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INFORMACE O VYDÁNÍ

Ostrovský měsíčník vydává město Ostrov se 
sídlem Městský úřad Ostrov, Jáchymovská 1, 
363 01 Ostrov v nákladu 8700 ks měsíčně.

Měsíčník je zdarma dodáván do každé 
domácnosti v Ostrově. Žádáme čtenáře, 
kteří nedostanou měsíčník na svou adresu do 
5. dne v měsíci, aby to neprodleně oznámili 
na: mesicnik@ostrov.cz, případně písemně 
v podatelně MěÚ Ostrov v obálce označené 

„Ostrovský měsíčník“. Přitom je třeba vždy uvést 
i adresu svého bydliště.

Uzávěrka pro příspěvky a objednávky 
inzerce do říjnového čísla je 11. září. 
Příspěvky doručené po tomto datu budou 
zveřejněny jen ve výjimečných případech.

Příspěvky i objednávky inzerce zasílejte 
na adresu: mesicnik@ostrov.cz, případně 
doneste osobně do podatelny Městského 
úřadu Ostrov v zalepené obálce s označením 

„Ostrovský měsíčník“. Pod text příspěvku 
se vždy podepisujte celým jménem.

Maximální rozsah příspěvků do měsíčníku 
je omezen na 2200 znaků s mezerami, tj. asi 
350 slov nebo 30 řádků. Redakce si vyhrazuje 
v případě potřeby právo krátit a upravovat 
příspěvky. Redakce si vyhrazuje právo měnit 
v případě potřeby titulky (nadpisy) příspěvků.

Názory přispěvatelů se nemusejí shodovat 
se stanoviskem redakce OM.

Šéfredaktorka: Mgr. Lucie Mildorfová
Editorka: Mgr. Kateřina Telínová
Redakční rada (A ‑Z): Mgr. Lenka Bardová;
Mgr. Lada Bláhová; Eliška Failová; Zuzana 
Janecká; Vladimír Kříž; Ing. Josef Macke; Mgr. Jana 
Múčková

Grafická úprava, tisk, distribuce: 
Oddych, s. r. o., Děpoltovická 214, 
362 32 Otovice

Grafická úprava programových stránek 
Domu kultury Ostrov: Martina Novotná

Registrační značka: MK ČR E 16035
Periodický tisk územního samosprávného celku

Webové stránky: 
www.ostrovskymesicnik.cz
www.ostrov.cz
Aktuální vydání OM v elektronické podobě je 
na těchto stránkách vždy nejpozději do 1. dne 
příslušného měsíce. Většinou je zde k dispozici již 
3 dny před jeho začátkem.

Facebook: 
www.facebook.com/OstrovskyMesicnik

Fotografie na titulní straně: 
Michaelská pouť 2016, z archivu DK Ostrov

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
NA ZÁMKU OSTROV 17. ZÁŘÍ
Město Ostrov zve zájemce o  prohlídku 
zámku na neděli 17. září, kdy se v rámci Dnů 
evropského dědictví (EHD) tradičně oteví-
rají objekty či jejich části jinak běžně nepří-
stupné. V případě ostrovského zámku jsou 
sice občané denními návštěvníky měst-
ského úřadu, některé prostory pro ně ale 
zůstávají zavřené. V rámci zářijových dnů 
EHD zámek odkrývá zajímavé prostory již 
počtvrté. I letos je pro zájemce připraven 
příjemný doplňkový program, který začíná 
ve Dvoraně v  10:00 vystoupením pěvec-
kého souboru Orbis Pictus. Poté ochotní 
zaměstnanci městského úřadu provedou 
zájemce zámkem a prohlídku doplní struč-
nými zajímavými informacemi. V místnos-
tech, ve kterých byla při rekonstrukci ob-
jevena a  zrestaurována historická malba, 
doprovodí návštěvníky kostýmovaní herci. 
Součástí trasy je také zastupitelský sál. Před 
závěrečnou prohlídkou je v 15:00 na pro-
gramu ve Dvoraně vystoupení skupiny 
historických tanců Ambrenau. Po celou 
dobu dne otevřených dveří bude otevřen 
příjemný bufet ve Dvoraně.

Historický objekt, jehož současná po-
doba je z 18. století, byl v průběhu let zasa-
žen mnoha požáry, má za sebou i smutná 
válečná období.

Od roku 1962 byl sídlem Střední průmy-
slové školy Ostrov, a po novodobé rekon-
strukci je k nepoznání. „V srpnu 2014 se zá-
mek stal sídlem městského úřadu a občané, 
kteří do té doby museli úřední záležitosti 
vyřizovat ve třech budovách v různých čás-
tech Ostrova, tu nacházejí všechny odbory 
pod jednou střechou. Často sem zavítají 
lidé, kteří by si zámek rádi prohlédli po 

pracovní době úřadu. To možné není, ale 
jednou za rok rádi zájemcům umožňujeme 
pohled za zavřené dveře,“ říká tajemnice 
městského úřadu Jana Punčochářová.

Kromě městského úřadu sídlí v zámku 
také infocentrum, jehož provozovate-
lem je dům kultury. Součástí infocentra 
jsou dvě velké výstavní síně – Sala terena 
a  podkrovní výstavní síň. Obě jsou pří-
stupné zdarma s doprovodem pracovnic 
infocentra. Prohlídka zámku v rámci dne 
otevřených dveří končí právě v infocentru, 
odkud se návštěvníci mohou vydat do vý-
stavních síní, skrývajících velmi zajímavé 
exponáty svědčící o  minulosti Ostrova 
a okolí.
Informace k prohlídce zámku 17. září
Vstup je bezplatný, možný kdykoliv 
v čase 10:00 – 15:00.
Prohlídka nejzajímavějších míst trvá cca 45 
minut, přizpůsobujeme se ale i návštěvní-
kům s omezenými časovými možnostmi.

Ve Dvoraně a bufetu můžete pobýt dle 
vašich časových možností. K dispozici je 
expozice artefaktů nalezených v rámci geo-
logického průzkumu před rekonstrukcí, či 
fotodokumentace objektu před a  při re-
konstrukci.

Upozorňujeme návštěvníky, že vstup 
do zámku bude hlavním vchodem u Bílé 
brány (u vlajek). Rádi uvítáme každého zá-
jemce o prohlídku. V minulých letech jsme 
se tu vždy setkávali s bývalými studenty 
a  pedagogy průmyslové školy, s  lidmi 
z města a okolí, ale i s turisty ze vzdálených 
míst České republiky, kteří byli v Ostrově 
úplně poprvé. Těšíme se i na vás.

tmo

Všem dětem, které jdou 4. září do školy, 

přeje město Ostrov úspěšný školní rok 2017/2018
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INFORMACE KE ZVÝŠENÍ CENY TEPLA OD 1. 9. 2017
Vážení občané města Ostrova,
představenstvo Ostrovské teplárenské, 
a.s. provedlo důkladnou prověrku eko-
nomické situace a vyhodnotilo současné 
i  budoucí závazky společnosti. Na zá-
kladě tohoto vyhodnocení bylo nezbytně 
nutné rozhodnout o zvýšení ceny tepla 
v sazbě T3 a T4 pro konečné odběratele 
o 5 % od 1. 9. 2017. Toto zdražení před-
stavuje nárůst nákladů na vytápění pro 
průměrný byt cca 70 Kč za měsíc, ale pro 
teplárnu je životně důležité.
Hlavní důvody:
• Bez tohoto zvýšení by teplárna ne-

mohla v budoucnu plnit závazky vůči 
bankám, pojišťovnám, dodavatelům 
a zaměstnancům.

• Po předložení reálných ekonomických 
dat bance poskytující úvěry jsme byli 
upozorněni na nutnost zvýšení pří-
jmů  – toto bez nových významných 
odběrů tepla nelze řešit jinak než zvý-
šením ceny.

• Snížení ceny tepla v  roce 2014 se jeví 
jako populistické, neboť nebylo podlo-

ženo ekonomikou teplárny a  předsta-
vovalo snížení nákladů na vytápění pro 
průměrný byt cca 30 Kč za měsíc, což 
rozpočty domácností ani nezaregistro-
valy, ale pro teplárnu to představovalo 
významný propad příjmů.

• Cena tepla byla dlouhodobě dotována 
z  rezerv na opravy, které se snížily za 
4 roky z cca 40 mil. Kč na 10 mil. Kč. Re-
zervy byly někdy také využívány k ne-
smyslnému zvyšování zisku.

• Inflace za období 2015–2017 by měla 
dosáhnout cca 3,5 %, ale cena tepla se 
nezvýšila.

• Zvýšení ceny tepla od 1. 1. 2018 o cca 
2  % bylo navrženo v  hospodářském 
plánu předloženém bance při jednání 
o úvěru a schváleném správní radou ve-
denou panem Pavlem Čekanem.

• Správní rada na začátku roku 2016 roz-
hodla o výstavbě nového uhelného kotle 
na místě nejmenšího stávajícího kotle 
K1 místo kotle K3. Toto rozhodnutí má 
za následek znehodnocení cca 14 mil. Kč 
investovaných v letech 2013-2015 do to-

hoto kotle, dále bylo nutno opravit za 
cca 2 mil. Kč kotel K3 aby mohl být pro-
vozován. Zejména to ale znamená, že do 
ukončení provozu kotle K3 bude muset 
být v teplárně zaměstnáno o 8 pracov-
níků více, než kdyby se ponechal kotel 
K1. Toto má za následek nárůst nákladů 
na mzdy v roce 2018 o cca 2,4 mil. Kč 
(cca 3,2 mil. Kč včetně odvodů) oproti 
plánu předloženému bance, přičemž 
plán byl v bance předkládán v době, kdy 
už bylo více jak půl roku rozhodnuto 
o zbourání kotle K1, tudíž byly vědomě 
předloženy nepravdivé údaje. Získání 
mzdových prostředků pro 8 pracovníků 
představuje podíl na zvýšení ceny tepla 
cca 2,9 %.

• Přestože na průmyslové zóně byly po-
staveny nové továrny, nebyly napojeny 
na teplárnu a tím nedošlo k rozpočítání 
stálých nákladů na více odběratelů. Již 
jako zastupitel jsem navrhoval při pro-
deji pozemků na průmyslové zóně (vy-
bíralo se z více zájemců), aby byly pro-
dány za podmínky napojení nových 
objektů na teplárnu. Pro tento návrh 
z  pěti členů tehdejší správní rady Os-
trovské teplárenské hlasoval pouze je-
den, ostatní byli proti.

• Nové investice zásadním způsobem 
zvýšily odpisy, které nejsou pokryty od-
povídajícím poklesem mzdových ná-
kladů.

Z větších měst Karlovarského kraje byla cena 
tepla v Ostrově v letech 2015–2016 nejnižší, 
po zdražení bude na průměru cen v kraji. 
Vzhledem k relativně vysokým nárůstům 
průměrné mzdy za období 2015–2017, by 
zvýšení ceny tepla nemělo být pro rozpočty 
domácností významnou zátěží.

Velice mne mrzí, že první zásadní roz-
hodnutí, které muselo nové představen-
stvo udělat, bylo zvýšení ceny tepla. Kdyby 
se v minulých letech více hledělo na reálné 
ekonomické údaje a investovalo s větším 
rozmyslem, mohlo být zdražení podstatně 
nižší. Rozhodnutí o  zdražení by muselo 
udělat vedení teplárny v  jakémkoliv slo-
žení, neboť ekonomické údaje předklá-
dané bance musí být pravdivé. V případě, 
že by minulá správní rada nerozhodla 
o změně umístění nového uhelného kotle 
(ekonomické vyhodnocení této změny 
bylo mnou několikrát požadováno, ale ni-
kdy nebylo tehdejším statutárním ředite-
lem předloženo), mohlo být zvýšení ceny 
tepla jen cca 2 %.

Ing. Tibor Hrušovský
předseda představenstva 
Ostrovské teplárenské, a.s.Příloha: ceny tepla v Karlovarském kraji

Cena tepla sekundárních rozvodů v Kč včetně DPH

2015 2016 2017 2018
Ostrov 587 587 587 617
K. Vary 633 633 633 –
Sokolov 605 609 612 –
Cheb 627 604 558 –
M. Lázně 681 679 672 –
Chodov 595 595 595 –
Fr. Lázně 644 644 660 –
roč. inflace (%) 0,3 0,7 2,5 –

odhad ČNB

100 % 105 % rozdíl
Náklady na byt za rok 17 016 Kč 17 867 Kč 851 Kč
Náklady na byt za měsíc 1 418 Kč 1 489 Kč 71 Kč
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OSTROVSKÝ HOP‑HOP JE DRŽITELEM CENY PAVLA DOSTÁLA
Dramatickému souboru HOP-HOP z Os-
trova byla v rámci festivalu Jiráskův Hro-
nov udělena prestižní cena Pavla Dostála. 
Nositelem této ceny se může stát vždy 
pouze jeden divadelní soubor působící 
v České republice, a to dětský, studentský 
či dospělý, bez omezení druhu divadla. Jde 
o ocenění za dlouholeté působení na ama-
térské scéně. Kritériem jsou především 
úspěchy, soubor musí být v ochotnickém 
světě známý a uznávaný. Uspět u festiva-
lového výboru, který o  laureátech ceny 
rozhoduje, rozhodně není snadné. U  di-
vadelního souboru HOP-HOP ovšem je 
co ocenit, má za sebou mnohaleté, nepře-
hlédnutelné úspěchy – mnohá vítězství 
v krajských kolech divadelních přehlídek, 
postupy na celostátní přehlídky, účasti 
na prestižních akcích, ocenění za nejlepší 
představení na celostátní přehlídce, ceny 
za herecké výkony, za režii a další.

HOP-HOP, jako mladší soubor literárně 
dramatického oboru Lidové školy umění 
Ostrov, založila v roce 1974 Soňa Pavelková, 
které se podařilo dostal jej do povědomí 
světa dětského divadla. Po jejím odchodu 
do Prahy v  roce 1980 v započaté tradici 
pokračovala Irena Konývková, která slávu 
souboru rozšířila i za hranicemi České re-
publiky. Mnohaleté úsilí i nadšení její, dal-
ších spolupracovníků a mladých herců, při-
neslo ovoce v podobě ceny Pavla Dostála. 
Irena Konývková ji 5.  srpna  2017 přijala 
z rukou Pavla Bělobrádka, ředitelky NIPOS 
Artama Praha Lenky Lázňovské a starostky 
města Hronov Hany Nedvědové, za pří-
tomnosti dramatika Milana Uhdeho.

