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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 prosincového čísla je 11. listopadu. 
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: Tadeáš Král

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.

Fotografie na titulní straně: 
Petr Mikšíček

Vážení čtenáři,
podzimní vydání Ostrovského měsíčníku v sobě skrývá spoustu pozvánek na akce 
v Ostrově. Jakoby pořadatelé naznačovali, že podzim nemusí být smutný – právě na-
opak. Věříme, že se si vyberete, ať už jde o křest knihy s ostrovskou tématikou, o zá-
bavné programy, výstavy, divadelní představení, či cvičení pro navození dobré nálady 
a harmonie. Listopad je také ve znamení státního svátku, který pro mnoho lidí jistě 
neznamená jen den volna navíc.
Redakce Ostrovského měsíčníku vám přeje příjemné podzimní dny.

EXPERTNÍ SKUPINA SE INSPIROVALA 
V ZUŠ OSTROV
Expertní skupina Národního ústavu vzdělá-
vání, která plní úkoly MŠMT týkající se roz-
voje uměleckého vzdělání, přijela ve dnech 
22. – 14. 9. pro inspiraci do ZUŠ Ostrov. Od-
borníci vybraní z celé ČR za jednotlivé obory 
a sekce základních uměleckých škol (mimo-
chodem díky svým úspěchům v  literárně 
dramatickém oboru, ale i díky úspěchům 
v manažerské školní oblasti byla za členku 
tohoto odborného týmu vybrána i ředitelka 
ZUŠ Irena Konývková) se zajímali mimo jiné 
i o metodické postupy a vliv vybavenosti li-
terárně dramatického oboru na jeho rozvoj 
a o využívání nových technologií ve výuce li-
terárně dramatického, výtvarného a hudeb-
ního oboru. Jako podklad pro víkendovou 

diskusi sloužila zhlédnutá představení sou-
boru HOP-HOP Ema v režii O. Šulce a Azher 
v režii I. Konývkové a též přednáška Alexan-
dra Šťastného o využívání programu Sibelius 
v hodinách hudební nauky, či prezentace Lu-
káše Lercha o počítačové grafice zařazené 
jako předmět do výuky výtvarného oboru. 
Expertní skupina ocenila skloubení tvorby 
vedoucí k  profesionálnímu uměleckému 
tvaru a  inspirativní pedagogické postupy, 
které usilují o rozvoj každého žáka, a to ve 
všech třech prezentovaných oborech.

Jsme rádi, že naše Základní umělecká 
škola v Ostrově patří svými metodami ke 
špičce v České republice.

MgA. Ondřej Šulc, ZUŠ Ostrov

V OSTROVĚ PROBĚHL SEMINÁŘ 
ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE

V rámci projektu „Místní akční plán roz-
voje vzdělávání v území ORP Ostrov“ (reg. 
č. CZ.02. 3. 68/0.0/0.0/15_005/0000018) 
proběhl v Ostrově 5. října seminář České 
školní inspekce. Tato akce byla spolupo-
řádána s Místní akční skupinou Sokolov-
sko. Lektorkou semináře tematicky za-
měřeného na „Doporučení České školní 
inspekce pro práci škol, školských zaří-
zení a jejich zřizovatelů (příspěvek k im-
plementaci MAP)“ byla Dana Pražáková 
z  kanceláře ústředního školního inspek-
tora. Účast byla velmi hojná, zúčastnilo 
se přes 60 ředitelů, zřizovatelů, pedagogů 
a zástupců MAS z celého Karlovarského 
kraje. Prezentaci ze semináře naleznete 

na stránkách www.mas-krusnehory.cz/
map. Během setkávání Pracovní skupiny 
prevence školního neúspěchu pod vede-
ním Kateřiny Šplíchalové vznikly návody 
pro ředitele a  pedagogy, jak mají řešit 
sociálně–patologické jevy. Tyto manu-
ály naleznete na školském portále www.
huradolavic.cz v  sekci „Ředitel“, záložka 

„Prevence sociálně patologických jevů“. 
Pokud máte zájem zapojit se ještě do pro-
jektu, prosím, kontaktujte projektovou 
manažerku Zuzanu Žitnou (774 724 456, 
zitna@mas-krusnehory.cz) nebo koordi-
nátora partnerství a zapojení veřejnosti 
Evu Urbanovou (730 145 684, urbanova@
mas-krusnehory.cz).

Ing. Zuzana Žitná, Ing. Bc. Eva Urbanová,
MAS Krušné hory, o.p.s.
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PODZIMNÍ NÁVŠTĚVY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA
Se začátkem nového školního roku se zástupci 
ostrovské radnice opět vydali do příspěvko-
vých organizací města. Ve středu 27. září je 
přivítal ředitel Základní školy Ostrov, Májová 
997, Rudolf Radoň. Starostu města Josefa Že-
lezného, 1. místostarostu Petra Šindeláře, 2. 
místostarostku Ilonu Leupold a  členku za-
stupitelstva města Walburgu Mikešovou se-
známil s aktuální situací ve škole. Pro školní 
rok 2017/2018 je zapsáno o 44 žáků více než 
v roce minulém. Pro velký zájem byly otevřeny 
tři první třídy, v nichž je 66 žáčků. Rovněž se 
částečně obměnil personál, do školy nastou-
pili čtyři noví pedagogové. Od pondělí 18. září 
opět probíhá kurs sebeobrany v rámci výuky 
tělesné výchovy. V loňském roce šlo o pilotní 
projekt ve dvou třídách, letos už je zapojeno 
šest tříd. Pro nácvik sebeobrany je vymezeno 
vždy pondělí a úterý jedenkrát za 14 dnů po 
třech hodinách. Do projektu jsou zapojeny 
třídy 3. – 7. ročníku. Žáci si prostřednictvím 
názorných ukázek a výkladů osvojují postupy, 
jak jednat v krizových situacích a především, 
jak jim předcházet. Debata se vedla také o po-
lytechnickém vzdělávání ve škole. Zmíněno 
bylo například technické kreslení v 9. roční-
cích a využívání 3D tiskárny při výuce. Velká 
pozornost byla věnována tématům inkluze 
a podpůrným opatřením. V současné době 
na škole působí šest asistentů pedagoga. Pe-
dagogická intervence (doučování) je posky-
tována ve skupinách maximálně o šesti žácích 
v rozsahu až tří hodin týdně. Pro žáka s přiz-
nanými podpůrnými opatřeními předsta-
vuje vzdělávání ve vyučovacích předmětech, 
v nichž je třeba, aby se zlepšily jeho výsledky 
učení, případně mu je kompenzována nedo-
statečná domácí příprava na výuku. Speciálně 
pedagogická péče je poskytována 18 žákům 
školy. Jedná se o zajištění předmětů speciálně 
pedagogické péče, které jsou zaměřeny na ob-
last logopedických obtíží, řečové výchovy, na 
nácvik sociální komunikace, zrakové stimu-
lace apod. Zmínila se také prevence sociálně-

-patologických jevů.
Po ukončení diskuse o vzdělávání žáků ho-

vořili přítomní například o stavební činnosti 
a rekonstrukci ve škole. Stejně jako v předcho-
zích letech, ani letos o prázdninách ve škole 
neutichnul čilý ruch. Proběhla další etapa re-
konstrukce topné soustavy. Staré nevyhovující 
radiátory byly ve všech třídách jižního křídla 
školy nahrazeny novými. V plánu je vybudo-
vání nové školní dílny, která má vzniknout 
místo současné kotelny. Ještě před prohlídkou 
kotelny se hosté zastavili u novopečených prv-
ňáčků, a poté i u druháků, kteří se právě potý-
kali s příklady z matematiky.

Dále se zástupci města přesunuli do před-
školního zařízení – Mateřské školy Ostrov, Ma-

sarykova 1195. Zde se hostům věnovala ředi-
telka školy Lenka Dienesová, která informovala 
především o počtu tříd a naplněnosti. „Máme 
celkem 7 tříd, předškolní děti jsou ve 3. třídě (25 
dětí), v 7. (27 dětí) a v 6. třídě (4 děti). Celkem 
je v naší škole zapsáno 169 dětí z celkové kapa-
city 183. Naší chloubou je celá MŠ, suterén jsme 
zprovoznili k smysluplnému využívání a jsme 
rádi, že se to podařilo. Nová budova včetně su-
terénu má číslo popisné 1199“, uvedla ředitelka 
Dienesová s tím, že rodiče ještě mohou nechat 
své děti do této MŠ zapsat.

Velký zájem ze strany návštěvníků byl 
o školní zahradu, která se stále zvelebuje. Bu-
dují se chodníky ze zámkové dlažby, po kte-
rých děti jezdí na tříkolkách a koloběžkách. 
Přibývají a obnovují se herní prvky – průlezky, 
houpačky, pískoviště, domečky, hrací koutky, 
kolotoče, houpací zvířátka, malá opičí dráha 
atd. Byly opraveny zahradní altány, sociální 
zařízení a sprchy pro pobyt dětí na zahradě 
v letních měsících. Oplocení školní zahrady 
je nové zatím z poloviny, další etapa se připra-
vuje. Chloubou ředitelky Dienesové jsou zcela 
nově zrekonstruované prostory v suterénu č. p. 
1197. Prostory, dříve ponajímané Apoštolské 
církvi, dnes slouží jako divadelní sál. Další míst-
nost je určena pro rukodělnou činnost (jako 
výtvarná dílna) a další je zasedací místností 
pro porady, jednání, školení apod. Diskuse 
probíhala na téma zdravá výživa dětí, mluvilo 
se také o možnosti zařazovat do přípravy jídel 
regionální suroviny.

Návštěvy školských příspěvkových organi-
zací města pokračovaly v úterý 3. října, kdy 2. 
místostarostku Ilonu Leupold a další pracov-
níky městského úřadu přivítal ředitel Základní 
školy Ostrov, Masarykova 1289, Helmut Har-
zer. Hostům se ochotně věnoval i přesto, že v té 
době vrcholily přípravy na Den otevřených 
dveří atletického stadionu v Ostrově, jehož 
správcem se škola stala.

H. Harzer zavedl hosty na právě probíhající 
workshop v rámci projektu Výuka přírodních 
věd nově, jehož cílem je modernizace výuky 
přírodovědných předmětů. Prostředkem ke 
splnění tohoto cíle je sdílení a prohloubení 
poznatků pedagogů v moderních technikách 

výuky přírodovědných předmětů se zapoje-
ním elektronických měřících zařízení s důra-
zem na kooperaci učitelů a žáků při řešení jed-
notlivých didaktických problémů. Zmíněna 
byla i úspěšná realizace projektu Zlepšujeme 
výuku v rámci výzvy OP VVV – Podpora škol 
formou projektů zjednodušeného vykazo-
vání – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Projekt byl zahá-
jen 1. února 2017 a skončí 31. 1. 2019.

Ředitel Harzer představil také vybavení de-
víti kabinetů. Díky pořízení nového nábytku 
získali pedagogové pro svoji práci důstojné 
zázemí. Kabinety totiž byly dosud vybaveny 
nábytkem z  roku 1980. Na zakoupení kan-
celářského nábytku bylo z rezervního fondu 
školy použito cca 600 000 Kč. ZŠ by však ještě 
potřebovala dořešit otázku výměny velké části 
osvětlení, což konstatoval Státní zdravotní do-
zor Krajské hygienické stanice Karlovarského 
kraje, a dále odhlučení učeben a bazénového 
komplexu. Ohledně osvětlení již zřizovatel 
podnikl první kroky k nápravě tím, že nechal 
zpracovat projektovou dokumentaci. Sa-
motná realizace si vyžádá značnou částku pe-
něz z městského rozpočtu.

Ze základní školy přejeli zástupci města do 
Mateřské školy Ostrov, Palackého 1045. Zde se 
jim věnovala ředitelka školy Šárka Gabrielová. 
Při prohlídce MŠ se především vedla diskuse 
o novele školského zákona a povinnosti před-
školního vzdělávání pro děti, které do konce 
srpna dosáhly pěti let. Povinné předškolní 
vzdělávání probíhá formou pravidelné denní 
docházky v pracovních dnech v rozsahu čtyř 
hodin denně, zpravidla od 8:00 do 12:00. Ve 
dnech školních prázdnin docházka povinná 
není. Dítě má samozřejmě právo pobývat v MŠ 
po celou dobu provozu. Povinností rodičů je 
omluvit nepřítomnost dítěte ve školce. V MŠ 
Palackého je akceptována ústní, telefonická 
i emailová forma omluvy. Podpisem pak ro-
dič informaci potvrdí. Rodiče se také mohou 
rozhodnout plnit předškolní vzdělávání svého 
dítěte formou individuálního vzdělání, bez pra-
videlné denní docházky do MŠ. Toto jsou po-
vinni oznámit ředitelce školy do konce května. 
Vedení MŠ pak rodičům doporučí oblasti, ve 
kterých má být dítě vzděláváno. MŠ má za 
úkol ověřit úroveň takového vzdělávání a pří-
padně rodičům doporučit další postup. Dotazy 
v diskuzi směřovaly také k tématu povinného 
očkování, zdraví dětí v MŠ, či nešvaru docházky 
polonemocného dítěte. Zmíněno bylo každo-
roční preventivní screeningové vyšetření zraku 
dětí speciální diagnostickou videokamerou, 
což rodiče kvitují s povděkem. Závěrečným té-
matem hovoru byly minulé i budoucí investice 
do objektu školky a školní zahrady.

