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INFORMACE O VYDÁNÍ

Ostrovský měsíčník vydává Dům kultury 
Ostrov v nákladu 8000 kusů měsíčně.

Distribuce je zajišťována zdarma do každé 
ostrovské domácnosti.

Redakční uzávěrka všech příspěvků do 
listopadového čísla (včetně inzerce) je  
14. října do 18.00 hodin! Příspěvky došlé 
po tomto datu už nemusí být otištěny.

Grafická úprava, zlom, tisk: Samab Press 
Group a. s., Cyrilská 14, Brno 614 00

Grafická úprava programových stránek 
Domu kultury: Martina Pavlasová

Distribuce: Česká pošta s. p., Hlavní 800, 
Ostrov 363 01

Šéfredaktorka, editorka: Irena Janečková 
Korektury: Irena Janečková 
(Korektury se netýkají inzerce ani graficky 
zpracovaných textů od přispěvatelů.)

Redakční rada (a − z): Bc. Pavel Čekan, 
Pavlína Lišková, Martina Pavlasová

Názory přispěvatelů se nemusí shodovat  
se stanoviskem redakční rady.

Příspěvky zasílejte na:  irejan@seznam.cz 
(nebo sefredaktor@dk-ostrov.cz), případně 
doručte do Infocentra DK Ostrov,  
tel. 353 800 526, 353 800 542.

Upozornění: Pod příspěvek se vždy 
podepište celým jménem. Redakce si 
vyhrazuje právo krátit či upravovat příspěvky.

Inzerce: posílejte na: irejan@seznam.cz nebo 
na: sefredaktor@dk-ostrov.cz nebo se obraťte 
na Infocentrum DK Ostrov, tel. 353 800 526,  
353 800 542

Registrační značka: MK ČR E 16035

Webové stránky měsíčníku:  
www.ostrovskymesicnik.cz - zde najdete 
všechny příspěvky, které z praktických 
důvodů nebylo možné otisknout v měsíčníku.

Titulní fotografie: Děti na FOH,  
foto: Archiv DK Ostrov

POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NOVĚ SOCIÁLNÍ SLUŽBY  
PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Zastupitelstvo města přijalo novou verzi pra-
videl pro poskytování dotací z rozpočtu města 
na podporu sportu, kultury a zájmových aktivit. 
Úpravy a změny byly vynuceny legislativními 
změnami. Jedná se o právní předpis č. 24/2015 
Sb. resp. novelu zák. č. 250/2000 Sb., o rozpoč-
tových pravidlech územních rozpočtů a novelu 
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (s účinností od 20. 2. 
2015). Do novely zákona č. 250/2000 Sb. byly vne-
seny pozměněné právní úpravy týkající se posky-
tování dotací a návratných finančních výpomocí. 
V tomto zákoně jsou mj. vymezeny tři možné typy 
dotací a návratných finančních výpomocí posky-
tovaných z územních rozpočtů, a to na účel:
a) určený poskytovatelem v programu tj. progra-
mová dotace
b) určený žadatelem v žádosti o poskytnutí dota-
ce tj. individuální dotace
c) stanovený zvláštním právním předpisem, např. 
na základě zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon).
 
Město Ostrov v souladu s platnými právními 
předpisy zveřejnilo na www.ostrov.cz v sekci 
dokumenty/dotace a formuláře/formuláře OKS 
Pravidla pro poskytování programových dotací  
z rozpočtu města na podporu sportu, kultury  
a zájmových aktivit. Tyto dotace jsou neinvestič-
ního charakteru a jsou primárně určeny pro orga-
nizace působící na území města Ostrov a na akce, 
kdy cílovou skupinou jsou především obyvatelé 
města Ostrov. Termín pro podávání žádostí je 
vždy 20. ledna kalendářního roku, na který se ža-
datel uchází o poskytnutí dotace. Již od roku 2006 
jsou termíny podávání žádostí i vyplácení dotace 
navrženy jen jedenkrát ročně.
Žádosti doručujte:
a) osobně na podatelnu MěÚ Ostrov
b) poštou na adresu MěÚ Ostrov, Odbor kancelář 
starosty, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
c) do datové schránky města.
 

Jana Škutová, Odbor KS

Triáda představuje sociální a sociálně-zdravotní 
služby a aktivity pro občany města Ostrov.  
 
Poskytovatelé pro rodinu, děti a mládež
V oblasti péče o rodinu, děti a mládež se zabývají 
potřebami dětí a mládeže do 26 let věku, potře-
bami rodin s dětmi, především rodin neúplných 
s nezaopatřenými dětmi, dále situací dětí, jejichž 
rodinné prostředí je nevyhovující nebo dětí, které 
potřebují speciální péči. Tato cílová skupina může 
využít služeb, které jsou zaměřené na sociální 
prevenci, pomoc a podporu v obtížných životních 
situacích a na služby volnočasových aktivit nebo 
mateřského či jiných center apod.
„Chceme-li mít vychované děti, musíme mít vy-
chované rodiče,“ proto je nutné pomoci i ohro-
ženým rodinám přímo v domácnostech, zavčas 
a intenzivně. Předejdeme tak jejich rozpadu, za-
dlužování, porušování rodičovské odpovědnosti 
a umístění dětí do ústavní péče. Rodinám peču-
jícím o děti s různým typem a různým stupněm 
zdravotního postižení pak poskytneme určité 
zkvalitnění jejich dosavadního života. Tyto služby 
mohou dětem pomáhat začlenit se do společ-
nosti a zapojit se do běžného života a pečujícím 
rodičům mohou ulehčit jejich každodenní práci.
 
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
tel. 251 510 744
Kontakt: Mgr. Štěpánka Kolková; tel. 235 517 313, 
ranapececechy@detskysluch.cz;
Poslání: poskytování terénní sociální služby raná 
péče (konzultací v rodinách) rodinám dětí se slu-
chovým nebo kombinovaným postižením od na-
rození maximálně do sedmi let věku dítěte
 
Centrum pro dítě a rodinu Valika, o.s.
Závodu Míru 170/90, 360 17 
Karlovy Vary – Stará Role
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Najman, zástupce  
ředitele, tel. 739 695 396, info@valika.cz, 
www.valika.cz
Poslání: poskytovat sociálně aktivizační služby ro-
dinám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální 
situaci a nedokážou se z této situace dostat vlast-
ními silami. Dále se snažíme podporovat a rozví-
jet náhradní rodinnou péči v Karlovarském kraji.
 
Člověk v tísni, o.p.s. - 
regionální pobočka Karlovy Vary
Blahoslavova 5/18, 360 20 K. Vary                            
Kontakt: Bc. Alexandra Farkalinová, terénní sociál-
ní pracovnice Ostrov a Jáchymov, tel. 739 220 903, 
alexandra.farkalinova@clovekvtisni.cz
Kancelář: Lidická 1036, 363 01 Ostrov

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ

Přijměte s námi tichou vzpomínku na aktivního 
účastníka Triády, váženého pana Jaroslava Kulta, 
který nás opustil 25. srpna 2015 ve věku 65 let. 
Odešel, jak si to osud přál, v našich srdcích a vzpo-
mínkách zůstává dál.
 

Triáda Ostrov

Jaroslav Kult zůstává v našich vzpomínkách.
Foto: Soukromý archiv
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PŘÍSPĚVKY NA POSTIŽENÉ DĚTI

OSOBNOST 
KARLOVARSKÉHO KRAJE

DEN PRO ZDRAVÍ

Upozorňujeme tímto případné zájemce o čer-
pání jednorázového příspěvku města Ostrov 
pro zdravotně těžce postižené děti, že možnost 
podat žádost o tento příspěvek mají pouze do  
13. listopadu 2015. Žádosti jsou k dispozici na 
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského 
úřadu Ostrov, Jáchymovská 1, přízemí, kancelář  
č. 23. Bližší informace k příspěvku podá vedoucí 
odboru Miroslava Světlíková (tel. 354 224 887) 
nebo Ing. Petra Říhová (tel. 354 224 850). Podrob-
nější informace a aktualizovaná Pravidla pro po-
skytnutí příspěvku města Ostrov těžce zdravotně 
postiženým dětem pro rok 2015, schválená Za-
stupitelstvem města Ostrov na řádném zasedání 
v lednu usnesením č. 8/15, jsou rovněž k dispozici 
na: www.ostrov.cz/prispevek-mesta-ostrov-zdra-
votne-postizenym-detem-pro-r-2015/d-5421/
p1=2526
 

Ing. Petra Říhová, Ph. D.

Zapojte se do ankety Osobnost Karlovarského 
kraje 2015 – navrhněte osobnosti, které si podle 
vás cenu zaslouží. Karlovarský kraj vyhlásil další 
ročník tradiční ankety. Veřejnost může nově hla-
sovat ve čtyřech kategoriích, a to nejpozději do  
5. listopadu 2015. Hlasovat je možné vyplněním 
anketního lístku v Krajských listech nebo elektro-
nicky. Podrobné informace naleznete na strán-
kách Karlovarského kraje, kde je k dispozici hlaso-
vací formulář. Pokud znáte ve svém okolí někoho, 
kdo se významně podílí na rozvoji života v regio- 
nu (v oblasti zdravotnictví, školství, sociálních 
služeb, podnikání, veřejné správy, umění atd.), 
navrhněte jej na ocenění za rok 2015.
 

Zdroj: www.ostrov.cz

ÚO Svazu diabetiků Ostrov a Oční klinika Nemos 
Sokolov zvou širokou veřejnost na akci

DEN PRO ZDRAVÍ
14. října od 10.00 do 16.00 hod. 

Akce bude probíhat na dvou stanovištích:
1. Kancelář svazu diabetiků (bývalá Městská 
knihovna v Ostrově): zde vám změří krevní tlak  
a cukr, provedou oční vyšetření a bude též mož-
nost konzultace s očním lékařem.  
2. Městský úřad ve Dvoraně (zámek v Ostrově): 
zde vám změří krevní tlak a cukr.
Tato měření, vyšetření a konzultace jsou ZDARMA.
 

Judita Ilková

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi: 
Služba je zaměřena na vyhledávání, motivaci, po-
moc a podporu rodinám s dětmi v obtížné životní 
a sociální situaci.
 
Denní centrum Žirafa, Nejste sami (spolek)
Masarykova 217, 357 34 Nové Sedlo
Kontakt: Ing. Renata Kunešová, tel. 602 535 366
Cílová skupina uživatelů: Klienti od dvou do 26 
let se zdravotním postižením, zejména autismem. 
Dále pro osoby s těžkým kombinovaným postiže-
ním a pro osoby s mentálním postižením.
 
Farní charita Karlovy Vary
Domov pro matky s dětmi v tísni Svaté Zdislavy
Svobodova 348/14, 360 17 Karlovy Vary
Kontakt: Mgr. Agata Scheerbaumová, 
tel. 353 434 228, dmd@charitakv.cz
Azylové bydlení pro matky s dětmi, pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obsta-
rávání běžných záležitostí
 
Linka Ztracené dítě
Tel. 116 000 nonstop a zdarma po celé ČR, 
email: 116000@linkaztracenedite.cz
Kontakt: Lucie Hermánková – vedoucí, 
tel. 608 216 723, 
lucie.hermankova@linkaztracenedite.cz
Cílem je poskytovat komplexní služby lidem, kteří 
se z různých příčin ocitli v krizi.
 
Náhradním rodinám, o.p.s.
Středisko pro rodinu, Závodu míru 44/122, 
Karlovy Vary, info@nahradnimrodinam.cz, 
www.nahradnimrodinam.cz
Kontaktní místo: Brigádnická 706, Ostrov (zadní 
vchod do budovy)
Sociálně aktivizační služby
Kontakt: Bc. Dana Holá, sociální pracovník, 
tel. 776 599 191, dana.hola@nahradnimrodinam.cz
Cílová skupina: Rodiny s dětmi v náhradní rodin-
né péči, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci
Sociálně-právní ochrana dětí
Cílová skupina: rodiny s dětmi v Náhradní rodinné 
péči
Kontakt: Mgr. Šárka Bystroňová – ředitelka,  
tel. 777 883 348,
sarka.bystronova@nahradnimrodinam.cz
ODBORNÉ SLUŽBY; ASISTOVANÝ KONTAKT; TERAPIE
 
Občanské sdružení RES VITAE o.s. Karlovy Vary
Blahoslavova 659/18, 360 09 Karlovy Vary
Kontakt: Eva Andrejsková – jednatelka, 
tel. 353 566 426, 604 238 683, eva@resvitae.cz
Rodinná poradna
Blahoslavova 18, 360 01 Karlovy Vary
Poradna poskytuje odborné sociální poradenství, 
psychoterapii.
Kontakt: Ing. Bc. Renata Andrejsková, 
tel. 353 226 296
Cílová skupina: Osoby, u kterých došlo k naruše-
ní běžného způsobu života v rámci rodiny, osoby  
v krizi, oběti domácího násilí
 
Občanské sdružení Světlo Kadaň
Manažer sekce adiktologických služeb: Mgr. Lucie 
Halouzková, tel. 725 853 042, os.svetlo@seznam.
cz,  halouzkova@os-svetlo.net, www.os-svetlo.net
Cílová skupina a věková struktura: drogoví uživa-
telé, experimentátoři, příležitostní uživatelé drog, 
osoby ohrožené soc. vyloučením, etnické men-
šiny, osoby bez přístřeší, osoby vedoucí rizikový 
způsob života, mládež a mladí dospělí, ostatní 

zájemci (příbuzní, rodiče, neuživatelé, instituce), 
ve věku nad 15 let
 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
NZDM Klub Ostrov – Zašívárna    
Klínovecká 998, 363 01 Ostrov
Kontakt: Lenka Kubínová – vedoucí, 
tel. 727 925 741, NZDM, kubinova@os-svetlo.net, 
nzdm.ostrov@os-svetlo.net, www.os-svetlo.net, 
facebook: Nízkoprahový klub Zašívárna Ostrov
Práce v lokalitách Ostrov, Jáchymov
Rozsah poskytované služby: základní, sociální  
a specifické služby, například: organizované  
a neorganizované volnočasové aktivity, individu-
ální plánování, řešení krizových situací, situační 
intervence, programy: Chci pracovat, Chci studo-
vat, Bez závislosti; příprava do školy, poradenství, 
zprostředkování následné péče, doprovod na úřa-
dy, pomoc při vyplňování formulářů, streetwork
Vše anonymně, zdarma.
 
Ostrůvek, z. s – Rodinné centrum/
Aktivity pro všechny generace
Děti, matky s dítětem/dětmi, děti a jejich rodiče 
i prarodiče              
Lidická 1036, 363 01 Ostrov, kontakt: Pavlína Liš-
ková, jednatelka, tel. 608 525 154; Michaela Ry-
šánková, provoz, tel. 606 445 781; 
Pavlína Blattnerová, lektorka, tel. 774 819 009; 
www.centrumostruvek.cz; 
E : centrumostruvek@seznam.cz
Cílová skupina: děti od 0 do 7 let, rodiče, prarodiče
Základním posláním centra je vytvoření otevře-
ného a přátelského místa k setkávání rodin s ma-
lými dětmi.
 
Raná péče
Dřevařská 2137/13, 350 02 Cheb
Kontakt: Mgr. Andrea Ungrová, tel. 354 694 560, 
607 051 012, ranapece@szss-cheb.cz; 
www. szss-cheb.cz
Zaměření: terénní služba, poskytovaná dítěti a ro-
dičům dítěte ve věku do sedmi let, které má kom-
binované postižení nebo jehož vývoj je ohrožen  
v důsledku nepříznivé sociální situace.
Terénní služba, poskytovaná dítěti a rodičům dí-
těte ve věku do sedmi let, které má mentální po-
stižení nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku 
nepříznivé sociální situace.
 
Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s
Tomanova 5, 301 00 Plzeň
Kontakt: Mgr. Miroslava Bartošová, 
tel. 377 420 035, 724 400 815,
plzen@ranapece.eu  
Poslání: poskytuje odborné služby, podporu  
a pomoc rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zra-
kovým či jiným postižením nebo ohrožením vý-
voje v raném věku, tj. od narození do sedmi let. 
Služby jsou poskytovány terénní formou.
 
Státní správa
 
Městský úřad Ostrov
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, 
Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
Kontakt: Miroslava Světlíková, vedoucí, 
tel. 354 224 887, msvetlikova@ostrov.cz
Odbor zajišťuje činnosti vyplývající ze zákonů  
a vyhlášek ČR. Agendu sociálně právní ochrany 
dětí dle zákona 359/1999 Sb., o sociální právní 
ochraně ve znění pozdějších předpisů, včetně 
agendy kurátora pro mládež.

 Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Karlových 
Varech, Kontaktní pracoviště Ostrov 
Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov
Kontakt: podatelna: tel. 950 125 295, 
fax: 950 125 283; Dana Macolová, vedoucí, 
tel. 950 125 285, dana.macolova@kv.mpsv.cz
 

Triáda Ostrov, kpss.ostrov@seznam.cz
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ZPRÁVY Z OSTRŮVKU

Poslední srpnovou neděli uspořádali lektor-
ky a lektoři pro rodiny s malými dětmi loučení  
s prázdninami aneb Ostrůvek plný pokladů. Pro 
ty nejmenší připravili piráti cestu za pokladem 
plnou dobrodružných úkolů, např. přetahovanou 
s pirátem, lovení ryb či přebíhání paluby s dělo-
vou koulí. Na konci pirátské cesty čekala na děti  
v podobě pokladu sladká odměna a diplom za 
splněné úkoly. Kromě soutěží nechyběla ani zá-
bava kouzelníka, psa Goofyho, skákacího hradu 
či prolézacího tunelu. O již tradiční závěrečnou 
tečku se postarali ostrovští hasiči, kteří dětem při-
chystali pěnovou koupel.

Další týden, tedy již první zářijovou neděli, přiví-
tali sudičky z Ostrůvku a starosta Pavel Čekan 16 
nových miminek mezi občánky našeho města: 
Kristýnu Jágrovou, Daniela Kuneše, Nelu Novot-
nou, Terezu Mišnerovou, Filipa Žáčka, Michaelu 
Horváthovou, Lauru Bukačovou, Terezu Sklenko-
vou, Vojtěcha Ference, Elišku Jandovou, Šárku Ba-
biszovou, Ivanu Broulíkovou, Václava Valdmana, 
Leontýnu Plačkovou a dvojčátka Elišku a Vojtěcha 
Hanouskovy.

Nejen na další miminka se těšíme v sobotu 5. pro-
since 2015 v 10.00 hod. na Staré radnici, ale i od  
7. září v nové herničce Rodinného centra Ostrů-
vek, která je pro děti a rodiče otevřena každé do-
poledne od pondělí do pátku od 9.00 hod. a od-
poledne v pondělí a středu od 15.30 hod., v úterý 
a čtvrtek od 16.00 hod. pro děti bez rodičů. Více  
o programu na: www.centrumostruvek.cz

Pavlína Lišková

inzerce

Porada ředitelů měla dobrou účast.
Foto: Archiv MěÚ Ostrov

Den s Ostrůvkem
Foto: Archiv Ostrůvek

Vítání miminek
Foto: Archiv Shaker Studio

ZE ZÁZNAMŮ MĚSTSKÉ POLICI

2. srpna
Dvěma strážníkům MP Ostrov, kteří v době osob-
ního volna nakupovali v ostrovském supermarke-
tu, se podařilo zajistit pachatele drobné krádeže. 
Při čekání na přivolanou hlídku se muž dal na 
útěk v domnění, že prověří jejich fyzickou připra-
venost. Obstáli na výbornou, pachatele dostihli 
a předali hlídce MP, od které si vysloužil tučnou 
blokovou pokutu.

3. srpna 9.40 hod.
Vystrašená majitelka zahradní chatky oznámila, 
že se jí tam zabydlel had a odmítá chatku opustit. 
Jednalo se však pouze o užovku, kterou se strážní-
kům podařilo odchytit a vypustit zpět do přírody.

11. srpna 5.45 hod.
Hlídka kontrolovala garáže v Hroznětínské ul.  
a přitom si všimla muže, který se o jednu garáž 
opíral. Při spatření hlídky znervózněl. Kontrola 
osoby přes operačního PČR bylo zjištěno, že muž 
je v celostátním pátrání. Na místě si jej převzali 
policisté z PČR Ostrov a převezli ho na svou slu-
žebnu k dalším úkonům.

17. srpna 1.28 hod.
Hlídka MP spatřila vozidlo, jedoucí po Seifertově 
ul. bez rozsvícených světel. Vozidlo hlídka zasta-
vila a vyzvala řidiče k předložení dokladů. Přitom 
se hlídce nezdálo chování muže, a tak byl podro-
ben dechové zkoušce, při které bylo naměřeno 
1,5 promile. Muže si následně převzala hlídka PČR 
Ostrov pro podezření ze spáchání trestného činu.

22. srpna 4.27 hod.
Hlídka PČR požádala hlídku MP o asistenci u na-
padení skupinky mužů v Jáchymovské ul. Po pří-
jezdu k místu napadení byl hlídce MP od napade-
ných mužů a hlídky PČR předán popis osob, které 
se incidentu zúčastnily. Odpovídal popisu mužů, 
které hlídka MP před příjezdem zahlédla ve ved-
lejší ulici, jak utíkají směrem k Mírovému náměstí. 
Díky místní znalosti MP jednoho z mužů identi-
fikovala a díky tomu se podařilo celou skupinu  
v katastru města vypátrat.
 
Strážníci MP Ostrov se 4. září zúčastnili Dne s MP 
Karlovy Vary. Jako každý rok se jednalo o sportov-
ní den, kterého se dále zúčastnili i zástupci HZS. 
Jednotlivá družstva mezi sebou soupeřila v no-
hejbale, tenise a petanqu. Strážníci MP Ostrov si  
z klání odnesli dvě třetí, jedno druhé a jedno prv-
ní místo.
 

Ladislav Martínek

PORADA ŘEDITELŮ NA ZÁMKU

Porada ředitelek/ředitelů právnických osob or-
ganizací vykonávajících činnost škol a školských 
zařízení zřizovaných obcemi, které spadají do 
správního obvodu obce s rozšířenou působností 
Ostrov, se konala 3. září v zastupitelském sále os-
trovského zámku. Iniciátorem pracovního setkání 
byl i tentokrát Odbor školství, mládeže a tělový-
chovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Pora-
dy se zúčastnilo 20 zástupců škol. Na programu 
bylo financování přímých výdajů na vzdělávání 
(prezentace Jana Trantinová, vedoucí Odboru 
ŠMT Krajského úřadu). O novinkách ve školské 
legislativě (novela školského zákona, vyhláška  
o stravování, vyrovnávací hendikep v příprav-
ných třídách, povinnost vypracovat pracovní řády 
nejen pro pedagogické pracovníky, pokračující 
program pro pedagogy doplňující si vzdělání aj.) 
referovaly Dana Martincová a Janka Kotrabová  
z téhož odboru KÚKK. Na ně navázala Hana Švar-
cová, vedoucí Speciálně-pedagogického centra 
KV. Připravila si exkurs do problematiky využívání 
inkluzivních nástrojů pro integraci žáků se speci-
álními vzdělávacími potřebami a žáky se sociál-
ním znevýhodněním. Na závěr doporučila Ilona 
Juhásová z Národního institutu pro další vzdělá-
vání pro KK několik zajímavých seminářů a kursů 
pro pedagogy MŠ, ZŠ, ZUŠ a školských zařízení 
(DDM) z nabídky pro podzim a zimu 2015 a při-
pomněla oslavu 10. výročí existence NIDV. Příští 
porada by se měla konat na jaře příštího roku.
 

Mgr. Lucie Mildorfová (kráceno)

Nová hernička
Foto: Archiv Ostrůvek
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Ilustrační foto: Marie Hellerová

OSTROVŠTÍ HASIČI V SRPNU NEMOCNICE OSTROV

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ MĚSTA

KDO BYL F. J. ROTHENBILLER

KRAJINA DOUPOVSKÝCH HOR

Srpnové události na lince 150: Zasahovali jsme  
u sedmi požárů, šesti dopravních nehod, osmkrát 
poskytli technickou pomoc, u pěti úniků látek 
a po jednom to byla záchrana osob a planý po-
plach.
Požár pole a lesa u Smilova a pole u Boru jsme 
likvidovali společně s jednotkami KV, Klášterec, 
Stráž, Hájek, Kyselka, Jáchymov a Kadaň. Hoří-
cí strom po úderu blesku jsme hasili v Šemni-
ci – Sedlečko s jednotkou z Kyselky. Dále jsme 
likvidovali požáry lesních a travních porostů  
v Krásném Lese – Hora Meluzína, Vojkovice – 
Nový Svět a podél železniční tratě Ostrov – Voj-
kovice U Studánky; na tyto požáry byly společně 
s námi vyslány jednotky KV, Hájek, Jáchymov  
a Cheb. K šesti dopravním nehodám, které se staly 
na silnici do Vojkovic, v ul. Moříčovská, ve Stráži 
nad Ohří a na obchvatu Ostrova, jsme byli vysláni 
společně s karlovarskou jednotkou. Obtížný hmyz 
jsme likvidovali v ulicích Jáchymovská a Lidická. 
Spadané stromy a větve jsme odstraňovali v Kar-
lových Varech, Staré Roli a dále pak v Ostrově – 
Liticově. K odstranění nebezpečí porušené statiky 
balkónu obytného domu v Masarykově ul. jsme 
vyjížděli společně s jednotkou KV. Naši pomoc  
v Masarykově ul. při transportu pacienta do sanity 
si vyžádala ZZS Jáchymov. Na únik nafty z poško-
zené nádrže kamionu na silnici mezi Bočí, Stráží 
nad Ohří a Ostrovem jsme byli vysláni s jednotka-
mi HZS KV a Klášterec nad Ohří. Další únik paliva 
a motorového oleje jsme likvidovali na parkovišti 
u OD na Jáchymovské ul., Hlavní třídě, Jáchymov-
ské, Hroznětínské, Starém náměstí, Jiráskově, 
Krušnohorské a na silnici mezi Podlesím a Velkým 
Rybníkem. Společně s jednotkou HZS KV jsme za-
sahovali u úniku biologické látky ze sila v objektu 
statku v Odeři. K prověření signalizace EPS v OD 
na Jáchymovské ul. byla vyslána jak naše jednot-
ka, tak i jednotka KV. Jednalo se o planý poplach. 
K záchraně osob z řeky Ohře jsme byli vysláni do 
Karlových Varů s jednotkou KV v ul. Západní u OC, 
naštěstí se nepotvrdilo tonutí osob v řece.
 

Milan Kuna, JSDH Ostrov

Preventivní vyšetření a včasné odhalení nemo-
ci pomáhají předcházet fatálním následkům  
a zachraňují životy. Začátkem září u nás proběhl 
úspěšně a s velkým zájmem Den melanomu. Na 
základě zkušeností s velkou účastí v minulém 
roce jsme pacientům vyšli vstříc i letos. Vyšetře-
ním pigmentových skvrn a znamének, které pro-
vedla primářka Helena Němcová, prošlo 200 lidí. 
Kožní nádor melanom byl zjištěn ve dvou a basa-
liom ve třech případech. Doporučení k odstranění 
aktivních pih a znamének obdrželo od primářky 
sokolovského oddělení 15 lidí. Vyšetření je rych-
lé a není bolestivé. Lékaři pro vyšetření používají 
ruční přístroj dermatoskop. Jsme rádi, že byl zá-
jem obrovský a že lidé prevenci nepodceňují. Pro 
čekající pacienty jsme společně s VZP připravili 
program na zkrácení čekací doby. Klienti byli od-
bavováni ve velmi krátkém čase i přes rekordně 
vysokou účast.
 
Pro nastávající maminky právě probíhají předpo-
rodní kurzy. Kurz stojí 500 Kč a trvá sedm týdnů. 
Je vhodný pro těhotné od ukončeného 24. týdne 
těhotenství. Součástí kurzu je prohlídka porodního 
sálu v ostrovské nemocnici a mj. možnost konzul-
tace s porodníkem, anesteziologem, pediatrem 
a zdravotní sestrou novorozeneckého oddělení. 
Lekce probíhají každé úterý od 16.00 do 18.00 
hod. pod vedením porodní asistentky. Přihlásit se 
je možné i během probíhajícího kurzu. V případě 
absolvování a řádného uhrazení předporodního 
kurzu je doprovod u porodu zdarma. Schéma od-
borných přednášek: prenatální období, fyziologic-
ký porod, nefyziologický porod, šestinedělí, kojení, 
péče o novorozence a kojence, závěrečná lekce. 
Objednávky a bližší informace: tel. 353 364 149.  
Další termín zahájení předporodních kurzů je  
3. listopadu 2015.
 

Andrea Zvolánková, PR specialista NO
Blokové čištění se bude provádět vždy v době 
od 7.00 do 15.00 hod.
Ulice neuvedené v tomto seznamu (nevyužívané 
k stálému parkování) budou čištěny bez celoden-
ních uzavírek.
 
 30. 9.   Nádražní (Dukelských hrdinů – nádraží), 

Moříčov
 1. 10.  Klínovecká, horní Klínovecká + za MěÚ
 2. 10.  U Koupaliště, parkoviště u koupaliště
 6. 10.  Klicperova
 7. 10.   Komenského, Myslbekova  

(Komenského – Mánesova)
 8. 10.   Mánesova, Myslbekova  

(Mánesova – S. K. Neumanna)
 9. 10.   S. K. Neumanna, u Atlantisu
 13. 10.   Vančurova + zimní stadion, Myslbekova 

(S. K. Neumanna – Vančurova)
 14. 10.  Lidická (od Klínovecké)
 15. 10.   Lidická horní, Lidická  

(Klínovecká – Masarykova)
 16. 10.  U Nemocnice
 20. 10.   Lesní, Jedlová, Habrová, Topolová, 

Smrková, Pod Křížkem
 21. 10.  Borecká, Májová (Horská – Borecká)
 22. 10.  Horská, Májová (Luční – Horská)
 27. 10.   Luční + vnitroblok bazének  

+ za „Stometrákem“
 29. 10.  Dvořákova, Alšova, Na Kopci
 30. 10.  Sládkova, Na Příkopě, Nad Nádražím
 

Šárka Vaňková, MěÚ Ostrov

K řadě těch, které měsíčník připomněl s oním 
smutným minulým časem „byl“ a kteří v Ostrově 
žili a působili či byli s Ostrovem nějakým způso-
bem spojeni, přibyla další osobnost: Prof. Dr. h. c. 
Franz J. Rothenbiller. Mnoho bylo o tomto někdej-
ším vrchním starostovi našeho partnerského Ras-
tattu uvedeno již v měsíčníku z letošního června. 
Kromě osobních dat (nar. 12. února 1933, zemřel 
17. dubna 2015) a kromě jeho zásluh o město Ras-
tatt bych ráda přiblížila také jeho vztah k Ostrovu. 

Byl dán již historickými souvislostmi; co se týče 
bádenské markraběnky Sibylly Augusty, rozené 
ostrovské princezny sasko-lauenburské, její věno 
a významné období její vlády dokázaly obnovit 
a dovést k rozkvětu válkami zničené a vylidněné 
Bádensko. S velikou úctou k této, na svou dobu 
neobvykle samostatné a cílevědomé, barokní 
ženě se v Rastattu setkáváme na každém kroku. 

Spolek přátel města Ostrova pořádá přednášku 
nazvanou Krajina Doupovských hor, která se koná 
v Točně Domu kultury Ostrov ve čtvrtek 22. října 
v 17.00 hod. Přednášet bude Stanislav Wieser. 
Vstup zdarma.
 

Zuzana Železná, OKS

Franz J. Rothenbiller se již r. 1981, v souvislosti  
s 650. výročím od první písemné zmínky o Os-
trově jako městě, pokusil o navázání kontaktů  
s představiteli města. Tato snaha však byla teh-
dejším Národním výborem zásadně odmítnuta. 
Přesto se v Ostrově se skupinou Rastattských ob-
jevil téhož roku alespoň jako turista. Zachovala se 
fotografie celé výpravy před historickou radnicí  
z roku 1981. 

Teprve po r. 1989 se mohly uskutečnit počátky 
vzájemných vztahů, které vedly k uzavření part-
nerské smlouvy r. 1991. Na všech pozdějších 
oboustranných návštěvách a kulturních akcích 
se F. J. Rothenbiller podílel s živým, nelíčeným 
zájmem a s neopakovatelnými projevy neformál-
ního, ale také účinného přátelství. V souvislosti  
s rekonstrukcí ostrovského klášterního areálu ini-
cioval vznik dvou rastattských nadací, jimiž jsou 
„Spolek přátel pro asanaci Einsiedelnské kaple  
v Ostrově“ (60 tisíc marek) a „Nadace Sibylly Au-
gusty“ (10 tisíc eur). 

