konat v sobotu 13. května od 14 ho-
din v restauraci U Rába v Ostrově. Přijďte 
s námi posedět a zavzpomínat. Těšíme se 
na setkání.

Pracovní tábory při uranových dolech 
na Jáchymovsku

Eliška Failová, produkční DK Ostrov

Expozice Infocentra Zámku Ostrov prezen-
tuje historii rudného hornictví v Krušných 
horách od 15. do 20. století a právě na toto 
téma navazuje doprovodný program pod-
krovní expozice i pro rok 2017. Další z před-
nášek připomínajících hornictví 20. století 
se opět zaměří na pracovní tábory. Před-
náška Mgr. Jakuba Jelena a RNDr. Magda-

leny Kaškové z Univerzity Karlovy zmapuje 
jejich současný stav a představí snahy o do-
kumentaci a  zachování pozůstatků po 
těchto táborech, které slouží nejen jako dě-
dictví komunistického režimu, ale také jako 
připomínka utrpění vězňů, které by nemělo 
být zapomenuto. Na přednášku vás zveme 
ve středu 3. května 2017 od 17 hodin.

Foto: Magdalena Kašková, Jakub Jelen

INZERCE

KOUPÍM
GARÁŽ

Volejte na 
730 626 237
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OSTROVSKÝ ŠLÁGR ANEB KONCERT OBLÍBENÝCH MELODIÍ
Markéta Jeništová, produkce, DK Ostrov

Ostrovský Šlágr aneb koncert oblíbených 
melodií chystá Dům kultury Ostrov na mě-
síc červen (14. června) a provázet jimi bude 
moderátor Petr Čimpera. Stejně jako vloni 
se milovníci tzv. šlágrů sejdou v zámeckém 
parku, kde si mohou zanotovat se známými 
umělci jako jsou:

SLOVÁCKÁ KROJOVANÁ DECHOVÁ 
HUDBA MISTŘÍŇANKA – Málokdo ví, 
že dechová hudba Mistříňanka Antonína 
Pavluše vznikla již v roce 1967 v Miloticích, 
kdy bratři Antonín a  Josef Pavlušovi ko-
lem sebe soustředili pro dechovku stejně 
zapálené muzikanty a vystupovali na kul-
turních akcích v regionu Moravského Slo-
vácka. Pod vedením staršího z bratrů Anto-
nína vystupovala celých čtyřicet let. Za tuto 
dobu absolvovala nespočet akcí  – plesů, 
fašanků, velikonočních zábav, letních nocí, 
hodů a koncertů. Účinkovala i na svatbách 
a pohřbech. V současnosti vede slováckou 
dechovku nejmladší z bratří Pavlušů Fran-
tišek. Věkovým průměrem dnešní Mistří-
ňanka patří mezi nejmladší dechové sou-
bory. Přáním všech členů Mistříňanky je, 
aby si v dnešní uspěchané době co nejširší 

publikum našlo v jejím repertoáru tu svoji 
písničku nebo skladbu, aby dělali svým po-
sluchačům a příznivcům co největší radost 
a aby nikdy nebyla dechovka okrajovým 
žánrem na hudebním poli. O to se bude de-
chová hudba Mistříňanka snažit nejenom 
v tomto roce na všech svých vystoupeních.

JOSEF ZÍMA A YVETTA SIMONOVÁ 
– Společný pořad se skládá z povídání, vy-
právění a  samozřejmě zpívání filmových 
i pohádkových písní, s paní Yvettou si za-
vzpomínáme na písně jako Je po dešti, Bo-
růvkové koláče, Páni kluci a další.

PATROLA ŠLAPETO  – Staropražská 
kapela, která se věnuje interpretaci nejslav-
nějších hospodských písní minulých století 
a  převážně části repertoáru génia české 

písničky Karla Hašlera. Těšit se můžete 
na písně Já mám holku od Odkolků, Čí je 
Praha? Naše!, Po starých zámeckých scho-
dech, Večer za Strahovsoku branou a další

MARCEL ZMOŽEK – Hudební sklada-
tel, textař a zpěvák, který již 25 let úspěšně 
působí na domácí hudební scéně přijede 
zazpívat známe hity jako jsou Už mi lásko 
není 20 let, Pojď se mnou létat výš, Můžeš 
říci potisící a mnoho dalších

VLADIMÍR HRON  – král českých hu-
debních imitátorů a držitel čtyř televizních 
cen Tý Tý přijede předvést něco ze svého 
nepřeberného repertoáru ve své ONE-
MANSHOW

