
KVĚTEN 2018

OSTROVSKÝ
Informační měsíčník pro obyvatele města Ostrov 
www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.czM Ě S Í Č N Í K

OSTROV VÍTÁ JARO TRADIČNÍMI AKCEMI
Uvnitř čísla naleznete pozvánky na Majáles,
Slavnost světla či Zahradní slavnost v Letohrádku,
výroční koncert souboru Orbis Pictus, Ostrovské varhanní léto,
Den rodin a mnoho dalších.
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INFORMACE O VYDÁNÍ

Ostrovský měsíčník vydává město Ostrov
se sídlem Městský úřad Ostrov, Jáchymovská 1, 
363 01 Ostrov, IČO: 00254843 v nákladu 
8700 ks měsíčně. Vydáno dne 2. 5. 2018.

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.

UPOZORNĚNÍ!
Uzávěrka pro příspěvky a objednávky inzerce
do červnového čísla je 10. května. 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; 
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: Ing. Zuzana Kašparovská

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.

Fotografie na titulní straně: 
Archiv Oddych, s. r. o.

Vážení čtenáři,
květnové vydání OM je plné pozvánek na nejrůznější akce spojené s oslavami jara, infor-
mací o činnosti příspěvkových organizací i o dění ve městě. Vložili jsme také kompletní 
jízdní řády MHD Ostrov platné od 1. května 2018. Dům kultury pro vás vyhlašuje soutěž 
o vstupenky do kina a Karlovarský kraj zve na oslavu 100. výročí vzniku Československa. 
Vracíme se i k Legiovlaku v Ostrově a k vysvěcení obnovené vykmanovské kapličky. Ne-
nechte si ujít výstavu ve Dvoraně – téma je možná netradiční, zato zajímavé – rašeliniště, 
jejich důležitost v přírodě i způsob záchrany.
Přejeme vám všem krásné jarní dny a hodně sluníčka na duši i na obloze.

redakce OM

OPRAVA ČÁSTI ULICE U KOUPALIŠTĚ
Na jaře bude realizována oprava části 
ulice U Koupaliště, především u domu č. 
p. 974. Důvodem je špatný technický stav 
povrchu komunikací, nutné je také od-
stranění již nepoužívaného topného ka-
nálu podél domu. Při opravě dojde k ob-
nově konstrukce vozovky včetně živič-
ného krytu o celkové ploše 216 m2, k vý-
stavbě dvou vjezdových prahů a k opravě 
chodníku o celkové ploše 56 m2. Město 

plánovalo opravu s termínem realizace 
na podzim 2017, ale do veřejné zakázky 
tehdy žádný uchazeč nepodal nabídku. 
Z obnovené výzvy k podání nabídky po 
schválení rozpočtu města na rok 2018 
vzešla cena za provedení stavebních 
prací ve výši 942 490 Kč včetně 21% DPH. 
Opravu bude provádět firma Hippmann 
s. r. o., Ostrov.

Odbor investic MěÚ Ostrov

BŘEZEN NA LINCE 150
Jednotka sboru dobrovolných hasičů měla 
i v březnu spoustu práce – zasahovala cel-
kem u 11 událostí, z nichž bylo 5 doprav-
ních nehod, 3 technické pomoci, 2 úniky 
látek a jeden požár. Samostatně ostrovští 
hasiči zasahovali u dvou dopravních ne-
hod – v Hroznětíně a v Ostrově. Ve spolu-
práci s jednotkou HZS KV pak zasahovali 
u tří dopravních nehod, ke kterým došlo 
v Ostrově, v Krušnohorské ulici, dále na 
silnici č. 13 / I u Stráže nad Ohří a v Byst-
řici. „K odčerpání vody z bytové jednotky 
a sklepních prostor jsme byli vysláni spo-
lečně s jednotkou HZS KV, dále si naši po-
moc vyžádala ZZS Ostrov při transportu 

pacienta do sanitního vozu. K  úniku 
plynu v obytném domě jsme byli vysláni 
s  jednotkou HZS KV do Karlových Varů 
a  dále pak do opuštěného areálu v  Dol-
ním Žďáru kde došlo k úniku plynu z po-
škozeného plynového potrubí. K požáru 
osobního automobilu u Sadova jsme byli 
vysláni společně s jednotkou HZS KV, po 
příjezdu na místo ale bylo již vozidlo zcela 
zničeno požárem,“ popisuje březnovou 
činnost dobrovolných hasičů Milan Kuna 
a na závěr dodává perličku: „Dokonce jsme 
odstraňovali z rukou pouta, která nebylo 
možno odemknout klíčem.“

red

KVĚTNOVÉ TERMÍNY SETKÁNÍ OBČANŮ 
SE STAROSTOU A S 1. MÍSTOSTAROSTOU

Starosta města Ostrov Josef Železný a 1. místostarosta Petr Šindelář vás rádi 
přivítají v sídle města Ostrov, Jáchymovská 1 (zámek). Zeptejte se na to, co vás 

ve městě zajímá, oslovte vedení města se svými připomínkami a podněty.

Návštěvní den u starosty je 2. května v 14:00‑16:00
Návštěvní den u 1. místostarosty je 7. května v 10:00‑12:00

Návštěva u starosty i místostarosty probíhá v pořadí, 
ve kterém se návštěvníci dostavují k sekretariátu starosty 

č. dveří A.2.22 v 1. poschodí budovy A.
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VYKMANOVSKÁ KAPLIČKA JE OPĚT VYSVĚCENA
8. dubna byla znovuvysvěcena kaple ve 
Vykmanově. Kapli požehnal a zasvětil pl-
zeňský biskup Tomáš Holub. Církevnímu 
aktu byli také přítomni: administrátor 
Římskokatolické farnosti Ostrov a  Já-
chymov Marek Bonaventura Hric, sta-
rosta města Ostrov Josef Železný, před-
seda Spolku občanů a přátel Vykmanova 
Stanislav Svoboda a další zástupci spolku, 
dále Vlasta Preislerová a Luboš Modrovič 
za Konfederaci politických vězňů České 
republiky a členové Občanského střelec-
kého spolku Ostrov.

Historie kamenné kaple sahá do 2. 
poloviny 19. století, kdy byla postavena 
podle návrhu neznámého architekta; fa-
rou spadala ke kostelu sv. Michaela Arch-
anděla v Ostrově. Po nuceném vysídlení 
německého obyvatelstva na konci druhé 
světové války přestala být kaple udržo-
vána a  postupně chátrala. Vnitřní zaří-
zení kaple bylo následně rozkradeno, či 
zničeno. V  době zřízení nápravně pra-
covního tábora Vykmanov  I. v  březnu 
1949 i  po jeho přeměně na dnešní věz-
nici zůstala kaple zachována. Neudržo-
vaná kaple byla během 2. poloviny mi-
nulého století přivedena do havarijního 

stavu. Z bývalé kaple zůstalo zachováno 
pouze obvodové zdivo do původní výše 
včetně štítu, bez střechy a  krovů. Inte-
riér zarostl náletovou vegetací, rovněž 
statika zdiva byla narušena. Krajský 
pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 
v  polovině prosince  2016 úspěšně do-
končil dlouhodobě plánované práce na 
záchovnou opravu kapličky Vykmanov 
v  celkové hodnotě bezmála 213 tisíc 
korun. Smyslem záchovných prací bylo 
hlavně ukončení devastace této kulturní 
památky, zabezpečení proti povětrnost-
ním vlivům a v nemalé míře také ochrana 
proti negativním účinkům nadměrné 
vlhkosti. Objekt byl nově zastřešen val-
bovou střechou. Vchod do kapličky měl 
být dle plánu opatřen novými dvoukří-
dlovými kazetovými dveřmi z masivního 
dřeva, při kontrolním dni však byla na zá-