Ředitelka ZUŠ Ostrov Irena Konývková 
je pro divadelní soubor HOP-HOP vedoucí, 
produkční, režisérkou atd. V  souvislosti 
s významým oceněním jsme se zeptali, 
jak samotná událost probíhala.
IK: „Předání ceny se uskutečnilo při slavnost-
ním zahájení Jiráskova Hronova na schodech 
Jiráskova divadla. Krásný zážitek, zkrátka plné 

náměstí lidí, hudba, mažoretky, hosté, kteří 
šli po červeném koberci na schody a já s Ja-
nem Roháčem, Vojtěchem Palmem a Ond-
řejem Šulcem (členové souboru HOP-HOP). 
Všichni přítomní hosté se pak odebrali do 
divadla, kde zhlédli naše představení Útěk. 
Před udělením ceny se četla historie souboru 
HOP-HOP, zdůraznilo se 7 inscenací, které 
byly na Hronově, moje lektorská činnost a or-
ganizace festivalu Soukání Ostrov.“
Jak velký je celý umělecký a organizační 
tým HOP‑HOP, a kdo se podílí na režii 
představení?
IK: „Převážně jsem to pouze já, já jsem 
dramaturg, osvětlovač (mám i ocenění za 
světla), zvukař, kostymér i scénograf. Sa-
mozřejmě, že vždy tvořím s dětmi. Občas 
mi hudbu skládá Vlastislav Mareš, mimo-
chodem dříve nás i doprovázeli s Písk-Písk, 
dnes hudbu nahraje a já ji pouštím. Pro-
gramy a plakáty pro představení mi vět-
šinou vytváří můj syn Zdeněk, částečně 
se podílí i učitel výtvarného oboru Lukáš 
Lerch, dále mi někdy se střihem hudby po-
máhá můj manžel. V posledním předsta-
vení vytvářel loutku Ondřej Šulc společně 
s  Lukášem Lerchem a  občas nám napří-
klad dřevěné masky vyrobí náš pan škol-
ník Libor Jirka.“
Jak řešíte neustálou potřebu nových 
kostýmů?
IK: „Já je vymyslím a bud’ i vytvořím, nebo 
vybíráme z  našeho sekáče – rodiče nám 
nosí oblečení po babičkách, či co právě vy-
řazují. Vše se hodí. Některé kostýmy zadá-
váme šít na zakázku. Zpočátku je šila moje 
maminka Květuše Kotová – samozřejmě 
zadarmo.“
Vaše aktivity jistě vyžadují finanční pod‑
poru, kdo soubor financuje?
IK: „Hlavní finanční zátěž nese ZUŠ Ostrov, 
příspěvková organizace města. Něco si fi-

nancujeme ze spolku Minidiv – je to spolek 
žáků souboru HOP-HOP. Vybíráme účast-
nické poplatky, částečně to stačí na cesty. 
Především na cesty do zahraničí pak přispí-
vají rodiče.“
Mluvíte‑li o  zahraničí, znamená to, že 
představení tam hrajete v cizím jazyce?
IK: „Ano, to pro nás není problém, předsta-
vení hrajeme v němčině či angličtině.“
Jak se vlastně soubor dostane na zahra‑
niční scénu a ve kterých zemích jste už 
hráli?
IK: „Představení je buď vybráno z celostátní 
přehlídky, aby reprezentovalo Českou re-
publiku, nebo je to na základě mezinárod-
ního projektu, případně na doporučení ně-
koho, kdo už představení viděl. Hráli jsme 
například na Slovensku, kde jsme ČR repre-
zentovali na slovenské národní přehlídce 
dětského divadla v Šaĺe, ale také v Německu 
na světovém festivalu v Lingenu i na mezi-
národních festivalech v  dalších městech. 
Hráli jsme také v Rakousku, Itálii, Švýcar-
sku, Litvě, ve Velké Británii, v Lucembursku 
i v Indii.“
Jaké je věkové složení souboru HOP‑HOP 
a kolik má členů?
IK: „Dnes soubor čítá 25 mých žáků a 55 
žáků Ondřeje Šulce, který je mým absolven-
tem a pokračuje v tradici souboru. Je teprve 
na začátku, a už teď má za sebou drobné 
úspěchy, ty větší přijdou časem. Žáci jsou 
ve věku od 5 let, máme i 21letého Vojtu 
Palma, který hraje v Útěku. Vždy to tak bylo, 
žáci od malinkých až po velké.
Váš soubor je také pořadatelem meziná‑
rodního divadelního festivalu dětí a mlá‑
deže Soukání Ostrov, jehož 11. ročník se 
uskutečnil letos v květnu. Příprava je ur‑
čitě náročná, kdo se na ní podílí?
IK: „Rodiče dětí pomáhají především fi-
nančně, nebo při festivalu pečou dobroty, 
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či ubytovávají cizince. Ostatně cenu máme 
i za organizaci festivalu Soukání, je to jediný 
mezinárodní festival dětí. Při něm hodně 
pomáhá můj syn Jonáš a v posledních dvou 
ročnících i  Ondřej Šulc. A  samozřejmě 
i správní zaměstnanci ZUŠ a pedagogové. 
V Minidivu nám léta ochotně pomáhá Wal-
burga Mikešová.“
Na dětské divadelní scéně se HOP‑HOP 
pod Vaším režijním i organizačním vede‑
ním pohybuje již 37. sezónu, evidujete si 
počet odehraných představení?
IK: „Soubor hraje poměrně často, jde až 
o 75 akcí za rok. Zatím máme za sebou 84 
premiér (od krátkých vtipných kousků po 

vážná složitější témata), z toho 49 předsta-
vení shlédli diváci na nejrůznějších národ-
ních přehlídkách (Dětská scéna, Wolkerův 
Prostějov, Šrámkův Písek, Mladá scéna, 
Loutkářská Chrudim, Celostátní přehlídky 
ZUŠ, Jiráskův Hronov) i na festivalech v za-
hraničí, a to i opakovaně. Běžně se každé 
představení hraje v průměru 25x po dobu 2 

– 3 let. Představení Naslouchej má dokonce 
65 vystoupení.“
Co pro vás cena Pavla Dostála znamená?
IK: „Je to hodně sladká třešnička na již ně-
kolikapatrovém dortu, který stále znovu 
a znovu vytvářím s dalšími a dalšími gene-
racemi mých dramaťáckých dětí. Samo-

zřejmě je to vlastně poděkování všem, kteří 
se svojí činností podílejí na vzniku a reali-
zaci dramatických her, i na provozu našeho 
dramatického souboru.“

HOP-HOP svými představeními umí po-
těšit děti ze škol a školských zařízení, diváky 
na přehlídkách a festivalech, i babičky a dě-
dečky v pečovatelském domě.

A jak uzavřít zprávu o zaslouženém oce-
nění? Nejlépe bez závěru, protože nic ne-
končí – naopak, divadlo pokračuje přípra-
vou na 38. divadelní sezónu a tak nezbývá 
než popřát mnoho dalších úspěchů a spo-
kojených diváků.

red

POMOC S ODDLUŽENÍM – 
ČLOVĚK V TÍSNI

Posláním společnosti Člověk v  tísni, o.p.s., 
která v Ostrově působí již deset let, je přede-
vším vyhledávání, motivace a poskytování po-
moci či poradenství lidem, kteří se ocitli v ob-
tížné životní situaci, kterou nejsou schopni 
řešit vlastními silami. V posledních letech má 
celá řada lidí obtíže spojené s předlužením, 
které dále prohlubují často neoprávněně ve-
dené exekuce. Člověk v tísni v reakci na to re-
alizuje od října 2016 projekt „Oddlužením ke 
spravedlnosti“. Projekt je určen všem lidem, 
kteří se ocitli v tíživé finanční situaci. Pokud 
máte dluhy, se kterými si nevíte rady, pokud 
na Vás byla uvalena exekuce či pokud Vás za-
jímá insolvence, můžete se obrátit na Člověka 
v tísni. Všechny naše služby jsou BEZPLATNÉ.

Všem lidem nabízíme protidluhové a  in-
solvenční poradenství (např. postupné řešení 
všech dluhů konkrétního klienta nebo alespoň 
zabránění zhoršování celé situace), pomoc při 
odhalování a zastavení nezákonných exekucí, 
a dále asistenci v procesu oddlužení (zmapo-
vání celé situace, kompletace podkladů pro 
insolvenční návrh, pomoc s vypracováním 
návrhu a jeho podáním, pomoc a poraden-
ství po celou dobu trvání oddlužení). Člověk 
v tísni má, i po změnách v zákoně od 1. 7. 2017, 
oprávnění podávat insolvenční návrhy spo-
jené s návrhy na povolení oddlužení.

Mgr. Jiří Janko, tel.: 777 499 477, 
email: jiri.janko@clovekvtisni.cz

Lidická 1036, 363 01 Ostrov 
(budova bývalé knihovny)

Konzultační den: středa 9:00 – 15:00

Podzimní blokové čištění 2017

týden datum ulice

35 1. 9. Štůrova, Palackého

36

5. 9. kulatá drogerie, za Poštou

9. 9. Jungmannova

7. 9. Šafaříkova

8. 9. Družební (Krušnohorská – Lidická), Zahradní

37

12. 9. Družební (Lidická – Hlavní třída)

13. 9. Lidická (Jáchymovská – Masarykova)

14. 9. Masarykova (Lidická – Krušnohorská), Seifertova

15. 9. Halasova, Lipová

38

19. 9. Krušnohorská

20. 9.
Dukelských hrdinů, Máchova, Nádražní 
(Dukelských hrdinů – Jáchymovská)

21. 9. Odborů

22. 9. Studentská, za Krušnohorem

39

26. 9. Karlovarská, Čapkova

27. 9. Nejedlého, Krátká

29. 9. Nádražní (Dukelských hrdinů – nádraží), Hornická

40

3. 10. Klínovecká, horní Klínovecká

4. 10. Klicperova

5. 10. Lidická (od Klínovecké)

6. 10. Lidická horní, Lidická (Klínovecká – Masarykova)

41

10. 10. Komenského, Myslbekova (Komenského – Mánesova)
11. 10. Mánesova, Myslbekova (Mánesova – S. K. Neumanna)
12. 10. S. K. Neumanna, U Atlantisu

13. 10.
Vančurova + zimní stadion, Myslbekova 
(S. K. Neumanna – Vančurova)

42

17. 10. U Nemocnice
18. 10. Lesní ulice, Pod Křížkem
19. 10. Borecká
20. 10. Horská

43

24. 10. U Koupaliště, parkoviště u koupaliště
25. 10. Luční + vnitroblok bazének + za stometrákem
26. 10. Dvořákova, Alšova, Na Kopci
27. 10. Sládkova, Na Příkopě, Nad Nádražím

Ulice neuvedené v tomto seznamu, a nevyužívané ke stálému parkování, budou čištěny 
bez celodenních uzavírek. Blokové čištění se bude provádět v době od 7 do 15 hodin.
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Město Ostrov
Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

Oznámení o konání 
výběrového řízení

Rada města Ostrov vyhlašuje
výběrového řízení na obsazení pracovního místa

ředitel / ředitelka
Domu kultury Ostrov, příspěvkové organizace

Bližší informace o výběrovém řízení jsou k dispozici 
na úřední desce a webových stránkách města Ostrov

www.ostrov.cz

Lhůta pro doručení přihlášky: do 15. 09. 2017

Místo a způsob podání přihlášky:

• osobně v podatelně Městského úřadu Ostrov

• písemně na adresu: Město Ostrov se sídlem Městský úřad 
Ostrov, Mgr. Lucie Mildorfová, vedoucí odboru kancelář 
starosty, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

• na obálku připište „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DK – NEOTVÍRAT“

• v přihlášce uveďte svoji poštovní a e-mailovou adresu 
a telefonický kontakt
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ V OSTROVĚ
Dny evropského dědictví přinášejí do Os-
trova v roce 2017 ještě bohatší program 
než v předchozích letech. Karlovarský kraj 
se totiž rozhodl v letošním roce pořádat 
oslavy Dne evropského kulturního dědic-
tví právě v Ostrově a díky tomu se kromě 
Posvátného okrsku a zámku Ostrov zapojí 
také Letohrádek Ostrov a  zcela novou 
možností bude i komentovaná prohlídka 
nového města.

Už v neděli 10. září od 17 hodin můžete 
zavítat do klášterního areálu na hranou 
prohlídku s  názvem Živá kronika Sasko-

-Lauenburských, během které vás ostrovští 
ochotníci seznámí s historií města Ostrova. 
Díky iniciativě Karlovarského kraje a Gale-
rie umění Karlovy Vary vás pak v sobotu 
16. září čeká velmi pestrý program v ostrov-
ském letohrádku. Od 10 hodin je zde mož-
nost absolvovat workshop zaměřený na 
dekorování porcelánu pod vedením Lenky 
Sárové Malíské. Zájemci o workshop se mo-
hou hlásit na adrese bilkova@galeriekvary.
cz. Ve 14 hodin bude program pokračovat 
pohádkou Zvířátka a Loupežníci v podání 

Divadla Studna. V 16 hodin proběhne ver-
nisáž unikátní výstavy na téma „Historický 
porcelán ze sbírky Střední umělecko-prů-
myslové školy Karlovy Vary“, kterou uvede 
akademický sochař Jiří Kožíšek. Tento histo-
rický porcelán bude veřejnosti představen 
poprvé. Pro ty, kteří mají zájem dozvědět 
se více o novodobé historii města Ostrova, 
jsou připraveny prohlídky městem se zku-
šeným průvodcem Milanem Jandourkem. 
Prohlídky budou věnovány také opomí-
jenému tématu ostrovské SORELY a jejich 
začátek je plánován ve 13, v 15 a v 17 ho-
din Na komentované prohlídky i program 
letohrádku je vstupné po celý den zdarma. 
Účastnící se mohou hlásit na e-mailovou 
adresu veronika.vodickova@kr-karlovar-
sky.cz. Od 17 hodin můžete také navštívit 
koncert špičkového jazzového saxofonisty 
Štěpána Markoviče v  klášterním kostele 
Zvěstování Panny Marie. Neděle 17.  září 
bude věnována Dni otevřených dveří na 
ostrovském zámku.

Eliška Failová, 
produkční Domu kultury Ostrov

KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE ANKETU 
SENIOR ROKU 2017
Máte ve svém okolí seniora, který je něčím 
výjimečný? Pak ho nominujte do nově vy-
hlášené ankety Karlovarského kraje Senior 
roku 2017, jež si klade za cíl podpořit ak-
tivní stárnutí našich obyvatel a posílit po-
stavení seniorů ve společnosti. Návrhy na 
ocenění můžete zasílat do 15. září.

„Při svých pracovních cestách a jednáních 
se pravidelně setkávám se seniory, kteří jsou 
i přes svůj vysoký věk stále aktivní a zajímají 
se o dění kolem sebe. Obdivuji jejich neutu-
chající elán a energii. Rozhodli jsme se proto, 
že ještě letos vyhlásíme anketu, prostřednic-
tvím které bychom chtěli tyto výjimečné 
osobnosti ocenit a ukázat veřejnosti, že ži-
vot v důchodovém věku rozhodně nekončí. 
Věřím, že se anketa bude líbit a že nám přijde 
spousta zajímavých nominací,“ uvedla hejt-
manka Karlovarského kraje Jana Vildumet-
zová, která nad akcí osobně převzala záštitu.

Nominovat lze jednotlivce z  Karlovar-
ského kraje, kterému musí být minimálně 
60 let. „Formulář anketního lístku najdou 
zájemci na internetových stránkách kraje. 
V papírové podobě bude lístek otištěn v srp-
nových Krajských listech. Do formuláře bude 
potřeba kromě nominovaného uvést i infor-
mace o člověku, který návrh zaslal, a důvod, 
proč vybranou osobu nominoval,“ doplnil 

náměstek hejtmanky Karlovarského kraje 
pro oblast sociálních věcí a bezpečnosti Petr 
Kubis.
Anketní lístek lze odevzdat trojím způ‑
sobem:
1. Vyplnit elektronický formulář na inter-

netových stránkách Karlovarského kraje
2. Zaslat vyplněný naskenovaný formu-

lář ze srpnového vydání Krajských listů 
e-mailem na adresu: petra.sindelarova@
kr-karlovarsky.cz

3. Zaslat vyplněný formulář ze srpnového vy-
dání Krajských listů poštou na adresu: Kraj-
ský úřad Karlovarského kraje, Odbor soci-
álních věcí, Bc. Petra Šindelářová Svatošová, 
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

Všechny správně podané nominace za-
slané v  požadovaném termínu budou 
předloženy pracovní skupině, která sestaví 
konečný přehled oceněných. Tento pře-
hled bude následně předložen na vědomí 
Radě Karlovarského kraje. Slavnostní vyhlá-
šení výsledků ankety se uskuteční 5. října 
v  Městském domě kultury Sokolov, kde 
bude připraven bohatý kulturní program 
a občerstvení. Mezi pozvanými hosty bu-
dou kromě oceněných také občané, kteří 
zaslali nominace.