Mgr. Lucie Mildorfová, 
vedoucí odboru kancelář starosty
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NEVIDOMÍ SI UŽÍVALI 
PROHLÍDKU ZÁMKU 
JINÝMI SMYSLY
V pátek 29. září 2017 v rámci dopoledního 
programu festivalu TYFLOART byla pro 
zrakově handicapované z  různých koutů 
naší republiky připravena prohlídka os-
trovského zámku, které se ujal Pavel Čekan 
a později i paní Dvořáková z ostrovského 
Infocentra. Svůj výklad přizpůsobili potře-
bám lidí se zrakovým handicapem, kteří si 
tak mohli „vychutnat“ komentovanou pro-
hlídku některých exponátů i hmatem. Za 
volný čas, který věnovali našim klientům, 
jim patří velké DÍKY. Odpolední program 
TyfloArtu, festivalu lidí se zrakovým handi-
capem, se nesl v tónech hudby a tance, kdy 
jednotlivé zájmové skupiny od Plzně až po 
Kyjov prezentovaly své umění.

Dana Szarková, TC středisko Ostrov

KOLÉBKA NA STARÉ RADNICI PŘIVÍTALA 
JIŽ 350 OBČÁNKŮ
V neděli 1. října proběhlo v obřadní síni 
na Staré radnici jubilejní Vítání miminek. 
Během 5 let sudičky z  Ostrůvku, bývalý 
starosta, nynější zástupce města Pavel Če-
kan, kameramani a  fotografové přivítali 
166 holčiček a 184 chlapečků rozličných 
jmen netradičních Milly, Maya, Teodor, 
Wiliam… i tradičních Václav, Karel, Anička, 
Maruška…

Náš tým věnoval této akci celkem 24 ho-
din svého volného času a desítky dalších na 

její přípravu. Přivítal mezi občánky Ostrova 
12 miminek lektorek rodinného centra, dále 
si Pavel Čekan v roli zástupce města přivítal 
svého synka Vojtíška i vnučku Elišku. Díky 
sponzorům bylo předáno 350 pamětních 
listů, květin, drobných dárků, sady pamět-
ních fotografií, poukázek na dobrou kávu 
z  kavárny Caffíčko, pralinek od Koruna 
pralines. Nemalou částku ve formě třista-
padesáti padesátikorun věnoval osobně 
rodičům Pavel Čekan. Poděkování zaslouží 

i  děti, které zajišťovaly 
menší kulturní program 
a vítaly miminka i  jejich 
rodiče básničkou či pís-
ničkou – Barča, Domča, 
Eliška, Terka, Kubík, Týna 
a Jakub. Na další miminka 
se těšíme v  lednu 2018, 
proto neváhejte a  při-
hlašujte svá miminka na 
email: centrumostruvek@
seznam.cz.

Pavlína Lišková, 
jednatelka RC Ostrůvek

Zajímají vás sociální služby 
a programy v Ostrově?
Nyní máte možnost zúčastnit se rozhodo-
vání o jejich rozvoji v příštích letech.
Sdělte, co vám zde chybí, nevyhovuje, co 
byste chtěli změnit.
MĚSTO OSTROV VYBÍZÍ OBČANY 
MĚSTA K ÚČASTI NA KONZULTACI 
KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB A SLUŽEB JIM BLÍZKÝCH
NÁVRH Komunitního plánu byl zpracován 
za účelem vedení procesu konzultací o roz-
voji a útlumu sociálních služeb a programů 
ve městě Ostrov v letech 2018 – 2022.
Proces konzultací NÁVRHU Komunitního 
plánu probíhá od 23. 10. do 10. 11. 2017.
Po ukončení procesu konzultací bude NÁ-
VRH Komunitního plánu zpracován do fi-
nální verze.
Materiál v tištěné verzi bude dostupný 
na následujících kontaktních místech:
1. Městský úřad Ostrov, odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví, kancelář č. 27
2. Dům kultury Ostrov – infocentrum
3. Městská knihovna Ostrov – studovna
4. U jednotlivých poskytovatelů sociálních 
služeb v Ostrově
Více informací k procesu konzultací a ma‑
teriál v elektronické verzi najdete na webo‑

vých stránkách města www.ostrov.cz – zá-
ložka Témata – Sociální politika – Komunitní 
plánování sociálních služeb
Pokud budete potřebovat další informace, 
kontaktujte nás na adresách, kde budou při-
pomínky shromažďovány:
Jitka Capková, DiS. koordinátor komunit-
ního plánování sociálních služeb, Městský 
úřad Ostrov, odbor sociálních věcí a zdra-
votnictví, telefon: 354 224 859, e-mail: 
jcapkova@ostrov.cz
Michal Polesný, projektový manažer, 
Centrum komunitní práce, Koněvova 
18, Ústí nad Labem, telefon: 603 879 688, 
e-mail: polesny@ckpul.cz

INZERCE
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MISTR VÝROBY
ÚDRŽBÁŘ – TECHNIK

OPERÁTOR VE VÝROBĚ
TEAM LEADER

BUĎ S NÁMI U TOHO

www.tgcz.czprace@tgcz.cz 735 764 965

INZERCE

ZÁŘÍ NA LINCE 150
V září jsme zasahovali celkem u 26 udá-
lostí, z nichž bylo 11 technických pomocí, 
4 úniky látek a požáry, 3 dopravní nehody, 
2 záchrany zvířat a 1 planý poplach a pro-
věřovací cvičení. Na žádost ZZS Ostrov 
jsme v ulici Hornická a S. K. Neumanna 
otevírali byt a v Kollárově ulici jsme po-
máhali s transportem pacienta do sanity. 
Dále bylo nutno otevřít byt na Hlavní 
třídě. V Brigádnické ulici jsme pomohli 
invalidnímu muži, který spadl s postele 
a nemohl se dostat zpět. V lokalitě ryb-
níka Horní štít jsme pomocí tzv. čtyř-
kolky transportovali společně s  jednot-
kou HZS KV pacienta na přístupné místo, 
kde si jej do péče převzal lékař ZZS Ost-
rov. V Klínovecké ulici jsme asistovali při 
vypouštění lampionů, v ul. Májová jsme 
likvidovali biologický odpad na schodišti 
bytového domu a v Merklíně jsme likvi-
dovali sršní hnízdo na půdě rodinného 
domu. Na silnici do Jáchymova jsme od-
stranili padlý strom přes vozovku. Převá-
želi jsme do nemocnice v KV osobu, která 
se zranila při soutěžení v požárním útoku 
u  nás na stanici. Dále jsme na Velkém 
rybníku zachraňovali dvě labutě, které 
byly omotány vlascem. V Hornické a Li-

dické ulici jsme likvidovali únik provoz-
ních náplní z vozidla a s jednotkou SDH 
Hroznětín uniklou naftu na silnici mezi 
Odeří a Merklínem. K likvidaci neznámé 
látky z převrácené nádoby na nákladním 
vozidle na průmyslové zóně jsme byli 
vysláni společně s  jednotkami HZS KV 
a HZS ChZ Sokolov. Po průzkumu bylo 
zjištěno, že se jedná o látku určenou pro 
textilní průmysl. K likvidaci požáru elek-
troinstalace na Jáchymovské ulici jsme 
byli povoláni společně s jednotkami HZS 
KV a SDH Hájek. K požáru bytu v karlo-
varské Jižní ul. jsme vyjeli společně s jed-
notkami HZS KV a  SDH Tašovice, jed-
nalo se o potraviny na plotně, dále jsme 
zasahovali v ul. Západní v KV Aréně v K. 
Varech, kam byla povolána i  jednotka 

HZS Sokolov. Na místě bylo zjištěno, že 
se jedná o planý poplach. S  jednotkou 
HZS KV jsme zasahovali u dopravní ne-
hody dvou osobních vozidel, kde došlo 
ke zranění dvou osob, dále pak na ob-
chvatu Hroznětína, kde se také srazila 
dvě osobní auta a  došlo ke zranění tří 
osob, a na silnici č. I / 6 došlo k nehodě 
kamionu. Naši spolupráci si vyžádala Po-
licie ČR v případě, kdy bylo třeba nasvítit 
místo nálezu ohořelého auta mezi Dami-
cemi a Krásným Lesem.

K požáru lesa ve vojenském prostoru 
Hradiště  – Mětikalov byly vyslány jed-
notky VHJ Hradiště, HZS KV, Toužim, So-
kolov, ChZ Sokolov, Kraslice, Cheb, Aš, 
Mariánské Lázně, dále pak HZS Kladno, 
Slaný, Říčany, Rakovník, Klatovy, Pl-
zeň – Košutka a Slovany a jednotky SDH 
Stružná, Verušičky, Bochov, Toužim, Ta-
šovice, Hájek, Teplá, Potůčky, Abertamy, 
Nejdek, Kyselka, Vintířov, Kynšperk nad 
Ohří, Horní Slavkov, Habartov, Dolní 
Žandov, Oloví, Chodov, Rotava, Březová 
(SO), Maštov (ÚL). Na místě bylo zjištěno, 
že se jedná o prověřovací cvičení Forest 
Fires.

Za JSDH Ostrov Milan Kuna
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ZÁZNAMY MĚSTSKÉ POLICIE
8.  9. v  21:00 přijala hlídka MP oznámení 
o muži, který leží pod stromem v ullici Kruš-
nohorská. Hlídka na místě zjistila, že se ozná-
mení zakládá na pravdě. Strážníky bylo zjiš-
těno, že muž má na hlavě tržnou ránu, a proto 
mu byla na místo přivolána RZS. Před příjez-
dem RZS byla na místě provedena dechová 
zkouška na zjištění alkoholu v dechu onoho 
muže s výsledkem 2,54 promile. RZS se ná-
sledně dostavila na místo, kde provedla vy-
šetření muže. Následně byl muž převezen do 
nemocnice v Karlových Varech na šití tržné 
rány na hlavě.
9. 9. v 9:10 bylo strážníky přijato oznámení od 
ženy, která sdělila, že v ulici Halasova u kontej-
nerů, které jsou u vchodové branky do MŠ, leží 
na zemi umístěná návnada s jedem proti hlo-
davcům. Hlídka MP po příjezdu na místo na-
lezla u kontejnerů na tříděný odpad otevřenou 
nádobu s jedem proti hlodavcům. Vzhledem 
k tomu, že se jednalo o nebezpečnou látku, 
byla krabice s jedem hlídkou sebrána. Dále byl 
vyrozuměn pracovník deratizace, který sdělil, 
že si krabičku s jedem během týdne vyzvedne 
a že netuší, kdo by jí ke kontejnerům mohl 
umístit. Do té doby byl jed uschován na slu-
žebně MP.
14. 9. v 17:50 přijali strážníci oznámení od 
pracovníka MP Ostrov obsluhy kamerového 
systému, že se v altánku v Klášterní ulici zdr-
žuje pět mladíků, kteří si sedli do prostoru 
oken a okopávají zde zeď. Na místo okamžitě 
vyjela hlídka, která na místě zjistila, že ze strany 
mladíků došlo k  poškození fasády altánku. 
Hlídkou MP byla na místě pořízena fotodoku-
mentace a totožnost mladíků, kteří se na místě 
přiznali. Mladíci byli za své chování po zásluze 
řešeni dle zákona.

15. 9. v 0:35 přijala hlídka MP Ostrov ozná-
mení formou SMS od hasičů Ostrov o spad-
lém stromu přes silnici ve směru z Horního 
Žďáru na Jáchymov. Po příjezdu byl hlídkou 
MP nalezen spadlý strom na pozemní ko-
munikaci cca 150 metrů za Horním Žďárem. 
Hlídka MP v místě provedla usměrňování do-
pravy a pomohla hasičům při odklízení spad-
lého stromu, které trvalo asi 45 minut.
16.  9. v  7:25 bylo přijato telefonické ozná-
mení od muže s tím, že v ul. Štúrova, v domě 
ve vchodě, spí nějaký bezdomovec, který by 
se měl nacházet v horním patře. Po příjezdu 
na místo hlídka MP zjistila, že se ve vchodě 
nachází spící 18letý mladý muž, který byl hlíd-
kou vzbuzen, ztotožněn a následně vykázán ze 
vchodu. Bylo mu také doporučeno, aby se již 
v žádných vchodech nezdržoval.
24. 9. v 19:50 byla strážníky přijata žádost 
o pátrání po pacientovi, který měl vycházku 
z psychiatrického oddělení od 17:30 a od té 
doby se nevrátil a nikdo jej neviděl. Léčí se se 

schizofrenií, je uzavřený, často 
slyší hlasy a  může být nebez-
pečný zejména sám sobě. Hlídka 
MP ihned začala pátrat v kata-
stru města po muži dle popisu 
lékaře. V čase 21:50 byl nalezen 
muž odpovídající popisu, jak 
sedí v ul. U Nemocnice mezi za-
parkovanými vozidly. Muž po vy-
zvání hlídky okamžitě prokázal 
totožnost, která byla identická 
s popisem, který sdělil lékař. Muž 
s hlídkou komunikoval, pouze 
si stěžoval, že je mu špatně, pro-
tože vypil příliš mnoho alkoholu. 
Hlídka na místo po domluvě 

s psychiatrií přivolala RZS, která převezla schi-
zofrenika zpět na oddělení psychiatrie. Na žá-
dost RZS byl jeden strážník poskytnut jako do-
provod do nemocnice Ostrov, kde si pacienta 
již převzal personál psychiatrie.
26.  9. v  0:01 hodin bylo přijato oznámení 
od ženy o rušení nočního klidu a buzení ve-
řejného pohoršení před ubytovnou v  ulici 
Krušnohorská. Hlídka se dostavila na místo 
k ubytovně, kde uvedený muž z oznámení 
rušil noční klid hlasitým projevem a skutečně 
budil veřejného pohoršení pod vlivem alko-
holu povalováním se na chodníku. Na místě 
byla provedena dechová zkouška s výsledkem 
2,46 promile alkoholu v dechu. Jelikož muž ne-
byl schopen chůze a stal se nebezpečným sám 
sobě, byl převezen na PASZ Sokolov, kde byl 
hospitalizován. Snad si své jednání příště roz-
myslí.