kladě podnětů místních obyvatel odsou-
hlasena otevíratelná mříž. Obvodové ka-
menné zdivo bylo omítnuto hlazenými 
omítkami. Při záchraně se významně 
podílel také Spolek občanů a přátel Vyk-
manova. Nepodařilo se však zjistit, komu 
byla tato drobná sakrální stavba v minu-
losti zasvěcená. Její sousedství s ostrov-
skou věznicí vedlo k rozhodnutí zasvětit 
ji blahoslavenému Titu Zemanovi, salesi-
ánskému knězi. Ten byl v době komuni-
smu jako mukl (muž určený k likvidaci) 
zařazen k  otrocké práci v  nedaleké tří-
dičce uranu – Věži smrti.

V říjnu 1994 byla kaple ve Vykmanově 
zapsána na státní seznam kulturních pa-
mátek České republiky. V současnosti patří 
Pozemkovému fondu ČR.

Redakce s použitím zdrojů: Státní pozemkový 
úřad a pamatkyaprirodakarlovarska.cz

SENIOR EXPRES 
INFORMACE K PRŮKAZKÁM
Průkaz SENIOR EXPRES, potřebný pro využití 
dopravy autem s tímto označením, si můžete 
vyřídit na odboru sociálních věcí a zdravot-
nictví (OSVZ) Městského úřadu Ostrov.
Kontaktní osoba pro vystavení průkazu:
Marie Marcínková, kancelář A.1.23 v přízemí 
za podatelnou – vždy v úředních dnech; tel. 
354 224 858 / mmarcinkova@ostrov.cz. Po 
předchozí domluvě je možné vystavit prů-
kaz i v jiných dnech.

Vystavení průkazu je bezplatné, potře-
bujete pouze fotografii a průkaz totožnosti, 
případně průkaz ZTP nebo ZTP/P.

O přesném termínu, kdy Senior expres 
začne sloužit, vás budeme informovat cca 
v polovině května na webových stránkách 
města.
Služba bude určena
• Občanům města Ostrov starším 70 let
• Občanům města Ostrov starším 18 let 

s průkazem ZTP nebo ZTP/P
Ceník
• Jednotné jízdné za každou osobu 

v autě = 20 Kč / 1 cesta
MěÚ

Půjčíme Vám
od 5 do 50 000 Kč

Volejte obchodního zástupce

727 895 461
rpsn 195.34%

INZERCE
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Koncem měsíce května mohou diváci ka-
belové televize očekávat změny v základní 
i rozšířené nabídce. V základní digitální na-
bídce budou programy české televize dopl-
něny o informace EPG a teletext. Rozšíře-ná 
digitální nabídka bude doplněna o několik 
dalších programů v HD rozlišení a zároveň 
budou připrave-ny pozice pro další přidá-
vání programů. Všechny změny s  sebou 
bohužel ponesou nutnost přeladění TV 
přijímačů. Konkrétní informace budou 
s předstihem k dispozici na internetových 
stránkách kabelové televize, na FB TV Ost-
rov a v tištěné podobě na kontaktním místě 
kabelové TV.
Plán vysílání – květen 2018
3. května | 18:00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis
 · Pořad: Kulturní měšec

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

 · Pořad: Archiv KT
17. května | 13:00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis
 · Pořad: S-MIX

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

 · Pořad: Škola hrou
31. května | 18:00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis
 · Pořad: Rozhovor na téma

Změna pořadů vyhrazena! Jakékoli ná-
vrhy, připomínky nebo dotazy můžete 
telefonovat či zaslat textovou zprávou na 
tel.: 777 572 089 nebo napsat na: marke-
ting@tv-ostrov.cz.
Premiéra vysílání: čtvrtek 18.00 hodin.
Provozní doba kontaktního místa:
po 8.00 – 17.00 hod., út 9.00 – 17.00 hod., 
st 8.00 – 17.00 hod., čt 9.00 – 17.00 hod., 
pá 9.00 – 15.00 hodin.
Společnost KABEL Ostrov, s. r. o., provozova-
tel kabelové televize v Ostrově, upozorňuje 
všechny své předplatitele, že je oprávněna 
přerušit poskytování všech objednaných slu-
žeb, pokud je odběratel v prodlení s úhradou 
částky za jejich poskytování. Doporučujeme 
proto všem, aby překontrolovali své platby 
a vyrovnali své případné dluhy.

Ing. Libuše Benešová, jednatelka

MATEŘSKÁ ŠKOLA HALASOVA 
OPĚT OTEVŘENA
V úterý 3. dubna byl slavnostně obnoven pro-
voz ostrovské Mateřské školy Halasova.

V polovině ledna došlo k uzavření objektu 
po havárii – vytopení vodou. Během víkendu 
tehdy praskla ve druhém patře budovy pří-
vodní hadice u umyvadla a voda následně vy-
topila dvě třetiny objektu mateřské školy až po 
kuchyni v suterénu.

„Zasaženy byly všechny třídy – učebny, dále 
chodby, šatny, umývárny a kuchyně. V nejvíce 
zasažené třídě byl zničen veškerý nábytek, tedy 
stoly, židle, skříně, hračky, piáno, pomůcky, 
atd. V ostatních zasažených prostorách byly 
poničené koberce, podlahy a malby. Krizová 
situace byla řešena okamžitě. Rodiče byli in-
formováni o situaci nejdříve telefonicky a poté 
prostřednictvím webových stránek. Děti byly 
rozmístěny do ostatních školek ve městě. Pro-
voz MŠ přerušen nebyl, pouze provoz budovy. 
Paní učitelky společně s dětmi vykonávaly vý-
chovně vzdělávací činnost jako obvykle, pouze 
v náhradních prostorách,“ popsala situaci ředi-
telka MŠ Halasova Jolana Nečová.

Ředitelka ve spolupráci se zřizovatelem 
projednala s  řediteli ostatních ostrovských 
mateřských škol možnosti a podmínky před-
školní vzdělávání dětí v ostatních školkách ve 
městě. Děti se nadále vzdělávaly podle Škol-
ního vzdělávacího programu MŠ Halasova 
a vzdělávání vedly učitelky MŠ Halasova.
Třídy MŠ Halasova byly rozděleny do os‑
trovských školek:
• třída rybiček – do MŠ Palackého
• třída hvězdiček – do MŠ Krušnohorská
• třída motýlků – do ZŠ a MŠ Myslbekova
• třída sluníček – do MŠ Masarykova
Školné a stravné rodiče hradili na příslušných 
MŠ, které jejich děti navštěvovaly. Kapacita 
mateřských škol ani školních jídelen nebyla 
překročena a vše bylo v souladu s platnými 

právními předpisy a po dohodě s hygienou 
a českou školní inspekcí.

Mateřská škola Halasova byla částečně 
otevřena 19. března, kdy se do objektu vrá-
tily dvě třídy.

Kompletní provoz MŠ v  opraveném 
domovském objektu byl obnoven v  úterý 
3. dubna. Slavnostního znovuotevření se zú-
častnili zástupci radnice, velitel městské poli-
cie a další hosté.