Veronika Severová, KÚKK

PRVNÍ MEZINÁRODNÍ 
HISTORICKÉ SYMPOZIUM 
V OSTROVĚ

Ve dnech 11. – 12. října 2017 se Ostrov 
stane dějištěm 1. ročníku sympozia na 
téma „Toskánští Habsburkové a  ostrov-
ské panství“. Akce s  historickým téma-
tem se bude věnovat zejména Leopol-
dovi II. Toskánskému, od jehož narození 
letos uplyne 220 let. Celé sympozium je 
pak ohlédnutím za výstavou „Toskánští 
Habsburkové a ostrovské panství 1808 – 
1918“, která byla přístupná ve výstavní síni 
Staré radnice v Ostrově od května 2016 do 
2. dubna 2017. Program sympozia na tuto 
výstavu naváže, a v rámci příspěvků od vý-
znamných českých a rakouských historiků 
a archivářů přinese další poznatky týkající 
se sekundogenitury (druhorozenectví) 
rodu Habsburg-Lothringen. Očekává se 
široké spektrum témat souvisejících ne-
jen s osobností Leopolda II. Toskánského, 
jeho rodinnými příslušníky, ale i s ostrov-
ským panstvím, uměleckými památkami, 
mecenášskou činností atd. Účast na sym-
poziu přislíbili i příslušníci sekundogeni-
tury rodu Habsburg-Lothringen. Dějiš-
těm této významné události bude zámek, 
sídlo města Ostrov.

„Původně se sympozium mělo konat 
v  březnu, v  závěru mezinárodní výstavy, 
ale z  organizačních důvodů bylo přesu-
nuto na říjen,“ vysvětluje kurátorka Miluše 
Kobesová, odborný garant sympozia.

red

INZERCE
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LETNÍ SVĚT DĚTÍ V MANĚTÍNĚ – OPĚT ZA ROK

Poslední letošní turnus letního tábora 
v Manětíně je minulostí, děti se opět vrá-
tily do školních lavic, zatímco do tábora 
nastupuje pracovní četa, aby pro příští rok 
vybudovala další novinku.

Aktivní letní odpočinek dětí v manětín-
ském táboře podporuje město Ostrov 
dlouhodobě miliónovými investicemi. Sou-
časná podoba dětského rekreačního zaří-
zení je výsledkem více než 7leté průběžné 
rekonstrukce za bezmála 48 mil. korun. Na 
dlouho nevyužívaném prostoru bylo nutné 

vybudování veškeré infrastruktury, vodo-
vodu, rozvodů nízkého napětí apod. V ně-
kolika etapách byla vybudována například 
trafostanice, čistírna odpadních vod, po-
žární nádrž, dešťová i splašková kanalizace, 
umývárna i sklady prádla.

Areál v majetku města, situovaný v pří-
jemném přírodním prostředí Plzeňského 
kraje, zahrnuje zděné chatky s  více než 
100 lůžky, hospodářskou budovu a vše po-
třebné pro provoz a pohodlí ubytovaných 
dětí i personálu. Každá chatka disponuje 
šesti postelemi s  lůžkovinami, nočními 
stolky, šatními skříněmi a vlastním sociál-
ním zařízením. Nechybí ani bezbariérová 
chatka, využívaná jako ošetřovna, nezbytný 
je také elektronický zabezpečovací systém.

Postupně v  areálu vznikaly klubovny, 
hřiště na míčové hry s umělým povrchem, 
či dřevěný altán. K dispozici je také vyba-
vení pro stolní tenis, velké nafukovací ba-
zény a táborové ohniště.

Pod dohledem dospělých tu převážně 
ostrovské děti nacházejí každé léto aktivní 

a zdravý odpočinek. Zapojují se do celotá-
borových her, jejichž témata se přizpůso-
bují tomu, co děti baví. Letošní téma, kte-
rému se podřídilo veškeré táborové dění, 
bylo ve znamení „Tajemství egyptské mu-
mie“. Zájem o pobyt na táboře je každo-
ročně skutečně velký, svědčí o tom pravi-
delně naplněných 5 turnusů.

V červenci do tábora zavítali zástupci 
vedení města v čele se starostou Josefem 
Železným. Při kontrolní návštěvě se pře-
svědčili o funkčnosti zařízení, materiálním 
zázemí i personálním zajištění chodu tá-
bora. Pozitivně hodnotili také fungování 
kuchyně a uskladnění potravin v souladu 
s přísnými hygienickými normami, sušení 
spacích pytlů ve volném půdním prostoru 
i provoz čističky odpadních vod. To vše 
jsou kritéria, která zařízení pro děti musí 
splňovat a zřizovatel (město) i provozova-
tel (MDDM) za splnění všech norem ne-
sou zodpovědnost.

Město Ostrov každý rok vyčleňuje ve 
svém rozpočtu významné částky pro to, 
aby letní dětský tábor v Manětíně vše po-
třebné splňoval, a navíc, aby byl pro děti 
dostatečně příjemný. Nově byla letos na-
příklad zadlážděna plocha pro venkovní 
jídelnu, a  v  září začínají práce na budo-
vání pergol. Všichni se tak mohou těšit na 
příjemně zastíněné venkovní stravování 
i v horkých, slunných dnech.

Tentokrát ještě zástupci ostrovské rad-
nice zasedli k prostřenému stolu ve vnitř-
ním prostoru, kde zakončili svoji „inspekci“, 
a spolu s dětmi si dali tradiční vepřo-kned-
lo-zelo.

red

Foto z července 2017 – archiv města

MAS Krušné hory pomáhá školám 
a školkám s dotacemi
MAS Krušné hory získala dotaci z Integro-
vaného regionálního operačního programu 
v rámci takzvané Animace škol a školských 
zařízení v OP VVV. V rámci této podpory 
má MAS Krušné hory k dipozici projekto-
vého manažera, který poskytuje zdarma 
školám a školským zařízením v území MAS 
a  v  území ORP Ostrov metodickou po-
moc s výběrem vhodných šablon, realizuje 
školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ, 

provádí konzultační činnost při realizaci 
projektu, provádí metodickou pomoc při 
zpracování zpráv o realizaci, udržitelnosti 
projektu, zadávání dat do monitorovacího 
systému. Pomáhá metodicky zajišťovat 
správnost předávaných výstupů při kon-
trole na místě a při ukončování realizace 
projektu a při přípravě závěrečných zpráv.

Ing. Jana Urbánková, 
MAS Krušné hory, o.p.s.
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AKTUALITY

ZÁZNAMY MĚSTSKÉ POLICIE
2. 7. 2017 v 22:14 přijala hlídka MP Ostrov 
oznámení od muže, který sdělil, že mu ne-
známý mladík převrhl popelnici a nejspíš se 
poranil, neboť byl silně zakrvácený. Hlídka 
MP po příjezdu na místo zjistila, že jsou na 
chodníku čerstvé stopy krve a vydala se hle-
dat zraněného muže. Následně bylo přijato 
druhé oznámení o zkrvaveném muži, který 
v ul. Masarykova bouchá do vozidel. Stráž-
níci se vydali na místo a zde zastihli agresiv-
ního muže, který se dal na útěk hned poté, 
co hlídku spatřil. Hlídka však muže dostihla 
u restaurace v ul. Severní. Jelikož se muž cho-
val agresivně a měl snahu hlídce opět utéct, 
byla mu nasazena služební pouta. O situaci 
byla vyrozuměna PČR Ostrov, která se na 
místo zanedlouho také dostavila. Vzhledem 
k tomu, že muž silně krvácel z pravé ruky, 
byla na místo přivolána RZS, která provedla 
ošetření na místě, protože se muž choval 
k posádce RZS agresivně, nespolupracoval 
a ošetření v nemocnici odmítl. Po domluvě 
s lékařkou RZS byl podnapilý muž převezen 
ve spolupráci s PČR na PAZS Sokolov.

4. 7. 2017 v 19:23 bylo přijato oznámení for-
mou SMS, ve které bylo hlídce MP sděleno, že 
se v ulici Lidická zřejmě nacházejí dvě nezle-
tilé slečny pod vlivem alkoholu. Po příjezdu na 
uvedené místo byly zjištěny slečny odpovída-
jící popisu. Na základě oznámení a podezření 
z konzumace alkoholu byl dívkám ve věku 12 
a 16 let proveden test na přítomnost alkoholu 
v dechu. U mladší bylo naměřeno 0,6 promile. 
U starší se přítomnost alkoholu v dechu nepo-
tvrdila. O zjištěné události a výsledku provede-
ného testu byla informována pracovnice MěÚ 
Ostrov, odboru sociálních věcí a zdravotnictví. 
Po konzultaci bylo domluveno předání mladší 
dívky hlídkou MP Ostrov její matce a následu-
jící den předání úředního záznamu k zjištěné 
události.

16. 7. 2017 přijala hlídka MP žádost od PČR 
Ostrov o asistenci při dopadení pacienta z psy-
chiatrického oddělení v Nemocnici Ostrov. Po 
příjezdu k nemocnici dostala hlídka MP in-
strukce a popis muže, který utekl. Hlídky MP 
a  PČR Ostrov se poté muže vydaly hledat. 
Strážníci prověřili katastr města, avšak s ne-
gativním výsledkem. Poté se obě hlídky opět 
dohodly na pátrání v přilehlých obcích. Hlídka 
MP vyjela směrem Květnová, kde si na stezce 
pro cyklisty povšimla zmateného polonahého 
muže odpovídajícího popisu. Strážníci muže 
zadrželi a předali hlídce PČR.

21. 7. 2017 v 17:03 byla na služební tele-
fon přijata SMS o kouři z okna v ul. Hlavní. 
Hlídka MP Ostrov ihned vyjela na místo. Přes 

sousední byt se dostala na balkon bytu, ve 
kterém mělo dojít k požáru a zde se přes 
otevřenou ventilaci hlídce MP podařilo 
otevřít okno a dostat se do bytu. Zároveň 
se na místo dostavila PČR Ostrov, která se 
do bytu dostala vykopnutím vchodových 
dveří. V zakouřeném bytě se nikdo nenachá-
zel. Šetřením bylo zjištěno, že majitel bytu 
ponechal hrnec s jídlem na zapnuté plotně. 
Hlídky společně před příjezdem hasičů vy-
ply sporák a pootvíraly okna. Následně se 
dostavily 3 jednotky hasičů, které provedly 
odvětrání. Majitel bytu byl zanedlouho nale-
zen u Družby, kde mu byla vysvětlena situace 
a muž se ihned vydal k domovu.

26. 7. 2017 v 23:42 byla strážníky přijata 
žádost o asistenci od PČR při vyproštění 
psa uvízlého v bráně plotu v Hroznětíně 

v ul. Odeřská. Po příjezdu na místo byla 
psovodem MP provedena fixace tlamy psa 
proti kousání, protože byl pes značně vy-
stresovaný. Po marném pokusu o vyproš-
tění psa bylo nutné naříznutí části brány, 
která následně povolila, a pes byl vysvo-
bozen. Pes byl poté hlídkou MP převezen 
do útulku Bety.

2.  7.  2017 zjistila hlídka opětovné odlo-
žení odpadu v  lokalitě Větrný Vrch. Ve 
spolupráci s  odborem majetkové správy 
MěÚ Ostrov byl nalezen pachatel, který si 
skládku musel odklidit. Hlídkou MP byla 
událost řešena jako přestupek.

Ladislav Martínek
strážník pověřený řízením MP Ostrov

Městská policie Ostrov, Mírové nám. 733
Tel. 353 615 880, 777 766 074, straznik@ostrov.cz

RADNICE VYCHÁZÍ VSTŘÍC OBČANŮM 
V OPATŘENÍ PROTI RUŠENÍ NOČNÍHO KLIDU
V pondělí 7. srpna 2017 se na základě písem-
ných podnětů sešli u kulatého stolu zástupci 
vedení města, Fitcentra Atlantis, Městské 
policie Ostrov a Obvodního oddělení Poli-
cie ČR se skupinou stěžovatelů, kteří pouka-
zují na dlouhodobější rušení nočního klidu 
v okolí Fitcentra Atlantis v Mánesově ulici. 
Stížnosti se týkaly převážně hlasité produkce 
při koncertních vystoupeních na pozemku 
obklopujícím fitcentrum a  také hlučných 
projevů hostů a návštěvníků odcházejících 
z baru po 22 hod.

Zástupci městské a státní policie objas-
nili všem přítomným, jak je na současnou si-
tuaci v bezprostředním okolí fitcentra nahlí-
ženo, jak a kdy probíhají kontroly, obchůzky 
policejních hlídek, jaká opatření policie 
zejména po účinnosti „protikuřáckého zá-

kona“ přijala. Prostor pro vyjádření dostaly 
všechny zúčastněné strany, tedy stěžovatelé, 
vedení radnice, i majitel a provozovatel fit-
centra. Více než hodinové jednání  skončilo 
s uspokojivým výsledkem. Bylo domluveno, 
že se objedná kontrolní měření z Krajské hy-
gienické stanice Karlovarského kraje. Dále 
se ze strany obou policií zintenzívní moni-
toring, kontroly, a v uvedené lokalitě budou 
prováděny častější pochůzky. Provozovatel 
baru vždy před 22 hod. upozorní hosty na 
důsledky, které mohou plynout z nedodržo-
vání pravidel zachování nočního klidu.

Po prázdninách se všechny zúčastněné 
strany znovu setkají na radnici a vyhodnotí, 
zda přijatá opatření splnila svůj účel.

Mgr. Lucie Mildorfová, 
vedoucí odboru kancelář starosty
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Jak firmy hýčkají své lidi? WITTE!
NEJDEK Přímé sousedství s  Německem 
a  bobtnající průmyslové zóny – zvláště 
pak ta v Chebu, tlačí v Karlovarském kraji 
na peněženky zaměstnavatelů a ti si už zdá 
se začínají zvykat, že na své lidi musí vyčle-
nit nějakou tu korunu navíc. Pokud si to-
tiž na jedné straně lidé vybírají pro sebe ty 
nejvýhodnější adresy pro zaměstnání, nutí 
to zaměstnavatele přemýšlet, jak si ty nej-
schopnější pracovníky ve své firmě udržet 
i za cenu vyšších osobních nákladů.

Nezaměstnanost totiž láme v Česku his-
torické rekordy a zdá se, že ona čtyři pro-
centa v České republice je limit, pod který 
se může ekonomika jen velmi těžko dostat. 
To dokazuje i výhled na třetí čtvrtletí, který 
bývá tradičně nejoptimističtějším obdo-
bím roku z hlediska zaměstnanosti, v roce 
2017 však už nebude představovat další 
zrychlování náborových aktivit. „Velké 
firmy sice nadále nabírají nové zaměst-
nance vysokým tempem, ovšem organi-
zace pod 250 zaměstnanců nábory nových 

zaměstnanců zpomalují. Většina firem 
již naráží na akutní nedostatek vhodných 
uchazečů na volná místa. To vede ke stále 
rychlejšímu nárůstu mzdové úrovně, inves-
tic do rekvalifikací a rozvoje zaměstnanců, 
náboru v zahraničí, velkému důrazu na per-
sonální marketing a investice do budování 
značky zaměstnavatele,“ říká ředitelka per-
sonální agentury. Za důkaz v Karlovarském 
kraji může dobře posloužit WITTE Auto-
motive se svými závody v Nejdku a Ostrově. 
Jeden z technologických lídrů v oblasti me-
chatronických zamykacích systémů je na 
trhu už celé čtvrtstoletí. Od svého vzniku 
se ještě nikdy neopozdil s výplatou, za práci 
ve výrobě je ochotný zaplatit až šestadvacet 
tisíc, za doporučení kolegy nabízí 30 tisíc. 
Zaměstnanci tady platí za obědy směšných 
třináct korun! Ne nadarmo je tahle společ-
nost v prestižní anketě opakovaně Zaměst-
navatelem regionu. Díky kvalitnímu vnitro-
podnikovému vzdělávání a práci na rozvoji 
zaměstnanců například letos z dělnických 

pozic postoupilo o stupínek výše ve svém 
kariérním žebříčku již 25 zaměstnanců, což 
je pro mnoho zaměstnanců velká motivace.