Při předávání daru řekl: „Chceme Ostrovu alespoň 
částečně vracet to, co odtud do Rastattu a celého 
Bádenska přinesla markraběnka Sibylla Augusta.“ 

V jiném z projevů poukázal na motiv mostu na 
novém euru. Má jako symbol představovat spoje-
ní nejen mezi městy, ale také mezi národy. Zaslou-
ženě bylo Franzi J. Rothenbillerovi uděleno čest-
né občanství nejen Rastattu, ale i města Ostrova.
 

Mgr. Zdenka Čepeláková
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KABEL OSTROV

20 LET KABELOVÉ TELEVIZE

Již od počátku září mohou diváci rozšířené na-
bídky sledovat další hudební program Barrandov 
Muzika, který byl přidán na frekvenci 354 MHz. 
Pro jeho sledování je nutné tento multiplex 
opětovně naladit. Stanice bude přinášet českou  
a slovenskou hudební produkci, a to napříč jed-
notlivými hudebními styly. Během vysílacího dne 
se diváci dočkají dechovky, country a také oblíbe-
né šlágrové muziky.
 

Ing. Libuše Benešová, jednatelka

Historie kabelové televize v Ostrově se začala psát 
r. 1993, když vedení města učinilo strategické roz-
hodnutí, že dožívající společné antény nahradí 
moderní kabelový systém. Jednou z výhod toho-
to řešení byla možnost vzniku místního kanálu 
s vlastním programem. Informační smyčka byla 
v Ostrově vysílána už r. 1994 po dokončení prv-
ní etapy. V té době jsem se o místní kanál začal 
zajímat i já a pro ještě rozestavěnou kabelovku 
jsem začal připravovat jednoduché reklamní spo-
ty a první živá vystoupení ve spolupráci s doda-

vatelskou firmou a jejími pracovníky Nováčkem 
a Hanou Zichovou. Úplně prvním vstupem byl 
novoroční projev tehdejšího starosty města Jana 
Zborníka, který byl příznivcem kabelovky a viděl 
v ní zajímavý potenciál. Prvním živým přenosem 
bylo ustavující zasedání zastupitelstva města na 
podzim 1994. Za skutečný začátek vysílání pova-
žuji až první zpravodajství z 27. ročníku Dětského 
filmového a televizního festivalu Oty Hofmana  
v říjnu 1995, kdy z každého festivalového dne 
bylo pořízeno a odvysíláno krátké zpravodajství. 
Od této chvíle se připravují pravidelné zprávy  
z Ostrova a letos je to přesně 20 let.
 
Tehdejší vysílání by jistě jen těžko sneslo srovná-
ní s dnešní produkcí. Byli jsme zcela na začátku,  
s amatérským technickým vybavením a minimál-
ní odbornou průpravou. Byli jsme však skvělá 
parta, plná odhodlání a nadšení. Absolvovali jsme 
řadu školení, odborných konzultací a seminářů  
a během pěti let jsme se dostali mezi nejlepší 
kabelové televize v republice. Dokládá to něko-
lik cen za zpravodajství, reklamu i dokumentární 
tvorbu, které jsme získali. Dokumenty z naší pro-
dukce z prvních necelých 10 let činnosti byly ještě 
nedávno pravidelně zařazovány do programu os-
trovského vysílání. Nejraději vzpomínám na živá 
vysílání, která jsme oživovali telefonickými soutě-
žemi a vystoupením nejrůznějších hostů přímo ve 
studiu. Bylo to vždy velké dobrodružství. Ostrov-
ská televize se stala odrazovým můstkem pro pro-
fesionální televizní dráhu několika kolegů, kteří 
dnes působí na různých pozicích v České televizi, 
televizi Nova i Prima. Řekl bych, že s trochou nad-

sázky na ně stále dohlížím – nyní už z postu člena 
Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.
 
Cílem tohoto článku není hodnotit minulost  
a současnost vysílání ostrovské kabelovky. Vše- 
chny televize, které přímo či nepřímo vlastní měs-
to, mají problémy s tzv. autocenzurou. Záleží na 
statečnosti a vůli jejich pracovníků, zda se otevře-
ně věnují aktuálním kauzám, nebo jen informují  
o nekonfliktním dění ve městě, případně slouží  
k budování image stávajícího vedení města. Ob-
rázek o tom, jak to funguje v Ostrově, si pravidel-
ní diváci kabelovky udělají sami. Jsem rád, že se 
nynější kabelovka rozhodla zorganizovat přátel-
ské setkání bývalých a současných pracovníků, 
které se uskuteční 14. října v 18.00 hod. v Točně  
v Domě kultury. Rád bych tímto využil příležitosti 
a pozval ty, na které se nepodařilo sehnat kon-
takt, a pozvánka jim nepřišla. Budeme potěšeni, 
sejdeme-li se všichni, kteří se byť na krátkou dobu 
stali součástí týmu. Při sepisování jmen jsme se 
dostali k počtu cca 40 osob. Jelikož zde není pro-
stor všechny je vyjmenovat, zmíním jen ty, kdo  
z mého pohledu ostrovské televizi nejvíce po-
mohli a zanechali v ní výraznou stopu, a to za ob-
dobí, kdy jsem v televizi aktivně působil.
 
Na prvním místě musím jmenovat Milana Donta, 
který byl největší oporou v úplných začátcích te-
levize. Bez jeho píle a nadšení bych se neobešel. 
V tu dobu se televizními hvězdami stali mnozí 
žáci „dramaťáku“ ZUŠ Ostrov pod vedením Ireny 
Konývkové. Za všechny připomenu první mode-
rátorky a redaktorky Hanu Zimmermannovou, 
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ DNY STAVITELSTVÍ  
A ARCHITEKTURY 2015

Národní zahájení Dnů evropského dědictví pro-
běhlo v Českém Krumlově od 4. do 6. září. Dny ev-
ropského dědictví (European Heritage Days, dále 
EHD) každoročně v září otevírají nejširší veřejnosti 
brány nejzajímavějších památek, budov, objek-
tů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti 
nebo zcela nepřístupné. V České republice se EHD 
konají od r. 1991 a od r. 1998 je jejich garantem 
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slez-
ska. Jednotlivé země nebo města vyhlašují svá 
národní témata, jejichž prostřednictvím obracejí 
pozornost organizátorů i návštěvníků na různo-
rodé fenomény přírodního a kulturního dědictví; 
letošní EHD proběhly pod heslem Památky zno-
vuzrozené. V předvečer národního zahájení se ná-
vštěvníci mohli zúčastnit vernisáže výstavy Homo 
Faber, která představuje česká tradiční řemesla. 
Následoval slavnostní koncert barokní hudby  
v nově zrekonstruovaném klášterním kostele Bo-
žího Těla a Panny Marie Bolestné. Na závěr večera 
byl v klášterní zahradě připraven barokní ohňo-
stroj. Slavnostního zahájení, na kterém všechny 
přítomné uvítal starosta města Dalibor Carda, se 
zúčastnila řada významných hostů (např. ministr 
kultury Daniel Herman, první místopředsedkyně 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jaroslava 
Jermanová, senátor Tomáš Jirsa, předseda Sdru-
žení historických sídel ČMS Libor Honzárek).  
Součástí Národního zahájení EHD se stalo i udí-
lení titulu Nositel tradice lidových řemesel mi-
nistrem kultury ČR. Za město Ostrov se zahájení 
EHD zúčastnil místostarosta Josef Železný, sou-
sední Jáchymov zastupovala jeho místostarostka  

Ve Dvoraně ostrovského zámku můžete až do 
konce listopadu zhlédnout výstavu, která před-
stavuje nejlepší a nejzajímavější stavby Karlovar-
ského kraje, dokončené za poslední rok.
 
Stavby Karlovarského kraje
V Karlovarském kraji vyhlásilo Regionální staveb-
ní sdružení Karlovy Vary již 15. ročník přehlídky 
a soutěže Stavby Karlovarského kraje. Do letošní 
soutěže o nejlepší stavby a projekty Karlovarské-
ho kraje se přihlásilo celkem 25 staveb a sedm 
projektů.
Stavba roku
O titul Stavba roku soutěžily stavby i rekonstruk-
ce z celého kraje - bytové domy, hotely, stavby 
občanské vybavenosti, představily se stavby pro 
stravování, služby, vzdělání, sport, průmyslové 
stavby, stavby dopravní. Soutěžily i rozhledna  
a vstup do dolu. Zastoupeny byly i stavby z men-
ších měst a obcí: Kyselka, Hájek, Oloví, Dobrá 
Voda, Rovná.
Odborná porota vyhodnotila jako nejlepší 
stavbu „Rekonstrukce zámku Ostrov“. Samo-
statně ji takto vyhodnotil i hejtman Karlovarské-
ho kraje.
Projekty
V přehlídce projektů byly představeny rekon-
strukce objektů: Rozkvět, Alfa a Kyjev v Marián-
ských Lázních, z Karlových Varů to byly: studie 
zástavby v lokalitě Krokova, projekt na dostavbu 
nemocnice a projekt lávky přes řeku Ohři. V Che-
bu připravují přístavbu knihovny a v Sokolově re-
vitalizaci sídliště Vítězná.

Ingeborg Štiková.
V rámci EHD uspořádalo město Ostrov 9. září mi-
mořádné prohlídky zámku. Průvodcem byl Lubo-
mír Zeman. S expozicí Ostrovsko a hornictví, jejíž 
součástí je i Národní kulturní památka šlikovská 
stříbrná kazeta, seznámila návštěvníky kurátor-
ka výstavy Miluše Kobesová. Klášter připravil na  
11. září prohlídku Klášterního areálu a historické-
ho jádra města v podání Pouličního divadla Vikto-
ra Braunreitera, nazvanou Selské bouře. V neděli  
12. září se uskutečnily prohlídky kaplí zdarma.
 

Zuzana Železná, OKS

Šárku Viktoříkovou, Hanu Cerhovou, Olinu Krupič-
kovou, Hanu Kalmánovou (Tamchynovou), Ilonu 
Jarošovou. Profesionální posilou nám byla spo-
lupráce s Janou Ježkovou (Pavlíkovou), Kamilem 
Burdou a asi nejznámějším moderátorem zpráv, 
Pavlem Vaculíkem. V dobách živého vysílání a nej-
většího rozvoje zpravodajství jsme se mohli nej-
více opřít o Mílu Holubovou, Andreu Vránovou, 
Evu Jandákovou, Kamilu Vejříkovou (Řezníko-
vou), Reginu Stirandovou (Dostálovou) a Zbyňka 
Póla. Sportovní pořady odstartovali Jan Ulrych, 
Vláďa Baláž, Jan Matouš. Zvláštní kapitolou byla 
naše dokumentární tvorba, kterou začínali Lukáš 
Hutta, Jan Mašek a k dokonalosti ji přivedl mimo-
řádný talent Standy Hrubého. Neméně důležité 
bylo odborné zázemí, které jsme nacházeli u his-
toričky Zdenky Čepelákové, architekta Luboše Ze-
mana a mnohých dalších. Zapomenout nesmím 
ani na mého bratra, Pavla Poledníčka, který větši-
nu dokumentů podbarvil originální hudbou. Uve-
dený výčet je nepatrným výběrem z dlouhé řady 
jmen. Poděkování zaslouží také všichni, kteří sice 
na obrazovce nebyli vidět, ale podíleli se na tech-
nickém zajištění vysílání, přípravě grafiky, prodeji 
reklamy nebo účetnictví. Další podrobnosti, foto-
grafie a videoukázky jsem se rozhodl postupně 
publikovat na svých webových stránkách: www.
marekpolednicek.cz/20. Jsem vděčný, že jsem 
měl tu možnost ostrovskou kabelovku založit, 
do roku 2001 řídit jako jednatel a po několikaleté 
přestávce až do roku 2011 kontrolovat jako před-
seda dozorčí rady. Současné a budoucí televizi 
přeji hodně úspěchů a spokojených diváků.
 

Ing. Marek Poledníček

Národní zahájení EHD se konalo v Českém Krumlově.
Foto: Archiv MěÚ Ostrov

Foto: Dvorana zámku v Ostrově
Foto: Archiv MěÚ Ostrov

Památky
Na internetu jsou samostatně k prohlédnutí letos 
opět památky – zachráněné památky – z Lokte, 
Kláštera Nový Dvůr, Karlových Varů, dále z údolí 
řeky Teplé, Kláštera Teplé a Dvorce Nový Dvůr, pro 
které veřejnost také hlasovala. Nejlepší stavby  
a projekty byly vyhlášeny na slavnostním večeru 
v Městském divadle v Karlových Varech 5. června.
Nejlepší projektant
Z přihlášených staveb byl v letošním roce vybrán 
i nejlepší projektant, který projektoval a nejlepší 
stavbyvedoucí, který realizoval některou z pre-
zentovaných staveb.
Jako projektant roku byl oceněn Anton Juri-
ca, který projektoval stavbu „Rekonstrukce 
zámku Ostrov“. Samostatnou cenu v soutěži 
udělil hejtman Karlovarského kraje Martin Havel  

a primátor města Karlovy Vary Petr Kulhánek, pod 
jejichž záštitou celá akce probíhá. Cenu udělil 
také časopis Stavebnictví, kterou předával redak-
tor Petr Zázvorka.
Za 15 let jsme zveřejnili 403 nových a někdy  
i méně známých realizací staveb a projektů  
a představili jsme je veřejnosti. V rámci celé akce 
„Dny stavitelství a architektury Karlovarského kra-
je 2015“ byla již popáté udělena cena „Osobnost 
stavitelství Karlovarského kraje“. Seznam všech 
staveb i projektů pro rok 2015 a výsledky soutěže 
na: www.stavbykarlovarska.cz
 

Ing. Anna Vlášková, manažer,  
Regionální stavební sdružení Karlovy Vary

Ostrov a okolí

ELEKTRIKÁŘ
 � el. instalace v bytech, bytových a rodinných domech

 � rozvody bytových telefonů

 � výměna el. stoupacího vedení v panelových domech

 � výměna jističů a vodičů v rozvaděčích

 � dotahování spojů hliníkových vodičů (prevence požáru)

 � automatické ovládání osvětlení chodby a schodišť

 � elektronické zabezpečení bytů a budov

Ivan Kasík
www.elektromontaze-kasik.cz

602 428 437

inzerce
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AKTUALITY Z MĚSTA

TŘÍDĚNÍ ODPADU  
V DOMÁCNOSTI

Při většině činností produkujeme odpady, se 
kterými je třeba dále správně nakládat. Jinak by-
chom za chvíli nežili v domech, ale na skládkách. 

O tom,  zda dáme nový život odpadu, který vyha-
zujeme, rozhodujeme právě my. Když například 
vyhodíme plastový kelímek do směsného odpadu, 
nedáme mu tak šanci na další využití, jednoduše jej 
znehodnotíme. Pokud ale doma odpady správně 
roztřídíme, tak je čeká recyklace a další nový život  
v podobě výrobků, které běžně používáme. Navíc 
podle zákona 185/2001 Sb. je každý povinen zba-
vovat se odpadů předepsaným způsobem. Jaký 
je předepsaný způsob konkrétně pro vaši domác-
nost, zjistíte ve vyhlášce města. 

Nejsnadnějším způsobem, jak třídit odpad, je už  
v místě vzniku, tedy v domácnostech, ve chvíli, 
kdy obal dosloužil a my se jej chceme zbavit. Sta-
čí ho hned hodit do koše na tříděný odpad, staré 
tašky nebo krabice. 

Tím, že odpady třídíme, se uvolní místo v koši na 
směsný odpad a nemusíme s ním chodit tak čas-
to, nebo nám vystačí menší koš. Snížíme produkci 
komunálního odpadu, můžeme snížit počty vý-
vozů nádob na komunální odpad, tedy ušetříme.

Kde najdete informace o třídění odpadu? In-
formace, podle kterých byste se měli při třídění 
odpadu řídit, naleznete přímo na barevných sběr-
ných nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny 
nálepky, které přesně popisují, co do nich patří 
a co ne. O místních podmínkách systému sběru 
tříděného odpadu vždy rozhoduje obec.
 