„Velký dík patří zejména rodičům dětí, ředi-
telům MŠ a zástupcům města. Ale také hasi-
čům, policii, stavební firmě a dalším,“ uvedla 
ředitelka Nečová s tím, že okamžité jednání 
všech zúčastněných, ochota a  pomoc po-
mohly ke zdárné rekonstrukci MŠ v tak krát-
kém čase.

Celková škoda byla vyčíslena na 
1.200.000 Kč.

Nově musel být pořízen nový nábytek do 
třídy a šaten, piáno, kryty na topení, nové pod-
lahy, malby, pomůcky a hračky.

Zřizovatel v současné době řeší opatření 
k zabránění opakování takové situace. Tlakové 
přívodní hadice byly vyměněny, dále bude na-
montováno zařízení, které zajistí uzávěr pří-
vodu teplé a studené vody mimo provozní 
dobu MŠ.

MěÚ
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HISTORICKÁ ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKA MEZI 3 NEJLEPŠÍMI 
V SOUTĚŽI PAMÁTKA ROKU 2017
Ve dnech 22. – 24. března se ve Valticích 
uskutečnila konference na téma „100 let 
proměny měst“.

Za město Ostrov se zúčastnili starosta Josef 
Železný, místostarostka Ilona Leupold a zastu-
pitelka, kronikářka města Walburga Mikešová.

Účastníci konference se v  rámci pro-
gramu seznamovali s  problematikou ob-
novy památek, městských památkových zón 
a zajímavých lokalit ve městech v Čechách 
i na Slovensku. Součástí programu bylo také 
vyhodnocení soutěže Památka roku 2017, 
a to ve dvou kategoriích. Cena se uděluje za 
nejlepší projekt a realizaci obnovy budovy 
nebo souboru staveb, které mají významné 
památkové, architektonické nebo urbani-
stické hodnoty a jsou nositeli specifického 
charakteru prostředí.

Nově zrekonstruovaná historická budova 
bývalé železniční zastávky v Ostrově postou-
pila mezi tři nejlepší v tzv. velké kategorii 
(nad 2 miliony Kč bez DPH). Ve „finále“ této 

kategorie byl ještě dřevěný krytý most přes 
Jizeru v obci Bystrá nad Jizerou a Werichova 
vila v Praze 1. Titul památka roku 2017 zís-
kal krytý most přes Jizeru a z vítězství se tedy 
radovala obec Bystrá nad Jizerou, přesto je 
nominace ostrovské památky mezi 3 nej-
lepší v republice velkým úspěchem. „Vážíme 
si prestižního umístění v rámci celé repub-
liky, jde vlastně o poděkování všem, kteří se 
o znovuobnovení historické budovy zaslou-

žili,“ řekl k ocenění starosta města Ostrov Jo-
sef Železný s tím, že jde zároveň o motivaci 
k účasti v dalším ročníku Památky roku.

Celkem bylo do soutěže ve velké kategorii 
přihlášeno 17 staveb z celé ČR.

Karlovarský kraj byl v tomto ročníku velmi 
úspěšný – získal postup mezi tři nejlepší pa-
mátky v obou kategoriích. V tzv. malé kate-
gorii (do 2 milionů Kč bez DPH) byly nomino-
vány Krovy měšťanských domů v Chebu. Obě 
nominace svědčí o tom, že města v Karlovar-
ském kraji pečují o své památky a usilují o je-
jich zachování pro další generace.

Ostrov je členem Sdružení historických sí-
del Čech, Moravy a Slezska, které pravidelně 
pořádá pro své členy konference na aktuální 
téma. Spolupořadateli XXVIII. ročníku kon-
ference byly Národní památkový ústav ČR, 
Združenie historických miest a obcí SR a Pa-
miatkový úrad SR.

MěÚ
Podrobnosti na: www.historickasidla.cz

REKONSTRUKCE ULIC V OSTROVĚ 
BUDE PROVÁZENA DOPRAVNÍM OMEZENÍM
Ostrovské ulice Štúrova a Palackého se v tomto roce dočkají 
nové podoby – přibydou i parkovací místa

V červnu má být zahájena dlouho pláno-
vaná rekonstrukce ulic Štúrova a Palackého 
včetně propojek mezi nimi. V průběhu rekon-
strukce bude nutné obě ulice zcela uzavřít.

Konkrétní harmonogram průběhu sta-
vebních prací bude sestaven s dodavatelem, 
který vzešel jako vítěz veřejné zakázky na 
konci dubna, tedy po uzávěrce květnového 
čísla OM.

Dle předpokladu odboru investic MěÚ 
Ostrov budou práce ve Štúrově ulici zahá-
jeny 4. června a ukončeny v září 2018. Sna-
hou je, aby úsek mezi ulicemi Májová a Se-
verní byl realizován v době letních prázdnin, 
čímž se zmenší dopad na omezení zásobo-
vání školní jídelny. Práce na rekonstrukci Pa-
lackého ulice mají být zahájeny v září a do-
končeny v polovině listopadu.

V  rámci celé rekonstrukce bude opra-
veno podloží, živičný povrch vozovek, 
chodníky i parkoviště.

„Při rekonstrukci se bude řešit také od-
vodnění zpevněných ploch, veřejné osvět-
lení, přeložka telefonních kabelů, ochrana 
dotčených podzemních inženýrských sítí, 
úprava požárních hydrantů, výměna oplo-
cení, oprava schodiště a  zábradlí, zpev-

nění svahů gabionovou zdí a  palisádami 
a osazení příslušného dopravního značení. 
Vzniknou také nová parkovací místa z beto-
nové zámkové dlažby, ve Štúrově ulici bude 
možné parkovat na 77 a v Palackého na 43 
místech,“ uvedl David Papánek z odboru in-
vestic MěÚ Ostrov.

„Projektová dokumentace byla dokon-
čena v roce 2016, v březnu 2018 pak byly 
provedeny přípravné práce v podobě ká-
cení stromů. Jde o práce, které mohou pro-
bíhat pouze v  tzv. mimovegetačním ob-
dobí od 1. 10. do 31. 3. ,“ dodal D. Papánek 
s tím, že za pokácené stromy a keře byla na 
dotčených pozemcích nařízena náhradní 
výsadba. Ta bude provedena po dokončení 
stavby, což je podle předpokladu v  listo-
padu 2018.

Předpokládané náklady podle projektu 
činí 16 949 128,10 Kč včetně 21% DPH. Sku-
tečná smluvní cena bude určena po ukon-
čení výběru na zhotovitele stavby v rámci 
veřejné zakázky. V případě zájmu je možné 
nahlédnout do projektové dokumentace 
na technické řešení stavby na odboru inves-
tic MěÚ Ostrov, v kanceláři A.2.31 (1. patro, 
nad podatelnou).

Město Ostrov děkuje občanům za po-
chopení situace, na jejímž konci čeká oby-
vatele i návštěvníky vyšší kvalita komuni-
kací i pohodlnější parkování.

Aktuální informace o  uzavírkách ulic 
budeme od května zveřejňovat na inter-
netových stránkách města a v Ostrovském 
měsíčníku.