Akci připravil Dům kultury ve spolupráci 
s Městem Ostrov a pro návštěvníky je zcela 
zdarma.
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Letohrádek Ostrov – výstavy a květnový program
Eliška Failová

27. 4.–16. 7. 2017
EXPOZICE
Kurátorský projekt Radka Wohlmutha 
představí tvorbu osmi současných au-
torů (Ondřej Basjuk, Patrik Hábl, Mar-
kéta Hlinovská, Jana Kasalová, Krištof 
Kintera, Šárka Koudelová, Petr Nikl, Eu-
genio Percossi). Výstava bude částečně 
pojatá jako site-specific, bude vycházet 
ze specifika místa a komunikovat s interi-
éry raně barokní budovy letohrádku.

27. 4.–16. 7. 2017
Dominik Lang / INVENTURA JEDNOHO 
OSTROVA
Dominik Lang (1980), absolvent Akade-
mie výtvarných umění v Praze, připraví 
pro barokní prostory Letohrádku Ost-
rov site-specific instalaci přímo na míru 
této unikátní barokní památky. Autor se 
svých instalacích, které vytváří nejen pro 
galerijní prostory, zabývá zkoumáním 

veřejného prostoru, jeho účelu a funkci. 
Svými zásahy do prostoru znejišťuje di-
váka a  hraje si s  jeho reakcí. Dominik 
Lang patří k předním konceptuálním so-
chařům české výtvarné scény.

DOPROVODNÉ PROGRAMY
3. 5. 2017, 10.00 hodin
VLASTNÍ LAPAČ SNŮ
Vlastní lapač snů si dospělí i děti vyrobí 
během květnové výtvarné dílny za po-
mocí peříček, dřevěných korálků a  dal-
ších přírodních komponentů. Vstupné: 
120 Kč

středa 10. 5. 2017, 17.00 hodin
RODINNÉ KABINETKY
Výtvarná dílna pro dospělé a děti s do-
provodem. Na dílně si vytvoříte vystři-
hované rodinné kabinetky vycházející 
z profilových fotografií. Vstupné: 60 Kč

neděle 14. 5. 2017, 10.00 hodin
MINIFOTOALBUM
Výtvarná dílna pro všechny věkové ka-
tegorie v rámci akce Den rodin, která se 
koná ve spolupráci s Domem kultury Os-
trov a Městským domem dětí a mládeže 
Ostrov. Vstupné zdarma.

sobota 20. 5. 2017, 13.00 hodin
ZAHRADNÍ SLAVNOST – DEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Tradiční den otevřených dveří je určen 
především pro rodiny s  dětmi. Letošní 
ročník vás zavede do zámeckých komnat 
a můžete se těšit na výtvarné dílny inspi-
rované tradičními zámeckými prostory 
jako je lovecký salónek, kabinet kuriozit 
či galerie předků. V rámci programu pro-
běhne také komentovaná prohlídka vý-
stavy INVENTURA JEDNOHO OSTROVA 
s jejím autorem Dominikem Langem.

Na výtvarné dílny a workshopy je nutná 
rezervace na čísle 731 439 452 či na 
e-mailu letohradek@galeriekvary.cz . 
Více o  doprovodných programech pro 
veřejnost a školní skupiny na www.leto-
hradekostrov.cz

Zámecký park 226, 363 01 Ostrov nad Ohří
tel.: 353 842 883, 737 072 522
e-mail: letohradek@galeriekvary.cz
www.letohradekostrov.cz
otevřeno úterý – neděle 10 – 17 hodin
vstupné: 40,– Kč, snížené: 20,– Kč,
historický interiér: 20 Kč, první středa 
v měsíci vstup zdarma do všech expozic
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XXI. Ostrovské 
Varhanní jaro 2017

R. Kamarádová

Letos v květnu se uskuteční již 21. ročník 
Ostrovského varhanního jara. Tento tra-
diční svátek klasické hudby v  Ostrově 
dává prostor pro prezentaci varhan jako 
královského nástroje, ale také představuje 
řadu zajímavých umělců. Stejně jako v mi-
nulých letech jsme pro vás připravili tři 
koncerty, ve kterých kromě varhan usly-
šíte další zajímavé sólisty. Níže uvedený 
výčet autorů je garancí nejen dobré kla-
sické hudby, ale také příslibem pro nároč-
nější posluchače.