Sklo
Vhazuje se do zeleného nebo bílého kontejneru. 
Pokud jsou k dispozici oba, je důležité třídit sklo  
i podle barev: barevné do zeleného, čiré do bílé-
ho. Pokud máte kontejner na sklo jen jeden, pak 
do něj dávejte sklo bez ohledu na barvu. Vytřídě-
né sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! 
Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad re-
cyklovat donekonečna.
ANO
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat ba-

revné sklo, např. lahve od vína, alkoholických  
i nealkoholických nápojů. Vhodit tam můžete i ta-
bulové sklo z oken či dveří. Do bílého kontejneru 
vhazujte sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, mar-
melád, zavařenin a rozbité skleničky.
NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. 
Nepatří sem ani autosklo, zrcadla, drátované sklo, 
zlacená a pokovená skla. Vratné zálohované sklo 
vracejte zpět do obchodu.
 
Plast
Patří do žlutého kontejneru. V průměrné české 
popelnici zabírají plastové lahve nejvíc místa ze 
všech odpadů, proto je důležité nejen jejich tří-
dění, ale i sešlápnutí před vyhozením. V Ostrově 
se spolu s plastovým odpadem třídí i nápojové 
kartony. Proto je důležité sledovat nálepky na jed-
notlivých kontejnerech. Mimo uvedených značek 
do těchto kontejnerů můžete vyhazovat i odpady 
označené číslem 7.
ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plasto-
vé tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, 
čisticích a kosmetických přípravků, kelímky od jo-
gurtů, mléčných výrobků, balicí fólie od spotřeb-
ního zboží, obaly od CD disků, polystyren, plas-
tové květináče a další výrobky z plastů. Pěnový 
polystyren vhazujeme v menších kusech.
NE
Nepatří sem mastné obaly se zbytky potravin 
nebo čisticích přípravků, obaly od žíravin, barev 
a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny 
či novodurové trubky, molitan, guma, použité 
prezervativy, lino, pneumatiky, těsnění, žvýkačky, 
koberce.
 
Papír
Patří do modrého kontejneru. Ze všech tříděných 
odpadů právě papíru vyprodukuje průměrná čes-
ká domácnost za rok nejvíc. Modré kontejnery 
na papír bývají nejsnazším způsobem, jak se ho 
správně zbavit. Alternativu pak poskytují sběrné 
suroviny, které nejsou vždy dostupné, na druhou 
stranu nabízejí za papír (roztříděný podle druhů) 
finanční odměnu.
ANO
Vhodit sem můžete časopisy, noviny, sešity, krabi-
ce, papírové obaly, cokoli z lepenky, knihy. Obálky 
s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat, 

nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Zpra-
covatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky 
vhazujeme pouze bez plastového vnitřku!
NE
Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih 
(vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu pa-
tří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoli 
znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále 
recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu 
nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice!
 
Kovy
Vhodit sem můžeme například plechovky od 
nápojů, konzervy (kompoty, krmení pro domácí 
mazlíčky apod.) zmačkatelná víčka od jogurtů, 
termixů, folie od tavených sýrů a čokolád, šroubo-
vací uzávěry od nápojů, zavařovacích sklenic, od 
piva, misky od buchet, paštik, prázdné obaly od 
kosmetiky, prázdné kovové tuby od mastí, past  
a krémů, ešusy, příbory, hliníkové součástky od 
přístrojů apod.
NE
Do nádoby na kovy nepatří plechovky od barev  
a jiných nebezpečných látek, domácí spotřebiče 
či vysloužilá zařízení.
 
Velkoobjemový odpad
Starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toa-
lety, kuchyňské linky, elektrotechnika, drobný 
stavební odpad atd. – tyto odpady patří na sběr-
ný dvůr. V případě, že v určitém časovém úseku 
produkujete těchto odpadů velké množství (např. 
při rekonstrukci domu), objednejte si a zaplaťte 
přistavení velkoobjemového kontejneru u speci-
alizované firmy.
 
Nebezpečný odpad
Tyto odpady nebo obaly jimi znečištěné mají ne-
bezpečné vlastnosti, které mohou ohrozit zdraví 
lidí a životní prostředí. Proto musí být využity či 
odstraněny ve speciálních zařízeních. Tyto odpa-
dy nepatří do běžné popelnice na směsný odpad! 
Jedná se např. o barvy, lepidla, rozpouštědla, ole-
je, pesticidy, léky a domácí chemikálie. Nebezpeč-
né odpady můžete odkládat do sběrného dvora. 
Když si nevíte rady s nějakým prázdným obalem, 
podívejte se na jeho etiketu, vždy by měla být na 
jeho obalu informace, jak s daným obsahem na-
ložit. Staré léky můžete vrátit do jakékoli lékárny.

inzerce
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PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

Slavnostní uvítání dětí před ZŠ Masarykova
Foto: Archiv MěÚ Ostrov

Žáci 1. A na hodině angličtiny Foto: Jiří Fresser

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

ZŠ J. V. MYSLBEKA A MŠ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

SPŠ OSTROV

GYMNÁZIUM O PRÁZDNINÁCH 
NEZAHÁLELO

V první školní den se vydali někteří členové os-
trovské městské rady do místních základních 
škol. Starosta Pavel Čekan si vybral ZŠ Masary-
kova, místostarosta Josef Železný se vydal do ZŠ  
J. V. Myslbeka a MŠ Ostrov a volba ZŠ Májová pad-
la na jedinou ženu v radě města, Pavlínu Liškovou. 
Při slavnostním uvítání žáků ve školách byla nej-
větší pozornost a péče věnována těm nejmenším, 
letošním prvňáčkům. Doufejme, že nejen oni, ale 
i všichni ostatní žáci zmiňovaných škol vykročili  
1. září tou správnou nohou a že se jim bude dařit 
po celý školní rok.
 

Mgr. Lucie Mildorfová

Budova školky se pyšní novou fasádou.
Foto: Archiv školky

MATEŘSKÁ ŠKOLA MASARYKOVA

Naše školka zahájila nový školní rok v novém, 
krásném kabátu. Budova čp. 1195 se pyšní no-
vými okny, zateplením a nově barevnou fasá-
dou. Vnitřek budovy také hýří veselými barvami 
a novou výzdobou. Po celkové rekonstrukci, již 
se podařilo zvládnout do zahájení provozu, tak 
mohli přijít noví prvňáčci i se staršími kamarády 
do čistého, novotou vonícího prostředí. Tradičně 
jsme vše zahájili na školní zahradě pohádkovým 
představením Divadla Z Bedny pana Pohody. Po-
časí nám přálo, a tak i všechny učitelky i provoz-
ní zaměstnanci přejeme všem dětem příjemný  
a veselý školní rok 2015-2016, rodičům prvňáčků 
pevné nervy a moře trpělivosti!
 

Kolektiv MŠ

Po návratu z prázdnin čekala na děti naší školy 
překvapení, která byla v průběhu dvou měsíců re-
alizována. Hned za dveřmi hlavního vchodu žáky 
zastavily nové turnikety, které lze projít pouze  
s čipem. Turnikety slouží ke zvýšení bezpečnosti 
a zabránění vstupu cizích osob do budovy. Dal-
ší změny si mohly děti všimnout v šatnách, kte-
ré jsou nově vymalovány. Po cestě do tříd vše- 
chny zaujaly televizní obrazovky v prvním a tře-
tím patře, umístěné nad dveřmi jedné z tříd. Tyto 
obrazovky však neslouží ke sledování televizních 
programů. Probíhající smyčka velmi zábavnou 
a poučnou formou poukazuje na bezpečnost 
a zdraví dětí. V některých třídách došlo k výmě-
ně podlahových krytin a hracích koberců. Také 
venkovní třída dostala novou kostkovou dlažbu. 
Novoty se však netýkaly jen viditelných změn.  

Zveme vás na Den otevřených dveří do Jazykové 
školy Target. Říkáte si, že naučit se cizí jazyk je jen 
o bezduchém drilování, učení se hromady sloví-
ček a gramatických pouček? Není tomu tak. Cizí 
jazyk se dá učit moderně, s lehkostí a odcházet  
z lekce můžete vždy nadšení. Den otevřených 
dveří se u nás v Jazykové škole Target bude konat 
16. října od 10.00 do 16.00 hod. v kanceláři školy 
na adrese: U Nemocnice 1428, Ostrov. Ideální by 
bylo, kdybyste si svá místa předem zaregistrovali 
na e-mailu: info@targetcenter.cz
Přijďte si s námi popovídat a zjistit, že učit se cizí 
jazyk je opravdu zábava a že naučit se cizí jazyk 
může opravdu každý. Přijďte zároveň ochutnat 
naši výbornou kávu s našlehaným mlékem a další 
dobroty, které vám s láskou připravíme, a navíc 
získejte hodnotné dárky a produkty naší jazykové 
školy. Těšíme se na Vás.
 

Radim Targosz, ředitel

Na ostrovské průmyslovce se 8. října uskuteční 
přehlídka krajských středních škol. Žáci 9. tříd zá-
kladních škol, kteří se přehlídky středních škol zři-
zovaných Karlovarským krajem zúčastní, budou 
hledat v areálu SPŠ Ostrov odpověď na otázku 
„Kam po ZŠ?“ Loni své studijní obory prezento-
valo 21 středních škol. Aby budoucí středoškolá-
ci nemuseli dlouho tápat s hledáním vhodného 
studijního oboru, je jim přímo na místě nabízena 
možnost absolvovat profesní test i konzultace  
s pracovníkem úřadu práce. Pro školy z okolních 
měst a obcí zajišťuje SPŠ Ostrov organizované 
svozy. Zváni jsou nejen všichni žáci II. stupně ZŠ, 
ale i jejich rodiče, vždyť na plánování budoucnos-
ti není nikdy dost brzy. Výstava bude přístupná 
veřejnosti od 8.00 do 17.00 hod.
V rámci zkvalitnění výuky cizích jazyků využila  
i naše škola finančních prostředků z projektů mi-
nisterstva školství a EU a vyslala čtyři vyučující na 
čtrnáctidenní jazykové kurzy do zahraničí. Ob-
dobnou možnost dostaly i dvě skupiny studentů, 
které uskuteční v následujících týdnech výjezd do 
Anglie a Německa. SPŠ Ostrov činí atraktivnější 
i výuku odborných předmětů. Příkladem je ro-
botické pracoviště, které se již tři roky těší velké 
oblibě nejen našich studentů, kteří zde při výuce 
vytvářejí programy pro průmyslové roboty, ale  
i žáků ZŠ Májová a ZŠ Masarykova Ostrov, kteří 
učebnu navštěvují v rámci spolupráce robotic-
kých kroužků.
Mimořádného úspěchu se podařilo dosáhnout 
studentovi Georgymu Ponimatkinovi ze součas-
né třídy L4 na 37. ročníku Celostátní přehlídky 
SOČ v kategorii 2 Fyzika, kde se svou odbornou 
prací nazvanou „Potlačení produkce půvabných 
částic v modelu HYDJET++“ obsadil v celorepubli-
kovém kole páté místo. Zájmu našeho studenta si 
ceníme také proto, že jeho práce se stala součástí 
širšího výzkumu a již byla prezentována na něko-

Mohlo by se zdát, že odchodem studentů na 
prázdniny upadlo gymnázium do lenošení a za-
hálky. Opak je však pravdou. Během července  
a srpna ožily budovy gymnázia hektickým sta-
vebním ruchem. Omlazovací kúrou prošel přede-
vším pavilon B, kde byly kompletně rekonstruo-
vány elektrické rozvody; všechny třídy, kabinety  
a chodby získaly zbrusu nové elektrické osvětlení. 
Výraznou proměnou prošly také šatny a sprchy  
u tělocvičny, což určitě ocení všichni sportov-
ci, kteří školní tělocvičnu celoročně navštěvují. 
Úspěšně také dopadly žádosti o finanční dotace 
z prostředků EU v rámci Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, které 
umožní pedagogům a studentům gymnázia vý-
jezdy na jazykové stáže do Rakouska, SRN, Velké 
Británie a Irska.
Mimořádného úspěchu dosáhl koncem července 
student letošní oktávy Jan Šugar na mezinárodní 
chemické olympiádě v Baku, který v konkurenci 
300 soutěžících ze 75 států světa vybojoval stří-
brnou medaili! Tímto výkonem dokázal, že patří 
ke světové špičce středoškolských chemiků. Patří 
mu za to naše uznání a hluboký dík. Honza se tak 
může stát vzorem pro devadesát nových žáků, 
kteří 1. září nastoupili do dvou prim osmiletého 
a prvního ročníku čtyřletého studia. Přejeme jim 
hodně studijních úspěchů a věříme, že jejich vol-
ba studovat na ostrovském gymnáziu byla tím 
správným krokem na cestě k jejich vysněnému 
povolání.
 

Mgr. Jiří Fresser

lika odborných konferencích v Evropě; bude též 
publikována v časopise Journal of Physics.
        

Mgr. Lenka Bardová

V některých částech školy došlo k výměně elek-
trických rozvodů, montáži zásuvek a světel. Ne-
smím zapomenout na naši mateřskou školku, 
neboť i tam došlo k několika změnám. Největší 
změnou pro děti bylo nové pojmenování tříd. 
Celá školka dostala plastová okna a vnitřek byl 
vymalován. Všichni si také jistě všimli zateplení, 
které bylo dokončeno v průběhu září. V letošním 
školním roce budou u nás opět probíhat sportov-
ní, vědomostní a jiné soutěže, o kterých se může-
te více dozvědět na: www.zsjvm.cz  
                                                                                                               

Mgr. Zdena Nováková
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PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

Moříčovská 1431
363 01 Ostrov

PEPAMARKET

otevírací doba:
po - pá   8:00 - 18:00
so - ne   9:00 - 16:00

motorová pila 2,15 kW, 
45 cm

elektrická pila, 40 cm

2299.-
1799.-

3299.-

štípač dřeva 8t

štípač dřeva 5t 11999.-

Křovinořezy za výprodejové ceny!Připravte se včas na zimu

Německá drogerie skladem

elektrická pila, 40 cm

prací prášek 10 kg aviváž 1 l prací gel 1,5 l 

prací gel 3 l 

DOPRAVA K VÁM
DOMŮ ZDARMA!!!

199,- 55,- 89,-

VYSOKÝ 
VÝKON

motor: 2-takt
obsah: 43 cm³  
výkon: 1,25 kW
dělitelná hřídel!

+ BOHATÉ 
PŘÍSLUŠENSTVÍ!

motor: 2-takt
obsah: 52 cm³
výkon: 2,2 kW

ZDARMA EXTRA!!!
žací nůž 8-mizubý

JEN U NÁS

motorový křovinořez SH 455motorový křovinořez SH 415

2799.- 2999.-
rázový utahovák SH 390
napětí: 12 V
točivý moment: 300 Nm
pojistka: 250V/15A

1299.-

4999.-

elektrická ostřička 
řetězů SH 220W

759.-

159,-

inzerce

Ilustrační foto: Archiv školy  

Drum band Františka Zemana Foto: Archiv ZUŠ Ostrov

ZŠ PRAKTICKÁ A ZŠ SPECIÁLNÍ

V létě proběhla na naší škole další etapa rekon-
strukce: výměna elektroinstalace v polovině 
budovy. Druhá etapa rekonstrukce by měla ná-
sledovat v dalším roce. Současně se uskutečnila 
i oprava výměníkové stanice. Všechny tyto opravy 
financoval Krajský úřad Karlovarského kraje. Po-
děkování patří tedy nejen jemu, ale i pracovní-
kům všech firem a stavebnímu dozoru, kteří se na 
rekonstrukci podíleli a dále všem zaměstnancům 
školy, kteří pomohli s úklidem. Tím umožnili zahá-
jení nového školního roku včas a bez komplikací. 
Do nově vymalovaných tříd se těšili všichni žáci, 
ale hlavně naši nejmenší, pro které byl od 1. září 
otevřen přípravný ročník pod vedením učitelky 
Vonderschenové. Přípravný ročník je zřizován 
pro všechny děti předškolního věku, jejichž rodi-
če mají zájem své dítě do této třídy umístit. Jeho 
cílem je umožnit žákům dobrý start v 1. ročníku 
ZŠ. Přejeme všem žákům i zaměstnancům školy 
vše nejlepší do nového školního roku a dostatek 
sil při zdolávání školních a pracovních povinností.
 

Mgr. Jana Kopecká

SOUBOR ZUŠ V ČESKÉ TELEVIZI

ČTVRTLETNÍ KULTURNÍ 
KALENDÁŘ

UPOZORNĚNÍ PŘISPĚVATELŮM

EKOCENTRUM V ŘÍJNU 2015

Soubor Drum band Františka Zemana ze ZUŠ 
Ostrov vystoupí v České televizi. Ve středu  
18. listopadu bude ČT v přímém přenosu vysílat 
(na programu ČT art) Koncert vítězů soutěže Con-
certo Bohemia z Paláce Žofín v Praze. Concerto 

Dům kultury Ostrov připravil opět čtvrtletní kul-
turní kalendář takzvaně „do kapsy“, tentokrát již 
pro poslední čtvrtletí roku 2015. 