MěÚ

INZERCE



6 Ostrovský měsíčník | KVĚTEN 2018

AKTUALITY

LEGIOVLAK V OSTROVĚ PŘIPOMNĚL ČS LEGIONÁŘE

Pojízdné muzeum na kolejích – projekt Čes-
koslovenské obce legionářské v rámci pu-
tování po České republice i Slovensku při-
pomíná 100. výročí boje československých 
legií za samostatný stát. Od května 2015 
Legiovlak projíždí jednotlivými kraji, letos 
se zastavil i na nádraží Ostrov nad Ohří.

Ostrovští ve dnech 10.–15. dubna hojně 
využívali možnost nahlédnout do historie 
přímo v  zrekonstruovaných historických 
vagónech, kde se seznamovali se způso-
bem života v cizineckých legiích. Textové 
panely střídaly reálie v podobě pracovišť 
pro kováře, krejčí a další aktéry potřebné na 
frontě. Způsob boje legionářů přiblížíl im-
provizovaný obrněný vůz vybavený dělem 
a kulomety či štábní vagon pro plánování 
operací. Navíc vše doprovázel poutavý ko-
mentář průvodce, který se velmi ochotně 
věnoval větším skupinám i  jednotlivcům, 
dětem i dospělým.

Souprava historických vagonů, která do 
roku 2020 projede celou Českou republiku 
i Slovensko, připomíná život a boj deseti-
tisíců československých legionářů, kteří 
se vlakem přepravovali napříč Ruskem po 
Transsibiřské magistrále v  letech 1918  – 
1920. Připomíná, že vznik Československé 
republiky stál na životech a odvaze legio-
nářů, kteří s myšlenkou samostatného státu 
Čechů a Slováku bojovali v mnoha zemích 
světa a  na všech bojištích první světové 
války.

Slavnostního zahájení výstavy na ko-
lejích v  Ostrově se 10.  dubna zúčastnil 
i starosta města Josef Železný, 1. místosta-
rosta Petr Šindelář, člen Rady Karlovar-
ského kraje pro oblast zdravotnictví Jan 

Bureš (oba členové Občanského střelec-
kého spolku Ostrov) a také válečný vete-
rán, člen Československé obce legionářské 
Václav Šrámek.

Historickou podívanou na ostrovském 
nádraží si během týdne nenenechaly ujít 
stovky návštěvníků. Byli mezi nimi studenti, 
kteří ve skupinkách sbírali podklady pro pl-
nění zadaných úkolů, školní třídy s učiteli, 
páry či jednotlivci všech věkových skupin, 
ženy i muži. Průvodce s potěšením kvitoval 
vysokou návštěvnost a erudovaně předával 
informace o významné součásti historie na-
šeho státu.

Pokud jste tentokrát prohlídku Legio-
vlaku nestihli, informujte se, kam má namí-
řeno letos či v příštích letech, a to na webu 
legiovlak.cz.

red

Foto: archiv OM
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AKTUALITY

Z BŘEZNOVÝCH ZÁZNAMŮ MĚSTSKÉ POLICIE
Při pravidelných kontrolách města se 
strážníci Městské policie Ostrov setká-
vají s neuvěřitelným nepořádkem, s od-
padem, který někteří občané vyhazují 
přímo na ulici či do městské zeleně. Opa-
kovaně upozorňujeme, že odpady, které 
nepatří do popelnic, můžete bezplatně 
odevzdat ve sběrném dvoře. Díky kame-
rovému systému se v poslední době daří 
hříšníky odhalovat a finančně sankciono-
vat. Kromě peněz zaplacených za pokutu 
jde jistě také o ostudu – město Ostrov vás 
proto žádá, abyste se vyvarovali vyhazo-
vání nepotřebných věcí jinam, než kam 
odpad patří.

Městská policie také každý měsíc po-
máhá při řešení nejrůznějších situací 
v Ostrově.

9. 3. řešila hlídka MP případ mladého 
muže, který jezdil v nákupním vozíku na 
Mírovém náměstí. Údajně jej nalezl u la-
viček. Strážníci mladému muži doporučili, 
aby vozík odvezl k prodejně Penny, kam 
patří, což bez námitek udělal.

10.  3. po půlnoci požádali policisté 
z Obvodního oddělení PČR Ostrov o spo-
lupráci při hledání pohřešovaných osob 
uprchlých z psychiatrické léčebny v Plzni. 

Osoby se měly nacházet za zimním sta-
dionem. Ve spolupráci s  hlídkou PČR 
a psovodem byly obě osoby nalezeny na 
zahrádce, kterou jim zapůjčil jejich přítel.

10. 3. odpoledne při kontrolní činnosti 
v  Masarykově ulici hlídka MP zastavila 
v  místě dopravní nehody  – střet dvou 
vozidel. Účastníci nebyli zraněni, ale po 
provedení orientační dechové zkoušky 
na přítomnost alkoholu byla u jednoho 
z  řidičů zjištěna 0,6 promile alkoholu 
v  dechu. Případ si poté převzala Poli-
cie ČR spolu s dopravní inspektorátem. 
Z jednoho z vozidel navíc začaly vytékat 
provozní kapaliny, proto zasahovala i jed-
notka sboru dobrovolných hasičů.

10.  3. v  podvečer hlídka MP zasaho-
vala v ubytovně v Jáchymovské ulici, kde 
muž pod vlivem drog vykopl dveře do 
jednoho z bytů. Z důvodu podezření, že 
se jedná o trestný čin, byla přivolána také 
hlídka PČR Ostrov. Zjistilo se, že muž je 
příbuzný nájemkyně dotčeného bytu. 
Hlídka PČR případ řešila dle zákona.

20.  3. dopoledne hlídka MP po tele-
fonickém oznámení zajistila muže pod 
vlivem omamných látek, který v ul. Má-
jová rozhazoval letáky a dělal nepořádek. 

Vzhledem k tomu, že se choval agresivně 
a  ohrožoval svým jednáním sebe i  své 
okolí, byla na místo přivolána RZS, která 
muže převezla na psychiatrické oddělení 
Nemocnice Ostrov.

21. 3. v 5:45 se na hlídku MP obrátila 
žena z Ostrova s  tím, že její muž doma 
upadl a ona ho sama nemůže zvednout. 
Hlídka MP společně s hlídkou PČR Ostrov 
muži pomohla.

21.  3. odpoledne přijali strážníci na 
lince 156 oznámení o opilém mladíkovi, 
který leží za fotbalovým hřištěm a nere-
aguje na podněty. Po příjezdu hlídky MP 
byla na místo přivolána také RZS. Lékař 
záchranky po vyšetření doporučil převoz 
muže do protialkoholní záchranné sta-
nice v Sokolově. Tam byly muži naměřeny 
2,8 promile alkoholu v dechu.

22. 3. v 4:18 vyjížděla hlídka MP do 
Kollárovy ulice. Telefonicky bylo ozná-
meno, že se v panelovém domě nachází 
cizí, spící muž. Strážníci zajistili, aby ukli-
dil způsobený nepořádek a vykázali ho 
z místa.

Městská policie Ostrov, 
Mírové nám. 733, 

telefon 156; 777 766 074; 353 615 880
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PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

ZUŠ GRATULUJE A BLAHOPŘEJE
Gratulujeme a  blahopřejeme všem žá-

kům a souborům oceněných v soutěžích 
a na přehlídkách.

Ondřeji Tölgovi za 2. místo v krajské sou-
těži hry na dechové nástroje (klarinet) a 1. 
místo a postup do národního kola ve hře na 
saxofon (připravuje Vlastislav Mareš).