Program:
7. května, neděle 15.00 hod.
VARHANY & HOUSLE
Jan Kalfus – varhany + Pavel Kudelásek – 
housle
J.S.Bach, Arcangelo Corelli, F.Mendelssohn – 
Bartholdy, Jules Massenet, Alexandre Gu-
ilmant

14. května, neděle 15.00 hod.
VARHANY & TRUBKA
Jan Doležel  – varhany + Jan Vitinger  – 
trubka
Georg Muffat, Heinrich Ignaz Franz Biber, 
J.S. Bach, J. Pachelbel, Pavel Josef Vejvanov-
ský, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Capel 
Bond

21. května, neděle 15.00 hod.
VARHANY & ZPĚV & HOBOJ
Michaela Káčerková – varhany + Martina 
Sehylová – zpěv (ostrovská rodačka) + Jan 
Thuri – hoboj
J.S.Bach, G.F.Händel, A.Vivaldi, W.A.Mozart, 
Antonín Dvořák, A.Marcello

Vstupné je dobrovolné a  bude pou-
žito ke krytí nákladů těchto koncertů, 
které se konají za finanční podpory 
Města Ostrov, Karlovarského kraje, ně-
kterých ostrovských lékařů a  dalších 
sponzorů. Všem sponzorům patří velký 
dík, jelikož bez jejich spoluúčasti by-
chom tyto koncerty nemohli uskuteč-
nit. Podrobné informace můžete zís-
kat na webových stránkách farnosti 
http://farnostostrov.wordpress.com/ 
a na facebooku na stránkách Římskoka-
tolická farnost Ostrov.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Osobnosti barokní hudby v Ostrově
Příspěvek k Roku baroka 2017 (I. část)

S použitím dostupné literatury Zdenka Čepeláková

Jednou z těchto osobností byl Augustin Pfle-
ger. Je však o  něm známo jen velmi málo. 
Ve druhé polovině 17. století působil u dvora 
vévodů Sasko-Lauenburských v  Ostrově 
(Schlackenwerth) jako „kapelník Julia Heinri-
cha vévody Saského“. Roku 1662 však přesídlil, 
pravděpodobně vzhledem ke svému, tehdy 
zde nežádoucímu protestantství, do meklen-
burského Güstrova. Komponoval i pro další 
severoněmecké dvory, a to především luterán-
ské duchovní skladby. V roce 1680 byl znovu 
povolán k ostrovskému dvoru. Potom je již 
zaznamenáno jen to, že se zde roku 1686 po 
druhé oženil. Dále již stopy po něm mizí. Za-
choval se jenom zlomek jeho díla, kromě du-
chovních a světských skladeb jsou to i kompo-
zice k tehdejším divadelním vystoupením.

Další dvě osobnosti barokní hudby spo-
juje studium na ostrovském piaristickém 
gymnáziu, řádové koleji, založené roku 1666 
sasko – lauenburskou vévodkyní Annou Ma-
gdalenou. Ve školách tohoto řádu byl kladen 

mimořádný důraz na hudební výchovu, mezi 
absolventy mnoha piaristických kolejí u nás 
vzešla tak dlouhá řada skladatelů, interpretů 
a hudebních pedagogů.

Tímto studiem prošel Johann Kašpar Fer-
dinand Fischer (1656 Krásno – 1746 Rastatt), 
uznávaný autor mnoha instrumentálních i vo-
kálních, duchovních i světských skladeb. Po 
Augustu Pflegerovi působil od roku 1690 u os-
trovského dvora jako dvorní kapelník a sklada-
tel, po roce 1715 byl povolán do nové sídelní 
rezidence markrabat Bádenských – Rastattu, 
a to jako kapelník, skladatel, také jako peda-
gog a sbormistr na rastattském piaristickém 
gymnáziu. Byl již ve své době velmi uznáván, 
tehdejšími teoretiky nazýván dokonce „Bá-
denský Bach“ a významný předchůdce tohoto 
významného barokního mistra. Zachovala se 
dosti velká část jeho díla, dodnes uváděného. 
Johanna Kaspara Ferdinanda Fischera a jeho 
působení v Ostrově připomíná pamětní deska 
na klášterním nádvoří.