Na jeho tvorbě se kromě Domu kultury Ostrov 
podíleli:
město Ostrov, MDDM Ostrov, Městská knihovna 
Ostrov, Horní hrad a další.  Za Dům kultury děkuji 
všem přispěvovatelům, kteří zvládli poslat infor-
mace o svých akcích a podíleli se tak na vzniku 
kalendáře. Kapesní kulturní kalendář vyšel v ná-
kladu 750 kusů a v případě zájmu si jej můžete 
vyzvednout ve všech infocentrech města Ostrov.
 

Martina Pavlasová

Vážení přispěvatelé, milí čtenáři! Znovu vás pro-
síme: zasíláte-li redakci článek, vždy se prosím 
podepište. Toto platí i pro stálé pravidelné přispě-
vatele, kteří se (možná právem) domnívají, že si 
budeme jejich jména již pamatovat. V množství 
příspěvků ale nepodepsané texty zdržují práci 
ve chvílích, kdy jde díky termínům tiskárny o čas. 
Snažte se také psát opravdu věcně a pokud mož-
no stručně, abychom nemuseli vaše články zby-
tečně krátit.

Další velmi naléhavá prosba se týká úpravy va-
šich zaslaných článků: nevytvářejte prosím žádné 
grafické ozdoby, nevkládejte obrázky ani fotogra-
fie do textu, protože jsou pro nás nepoužitelné. 
Všechna loga, fotografie či obrázky je nutno zasí-
lat zvlášť a ve vhodném rozlišení (ideálně formát 
jpg, 300 dpi). Děkujeme za pochopení
 

Redakce OM

Zápis do zájmových kroužků
Pokud jste zápis do kroužků během září nestihli, 
máte možnost přihlásit se i v říjnu a dále kdykoli 
v průběhu celého školního roku. K dispozici jsme 
vám denně od 10.00 do 17.00 hod. v kanceláři EC.
 
Sbíráme lesní plody – soutěž
říjen-listopad
Vyhlašujeme soutěž ve sběru lesních plodů, které 
budou následně předány lesníkům na zimní při-
krmování divoké zvěře. Nasbírané kaštany, žalu-
dy a bukvice odevzdávejte v EC ve všední dny od 
10.00 do 16.00 hod. Nejlepší sběrače čekají zají-
mavé ceny.
 
Noc se zvířátky
16. až 17. října
Oblíbené přenocování v areálu EC pro děti ve 
věku sedm až 10 let. Chybět nebude spousta zá-
bavy a legrace, soutěže a také noční hra. Přihlášky 
v kanceláři EC od 7. října do obsazení všech míst. 
Cena 120 Kč
 
Podzimní prázdniny v EC
Prázdninová naučná stezka
29. října 9.00-12.00 hod.
Dopolední procházka s pěti stanovišti, které děti 
seznámí se životem lesní zvěře, dravých a vodních 
ptáků, okolím a historií Ostrovska. Po návratu do 
EC si opečeme buřty. Při špatném počasí hry v EC. 
S sebou: buřty, chléb, pití. Účastnický poplatek 20 Kč
 
Podzimní výtvarná dílna
30. října 9.00-12.00 hod.
Tvoření s podzimní tematikou různými výtvar-
nými technikami. Pedagogický dozor a materiál 
zajištěn. Přezůvky s sebou. Účastnický poplatek 
20 Kč
 
Poznej a chraň - vědomostní soutěž
duben-listopad
Už jen dva měsíce máte možnost zapojit se do 
soutěže, která prověří vaše přírodovědné znalosti. 
Každý týden najdete na nástěnce ve vstupní hale 

Bohemia je soutěž hudebních uskupení různých 
žánrů pořádaná Českým rozhlasem a Českou te-
levizí, jejímž vyvrcholením bude právě zmiňova-
ný televizní přenos, jehož se jako host zúčastní  
i bubenický soubor Drum band Františka Zemana 
ze Základní umělecké školy Ostrov. Kromě vlastní-
ho vystoupení na Žofíně bude naše ZUŠ prezen-
tována i ilustrativními záběry, které letos 15. září 
pořídil štáb České televize s bubeníky na půdě 
školy, a ty budou spolu s propagačními materiály 
vytvořené kabelovou televizí Ostrov odvysílány  
v průběhu pořadu. Ve spolupráci s učitelem Pe-
trem Tyrem připravila:
 

Mgr. Hana Vaculíková
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VOLNÝ ČAS

Soubor Hop-Hop ZUŠ Ostrov Foto: Archiv ZUŠ Ostrov

KALENDÁŘ ZUŠ OSTROV

23. října 19.00 hod., Za oponou Dům kultury
Nebo taky ne?!
Derniéra představení souboru HOP-HOP
Postavy:
Nazareno Klug: Christopher
Pavel Raus: Otec, cestující a lidé
Markéta Aranyossyová: Matka, školní psycholožka 
Siobhan, Policistka, cestující a lidé
Adéla Kubištová: Shearsová, Alexandrová, Poli-
cistka, cestující a lidé
Vojtěch Palm: Policista, Thomson, Shears, cestující 
a lidé
Postavy ve filmu:
Aleš Háma: Moderátor soutěže
Asistentka: Monika Goldefusová
Člověk v nákupním centru: Daniel Bleha
 
Hudba: Vlastislav Mareš, Patrik Soška, Petr Tyr
Animace: žáci z ateliéru Lukáše Lercha a Lukáš 
Lerch
Film: Ivan Crnac, Jiří Kubík
Scénář a režie: Irena Konývková

24. října 15.00 hod, Za oponou Dům kultury
Pětkrát člověk
Derniéra představení souboru HOP-HOP
 
Inspirace pěti hrami různých autorů z knihy Expe-
rimentální hry
Hrají: Markéta Aranyossyová, Nazareno Klug, Adé-
la Kubištová, Vojtěch Palm, Pavel Raus, Eliška Rojí-
ková, Věra Tomanová.
Režie: Irena Konývková
 
24. října 17.00 hod, Za oponou Dům kultury
Fjodor Michajlovič Dostojevskij: Krokodýl
Derniéra představení souboru HOP-HOP
 
Postavy:
Vojtěch Palm:  Semjon
Nazareno Klug: Ivan Matvejič  
Markéta Aranyossyová: Jelena Ivanovna 
Adéla Kubištová: Němka   
Pavel Raus: Timofej Semjonič 
 
Scénář: HOP-HOP
Režie: Irena Konývková
 
Vstupné 50 Kč na jedno představení, 
permanentka 110 Kč
 
Akce mimo Ostrov
10. října, Divadlo Disk DAMU Praha, přehlídka Dě-
ti-drama-divadlo, představení souboru HOP-HOP 
Zápisník Norberta Borovičky

11. října, Divadlo Disk DAMU Praha, přehlídka 
Děti-drama-divadlo, recitátoři HOP-HOP Ireny Ko-
nývkové: Karolina Joo, Tadeáš
 

Mgr. Irena Konývková

EC otázku, týkající se našich zvířátek nebo zvířat 
ve volné přírodě. Do soutěže se zapojte vyplně-
ním a odevzdáním soutěžní kartičky. Uveďte své 
jméno, adresu a telefon. Vždy na konci týdne vy-
losujeme jednoho výherce. Jména výherců uve-
řejníme na FB Ekocentra a v OM.
Prázdninová výherkyně: Ela Pšeničková, Chodov
 
Prohlídky pro veřejnost
Po-ne, státní svátky 13.00-17.00 hod.
Navštivte malý ráj zvířat v zahradě Klášterního 
areálu a zažijte bezprostřední kontakt s některý-
mi druhy zvířat, který se vám jinde nenaskytne. 
Najdete tu přes 100 druhů živočichů: drobné hlo-
davce, hady, obojživelníky, pavouky, ryby, exotic-
ké i dravé ptáky, malé šelmy i skot. Vstup zdarma
 
Připravujeme
Halloween se zvířátky
2. listopadu 17.30 hod.
Zábavný program s halloweenskou tematikou 
pro celou rodinu v areálu EC. Účastnický popla-
tek 20 Kč za každou osobu. Více na plakátech  
a webu EC. Na akci vás zve EC, MDDM Ostrov  
a OS Benjamin.
 
Prosba zahrádkářům
Rádi bychom požádali zahrádkáře, kteří mají pře-
bytek dýní, o věnování těchto plodů dětem na 
dlabání a vyřezávání strašidelných hlav při Hallo-
weenu.
 
Informace
k akcím a kroužkům: po-pá 10.00-17.00 hod., tel. 
731 615 658, 602 600 995, FB Ekocentrum MDDM 
Ostrov, www.eko.mddmostrov.cz
 

Petra Žlutická, vedoucí EC
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MDDM OSTROV

OSTROVSKÝ NEBOJSA

PROCHÁZKA ZA STROMY

Zápis do kroužků MDDM a EC
Pokud jste zápis do kroužků během září nestihli, 
máte možnost přihlásit se i v měsíci říjnu a dále 
kdykoli v průběhu celého školního roku.
 
Betlém očima dětí – výtvarná soutěž
1. října až 27. listopadu
Soutěž pro školní a zájmové kolektivy ve třech ka-
tegoriích: předškoláci, školáci do 10 a nad 10 let. 
Soutěžní práce označené jménem, věkem, ško-
lou a číslem telefonu doručte nejpozději 27. října 
do kanceláře MDDM Ostrov. Výstava všech prací 
bude ke zhlédnutí od 3. do 22. 12. v přízemí. Tři 
vítěze z každé kategorie čeká sladká vánoční od-
měna. Jména oceněných uveřejníme v lednovém 
čísle OM.
 
Podzimní víkendová stezka
3. října od 12.30 hod.
Vypravte se s námi přes oboru Hory ke Svatoš-
ským skalám. Na stezku zveme rodiče s dětmi. 
Přihlásit můžete i samotné děti od osmi let. Peda-
gogický doprovod zajištěn. Příspěvek na autobus: 
děti 20 Kč, dospělí 40 Kč. Přihlášky v kanceláři 
MDDM: od 16. do 30. září nebo do obsazení ka-
pacity autobusu. Více na plakátech nebo MDDM 
tel. 353 613 248
 
Finále Zlatého oříšku Karlovarského kraje
11. října 15.00 hod. DK Ostrov
Talentová soutěž pro děti ve věku 6-14 let vrcho-
lí slavnostním finálovým programem v Ostrově. 
Patnáct vybraných finalistů představí své doved-
nosti v divadelním sále Domu kultury v rámci za-
hájení FOH. Porota z odborníků a osobností kraje 
vybere tři nejlepší, kteří získají sošku Zlatého oříš-
ku, finanční odměnu a postup do celonárodního 
kola. To je tradičně vysíláno na Nový rok ČT a Čes-
kým rozhlasem. Šanci na výhru máte i vy. Přijď-
te podpořit malé talenty a získejte tablet nebo 
některou z dalších věcných cen. Nejoriginálnější  
a nejpočetnější fankluby jednotlivých soutěžících 
si navíc rozdělí částku ve výši 6000 Kč.
 
Ostrovská kolejnice - soutěž
16. až 18. října
24. ročník veřejné soutěže železničních modelářů 
pořádáme spolu s Klubem železničních modelářů 
Ostrov. Propozice k dispozici v MDDM nebo na 
http://zeleznice-hp.webnode.cz
 
Výlet na biostatek Valeč
17. října 11.00-17.00 hod.
Spolu s OS Benjamin zveme rodiče s dětmi na 
výlet do Valče. Přihlásit můžete i samotné děti od 
osmi let. Pedagogický doprovod zajištěn. Čeká 
nás prohlídka farmy, stříhání ovce, tvoření z ovčí 
vlny, z nasbíraných jablek a hrušek vyrobíme 
mošt a opečeme si na ohni buřty. Výlet zakončí 
procházka zámeckým parkem. Více informací při 
přihlášení od 5. 10. v MDDM. Účastnický poplatek 
60 Kč za každou přihlášenou osobu
 
Ekoorientační běh
21. října 13.45 hod., Borecké rybníky
Tradiční orientační běh pro děti školní družiny ZŠ 
Májová, kde otestují své vědomosti z ochrany ži-
votního prostředí.
 

Klub Zašívárna uspořádal stylové rozloučení  
s prázdninami akcí Ostrovský Nebojsa. V okolí Bo-
reckých rybníků si všechny ostrovské děti mohly 
v pozdním odpoledni předposlední prázdnino-
vé soboty projít strašidelnou stezku. Protože je 
na trase čekali upíři, divoženky, čarodějnice, kat, 

Reaguji na článek čtenáře Josefa Ilka Procházka 
parkem a přidáváme se k jeho pochvale těch, kte-
ří se o toto krásné prostředí starají. Už jsme si také, 
my ženy, zkusily protáhnout ochablé svalstvo na 
instalovaných objektech, snad to budeme prakti-
kovat co nejčastěji. Ve zdravém prostředí zdravé 
cvičení a zdravý duch!
Park tvoří především stromy. A o těch bych ráda 
pěla chválu. Zvláště o těch nejstarších, co už pro-
kázaly svou nezdolnost a vůli k životu. Jsou krás-
né a každý vyčnívá nad ostatní svou jedinečnos-
tí: výškou, objemným kmenem, tvarem koruny, 
listovím, květenstvím i plody. Stále je na nich co 
obdivovat, v každé roční době. Ty nejstarší nesou  
v sobě staletou historii tohoto místa. Napsaly kro-
niku Ostrova o tisících stránkách. Zasluhují naši 
velkou úctu a ochranu. Mezi nimi je několik je-
dinců nápadných svým atraktivním květenstvím. 

Podzimní prázdniny v MDDM
Tvoříme v barvách podzimu
29. října 9.00-12.00 hod.
Kreativní dopoledne pro děti, mládež i dospělé. 
Dekorace nejen do oken s podzimní tematikou 
tvořené quillingovou technikou, z korálků a dal-
šími technikami. Materiál a pedagogický dozor 
zajištěn. S sebou přezůvky. 
Účastnický poplatek 20 Kč
 
Prázdninové turnaje
30. října 9.00-12.00 hod.
Otevřené turnaje pro děti 8-15 let ve fotbalu  
a florbalu. Není potřeba se předem přihlašovat. 
S sebou: pití, sportovní oděv a obuv, při nepřízni 
počasí obuv vhodnou do tělocvičny.
 
Herní dopoledne
30. října 9.00-12.00 hod.
Prázdninové dopoledne lze trávit i ve dvou her-
nách s konzolovými a deskovými hrami. Kromě 
her na PSX3, Nintendu WII, X-BOX 360, X-BOX ki-
nect lze vyzkoušet virtuální sportovní trenažér, la-
serovou střelnici nebo závodní trenažér F1. Vstup 
zdarma
 
Miss mažoretka
31. října Dvorana MÚ Ostrov
Nejkrásnější mažoretky ČR zvolí porota na finálo-
vém večeru. Více na plakátech a webu.
 
Sportovní hřiště, minigolf, kuželky
V říjnu všechna sportoviště MDDM otevřena 
v závislosti na počasí: všední dny 9.00-19.00 
hod., víkendy 10.00-19.00 hod. Rezervace kur-
tů a fotbalového minihřiště: tel. 353 613 248 
ve všední dny od 8.00 do 18.00 hod.
 
Informace k akcím a kroužkům: po-čt 8.00-20.00 
hod., pá 8.00-18.00 hod. tel. 353 613 248, 
731 616 657, www.mddmostrov.cz
 

Bc. Dagmar Gburová, 
ved. odd. nepravid. činnosti

mnich, smrtka, hejkal a všelijaká další viditelná  
i neviditelná stvoření, každý přeživší si za svou 
odvahu vysloužil titul Ostrovský Nebojsa. Titul mu 
byl navíc potvrzen předáním certifikátu podepsa-
ného starostou Pavlem Čekanem.

Zábava začala ještě před startem. Na louce vedle 
nemocničního parkoviště se děti bavily lezením 
na slackline nebo udržením rovnováhy na chů-
dách. Při průchodu trasou se setkaly s plněním 
rozličných úkolů; Ostrovský Nebojsa by měl ne-
jen překonat strach, ale také musí mít důvtip, být 
zručný, silný a duchaplný. To všech 72 účastníků 
splnilo a odměnou jim byl táborák a občerstvení  
v cíli, sladká medaile, tombola nebo třeba projížď-
ka na koloběžkách. Kdo vydržel až do setmění, 
mohl se vyfotit v UV světle a obdivovat fire-show. 