Gratulujeme Alanu Burdovi (připravuje 
Petr Tyr) k získání první ceny v krajském 
kole soutěže bicích nástrojů. Dále Jakubu 
Suchomelovi i souboru bicích (Belecký, Er-
lebach, Houška, Huk, Novák) za získání třetí 
ceny v této soutěži.

Blahopřejeme tanečnicím ze třídy Karin 
Wintrové k získání ocenění v krajské postu-
pové přehlídce dětských skupin scénického 
tance pro choreografie Barborky a Červán-
ková. Lucie Ratajčáková s choreografií Če-
rvánková postoupila i do celostátního kola 
této přehlídky.

Soubor NA POSLEDNÍ CHVÍLI pod ve-
dením Lucie Veličkové získal ocenění v Ob-
lastním kole soutěže monologů a dialogů 
POHÁREK SČDO Horšovský Týn. Jmeno-
vitě Daniel Bleha získal 1. místo a nominaci 

na národní přehlídku ve Velké Bystřčici v ka-
tegorii dospělých. V národním kole soutěže 
monologů a dialogů do 18 let – Kandrdá-
sek Brandýs nad Labem pak získaly 1. místo: 
Barbora Netrhová, Zuzana Tekely, Zuzana 
Novotná. Čestné uznání v této soutěži dále 
získali: Tereza Kučerová, Michael Huk, Lu-
cie Čermáková, Jiří Svačina, Jan Rambousek, 
Matěj Velička.

Blahopřejeme i Matěji Veličkovi k získání 
titulu laureáta a nominaci na národní pře-
hlídku Wolkrův Prostějov v první kategorii 
a Danielu Blehovi v kategorii druhé a  to 
v oblastním kole soutěže v přednesu nad 
15 let Poezie na rynku – Klatovy.

Soubor HOP-HOP získal na krajské pře-
hlídce dětského divadla Dětská scéna 1. 
místo a postup na 47. celostátní přehlídku 
dětského divadla s inscenací Běž, chlapče, 
běž – v režii Ireny Konývkové.

Hrají: Lucie Ratajčáková, Vít Bauchner, 
Jan Roháč, Karolína Joo, Tadeáš Novák, 
Hedvika Navrátilová, Jana Ďuržová, Anto-
nín Valenta, Sára Horčičková a Sára Weitha-
lerová.

Nepřímý postup získal soubor i s  ins-
cenací Kryšpín zmizel – režie Ondřej Šulc. 
Hrají: Adam Petrák, Viktorie Simandlová, 
Lothar Hemzáček, Jiří Netrh, František 
Kučera, Lucie Kučerová, Lucie Fořtová, 
Markéta Hechtová, Markéta Kollárová, 
Anna Machková a Barbora Štěpánová.

Čestné uznání získala inscenace JOJO – 
režie: Ondřej Šulc. Hrají: Pavlína Motlí-
ková, Matyáš Pöselt, Markéta Besperá-
tová, Sebastian Merhulík, Vojtěch Te-
gda, Jana Rožková, Valerie Procházková, 
Miroslav Poliščuk, Elizaveta Kuznetsova 
a Sofia Jarovaja; a inscenace EMA – režie: 
Ondřej Šulc. Hrají: Gvenda Chochelová, 
Julie Kromková, Jindřich Tegda, Adéla 
Dvořáková, Patricie Dvořáková, Tereza 
Horčičková, Tereza Besperátová a Petra 
Poberežníková.

V soutěži přednesu Dětská scéna gra-
tulujeme Vítu Bauchnerovi k získání čest-
ného uznání a Karolíně Joo a Adamu Pe-
trákovi k postupu na 47. celostátní pře-
hlídku dětských recitátorů.

Ondřej Šulc, ZUŠ Ostrov

TRADIČNÍ AKCE OČIMA STUDENTŮ
Jednou z akcí, kterou naše škola v s želez-
nou pravidelností pořádá v oblasti jazyků, 
je jarní výměnný pobyt našich a němec-
kých studentů. Naší partnerskou školou 
je střední škola z  bavorského městečka 
Forchheim (FOS Forchheim). Tato spolu-
práce funguje už více než 12 let. Pobytu se 
zpravidla zúčastní

20 – 30 žáků, v  našem případě pře-
vážně ze 3. ročníků oboru Technického 
lycea a  Informačních technologií. Každý 
rok tak mají tito žáci možnost strávit 14 
dní v  intenzivním kontaktu s  cizími ja-
zyky  – komunikačními jazyky projektu 
jsou němčina a angličtina.
Jak jsem si užil týden s bavorskými 
studenty
Ve středu 13. března začal na ostrovském 
nádraží pro mě velmi obohacující a skvělý 
zážitek – skupinka německých studentů 
přijela na týdenní výměnný pobyt do 
Ostrova. Z počátku jsme trošku bojovali 
s  trémou, ale po pozdravu a  pár vymě-
něných slovech bylo vše v pořádku. Po-
tom co jsme dorazili do školy a vyslechli 
si připravené prezentace mých spolužáků, 
si každý z nás odvedl svého německého 
kamaráda domů. Zde po představení ro-
dičům začalo něco jako oboustranný vý-
slech. Vyzvídali jsme, co se druhému líbí 
na naší rodné zemi, či co je důvod, proč 

daná země není ideální. Musím přiznat, že 
bylo zajímavé slyšet od cizince upřímný 
názor na naši zemi. Také jsme ale v prů-
běhu týdne v rámci skvělého programu, 
který zahrnoval například návštěvu La-
sergamu, Prahy nebo Becherovky, zjistili, 
že máme hodně společného. Největší pří-
nos pro moji komunikaci byly společné 
práce ve škole. Nikdy bych neřekl, jak moc 
je těžká komunikace v technické anglič-
tině. Celý týden již zmiňovaných aktivit 

jsme zakončili společnou odbornou prací 
na různá témata, hráli jsme společně po-
hádku, hádali známé sportovce, předvá-
děli teleshopping aj. Vykulené pohledy 
členů německé skupiny během mého 
popisu klasické české velikonoční koledy 
byly nezapomenutelné. První část po-
bytu se mi moc líbila a velmi se těším, až 
se my vydáme do Německa, což bude ve 
středu 18. dubna.

Matěj Klouda, student E3, SPŠ Ostrov
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ZUŠ – KALENDÁŘ AKCÍ
Ostrov
3. května – Kinokavárna DK
17:00 premiéra souboru HOP-HOP – O po-
slední vlaštovce a Liška s dobrou náladou 
a repríza inscenace Človíček a ovečky.
Vstupné: 30 Kč v předprodeji v Infocentru 
DK
9:00, 10:00, 11:00 hraní pro školy

10. května – Oranžerie Václava Havla
17:00 Malí umělci
16.-19. května – Různá místa a prostory
Hudební festival Ostrov

16. května – Dům kultury Ostrov
18:00 Závěrečný koncert
vystoupí žáci hudebního oboru /pěvecký 
sbor Andílci s. r. o, Písk-Písk Barbaři, After 
Party Band a sólisté na různé nástroje/, žáci 
literárně dramatického oboru /představení 
Človíček a ovečky/, žáci tanečního oboru /
několik choreografií/, uvádějí žáci souboru 
Mirákl. Výzdoba sálu výtvarný obor.
Vstupné 50 Kč dospělí, 30 Kč děti a senioři. 
Předprodej v Infocentru.