Ladislav Martínek
Městská policie Ostrov, Mírové nám. 733

Tel. 353 615 880, 777 766 074, straznik@ostrov.cz

ATLETICKÝ STADION V OSTROVĚ OFICIÁLNĚ UVEDEN DO PROVOZU
Záměr vybudovat v Ostrově důstojný stánek 
pro královnu všech sportů – atletiku – má 
za sebou poměrně dlouhou a strastiplnou 
historii. Myšlenka, že by se z městského roz-
počtu podpořila a uskutečnila výstavba no-
vého víceúčelového sportoviště, se zrodila 
v hlavách členů místního atletického oddílu 
s vydatnou podporou zastupitelstva města 
před mnoha lety.

Atletika má v  Ostrově velmi dlouhou 
tradici. Za její vznik vděčí Václavu Šrámkovi 
a  jeho nástupci Miroslavu Kitzbergerovi. 
V současné době má pět trenérů, dnes jsou 
skloňována jména Evy Zekuciové a  Petra 
Pavelky. Oddíl má přes 100 atletů a za dobu 
své existence zaznamenali jeho členové řadu 
úspěchů v krajských, republikových i mezi-
národních soutěžích.

Ve středu 4.  října tedy byl po dlouhých 
letech úvah oficiálně zpřístupněn nejen atle-
tický ovál o délce 333,33 m se šesti drahami, ale 
také sektor pro vrhačské disciplíny – vrh koulí, 
hod diskem, oštěpem a kladivem, skokanský 
sektor pro skok do dálky, skok vysoký a skok 
o tyči a multifunkční plocha pro míčové hry – 
basketbal, volejbal ad. Zázemí pro aktivity at-

letického oddílu tvoří bezbariérové šatny pro 
muže a ženy, dále sociální zázemí pro tělesně 
postižené s kapacitou 2 x 40 osob, klubovna, 
sklad náčiní a nářadí. Součástí je strojovna te-
pelného čerpadla pro vytápění objektu a pří-
pravu teplé vody.

Realizace díla byla zahájena v září minu-
lého roku, dokončena a předána zadavateli 
byla v červnu 2017. Celkové náklady včetně 
přípravy stavby a demolice stály městskou 
pokladnu 50 660 000 Kč. Projekt vypracovala 
společnost BPO s. r. o. a zhotovitelem stavby 
byla společnost ALGON a. s.

Předchozí vedení města i to současné má 
velkou zásluhu na tom, že proměnilo projekt 
v další chloubu, kterou se Ostrov může pyšnit.

Mgr. Lucie Mildorfová, 
vedoucí odboru kancelář starosty

Foto: archiv MP



7www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz

AKTUALITY

LETOHRÁDEK OSTROV – OHLÉDNUTÍ ZA VÝSTAVNÍ SEZÓNOU 2017
V  neděli 1.  října Letohrádek Ostrov ofi-
ciálně ukončil výstavní sezónu 2017. Co 
všechno se letos událo?

Na jaře letohrádek zcela ovládlo kon-
ceptuální umění. Působivá site-specific 
instalace INVENTURA JEDNOHO Domi-
nika Langa, předního českého konceptu-
ální sochaře a pedagoga na Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové v  Praze rozehrála 
dialog s barokní architekturou letohrádku. 
Druhou jarní výstavou byl jedinečný pro-
jekt významného českého kurátora Radka 
Wohlmutha s názvem EXPOZICE. Radek 
Wolhmuth oslovil osm současných vý-
tvarných umělců a  pověřil je tvorbou 

„nové stálé expozice“ podle klasického 
rozčlenění prostorů na hradech či zám-
cích, přičemž velký důraz byl kladen na 
souvislosti s historií ostrovského panství. 
Krištof Kintera připravil Galerii předků, 
Eugenio Percossi Memento mori, Patrik 
Hábl Čínský salónek, Šárka Koudelová 
Barock Juwel im Schwarz und Rot, Ond-
řej Basjuk Ztracenou komnatu, Petr Nikl 
Komnatu skleněného prince, Jana Ka-
salová Geo-grafický kabinet a  Markéta 
Hlinovská Lovecký salónek. Tento nový 
prohlídkový okruh přilákal také školní 
skupiny především z ostrovských základ-
ních škol. Programu se zúčastnilo 18 škol-
ních skupin, tedy téměř 250 žáků. Výstava 
Expozice pracovníky galerie také inspi-
rovala k  letošnímu ročníku ZAHRADNÍ 
SLAVNOSTI, tradičnímu dnu otevřených 

dveří galerie. Pro širokou veřejnost bylo 
připraveno několik výtvarných dílen ode-
hrávajících se přímo ve výstavě. Zahradní 
slavnosti se zúčastnilo cca 100 osob.

V  neděli 8.  července proběhl již tra-
diční HISTORICKÝ PIKNIK, který se usku-
tečnil ve spolupráci s  Domem kultury 
Ostrov a za podpory města Ostrov, při-
čemž byl součástí projektu Propagace 
turistických cílů měst Ostrov a  Kurort 
Oberwiesenthal, který je spolufinanco-
ván Evropskou unií v rámci Fondů malých 
projektů. Zámecký park ovládli artisté, 
hudba, divadlo, výtvarné dílny aj., vše 
spojovalo téma cirkusu. Historického pik-
niku se zúčastnilo rekordních 750 osob. 
Na konci července byly zahájeny nové 
výstavy – kromě VÝSTAVY VE STÍNU ŠA-
PITÓ / Cirkusové motivy ze sbírek Gale-
rie umění Karlovy Vary, také dvě výstavy 
mladých současných umělců – malířky 
PETRY BUZKOVÉ PJOTRY a  grafika LU-
KÁŠE TŮMY.

Příměstský výtvarný tábor se tento-
krát pro velký zájem uskutečnil ve dvou 
srpnových termínech. Program byl inspi-
rován cirkusovou tématikou a novinkou 
v letošním ročníku byly mimo tradičních 
výtvarných a rukodělných technik také 
aktivity pohybové.

16.  září se letohrádek připojil k  osla-
vám Dnů evropského dědictví – za pod-
pory Karlovarského kraje a ve spolupráci 
s městem Ostrov. V závěru celodenního 

programu byla otevřena výstava Sbírka 
porcelánu Střední uměleckoprůmyslové 
školy Karlovy Vary. Tato výstava před-
stavuje unikátní sbírku porcelánu od 
počátku 19. do poloviny 20. století. Za-
stoupeny jsou významné porcelánky Kar-
lovarského kraje, mimo jiné i ostrovská 
porcelánka Puls, ale k vidění jsou i ukázky 
světové produkce. Výstava je připravena 
jako stálá expozice, kdo tedy v září nestihl 
výstavu navštívit, může ji navštívit příští 
výstavní sezónu případně i mimo sezónu 
dle předchozí telefonické domluvy.

Letohrádek Ostrov v  posledních ně-
kolika letech rozšířil svou činnost i mimo 
výstavní sezónu. V jarních měsících před 
oficiálním otevřením galerie probíhaly 
výtvarné dílny pro školní skupiny a pro 
seniory studující při Základní umělecké 
škole Ostrov. Ještě před výstavní sezónou 
se uskutečnilo 23 doprovodných pro-
gramů, kterých se zúčastnilo 472 osob. 
Ani oficiální uzavření výstavní sezóny 
není důvodem k  zimnímu spánku. Při-
praveny jsou galerijní animace a výtvarné 
dílny pro školní skupiny i pro širokou ve-
řejnost. Velmi se těšíme, že se s  někte-
rými z vás potkáme ještě na podzim na 
některém z našich nabízených programů. 
Více informací na našich webových a fa-
cebookových stránkách.

Mgr. et MgA. Zdeňka Bílková, 
vedoucí kurátorka Letohrádek Ostrov, 
pobočka Galerie umění Karlovy Vary

Jak firmy hýčkají své lidi? WITTE!
OSTROV 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
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AKTUALITY

PROBÍHÁ VÝZNAMNÝ VÝZKUM ČESKÉ SPOLEČNOSTI
Vybrané domácnosti města Ostrov budou 
přizvány k účasti na významném vědeckém 
výzkumu, který přinese dosud neznámé po-
hledy na společenské vztahy v české společ-
nosti. Výzkum v rámci Mezinárodního pro-
gramu sociálního výzkumu ISSP připravili 
odborníci z Akademie věd ČR a bude v něm 
osloveno 4500 náhodně vybraných domác-
ností z celé ČR. Dotazování realizují vyško-
lení tazatelé společnosti MEDIAN. Vybrané 
domácnosti v našem městě / městské části 
by měli navštívit poprvé v  termínu do 
10. 11. 2017 a pak znovu v dalších termínech 
až do konce listopadu 2017.

Výzkum je anonymní a pořádají ho re-
nomované vědecké instituce. Poznatky bu-
dou sloužit českým i zahraničním vědcům 
a mohou být základem pro zlepšování so-
ciální politiky. Vyplnění dotazníku s tazate-
lem trvá přibližně 40 minut. Účastníci vý-
zkumu obdrží malý dárek.
Informace o výzkumu
Sociologický ústav Akademie věd ČR ve 
spolupráci s českou nezávislou výzkumnou 
společností MEDIAN provádí prestižní še-
tření Mezinárodního programu sociálního 
výzkumu (ISSP). Nejedná se o  komerční, 
ale o  významný akademický/vědecký vý-

zkumný program, v jehož rámci probíhají 
každoročně šetření na různá témata už více 
než 30 let. V současné době se ISSP účastní 
45 zemí z celého světa.

Cílem šetření je získat dosud chybějící 
informace o  rodinných a  společenských 
vazbách obyvatel ČR. Získané statistiky po-
slouží k rozvoji poznání české společnosti 
v  oblasti sociologie, politologie a  ekono-
mie a budou zdrojem veřejných výstupů 
o  stavu a  směřování české společnosti. 
Data ze všech zemí účastnících se šetření 
budou veřejně dostupná zdarma. Umožní 
tak i  lépe srovnávat společenské vazby 
v naší zemi se situací v dalších zemích ve 
světě. Abychom získali reprezentativní ob-
rázek o názoru Čechů a Češek, je důležité 
dotazovat členy náhodně vybraných do-
mácností. Některé domy/byty ve Vaší obci 
byly náhodně vybrány, aby se někteří čle-
nové domácností v nich zúčastnili tohoto 
výzkumného šetření. Dotazování ve většině 
případů trvá 40 minut.

Tazatelé navštíví vybrané domácnosti 
ve Vaší obci v období od 15. 9. do poloviny 
listopadu. Dotazování probíhá osobním 
rozhovorem. Tazatelé se prokáží průkazem 
tazatele. Otázky se týkají každodenního 

života, hodnot a názorů českých občanů – 
nevztahují se konkrétně k Vaší obci. Odpo-
vědi jsou zcela anonymní, všechny údaje 
budou použity pouze v rámci souhrnných 
údajů a  je vyloučeno jakékoliv zneužití 
osobních informací. Svou účastí ve vý-
zkumu se domácnosti k ničemu nezavazují.

Agentura MEDIAN, která realizuje sběr 
dat, je členem sdružení českých výzkum-
ných agentur SIMAR (www.simar.cz) a do-
držuje všechna etická pravidla pro realizaci 
výzkumů.

Pokud si přejete získat další informace 
o výzkumu, kontaktujte agenturu MEDIAN 
na telefonním čísle 225 301 639. Veškeré 
otázky Vám rádi zodpovíme. Pokud máte 
konkrétní dotazy ohledně dotazování, ad-
res, aj. můžete také napsat zprávu na adresu 
spolecenskevztahy@median.cz

www.issp.org
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SPŠ OSTROV – PARTNERSKÁ ŠKOLA ČEZ
Partnerství s  regionálními zaměstnavateli, 
vysokými školami, spolupráce na různých 
výzkumných projektech apod. přináší našim 
studentům nejen možnost seberealizace a od-
borného růstu, ale i úspěšnější profesní start. 
Jedním z  našich posledních partnerských 
úlovků se stala Skupina ČEZ, s níž v  rámci 
oboru Elektrotechnika sice spolupracujeme již 
řadu let, ale teprve nyní jsme se stali oficiálním 
smluvním partnerem náborového projektu 
pro obor Silnoproudá elektrotechnika. Na to, 
co takové smluvní partnerství obnáší, jsme se 
zeptali Zdeňky Škrdlantové: „Asi nejznámější 
jsou maturity ČEZ, které v průběhu roku ab-
solvujeme celkem tři. Jedná se o jednodenní 
i  vícedenní akce, které seznamují studenty 
s  provozem, technologiemi i  jednotlivými 
pracovišti atomových i tepelných elektráren, 
a prověřují jejich nově získané znalosti.“ Před 
pár dny se vrátila naše školní delegace z kla-
denského provozu, kde pronikala do tajů roz-
vodu elektrické energie. ČEZ již neprahne jen 
po našich elektrotechnicích, ale na jeho akce 
vozíme i studenty oboru Technické lyceum, 
Strojírenství a Informatika, všichni tito naši ab-
solventi mohou v ČEZ na různých pozicích na-
jít svou budoucnost. Právě Kladno je takovým 
malým rájem pro informatiky a to ve spojení 

s moderními technologiemi používanými pro 
sběr dat o spotřebě a výrobě elektrické energie, 
které mají přímý dopad na zapojení fotovol-
taiky či větrných elektráren do systému výroby 
a odběru energie.