Celá akce, která se konala pod patronátem staros-
ty Pavla Čekana, by se ovšem velmi těžce podařila 
bez pomoci dalších organizací a dobrovolníků, 
kteří se postarali o nezaměnitelnou atmosféru. 
Proto bychom rádi poděkovali všem, kteří se fy-
zicky, finančně, zapůjčením vybavení či formou 
poskytnutí daru nebo služby, podíleli na zajištění 
akce: patron akce starosta Pavel Čekan, Městský 
úřad Ostrov, Karlovarský kraj, Městská knihovna 
Ostrov, Dům kultury Ostrov, Divadelní scéna při 
DK Ostrov, Městská policie Ostrov, MDDM Ostrov, 
JSDH Ostrov, SDH Pila, Člověk v tísni, o.p.s., Ná-
hradním rodinám o.p.s., OS Světlo Kadaň, Ohnivé 
divadlo Ignis, TV Kabel Ostrov, Pizza Mamma Mia, 
Pekosa Chodov s.r.o., Lena Pintnerová (Aneer), 
Centrum stomatologie MUDr. Tomáš Juránek, 
Jana Škutová, Pavlína Lišková s rodinou, Miroslav 
Vostrý, Kateřina Cenkerová, Milan Veselý, Alexan-
dra Šedová, Kryštof Jiřík, Dita Ivanovská, Ornela 
Vitaiová, Petr Gruber a všechna milá strašidla, je-
jich pomocníci, přátelé a rodinní příslušníci.
Kdo Ostrovského Nebojsu promeškal, nemusí 
zoufat. Příští ročník se uskuteční v srpnu 2016.
 
Služby pro děti od šesti do 14 let financuje ze své-
ho rozpočtu město Ostrov. Celý projekt je finan-
cován z prostředků Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
 

Lenka Kubínová, ved. NZDM Zašívárna

Děti na stezce čekal i Hejkal.
Zdroj:: facebook- Photo Irena - Ostrov
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Nabízíme:
zaměstnání u stabilní společnosti; flexibilní pracovní doba, odpovídající finanční

ohodnocení, možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu, bohatý systém benefitů
(např. jazykové kurzy, odborná školení, dotované stravování ve vlastní jídelně,

roční odměny, firemní akce)
Nástup možný ihned

Bližší informace k uvedeným pracovním pozicím jsou uvedeny na webu
společnosti: www.zpaindustry.cz

Strukturované životopisy s kontaktem zasílejte na email:
ladislava.kuncova@zpaindustry.cz

Společnost ZPA Industry a.s.
(pracoviště Nejdek)

přijme spolupracovníky na pozice:

PROJEKTANT VN/NN/ MaR
TECHNIK ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ (programátor)

Kvetoucí jerlín japonský Foto: Marie Hellerová

Při našich procházkách je sledujeme, a nejsme 
samy. Ti, co chodí do knihovny, určitě si všimli 
nepříliš vysokého keře bokem u schodů, který  
v květnu rozvine velké bílé květy, zvnějšku růžové, 
na podzim nabízí k obdivu šiškovité plodenství  
s červenými semeny. Nápadné jsou i jeho pěkné 
velké svěže zelené listy. Je to šácholan Soulange-
ánův. Při cestě na ose Letohrádek – hřbitov roste 
katalpa trubačovitá, oblíbený parkový a městský 
strom. Je odolná vůči znečištěnému vzduchu. Má 
značně velké listy a atraktivní bílé květy v latách. 
Na rozkvetlou katalpu a spadané květy pod ní 
je úžasný pohled. Po odkvětu visí dolů až 40 cm 
dlouhé nahnědlé tobolky, které v sobě nesou 
semena. Pak jsou tu ještě dva stromy liliovníku 
tulipánokvětého při zdi zámku, za kapličkou sv. 
Jana Nepomuckého. Prozradí se zajímavě střiže-
nými listy. K naší velké lítosti zatím nekvetly. Jejich 
květ jsem viděla v parku zámku Kozel v polovině 
července. Je to zážitek: velké žlutozelené květy 
tvaru tulipánu. Tento strom se může v příznivých 
podmínkách dožít až 700 let. Víme tu ještě o jed-
nom liliovníku, říkáme mu „stařeček“ pro jeho 
vychrtlý vzhled, ale má poupata! Snad pro velké 
sucho nerozkvetl? A tak doufejme v léta příští, 
pro liliovníky úspěšnější. Ale pro mě je jedničkou 
jerlín japonský. Každý rok bohatě rozkvete něž-
nými bílými, lehce nažloutlými květy v dlouhých 
latách, celá koruna je jak v závoji. Přispívá k tomu 
i jemné listoví. Viděla jsem ho v lednickém parku, 
průvodkyně ho představovala s trochou pýchy  
v celé jeho kráse, a já jsem usoudila, že ten náš 
naproti pekárně je stejně krásný, i když věkem za-
tím mladík. Jen škoda, že nemá prostor, je přiškr-
cen chodníkem a vozovkou. A potom, nemohu si 
představit, že by ho někdo tak neodborně ořezal, 
jako ten letitý noblesní javor stříbrný na rohu Luč-
ní ulice. Jinak jerlínů v Ostrově napočítáte více. 
Zkuste to. Byla bych ráda, kdyby můj příspěvek 
byl vzat na milost jen jako výzva k většímu zájmu 
o naše stromy, nejen v parku, ale i v městském 
sídlišti, a ne jako odborný článek. Stromy oboha-
cují náš život ve všech směrech. Získáváme z nich 
energii a dobrou náladu a letos, v tom vedru, jsme 
pod nimi hledali i milosrdný stín.  
 

Zdeňka Janischová, za SPMO

inzerce

POZNEJME SVŮJ REGION

Údolí Ohře, jímž v minulosti vedly četné význam-
né obchodní cesty, je z velké části lemováno 
strmými, často skalnatými srázy i vrcholky. Ty 
byly přímo předurčeny k budování tvrzí a hra-
dišť, majících svůj původ již v počátcích prvního 
tisíciletí před naším letopočtem. Jedno z nich 
se rozkládalo na rovinaté planině vrcholku Koš-

ťál (Stegelberg) nad Radošovem asi 460 m n. m. 
Historici uvádí, že bylo nejdříve osídleno lidem 
tzv. knovízské kultury. Jeho svahy spadají příkře 
k Ohři, z Radošova je však dobře přístupné po 
dvoukilometrovém stoupání lesní cestou do kos-
tela. Výstup nás odmění krásnou vyhlídkou k Ve-
lichovu do údolí Ohře až k hřebeni Krušných hor  
i s Klínovcem. Dobře patrné je také další z hradišť: 
směrem na sever nad Velichovem vystupuje ve 
vzdálenosti asi 1 km Liščí vrch (cca 480 m), kdysi 
hradiště Thebisberg. Má podobnou historii jako 
to radošovské.

Radošov sám je znám především starobylým za-
střešeným dřevěným mostem přes Ohři, ale za 
zmínku stojí i zbarokizovaný kostel sv. Václava, 
původně ze 14. stol. Blízko něho je upravený po-
mník padlým v I. sv. válce, což není v obcích Karlo-
varska vždy pravidlem. Do Radošova a zpět jezdí 
z Ostrova pravidelně autobus (směr Kyselka). Lze 
tam však dojít z Ostrova i pěšky po žluté značce, 
kolem zříceniny loveckého zámečku z éry vévodů 
sasko-lauenburských (asi 8 km).
 

 Jiří Cyprian
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LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI MĚSTSKÁ KNIHOVNA OSTROV

Každoroční akce pro děti i dospělé se konala na 
konci srpna v Zámeckém parku. Osmi soutěžním 
stanovištím dodaly na přitažlivosti pohádkové 
postavy všeho druhu: Rumcajs a Manka, Včelka 
Mája s Vilíkem, Saxana, Ferda Mravenec a Be-
ruška, motýl Emanuel s Makovou panenkou, Pat  
a Mat, Mach a Šebestová, Superman se Spider-
manem, mušketýr s dvorní dámou, dále Křemílek  
s Vochomůrkou a Červená karkulka. Soutěžní 
úkoly zahrnuly házení šišek, poznávání rostlin, 
stavění věže, jízdu na koloběžkách, zachraňování 
nemocných panenek i míchání lektvarů. Za správ-
né splnění úkolu děti dostaly razítko a korálky, za 
které mohli v krámku U Pejska a kočičky nakoupit 
sladkosti či drobné dárky, nebo si nechaly nama-
lovat obličej. Pro dospělé byla připravena burza 
knih a děti mohly během čekání na rodiče skákat 
v nafukovacím ringu. Soutěžit přišlo 260 dětí. Po-
časí všem přálo a soudě dle ohlasů dětí se akce  
 letos líbila. Díky patří pracovníkům nemocnice  
a strážníkům Městské policie, kteří pro děti připra-
vili jak soutěžní stanoviště, tak i skvělé kostýmy. 
Více na: www.mkostrov.cz

Svět zvířat
1. září až 31. října
Soutěž pro nadšené amatérské fotografy. Fotíte 
rádi? Podělte se s námi a zapojte se do naší sou-
těže. Stačí zaslat fotografii související s daným 
tématem na: fotosoutez@mkostrov.cz. Více na 
internetových stránkách knihovny.
 
Pět bran zdraví a štěstí
3. až 31. října, Oranžerie Václava Havla
Soubor víkendových cvičení a seminářů o józe  
a ajurvédě. Termíny: 3. 10., 10. 10., 18. 10., 24. 10., 
31. 10. Podrobnější informace a ceny naleznete 
na našem webu nebo přímo v knihovně.
 
Knihovnické kuriozity
5. až 31. října, Oranžerie Václava Havla 
Výstava k 70. výročí obnovení činnosti knihovny 
v Ostrově
 
Jak se minulé životy projevují v našem součas-
ném žití
7. října 18.00 hod., Oranžerie Václava Havla, 
vstupné 100 Kč (150 Kč)
Přednáška spisovatelky, léčitelky a kartářky Zden-
ky Blechové. Všichni bychom chtěli znát svoji mi-
nulost, ale jen těm, kteří se chtějí v životě poučit, 
je dána poznat. Na přednášku si vezměte papíry 
a tužky, uděláme si test, abyste mohli pochopit, 
odkud pocházíte a kam směřujete. Na základě 
různých symbolů si uvědomíte, proč něco vnímá-
te takto, proč máte z něčeho strach, proč je vám 
něco nepříjemné. Určitě na přednášce odhalíte 
mnoho ze své minulosti.
 
Knihohrátky
10. 10., 10.10 hod., Mírové náměstí
Knihovna slaví sedmdesátku, přijďte slavit s ní! 
Čeká vás spousta hudby, zábavy, soutěží…

SPONZOR: WWW.ILPINOCCHIO.CZ                 WWW.SCREAMERS.CZ / WWW.TECHTLEMECHTLEREVUE.EU                 facebook: Skupina Screamers, techtle mechtle revue

Travesti skupiny

Screamers a Techtle Mechtle
uváději pořad

 ®  ®

DK OSTROV , 4.10.2015 OD 19:30
VSTUPENKY V INFOCENTRU OSTROV

inzerce

Děti se setkaly s mnoha pohádkovými postavami.
Foto: Irena Janečková

Příběhy slavných z pera Marie Formáčkové
11. října 18.00 hod., Oranžerie Václava Havla
Beseda se spisovatelkou, novinářkou a publicist-
kou, autorkou mnoha knih o mediálně známých 
osobnostech
 
Vyšívané šperky inspirované folklórem
14. října 16.00 hod., učebna, kurzovné 100 Kč
Tvůrčí dílna Zdeňky Bílkové na výrobu originál-
ních šperků s folklórními motivy
 
Kurz malování na sklo
19. října 16.00 hod., učebna, kurzovné 300 Kč
Kurz základních technik malování na sklo speci-
álními vitrážovými barvami pomocí šablon. Jako 
šablona poslouží jakýkoli obrázek s hezkým moti-
vem. Na místě bude k dispozici dostatečné množ-
ství motivů, ale máte-li doma obrázek, který si 
chcete namalovat, můžete si ho přinést. 
Lektorka: Miloslava Čanigová
 
Na sever od slunce
21. října 18.00 hod., učebna
Dokumentární film z festivalu Jeden svět. Dva 
surfaři se usadili na opuštěné pláži v Norsku, kde 
objevili nejen úžasné vlny, ale i hromady naplave-
ných odpadků. Fantastické záběry přírody, dob-
rodružného surfování za polární noci i běžného 
pobývání na pláži spojuje čirá radost ze života 
mimo civilizaci.

V průběhu října vypukne v Oddělení pro mládež 
tradiční soutěž pro jednotlivce i celé třídy žáků ZŠ 
nazvaná Superčtenáři. Navštěvuj knihovnu, půj-
čuj si knihy, vyplňuj kvízy, sbírej body a vyhraj ty, 
nebo celá tvoje třída! Hlavní výhrou pro třídy je 
letos Noc superčtenářů!
 
Pro všechny malé milovníky zvířat tu máme sou-
těž o vstupenku do Zoo Plzeň. Vyzvedněte si  
v Oddělení pro mládež hrací kartu, sbírejte razítka 
a jeďte příští rok do zoo.
 
Více na: 
www.mkostrov.cz, 
www.facebook.com/knihovnaostrov, 
dotazy a náměty na:
info@mkostrov.cz, 
nebo tel. 353 434 300
 

Mgr. Jana Múčková
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POZVÁNKA NA
 „KOUZELNÝ“ FESTIVAL

Za dveřmi již čeká festival, plný čar a kouzel. Na 
své diváky se již těší všichni filmoví a divadelní 
hrdinové, ale hlavně pan Tau, který svou kouzel-
nou buřinkou vyčaruje spoustu krásných akcí  
a setkání. Prvním kouzlem bude nedělní večerní 
„kouzelný“ ohňostroj na Mírovém nám. 11. října 
v 19.45 hod. Lampiónový průvod vychází od zá-
kladních škol, letos s velkým překvapením. Ještě 
je čas koupit lampión a pak už jen přijmout po-
zvání na 47. FOH.
Těšíme se na vás!

Ilona Hálová, programová ředitelka FOH

 
SOUTĚŽNÍ FILMY
 
Sedmero krkavců: 
13. října 14.00 hod., Kinokavárna
Příběh mladé dívky, která má úkol zachránit své 
bratry a zbavit je prokletí, jež na ně uvrhla matka
Škoda lásky – Miška je kouzelná: 
13. října 16.00 hod., Kinokavárna
O souboji dvou žen různých generací. Povídkový 
cyklus o lásce ve všech podobách podle námětů 
českých spisovatelů – Ireny Obermannové, Bože-
ny Němcové a Miloše Urbana
Láska na vlásku: 
13. října 18.00 hod., Kinokavárna
Nová slovenská pohádka s Celeste Buckingham 
v hlavní roli
Kdyby byly ryby: 
14. října 14.00 hod., Velké kino
Pohádka o tom, jak je důležité mít svého rybodla-
ka, jak překonat osudovou kletbu i kouzla…
Rybička
Komediální příběh. Simon objeví láhev se zlatou 
rybičkou. Než pochopí, co to znamená, je ze sest-
ry koza a ze slečen odvedle slepice…
Andílek na nervy: 
14. října 15.30 hod., Velké kino
Rodinná komedie vypráví příběh velkoměstské 
pubertačky a jejího otce, nemajetného veterináře 
žijícího na venkově.
Jak jsme hráli čáru: 
14. října 17.30 hod., Kinokavárna
Malý Petr vyrůstá v péči prarodičů, protože jeho 
rodiče emigrovali do Vídně a prostřednictvím úřa-
dů se ho marně snaží získat. Jak se 60. léta chýlí ke 
konci a poměry v zemi se dramaticky mění, otevře 
se nakonec i před ním vysněná cesta přes hranice. 
To ale znamená ztratit prarodiče, kamarády a ne-
zapomenutelná dobrodružství.
Princezna a písař: 
15. října 16.00 hod., Kinokavárna
Královský písař Janek a princezna Amálka mys-
lí hlavně na legrácky a vylomeniny. Na hradě se 
chystá slavnost, kde se objeví i tři tajemní ná-
vštěvníci. 