Lidé ve WITTE pracují v moderním a čis-
tém prostředí, mají krásné jídelny a  jídlo-
maty jsou tady v provozu 24 hodin denně. 
Dvakrát ročně se setkávají ve firemní ka-
várně s vedením společnosti a mohou se 
ptát na vše, co je zajímá, káva a pohoštění 
je zdarma. V létě mají na dvoře grill-párty 
na účet firmy a 1. června k nim jezdí zmr-
zlinář se zmrzkou zdarma. Dětské hlídací 
centrum je v Nejdku v provozu již od brz-
kých ranních hodin a benefity v podobě 
příspěvků na zdraví, sport a kulturu mohou 
dle odpracovaných let dosahovat ve WITTE 
až 25 tisíc za rok. I pokud jste odsud v minu-
losti náhodou odešli a nastoupíte znovu do 
tří let zpátky, vrátí vám benefity, jako byste 
ani neodešli. A najde se toho ještě opravdu 
hodně, jak si ve WITTE své zaměstnance 
předcházejí. Zde zkrátka dobře ví, že inves-
tovat do vlastních zaměstnanců se vyplatí.

komerční článek

II. ROČNÍK CHARITATIVNÍHO FOTBALOVÉHO UTKÁNÍ ve prospěch 
seniorů z Domova pokojného stáří v Ostrově

15. června proběhl již II. ročník charita-
tivního fotbalového utkání v  Ostrově. 
K vzájemnému utkání nastoupili zaměst-
nanci Věznice Ostrov, příslušníci Měst-
ské policie Ostrov a  policisté z  Obvod-
ního oddělení v  Ostrově. Tento ročník 
Věznice Ostrov uspořádala ve prospěch 
seniorů z Domova pokojného stáří v Os-
trově. Seniorky, které se přišly na utkání 
podívat, fandily a náležitě ocenily každý 
gól, který padl. Opravdu každý, protože 
nebylo důležité, ve které brance skončil, 
všichni hráči pro ně byli „hodní kluci“, 
kteří hráli jenom pro ně. Gólů na obou 

stranách padlo dost, ale důležitý byl jiný 
výsledek. Konečné skóre zápasu bylo 
6.500 Kč, které se podařilo vybrat v do-
provodné sbírce.

Dopoledne, před fotbalovým utkáním, 
uspořádala Mateřská škola Palackého 
v  Ostrově pro seniory vystoupení dětí 
přímo v prostorách Domova pokojného 
stáří. Na závěr svého účinkování děti pře-
daly seniorkám dárky, které pro ně vyro-
bili odsouzení. Z firem zaměstnávajících 
odsouzené z ostrovské věznice darovala 
SKF Chodov stacionáři 5.000 Kč a  kar-
lovarské Lázeňské lesy a parky přislíbily 

dodat stromky pro zahradní úpravy na 
pozemcích Domova pokojného stáří, až 
bude dokončena rekonstrukce přístavby.

Ředitel věznice Ostrov Pavel Zange na 
závěr poděkoval všem zaměstnancům 
věznice, kteří se podíleli na přípravě celé 
akce, všem fotbalistům, kteří přišli podpo-
řit dobrou věc, i všem ostatním dárcům, 
kteří se rozhodli přispět seniorům jiným 
způsobem. Popřál seniorům, ať jim získané 
prostředky poslouží co nejlépe a užijí je ve 
zdraví, a vyslovil naději, že takto navázaná 
spolupráce s Domovem pokojného stáři 
bude i nadále pokračovat.

npor. Mgr. Martin Filip
vedoucí obvodního oddělení 

Policie České republiky Ostrov
územní odbor Karlovy Vary
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PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

RASTATT HOSTIL DELEGACE 
PARTNERSKÝCH MĚST
Stalo se již tradicí, že město Rastatt pořádá 
jednou ročně společné setkání zástupců 
partnerských měst a  spolku ostrovských 
rodáků Heimatverband Schlackenwerth. 
To se letos odehrálo v  termínu Meziná-
rodní městské slavnosti 21. – 23. července. 
Pozvání přijala delegace města Woking 
z Velké Británie, kterou vedl starosta Gra-
ham Cundy s  manželkou, partnerské 
město New Britain v USA zastupoval pan 
Gary Robinson, francouzské město Orange 
delegace vedená místostarostkou Anne 
Crespo, Heimat Verband Schlackenwerth 
reprezentoval Horst Hippmann s manžel-
kou Elfriede a město Ostrov starosta Josef 

Železný s místostarostkou Ilonou Leupold 
a doprovodem. Hostitelé připravili pro zá-
stupce svých partnerských měst bohatý 
program  – prohlídku města a  nově zre-
konstruovaného kostela u  Svatého kříže 
(místo posledního odpočinku Franzisky 
Sibylly Augusty), slavnostní koncert pěvec-
kého sboru Vocalensemble Rastatt v Sále 
předků rastattské rezidence, účast na měst-
ské slavnosti zakončenou velkolepým oh-
ňostrojem. Závěr tvořil společný oběd, kde 
zástupci všech měst pronesli svoje projevy. 
Delegace přivítal krátce primátor Rastattu 
Hans Jürgen Pütsch, který se z důvodu ne-
moci nemohl dalšího programu zúčastnit.

Město Ostrov bude začátkem 
září hostit delegaci města Rastatt, 
pro kterou je připraven rovněž 
zajímavý program, včetně slav-
nostní mše k  15. výročí rekon-
strukce Einsiedelnské kaple, na 
kterou finančně přispěly právě 
nadace z našeho partnerského 
města. Velký dík v tomto směru 
patří bývalému rastattskému 
vrchnímu starostovi F. J. Rothen-
billerovi.

Zuzana Železná, 
propagace a přeshraniční kontakty

Foto: archiv města Rastatt

Dluhová a občanská 
poradna v sídle města
Obecně prospěšná společnost KSK cent-
rum, Karlovy Vary nabízí občanům města 
Ostrov a  přilehlých obcí bezplatné od-
borné sociální poradenství formou ob-
čanské poradny  – každé úterý 13:00  – 
15:00 v budově Městského úřadu Ostrov 
(zámek) Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

Poradna se nachází v přízemí za poda-
telnou, vedle kanceláře č. A.1.27

Službu mohou využívat osoby starší 
18 let, které se ocitly v  tíživé životní si-
tuaci nebo kterým taková situace hrozí 
a  neumějí nebo nemohou ji řešit vlast-
ními silami.

Občané se mohou na poradnu obrátit 
se svými problémy v rámci těchto oblastí:
• dluhové poradenství (oddlužení – po-

moc při vyhotovení návrhů na oddlu-
žení, konsolidace úvěrů, finanční gra-
motnost – kurzy, semináře, vytváření 
osobních a rodinných rozpočtů, pora-
denství při exekuci)

• rodinné poradenství (rozvody, majet-
kové vyrovnání, dědické řízení, vyži-
vovací povinnost – trestní oznámení, 
exekuční vymáhání, svěření dětí do 
výchovy a výživy, domácí násilí – zpro-
středkování kontaktu s příslušnými or-
gány, sociální dávky a důchody)

• ostatní poradenství (pracovně právní 
vztahy – uzavírání a ukončování pra-
covního poměru, pracovní smlouvy, 
bydlení  – nájemní vztahy, prodej 
a  koupě nemovitosti, právní systém 
a právní ochrana – pomoc při řešení 
problémů v rámci trestního a přestup-
kového řízení, ochrana spotřebitele – 
reklamace, vymáhání spotřebitelských 
práv, posílení informovanosti občanů 
v  oblasti tématiky předváděcích zá-
jezdů)

• Zachování diskrétnosti. Žádná infor-
mace, zjištěná od uživatele v průběhu 
poradenského procesu, nebude bez 
jeho výslovného souhlasu nikomu 
předána.

PORADENSTVÍ ZDARMA – PŘIJĎTE SI 
PRO RADU DŘÍV, NEŽ BUDE POZDĚ!

kontakt: www.kskcentrum.cz 
tel. 603 322 094

ŠKOLY SI PODALY ŽÁDOSTI O DOTACI 
V RÁMCI VÝZVY „ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.“
Základní a mateřské školy mohly v rámci 
výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou 
projektů zjednodušeného vykazování 

– Šablony pro MŠ a  ZŠ  I. (z  Operačního 
programu Výzkum, vývoj, vzdělávání pod 
záštitou MŠMT) podávat v  období od 
23. 6. 2016 do 30. 6. 2017 žádosti o dotaci 
na tzv. šablony, ze kterých získaly peníze na-
příklad na personální podporu, osobnostně 
sociální a profesní rozvoj pedagogů. Mateř-
ským školám dále byly nabídnuty šablony 
v oblasti usnadňování přechodu dětí z MŠ 
do ZŠ a základním školám šablony pro mi-
moškolní rozvojové aktivity a spolupráci 
s rodiči žáků ZŠ.

V ORP Ostrov je celkem 20 škol (z toho 
5 ZŠ, 9 MŠ a 6 sloučených ZŠ a MŠ). Z uve-
deného počtu škol si podalo žádost o do-
taci celkem 14 subjektů, tj. 70 % všech škol 
působících v území. Celková dotace na ša-
blony pro školy v ORP Ostrov činí 7,43 mil. 
Kč, z toho pro MŠ 2.6 mil. Kč a pro ZŠ 4,83 
mil. Kč. Největší zájem mateřských škol byl 

o šablonu Školní asistent – personální pod-
pora MŠ (vybráno 6x) a dále pak o šablonu 
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – 
DVPP (další vzdělávání pedagogických pra-
covníků) v rozsahu 16 hodin (vybráno 7x). 
Základní školy měly největší zájem o šab-
lonu Vzdělávání pedagogických pracovníků 
ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (vybráno 7x), 
dále o Čtenářský klub pro žáky ZŠ (vybráno 
8x), pak o Klub zábavné logiky a deskových 
her pro žáky ZŠ (vybráno 8x) a nakonec 
o Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 
neúspěchem (vybráno 9x).

Nyní již je většina projektů ve fyzické 
realizaci nebo ve fázi očekávání práv-
ního aktu. Další očekávané avízo výzvy 
pro předkládání žádostí o dotaci na „Ša-
blony pro střediska volného času“ je plá-
novano dle harmonogramu MŠMT ČR na 
říjen 2017 a samotné vyhlášení výzvy pak 
na listopad 2017.

Ing. Zuzana Žitná, Ing. Bc. Eva Urbanová, 
MAS Krušné hory, o.p.s.
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PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH 
KONTEJNERŮ NA BIOODPAD – PODZIM 2017
Město Ostrov opět nechává přistavit vel-
koobjemové kontejnery (VOK) na biood-
pad k  zahrádkářským koloniím – v  níže 
uvedených termínech a lokalitách. Vzhle-
dem k tomu, že jde o službu nadstandardní, 
přistoupilo město k omezení počtu lokalit 
pouze na ty, se kterými jsou v odkládání 
bioodpadu dobré zkušenosti. „Tyto lokality 
se osvědčily v čistotě odpadu, odkládán je 
zde skutečně pouze bioodpad. V ostatních 
lokalitách u rodinných domků či u zahrá-
dek byly v minulosti tyto speciální kontej-
nery plné komunálního odpadu, přestože 

na všech stranách nádob byly informace, co 
do kontejneru na bioodpad patří a co ni-
koliv. Proto v těchto lokalitách kontejnery 
na bioodpad umísťovat nebudeme,“ říká 
pracovnice odboru správy majetku města 
MěÚ Ostrov, Petra Niederhafnerová a do-
dává: „Stále platí, že bioodpad je možné 
odvážet do Sběrného dvora v Krušnohor-
ské ulici čp. 792 zcela zdarma.“

Město Ostrov děkuje všem, kteří třídí 
a ukládají bioodpad tam, kam patří, a ne-
zakládají černé bioskládky.

red

Stanoviště VOK TERMÍNY

zahrádky v Klášterní ul. 08.–10. 09. 22.–24. 09. 06.–08. 10. 20.–22. 10. 03.–05. 11.

zahrádky v ul. U Nemocnice 08.–10. 09. 22.–24. 09. 06.–08. 10. 20.–22. 10. 03.–05. 11.

RD v ul. Lesní a okolí 08.–10. 09. 22.–24. 09. 06.–08. 10. 20.–22. 10. 03.–05. 11.

zahrádky pod Lidlem 01.–03. 09. 15.–17. 09. 29.09–01. 10. 13.–15. 10. 27.–29. 10.

zahrádky za Tescem 
(u cyklostezky na Květnovou)

01.–03. 09. 15.–17. 09. 29.09–01. 10. 13.–15. 10. 27.–29. 10.

RD Horní Žďár u čp. 91 01.–03. 09. 15.–17. 09. 29.09–01. 10. 13.–15. 10. 27.–29. 10.

zahrádky Staroměstská 01.–03. 09. 15.–17. 09. 29.09–01. 10. 13.–15. 10. 27.–29. 10.

ZUŠ – AKCE V ZÁŘÍ
13. září divadelní sál Domu kultury Ostrov
derniéry souboru HOP-HOP v režii Ireny 
Konývkové
18:00 Život k sežrání
Hrají: Tadeáš Novák a Vít Bauchner, Jana 
Ďuržová, Sára Horčičková, Karolína Joo, 
Štěpán Liška, Hedvika Navrátilová, Lucie 
Ratajčáková, Jan Roháč, Antonín Valenta, 
Sára Weithalerová
19:00 Útěk
Hrají: Vojtěch Palm a Jan Roháč
Vstupné Kč 50,– /vstupenka platí pro obě 
představení

22. září divadelní sál Domu kultury Ostrov
představení souborů HOP-HOP v režii On-
dřeje Šulce a Ireny Konývkové
16:00 Ema
Hrají: Tereza Besperátová, Adéla Dvořá-
ková, Patricie Dvořáková, Tereza Horčič-
ková, Gvenda Chochelová, Julie Kromková, 
Petra Poberežníková, Jindřich Tegda.
17:00 Azher
Hrají: Karolína Joo, Antonín Valenta, Vít 
Bauchner, Jana Ďuržová, Sára Horčičková, 
Štěpán Liška, Hedvika Navrátilová, Tadeáš 
Novák, Lucie Ratajčáková, Jan Roháč a Sára 
Weithalerová.
Vstupné Kč 50,– /vstupenka platí pro obě 
představení

Foto archiv ZUŠ
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PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA OSTROV VYHLAŠUJE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Vážení rodiče,
využijte možnost zápisu Vašich dětí do vý-
uky v ZUŠ ve všech oborech pro školní rok 
2017/2018.
Přijímací řízení se koná ve dnech:
4. září v 08.30 – 12.00 h. + 13.00 – 17.30 h.
5. září v 13.00 – 17.30 h.

HUDEBNÍ OBOR
Masarykova 717, učebna HN/ č. 10, I pa-
tro – Štěpánka Hamar, tel: 353 300 541(553), 
zástupce ředitelky Jaroslav Chmelík, tel: 
353 300 540

Přijetí možné na tyto nástroje: smyčce 
(housle, violoncello, kontrabas), klavír (kla-
vír, akordeon), dechové dřevěné (zobc.flétna, 
příčná flétna, klarinet, saxofon, hoboj, fagot), 
dechové žesťové (trubka, lesní roh, pozoun, 
tuba), kytara (klasická, elektrická, baskytara), 
bicí, zpěv (sólový, sborový), elektronické klá-
vesové nástroje (keyboard). Možnost začle-
nění nových hráčů do již stávajících souborů 
a orchestrů: Písk – Písk, JQS, Ad libitum, After 
Party Band, B. B. Band, flétnové soubory Ema 
a Traksletty, Pěvecký sbor, Kytarový orchestr, 
Rockeři z II. patra a jiné menší soubory.