(dokončení článku naleznete v červnovém 
vydání Ostrovského měsíčníku)

Umění a kultura doby baroka v Ostrově
Lubomír Zeman, historik

Období po bitvě na Bílé hoře, kdy k nám vstu-
puje spolu s rekatolizací nový umělecký sloh, 
který byl později nazván barokem, nepatří v na-
šich dějinách zrovna k populárním epochám. 
Pro české země ovšem toto období znamenalo 
obrovský rozkvět kultury, umění a vědy. Po-
rážka českého stavovského povstání otevřela 
možnost obnovení pozic katolické víry. Reka-
tolizace, snaha po dosažení jednoty víry na zá-
kladech katolické věrouky, začlenila velmi cíle-
vědomě do svých záměrů všechny druhy umě-

leckých projevů, od výtvarného umění, 
architektury, sochařství a malířství, až po litera-
turu či hudbu. Zpravidla se rozlišují tři základní 
fáze: rané baroko (1640–1680), vrcholné ba-
roko (1680–1740) a pozdní baroko (doznívající 
souběžně s rokokem až na přelomu 18. a 19. 
století). Postupně se rozšířilo po celé Evropě. 
Specifickou podobou barokní kultury je tzv. 
české baroko, vyrůstající z italských kořenů díky 
italským a jihoněmeckým tvůrcům a oboha-
cené domácími umělci a řemeslníky o nové 
prvky, přizpůsobené českému prostředí a kra-
jině. Umění v Čechách a na Moravě tehdy do-
sáhlo špičkové evropské úrovně. Barokní vý-
tvarný styl natrvalo poznamenal tvář našich 
zemí a zanechal po sobě výraznou a hlubokou 
stopu. Právě proto bylo baroko vyhlášeno hlav-
ním marketingovým tématem agentury 
CzechTourism pro rok 2017.

Také v  Ostrově nalezneme populární 
ukázky barokní architektury, například Le-
tohrádek, Palác princů nebo klášterní kos-
tel Zvěstování Panny Marie. (celý článek 
na toto téma naleznete na www.ostrovsky
mesicnik.cz) Mnohem více podrobností při-
nese výstava ve Dvoraně ostrovského zámku 
a také navazující přednáška v podkrovní ex-
pozici infocentra zámku Ostrov ve středu 
17. května od 17 hodin, věnovaná všem tvůr-
cům a umělcům, díky jejichž dílům se Ostrov 
stal význačným bodem barokní kultury.

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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Postřeh obyvatele 
Ostrova k rekonstrukci 
vedení města

Michal Rück

Jako obyvatel města, který sice nemá v Ost-
rově trvalé bydliště, ale již zhruba 18 let zde 
s rodinou žije, jsem v posledních týdnech se 
zájmem sledoval nejprve puč části místních 
členů ČSSD a následně trefně nazvanou tzv. 
rekonstrukcí vedení města. Osobně bych to 
spíše nazval loutkařením pod vedením 
místní buňky ODS (pro úplnost uvádím, že 
jsem spíše pravicově založený volič, stranu 
ČSSD jsem v minulosti nevolil, ani se k tomu 
do budoucna nechystám). Přišlo mi až bi-
zarní, že v takovém městě, jakým Ostrov je, 
kde se všichni vlastně znají a léta se spolu 
potkávají, mnohdy i pracují a podnikají, se 
může takové divadlo odehrát. Zejména pro 
ten způsob provedení – tajná volba při od-
volání starosty a rady města, arogance, ne-
schopnost některých říci nahlas, co si mys-
lím a co chci…

Během této taškařice ale bylo vidět 
i několik momentů, které určitě pobavily 

– špatný počtář z  prvního jednání sčítá 
hlasy při nové volbě a garantuje pak její 
správnost, hodně dlouho vztyčený uka-
zovák organizátora celé akce během dis-
kuze s protistraníkem vyjadřujícím odlišný 
postoj, nebetyčné ambice… Věřím, že tak, 
jak zábavné bylo vedení jednání zastupi-
telstva města např. začátkem roku při ne-
přítomnosti starosty a nyní zase, bude i do 
budoucna – určitě nás sledující občas tyto 
schůze čeká opět spousta pobavení. Jeden 
z těch, kteří se nyní z lavic zastupitelů pře-
sunuli po čase do přední lavice, mi napsal, 
že politika je otázkou kompromisu. Jsem 
osobně opravdu rád, že nemám potřebu 
být politikem – za některé takové kompro-
misy bych se před lidmi na ulici musel asi 
dost stydět.