17. května – hraní v ulicích města
16:00 – 17:00 /Staré náměstí, "Placka", Měst-
ská knihovna, Charita, Mírové náměstí, Sta-
cionář, Nemocnice Ostrov apod.
Odpolední hodinku občanům města zpří-
jemní žáci hudebního oboru od všech uči-
telů.

18. května – Mírové náměstí
13:00  – 18:00 – hrají kapely ZUŠ Ostrov 
a uměleckých škol z celé ČR různých žánrů
19:00 – 20:00 Mírové náměstí – Swing me-
lody Ostrov, koncert známého swingového 
orchestru

19. května – Mírové náměstí
13:00  – 18:00 – hrají kapely ZUŠ Ostrov 
a uměleckých škol z celé ČR různých žánrů

19:00 – 20:00 Mírové náměstí – Sebastian, 
koncert mladého, známého interpreta

23. května – Oranžerie Václava Havla
9:00 – 18:00 Klavírní hrátky

Mimo Ostrov
5.‑6.  května – Chomutov / Mistrovství 
Čech – Taneční oddělení TS Mirákl

24.‑26. května – Praha, Výstaviště Holešo-
vice / Mistrovství ČR – Taneční oddělení TS 
Mirákl

9.‑14. května – Plunge-Litva
Little Melpomene – 11. mezinárodní dětský 
a mládežnický divadelní festival – laboratoř
Soubor HOP-HOP, představení Běž, chlapče, 
běž v režii Ireny Konývkové

17.‑20. května – Kutná hora
35. celostatní kolo skupin dětského scénic-
kého tance
Lucie Ratajčáková ze třídy Karin Wintrové 
s choreografií Červánková

ZŠ KRUŠNOHORSKÁ
V březnu a dubnu proběhly úvodní be-
sedy s prap. Jaroslavou Kasslovou z Ob-
vodního oddělení PČR Ostrov. Týkaly 
se prevence kriminality dětí a mládeže. 
Diskuse s žáky byla velmi živá a pro ně 
přínosná.

V Oranžerii Václava Havla v Městské 
knihovně Ostrov se uskutečnilo 4. dubna 
setkání pedagogů oceněných KÚ Kar-
lovy Vary za dlouholetou úspěšnou pe-
dagogickou činnost. Za naši školu byla 
oceněna výchovná poradkyně, třídní 
učitelka Vlasta Plášilová. Všichni zaměst-
nanci školy jí srdečně gratulují.

V dubnu do Ostrova zavítal Legiovlak. 
Některé třídy se proto vydaly na exkurzi na 
ostrovské nádraží a prohlídka vlaku se jim 
velmi líbila.

I naše škola se zapojila do ekologického 
projektu „Ukliďme Česko“. V pátek 6. dubna 
pomáhaly IV. a V. třída s úklidem části cy-
klostezky. Celkem žáci nasbírali 45 kg od-
padu.

Odborně zaměřená tématická setkávání 
a spolupráce s rodiči žáků speciální třídy 
SŠ2 pokračovala besedou, která byla zamě-
řena na zdravý životní styl u žáků se zdra-
votním postižením. Poděkování pedagogů 

a rodičů SŠ2 patří ostrovské lékařce Libuši 
Starkové.

27. dubna se žáci VII. třídy v rámci me-
zigeneračních vztahů opět vydali do Do-
mova pro seniory – Květinka, kde společně 
s  obyvateli domova vytvářeli jarní deko-
rační předměty z ekomateriálů.

Koncem měsíce se naše činnost zamě-
řila na školní projektový den „Čarodějnice“, 
při kterém si žáci spolu se svými třídními 
učiteli užili čarodějnický rej a den zakončili 
opékáním vuřtů v prostoru nově uprave-
ného ohniště na školní zahradě.

Mgr. Jana Kopecká, ZŠ Krušnohorská, Ostrov
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ÚSPĚCHY GYMNAZISTŮ VE 
FRANCOUZŠTINĚ
V posledních letech se těší velkému zájmu 
mezi ostrovskými gymnazisty francouzský 
jazyk.

Francouzštinu si žáci vybírají jako druhý cizí 
jazyk již v tercii a pokračují v něm v dalších roč-
nících až k maturitě. Pro starší zájemce o tento 
jazyk je rovněž ve třetím ročníku, resp. sextě 
vypisován seminář, na který se mohou zapiso-
vat i začátečníci.

Svůj zájem o  francouzštinu dokazují 
naši studenti skvělými výsledky v domácích 
i mezinárodních soutěžích. V krajském kole 
olympiády ve francouzštině, které proběhlo 
v březnu v Karlových Varech, nás reprezento-
vali studenti ve dvou kategoriích. V kategorii 
začátečníků dosáhl na skvělé 2. místo Šimon 
Štýbnar z kvarty A. V kategorii starších žáků 
se výborně prezentovaly kvintánky Adéla Leit-
nerová a Barbora Šejvlová. Adéla vybojovala 
bronz a Barbora skončila těsně za ní na 4. místě.

Stejně jako v loňském roce se naši francouz-
štináři zapojili do soutěže vyhlášené Meziná-
rodní organizací Frankofonie OIF v Paříži. Do 
výtvarné části soutěže, která je určena žákům 
základních škol, se letos zapojilo 104 žáků z 26 
škol v ČR. Do vědomostní části soutěže určené 
pro žáky středních škol se zaregistrovalo 538 
žáků z celé republiky. Oceněno bylo 15 nejú-
spěšnějších v každé kategorii.

V  kategorii středních škol (vědomostní 
části soutěže) se Jan Novotný z kvinty B stal dr-
žitelem hlavní ceny! Dalších 9 oceněných míst 
patřilo rovněž ostrovským gymnazistům, a to 
Janu Šlemrovi z kvinty B, Evě Haluzové z ok-
távy A, Tereze Kamarádové ze septimy B, Bar-
boře Šejvlové a Kláře Bábalové z kvinty B, Da-
vidu Gernerovi a Filipu Štěpánovi ze septimy A, 
Martinu Kastlovi a Lucii Levové ze septimy B.

V kategorii základních škol a odpovídají-
cích ročníků víceletých gymnázií byla oceněna 
terciánka Julie Šlemrová.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže 
se konalo 20.  března v  Černínském paláci 
v Praze. Věcné dary žákům předali diploma-
tičtí zástupci frankofonních ambasád v Praze. 
Přítomni byli i příbuzní oceněných žáků, zá-
stupci MŠMT a  Francouzského institutu 
v Praze. Hlavní cenu, pobyt v Lucembursku, 
převzal Jan Novotný z rukou ambasadora Lu-
cemburska v Praze pana Geparda Léona Pierra 
Philippse.

Poděkování patří nejen všem úspěšným 
studentům, ale také jejich profesorce Ivaně 
Šlemrové, která pozvedla výuku francouzštiny 
na ostrovském gymnáziu na opravdu vynika-
jící úroveň.