Podmínky přijetí: deklamace rytmu, zpěv 
a transpozice lidové písně

VÝTVARNÝ OBOR
Masarykova 715, ateliér Hany Vaculíkové 
nebo Lukáše Lercha, telefon: 353 300 557 – 8
Podmínky přijetí: k nahlédnutí několik výtvar-
ných prací

TANEČNÍ OBOR
Masarykova 1195 (III. MŠ)
Současný a jazzový tanec, soubor Mirákl
Andrea Burešová
Současný tanec a pohybové divadlo
Karin Wintrová, tel: 353 822 063
Podmínky přijetí: rytmus, pohyb

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
Masarykova 1195 (III. MŠ), kancelář LDO – 
Irena Konývková, LDO / 353 842 813, ředi-
telna / 353 300 550
Možnost začlenění do divadelních souborů 
HOP-HOP a Na poslední chvíli.
Podmínky přijetí: rytmus, tvořivost

Ve školním roce 2017/2018 bude opět 
otevřen čtyřoborový ročník pro mimo-
řádně nadané děti. Rodiče již přijatých žáků 
přijdou k zápisu do dramatického oboru, 
Masarykova 1195 – v areálu III. MŠ, a to dne 

4. nebo 5. září. Kontakt: Lucie Veličková, tel: 
353 842 813.

Zápis se též týká všech žáků již přihláše-
ných na naší škole, ti se však zapisují u svých 
třídních učitelů.

Upozornění: první informační schůzka 
zapsaných seniorů je 5. 9. v 16 hod. v Kon-
certní sále ZUŠ Ostrov, budova hudebního 
oboru č. 117, přízemí vpravo. Informace na: 
www.zusostrov.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
MASARYKOVA OSTROV

4. září začíná nový školní rok, který se od 
těch předešlých liší tím, že pro některé děti 
je docházka do mateřské školy povinná.

Jestli hledáte školku pro své dítě, přijďte 
k nám. Na školní rok 2017 – 2018 máme 
stále možnost přijmout pár dětí. Co u nás 
najdete?

Máme plně kvalifikované učitelky, va-
říme ve vlastní kuchyni plnohodnotnou 
domácí stravu, vybíráme přijatelné školné 
(390 Kč), máme moderně zařízené třídy 
plné barev, prostornou a  udržovanou 
školní zahradu, vybavenou herními prvky 
pro pohybové vyžití dětí, interaktivní po-
můcky pro předškoláky, netradiční vzdě-
lávání a mnoho jiného. Nabízíme školku 
objevně prožitkovou, zábavnou a pohodo-
vou. Přejeme všem dětem i jejich rodičům 
úspěšný a na zážitky bohatý celý školní rok 
plný radosti i poučení.

Lenka Dienesová, 
ředitelka MŠ Masarykova 1195, Ostrov

Kontakt: 353 842 365, 
masarykovams@seznam.cz

www.msmasarykova.estranky.cz

SPŠ LETOS PŘIVÍTÁ 170 NOVÝCH STUDENTŮ
Školní rok 2017/2018 zahájí Střední průmy-
slová škola Ostrov s více než 170 nováčky 
nastupujícími do šesti prvních ročníků pěti 
studijních oborů a  učebního oboru Me-
chanik – opravář motorových vozidel. Již 
několik let je nejžádanějším oborem Infor-
matika, ale roste zájem i o další obory. Zde 
svou roli hraje nejen tradice školy, úspěchy 
studentů v různých odborných soutěžích, 
spolupráce s ČVUT i regionálními zaměst-
navateli, ale i  finanční podpora technic-
kých oborů ve formě tzv. motivačního sti-
pendia vypláceného krajským úřadem stu-
dentům oboru Elektrotechnika, Strojíren-
ství a Technické lyceum. Pokud se chcete 
se všemi našimi obory i  prostory školy 
seznámit podrobněji, a přitom porovnat 
a prozkoumat i nabídky dalších škol Karlo-
varského kraje poznamenejte si do kalen-
dáře datum 12. října, kdy se v areálu SPŠ 
uskuteční další ročník výstavy středních 
škol s názvem Kam po ZŠ?

A zde jeden konkrétní příklad, jak stu-
dentům usnadnit vstup na trh práce a školní 
výuku co nejvíce přiblížit praxi. „Žáci oboru 
IT byli ve školním roce 2016/17 zařazeni do 
projektu počítačové gramotnosti ECDL/
ICDL (Internacional Computer Driving Li-

cence). To znamená, že žáci absolvovali vý-
uku podle mezinárodně uznávaných ECDL 
pravidel, která odráží potřeby trhu práce 
v této oblasti i potřeby života v současné in-
formační společnosti, zejména v oblasti tzv. 
přenositelných digitálních kompetencí. Na-
víc tento projekt nabízí mezinárodně uzná-
vanou, standardizovanou metodu testo-
vání jako ověření výsledků vzdělávání v této 
oblasti. Naši studenti v průběhu školního 
roku absolvovali celkem pět základních 
modulů a vyplnili 151 testů s průměrnou 
chybovostí necelých 16%. V průběhu studia 
je čekají další moduly a k tomu jim přejeme 
mnoho úspěchů. Osobně jsem s dosavad-
ními výsledky velmi spokojen,” uvedl garant 
projektu Roman Stark.

Závěrem velká gratulace a poděkování 
našim sportovcům, a  to nejen za obha-
jobu vítězství v Olympiádě středních škol, 
ale i za jejich celoroční reprezentaci školy. 
A našemu Sportovci roku 2016/2017, Ne-
storu Boykovi, přejeme nejen zdraví a sílu ke 
zdolávání dalších výzev, ale i dostatek ener-
gie, trpělivosti a potřebného štěstí k úspěš-
nému završení studia a složení maturitní 
zkoušky.

Mgr. Lenka Bardová, SPŠ Ostrov
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INZERCE

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chle
bře
evně

tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940

EKOCENTRUM V ZÁŘÍ
ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ
Hlavní vlna zápisu proběhne od 4. do 
15.  září. Přihlašovat se můžete online na 
webu Domu dětí nebo ve všední dny od 
9.00 do 17.00 hod. v naší kanceláři. Do zá-
jmových útvarů je možné se přihlásit i po 
hlavním termínu v  průběhu celého škol-
ního roku.
ZÁŘÍ PLNÉ ZVÍŘÁTEK
11. – 29. září všední dny 9.00 – 12.00 hod.
Dopolední prohlídky přírodovědných ex-
pozic EC s odborným výkladem pro školy 
a školky. Nutná telefonická rezervace ter-
mínu předem.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
27. září 10.00 – 17.00 hod. vstup zdarma
Navštivte v  rámci Michaelské pouti náš 
malý ráj zvířat v zahradě Klášterního are-
álu a zažijte bezprostřední kontakt s ně-
kterými druhy zvířat, který se vám jinde 
nenaskytne. Podrobný program Dne ote-

vřených dveří najdete na plakátech a webu 
MDDM Ostrov.
POZNEJ A CHRAŇ
do listopadu
Vědomostní soutěž pro všechny zvídavé. 
Každý týden najdete na nástěnce ve vstupní 
hale EC jednu otázku týkající se našich zví-
řátek nebo zvířat ve volné přírodě. Do sou-
těže se může přihlásit kdokoli řádným vy-
plněním soutěžní kartičky. Nezapomeňte 
uvést své jméno, příjmení, adresu a telefon, 
abychom vás v případě výhry mohli kon-
taktovat. Vždy na konci měsíce vylosujeme 
ze správných odpovědí čtyři výherce, je-
jichž jména uveřejníme na nástěnce EC.
Návštěvní hodiny pro veřejnost
Po – Ne 13.00 – 17.00 hod., vstup zdarma
Informace k akcím a zájmovým útvarům: 
Po – Pá 10.00 – 17.00 hod. na tel. 731 615 658, 
602 600 995, FB – Ekocentrum MDDM Ostrov 
/ www.mddmostrov.cz

MDDM OSTROV V ZÁŘÍ 2017
EVROPSKÝ POHÁR V TWIRLINGU
2. září 8.00 – 17.00 Karlovy Vary
Do Haly míčových sportů u  KV arény 
přijďte fandit ostrovským twirlerkám, které 
se pokusí vybojovat ta nejlepší umístění jak 
v sólových disciplínách, tak v duech a tý-
mech.
ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ
od 4. září
Hlavní vlna zápisu proběhne od 4. do 
15.  září. Přihlašovat se můžete online na 
webu Domu dětí nebo ve všední dny od 
8.00 do 18.00 hod. v kancelářích MDDM. 
Do zájmových útvarů je možné se přihlá-
sit i po hlavním termínu v průběhu celého 
školního roku.
TÁBOR PRO RODIČE S DĚTMI
11. – 15. září Manětín
Poslední letní akce tohoto roku v  tábo-
rové základně Manětín určená pro rodiče 
s dětmi do šesti let.
OSTROVSKÁ KOLEJNICE
18. – 24. září 10.00 – 17.00 hod.
Výstava železničních modelů pro širokou 
veřejnost. Přijďte si prohlédnout kolejiště 
různých velikostí, unikátní modely staveb 
tratí Karlovarska, modely vozů i filmy o že-
leznici. Výstavu pro vás již po dvacáté páté 
v řadě připravil Klub železničních modelářů 
Ostrov.
OSTROVSKÁ MÍLE
21. září od 15.30 hod. Mírové nám.
Tradiční běžecký závod školních družstev, 
který zahájí soutěž v hodu plným míčem. 
Kromě nejlepších skupin budou v jednotli-

vých běžeckých kategoriích vyhlášeni i nej-
rychlejší jednotlivci. Propozice k  závodu 
jsou k dispozici u tělocvikářů v jednotlivých 
školách, na plakátech a na našem webu.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MDDM 
A EKOCENTRA
24. září 10.00 – 17.00 hod.
Přijďte si vyzkoušet, jak u nás probíhají zá-
jmové útvary v  jednotlivých klubovnách, 
tělocvičnách a hernách. Můžete si s námi 
zacvičit, něco pěkného vyrobit, uvařit, pro-
hlédnout si výstavu modelů nebo si zahrát 
zajímavou hru. Na Den otevřených dveří 
vás zveme v  rámci tradiční Michaelské 
pouti.
Provoz budovy MDDM
1. – 15. září: Po – Pá 8.00 – 18.00 hod.
od 18. září: Po – Pá 8.00 – 20.00 hod.
Sportovní areál
V září otevřen: všední dny 9.00-20.00 hod., 
víkendy a svátky 10.00-20.00 hod.
Zimní stadion
Veřejné bruslení vždy ve středu 10.45-12.15 
hod. a v neděli 16.45-18. 15. hod. Kromě 
těchto termínů vypisujeme každý týden 
další termíny veřejného bruslení, které se 
mění dle aktuálního rozpisu ledové plo-
chy. Sledujte náš web nebo FB Zimního sta-
dionu a MDDM.
Kontakty
informace: 736 505 681, akce: 736 505 684, 
zájmová činnost: 731 615 657, doprava, 
ubytování: 736 505 683, ekonomický úsek: 
735 605 685, zimní stadion: 601 089 332
www.mddmostrov.cz

Město Ostrov a Spolek přátel města 
Ostrova pořádají

XX. SETKÁNÍ PAMĚTNÍKŮ
žijících v Ostrově v letech 1945 – 1960
ve čtvrtek 19. října 2017 od 17:00 hodin
ve společenském sále Domu kultury Ostrov
PROGRAM:
zahájení – kulturní vystoupení
beseda se členy SPMO
malé občerstvení, volná zábava
Jakékoliv dobové dokumenty jsou vítány!
VSTUP VOLNÝ

Podzimní dětská burza

Dětská burza Ostrov ve spolupráci s Do-
mem kultury Ostrov pořádá tradiční burzu. 
Vše pro děti od 0 do 12 let (oblečení, hračky, 
kočárky, autosedačky apod.). Prodej bude 
v sobotu 23. září od 10 do 16 hodin v prv-
ním patře v DK. Podrobné informace o způ-
sobu přihlášení zašleme začátkem září 
všem zájemcům registrovaným na e-mailu 
detskaburza@centrum.cz.

Za tým Dětské burzy Ostrov Dáša Machková
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OSTROFCON
Druhý ročník Prvního západočeského setkání 
fanoušků komiksu, fantazie a herní zábavy
Recesistický Klub okřídlené koule, spolek 
CZLAN a Dům kultury Ostrov za podpory 
města Ostrov a Karlovarského kraje uspořá-
daly ve dnech 4. – 6. srpna již podruhé pro 
celé západní Čechy ojedinělou akci. V pátek 
za zvuků víření bubnů ostrovského Drum 
Bandu Františka Zemana odstartovala 
slavnostně nejen celá akce, ale také verni-
sáž olejomaleb a více než 400 papírových 
modelů ze světa komiksu, filmu a hudby ze 
sbírky kdyňského výtvarníka Dana „Cheapa“ 
Eisnera. Vernisáž svou účastí podpořil i sta-
rosta města Ostrov Josef Železný a ředitel 
domu kultury Jan Filip.

Do soboty conaři nastoupili v  plné síle. 
Mirek Vostrý, předseda Klubu kreslířů a hu-
moristů, kreslil po celý den Vostrý karikatury 
a zároveň návštěvníkům představil svůj ko-
miks Koumáci. Pro milovníky počítačových 
her tu byla k  dispozici non-stop mobilní 
herna CZLAN a připravené turnaje ve čtyřech 
počítačových hrách. Virtuální realita lákala, 
účastníci si zahráli v hudební skupině na bicí 
nebo elektrickou kytaru. Atraktivní program 
přivezly i  potetované modelky ze skupiny 
SUICIDE ANGELS. Nejen příznivci Star Treku 
si prostřednictvím simulátoru ARTEMIS vy-
zkoušeli, jaké je to být součástí kapitánského 
můstku vesmírné lodi. Vestibul domu kultury 
ovládla prezentace originálního projektu na 
oživení tradice vyprávění starých příběhů 
Český Grimm. Prvním počinem tohoto pro-
jektu bylo vydání komiksové verze známé Er-
benovy Kytice. A právě Svatební košili, jednu 
z  balad, ztvárnil italský komiksový kreslíř 
Marco Turini, významný host letošního Ostro-
Fconu. Komiksovou Kytici zájemcům ochotně 
podepsal nejen Marco Turini, ale i tvůrce fil-
mové Kytice Jorik Jakubisko.

Kreslíř, komiksový umělec, ilustrátor 
a storyboarder Marco Turini, pochází z Itálie, 

od roku 2010 žije v České republice. Během 
své kariéry spolupracoval s  předními vy-
davateli komiksů, podílel se i na tvorbě ně-
kolika filmů a počítačových her. Kreslí pro 
prestižní značky, jakými jsou Assasin’s Creed, 
Dark Souls nebo Deus Ex. V rámci svého pro-
gramu na OstroFconu odpovídal fanoušků 
na zajímavé otázky, pomáhal radami začí-
najícím kreslířům a velmi ochotně se zájem-
cům podepisoval. Vestibul domu kultury 
oživily jeho nádherné malby.

V čase bloku přednášek, workshopů a in-
spirativního čtení se nestrannému pozoro-
vateli mohlo zdát, že se ocitl na renomované 
univerzitě. O spojení humoru, erotiky a sci-fi 
se v autorském čtení postaral jeden z autorů 
projektu Vostrá krása, spisovatel Jan Vavřička. 

„Setkání to bylo velice milé a příjemné, navíc si 
každý mohl kromě autogramu odnést i výtisk 
posledních kousků knížky plné povídek, Vos-
trá krása,“ vzpomíná pořadatel Milan Veselý 
a dodává: „K vyzkoušení tu byla i počítačová 
hra BLACK SUN od nezávislých vývojářů, plná 
logických puzzle hříček, akčních scén a RPG 
prvků, a její vývojáři pečlivě sbírali podněty 
a zpětnou vazbu od všech kteří na její prezen-
taci dorazili.“

Autor nové androidové aplikace se 
spoustou originální analogové grafiky THE 
EUROPE Pavel Kunert přijel i se svým otcem 
Františkem, který pro jeho aplikaci vytvořil 
poutavé kresby.