„Novinkou letošního roku je soutěž vypsaná 
pro několik vybraných škol – v regionu jsme 
jediní – pro studenty 1. až 3. ročníku oboru 
Elektrotechnika se zaměřením na silnoproud 
organizovaná divizí ČEZ Distribuce, kde jsou 
pro účastníky připraveny velmi zajímavé ceny, 
například vítěz obdrží šek v hodnotě 16 tisíc 
korun. V podstatě jde o to, aby žák v rámci 
svého studia na naší škole dosáhl co možná 
nejlepších výsledků, aby navázat spolupráci 
s ČEZ a aby si po maturitě zajistil zaměstnání či 
vysokoškolské stipendium právě u ČEZ,“ uza-
vírá Z. Škrdlantová.

Pokud vás zajímají další možnosti našich 
studentů, či zvažujete studium na naší škole, 
neváhejte a zavítejte k nám na Den otevřených 
dveří ve čtvrtek 7. prosince 2017 mezi 12.00 – 
17.00 hodinou. Vaše všetečné dotazy rádi zod-
poví naši erudovaní pedagogové a školou vás 
provedou ochotní studenti. Bližší informace 
o radostech a strastech naší školy najdete na 
facebooku či webových stránkách.

Mgr. Lenka Bardová, SPŠ Ostrov

ADRENALINOVÁ 
NĚMČINA
Pokud chcete přijít na chuť němčině, roz-
hodně se staňte žáky SPŠ Ostrov. Marcel 
Biskup s námi již několik let vyjíždí do zábav-
ných parků v Německu, a nejinak tomu bylo 
i 5. října 2017. Cíl cesty zněl Heidepark v Sol-
tau. Člověk míní a přírodní živly mění. Díky 
bouři Xavier jsme se nakonec ocitli v Europa 
Parku ve městě Rust u Freiburgu. Světe, div 
se – nikdo z účastníků neprotestoval.

Na místě jsme byli hodinu před otvírač-
kou. Učitelé nám rozdali vstupenky a  my 
jako zběsilí běželi do front, abychom stihli 
stát mezi prvními v řadě na svou oblíbenou 
atrakci. No nedivte se. Na některých stano-
vištích se vytvářely i čtyřicetimetrové šňůry. 
Musím zdůraznit, že první hodina a půl byla 
skvělá – málo lidí, počasí na mikinu, a když 
vylezlo sluníčko, stačilo i  tričko. Pak už to 
bylo na silné lokty a svatou trpělivost. Žádná 
z těchto překážek nám nebránila v hecování 
se a zkoušení těch nejzběsilejších atrakcí. Eu-
ropa Park je proslulý horskou dráhou Silver 
Star s rychlostí 127 km/h a výškou až 73 m. 
My jsme se nadchli pro horskou dráhu ve 
tmě nebo dráhu Blue Fire, kde zrychlení do-
sahovalo 100 km/h za 2,5 vteřiny. A jestli si 
myslíte, že jsme na počasí vyzráli, tak se mý-
líte. Asi 30 minut po odjezdu se spustil liják, 
který nás provázel po celou cestu domů, kam 
jsme dorazili asi s hodinovým zpožděním. 
Postáli jsme si v zácpách, popojížděli jsme 
rychlostí šneka, ale to nikomu nevadilo, pro-
tože vyplavený adrenalin nás činil šťastnými.

Aleš Míča, S2 – SPŠ Ostrov

ZAHÁJENÍ BAVORSKO‑ČESKÉHO 
VÝMĚNNÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018
Letošní Bavorsko-český výměnný školní rok 
byl slavnostně zahájen 26.  září v  Egerland-

-Kulturhaus v Marktredwitz, kde se sešli jeho 
organizátoři a aktéři jak z české, tak i z bavor-
ské strany. Vzácným hostem byla Generální 
konzulka České republiky v Mnichově Kris-
tina Larischová. Projekt, který organizuje Eu-
regio Egrensis, umožňuje studentům českých 
středních škol a gymnázií strávit školní rok na 
partnerských gymnáziích v Bavorsku. Během 
22 let využilo tuto možnost již více než 550 
středoškoláků z  celé České republiky. Jsme 
velice rádi, že k partnerům tohoto projektu se 

může řadit také naše škola. Mezi 24 studenty 
středních škol z Karlovarského, Plzeňského 
a Libereckého kraje, kteří stráví letošní školní 
rok na bavorských gymnáziích, jsou i ostro-
vští gymnazisté Linda Krausová, Marek Kun-
zmann a Martin Nejedlý. Všichni již úspěšně 
začali své studium na Luisenburg-Gymnasium 
Wunsiedel. Na setkání v Marktredwitz, kte-
rého se kromě českých studentů zúčastnili 
také jejich rodiče a pedagogové z mateřských 
českých škol, se společně se svými českými 
spolužáky z ostatních bavorských gymnázií 
podělili o první zkušenosti a dojmy ze studia 

a  života v  Bavorsku. Jejich vy-
stoupení proběhla v německém 
jazyce. Třídní profesorka našich 
studentů Jitka Brychtová s po-
těšením konstatovala, že jejich 
němčina zaznamenala výrazný 
pokrok.

Lindě, Markovi i Martinovi 
držíme palce a přejeme hodně 
štěstí a úspěchů nejen při stu-
diu, ale i v osobním životě.

Mgr. Jiří Fresser,
zástupce ředitele Gymnázia OstrovLinda, Marek, Martin | Foto archiv gymnázia

Příprava k horolezení | Foto – archiv SPŠ

S úsměvem vzhůru | Foto – archiv SPŠ
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ZŠ KRUŠNOHORSKÁ OSTROV
Žáci speciálních tříd v novém školním roce 
pokračují v zavedených činnostech, které se 
zaměřují na sběr papíru a kartonu, třídění 
odpadového materiálu, návštěvy knihovny, 
ekocentra, MDDM.

Svoji fyzickou zdatnost budou utužovat 
pobytem na novém atletickém stadionu, 
plaváním v  plaveckém bazénu a  poby-
tem v solné jeskyni. I ostatní žáci školy se 
rovněž aktivně zapojili do sběru papíru 
a ostatních akcí školy. V září proběhl na 
škole projektový den – Den jazyků, pod 
patronátem L. Staňkovské. Žáci jednot-
livých tříd seznámili ostatní spolužáky 
se zvyky, tradicemi a jazykem vybraného 
státu. V říjnu reprezentovali školu žáci Š. 
Šandor, D. Mártha, J. Dido, Marcel Tomko, 
Marek Tomko, J. Dvořák, A. Janová, N. Bílá, 
L. Broulíková a J. Vargová účastí na tradič-
ním „Schodoběhu“ v K. Varech. Proběhlo 
také krajské kolo v orientačním běhu. Pa-

tronkou celé akce byla A. Čermáková. Po-
děkování patří všem, kteří pomáhali při 
organizaci soutěže. Celou akci financoval 
Karlovarský kraj. Letos se běhu zúčastnili 
žáci z naší školy, K. Varů, Toužimi a Cho-
dova. Prvenství obhájila naše škola a to 1. 
místem v kategorii ml. žáků, které získal D. 
Gojda, 2. místo obsadil J. Dido. V kategorii 
ml. žákyň vybojovala prvenství G. Gábo-
rová, 2. místo obsadila M. Janová. V  ka-
tegorii starších žáků zabojoval a 1. místo 
získal R. Kováč, 2. místo J. Dvořák, 3. místo 
A. Gábor. V kategorii starších žákyň získala 
zlatou medaili K. Márthová a bronzovou si 
odnesla S. Emingerová.

Díky Karlovarskému kraji navštívili žáci 
Ekocentrum v Chebu, kde pro ně byl při-
praven program nazvaný „Chleba“ a „Včela“. 

Žáci si zopakovali učivo z  živočišné říše, 
z  botaniky, poznávali různé druhy obilí 
a posléze si sami upekli chleba, který se jim 
opravdu vydařil.

Rovněž pokračují i naše návštěvy Eko-
centra, MK a Letohrádku v Ostrově. Zdeňka 
Bílková si pro žáky připravila velmi zajíma-
vou besedu o výstavě s názvem „Ve stínu ša-
pitó“ a „ Zátiším“. Po zhlédnutí výstav a be-
sedě si žáci výtvarnou technikou – grafikou 
sami zhotovili různé postavy z cirkusu.

Mezi tradiční soutěže patří i účast na-
šich žáků v soutěži „Hrajeme si s odpady“, 
vyhlašovanou Karlovarským krajem. Pro 
1. stupeň bylo vyhlášeno téma „Květinová 
váza“ a pro 2. stupeň „Sci – fi květiny“. V le-
tošním roce reprezentují již poněkolikáté 
naši školu žáci VII. třídy J. Kopecké s dílem 
nazvaným Symbióza, žáci IV. třídy L. Arnol-
dové s vitráží z plastů a oddělení školní dru-
žiny A. Čermákové s dílem nesoucím název 

„Váza“. Samozřejmostí je i naše účast na dal-
ším ročníku FFOH, na který se žáci každo-
ročně velmi těší. Na loňský školní projekt 
o historickém Ostrově na téma sgrafitová 
domovní znamení navazuje i  letošní pro-
jekt a to „Ostrov za ostnatým drátem“. Pro-
jekt zahrnuje i přednášku historika Tomáše 
Arnolda o Věži smrti. Žáci se seznámí s těž-
kým životem politických vězňů, některými 
objekty dolů v Jáchymově a celý projekt za-
vrší návštěva současné Věznice v Ostrově.

Mgr. Jana Kopecká 
ZŠ Krušnohorská, Ostrov

ZUŠ OSTROV – ÚSPĚCHY VÝTVARNÉHO OBORU
V říjnu získal výtvarný obor několik oce-
nění ve výtvarných soutěžích. Žáci Hany 
Vaculíkové se v celostátním kole výtvar-
ných oborů soutěže základních umělec-
kých škol České republiky „Oči dokořán 
2017“ umístili ve Zlatém pásmu s výtvar-
nou řadou Skrývání a odkrývání OČIMA, 
zatímco s výtvarnou řadou Skrývání a od-
krývání RUKAMA se umístili v pásmu Stří-
brném (obojí v kategorii prací žáků 7-13 
let). Žákyně Lukáše Lercha Barbora Vál-
ková a Barbora Břečková pak v téže sou-
těži získaly Čestné uznání za svůj komiks 
Vánoční mše mrtvých v kategorii fotogra-
fické tvorby. Žákyně výtvarného oboru se 
mohly zúčastnit slavnostního předání 
ceny Madame Humanité v Akademii věd, 
která se uděluje za kulturní a uměleckou 
činnost a  za podporu humanistických 
a vzdělávacích programů pro děti a mlá-
dež ve světě. Práce oceněných slečen, tedy 
jmenovitě: Tygr Aleny Pincové, Moje Ka-

marádka Elišky Gornátové a Krajina Šárky 
Novotné budou zároveň vystaveny na 
mezinárodní výstavě pořadatelské spo-
lečnosti.
Žáci a žákyně ocenění Zlatým pásmem 
(Skrývání a odkrývání OČIMA):
Helena Bratršovská, Hana Grausová, Jose-
fina Kozohorská, Marie Kozohorská, Adéla 
Luncarová, Anna Machková, Josef Mulač, 
Mariana Nejedlá, Magdaléna Nováčková, 
Viktorie Stekerová, Běla Vaculíková, Anna 
E. Burešová, Viktorie Goldmanová, Jaroslav 
Janecký, Jakub Krejčí, Petra Linhartová, Pa-
tricie Luxová, Daniela Mašková, Marie Maš-
ková, Zuzana Syptáková, Vojtěch Vaculík, 
Johana Vaculíková, Kateřina Appeltaue-
rová, Albert P. Bergman, Agáta Brettová, 
Tereza Čiháčková, Štěpánka Dirbáková, To-
máš Frýzl, Lucie Frýzlová, Victorie Krausová, 
Jan Michlík, Apolena Stiborová, Jolana Sti-
borová, Karolína Šafářová, Bára Vlašímská, 
Karolína Vlašímská, Viktorie Vondráčková

Žáci a  žákyně ocenění Stříbrným pás‑
mem (Skrývání a odkrývání RUKAMA):
Ema Chochelová, Eliška Ježková, Martin 
Kňava, Kristýna Kotlánová, David Mrázek, 
Vendula Mynářová, Matěj Smrt, Vojtěch 
Smrt, Nicol Říčanová, Daniela Schrámková, 
Vojtěch Vaníček, Viktorie Vorlíčková, Bar-
bora Davidová, Dinh Nam Hai, Veronika 
Hanousková, Hedvika Chochelová, Tereza 
Jeníčková, Hana Kišová, Kateřina Krejčová, 
Barbora Nikrmajerová, Julie Slámová, Petra 
Štefková, Daniela Třeštíková, Veronika Žal-
ská, Emma Bečková, Vanessa Berková, Vero-
nika Brožíková, Kristýna Dědečková, Tereza 
Krejzová, Anežka Vaculíková, Julie Hanze-
lová, Anna Hechtová, Anna Hloušková, 
Monika Kamarádová, Viktorie Kapsová, 
Barbora Mackeová, Sebastian Merhulík, 
Pavlína Motlíková, Šárka Šťastná, Kristýna 
Troblová

Gratulujeme.
MgA. Ondřej Šulc, ZUŠ Ostrov
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POZVÁNKY OBLASTNÍ 
CHARITY OSTROV
Odpolední čaje pro seniory
V rámci této dobrovolnické aktivity, která 
byla zahájena v září roku 2015, má možnost 
přijít mezi nás každý senior, který nechce 
být pořád jen sám:
• Kam? Do bezbariérově upravených pro-

stor Klubovny (v objektu bývalé Městské 
knihovny, Lidická 1036, Ostrov, vstup 
hlavním vchodem z ulice),

• Kdy? Každé první úterý v měsíci, vždy od 
14:00 – 16:00 hodin

• Co vás všechno čeká? Především útulné 
a příjemné prostředí s náplní a atmosfé-
rou, která bude ovlivněna vámi samot-
nými, ale také vašimi zájmy, podněty a ži-
votními zkušenostmi.