Vyjádření se…
Milan Mrázek

Dobrý den všem, rád bych se ještě vyjádřil 
k příspěvku zastupitele Palivce k problema-
tice Hotelu Myslivna z  březnového čísla 
měsíčníku. Měl bych pro něj jednu radu:
Palivec, Palivec,
takhle ty volby nevyhrajou,
a když budou pořád lhát,
tak už vůbec ne!
Děkuji za pozornost. Howgh.

Pohádka o nemocných ovcích.
(Na motivy událostí v našem neobyčejném městě)

Miloslav Liška

Milé děti. Byly jednou jedny ovečky, které se 
měly dobře, protože žily ve společenství sil-
ného berana. Občas beranovi pomáhaly 
a chválily ho, jak je hodný a schopný. I mnohá 
zvířátka beranovo stádečko žádala o pomoc, 
když něco potřebovala. Jednoho dne si ale ty 
ovečky uvědomily, že ne vše, co beran vymy-
slí, se jim líbí a měly strach z  toho, že do 
všeho jde jako… jako beran a snažili se ho 
občas krotit. Jenže děti, beran má hlavu tvr-
dou, a když se mu někdo postaví, málokdy uspěje. Některé ovečky začaly mít z berana 

obavy, a aby proti sobě neobrátily jeho hněv, 
tak mu už nekladly žádný odpor a vždy jen 
přitakávali. Bohužel, když tohle dělají ovečky 
delší dobu, onemocní chorobou, která dělá 
z ovčích duší hady. Ta nemoc se jmenuje 
mindrák a díky ní v nespokojených ovcích 
rostli větší a větší hadi. Jednoho dne přišel vlk 
se svou smečkou a na berana zaútočil. Vlka 
před lety beran se svými, tehdy spokojenými 
ovečkami zahnal na útěk. Tentokrát však vy-
hrál vlk, protože nemocné ovce zabečely, 
z huby jim vylezli hadi, kteří v nich vyrostli 
a těsně před soubojem s vlky berana pokou-
sali a přidusily. A co bylo dál? Dostaly ne-
mocné ovce taky kus berana? Nebo ne-
mocné ovce vlci sežrali, protože neměly, kdo 
by je chránil? Takové ovce totiž vlkům chut-
nají převelice! To se milé děti dozvíte příště.

Zámecký park – místo odpočinku? 
Otevřený dopis nevím komu…

Marie Hellerová

Ostrov je krásné město, je to krásné město 
k žití. Prožila jsem zde dlouhá léta a věřím, že 
ještě spoustu příjemných dní zde prožiji. Ve 
městě i blízkém okolí je spousta nejrůznější ze-
leně, což jistě přispívá ke spokojenému životu 
v  tomto podkrušnohorském městečku. 
Máme zde i nově zrekonstruovaný a udržo-
vaný zámecký park: upravené cestičky, lavičky, 
pokosená tráva, klid, ideální místo k příjem-
nému trávení volných chvil a odpočinku.

Jenže, jenže v tomto přívětivém prostředí 
tráví hodně času i majitelé pejsků a psů. A bo-
hužel si mnozí toto místo odpočinku a pro-
cházek pletou s výběhem a venčením svých 
miláčků. Není výjimkou, že se zámeckým par-
kem (i volně) prochází a prohání až deset psů. 
A bohužel se zde pouze neprocházejí, ale ko-
nají zde i svoje fyzické potřeby. Takže všechny 
lavičky i stromy a trávníky jsou očůrané a pro-
čůrané a mnohde jsou zanechané i psí exkre-

menty. A rodiče s dětmi či prarodiče s vnou-
čátky mají smůlu.

Přestože je ve městě i v jeho okolí hodně ze-
leně a prostoru, kde se mohou majitelé psů se 
svými pejsky procházet, „musejí“ mnozí „pej-
skaři“ docházet i do zámeckého parku.

Ve městě i v parku je běžně slyšet maminky, 
kterak volají na svoje malé děti, aby nechodily 
na trávník, protože jsou tam hovínka od pej-
sků. A dospělí se při chůzi po městě nemohou 
příliš rozhlížet po známých či krásách města, 
ale musejí se hlavně dívat na chodníku pod 
nohy, aby nešlápli do…

Můj návrh na upravení vyhlášky je celkem 
předvídatelný: zákaz vstupu psů alespoň do 
parku, když už mají volnost po celém městě. 
Někomu se možná bude zdát můj návrh 
tvrdý, ale jako u všeho tento případný zákaz 
dopadne i na ty slušné, kteří parkem pouze 
procházejí s pejskem na vodítku. Těch nedis-
ciplinovaných a bezohledných je ale bohužel 
většina.

inzerce

PRODEJ SLEPIČEK

13. KVĚTNA 
A 10. ČERVNA 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
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O odvolání starosty
Josef Bílek

V únoru jsem zaslal svůj příspěvek týkající se 
problematiky hotelu U  Zámku. Události 
z 5. dubna však změnily situaci natolik, že tento 
příspěvek již není aktuální, i když na svých ná-
zorech ohledně projektu hotelu dále trvám. 
Dovolím si proto napsat příspěvek nový, k od-
volání vedení města.