„Autorské čtení Měsíčního deníku Michala 
Březiny, nejhumornějšího sci-fi od dob Červe-
ného trpaslíka, doprovodil kytarista Radek Ha-
rant. A bylo to čtení poklidné, milé a úsměvné. 
Milan KAT Veselý v duelu s Richardem AJROU 
Oličem ukázali (nejen) cosplayerům, jak se 
správně chopit zbraně. Jak trápit hrdiny, aby 
to bylo pro čtenáře zajímavé, prozradil spi-
sovatel Jan Kotouč, expert na trápení hrdinů 

a jeden z nejúspěšnějších českých sci-fi autorů. 
Hawk na své přednášce porovnal šerm a boje 
v klasických fantasy a historizujících filmech 
se skutečnou historickou realitou, doplněnou 
několika zajímavými historickými fakty,“ po-
pisuje průběh OstroFconu spolupořadatelka 
Lena Pintnerová.

O oživení celého programu se postarala 
početná skupinka Cosplayerů ve špičkových 
kostýmech. Vybrat z nich ten nejlepší byl pro 
porotu velmi těžký úkol. Vzhledem k tomu, že 
nezbytným doplňkem je i odpovídající líčení, 
nechybělo profesionální kosmetické poraden-
ství. Na závěr sobotního náročného programu 
čekala na OstroFcoňáky komiksová AFTER 
PARTY, jejíž součástí bylo vyhlášení nejlepšího 
cosplay a souboj světelných mečů. „V neděli 
ráno se o OstroFconu dozvěděli i ti, kteří kul-
turní dění ve městě běžně nesledují. Průvod 
cosplayerů a jejich příznivců prošel za báječ-
ného doprovodu ostrovského Drum bandu 
přes celé město až do zámeckého parku. Při-
dat se mohl každý a každý se také mohl s úžas-
nými kostýmy vyfotit v  nádherných exteri-
érech,“ dodává k prázdninovému festivalu L. 
Pintnerová s tím, že už v této chvíli mají pořa-
datelé domluveny 2 hvězdné hosty pro příští 
rok. „Rádi bychom tímto poděkovali Karlo-
varskému kraji a městu Ostrov za významnou 
podporu,“ uzavírá bilanci celé akce M. Veselý.

Třídenního programu se zúčastnilo bez-
mála 300 návštěvníků, OstroFcon potvrdil, že 
má ambice stát se festivalovou záležitostí celo-
republikového dosahu.

red

Starosta města Josef Železný předává dar čestnému 
hostu Marco Turinimu | Foto: Hans Jahodář

Cosplayeři v kostýmech svých oblíbených komixových a fantasy hrdinů | Foto: Hans Jahodář
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POZVÁNKY KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ
Kalendář veřejných turistických akcí v září
02. 09. Krušné hory: Stopami horníků na Kraslicku
09. 09. Brdy: Královstvím Floriána na Plešivec
17. 09. Německo: Pilgramsreuth – 370 let, co se zde objevily brambory
23. 09. Tepelská vrchovina: Z Podhorního vrchu do Mariánských Lázní
30. 09. Mariánské Lázně: Žižkův vrch s vyhlídkou Bedřicha Viléma
Bližší informace budou k dispozici vždy od středy pro příslušný sobotní termín ve 
vitríně KČT na Mírovém náměstí v Ostrově u autobusové zastávky na K. Vary. Info 
také na: www.kctkvary.cz

RNDr. František Wohlmuth
předseda výkon. výboru TJ Slovan Karlovy Vary

KARLOVARSKÁ SPA RESORT SANSSOUCI VETERAN 
RALLYE ZAVÍTALA DO OSTROVA

Trasa letošního ročníku Karlovarské Spa Re-
sort Sanssouci Veteran Rallye zavedla účast-
níky do Ostrova. V pořadí již 17. ročník jízdy 
historických vozidel Karlovými Vary a okolím 
se uskutečnil v tradičním prázdninovém ter-
mínu na počátku srpna. Pořadatelem akce 
oblíbené u majitelů starých aut i u diváků je 
Veteran Car Club Karlovy Vary Autoklubu 
České republiky, jehož zakládající členové 
jsou z Ostrova. Majitelé historických vozidel 
z let 1911 – 1986 podnikli během dvou dnů 
okružní jízdu po Karlovarském a  částečně 
také po Ústeckém kraji. Letos startovní listina 
čítala více než 120 posádek z České repub-

liky, Německa, Slovenska a Polska. Účastníci 
se během rallye tradičně zapojují do etapo-
vých soutěží, a zároveň se seznamují s městy, 
ve kterých je na konci každé trasy připraven 
oddychový program. Zastávka 3. etapy byla 
tentokrát v  Ostrově, kam účastnici rallye 
přijeli z Kadaně přes Boč, Stráž a Květnovou. 
V Ostrově zamířili do Klášterního areálu. Od-
počinkový program zahrnoval prohlídku 
Klášterního areálu, návštěvu zámku, Ekocen-
tra a koncert Swing orchestru v kostele Zvěs-
tování Panny Marie. V areálu nechyběl ani 
stánek Besip – vždyť posádky jsou účastníci 

dopravního provozu a žádné úlevy pro ně 
neplatí. Tuto jedinečnou motoristickou akci 
si nenechal ujít starosta města Ostrov. „Na 
veterány v historickém klášterním areálu je 
opravdu krásný pohled,“ hodnotil starosta 
Josef Železný a dodal: „Především je to ale vý-
borná prezentace města. Věřím, že si účastníci 
odnášejí příjemné zážitky, které, spolu s foto-
grafiemi budou předávat dál.“

red

OSTROVSKÝ MACÍK
NAUČNÁ STEZKA O KONÍCH
V rámci domova pro stará, týraná a hen-
dikepovaná zvířata v Horním Žďáru, kam 
jsou přijímána všechna zvířata bez rozdílu, 
byl vytvořen jeden z největších útulků pro 
koně v  ČR. Zázemí tohoto útulku, jeho 
rozmístění a propozice, vše vybízelo k vy-
tvoření naučné stezky věnované tomuto 
tématu. Celý projekt byl budován ve spo-
lupráci s věznicí v Ostrově. Na této stezce, 
která prochází pastvinami našeho spolku, 
se již několik let můžete seznámit s vývo-
jem a životem koní, v minulosti i v současné 
době. Bohužel někteří návštěvníci porušují 
zákaz krmení koní. Díky nim jsme v minu-

losti přišli o dva koníky, kteří kvůli krmení 
uhynuli. Dokonce se stává, že zahrádkáři 
vyvážejí k našim pastvinám spadaná jablka 
a  jiné plodiny. Prosíme tedy všechny ná-
vštěvníky, aby dodržovali pokyny, které na-
jdou na cedulkách podél celé trasy. V roce 
2017 Ostrovský Macík oslavil 15 let své exi-
stence. K oslavám tohoto výročí jsme pro 
vás připravili výstavu fotografií o projektu 

„Naučná stezka o koních“, kterou můžete vi-
dět v termínu 1. 9. až 31. 10. 2017 v Krajské 
knihovně Karlovy Vary.

Hana Šimková, 
předsedkyně spolku Ostrovský macík

TĚHOTENSKÝ KURZ
Milé budoucí maminky, na měsíc říjen-

-listopad 2017 plánujeme pětidílný cyklus 
interaktivních předporodních podvečerů 
s  porodní asistentkou Kateřinou Krámo-
vou. Chcete-li se připravit na porod a šes-
tinedělí, neváhejte využít přátelské at-
mosféry našeho centra a přihlaste se do 
našeho těhotenského kurzu na email: cen-
trumostruvek@seznam.cz, kde obdržíte 
podrobnější informace.

Rodinné centrum Ostrůvek

SETKÁNÍ BÝVALÝCH 
PRACOVNÍKŮ OD PRIOR
Všichni bývalí pracovníci OD PRIOR 
v Ostrově (dříve OD BRIGÁDNÍK) jsou 
srdečně zváni na plánované setkání, 
které se uskuteční v restauraci Atlantis 
v soboru 7. října 2017 v 16.00 hodin.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA OSTROV

PRVNÍ PREZIDENT TOMÁŠ GARRIGUE 
MASARYK
1. – 30. září, Oranžerie Václava Havla
Výstava dobových dokumentů (novin, pu-
blikací, fotografií a dalších materiálů), které 
se týkají českého státníka, filozofa, peda-
goga a především prvního prezidenta Čes-
koslovenské republiky.
ČTVRTLETNÍK AMATÉRSKÝCH FILMŮ
4. září 16.30, učebna
Promítání amatérské filmové kroniky Os-
trova a okolí Stanislava Churého: Rekord 
(Z. Flídr), Polský folklór (reportáž), Stříbrná 
léta a Podivný sen, Gymnastky DDM (re-
portáž), S prezidentem o veverkách, Vzpo-
mínky nad hračkami a jiné
POHYB V RYTMECH ŽIVOTA
4. září 17.00, Hudební oddělení
Zahajovací schůzka výuky, kterou povede 
Irena Janečková. Seznámíte se podrobněji 
s  programem a  vybereme vhodné ter-
míny dalších pravidelných schůzek. Pohyb 
v rytmech života posiluje fyzické i duševní 
zdraví, zvyšuje sebedůvěru, napomáhá 
vnitřní rovnováze. Aktivita je vhodná pro 
každého, bez ohledu na fyzickou kondici, 
hmotnost, věk či pohybové obtíže. Pro-
síme zájemce, aby si rezervovali místa 
v dostatečném předstihu.
RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ
6. září 15.30, učebna
Přijďte se odreagovat od každodenních 
povinností. Omalovánky nejsou jen pro 
děti, donutí vás „vypnout“ a nepřemýšlet 
nad věcmi, které vás během dne stresují, 

přinesou vám příjemný pocit z  tvoření, 
nemluvě o  psychologickém vlivu barev. 
Máme pro vás spoustu omalovánek s růz-
nými motivy, relaxační hudbu, kávu i čaj. 
Pastelky či fixy si můžete přinést vlastní, 
nebo vám je půjčíme.
MALLORCA
7.  září 19.00, učebna, vstupné: 50  Kč 
(30 Kč v předprodeji, senioři 70+ zdarma)
Největší z Baleárských ostrovů Mallorca 
představuje pro řadu lidí plážový ráj. Má-
lokdo už ví, že podél celého severozápad-
ního pobřeží se táhne od západu na vý-
chod úchvatné vápencové pohoří Serra 
de Tramuntana zvedající se přímo od 
moře do výšek přes 1000 m. Impozantní 
horské kulisy jsou lemovány divokým 
pobřežím a  přerušovány strmými sou-
těskami nebo údolími olivových, citru-
sových a mandloňových hájů. Do místa, 
které si oblíbila řada umělců a které bylo 
v  roce 2011 zařazeno na seznam světo-
vého kulturního dědictví UNESCO, vás 
zavede Jaromír Novák.
INTERNETEM BEZPEČNĚ
15. září 17.00, učebna
Třídenní kurz pro rodiče dětí a  další zá-
jemce, na kterém se dozvíte o mnoha rizi-
cích, která dětem na internetu hrozí a bu-
dou vám nabídnuta jejich řešení. Čeká vás 
velice zajímavé povídání specialisty na 
kybernetické prostředí Romana Kohouta. 
Upozorňujeme, že kurz není vhodný pro 
děti a mládež. Následující termíny kurzů: 
22. 9. , 6. 10.
RECITÁL PÍSNIČEK A  AUTORSKÉHO 
ČTENÍ JIŘÍHO DĚDEČKA
18. září 17.00, Oranžerie Václava Havla, 
vstupné: 100 Kč (80 Kč v předprodeji, se‑
nioři 70+ zdarma)
Večer nových i starých písniček Jiřího Dě-
dečka prokládaný čtením z nové knížky Ba-
lady z bankovního sektoru i z dalších knih, 
které v posledních letech vydalo naklada-
telství Limonádový Joe. CD i knihy budou 
k prodeji.
PROJEZTE SE KE ZDRAVÍ
21.  září 17.00, učebna, vstupné: 80 Kč 
(50 Kč v předprodeji, senioři 70+ zdarma)
Je známá věc, že to, co jíme, ovlivňuje naše 
zdraví. Zajímá vás, jaké potraviny jsou pro 
vaše tělo zdravé a jaké naopak škodlivé? 
Chcete se vyhnout nepříznivým látkám 
obsaženým v potravinách a pití? Na před-
nášce autorky populárně-naučných knih 
Jarmily Mandžukové se dozvíte, jak se vy-
hnout léčkám moderní výživy a jaké potra-
viny zařadit do svého jídelníčku. Hned po 
přednášce budete mít možnost zakoupit 
si její knihy.

HATHA CHAKRA JÓGA
23.  září 9.30, učebna, vstupné: 150 Kč 
(120 Kč v předprodeji)
Dopolední hatha jóga se zaměřením na 
harmonizaci a  aktivaci našich energetic-
kých center těla. Rozprouděním toku ener-
gie podpoříme fyzické i psychické zdraví. 
Vhodné pro začátečníky i pokročilé.
TAJEMSTVÍ HOR
27.  září 9.30, učebna, vstupné: 50  Kč 
(30 Kč v předprodeji, senioři 70+ zdarma)
Beseda Petra Mikšíčka, spojená s  předčí-
táním z knihy Odtajněná zpráva o Marce-
bile, promítáním nových Krušných hororů 
a Great Walks a mnoho dalšího.

Máte‑li zájem o  některou z  našich 
akcí, rezervujte si vstupenku v  dosta‑
tečném předstihu. V  případě malého 
počtu rezervací jsme nuceni akci zrušit. 
U  vybraných akcí nabízíme možnost za-
koupení levnějších vstupenek v předpro-
deji a také vstupenky zdarma pro seniory 
ve věku 70 a více let. Rezervace vstupenek 
je možná on-line na našich webových 
stránkách, případně telefonicky, e-mai-
lem nebo osobně. Upozorňujeme na mož-
nost změny programu, proto sledujte naše 
webové a facebookové stránky.
V září začíná nový ročník Virtuální uni‑
verzity třetího věku
Jste aktivní senior a chcete se stále vzdě-
lávat a dozvídat nové informace? Pak vy-
užijte možnost vzdělávání i v pozdějším 
věku a v pohodlí domova. Jedná se o vzdě-
lávání všeobecné, zájmové a  neprofesní. 
2x měsíčně se konají schůzky účastníků, 
které probíhají ve velice přátelském du-
chu. Účastníci předchozího studia na ně 
docházeli s nadšením a na studijní setkání 
vzpomínají rádi. Po splnění všech studij-
ních podmínek bude absolvent pozván na 
slavnostní promoci v aule České zeměděl-
ské univerzity v Praze. Tak neváhejte, za-
čínáme 26. 9. , tentokrát je vybráno téma 
Cestování. Zájemci se mohou hlásit přímo 
v knihovně.

Veškeré informace o akcích a službách 
knihovny naleznete na www.mkostrov.cz. 
Uvítáme jakékoli dotazy a náměty, které 
nám můžete sdělit na info@mkostrov.cz 
a na tel. 353 434 300, 773 546 490.

Půlroční kurzy FITNESS
1. ZŠ Ostrov – září 2017 – leden 2018

čtvrtek 18.00 – 19.00 hod.
CVIČENÍ NA PÁTEŘ 
s technikami Su-Jok

čtvrtek 19.00 – 19.45 hod.
CHI KUNG osm kusů brokátů + dechová cvičení

KURZY A SEMINÁŘE – Reiki se zasvěcením, Automatická kresba, 
Aura, Čakry, Práce s duchovními bytostmi, Kineziologie, Radiovi-
talita, EFT, Výuka práce s kyvadlem, s virgulí, ohýbání lžic, Práce 
s energiemi, s anděly...