Mgr. Jiří Fresser, zástupce ředitele 
Gymnázia Ostrov

KALEIDOSKOP UDÁLOSTÍ SPŠ OSTROV
Měsíc květen je tradičně na všech střed-
ních školách především ve znamení ma-
turit, ale i druhých kol přijímacího řízení 
a  finále republikových soutěží, nejinak 
je tomu na SPŠ Ostrov. Proto jen krátké 
ohlédnutí za již ukončenými soutěžemi 
a  kláními. Z  těch sportovních stojí za 
zmínku účast našich borců, reprezen-
tantů kraje, na Finále poháru silového ví-
ceboje, které se tentokrát konalo v Karlo-
vých Varech. V tělocvičně střední peda-
gogické školy se utkalo 60 chlapců z 15 
škol ve čtyřech disciplínách. Výsledky tří 
nejlepších členů čtyřčlenného týmu pak 
rozhodly o celkovém pořadí školy. Naše 
barvy úspěšně hájil: Jan Ullman, Dominik 
Domalíp, Lukáš Veitl a Václav Šíma, který 
svým 15. místem v jednotlivcích přispěl 
asi nejvíce k pěkné 9. příčce našeho týmu. 
Medailově bohužel Morava jasně převál-
covala Čechy – odvezla si všechny tři.

V  dovednostních soutěžích na re-
publikovém finále soutěže Autojunior 
2018 konané tradičně v Mladé Boleslavi 
úspěšně hájili naše barvy vítězové kraj-

ského kola – automechanik Adam Pařík 
a autotronik Marek Boura. Blahopřejeme 
a držíme palce, aby se jim v následujících 
týdnech podařilo stejně dobře zvládnout 
i závěrečné a maturitní zkoušky.

Po uzávěrce se ve dnech 14. – 15. dubna 
konalo Českého finále vodíkových RC aut, 
jehož se naši zástupci účastnili poprvé.

Fanoušci rychlých kol se vrátili nadšeni 
z autosalonu v Ženevě a následně se po-
stavili do diváckých ochozů evropského 
šampionátu v rallye.

Do lavic SPŠ zasedly stovky žáků de-
vátých tříd, aby zkusily své štěstí a pro-
kázaly své znalosti v prvním kolo přijíma-
cího řízení. V této chvíli již každý z nich 
ví, zda v září zasedne do našich školních 
škamen.

To byl malý exkurz do života SPŠ Ostrov. 
Více čerstvých zpráv na webových a  FB 
stránkách školy.

Mgr. Lenka Bardová 
SPŠ Ostrov / spsostrov.cz

ZŠ Masarykova
Naši žáci nejsou úspěšní jen ve sportovních 
soutěžích. V březnu zazářila žákyně 9. A Jana 
Stolaříková v chemické olympiádě. Po vítěz-
ství ve školním kole obsadila vynikající 2. místo 
v kole okresním, které se konalo 2. března na 
Prvním českém gymnáziu v Karlových Varech. 
Tím si zajistila postup do krajského kola, které 
proběhlo 21. 3. na gymnáziu v Chebu. Ani tam 
se neztratila, obsadila krásné 6. místo. Z maxi-
málního počtu 100 bodů získala 83, přičemž 
k dosažení stejného výsledku jako v kole okres-
ním – tedy 2. místa – jí chybělo jen 3,5 bodu. 
Janě děkujeme za vzornou reprezentaci a pře-
jeme úspěchy i v dalším studiu.

Školní sportovní soutěže pokračovaly na 
přelomu března a dubna basketbalem v ka-
tegoriích starších chlapců a  starších dívek. 
Úspěšnější byla tentokrát děvčata. Chlapci 
sice obsadili v okresním kole hezké třetí místo, 
ale k dalšímu postupu to nestačilo. Družstvo 
dívek ve složení: Anička Chromá, Bára Balá-
žová, Jana Pavlinská, Bára Kocifajová, Lucka 
Kostková, Katka Báchorová a Johanka Tuháč-
ková, v okresním kole jednoznačně zvítězilo. 
V okresním finále, které se konalo v Hale mí-
čových sportů v K. Varech, postupně děvčata 
porazila soupeřky z Gymnázia Ostrov, PČG 
z K. Varů a ZŠ Truhlářská K. Vary a stala se 
nejúspěšnějším školním družstvem v okrese. 
Vítězství a pohár za 1. místo také znamenaly 
postup do finále krajského. Stejné prostředí, 
stejná hala, ale soupeřky nové. Děvčata si 
vedla opět skvěle a postupovala turnajem až 
do samotného finále, kde je potkaly soupeřky 
ze ZŠ v Sokolově. V úvodu bylo utkání vyrov-
nané, ale s postupem času získávaly soupeřky 
navrch a nakonec zaslouženě zvítězily. Skvělé 
2. místo v krajském finále si zaslouží velkou po-
chvala celému dívčímu družstvu.

Ing. Karel Daníček, učitel TV, 
ZŠ Masarykova, Ostrov
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ZŠ MÁJOVÁ
Mezi nejdůležitější a nejzajímavější události, 
které proběhly na naší škole během posled-
ních měsíců, patří bezesporu několik sou-
těží a exkurzí. Březen byl velmi úspěšným 
měsícem pro žákyni 9. A Lucii Frankovičo-
vou. Lucce se podařilo probojovat ze škol-
ního kola olympiády v anglickém jazyce do 
kola okresního, které vyhrála. Zajistila si tak 
postup do kola krajského a zde nakonec ob-
sadila krásné 3. místo. Je to úspěch opravdu 
veliký a Lucce k němu ze srdce gratulujeme! 
Žáci 8. a 9. tříd se vypravili do MK Ostrov, 
tentokrát se však návštěva netýkala litera-
tury či knih. Využili jsme nabídku knihovny 
a  zúčastnili se projekce filmu PLASTIC 
OCEAN. Film byl zaměřen na velmi aktuální 
téma, a to na zamoření naší planety plasto-
vými odpady. Film je velmi alarmující, žáci 
zhlédli, jak vypadají vody moří v místech, 
kam jen tak nedoplaveme či nedoplujeme. 
Viděli, jak díky odpadům umírají mořští 
živočichové či ptáci. A co víc – dozvěděli 
se, že díky konzumaci mořských tvorů do 
sebe dostáváme spoustu mikroplastů i my 
samotní! Další v pořadí byla návštěva por-
celánové školičky v Nové Roli, kam se vydali 
žáci z prvního stupně. Z exkurzí ale zpět do 
školních lavic. Na naší škole probíhala mezi-

národní soutěž Matematický klokan a ma-
tematická soutěž Pythagoriáda 2018. Na 
žáky čekalo několik matematických úloh 
jak „ze života matematiky“, tak úlohy na 
představivost, geometrické úlohy a různé 
matematické zajímavosti.

Pozvánka na vernisáž – v  úterý 
15.  května se uskuteční vernisáž výstavy 
v budově školy.

Prosba: Prosíme všechny bývalé zaměst-
nance naší školy, zda by přispěli fotogra-
fiemi nebo jinými vzpomínkovými materi-
ály, na výstavu v budově školy plánovanou 
k 60. výročí otevření 3. ZŠ Ostrov Májová. 
Více na www.3zsostrov.cz

Mgr. Michaela Budaiová, ZŠ Májová, Ostrov

POZVÁNKY KLUBU 
ČESKÝCH TURISTŮ
Kalendář veřejných turistických akcí 
v květnu
05. 05. Výšlap na rozhlednu Cibulka u Oloví
12. 05. Německo – Hrad Burgk nad 
 údolím Sály
19. 05. Z Ledče n. S. do Havlíčkova Brodu 
 (dva dny)
26. 05. Třebouňský a Branišovský vrch
02. 06. Přírodou a dějinami Oseku – hrad 
 Rýzmburk
Bližší informace jsou k dispozici vždy od 
středy pro příslušný sobotní termín ve vit-
ríně 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 NA 
VZPOMÍNKOVÝ AKT

V úterý 8. května 
pořádá Klub českého 

pohraničí spolu s KSČM 
Ostrov vzpomínkový akt 

k 73. výročí konce II. světové 
války. Akt se koná v 10:00 na 

prostranství před 
Městským úřadem Ostrov 

(zámek).