Přijďte si zacvičit jógu
Oblastní charita Ostrov vám nabízí mož-
nost zúčastňovat se cvičení jógy v rámci 
naší dobrovolnické aktivity. Jóga pro kaž-
dého je pro pokročilé, každé úterý od 18:00 
hodin, v  prostorách Klubovny – Lidická 
1036, Ostrov (hlavním vchodem z ulice, ob-
jekt bývalé Městské knihovny).

Co vás všechno čeká? Cviky zaměřené 
proti bolestem v zádech, ale také na posí-
lení krční, hrudní a bederní páteře, dechové 
cvičení, relaxace – úžasné uvolnění těla 
a mysli. S sebou je třeba si vzít karimatku 
nebo deku, tepláky a teplé ponožky.

Mgr. Tomáš Fexa, 
ředitel Oblastní charity Ostrov, 

www.ostrov.charita.cz

POZVÁNKY KLUBU 
ČESKÝCH TURISTŮ
Kalendář veřejných turistických 
akcí v listopadu
04. 11. Karlovarsko: Ze Žalmanova 
do Dubiny
11. 11. Krušné hory: Z Rotavy za 
zkamenělými výtvory přírody
17. 11. Přírodní park Džbán: Z Divic 
kolem kláštera Ročov do Krušovic
25. 11. Podkrušnohoří: Exkurze do 
paroplynové elektrárny Vřesová
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 KČT Slovan Karlovy Vary

POZVÁNKA DO FARNÍ KNIHOVNY OSTROV
Každé dítě se ve škole učí o Bibli kralické, 
ale málokteré ji vidělo. Přitom máme mož-
nost ji přímo v Ostrově nejen spatřit, ale 
i prolistovat. Zveme vás do Farní knihovny 
Ostrov, kterou najdete v přízemí katolické 
fary, u Starého náměstí, přímo proti kos-
telu Sv. Michaela a Panny Marie Věrné. Je 
otevřena všem zájemcům ve čtvrtek od-
poledne 15 – 18 a  v  neděli dopoledne 
9.30  – 11.30 hod. V  těchto hodinách je 
na požádání možná i  prohlídka kostela. 
V knihovně kromě Bible kralické a jiných 
vydání Bible najdeme knihy a informace 
k širokému spektru otázek. Nejen z oblasti 
biblistiky, ale vůbec z oblasti celé teologie – 
což je specifikum knihovny. Dále zde také 
najdeme knihy z oblasti duchovního i du-
ševního života člověka, životopisy světců 
a  významných osobností, knihy o  ději-
nách církve. Stejně tak i  naučnou litera-
turu z humanitních oborů – filozofie, his-
torie, psychologie, umění. Zvláště studenti 

zde mohou najít odpovědi na specifické 
otázky. V knihovně je zastoupena i belet-
rie, pouze však ve vybraných titulech čes-
kých i světových autorů. Svou četbu zde 
najdou i děti a mládež. Knihovna vznikla 
(roku 1991) prací dobrovolnic a i nyní jsou 
zde činné dobrovolné pracovnice. Sna-
žíme se proto stále půjčovat bez poplatku. 
V Knihovně si můžete také objednat a za-
koupit knihy z křesťanských nakladatelství, 
podle nabídkového katalogu. Objednané 
knihy přivážíme, takže odpadá poštovné. 
Srdečně vás zveme k návštěvě malé, ale 
užitečné knihovny.

Mgr. Lidmila Hanzlová
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POZVÁNKA NA 
SETKÁNÍ – F. K. DUKÁT
Setkání bývalých hráčů a  příznivců F. K. 
Dukát se koná v soboru 4. 11. 2017 od 16:00 
v pivnici Dukát v Ostrově.

Vojtěch Písačka, Josef Mostek

Foto Luboš Modrovič: Z návštěvy Naděždy Kavalírové, 
tehdejší předsedkyně Konfederace politických vězňů, 
ve Farní knihovně Ostrov – květen 2011.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA OSTROV

DIVOKÁ A KRÁSNÁ, 
KRAJINA SRDCEM ŽENY
listopad, chodby – Oddělení pro dospělé
Výstava spisovatelky, fotografky, cestova-
telky a průvodkyně Magdy. Jedná se o ochut-
návku záběrů, které pořídila na svých cestách 
po Spojených státech amerických.
RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ
2. listopadu 15.30, vzdělávací centrum
Přijďte se odreagovat od každodenních po-
vinností. Omalovánky nejsou jen pro děti, 
donutí vás „vypnout“ a nepřemýšlet nad 
věcmi, které vás během dne stresují, přine-
sou vám příjemný pocit z tvoření, nemluvě 
o psychologickém vlivu barev. Máme pro 
vás spoustu omalovánek s různými motivy, 
relaxační hudbu, kávu i čaj. Pastelky či fixy 
si můžete přinést vlastní, nebo vám je půj-
číme. Malovat bude možné také na kameny.
FRAGMENTY
4. – 30. listopadu, Oranžerie Václava Havla
Výstava umělecké skupiny Carpe art. Verni-
sáž výstavy se bude konat v sobotu 11. listo-
padu od 17 hodin.
VIETNAM
8. listopadu 17.00, vzdělávací centrum, 
vstupné: 80 Kč (50 Kč v předprodeji, se‑
nioři 70+ zdarma)
Srdečně vás zveme na přednášku cestova-
telky, fotografky a průvodkyně Magdy Ra-
dostové. Poznejte zemi, o které jste možná 
mnohé slyšeli, ale také mnohé nevěděli. Se-
známíme vás s nádhernou barevnou kraji-
nou, plnou protikladů. Je toho mnoho, co 
může Vietnam nabídnout a čím může pře-
kvapit. Těšte se na chutné národní speciality 
a poznejte to, co zatím zůstává mnohým tu-
ristům skryto.

POHYB V RYTMECH ŽIVOTA
9. listopadu 17.00, Hudební oddělení
Srdečně vás zveme na zahajovací schůzku vý-
uky, kterou povede Irena Janečková. 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. Na zahajovací schůzce se 
podrobněji seznámíte s programem a vybe-
reme vhodné termíny dalších pravidelných 
schůzek. Prosíme zájemce, aby si rezervovali 
místa v dostatečném předstihu.
PODZIMNÍ REFRESH
11. listopadu 9.30, Oranžerie Václava Havla, 
vstupné: 150 Kč (120 Kč v předprodeji)
Dopolední hatha jóga se zaměřením na 
probuzení našeho organismu a  zahnání 
podzimní únavy. Vhodné pro začátečníky 
i  pokročilé. S  sebou: pohodlné oblečení 
(doporučujeme legíny a  elastické tričko), 
vlastní podložku (v  případě potřeby je 
možné si podložku zapůjčit, ale je nutná 
její rezervace předem), ručník a  v  nepo-
slední řadě dobrou náladu. Lektorkou je 
Petra Gutwirt. Počet míst je omezen, proto 
je nutná rezervace (tel.: 777 470 560, e-mail: 
yoga.petraki@gmail.com).
ŽIVOT VE STÍNU SLAVNÝCH
15.  listopadu, vzdělávací centrum, 
vstupné: 50 Kč (30 Kč v  předprodeji, 
senioři 70+ zdarma)
Zveme vás na setkání se spisovatelkou, 
autorkou stejnojmenné autobiografické 
knihy Soňou Štroblovou. Čeká vás vyprá-
vění o rodině herce Jiřího Kodeta.
TÝDEN V TBILISI
16. listopadu 17.00, vzdělávací centrum, 
vstupné: 20 Kč
Zveme vás na autorské čtení ze stejnojmenné 
knižní prvotiny Petry Kovačíkové. Týden 
v Tbilisi je sbírka sedmi povídek založených 
na skutečných událostech o  skutečných li-

dech, které ve svém životě potkala Betty, když 
se vydala před několika lety do Gruzie.
ŠŤASTNÝ ŽIVOTA BĚH
29. listopadu 17.00, vzdělávací centrum, 
vstupné: 150 Kč (100 Kč v předprodeji, 
senioři 70+ zdarma)
Srdečně zveme všechny milovníky běhu 
na setkání a povídání s Danou a Milošem 
Škorpilovými. Mluvit se bude o běhání, jídle, 
zdravém životním stylu, o tom, že abychom 
mohli zrychlit, musíme napřed zpomalit, 
o televizní Partě maraton…
ŽIVOT A SMRT
30.  listopadu 17.00, Oranžerie Václava 
Havla, vstupné: 70 Kč (50 Kč v předpro‑
deji, senioři 70+ zdarma)
Zveme vás na přednášku Gantulgy Ganjuur, 
která se zabývá duchovní činností a léčitel-
stvím. Smrt a život jsou věci, kterých se bo-
jíme. My lidé nechápeme ani svůj život, tak 
jak chceme pochopit smrt? Není nic, čeho by-
chom se měli bát, to my už dávno víme, prožili 
jsme to několikrát. Stačí si to jen uvědomit.

V Oddělení pro mládež probíhá soutěž 
Superčtenáři, která je určena školním kolek-
tivům, ale také jednotlivcům. Přesné pod-
mínky soutěž naleznete na našich webo-
vých stránkách.

Máte-li zájem o některou z našich akcí, 
rezervujte si vstupenku v  dostatečném 
předstihu. V případě malého počtu rezer-
vací jsme nuceni akci zrušit.

Upozorňujeme čtenáře a  návštěv-
níky knihovny, že 17. a 18. listopadu bude 
knihovna uzavřena. Pro vracení výpůjček 
můžete využít bibliobox.

Veškeré informace o akcích a službách 
knihovny naleznete na www.mkostrov.cz, 
www.facebook.com/knihovnaostrov. Uví-
táme jakékoli dotazy a náměty, které nám 
můžete posílat na info@mkostrov.cz. Sa-
mozřejmě můžete také volat, a  to na tel. 
č.: 353 434 300, 773 546 490.

OSTROVSKÝ JARMARK RADOSTI 4
S koncem listopadu se i v letošním roce mů-
žete těšit na Ostrovský jarmark radosti. Ten 
připadá na sobotu 25. listopadu 2017 a i ten-
tokrát sebou přinese na pět desítek prodejců 
jak z Ostrova, tak z celé republiky. Jedná se 
o jednu z největších rukodělných prodejních 
akcí na Karlovarsku. Kde jinde tedy pořídit 
krásné, originální a  s  láskou vyrobené vá-
noční dárky? U dárků to ovšem rozhodně 
nekončí. Nakoupit si budete moci také vá-
noční dekorace, jako jsou adventní věnce, 
svícny, perníčky nebo vánoční ozdoby. A na 
co nového se budete moci těšit tentokrát? 

Příznivce autorského designu a šperků z por-
celánu jistě nadchne účast Lenky Sárové 
Malíské z Karlových Varů a originální návrhy 
triček a kabelek nově přinese MAGIFEŠN 
z Prahy. Ostrovská VYPEČENÁ CUKRÁŘKA 
Daniela Vyhlídková bez pochyby nadchne 
všechny mlsouny i  milovníky dobré kávy. 
Všichni prodejci i organizátoři této akce vás 
tedy co nejsrdečněji zvou v sobotu 25. listo-
padu 2017 od 10 do 17 hodin do Společen-
ského sálu domu kultury. Přijďte se na nás 
podívat. Přijďte si udělat radost!