 TEMATICKÉ FILMY
 
Čarodějky z předměstí: 
12. října 15.00 hod., Točna
Hrdinkami moderní pohádky jsou dvě malé ško-
lačky Petra a Veronika a kouzelná kniha.
Deváté srdce: 
12. října 16.00 hod., Kinokavárna
Česká filmová pohádka režiséra Juraje Herze  
o potulném studentovi, smutné Adrieně, zločin-

ném astrologovi a čisté lásce.
Poslední propadne peklu: 
12. října 17.00 hod., Točna
Film se odehrává v předvečer 30leté války; kom-
binuje pohádkové rysy s kostýmní podívanou, 
šermířské střety se prolínají s dětskými hrdiny  
v ohrožení.
Na kometě: 
13. října 15.00 hod., Točna
Poslední z trikových hraných filmů Karla Zemana, 
které vizuálně vycházely ze starobylých rytin pro-
vázejících romány Julese Verna
Čarovné dědictví: 
15. října 15.00 hod., Točna
Ústřední zápletkou koprodukční česko-německé 
pohádky je kouzelná čepice, která svému majiteli 
splní jakékoli přání.
Saxana a lexikon kouzel: 
15. října 17.00 hod., Točna
Saxana nyní žije normálním životem v krásné 
rodinné vile s manželem Janem, dcerou Saxán-
kou, bláznivou tetou Irmou a strýcem Evženem. 
Saxánka objeví na půdě maminčino tajemství  
a ocitne se v Říši pohádek plné trpaslíků, rarachů, 
draků, bazilišků… 

DOPROVODNÝ PROGRAM
 
Divadla:
Z deníku kocoura Modroočka: 
12. října 18.00 hod., šapitó Mírové nám.
Každý dětský herec ztvárňuje postavu jednoho  
a dvou zvířátek. Hra je v českém znakovém jazyce, 
tlumočená do mluvené češtiny tlumočníky, takže 
prožitek z představení bude mít nejen neslyšící 
publikum. Hrají děti ze 7. třídy ZŠ pro sluchově 
postižené v Radlicích v Praze.
Bláznivý Petříček: 
12. října 18.30 hod., Divadelní sál
Příběh lásky znuděného mladého muže a krásné 
teroristky se odehrává na útěku před policií, rodi-
nami i životem. Výprava je koncipovaná jako sta-
rý filmový ateliér, kterému dominuje automobil  
s využitím zadních projekcí.
Majda z Kouzelné školky: 
13. října 16.00 hod., šapitó Mírové nám.
Interaktivní pořad s Majdou Reifovou z tv pořadu 
Kouzelná školka si zakládá na přímé „komunikaci“ 
s dětmi. Přináší spoustu legrace a kouzelnického 
vzdělání nejen pro malé nadšence.
Čert to nemá nikdy lehké: 
14. října 17.00 hod., Divadelní sál
Volné pokračování pohádky „Čert a Káča“. Káča 
(Zuzana Mixová) zůstala se starým čertem Berná-
šem (Otakar Brousek) ve mlýně. Mladý čert Gajdu-
la (Jan Čenský) musí složit maturitní zkoušku tím, 
že přinese do pekla hříšného člověka a setká se 
s Bernášem a Káčou. Netuší, že Bernáš je čert  
a Káča je ta, které se všichni čerti bojí, protože na 
všechny vyzrála. A právě tady začíná celý pohád-
kový příběh. Na motivy českých národních pohá-
dek napsala a režii má Maria Křepelková. Vhodné 
pro děti od tří let. Délka představení: 60 minut  
a přestávka.
 
Koncerty:
Koncert Jaroslava Uhlíře: 
12. října 16.00 hod., šapitó Mírové nám.
Začínal v kavárnách. Zlomové bylo seznámení  
s Karlem Šípem a Zdeňkem Svěrákem. Má na kon-
tě mnoho pohádek a filmových písniček z filmů:  
S čerty nejsou žerty, Ať žijí duchové, Lotrando  
a Zubejda, Elixír a Halíbela, Láska rohatá, Tři bratři…

Život na baru – koncert Petry Hapkové: 
13. října 19.00 hod., Točna
Před pár lety se rozhodla, že bude žít v Čechách  
a jako rozená Italka se českým textům dlouho brá-
nila. Přestože vyrůstala na hudbě svého otce Petra 
Hapky a jeho šansonech, nedokázala si sama sebe 
představit, že se tomuto žánru bude někdy věno-
vat.
Koncert Věry Špinarové: 
16. října 19.00 hod., Divadelní sál
Koncert populární zpěvačky jsme připravili jako 
třešničku na dortu na úplný závěr 47. festivalu Oty 
Hofmana nejen pro „dospěláky“.

 
DALŠÍ AKCE:
 
Kouzelná diskotéka: v podvečer se v šapitó na 
náměstí budou konat „kouzelné diskotéky“, obo-
hacené kouzly a čáry.
Hmyzí show: 
13. října 21.00 hod., Točna
Příprava hmyzích specialit přímo před vašima 
očima. Představa vzbuzující údiv, možná odpor. 
Ale to proto, že jsme ve střední Evropě. V Africe, 
jihovýchodní Asii nebo Jižní Americe je hmyz 
každodenní součástí potravy obyvatel. Nejenže  
v sobě skrývá neuvěřitelné variace chutí, ale hlav-
ní předností je vysoký obsah kvalitních bílkovin  
a nenasycených mastných kyselin. Ne nadarmo 
se nazývá surovinou třetího tisíciletí a postupně si 
nachází místo v moderním světě. Že radši zůsta-
nete u řízku nebo svíčkové s knedlíkem? Možná 
proto, že jste ještě neochutnali cvrčky na másle, 
grilovaná sarančata nebo šváby v těstíčku. Sou-
částí akce je i možnost ochutnávky hmyzích spe-
cialit, které připraví kuchaři Petr Ocknecht a Milan 
Václavík.
 
Výstavy:
Zpátky do pohádky, klášterní kostel
Kulisy, rekvizity, dekorace. Výstava 60 kostýmů 
z 15 pohádek ČST a ČT: Královna Koloběžka I., 
Popelka, Zlatovláska, Plaváček, Elixír a Halíbela, 
Krkonošské pohádky, Lotrando a Zubejda, O prin-
cezně, která ráčkovala, Anděl Páně, Ať přiletí čáp, 
královno, Kouzla králů, O chytrém Honzovi, Rum-
plcimprcampr, Princové jsou na draka, O štěstí  
a kráse
IQ PARK, Stará radnice
Interaktivní výstava pro zvídavé
Kdo to byl Ota Hofman, zámek Dvorana
Představujeme spisovatele, scenáristu, ale hlavně 
přítele a spoluzakladatele Dětského filmového  
a televizního festivalu, jeho životní dráhu i jeho 
filmografii a vztah k festivalu.



16 OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK | ŘÍJEN 2015

VOLNÝ ČAS

0

5

25

75

95

100



17OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK | ŘÍJEN 2015

inzerce

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

Kalendář veřejných turistických akcí v říjnu

3. října  Karlovy Vary; Hradiště Tašovice  
po nové lávce přes Ohři      

10. října  Jáchymov; Veřejný turistický pochod 
o Jáchymovský tolar                                          

17. října  Ústí nad Labem; Blansko  
a Erbenova vyhlídka    

25. října  Nejdecko; Přehradní nádrž  
Tatrovice  

28. října  Předhůří Šumavy; Podzimní toulky  
v širším okolí Sušice (čtyři dny)

KULTURNÍ AKCEVOLNÝ ČAS

31. října  Karlovarsko; Nová Role – Vlčinec – 
Nejdek

Bližší informace (doba odjezdu, počet km, org. 
propozice) budou k dispozici vždy od středy pro 
příslušný sobotní termín ve vitríně KČT na Míro-
vém náměstí u autobusové zastávky na K. Vary. 
Více na: www.turiste.webpark.cz
 

RNDr. František Wohlmuth

Měděnec – štola Země zaslíbená Foto: autor textu

KINOTIP NA ŘÍJEN

Everest: V letové výšce Boeingu nemá lidské tělo 
šanci dlouho přežít. Přesto se najdou lidé, kteří do 
téhle výšky šplhají, aby pokořili Everest, nejvyšší 
horu světa. Kašlou na nepohodlí, zimu, nástrahy 
počasí i na to, že se dolů už taky nikdy nemusí 
vrátit. Díky dokonalému 3D zážitku si intenzívní 
pocity z filmu odnesou i horám neholdující diváci. 
Snímek v Ostrově uvidíte 2. (3D) a 3. října.

Ilustrační foto agentury

Wilsonov: Detektivní komedie s Jiřím Macháč-
kem a Vojtěchem Dykem ve stylu slavných čes-
kých filmů Adéla ještě nevečeřela nebo Tajemství 
hradu v Karpatech. I. světová válka právě skonči-
la a v jednom zapadlém městě kdesi ve střední  
Evropě začíná primátor Dangl snít svůj velký 
sen… Snímek v Ostrově uvidíte 8. a 10. října.

Ilustrační foto agentury

Purpurový vrch: Gotický horor v režii mistra obo-
ru Guillerma del Toro. Severozápadní cíp Anglie je 
plný prosperujících panství. Jedno z nich je však 
velmi speciální. A právě do něj se brzy po svatbě 
přestěhuje mladá Edith… Snímek v Ostrově uvi-
díte 16. a 17. října.

Ilustrační foto agentury

Paranormal Activity - The Ghost Dimension: 
Hororová série se pátým dílem opět snaží diváky 
vylekat rádoby autentickými záběry z domácnos-
ti, kterou terorizuje duch. Do Paolo Alto se pře-
stěhuje nová rodina… Snímek v Ostrově uvidíte  
29. a 31. října (3D).

Martina Pavlasová (kráceno)

Ilustrační foto agentury
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ČTENÁŘSKÉ PŘÍSPĚVKYKULTURNÍ AKCE

TAK NÁM OTEVŘELI OBCHŮDEK

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

PIAF  ZNÁMÁ  NEZNÁMÁ

HILSKÝ OPĚT V OSTROVĚ VÁŽENÍ PŘÁTELÉ A KAMARÁDI!PRO VŠECHNY ZVÍDAVÉ 
HLAVIČKY

Místo autoškoly v penzionu máme obchůdek. 
Můžeme zde nakoupit základní potraviny, ovo-
ce i zeleninu. Dokonce i krmení pro moji kočku. 
Nejsem jediná důchodkyně, která si obchůdek 
pochvaluje, a zvlášť v zimě to bude velká výhoda. 
O to víc mě překvapilo jednání „někoho“, kdo stihl 
během měsíce poslat dvě udání na to, že máme 
obchod přímo pod nosem. A tak se ptám, co vede 
lidi k tomu, že si nepomáhají, ale snaží se druhým 
škodit? Nevím. Přesto si myslím, že velká většina 
lidí jsou dobří a slušní občané, jenom je není tolik 
slyšet. Ale to již musíte posoudit sami.
 

Marie Nutilová

Pražské Divadlo bez hranic uvede v úterý 20. říj-
na v 19.30 hod. Goldoniho hru Sluha dvou pánů. 
Představení se koná v divadelním sále Domu kul-
tury Ostrov. Vstupenky, případně podrobnosti  
o představení žádejte v Infocentru DK Ostrov.
Více o divadelním souboru zde: 
www.divadlobezhranic.cz
 

Redakce OM

Zveme vás na hudebně-dramatický pořad k sté-
mu výročí narození Edith Piaf (15. prosince 1915), 
který se koná v sobotu 3. října v 18.00 hod. v kláš-
terním kostele. Zveme vás na pouť za legendou 
jménem Edith Piaf, jejíž osobnost byla často za-
halena rouškou mýtů a dohadů. Za zpěvačkou 
nevšedního hlasu i projevu, za ženou, jejíž život 
je dodnes v mnoha směrech skryt tajemstvím, 
polopravdami a někdy i záměrnou lží, nevychá-
zející vždy z ní samé a z její představivosti, ale  
i z jejího okolí. Nejvíce však o ní samotné vypo-
vídají její písně. Smutné až tragické, výjimečně 
veselé a radostné, každopádně však prožité a vy-
zpívané zcela nezaměnitelným hlasem. Některé 
z nich zazní v českém básnickém překladu Karly 
Krátké.
Účinkují: Eva Kriz (zpěv) v roli Edith, Jana Herma-
chová v roli Momone, Milan Dvořák (klavír).
 

Iva Florianová, Klášter Ostrov

Stará radnice nabízí milovníkům poezie a hudby 
mimořádný zážitek 8. října v 19.00 hod.

Profesor anglistiky FF Univerzity Karlovy v Praze, 
slavný překladatel Shakespearova díla Martin 
Hilský (mj. držitel Rytířského řádu britské králov-
ny Alžběty II.) a hudební skladatel Daniel Dobiáš, 
který zhudebněné Sonety interpretuje, se nám 
již potřetí představí na půdě Staré radnice. Ten-
tokrát se můžeme těšit i na dalšího hosta, jímž 
je zpěvačka a herečka Jessica Bonne z Ameriky. 
Smyslem projektu je prezentovat Shakespearovy 
Sonety jako živou a zcela současnou poezii, jako 
intimní dialogy či básnickou korespondenci. Sám 
Martin Hilský považuje sonety za malá dramata  
a jako taková se je snaží překládat. Důsledkem to-
hoto přístupu je divadelní umocňování citových 
poloh a dramatizace jazyka. Vyznání, výčitky, ob-
žaloby, svádění i ironické komentáře v jeho pře-
kladu zaznívají naplno a připomenou monology 
Shakespearových her. Každý, kdo má v oblibě 
nejslavnějšího alžbětinského dramatika Williama 
Shakespeara, zhudebnění Daniela Dobiáše, kte-
rý sonety prezentuje jako výrazové šansony či 
překladatele Martina Hilského, by neměl 8. října 
na Staré radnici chybět. Zážitek, který si s sebou 
z této akce ponese domů, stojí za to. Vstupenky 
možno zakoupit v místě konání akce, předprodeji 
Domu kultury nebo online na: www.dk-ostrov za 
130 Kč.
 

Martina Pavlasová

Jen krátce bych se tímto chtěl vrátit k akci, která 
se konala v Atlantisu již potřetí; pořádající kapela 
4R ji nazvala „Muzikantské pozdní odpoledne“. Je 
to vzpomínka na „odešlé“ kamarády muzikanty, 
ale nejen na ně. Bez rozdílu žánrů tak mají diváci 
možnost v průběhu odpoledne zažít spršku mu-
ziky, jak country a country-folku, tak i klasického 
„bigboše“. Jinak tomu nebylo ani tentokrát, kdy 
vzpomínání zahájila kapela 4R, aby pak nechala 
prostor karlovarskému KV Expressu a nakonec 
obecenstvo „dorazila“ kapela Tajfun (také z KV), 
jež zaplnila Atlantis bigbítovými tóny vlastní tvor-
by, ale i osvědčenými rockovými peckami. Vše, na 
co člověk jen pomyslí, se tento den vydařilo, ať 
to bylo počasí, velká účast i skvělá nálada. A sa-
mozřejmě jako obvykle i vynikající obsluha, která 
nenechala jediného „žížnivce“ trpět.
Touto cestou chci poděkovat městu Ostrov za po-
skytnuté dotace na akci, kapelám, zvukaři Ivanovi 
Šindelářovi, všem, kdo se akce zúčastnili a také 
těm, kdo pomáhali s přípravou v Atlantisu, v čele  
s Karlem Kuncem a Liborem Bílkem. Závěrem bych 
chtěl podotknout: Kdo tam byl, určitě nelitoval,  
a kdo nebyl, ať dorazí příště! V této akci hodláme 
pokračovat i nadále a samozřejmě se setkáte i s ji-
nými kapelami. Pořadatelé 4R slibují i nemalá pře-
kvapení v podobě kapel, které v Ostrově působily 
v letech minulých.
 

Ríša Rychlík, kapela 4R

Máte rádi hlavolamy, optické klamy, fyzikální 
zákony a jiné „hračky“ pro děti i dospělé? Pak si 
určitě nenechte ujít výstavu IQ park, která na vás 
čeká v galerii na Staré radnici. Bude k vidění od 
25. září do 1. listopadu. Interaktivní výstavu do 
Ostrova zapůjčilo Science centrum IQLANDIA Li-
berec, a každý z vás si v ní určitě najde to svoje. 
Kromě úsměvů si z ní zcela jistě odnesete i nové 
cenné poznatky.
 