SLUŽBY – vyhledání GEOPATOGENNÍCH ZÓN-jejich odklonění, 
harmonizace ČAKER, zvýšení energie v AUŘE, KVANTOVÁ terapie 
při problémech s tenisovým loktem, zamrzlým ramenem, bolestmi 
kolen, páteře… ODVÁDĚNÍ potulných astrálních  bytostí,odvádění 
duše zemřelých, zrušení KLETBY, očista čaker, aury…

Více informací: cekanka.webnode.cz
Registrace a objednávky na tel.: 608 31 35 31

INZERCE
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OSLAVY VÝROČÍ ZNOVUVYSVĚCENÍ EINSIEDELNSKÉ KAPLE 
A UKONČENÍ STAVEBNÍ OBNOVY KLÁŠTERNÍHO OKRSKU
Ostrov vzdá hold hudebnímu skladateli 
J. C. F. Fischerovi

V rámci Ostrovského kovářského sym-
pózia, které bylo součástí městských slav-
ností ve dnech 21. – 23. července, praco-
vali umělečtí kováři na speciální zakázce 
pro město Ostrov. Netradičním dílem, 
které postupně vznikalo pod širým ne-
bem v zámeckém areálu, je klavír. Město 
jej nechalo vyrobit na počest hudebního 
skladatele Johanna Caspara Ferdinanda 
Fischera, studenta zdejšího piaristického 
gymnázia, který ve druhé polovině 17. 
století působil v Ostrově jako kapelník 
u Sasko-Lauenburského dvora.

Před očima návštěvníků zámeckého 
parku kováři vyrobili základ klavíru, pro 
další úpravy pak bylo dílo převezeno do 
Květnové. Na počátku srpna zavítal sta-
rosta Josef Železný k místnímu umělec-
kému kováři Jiřímu Javůrkovi, aby zhod-
notil průběh výroby celé zakázky.

Slavnostní odhalení uměleckého díla 
se uskuteční v pátek 8. září u příležitosti 
oslavy 15. výročí znovuvysvěcení Einsie-
delnské kaple a 10. výročí ukončení sta-
vební obnovy klášterního okrsku. Od-

polední program začne odhalením díla 
kovářských mistrů ve 14:00 hod. v kláš-
terním areálu. Právě tam bude kovový 
barokní klavír, jehož součástí má být 
i  zjednodušený hrací mechanismus, tr-
vale umístěn v blízkosti pamětní desky 
věnované J. C. F. Fischerovi.

Od 15:30 hod. se před Einsiedelnskou 
kaplí (v případě špatného počasí v kapli sv. 

Floriána) uskuteční slavnostní mše k 15. vý-
ročí rekonstrukce Einsiedelnské kaple, kte-
rou celebruje P. Marek Bonaventura Hric. 
Na obnovení kaple tehdy finančně přispěly 
i  nadace z  partnerského města Rastatt. 
Mezi hosty slavnosti se očekává účast po-
četné delegace z Rastattu, účast přislíbil 
i primátor města Hans Jürgen Pütsch.

red / EF

CONSORTIUM MUSICUM DIVERTIMENTO V OSTROVĚ
Velký holandský sbor a  orchestr Con-
sortium Musicum Divertimento poprvé 
hostoval v České republice. Pěti koncerty 
klasické hudby se bezmála stočlenný sou-
bor představil na konci července v kon-
certních sálech v  Ostrově, Jáchymově, 
Sedleci, či v  Hroznětíně. Na programu 
byly koncerty velké i komorní, na kterých 
zazněly skladby světových hudebních 
veličin. V  klášterním areálu v  Ostrově 
se soubor prezentoval skladbami Anto-

nína Dvořáka, Franze Schuberta a  dal-
ších. Consortium tvoří nadšení hudebníci, 
kteří se v době letních prázdnin vydávají 
na série zahraničních koncertů. Za vzni-
kem netradičního hudebního komplexu 
stojí iniciativa několika studentů hudby 
se zaměřením na učitelství v  Dongenu, 
kteří se v  roce 1977 vydali do Francie 
na první prázdninové turné. Pro velký 
úspěch pak v  zahraničních prázdnino-
vých koncertech pravidelně pokračovali, 

postupně se počet účinkujících navyšo-
val. I v současnosti jde převážně o mladší 
hudebníky, část obsazení také tvoří je-
jich mnohem zkušenější kolegové. Jejich 
koncerty se odehrávají v prostorech tak 
významných, jako je chrám Notre Dame 
v Paříži apod. V repertoáru mají klasiku, 
jazz i kabaret.

Do Karlovarského kraje hudebníci při-
jeli vybaveni stany i  karavany a  zázemí 
našli v  autokempu v  Sadově. Taková je 
tradice jejich letního zahraničního „kem-
pingového“ cestování, při kterém šíří ne-
jen krásnou hudbu, ale i svůj optimismus. 
A že jde o lidi se zájmem nejen o hudbu, 
ale i o jiné kultury, dokázali hudebníci ve 
Dvoraně ostrovského zámku, kde jim pra-
covnice Infocentra Jana Dvořáková zpro-
středkovala ukázky starých českých řeme-
sel. „Hosté z Holandska si mohli vyzkoušet 
malování vajec a skládání čajových sáčků. 
Tyto techniky nikdo z nich neznal, za všeo-
becného veselí se zapojilo na 80 zájemkyň,“ 
vzpomíná na milou návštěvu J. Dvořáková, 
podle které měly koncerty velký úspěch 
a soubor prý přijede opět příští rok.

red

- GALANTERIE - nitě, jehly, špendlíky, metry, zipy, stuhy
- pletací a háčkovací příze, jehlice a háčky, krajky...
- pomůcky pro patchwork, nůžky, křídy, vyšívání, korálky...

Po-Pá
8:00-12:00

13:00-17:00

Ostrov
Dukelských hrdinů

1357
www.sicistrojevik.cz

tel: +420 353 821 923

STROJE A TECHNIKA

Vladimír Vik

mob: +420 602 455 247

GALANTERIE

Petra Viková
tel: +420 353 822 480

mob: +420 724 264 776

PRO DĚTI DO ŠKOLY A DO ŠKOLKY
zástěry, ručníky, pytlíky na přezůvky, prostírkyNOVINKY

- ŠICÍ STROJE pro domácnost a průmysl - prodej a servis
- řezací a žehlící technika, broušení nožů a nůžek a jiné...

inzerce
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TYFLOART ANEB ŽIVOT 
LIDÍ SE ZRAKOVÝM 
HANDICAPEM
V pátek 29. září se v Ostrově uskuteční šestý 
ročník festivalu zrakově postižených umělců 
TyfloArt. Akci pořádá Sjednocená organi-
zace nevidomých a slabozrakých ČR ve spo-
lupráci s ostrovským TyfloCentrem. Páteční 
dopoledne se průvodcovské role ujme bývalý 
starosta Pavel Čekan, kterého již zrakově po-
stižení z různých koutů naší republiky znají 
a provede účastníky přehlídky po ostrovském 
zámku a zámeckém parku. Odpoledne je při-
chystán program ve společenském sále Domu 
kultury Ostrov, kde již vystoupí samotní aktéři 
festivalu, nevidomí amatérští umělci.

Festivalový den zakončí večer písniček, scé-
nek a vyprávění Milana Pitkina, Jiřího Rámeše 
a Františka Nedvěda ml.

Přijďte se podívat a přesvědčit, že i život ve 
tmě se může žít s úsměvem a láskou k umění.

Pavlína Lišková, 
ředitelka TyfloCentra Karlovy Vary, o.p.s.

POZVÁNKA NA 
PERFECT DAYS
Dům kultury vás zve na komedii Per‑
fect days v podání známých pražských 
herců – v pondělí 25. září 2017 v 19.30 
hod. Čeká Vás romantická komedie v re-
žii Petra Kracíka nejen o ženách a nejen 
pro ženy. Úspěšná kadeřnice Barbs má 
na první pohled úplně všechno: prospe-
rující firmu, popularitu, exkluzivní byt, 
přátele a pečlivou matku. Ovšem jedno 
jí chybí – nějak nestihla mít dítě a zbývá 
jí posledních pár let, kdy se to musí po-
dařit. Jenže manželství se jí rozpadlo, 
nejbližší přítel je homosexuál a  poten-
cionální otcové z nejrůznějších důvodů 
selhávají…

Hra skotské autorky Liz Lochhead 
Perfect Days je důkazem toho, že i když 
máme dokonale naplánovanou budouc-
nost, život dokáže udělat pěknou čáru 
přes rozpočet!

Hrají: Lenka Vlasáková, Jan Dolanský, 
Jan Hofman, Dana Syslová, Petra Jungma-
nová, Vilém Udatný.

Vstupenky si zajistěte v  předprodeji 
Domu kultury Ostrov (kontakty viz. pro-
gram domu kultury)

Aktuální i plánovaný program můžete 
sledovat prostřednictvím facebooku: 
dkostrov, webu: dk-ostrov.cz nebo na In-
stagramu: dumkulturyostrov.

Martina Novotná, propagace DK

LETOHRÁDEK OSTROV
VÝSTAVY
27. 7.–1. 10. 2017
Petra Buzková PJOTRA / Návraty k sobě
Pjotra ve své tvorbě zpracovává vlastní 
zážitky. Prostřednictvím obrazu si vizua-
lizuje vzpomínky na dětství a dospívání, 
které rezonují se současným stavem au-
torky. Vrací se nejen ke svému dosud pro-
žitému životu, ale také k vybraným dílům, 
která jí dávají novou invenci k  tvorbě. 
Prostřednictvím své tvorby nabízí ná-
vštěvníkovi zobrazení jeho vlastních 
vzpomínek, které si vybaví při pohledu 
na malby.

27. 7.–1. 10. 2017
Lukáš Tůma / Zá‑ti‑ším
Lukáš Tůma (1976) se věnuje různým 
výtvarným technikám – malbě, kresbě, 
grafickým technikám i plastice. V oblasti 
grafiky zkoumá hranice a výtvarné mož-
nosti jednotlivých grafických technik, 
kombinuje je a experimentuje s nimi. Na 
výstavě je představena zejména jeho gra-
fická tvorba. Tůma je absolventem Akade-
mie výtvarných umění v Praze, konkrétně 
Ateliéru grafiky I Jiřího Lindovského.

27. 7.–1. 10. 2017
Ve stínu šapitó / Motiv cirkusu ve sbír‑
kách Galerie umění Karlovy Vary
Téma cirkusu se objevovalo v českém umění 
od počátku 20. století, přičemž velmi silně 
se tento motiv uplatňoval v meziválečném 
období. Cirkus představuje alternaci světa, 
ve kterém žijeme. V tomto snovém světě 
je možné téměř vše. V českém prostředí je 
toto téma spjato s poetismem a kubismem. 

K vidění jsou nejen grafické listy Františka 
Tichého (1896-1961), ale také mnoha dal-
ších autorů 1. i 2. poloviny 20. století.

DOPROVODNÉ PROGRAMY
středa 13. 9. 2017, v 17 hod., vstupné 120 Kč
Šperk z papírové modelovací hmoty
Výtvarná dílna pro děti i dospělé zaměřená 
na tvorbu originálních šperků z papírové 
modelovací hmoty Paperclay.

sobota 16. 9. 2017, 10 – 17 hodin, 
vstup na všechny akce zdarma
DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO 
DĚDICTVÍ
10.00 Dekorace porcelánu workshop 
Lenky Sárové-Malíské, rezervace nutná
14.00 Zvířátka a loupežníci pohádka Diva-
dla Studna, rezervace doporučená
16.00 Historický porcelán ze sbírky 
Střední uměleckoprůmyslové školy Kar‑
lovy Vary. Vernisáž expozice porcelánové 
tvorby mapující období od počátků 19. sto-
letí do 2. poloviny 20. století

neděle 24. 9. 2017, 10 – 17 hod., vstup volný
Umělecké sympózium – Autorská hračka
Tradiční jednodenní výstava umělců a de-
signérů převážně z  regionu severozápad-
ních Čech doplněná o autorské tvůrčí dílny 
pro veřejnost tentokráte s tématem hraček.

středa 27. 9. 2017, 17 hodin, vstupné 80 Kč
Trojrozměrné podzimní krajiny
Výtvarná dílna pro děti i dospělé zaměřená 
na tvorbu trojrozměrných podzimních kra-
jin technikou vystřihování a vyřezání na ře-
zacím plotru.
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POHLED DO HISTORIE

BAROKNÍ SOCHAŘSTVÍ V OSTROVĚ
Příspěvek k Roku baroka – II. část
Z další barokní sochařské výzdoby kostela 
zůstala ještě postava Světlonoše, madony, 
ležícího anděla a  jednoho ze světců u tzv. 
záslibného oltáře (patroni markrabat bá-
denských, sv. Ludvík a sv. Wilhelm), všechna 
zatím nezjištěných autorů. Z bohatě zdobe-
ných oltářů zbyla jen torza, původní stav – 
ještě k roku 1953 – známe již jen z fotografií 
v kostele vystavených. V zákristii kostela je 
vystavena tzv. černá madona, kopie mno-
hem starší sochy z poutního místa Einsiedeln 
(z počátku 18. století) a původní kamenná 
socha Panny Marie z mariánského či moro-
vého sloupu z roku 1685. Sochu věnovalo 
město Panně Marii jako dík za ochranu před 
morem a ke cti vévody Julia Franze Sasko-

-Lauenburského. Ani u té není zjištěn autor, 
řadu dokladů zničily totiž požáry radnice. 
Kromě mariánského sloupu s dnešní kopií 
původní sochy se z konce 17. století na Sta-
rém náměstí zachoval také pečlivě udržo-
vaný štukový reliéf Korunování Panny Marie 
s andílčími hlavičkami a bohatým rámová-
ním na průčelí dnešní cukrárny.

Druhý již pozdně barokní sochařský 
celek se naštěstí zachoval v dobrém stavu 
ve farním kostele sv. Archanděla Michaela 
a  Panny Marie Starostlivé. Celé kněžiště 
bylo nově upraveno – barokizováno – zá-
sluhou jednoho z posledních majitelů rodu 
markrabat bádenských, Ludvíka Georga 
Bádenského (1702-1761). Pochází z polo-
viny 50. let 18. století. Na novém vnitřním 
vybavení se podílelo několik autorů. Celý 
prostor kněžiště korunují tři postavy arch-
andělů – Gabriela, Rafaela a patrona kostela 
Michaela, strážce světla a bojovníka proti 
zlu. Oba první archandělé klečí na oblacích 
po straně hlavního oltáře s gesty adorace, 
uctívání Spasitele. Třetí, Michael, se vznáší 
nad oltářem a zvedá svůj meč nad poraže-
ným ďáblem. Jeho štít nese nápis Quis ut 
Deus – Kdo jako Bůh. Autorem těchto mo-
numentálních plastik, vynikajících doko-
nalým zvládnutím tělesnosti i přirozenou 
ladností gest i výrazu je barokní sochař Jan 
Jakub Eberle (1718-1776), podle jedné ze 
svých studijních cest do Říma a podle vlivu 

tohoto uměleckého prostředí zvaný „Il Ro-
mano“. Tento z nejvýraznějších pozdně ba-
rokních sochařů pocházel z Mašťova u Pod-
bořan, jedné části ostrovského panství. Vy-
tvořil sochařská díla také pro řadu dalších 
kostelů západočeské oblasti (Karlovy Vary, 
Chlum sv. Maří, Loket a další).

Zdeňka Čepeláková, 
členka Spolku přátel města Ostrova

MARKRABĚ LUDWIG WILHELM BÁDENSKÝ – TÜRKENLUIS
Vojevůdce markrabě Ludwig Wilhelm Bá-
denský (1655-1707) nesl právem své pří-
zvisko, poukazující na jeho vítězné boje 
s tureckou expanzí. Od jeho úmrtí uplynulo 
letos 310 let. Jeho život byl vyplněn přede-
vším obranou Habsburské říše, ohrožo-
vané po tři staletí říší Osmanskou.Té nešlo 
o nic menšího, než ovládnout křesťanskou 
Evropu a vybudovat nejmocnější říši, sjed-
nocující Východ a Západ. Její vojska obsa-
dila část pevninského Turecka, dobytí Kon-
stantinopole v roce 1453 znamenalo konec 

východořímské říše – Byzance. Za necelé 
století byla obsazena velká část Balkánu, 
Řecko a Anatolie, v námořních bitvách také 
Středomoří. Po sto a sedmdesát let vítězila 
turecká vojska na všech frontách, teprve 
slavná bitva u  Levanta (1571) zazname-
nala pro císařská vojska naději na možnost 
odvety a  stala se počátkem postupného 
omezování turecké nadvlády a znovuzíská-
vání obsazených území. Tři staletí trvající 
osmanskou expanzi ukončilo teprve ujed-
nání míru v roce 1699.