Eliška Failová, produkční DK Ostrov

VÝSTAVA HISTORIE 
SOUBORU HOP‑HOP
Občanské sdružení MINIDIV v  rámci vý-
stavy Spolky napříč hranicí vystavuje pa-
nelovou historii souboru HOP-HOP při-
pravenou k  příležitosti ocenění souboru 
na festivalu Jiráskův Hronov cenou Pavla 
Dostála, a to za dlouholeté umělecké i or-
ganizační působení a přínos rozvoji oboru. 
Panely si můžete prohlédnout ve Dvoraně 
zámku Ostrov (MěÚ) až do 14. ledna 2018. 
Otevřeno je vždy v návštěvních hodinách 
městského úřadu.
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MDDM OSTROV
ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
Ještě stále máme volná místa v zájmových 
útvarech Atletika Út, Automodeláři, Klub 
herna, Ricochet, Rokenrol, Železniční mo-
deláři, Florbal a mnoho dalších. Přihlašujte 
své děti online nebo osobně v MDDM.
BĚH 17. LISTOPADU
11. listopadu 8.30 hod. Zámecký park
40. ročník závodu v přespolním běhu. Zá-
vod je otevřen všem ostrovským dětem 
a mládeži, kteří si chtějí zaběhat a změřit 
své síly s nejlepšími v regionu.
Přihlášky: ženy, muži nejpozději do 6. 11. , 
ostatní kategorie do 8. 11. 18.00 hod. e-mai-
lem: lenkajirovska@seznam.cz
Ve výjimečných případech možnost přihlá-
šení na místě hodinu před startem za zvý-
šené startovné 70 Kč / 90 Kč
Startovné: nejml. žáci – st. žáci 50 Kč, dorost 

– veteráni 70 Kč
SPORTOVNÍ PŘENOCOVÁNÍ
24. – 25. listopadu 150 Kč
Oblíbený program pro školní děti 7 – 13 
let s přenocováním v Domě dětí. Čeká nás 
řada tradičních i méně známých sportov-
ních her, pohyb na vzduchu i noční hra. 
Přihlášky: od 6.  11. online nebo osobně 
v MDDM.

BETLÉM – VERNISÁŽ VÝSTAVY
29. listopadu 16.30 hod.
Srdečně zveme děti i  rodiče na vernisáž 
výstavy dětských prací na téma „Betlém“. 
Vernisáž zahájí děti z  našich hudebních 
kroužků a  chybět nebude ani sladké po-
hoštění z dílny kroužku Dortíček. Výstavu 
můžete volně zhlédnout v přízemí Domu 
dětí až do 22. 12.
ADVENTNÍ VĚNCE
2. prosince 13.00 – 15.00 hod. 130 Kč
Tvořivá adventní dílna pro děti i rodiče pod 
vedením zkušené aranžérky Míši Němcové. 
Přihlášky od 15.  11. online nebo osobně 
v Domě dětí.

PŘIPRAVUJEME:
TVOŘIVÉ ADVENTNÍ SOBOTY
9. a 16. prosince 13.00 – 15.00 hod.
V rámci tvořivých dílen se připravíme na 
Vánoce výrobou dekorací, ozdob či drob-
ných dárečků. Nezapomeneme ani na 
oblíbené nepečené cukroví. Bližší infor-
mace k  jednotlivým dílnám uveřejníme 
v průběhu listopadu na našem webu, vý-
lepových plochách a v prosincovém OM. 
Přihlášky: od 27. 11. online nebo osobně 
v MDDM.

LETNÍ TÁBORY 2018
Přihlášky na letní tábory spustíme 
5. února 2018 online a v kancelářích MDDM. 
Podrobné informace k přihlašování uveřej-
níme na našem webu v průběhu prosince 
a ledna. Informovat budeme také v ledno-
vém OM.
Termíny LT Manětín
29. 6.–11. 7. ; 11.–23. 7. ; 23. 7.–4. 8. ; 4.–16. 8. ; 
16.–26. 8.
Sportovní soustředění
26.–31. 8.
Příměstské sportovní tábory
9.–13. 7. ; 23.–27. 7. ; 6.–10. 8. ; 20.–24. 8.
Příměstské přírodovědné tábory
16.–20. 7. ; 30. 7.–3. 8. ; 13.–17. 8. ; 27.–31. 8.
Tábory pro rodiče s dětmi
11.–15. 6. ; 18.–22. 6.

Provoz budovy MDDM
Po – Čt 8.00 – 20.00 hod.;
Pá 8.00 – 18.00 hod.

Provoz sportovního areálu
Do 12.  11. Po-Pá 9.00-19.00 hod.; So-Ne, 
svátky 10.00-19.00 hod.
Od 13. 11. hřiště uzavřena, vstup možný 
v závislosti na počasí jen po dohodě s pra-
covníky MDDM.

Zimní stadion
Veřejné bruslení dle aktuálního rozpisu 
ledové plochy. Rozpis k  dispozici vždy 
na nástěnce Zimního stadionu, na webu 
MDDM a FB.

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

EKOCENTRUM MDDM OSTROV
ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
Ještě stále máme volná místa v zájmových 
útvarech Chovatelství, Mladý badatel II 
a Geocaching. Neváhejte přihlásit své děti 
online nebo osobně v Ekocentru. K dispo-
zici jsme vám denně v 10.00 – 17.00 hod.
SBÍRÁME LESNÍ PLODY
do konce listopadu
Soutěž ve sběru lesních plodů, které budou 
následně předány lesníkům na zimní přikr-
mování divoké zvěře. Nasbírané kaštany, ža-
ludy a bukvice odevzdávejte v EC ve všední 
dny v 10.00 – 16. 00. Nejlepší sběrače odmě-
níme zajímavými cenami.
NOC SE ZVÍŘÁTKY
3. až 4. listopadu
Oblíbené přenocování v areálu EC pro děti 
ve věku 7 – 10 let. Spousta zábavy, leg-
race, soutěže a noční hra. Přihlášky osobně 
v kanceláři EC. Cena 150 Kč
BAREFOOT ANEB CHŮZE NA BOSO
25. listopadu 11.00 – 17.00
Chůze na boso – je to nový trend, obchodní 
trik nebo cesta ke správnému držení těla 
a  zdravému pohybu? Fyzioterapeutka Li-
buše Pecková vás seznámí se základy práce 
chodidla a jeho vliv na celkové držení těla. 
Naučí vás vnímat své tělo a pracovat s ním. 

Během přednášky si osvojíte praktické 
cviky pro zdravá chodidla a  automasáž. 
Pochopíte, jaký je rozdíl mezi chůzí v bosé 
a klasické obuvi. Cena 20 Kč
PROHLÍDKY PRO ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
Po – Pá 8.30 ‑12.00 hod.
V  dopoledních hodinách rádi přivítáme 
děti z MŠ, ZŠ i SŠ na prohlídkách s odbor-
ným výkladem. Prohlídka trvá cca 40 mi-
nut. Děti se poutavým vyprávěním seznámí 
s místní faunou, mohou si určitá zvířátka 
pohladit, pochovat popř. nakrmit. Nutná 
předchozí rezervace na tel. 731 615 658.
PROHLÍDKY PRO VEŘEJNOST
Po – Ne, státní svátky 13.00 – 17.00
Využijte poslední otevřené víkendy před 
zazimováním k návštěvě Ekocentra. Zaži-
jete u nás bezprostřední kontakt s několika 
druhy zvířat, který se vám jinde nenaskytne. 
Prohlédnout si tu můžete drobné hlodavce, 
hady, obojživelníky, pavouky, ryby, exotické 
i dravé ptáky, malé šelmy i skot. Vstup volný.
Provoz budovy EC
Po – Pá 10.00 – 17.00
Kontakty
tel. 731 615 658, 602 600 995; FB Ekocent-
rum MDDM Ostrov; www.mddmostrov.cz/
ekocentrum

INZERCE

HELP FINANCIAL s.r.o.

  Volejte obchodního zástupce

Mobil: 727 895 461

Půjčíme Vám
od 5 do 50.000,- Kč

RPSN 195,34%
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OCHOTNÍCI OSTROV 
PREMIÉROVĚ PŘEDSTAVÍ 
MANŽELSKÉ ŠTĚSTÍ

Novou divadelní komedii si pro vás na 
začátek listopadu přichystali ostrovští 
ochotníci, a  to hned na 7.  listopadu ob-
líbenou komedii Jiřího Justa Manželské 
štěstí, inspirovanou dílem Ivy Hüttnerové.

Příběh představuje manželský pár 
„v  krizi“. Diana je naprosto plně a  od-
daně zaměstnanou manažerkou, manžel 
Hugo maluje a vzhledem k zaneprázdně-
nosti své ženy se stará také o domácnost 
a o  její pohodlí. Pro ulehčení si pár na-
jme hospodyni Vilemínu Gruntorádo-
vou. Ta jim ale zaběhnutý režim převrátí 
razancí kulometu naruby, uvede je zpět 
do „štěstí manželského“ a připomene jim, 
jak si mají jeden druhého vážit. Příznivci 
ostrovských ochotníků už vědí, že kome-
diální žánr je jim blízký. Titulních rolí se 
zhostili vynikající komediální kolegové 
Kateřina Hálová, Pavel Franka a Kateřina 
Miosgová. Pod režií Jana Mareše vznikla 
poutavá a úsměvná hra, která si vás jistě 
získá. Těšíme se na vás v divadelním sále 
Domu kultury Ostrov 7.  listopadu od 
19:30 hodin!

Za Divadelní spolek Ochotníci Ostrov
Lena Pintnerová

LETOHRÁDEK OSTROV LISTOPAD 2017
VÝSTAVY
Stálá expozice
Sbírka porcelánu Střední uměleckoprůmy‑
slové školy Karlovy Vary
Nová stálá expozice unikátní sbírky porcelánu 
ze Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy 
Vary mapuje období od počátků 19. století do 
poloviny 20. století. Vystaven je užitý i figurální 
porcelán.
DOPROVODNÉ PROGRAMY
středa 8. 11. 2017, 16:30 h., vstupné 40 Kč
Podzimní krajina suchou jehlou
Suchá jehla patří k tradičním hlubotiskovým 
grafickým technikám. Výtvarná dílna je ur-
čena pro děti i dospělé. Výtvarnou dílnu po-
vede Zdeňka Bílková.
Středa 22. 11. 2017, 16:30 h., vstupné 60 Kč
Předvánoční linoryt
Výtvarná dílna pro děti i dospělé, v rámci které 
si účastníci vytvoří vlastní linorytové razítko, 
kterým následně odekorují papírové dárkové 
tašky, balicí papír, visačky na dárky či vánoční 
přání. Výtvarnou dílnu povede edukátorka 
galerie Kateřina Pavelková.
Středa 29. 11. 2017, 16:30 h., vstupné 120 Kč

Adventní věnce
Výtvarná dílna určená dětem i  dospělým 
bude věnována výrobě originálních advent-
ních věnců. K tvorbě použijeme více materi-
álů a kromě klasických větviček si ukážeme jak 
využít i materiály méně obvyklé – např. papír, 
ruličky od toaletních papírů, vatu, obaly od ča-
jových sáčků apod. Výtvarnou dílnu připraví 
galerijní edukátorky Zdeňka Bílková a Kate-
řina Pavelková.

Na výtvarné dílny si, prosím, rezervujte 
své místo telefonicky nebo emailem. Mini-
mální počet účastníků je 5 osob, maximální 
20 osob.
Letohrádek Ostrov, 
pobočka Galerie umění Karlovy Vary
Zámecký park 226, 363 01 Ostrov,
tel. 731 439 452 nebo 720 021 499
e-mail: letohradek@galeriekvary.cz,
www.letohradekostrov.cz
Facebook: Letohrádek Ostrov
Vstupné plné / snížené: 40 / 20 Kč
Z provozních důvodů zavřeno do dubna 2018. 
Prohlídky historického sálu a  výstavy jsou 
možné po předchozí telefonické domluvě.

KŘEST KNIHY PETRA MIKŠÍČKA

Podzimní šňůra přednášek a komponova-
ných večerů Petra Mikšíčka, které probí-
haly po několik měsíců v celém Karlovar-
ském kraji, ale i mimo něj, bude završena 
na konci listopadu ve Dvoraně zámku Ost-
rov v rámci křtu nových tvůrčích počinů ve 
spolupráci se spolkem DoKrajin.

Během roku 2017 vznikly za podpory 
Karlovarského kraje a obcí Hroznětín, Potů-
čky, Nové Hamry a Klášterec nad Ohří dva 
nové díly Krušných hororů a dva zcela nové 
filmové formáty.

Všechny filmy zpracovávají regionální 
příběhy a  tajemství z  kraje mezi Kruš-
nými a  Doupovskými horami. Tyto no-
vinky z roku 2017 budou poprvé k vidění 
právě v  ostrovské Dvoraně. Autoři se 
inspirovali záznamy v kronikách, legen-
dami i  konspiračními teoriemi. Ovšem 
nejdéle očekávaným počinem je kniha 
Petra Mikšíčka Odtajněná zpráva o Mar-
cebile, která vznikala od roku 2013. Její 
přípravu pozdržela spousta okolností 
i  překážek. Vyprávět poutavý příběh, 
který se odehrává během celého století 
v rodině Kunešů, nebylo vůbec jednodu-
ché. Tvůrci ovšem věří, že vše se poda-
řilo a příběh o hledání Marcebily čtenáře 
zcela pohltí. V rámci slavnostního křtu 
vystoupí herci Západočeského divadla 
v Chebu s humornou dramatickou scén-
kou Summit na skalinách aneb První 
přivítání Marcebily a ostatních českých, 
sudetských, moravských a  slezských 
božstev v Krušných horách. Dále bude 
možné si knihu přednostně zakoupit 
a nechat podepsat. Prezentovány budou 
také kalendáře Krušné hory 2018 a DVD 
Krušné horory 2016. Program bude tlu-
močen do německého jazyka a filmy bu-
dou opatřené titulky. Srdečně vás zveme 
do Dvorany zámku Ostrov ve středu 
29. listopadu v 18.00 hodin.

Petr Mikšíček, Eliška Failová

Autor fotografie: Jakub Miosga

Prodám byt 2+1 68 m2 

4 km od Ostrova

Byt je v Sadově-Lesově, 
dobré autobusové spojení, 
v okolí příroda. Byt je před 
rekonstrukcí, vyklizený, 
ihned k dispozici.