V současné společnosti jsme svědky toho, 
že pro určité skupiny lidí je demokracie dobrá 
jenom, když to vyhovuje jim a jejich záměrům. 
Vůle voličů a to, že byli přehlasování, pro ně nic 
neznamená, buď bude po jejich, nebo jde o to-
talitu. Je to bohužel společenský vývoj a ani Os-

trov toho nezůstal ušetřen. Odvolání starosty 
a části vedení města na základě zástupných 
argumentů jako prázdné autobusy (tento po-
hled závisí na denní době, v kterou sledujete 
a nezohledňuje, že jde o veřejnou službu, která 
je pro chod města nezbytná i když zrovna ne-
vydělává! Osobně mám k MHD jedinou při-
pomínku a to, že cestou na polikliniku musím 
přestupovat, ale ta se snad dá řešit úpravou 
jízdního řádu.), nákup Myslivny za 10,5 mi-
lionu korun, když odhad zněl 18 milionů ko-
run a  proinvestováno bylo podle pana Pa-
livce 16 milionů korun, podle starosty Čekana 
13,5 milionů korun, je vysoce účelové. Navíc je 
za odvolaným vedením vidět kus dobré práce 

pro Ostrov, což je např. vidět i na vzhledu par-
číku u náměstí, rozšíření Domova pokojného 
stáří i celkové sociální politice a v neposlední 
řadě i na pořádaných akcích. Celá záležitost 
bude mít určitě další vývoj, ale velmi by mě za-
jímalo jak tři „přeběhlíci“ z ČSSD budou pro-
sazovat volební program ČSSD proti převaze 
ODS a s ní spřízněných hnutí? Nerad bych se 
totiž dožil opětovného rušení zahrádek. Od-
prodeje nebo pronájmu Myslivny pod cenou 
nějakému „kamarádíčkovi“, kterému jí město 
zrenovuje a pak si zdevastovanou nechá vrá-
tit. Mám rovněž obavu o zhoršení obslužnosti 
MHD a zdražení tepla z teplárny, případně zvý-
šení ceny za odvoz odpadů. Jako občan města 
budu tyto oblasti bedlivě sledovat a podle vý-
sledků se rozhodnu, koho budu volit a doufám, 
že se tak zachovají i další občané.

 

INZERCE

Výsledky turnaje s opeřeným míčkem
Jiří Mácha, předseda oddílu badmintonu, 

TJ Ostrov

Ostrovský oddíl pořádal 25. března turnaj 
dospělých Grand Prix kategorie C. Dosta-
vilo se 31 mužů a žen ze šesti krajů. Téměř 
polovinu tvořili hráči a hráčky mladší 18 let. 
I když nedosáhli na medaile, byla to pro ně 
velká zkušenost a svými výkony dokázali 
potrápit ostřílené hráče. Suverénem v muž-
ské dvouhře byl věkem ještě dorostenec (ve 
své kategorii čtvrtý na celostátním žeb-
říčku) Jiří Král z Baníku Most, který prošel 
turnajem bez ztráty setu. Dvouhru žen vy-
hrála Jana Panochová z Astry Praha. Neztra-
tili se ani domácí, kteří získali bronz v muž-
ské čtyřhře, který vybojoval ostrovský Fab-
ián Šula s Pavlem Pohankou z BKV Plzeň. 
Nejdramatičtější průběh měla mužská 
čtyřhra, kdy hráči Nevečeřal a  Vavřička 
z  Proboštova, vyhráli nad favorizovanou 
dvojící Král – Oros ve třech setech, když ve 
2. a 3. setu (23/21) otáčeli nepříznivý stav. 
Dvě stříbrné získali i kolegové z Nejdku – 

Klimaj ve dvouhře a  Marcela Růžička ve 
čtyřhře s Panochovou. Turnaj byl zakončen 
udělením diplomů a cen za přispění města 
Ostrov a Karlovarského kraje.