Vojenská kariéra Ludwiga Wilhelma Bá-
denského začala již v jeho dvaceti letech, za 
statečnost získal pěší regiment a byl jme-
nován obristem. Následovala další povýšení 
vzhledem k jeho mimořádným vojenským 
schopnostem a  osobní statečnosti.Vy-
znamenal se v roce 1683 záchranou Turky 
obklíčené a  málem dobyté Vídně, spolu 
s vojevůdcem Karlem Lotrinským přiměl 
turecké vojsko k ústupu. Na toto vítězství 
navazovalo zpětné dobývání obsazených 
území, markrabě se stal jeho vrchním ve-
litelem. Vrcholem jeho vojenské kariéry se 
stala bitva u Slankamen na Dunaji (1691), 
kde kromě vítězství získala císařská vojska 
obrovskou „tureckou kořist“, která byla 
později vystavena v  rastattském zámku 

a zveřejněna v rozsáhlé publikaci. To už byl 
markrabě Ludwig Wilhelm manželem prin-
cezny Sibylly Augusty Sasko-Lauenburské 
a pánem ostrovského panství a jeho zásluhy 
a ctnosti zobrazeny malbami v ostrovském 
Letohrádku. Další léta však přinesla pro 
markraběte jen řadu zklamání, zneuznání 
a následků válečných zranění. Byl převelen 
na západní hranice říše, kde nešlo o vítězné 
bitvy, ale jen o  obranu západní hranice 
před francouzskými a bavorskými oddíly. 
Jako vojevůdce byl ceněn za nový způsob 
vedení války, totiž umění přizpůsobit je 
operativně daným poměrům a cílům. Dával 
ovšem vždy přednost vojenské kariéře před 
rolí panovníka nad zděděným Bádenskem, 
které zpustošila francouzská vojska a které 
teprve cílevědomá vláda markraběnky Si-
bylly Augusty přivedla opět k rozkvětu. Os-
trova se ovšem dotkly turecké války nejen, 
co se týče markraběte Ludwiga Wilhelma, 
pocítili je na vlastní kůži i  ostrovští měš-
ťané, a to v podobě verbování a povinných 
odvodů – kontribucí. V klášterním kostele 
zůstaly pak, bohužel, jen zbytky a fotografie 
bohatě zdobeného záslibného oltáře, díku 
za vítězství u Slankamen.

S použitím příslušné literatury 
Zdeňka Čepeláková

INZERCE

HELP FINANCIAL s.r.o.

  Volejte obchodního zástupce

Mobil: 727 895 461

Půjčíme Vám
od 5 do 50.000,- Kč

RPSN 195,34%

Archanděl Michael z farního kostela – 
autor J. J. Eberle / Kronika města Ostrov
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JUNIORSKÝ MISTR ČESKÉ REPUBLIKY 
V MTB XCO JE Z OSTROVA

David Zadák jezdící za Českou Spořitelnu 
Specialized MTB Junior Team nepoznal v le-
tošním roce v závodech Českého poháru 
porážku. Z vítězství se radoval v Kutné Hoře, 
Peci pod Sněžkou, na Zadově, v Bedřichově 
i na MČR v Brně. Kromě těchto závodů Da-
vid objíždí Evropu a startuje na závodech 

Světové Juniorské série – například v Mi-
láně, Marseille, Monte Chiari, Bad Saec-
kingen, Haiming, Hadleigh Park, Albstadt, 
Graenichen a ME v Itálii. Na těchto závo-
dech jezdí Evropskou špičku a umísťuje se 
v první 10 – 15. Nejlepšího výsledku dosáhl 
ve Švýcarském Granichenu, kde dojel na 
skvělém druhém místě. V současné době 
se David připravuje na mistrovství světa 
v Austrálii, kam odlétá s reprezentací 1. září. 
Držíme Davidovi palce, aby při tak nároč-
ném sportu drželo zdraví a aby mu to na 
MS v Australském Cairnsu vyšlo.

Josef Krs LUKÁŠ HAMATA 
MISTREM ČR 2017

23. července se na Mostecké Matyldě konal 
další ročník terénního triatlonu Krušoman, 
který je součástí Mistroství České repub-
liky. Jako obvykle byly závody rozděleny do 
různých kategorií. Triatlon zahájila katego-
rie dětí s účastí přibližně 50 mladých spor-
tovců, poté odstartoval závod dospělých 
zhruba s 2OO účastníky. Ostrovský Lukáš 
Hamata z oddílu Triatlet KV obhájil titul 
mistra ČR. Mistryní ČR se stala Eliška Kuče-
rová ze stejného oddílu, a to oba v kategorii 
mladších žáků 12 – 13 let.

Bohumil Hamata, otec L. Hamaty

KRASOBRUSLAŘSKÝ KLUB OPĚT NA LEDĚ
Sportovní krasobruslařský klub Ostrov za-
hájil v pondělí 17. července přípravou na 
ledě krasobruslařskou sezónu 2017-2018.

Pod dohledem trenérky Hanky Hoš-
tové se děti připravovaly od začátku 
května do konce června. Děti absolvovaly 

tréninky atletiky, gymnastiky, krasoprů-
pravy, tance a baletu. Tak jako každý rok 
nechybělo v suché přípravě plavání v are-
álu 1. ZŠ v Ostrově, které poprvé letos vedl 
pan Valenta. Nově bylo do tréninkové 
plánu zařazeno posilování.

Velké díky patří MDDM za poskytnutí 
prostor, kde naše děti využívaly jak pro-
stor uvnitř, tak i venku v areálu. Vrcholem 
suché přípravy bylo týdenní soustředění 
v  Nových Hamrech. Poté již jen krátké 

„beztréninkové“ období a je tady další se-
zóna a s ní spousty krasobruslařských vý-
zev a očekávání!

Jménem SKK Ostrov bychom chtěli sr-
dečně pozvat všechny ty, kteří se chtějí 
naučit základům bruslení do naší školičky 
bruslení, která začíná 27. září v 16:30 na zim-
ním stadionu. V sobotu 4. 11. se můžete tě-
šit společně s námi na čtvrtý ročník závodů 

„O pohár starosty města Ostrova“. Více in-
formací najdete na www.skkostrov.cz

Zuzana Hejhalová, předsedkyně Sportovního 
krasobruslařského klubu Ostrov, z. s.

inzerce

DOPRAVA A STĚHOVÁNÍ 
KARLOVY VARY – OSTROV 

OD 250 Kč
MILAN DOLEČEK – Tel.: 777 268 684

AUTODOPRAVA

Soustředění Nové Hamry (foto: Hania Hoštová)

Foto: Josef Krs
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HYDE PARK

DOBRÉ ZPRÁVY PRO OBČANY OSTROVA
Dobrou zprávou je, že nové vedení Ostrova 
pověřilo řízením Ostrovské teplárenské 
a.s. pana ing. Tibora Hrušovského, který 
byl předchozím vedením města odvolán, 
protože nesouhlasil s pronájmem Ostrov-
ské teplárenské a.s. soukromé společnosti, 
která byla účelově založena rok před zamýš-
leným pronájmem. Pronájmu teplárny na-
konec zabránili angažovaní občané a opo-
ziční zastupitelé.

Dobrou zprávou je, že byl pozastaven 
problematický projekt „Hotel Myslivna“ 
s Welness centrem, který měl sloužit přede-
vším prominentním hostům vedení města.

Dobrou zprávou je, že byl zrušen zby-
tečný a nesmyslný mezičlánek mezi provo-
zovatelem MHD a městem Ostrov – „Do-
pravní podnik města Ostrov“, který neměl 
žádné zaměstnance, ani žádný majetek, ale 
měl dva zbytečné jednatele a pět členů do-
zorčí rady.

Dobrou zprávou je, že nové vedení 
města bude rušit nesmyslný jízdní řád 
MHD, za který je zodpovědné odvolané 
vední města a bude zavádět nový jízdní 
řád MHD, který jak doufám bude zohled-
ňovat potřeby starších a nemocných Ob-
čanů, kteří se potřebují dostat k  lékaři, 
nebo na úřad bez zbytečných přestupů na 
náměstí.

Dobrou zprávou pro Občany města by 
bylo, kdyby nové vedení města dokázalo 
finanční prostředky, které se odvolané 
vedení města snažilo vyhodit oknem vy-
naložit na rekonstrukci koupaliště, které 
slouží všem občanům města a kde z dů-
vodů zanedbané údržby dochází ke zby-
tečným zraněním především dětí. Dva-
krát jsem byl v červenci a srpnu tohoto 
roku svědkem zranění, ke kterým došlo 
při pořezání chodidel dětí o  zborcené 
dlažby bazénu.

Dobrou zprávou pro Občany města 
by bylo, kdyby se nové vedení města do-
kázalo poučit z chyb svých předchůdců 
a uvědomilo si, že politika je služba Ob-
čanům a ne koryto, kterým tečou peníze 
z kapes Občanů do kapes politiků a úřed-
níků.

Pokud má politika sloužit Občanům 
musí být otevřená a pod kontrolou Občanů 
a opozice. Jedině tak je možné dosáhnout 
výsledků, které slouží Občanům a ne jen 
úzké skupině prominentů.

Závěrem připomínám slova pana pre-
zidenta Miloše Zemana, která pronesl dne 
7. 6. 2014.

„Svoboda není něco, co máme dáno na 
věky. Za svobodu se musí trvale bojovat 
a ten kdo nemá vůli si tuto svobodu udržet, 
ji ztratí.“

V Ostrově dne 6. 8. 2017
Alexander Holý, Ostrov

ODCHÁZEJÍCÍ ŘEDITEL DOMU KULTURY
Měsíc září znamená pro každého něco ji-
ného: konec prázdnin, začátek školních 
povinností, pomalý konec horkého počasí, 
začátek babího léta. Pro Dům kultury Ost-
rov znamená září realizaci Michaelské pouti, 
poprázdninový program klubu Experiment, 
filmové novinky a mnoho dalších akcí.

Měsíc září je také časem finálních pří-
prav na konání 49. ročníku Filmového fes-
tivalu Oty Hofmana, na který bych chtěl 
všechny srdečně pozvat. Tím letošním nás 
budou provázet roboti a to jak v oblasti 
filmové tvorby, tak v bohatém doprovod-
ném programu.

Během dvou let mého působení ve 
funkci ředitele Domu kultury Ostrov jsem 
poznal, jak obtížné je uspokojit rozsah 
zájmů různorodě zaměřené veřejnosti. 
Jsem přesvědčen, že bez trvalé a  mimo-
řádné podpory města Ostrov a osobního 
zaujetí zaměstnanců domu kultury by 
zde kulturní život nebyl tak pestrý a zají-
mavý. Proto bych chtěl vyjádřit své velké 
poděkování a obdiv všem zaměstnancům 
Domu kultury Ostrov.

Svému nástupci přeji mnoho úspěchů 
v další práci a dobrý pocit z toho, jak se 
daří kultuře ve městě Ostrov a jak je pozi-
tivně vnímána jak návštěvníky, tak i účast-
níky jednotlivých akcí.

Jan Filip

SPOKOJENÉ MAMINKY
V srpnu se naše děti Tomášek a Anička zú-
častnily příměstského tábora v  Městské 
knihovně v Ostrově. Rády bychom tímto 
poděkovaly všem slečnám, které se o naše 
dětičky vzorně staraly po celý týden. Dě-
tem se na táboře moc líbilo!

Eva Urbanová, Zuzana Žitná

VEDENÍ MĚSTA OSTROV
Vedení města předává toto poděkování ce-
lému kolektivu Základní školy a  Mateřské 
školy Ostrov, Myslbekova 996. Starosta města 
Josef Železný obdržel od ředitelky Pedagogic-
ko-psychologické poradny Karlovy Vary Jo-
lany Mižikarové dopis, který obsahuje jmeno-
vité poděkování řediteli školy Martinu Fousovi 
a dále jeho zástupcům, výchovným porad-
cům i všem pedagogickým pracovníkům za 
vytváření vlídného a přátelského prostředí pro 
všechny žáky ve škole. Ředitelka poradny dále 
děkuje za pozitivní přístup při spolupráci s pe-
dagogicko-psychologickou poradnou v rámci 
nastavování podpůrných opatření pro žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami. V dopise 
vyzdvihla velmi dobrou komunikaci se všemi 
pracovníky školy.

„Rád takové poděkování předávám,“ říká 
starosta Josef Železný, a  dodává: „Vedení 
města oceňuje práci příspěvkové organizace, 
jejíž úsilí směřuje ke zkvalitňování vzdělávání 
všech dětí bez rozdílu a váží si toho, že toto 
úsilí vnímá i mimoostrovský spolupracující 
subjekt.“

red

PROSTOR PRO VAŠE NÁZORYHYDE PARK
Příspěvky v této rubrice jsou zveřejněny vždy v originální podobě. V případě překročení stanovené hranice počtu znaků, nebo 
vysokého počtu příspěvků, je zde uvedena část textu či upoutávka, kompletní příspěvek je zveřejněn na webu Ostrovského 
měsíčníku v sekci Neotištěné příspěvky, kde naleznete i další nevyžádané příspěvky. Web OM: www.ostrovskymesicnik.cz 
nebo na stránce města www.ostrov.cz; odkaz vpravo.

PODĚKOVÁNÍ
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VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA

TAJENKA KŘÍŽOVKY 
O CENY
Vážení čtenáři, tajenka křížovky z  mi-
nulého čísla zněla: BEZPEČNÁ ŠKOLA. 
Z úspěšných luštitelů byl vylosován pan 
Jiří Miroslav Knedlík, který dostane dvě 
vstupenky na Zámecké divadlo  – Fimfá-
rum, Lakomá Barka – sobota 26. 08. 2017 
od 18:00 hodin v zámeckém parku v Ost-
rově. Srdečně gratulujeme.

Znění tajenky křížovky z  tohoto čísla 
zašlete nejpozději do 11. 09. 2017 na: me-
sicnik@ostrov.cz, případně doručte do po-
datelny MěÚ Ostrov, Jáchymovská 1 v zale-
pené obálce, označené „Ostrovský měsíč-
ník“. Vždy prosím uveďte své celé jméno 
a kontakt na vás. Ze správných odpovědí 
opět vylosujeme výherce, který získá vstu-
penky na některou z kulturních akcí Domu 
kultury Ostrov. Jeho jméno zveřejníme 
v Ostrovském měsíčníku.

Tvorbu křížovky zajišťuje grafická spo-
lečnost Alfasoft s. r. o.

Mgr. Lucie Mildorfová, šéfredaktorka OM

inzerce

PRODEJ SLEPIČEK

7. ZÁŘÍ 
A 6. ŘÍJNA 2017
OSTROV – u čerp. st. 
BENZINA V 16.00 hod.

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

Při prodeji slepiček – výkup králičích 
kožek – cena dle poptávky. 
Informace: Po–Pá od 9.00 do 16.00 hod. 
Tel.: 601 576 270, 728 605 840 RESCOM s.r.o. – Klínovecká 998, Ostrov – Tel.: 773 690 222 – E-mail: info@rescom.cz – www.rescom.cz

MĚŘICÍ A REGULAČNÍ 
TECHNIKA, PRŮMYSLOVÁ 

AUTOMATIZACE

www.rescom.cz

inzerce