Cena: 499 000 Kč, sleva možná 
Tel.: 607 075 430

INZERCE

Foto: Petr Mikšíček
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ZUŠ – KALENDÁŘ AKCÍ
V Ostrově:
6., 11. a  24.  listopadu – MINIDIVadélko 
a Lázně Agricola v Jáchymově
festival SOUBOR SOBĚ organizovaný soubo-
rem NA POSLEDNÍ CHVÍLI. Zúčastní se sou-
bory NA POSLEDNÍ CHVÍLI, HOP-HOP, sou-
bor ze ZUŠ Biskupská v Praze a soubor ze ZUŠ 
J. L. Bellu Kremnice (SK)
6. listopadu – MINIDIVadélko
18:00 – ŽALOBNÍČEK, derniéra inscenace sou-
boru HOP-HOP v režii Ondřeje Šulce v rámci 
festivalu SOUBOR SOBĚ.
11. listopadu – MINIDIVadélko
10:00 NA CESTĚ, inscenace souboru NA PO-
SLEDNÍ CHVÍLI, režie Lucie Veličková, v rámci 
festivalu SOUBOR SOBĚ.
10:00 ŘEKA S ROZPUŠTĚNÝMI VLASY, scé-
nické čtení souboru HOP-HOP ze stejno-
jmenné knihy Jana Vojtka. Režie: Irena Konýv-
ková, v rámci festivalu SOUBOR SOBĚ.
23. listopadu – Sál ZUŠ
17:00 – Interní koncert
24. listopadu – MINIDIVadélko
17:00 PTAČÍ MAMINKY, POVÍDAVÁ RY-
BIČKA, krátká představení nejmladších členů 
souboru NA POSLEDNÍ CHVÍLI, režie: Lucie 
Veličková, v rámci festivalu SOUBOR SOBĚ.
Mimo Ostrov:
11. listopadu – Jáchymov, venkovní prostran-
ství před lázeňskou budovou Agricola
19:00 LEGENDA O SV. MARTINOVI, společné 
představení souborů NA POSLEDNÍ CHVÍLI 
(ZUŠ Ostrov), ZUŠ Biskupská (Praha) a ZUŠ J. 
L. Bellu Kremnice (SK), v rámci festivalu SOU-
BOR SOBĚ.
17. – 21. listopadu – Bielsko-Biala, Polsko
mezinárodní divadelní festival
zúčastní se soubor HOP-HOP s představením 
AZHER v režii Ireny Konýkové

BOSÉ NOHY V DOMĚ KULTURY
Divadelní sezóna v Ostrově pokračuje sa-
mozřejmě i v měsíci listopadu, a  to diva-
delním představením Bosé nohy v parku, 
v jehož filmovém zpracování z roku 1967 
zazářili Robert Redford a Jane Fonda.

Novomanželé Viktorie a Pavel se v této 
komedii po návratu z líbánek nastěhují do 

svého nového hnízdečka lásky, které však 
jen stěží vyhovuje jejich vysokým standar-
dům. Skromný byteček se nachází v pátém 
patře bez výtahu, není v něm postel ani to-
pení, a navíc do něj zatéká. Do této situace 
navíc vpadnou sukničkářský soused Hektor 
a Viktoriina konzervativní matka Ester, aby 

natropili ještě více škody. Jak si mladý 
pár poradí s prvními opravdovými 
problémy, které přináší společné 
soužití, a přežije takovýto ostrý křest 
ohněm? V inscenaci se představí Ve-
ronika Freimanová, Rudolf Hrušínský, 
Anna Linhartová a Radúz Mácha.

Nezapomeňte 29. listopadu v 19.30 
navštívit Dům kultury Ostrov.

Tadeáš Král, Dům kultury Ostrov

TONAP KV S.R.O.

Nádražní 367, 363 01 Ostrov u K. Varů

Mob: +420 778 050 027 

e-mail: nabytek@tonap.info   

             hajek@tonap.info

Nabídka platí od 1. 11. 2017 do 14. 1. 2018

18cmod 6 990 Kč
S P E C I Á L N Í  N A B Í D K A

Fresh Prima
Matrace s pěnou Ecocell®, pružinami Octaspring® 
a paměťovou pěnou v potahu zaručí dokonalou 
svěžest a tvrdost. Fresh Prima má tři zóny 
komfortu, které reagují na tlakové body vašeho 
těla v oblasti hlavy a ramen, zad a nohou. Látka 3D 
Airmesh a snímatelný potah zajišťují svěžest  
a hygienu. Ideální pro celou rodinu.

OCTASPRING®

TECHNOLOGIE 15
 LET

PRODLOUŽENÁ

   ZÁRUKA

60
NOCÍ

NA VYZKOUŠEN
Í

3 

ZONES
140
kg

®

MĚKKÁ TVRDÁ

STUPEŇ TVRDOSTI

PŘIKRÝVKA: 140 X 200 CM

POLŠTÁŘ: 50 X 70 CM

ROZŠÍŘENOU NABÍDKU MATRACÍ NALEZNETE NA PRODEJNĚ
NAVŠTIVTE

INZERCE

Foto: Agentura Harlekýn
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POHLED DO HISTORIE

ZTŘEŠTĚNÝ KOZLÍK (TOLA BOCKERL)
Tak pojmenovali naši ostrovští předchůdci – 
trochu posměšně a trochu přátelsky – loko-
motivu vláčku, který dopravoval pasažéry 
a  náklady z  Ostrova do Jáchymova a  na-
opak. Asi proto, že šlo o velikou, až opravdu 
ztřeštěnou odvahu ke zdolání tak velikého 
převýšení tratě – na 8 km více než 300 m 
(40 – 50 promile). Z této mimořádné tech-
nické památky mnoho nezůstalo. Trať se 
změnila v cyklostezku a jediná památka, sta-
niční budova v Ostrově, už dlouho chátrá. 
Stála tu více než sto let. Dnes dostává svou 
původní tvář, i když se její poslání změnilo. 
Má teď sloužit cyklistům a alespoň trochu 
připomenout historii Místní dráhy Ostrov – 
Jáchymov. Na vybudování této dráhy mělo 
v  první řadě zájem město Jáchymov. Šlo 
o připojení na hlavní, „buštěhradskou“ dráhu, 
uváděnou také jako uhelná, která sloužila 
průmyslovému Kladensku a později Soko-
lovsku, od roku 1871 už jako trasa Praha – 
Chomutov – Cheb. Jak tomu bylo v mnoha 
tehdejších městech i v Jáchymově se rozví-
jel průmysl (tabáková továrna, továrna na 
barviva), vyžadující pravidelnou přepravu. 

Stavbou Radiumpaláce v letech 1911 – 1912 
se také výrazně pozvedl lázeňský provoz 
města. Užitek měl ovšem i Ostrov, co se tý-
kalo nákladní i osobní dopravy. Poprvé se 
o výstavbě místní dráhy začalo jednat v roce 
1883. Projekt předložila firma Schmied a Ha-
lama. Další jednání se však zdrželo hlavně 
několika revizemi terénu, vzhledem k mimo-
řádnému převýšení tratě a úzké údolní trasy 
se silnicí. Teprve v roce 1895 dostal Jáchymov 
potřebnou koncesi a o rok později začala vý-
stavbě tratě. Nový projekt a jeho realizaci 
převzal vídeňský podnikatel E. Gross. Ob-
jevovaly se nicméně stále nové komplikace. 
V jednom úseku bylo třeba prorazit i tunel. 
K této situaci bylo vydáno nařízení „Blíží-li 
se vlak, nechť je potah veden za uzdu“. Koně 
zřejmě těžce snášeli hluk vlaku projíždějícího 
v  jejich bezprostřední blízkosti. Po odstra-
nění většiny závad se 21. prosince 1896 ko-
nala první slavnostní jízda, dokonce za pří-
tomnosti ministra železnic. V roce 1902 byla 
ustavena Akciová společnost místní dráhy, 
řízená z  Ostrova. Hlavním úkolem dráhy 
byla přeprava výrobků z Jáchymova, opač-

ným směrem zásob uhlí a potravin. A ovšem 
přeprava lázeňských hostí z ostrovského ná-
draží do Jáchymova. Jáchymov si vybudoval 
vlastní nádraží. Dnes už je připomíná jen 
parková úprava místa proti Radiumpaláci. 
V Ostrově to byla nejdříve dřevěná čekárna, 
od roku 1914 již zděná budova s kanceláří, 
čekárnou a  toaletami (Haltestelle Schlac-
kenwerth). Další zastávky uvádí tehdejší 
jízdní řád – Dolní a Horní Žďár, hotel Zlatá 
koruna, Radiumpalác a hotel Miracle. Při-
pojen byl úsek tratě k tabákové továrně. Po 
první světové válce byly pokusy měnit vlako-
vou dopravu s dopravou autobusovou, ale 
zůstalo při místní dráze. Po roce 1945 slou-
žila pak dráha a její vykmanovská přípojka 
také uranovým dolům Jáchymovska. Po-
slední vlak, již motorový, vyjel z ostrovského 
nádraží 3. Srpna 1957. Loučení s ním je za-
chyceno dobovým snímkem. A to je příběh 
této výjimečné dráhy a - kromě tunelu – její 
poslední zachráněné ostrovské památky.

Mgr. Zdenka Čepeláková
s použitím publikace L. Čada a kolektiv, 

Místní dráha Ostrov – Jáchymov, z roku 1996

DĚTSKÁ POHOTOVOST V OSTROVĚ ZATÍM OBNOVENA NEBUDE
Takový je výsledek společného jednání, 
které se nedávno uskutečnilo v  sídle 
města Ostrov.

O  zajištění pohotovostní služby pro 
děti a dorost jednali s pediatry zástupci 
vedení města Ostrov, management spo-
lečnosti NEMOS i  člen Rady Karlovar-
ského kraje pro oblast zdravotnictví. Spo-
lečné jednání ale nepřineslo uspokojivý 
výsledek. Zatímco do konce loňského 
roku v ostrovské nemocnici dětská poho-
tovost fungovala, nyní to vypadá, že zno-
vuobnovení této služby není, přes snahu 
vedení města i krajského radního, možné. 
A  důvody? Po odchodu primáře dět-
ského oddělení se tuto pozici nepodařilo 
znovu obsadit. Navíc se vedení ostrovské 
nemocnice potýká s úbytkem personálu, 

a právě nedostatek personálu stál za uza-
vřením dětského oddělení a za zrušením 
dětské pohotovostní služby. Taková situ-
ace nebyla lhostejná vedení města Ostrov 
ani Karlovarskému kraji.

„Domluvili jsme se a svolali k této pro-
blematice schůzku, na kterou jsme po-
zvali 30 pediatrů z okolí Ostrova,“ uvedl 
starosta města Josef Železný. Tuto ini-
ciativu pozitivně hodnotil radní kraje 
Jan Bureš, podle kterého nemocnice 
má vhodné prostory, a město by si tuto 
službu zasloužilo. „Karlovarský kraj má na 
zajištění dětské pohotovostní služby při-
pravené prostředky v celkové částce přes 
800 000 korun,“ uvedl J. Bureš. O finanční 
problém se evidentně nejedná. Co tedy 
stojí za neuspokojivým stavem? Situaci 

vysvětlil Jiří Štefan, zdravotní ředitel spol. 
Nemos Group. „Lékaři pro děti a dorost, 
kteří pracují v Ostrově, jsou velmi přetí-
ženi, zčásti zajišťují pohotovost v Karlo-
vých Varech a nemají už v podstatě pro-
stor pro zajištění další pohotovosti v ne-
mocnici Ostrov,“ řekl Jiří Štefan a dodal: 

„Udělali jsme pro to už maximum, oslovili 
jsme prakticky všechny dostupné lékaře 
z regionu, nabídka byla motivační, přesto 
jsme neuspěli a  společnost NEMOS bo-
hužel v této chvíli nemá kapacity na to, 
aby pohotovost zajistila.“ Veřejnost tedy 
bude muset i nadále v případě nutnosti 
využít lékařskou pohotovostní službu 
pro děti a  dorost v  nemocnici v  Karlo-
vých Varech.

(red)

Ke společnému jednání v síni rady 
města 13. září 2017 společně zasedli: 
František Werner, ředitel spol. 
NEMOS; Jiří Štefan, zdravotní ředitel 
spol. Nemos Group; Josef Železný, 
starosta města Ostrov; Petr Šindelář, 
1. místostarosta města Ostrov; 
Ilona Leupold, 2. místostarostka 
města Ostrov; Jan Bureš, člen Rady 
Karlovarského kraje pro oblast 
zdravotnictví; Jaroslava Švandrlíková, 
předsedkyně oblastního svazu ČLK KV 
a 6 pediatrů z Ostrova a okolí.

ZDRAVOTNICTVÍ
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HLEDÁME
KOLEGY

Nepracujte u pásu, nejezděte do Německa.  |  Zkuste to s námi, zvedáme platy.