Oddíl badmintonu by do svých řad přiví-
tal chlapce a děvčata, kteří by měli zájem po-
znat blíže tento sport – informace na strán-
kách oddílu: www.badostrov.estranky.cz

SPORT

Poděkování
Monika Stanková

V noci 5. března se mi ztratil kocourek 
Fredík. Touto cestou bych ráda projevila 
vděk a poděkovala všem, kteří mi pomá-
hali při pátrání. Můj největší dík patří ná-
lezkyni paní Bumbové, dále pak paní 
Hornové, paní Rybkové, paní Šolcové, 
paní Denčevové, paní Steckerové a panu 
Ivanu Sekaninovi.
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Atleti ukončili halovou sezonu 2017
L. Pelcová, trenérka TJ MDDM Ostrov

V neděli 12. března se konal poslední závod 
halové atletické sezony Mistrovství Karlovar-
ského kraje 2017 předžactva v přetlakové 
hale v Praze na Strahově. Naši nejmenší bo-
jovali s plným nasazením a většina se umís-
tila i na medailových pozicích. Největší sbě-
ratelkou medailí se stala Terezie Drobná 

(2. na 60 m př. a štafeta, 3. na 60 m a v dálce) 
a Alice Česáková (1. v dálce, 2. na 60 m př., 
3. štafeta). Adélka Zavoralová se stala mist-
ryní na 60m a 600m. Martin Abrahám byl 
dvakrát třetí (dálka a hod plným míčem). Vi-
cemistry kraje se stali David Mrázek na 60 m, 
Kryštof Pelc v hodu medicinbalem a Viktorie 
Drobná v běhu na 600 m. Lucka Sekerová si 
v běhu na 600 m doběhla pro bronz a také 

Viktorka Pokrupová měla bronz 
z 60 m překážek. Ze štafet jsme 
přivezli dvě 2. a dvě 3. místa. Ne-
populární „bramborové“ umís-
tění vybojovali Jan Fedor, Sebas-
tian Merhulík, Antonín Myslík, 
Alice Česáková a  Viktorie 
Drobná.

I  žactvo, dorost a  dospělí 
měli Mistrovství KK v hale, které 
se uskutečnilo již 22. ledna v at-
letické hale Otakara Jandery 

v Praze ve Stromovce. Dvojnásobnou mis-
tryní KK v mladších žákyních se stala Tereza 
Herbánszká v kouli a ve skoku vysokém, při-
dala i druhé místo v běhu na 150 m. Dále 
v kategorii mladších žákyň vybojovala bronz 
Lenka Burešová v běhu na 60 m překážek, 
byla i čtvrtá v dálce. Těsně pod stupni vítězů 
zůstala Eliška Svobodová v běhu na 60 m 
překážek a běhu na 800 m.

V  starším žactvu obsadila Valérie Pel-
cová dvě 2. místa (60 m a 150 m), Karolína 
Štěrbová vybojovala bronz v dálce. V doros-
tenecké kategorii si Kristýna Sedlecká do-
běhla pro stříbro v běhu na 800 m. Dařilo se 
i našim juniorům, kde Jan Karchňák obsadil 
2. místo v běhu na 3000 m a mistrovský titul 
přidal v běhu na 800 m. Michal Bureš se stal 
mistrem kraje v běhu na 400 m a v těsném 
závěsu doběhl Mikuláš Pejšman na druhém 
místě. Do nové sezony přeji atletům zdraví, 
formu a spoustu osobních rekordů!

Juniorský cyklista David Zadák 
má v kapse první vítězství

Josef Krs

V neděli 16. dubna se na start prvního zá-
vodu Českého poháru horských kol posta-
vilo 59 Juniorů z České republiky, Německa 
a Polska. Ostrovský David Zadák, coby nej-
výše postavený český junior na žebříčku 
UCI, se postavil na start s číslem 301. Počasí 
bylo chladné, ale trať po sobotním dešti po-
stupně vysychala, a tak byla ve všech úse-
cích sjízdná, závod byl na pět okruhů a trval 
jednu hodinu a 5 minut. David skvěle od-
startoval a v průběhu prvních dvou kol si 
postupně budoval náskok až na jednu mi-
nutu před Němcem. Tento náskok si už jen 
udržoval a  zvítězil s  náskokem 50 vteřin. 
Hned po závodě odjel David s trenérem do 

Itálie za teplem. Tam se připravoval na další 
závod Světové Juniorské série, který se jede 
v Rakouském Haimingu.