Lena Pintnerová

 

inzerce

Interaktivní výstava zve na Starou radnici.
Foto: Archiv Iqlandia Liberec

Záběr z představení
Foto: www.divadlobezhranic.cz

Daniel Dobiáš (vlevo) a Martin Hilský
Foto: Archiv agentury
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OSM MĚSÍCŮ SOFTBALU

SETKÁNÍ POHRANIČNÍKŮ

OZNÁMENÍ

ATLETI NA MISTROVSTVÍ 
DVAADVACÍTEK

Vážení čtenáři a sportovní nadšenci, rád bych 
vás seznámil a zhodnotil uplynulých osm měsí-
ců softbalové sezony.  Málokdo z vás ví, že tento 
sport u nás už pár let funguje, bohužel se nám za-
tím nepodařilo sehnat dostatek financí na výstav-
bu hřiště. I přes tento handicap jsme již vychovali 
spoustu skvělých hráčů a hráček. 

Letos se v zimních měsících zúčastnili dva naši 
hráči výběrového kampu do reprezentace ka-
detů. Štěpán Liška (nadhoz) a Martin Slavotínek 
(catcher). Po skvěle odvedeném výkonu ve velké 
konkurenci z celé republiky jim nominace o kou-
sek unikla. Určitě to příště zkusíme znovu. 
Dále se dvě naše kadetky, Kristýna Ryšánková  
a Veronika Šmejkalová, zúčastnily výběrových 
campů do reprezentace Little League Senior. Cel-
kem se konaly čtyři campy, na kterých ani jednou 
nechyběly. Obě děvčata předváděla vynikající vý-
kony jak na nadhozu, catcheru, různých postech v 
poli, tak na pálce. 

Byly to velice náročné dny, ale děvčata se s nimi 
poprala, jak nejlépe uměla. Po skončení byla 
vyhlášena širší nominace, do níž se dostala jen 
Kristýna. Po absolvování výběrů dostaly obě dív-
ky nabídku hrát 2. ligu kadetek za pražský SaBaT. 
Po poradě s trenéry a rodiči jsme domluvili již 
zmíněné hostování. Po odehrání dalších turnajů 
(Islanders i SaBaT) byla vyhlášena užší nominace 
do LLS, do které se Kristýna dostala. To znamena-
lo další náročný program: nejprve soustředění, 
pak kvalifikace v Itálii. Po těžkých bojích nakonec 
výběr LLS Česká Republika tento turnaj vyhrála  

Setkání pohraničníků 3. b PS Karlovy Vary se bude 
konat 17. října 2015 od 9.30 hod. v Doubí u Kar-
lových Varů. Výzvu vydáváme s předstihem, aby 
se s ní seznámilo co největší množství příznivců. 
Oznamte to přátelům. Bližší informace u Václava 
Novotného na tel. 776 231 828.
 

Ladislav Svitáček, Ostrov

Sraz bývalých zaměstnanců ostrovského Prioru se 
koná 24. října v 16.00 hod. v Atlantisu v Ostrově.
 

Vojtěch Písačka 

MUZIKANTSKÉ POZDNÍ 
ODPOLEDNE

Musím se podělit o své pocity, které mám po ná-
vštěvě této akce v Ostrově 15. srpna, a to nejen 
jako návštěvník, ale i účinkující. Poděkovat všem, 
kdo se na zdaru akce podíleli, by zabralo spous-
tu prostoru, tak jen: díky všem, bylo to vynikající! 
Vše bylo skvělé: počasí, lidé, prostory ke konání, 
ozvučení i výkon všech tří kapel. Potlesk, který 
doprovázel jednotlivá vystoupení, o tom svědčí! 
Lidé v Ostrově umí hudební výkony ocenit a umí 
se bavit.

Škoda jen, že tato akce není oficiální součástí „Os-
trovského kulturního léta“. Určitě by jí to pomoh-
lo nejen finančně, ale i větší propagací právě pro 
Ostrov a okolí. Vím, o čem mluvím, sám se pohy-
buji na scéně folk-country už dlouhá léta, a tak si 
dovolím hodnotit, kde a kdo v tomto kraji muziku 
regionálních kapel a jejich možnosti vystoupení 
na domácí scéně podporuje. Jasně, věhlasné ka-
pely budou mít vždy všude dveře otevřené, ale na 
místní seskupení se trochu zapomíná. Asi proto, 
že se organizátoři domnívají, že jejich produkce 
by nenalákala větší množství posluchačů. Jenže 
přítomnost téměř 300 lidí u Atlantisu i za těchto 
podmínek je důkazem, že to jde! Tak jen přeji or-
ganizátorům „Muzikantského pozdního odpoled-
ne“, aby vydrželi a udrželi pomyslnou laťku této 
ojedinělé akce minimálně na stejné, ne-li vyšší 
úrovni. Držím palce! A určitě, i když možná ne jako 
účinkující, ale jen jako divák, si příští rok tuto akci 
budu chtít opět užít!
 

Milan Kučera, KV Expres

Na konci prázdnin se vydala na dalekou cestu do 
Hodonína minivýprava ostrovských atletů (Oddíl 
TJ MDDM) bojovat o tituly v rámci Mistrovství ČR 
do 22 let. 

Anna Zekuciová a Tomáš Sova se pod vedením 
trenérky Evy Zekuciové v ostré konkurenci vůbec 
neztratili. Naše stálice Anička vybojovala v běhu 
na 100 m překážek třetí místo a došla si tak pro 
bronzovou medaili, v závodě dálkařek pak na ni 
zbylo nepopulární čtvrté místo a medaile „bram-
borová“. 

Tomáš těsně nepostoupil z rozběhu na 100 m  
a celkově zde obsadil 11. místo, v běhu na 200 m 
byl bohužel limitován obnoveným zraněním  
a tuto trať jen symbolicky proběhl. 

Za zmínku jistě stojí, že z celého Karlovarského 
kraje se na toto mistrovství nominovalo šest zá-
vodníků a celá třetina reprezentantů našeho kraje 
tak byla z města Ostrov, které jako jediné nemá 
vyhovující zázemí pro řádnou přípravu. Oba naši 
úspěšní reprezentanti po prázdninách přecháze-

inzerce

a čekal je turnaj světové série LLS v Americké Ro-
xanne. 
V polovině prázdnin tedy Kristýna odcestovala 
se svým týmem do USA na turnaj světové sé-
rie. Po krásných zápasech proti kvalitním sou-
peřům nakonec tým přivezl skvělé osmé místo  
a řadu nových zkušeností a zážitků. Touto cestou 
všem velké díky za skvělou reprezentaci našeho 
týmu a do další sezóny a let mnoho sportovních 
úspěchů.

Pokud se chceš stát jedním z nás, přijď se podívat 
a zkus si zahrát. Rádi tě mezi námi uvítáme. Ne-
záleží na velikosti ani váze, prostě jen přijď. Zve-
me i rodiče, bývalé i budoucí „sofťáky“. I trenéři 
jsou třeba. Trénujeme každé pondělí 17.00-18.30 
a čtvrtek 16.00-18.00 hod. na ZŠ Májová (3. ZŠ), 
vchod do tělocvičny. Nebo nás kontaktujte na:  
Rysanekf@seznam.cz, reditel@3zsostrov.cz
 

Filip Ryšánek, Mgr. Rudolf Radoň, 
Mgr. Hana Markvartová

jí na vysokou školu a mají domluvenu přípravu  
v jiných oddílech, přejeme jim tedy mnoho zdaru  
i v jejich nových působištích.
 

Petr Pavelka, trenér
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 VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA O CENY

HELP FINANCIAL s.r.o.

  Volejte obchodního zástupce

Mobil: 727 895 461

Půjčíme Vám
od 5 do 50.000,- Kč

TAJENKA KŘÍŽOVKY

POMÙCKA: 
ENU, JIKOV, 

KELOID

dko1510kk001.CDR

ZNAÈKA
SPORTOV-

NÍCH
POTØEB

OBEC 
OKRESU
VYŠKOV

1. DÍL
TAJENKY

MPZ 
LITVY

SEVERSKÉ
MUŽSKÉ
JMÉNO

NÁDOR
STRANA

ZKR.
EVROPSKÁ
UNIE ZKR.

DIVADELNÍ
HRA

MALÉ
MYŠI

ÈESKÝ
HUDEBNÍK
RUDOLF

???

ANGLICKÁ
PØEDLOŽKA

Š�ASTNÉ
ÈÍSLO

PØEPYCH

TENTO
RUSKY

4. DÍL
TAJENKY

LIDOVÉ NO-
VINY ZKR.

ATOL
INDONÉSIE

DRUH
POLOOPICE

TOPIVO

ZÁPADO-
ÈESKÉ
MÌSTO

SLUCHOVÝ

AMERICKÝ
ZUBR

OXIDAÈNÍ
ZKR.

NEBOJSA

AUTOMOTO-
KLUB ZKR.

DOBØE
NÌMECKY

KYSELÁ
POCHUTINA

STÁT JIŽNÍ
AMERIKY

SIRNÍK
IRIDNATÝ

KOŽNÍ
NÁDOR

NÁDOBA
NA PIVO

ZÁRODEK
KVÌTU

2. DÍL
TAJENKY

ODDÌLENÍ
TECHNICKÉ
KONTROLY

ZKR.

INICIÁLY 
REŽISÉRA 
TROŠKY

VOJ. HOD-
NOST ZKR.

VYNÁLEZCE
ODSTØEDIV.

TYP
VOZU FIAT

PO OBÌDÌ
ZKR.

NEDOBRÝ

POKYN 
K  ZASTAVENÍ

VODNÍ
PUMPA

DÙLNÍ
PØEDEK

TLUSTO-
KOŽEC

HEDVÁBNÁ
LESKLÁ

TKANINA

HYDROXID
ZLATNÝ

ODÌV

OZNAÈENÍ
NAŠICH

LETADEL

O NÌÈEM

ÈÁST BÁSNÌ

INICIÁLY
ZPÌVAÈKY

HERMANOVÉ

NAROZENÍ

BÝT 
UPEVNÌN 

NA ZDI

ZNAÈKA
ROSTLIN-

NÉHO TUKU

VLÍDNÌ

OTØENÍ

OTLAÈENINA

LOKATI

VSTØÍCNOST

AKCIOVÁ
SPOLEÈ-

NOST ZKR.

VZLÉTNUTÍ

IDENTIFIK.
ÈÍSLO ZKR.

ZELENÁ
BARVA

SATELIT
ZKR.

PODNIK
V È. BUDÌJ.

DRUH
HERCE

NÁZEV
HLÁSKY L

VELMI
KRÁTKÉ

VLNY
ZKR.

ZAØÍZENÍ
PRO MALÉ

DÌTI

SODOVKA

OBCHODNÍ
AKADEMIE

ZKR.

KORÁL. ÚTES

ZNIÈIT
OHEÒ

ASIJSKÝ
SOKOLÍK

ZÁRODKY
RYB

KUS LEDU

PODBRADEK

TLAK KRVE
ZKR.

MÌSTSKÁ
ÈÁST ZKR.

NEUSPOØÁ-
DANÝ 

POHYB

POPÌVEK

INICIÁLY
SPISOV.

KRÁSNOHO-
RSKÉ

3. DÍL
TAJENKY

LUMP

ÈÍNSKÝ
LITERÁRNÍ
SOUDCE

AKADEMIE
VÌD ÈR

ZKR.

JMÉNO
 EDISONA

Tajenka z minulého čísla zní: WABI DANĚK NA  
MICHAELSKÉ POUTI. Ze správných odpovědí byla 
vylosována čtenářka Kateřina Žaloudková z Os-
trova, která vyhrála dvě vstupenky na koncertní 
vystoupení Věry Špinarové 16. října v 19.00 hod.  
v DK Ostrov. Výherkyni upřímně gratulujeme.
Znění tajenky říjnové křížovky zasílejte na:  
irejan@seznam.cz (nebo sefredaktor@dk-ostrov.cz), 
případně doručte do IC Domu kultury Ostrov nej-
později do 14. října. Ze správných odpovědí opět 
vylosujeme výherce, který získá vstupenky na ně-
kterou z akcí DK.
Tvorbu křížovky zajišťuje grafická společnost  
Alfasoft s.r.o.
 

Redakce OM

DĚKUJEME MŠ PALACKÉHO

Tento článek jsme nazvali: Kvalitu a spokojenost 
najdete v MŠ Palackého, aneb za skvělou práci 
se sluší poděkovat! Na konci letošních prázdnin 
jsme s naší druhou ratolestí naposledy zavřeli brá-
nu Mateřské školy Palackého, kterou jsme s malou 
přestávkou navštěvovali 10 let. Za ta léta jsme jí 
začali důvěrně říkat „naše školka“.

V průběhu času se školka z technického hlediska 
výrazně změnila. Kromě nové fasády, sociálního 
zařízení, modernizace mobiliáře a interiérů byly 
zcela obměněny herní prvky v obou částech za-
hrady. 

Hlavním důvodem naší spokojenosti je ale bez-
vadný pedagogický sbor v čele s ředitelkou Šár-
kou Gabrielovou, který byl ochotný, pečlivý, sta-
rostlivý, profesionální a trpělivý. 

S dětmi vždy pracoval s humorem, láskou a péčí 
v takřka rodinné atmosféře, kterou dokreslovala 
dokonalá čistota v celé školce a vůně domácí stra-
vy okořeněné s fantazií vytvořeným jídelníčkem. 

Jako rodiče jsme na školce nejvíce oceňovali pro-
dlouženou otevírací dobu a vše, co se s dětmi děla-
lo navíc, například velmi oblíbené výlety, návštěvy 
zajímavých výukových programů s technickým, 
uměleckým nebo přírodovědným zaměřením, 
završené tolik oblíbeným přespáním předškoláků  
v mateřské škole. 

Uvítali jsme také, pro děti nezvyklý, společenský 
akt – podání ruky při loučení dětí s paní učitelkou.  

Nejvyšší ocenění však nezískala naše školka od 
nás, rodičů, ale právě od našich dětí, které se  
z prázdninových pobytů v ostatních školkách 
vždy vracely s větou: 
„V té naší školce je to stejně nejlepší!“
 

Dita a Marek Poledníčkovi

inzerce

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chle
bře
evně

tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940



FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ 
„JÁ A PROJEKT“ ZNÁ

SVÉ VÍTĚZE
Fotografická soutěž „JÁ A PROJEKT“ dospěla do finále! Celkem se nám sešlo 26 krásných soutěžních fotografií (9 za Karlovarský kraj a 17
za Ústecký kraj), zvítězit ale mohl v každé kategorii jen jeden.

Na prvním místě v Ústeckém kraji se s největším počtem hlasů umístili Tom a Michal Vorlovi, kteří se vyfotili u projektu Nábřeží Maxipsa 
Fíka v Kadani. Fotografie s názvem „Vyplouváme za poznáním z Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani“ měla nejvíce hlasů v celé soutěži 
(celkem 362). Výhercem v Karlovarském kraji se s vůbec první zaslanou soutěžní fotografií stal pan Jaroslav Bednář, jenž se vyfotil
s počítačovým tomografem (CT), který byl pořízen pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. Příspěvek s názvem
„S ROPem do 3. tisíciletí“ získala 284 hlasů. Na druhých místech se s úžasnými počty hlasů umístili Lucie Issezer (Soutěžní fotografie: My se 
žraloka nebojíme; Projekt: Moderní železniční vozidla pro Karlovarský kraj Regio Shark; Karlovarský kraj; 234 hlasů) a Michal Bund (Soutěžní 
fotografie: „Kluci z porcelánu"; projekt: Dům porcelánu s modrou krví; Ústecký kraj; 144 hlasů). Třetí místa pak připadla Lence Bundové 
(Soutěžní fotografie: "Hřiště po bouřce - pomoci chtějí všichni"; Projekt: Revitalizace městského sportoviště v Oseku I. etapa; Ústecký kraj; 121 
hlasů) a Jiřímu Štádlerovi (Soutěžní fotografie: "Za Ježíškem v létě"; Projekt: Ježíškova cesta, Boží Dar; Karlovarský kraj; 60 hlasů).

VŠEM VÝHERCŮM SRDEČNĚ GRATULUJEME!

Kontakt
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
www.nuts2severozapad.cz, podatelna@nuts2severozapad.cz

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem  

Pracoviště Karlovy Vary
Závodní 379/84A (budova C Krajského úřadu Karlovarského kraje)
360 06 Karlovy Vary

Tom a Michal Vorlovi, „Vyplouváme za poznáním 
z Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani“ Jaroslav Bednář; „S ROPem do 3. tisíciletí“