Těšíme se na nové kolegy také v oblastech
ZDRAVOTNICTVÍ  | HOTELOVÝ MANAGEMENT
ADMINISTRATIVA | KULTURA A VOLNÝ ČAS

Zaujala vás nabídka a chcete více informací?
Kontaktujte naše personální oddělení:

zázemí a stabilitu silné společnosti 
s renomé ve svém oboru
5 týdnů dovolené
stravování v zaměstnaneckých jídelnách
možnost dovolené v lázních v ČR a SR
za snížené ceny
příspěvky na dětské tábory a školní akce
dětí zaměstnanců
možnost plavání v bazénu aquacentra
Agricola za zvýhodněné ceny
příspěvky na dovolené a Vánoce
odměny k pracovnímu výročí
zvýhodněný tarif u mobilního operátora

K pravidelně vyplácené mzdě
ještě nabízíme:

laznejachymov.cz/kariera

 REFERENT/KA REZERVACÍ
 RECEPČNÍ 

 KUCHAŘ/KA
 ČÍŠNÍK/SERVÍRKA 

 ZDRAVOTNÍ SESTRA směnná
 MASÉR/KA

Aktuálně zajímavé pozice

 nabor@laznejachymov.cz
‹ +420 702 153 251

inzerce
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ZLATO A BRONZOVÉ MEDAILE Z MS V MAĎARSKU 
VEZOU KARATISTÉ DO OSTROVA!

Česká reprezentace CAOKK absolvovala ve 
dnech 6. – 8. října Mistrovství světa karate 
SKDUN v maďarském Egeru. ČR zde repre-
zentovali i karatisté z Champions teamu Os-
trov. Nejcennější kov získala a mistryní světa 
v kata se stala Aneta Le. Bronzovou medaili 
si společně vybojovali Antonín Novák a Da-
niela Veselá v juniorském kumite teamu mix 
společně s  reprezentanty z  jiných oddílů. 
Dále se 2. vicemistryní světa stala bývalá 
trenérka klubu Pavla Mezzeiová v  nejná-

ročnější kategorii MS – Grand masters kata 
+ kumite. Krásné 5. místo si vezou i Daniel 
Kubíček a Štěpán Šnajdr z kumite teamu 
chlapců. A další dvě bronzové medaile při-
dal trenér klubu Daniel Pekuniak v kumite 
masters open a v kumite team seniors mix. 
Gratulujeme všem závodníkům k úžasným 
výkonům a děkujeme všem našim sponzo-
rům a podporovatelům.

Pavla Mezzeiová,
PR manažerka Champions teamu

ATLETI ZAKONČILI 
SEZONU NA DRÁZE

Žactvo ukončilo hlavní sezonu v září a to 
posledním kolem soutěže družstev. Mladší 
i starší dívky skončily v krajské soutěži na 
třetím místě. Starší děvčata se měla zúčast-
nit semifinále Mistrovství Čech, ale velká 
marodka nám nedovolila se této soutěže 
zúčastnit. Děvčata K. Štěrbová, L. Bure-
šová, T. Herbánszká a V. Pelcová nás repre-
zentovala na Evropských mládežnických 
atletických hrách v Brně. Her se zúčastnilo 
až 1600 účastníků z 15 zemí Evropy. V. Pel-
cová v takto silné konkurenci vybojovala 
7. příčku v běhu na 60 m. Ostatní děvčata, 
i když z toho nebyly finálové účasti, zaslouží 
pochvalu za vzornou reprezentaci našeho 
města a oddílu.

V neděli 1. října se v Chodově uskutečnilo 
Mistrovství Karlovarského kraje předžactva. 
Naše minivýprava čítající 20 závodníků při-
vezla 17 medailí. Medailisté: D. Mrázek, S. 
Merhulík, A. Kunc, S. Stehlíková, E. Draská, A. 
Česáková, V. Drobná, V. Pokrupová. Největší 
sběratelkou a mistryní KK se stala Adélka Za-
voralová se ziskem 2 zlatých medailí na 60 m 
a 60 m překážek. Přidala ještě bronz v dálce 
a stříbro vybojovala jako finišmanka štafety. 
Všem dětem patří velká pochvala za bojov-
nost, kterou předvedly. Nyní nám již začíná 
sezona přespolních běhů, tak držíme palce, 
ať to cinká i v terénu.

Lenka Pelcová, 
trenér žactva TJ MDDM Ostrov, oddíl atletiky
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MENSATOR V OSTROVĚ
Lukáš Mensator – jméno, které zná každý, 
kdo fandí hokeji, obzvlášť karlovarskému. 
Lukáš je Sokolovský rodák a za HC Energii 
K. Vary hrál od dorosteneckého věku. Do-
táhl to však mnohem dále, zahrál si také 
v zámoří, byl gólmanem národního týmu 
a v extralize patřil k nejlepším brankářům. 
Lukáš Mensator se v současné době věnuje 
mladým brankářům, také v našem městě, 
v klubu HC Čerti. Tréninky probíhají každý 
čtvrtek od 16:15. Děti jsou nadšené a ro-
diče poctěni, že jejich ratolesti trénuje ta-
kový gólman jako je Lukáš Mensator.

JUNIORŠTÍ VOLEJBALISTÉ 
VSTOUPILI DO NOVÉ SEZÓNY
Volejbalový juniorský tým z Ostrova zahájil 
další sezónu. V neděli 17. září se odehrálo 
1. kolo. V míčové hale v Karlových Varech 
přivítali ostrovští volejbalisté tým USK Slávia 
Plzeň. 1. utkání bylo v režii domácích hráčů, 
s  přehledem převálcovali soupeře 3:0 po 
setech 25:18, 25:16 a 25:9. Rovněž 2. zápas 
začal lépe pro ostrovský tým, konečný výsle-

dek byl již horší. Přestože soupeř prohrával 
2:0 na sety, ve třetím setu vsadil všechno na 
jednu kartu. Šel do riskantní hry a to se jim 
vyplatilo. Ostrovský tým se doslova položil, 
Plzeň vyrovnala na 2:2 a ve zkráceném setu 
porazila Ostrov 16:14. V sobotu 30. září za-
jížděli junioři do Prahy. S týmem TJ Orion 
Praha prohráli 3:0 a 3:2.

STOLNÍ TENISTÉ TJ OSTROV
Stolní tenisté TJ Ostrov hrají letos opět tři 
soutěže – divizi, krajský přebor 1 a okresní 
přebor. V  sobotu 30.  září odehrál divizní 
A  tým svůj první zápas na domácím hři-
šti. Zápas byl pro ostrovské hráče opravdu 
náročný, po vyrovnaných dvouhrách 
i čtyřhrách nakonec podlehli Slovanu Kar-
lovy Vary A 8:10. Nejlepším hráčem byl Mar-
tin Čonka, který získal tři body, další dva při-
dali Jan Provazník a Jan Novák.

Nedařilo se ani hráčům karlovarského 
přeboru 1. Na hřišti soupeře podlehli týmu 
KST Karlovy Vary B 5:10. Daniel Vyhlídka 
vybojoval dva body, po jednom bodu pak 
Josef Vařejčka, Petr Zika a Pavel Vařečka.

21. ROČNÍK OSTROVSKÉ MÍLE
21. ročník Ostrovské míle se uskutečnil ve 
čtvrtek 21. září na Mírovém náměstí. Zá-
vod proběhl jako soutěž školních družstev 
a  zároveň byli vyhodnoceni tři nejlepší 
v  jednotlivých kategoriích. Pořadatelem 
byl oddíl atletiky TJ MDDM Ostrov ve 
spolupráci s MDDM Ostrov. Soutěžilo se 
ve čtyřech věkových kategoriích. Mladší 
a starší předžáci a předžákyně běželi 840 
metrů, mladší žáci a žákyně 1220 metrů 
a  starší žáci a  žákyně jednu míli. Ani le-
tos nechyběl masový běh, kterého se zú-
častnilo více než 300 dětí. Nejvíce běžců 
(128) přišlo ze ZŠ a MŠ J. V. Myslbeka, na 
druhém místě se umístila ZŠ Masarykova 
(114 dětí), na 3. místě ZŠ Májová (77 dětí). 
V soutěžních bězích se po součtu všech 
bodů umístila na 1. místě ZŠ Masarykova, 
na 2. místě ZŠ a MŠ J. V. Myslbeka a na 3. 
místě ZŠ Májová.
Podrobný přehled vítězů naleznete na 
stránkách www.ostrovskymesicnik.cz

Lada Bláhová

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.

KOLIK SKUTEČNĚ 
PLATÍME?
V poslední době jsme byli prostřednictvím 
předsedy představenstva naší teplárny infor-
mováni o skutečném stavu naší městské spo-
lečnosti a o nutnosti některých kroků. Ope-
ruje se podprůměrnou cenou tepelné energie 
(TE) v regionu, nutností udržet levný úvěr od 
financující banky, velikostí odpisů, stabilizací 
pracovního kolektivu a podobně. Vše nutné 
pro finanční a personální stabilizaci podniku…

Výsledkem bylo navržené a odsouhlasené 
zvýšení cen tepelné energie v sazbě T3 a T4 pro 
konečné odběratele v našem městě o 5% a to 
s účinností od 1. 9. 2017.

Svým příspěvkem bych také rád zreál-
nil náhled na ekonomiku, tentokrát však 
ze strany odběratelů, zvláště pak SVJD a je-
jich skutečných nákladů. Jak je to tedy doo-
pravdy s cenou tepelné energie (TE) určené 
pro ohřev teplé vody (TV) v našem městě 
(tarifní sazba T3)?

Z prvního pohledu to bylo pro nás odběra-
tele v minulých letech přijatelné. Jednotková 
cena (Kč/GJ) držící se pod průměrem v re-

gionu s mírným meziročním nárůstem (jen 
2,9% mezi 2012-2016), pěkné… Problémem 
ovšem je, že celková cena za ohřev vody (Kč), 
kterou platíme, je dána součinem ceny jednot-
kové (Kč/GJ) a množstvím tepla potřebného 
k ohřevu vody (GJ).

Nezkrácený kompletní článek včetně tabulky 
s výpočty naleznete na: www.ostrovsky mesicnik.
cz v sekci Neotištěné příspěvky.

Ing. Roman Kubišta, 
místopředseda SVJD, Ostrov

VYJÁDŘENÍ OSTROVSKÉ 
TEPLÁRENSKÉ, A.S. 
K NÁKLADŮM NA 
OHŘEV 1 m3 TV
Vážený pane Kubišto,
jak jistě víte, celkové teplo pro ohřev teplé 
vody je součtem tepla pro ohřev spotřebo-
vané teplé vody a ztrát tepla „ztraceného 
při cirkulaci“ teplé vody z  důvodu zajiš-
tění požadovaných teplotních parametrů 
ve výtokových místech. Vzhledem k  tr-

vajícímu poklesu celkové spotřeby teplé 
vody podíl cirkulační složky na celkové 
spotřebě roste, a  tím také roste měrná 
spotřeba tepla pro ohřev teplé vody. Cir-
kulační složka tedy závisí významným 
způsobem na kvalitě a  zejména izolaci 
rozvodů, jak ve vlastnictví Ostrovské tep-
lárenské, a.s., tak i rozvodů v jednotlivých 
objektech ve vlastnictví odběratelů tepla. 
Rozvody teplé vody ve vlastnictví OT, a.s. 
jsou provedeny z  předizolovaného po-
trubí, kde jsou ztráty omezeny na tech-
nické minimum.

Provedli jsme proto místní šetření 
a  orientační měření teploty teplé vody 
na vstupu a výstupu v bytových domech 
Hlavní 961-3 a Vančurova 1085-6.

V  domě čp. 961-3 jsme naměřili neú-
měrně veliký rozdíl mezi teplotou přívodu 
a zpátečky 8 ºC.

Nezkrácený kompletní článek včetně 
tabulky s výpočty a fotografií naleznete na: 
www.ostrovskymesicnik.cz v sekci Neotištěné 
příspěvky.

Ing. Tibor Hrušovský
předseda představenstva OT
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VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA

PODĚKOVÁNÍ
Do redakce přišlo poděkování od Josefa 
Václava Nečase, bývalého starosty Ostrova, 
který upřímně děkuje starostovi a 1. mís-
tostarostovi města za přání k 82. naroze-
ninám. Oslavenec popřál oběma hodně 
úspěchů v  obtížné práci a  připojil infor-
maci o tom, že narozeniny velmi mírným 
způsobem oslavil. Ke gratulaci se přidává 
také redakce OM.

RESCOM s.r.o. – Klínovecká 998, Ostrov – Tel.: 773 690 222 – E-mail: info@rescom.cz – www.rescom.cz

PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE 
MĚŘICÍ A REGULAČNÍ TECHNIKA 

www.rescom.cz

inzerce

TAJENKA KŘÍŽOVKY 
O CENY
Vážení čtenáři, tajenka křížovky z minu-
lého čísla zní FESTIVAL OTY HOFMANA. 
Z úspěšných luštitelů byl vylosován pan 
Radek Mikule, který dostane 2 vstupenky 
na divadelní představení Úhlavní přátelé, 
které se koná 25. října 2017 od 19:30 ho-
din v divadelním sále Domu kultury Ostrov. 
Srdečně gratulujeme.

Tajenku křížovky z tohoto čísla zašlete 
nejpozději do 11.12.2017 na: mesicnik@
ostrov.cz, případně doručte do podatelny 
MěÚ Ostrov, Jáchymovská 1 v zalepené 
obálce, označené „Ostrovský měsíčník“. 
Vždy prosím uveďte celé své jméno a kon-
takt na vás. Ze správných odpovědí opět 
vylosujeme výherce, který získá vstupenky 
na některou z kulturních akcí Domu kul-
tury Ostrov. Jeho jméno zveřejníme v Os-
trovském měsíčníku. Redakce Vám přeje 
příjemnou zábavu při luštění.

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