Foto: Josef Krs

Rodinný orientační běh 
Ostrov – zámecký park
Srdečně zveme na závod v  orientačním 
běhu pro rodiny, ale i  jednotlivce, který 
pořádáme v  krásném prostředí zámec-
kého parku. Závod má ukázat krásu tohoto 
sportu, nejde o vítězství. Vyhrává každý.
Kde: Zámecký park v Ostrově
Kdy: 23. 5. 2017
Prezentace: od 16.00 u kamenného mostu
Start: 16.30 – 18.00 hodin
Startovné: dobrovolné
Doporučujeme sportovní oblečení, boty 
vhodné na běhání, buzolu nebo kompas, 
pití a dobrou náladu
Přihlásit se je možné již teď na: orientacni-
behostrov@gmail.com
Více informací na, FCB SKOB Ostrov
http://skobostrov.webnode.cz/
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Mirákl zahájil 
soutěže zlatem

Andrea Burešová

V neděli 19. března se v Plzni konalo regio-
nální kolo tour Taneční skupina roku. Taneč-
níci Miráklu, působící v Ostrově při ZUŠ, zde 
měli premiéru s pěti formacemi v extralize 
soutěže. Se všemi se jim podařilo zvítězit, 
a to bez ztráty jediného bodu. Toto umístění 
je dáno jak originálními tématy, tak snahou 
po technické taneční čistotě a provedením 
jednotlivých choreografií. Většina vystou-
pení vznikla pod choreografickou taktov-
kou vedoucí skupiny Andrey Burešové a tre-
nérky Markéty Vajdíkové, v juniorech mělo 
pak premiéru vystoupení, které vytvořil ta-
nečník a choreograf z Jihoafrické republiky 
Hope Maimaneh.

V neděli 2. dubna se skupina zúčastnila 
regionální postupové soutěže Czech Dance 
Masters v Plzni. Na tuto soutěž měl Mirákl 
v extralize připraveny čtyři velké formace 
v dětské a juniorské kategorii. Tanečníkům 
se podařilo zvítězit opět na plné čáře, navíc 
porota ohodnotila jejich dětskou choreo-
grafii Pod křídly andělů jako nejlepší vystou-
pení celé soutěže. „Děkujeme všem taneční-
kům za skvělé výkony. Jsme si vědomy toho, 
že své velké soupeře potkáme v zemských 
kolech, a tak určitě neusínáme na vavřínech 
a trénujeme především techniku a propra-
cováváme jednotlivé choreografie.“

Tanečníky potěšilo i  to, že díky titulu 
Czech Dance Masters zdobí právě jejich 
tváře celou tour 2017 na reklamních pouta-
čích a hlavním pódiu soutěže.

Zájemce, kteří by rádi poznali, jak se sku-
pina, která je v současné době úřadujícím 
mistrem světa, na své výkony připravuje, 
mohou po domluvě navštívit jejich otevřené 
tréninkové hodiny.

TAJENKA KŘÍŽOVKY
Zdeňka Newiaková, šéfredaktorka OM

Vážení čtenáři,
tajenka křížovky z dubnového čísla Os-

trovského měsíčníku zněla „POSLEDNÍ 
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA“. Z  úspěš-
ných luštitelů byla vylosována Růžena Šne-
berková z Ostrova, která vyhrála dvě vstu-
penky na Majáles do zámeckého parku. 
Upřímně gratuluji.

Správné znění tajenky křížovky z tohoto 
čísla, která dokončí větu: „V sobotu 27. května 
ožije zámecký park oblíbenou…“ zasílejte 
nejpozději do středy 10. května 2017 na 

e-mailovou adresu: mesicnik@ostrov.cz 
(do předmětu uveďte „tajenka květen“), 
případně doneste osobně do podatelny 
Městského úřadu Ostrov (přízemí zámku, 
Jáchymovská 1, Ostrov) v zalepené obálce 
s označením „Ostrovský měsíčník – tajenka 
květen“ a s uvedeným kontaktem na sebe. 
Ze správných odpovědí opět vylosujeme 
výherce, který získá vstupenky na zajímavou 
kulturní akci a bude písemně informován 
a následně uveřejněn v červnovém Ostrov-
ském měsíčníku.

Tajenku vytvořila grafická společnost 
Alfasoft s. r. o.