PŘÁTELSKÉ 
POSEZENÍ BÝVALÝCH 

ZAMĚSTNANCŮ 
OD PRIOR

se koná v sobotu 12. května 
od 16:00 v restauraci 

Atlantis

PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ 
BÝVALÝCH HRÁČŮ 

A PŘÍZNIVCŮ F. K. DUKÁT
se koná v sobotu 5. května 

od 16:00 v pivnici DukátZŠ Májová podporuje u dětí vztah k přírodě
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LETOHRÁDEK OSTROV – PROGRAM
VÝSTAVY
27. 4.–10. 6. 2018 – 2 výstavy
Fenomén Ateliér papír a kniha / Autorské 
knihy a objekty studentů J. H. Kocmana
Ateliér papír a kniha FaVU VUT v Brně v roce 
1998 založil a do roku 2011 vedl Jiří Hynek 
Kocman – zásadní osobnost tzv. brněnského 
okruhu, protagonista konceptuálního myš-
lení, paper-artu a tvorby knih-objektů. Tento 
jedinečný ateliér byl interdisciplinární plat-
formou, pojímající kategorie "papír" a "kniha" 
především jako široce otevřená "umělecká 
média", tedy nikoliv utilitárně, tj. zúženě ve 
smyslu "nějaké podložky či materie", na níž 
defilují "vyšší umělecké žánry". Toto pojetí 
souvisí s přechylováním řemeslně-technolo-
gických a designerských východisek do oblasti 
konceptuálního umění. Výstava připravená ve 
spolupráci s Muzeem umění Olomouc před-
staví autorské papíry, knihy-objekty, paper-

-artové objekty a  instalace studentů a  také 
ukázky z tvorby J. H. Kocmana.

Štěpán Beránek / Odsekávání
Mladý a  talentovaný především figurální 
sochař Štěpán Beránek (1982) je absolven-
tem Akademie výtvarných umění v Praze. 
Ve své tvorbě používá různé materiály, od 
laminátu, přes traktorové duše, až po skle-
něné střepy či papier maché. Výběr materi-
álu vždy podléhá autorovu záměru zhmot-
nit v plastice dané téma. S každým materiá-
lem pracuje velmi senzitivně a promyšleně. 
Ač na první pohled působí jeho práce co 
do použitých materiálů nekonzistentně, 
ve většině jeho děl lze sledovat jednotnou 
myšlenkovou linku, přičemž zpracovaná 
témata se doplňují nebo na sebe navazují. 
Jedním z hlavním témat Štěpána Beránka je 
zkoumání lidské duše, a to jak duše archety-
pální, tak i současné. Ve svých dílech často 
ideově vychází ze starozákonních i novozá-
konních textů.

STÁLÁ EXPOZICE
Sbírka porcelánu Střední uměleckoprů‑
myslové školy Karlovy Vary
Nová stálá expozice unikátní sbírky porce-
lánu ze Střední uměleckoprůmyslové školy 
v Karlových Varech mapuje období od po-
čátků 19. století do 2. poloviny 20. století.

DOPROVODNÉ PROGRAMY
středa 9. 5. od 16.30 hodin
Knížka pro maminku
Výtvarná dílna pro děti i  dospělé bude 
věnována na scrapbookovému tvoření. 
Účastníci si vyrobí vlastní drobnou knihu, 
která může být originálním dárkem ke Dni 
matek. Dílna se uskuteční jako doprovodný 
program k výstavě Fenomén Ateliér papír 
a kniha. Vstupné: 40 Kč.
sobota 12. 5. od 16.00 hodin
Koncert Orbis Pictus
Výroční koncert ostrovského smíšeného pě-
veckého sboru Orbis Pictus. Vstupné zdarma.
sobota 12. 5. od 18.30 hodin
Slavnost světla
Letohrádkem Ostrov ve spolupráci s Domem 
kultury Ostrov připravil program na oslavu 
jednoho z  českých zemských patronů sva-
tého Jana Nepomuckého. Večerní program 
započne v  letohrádku v  18.30 výtvarnými 
dílnami zaměřenými na výrobu lucerniček 
a lampionů. Ve 20.00 vyjde průvod od kostela 
sv. Michaela archanděla a Panny Marie Věrné 
do parku, kde pouštěním světýlek po vodě 
uctíme památku svatého Jana Nepomuckého. 
Vstupné zdarma.
neděle 13. 5. od 10.30 hodin
Výtvarná dílna ke Dni rodin
Vyrobíme si drobná rodinná fotoalba a  rá-
mečky na fotografie. Vlastní fotografie s sebou. 
Dílna se uskutečňuje v rámci Dne rodin, který 
probíhá ve spolupráci s Městským domem 
dětí a mládeže v Ostrově a Domem kultury 
Ostrov. Vstupné zdarma.

neděle 20. 5. od 10.00 do 17.00 hodin
Zahradní slavnost – S knihou v trávě
Tradiční den otevřených dveří, který bude 
inspirován výstavou Fenomén Ateliér pa-
pír a kniha. Pro návštěvníky bude připraven 
bohatý doprovodný program a možnost 
prohlídek všech aktuálních výstav zdarma. 
Akce je tradičně zaměřena nejvíce na ro-
diny s dětmi.
10.00 – 12.00 – tvůrčí dílny a workshopy 
pro děti i dospělé (výroba ručního papíru, 
oprav si svou knihu, origami z knižních strá-
nek, komiksové leporelo, záložky do knížek).
14.00 – Knihomolí pohádka v podání di-
vadelního spolku Ochotníci Ostrov pod 
taktovkou Leny ANEER Pintnerové. V
14:30 – výstavou Fenomén Ateliér papír 
a kniha provede její autorka a kurátorka 
Gina Renotière (Muzeum umění Olomouc).
16:00 – čtení povídek z knihy Stíny nad 
Krušnými horami, kterou vydala Nadace 
St. Joachim. Povídku Jáchymovská pověst 
o čarovném kvítku přečtou společně Jaro-
slav Ochec a Eliška Failová.

Během celého dne bude možné si pro-
hlédnout také prezentaci prací žáků 
osmé třídy Střední školy, základní školy 
a mateřská školy Kraslice, která se zapo-
jila do projektu Kreativní partnerství pro 
rovné příležitosti. V rámci výuky vzniklo 
9 objektů/knih navazujících na literární 
díla probíraná žáky osmých tříd. Galerie 
umění děkuje městu Ostrov za finanční 
podporu Zahradní slavnosti. Vstupné 
zdarma – těšíme se na vás.

Letohrádek Ostrov, 
pobočka Galerie umění Karlovy Vary

Zámecký park / www.letohradekostrov.cz
Vstupné:

aktuální výstavy: plné / snížené: 40 / 20 Kč
 stálá expozice porcelánu: plné / snížené: 40 / 20 Kč

 historický sál: 20 Kč
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 Linka č. 426001 Dopravce:  Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Sportovní 1, 36009 Karlovy Vary, tel. 353505353, fax 353504510, internet www.dpkv.cz, e-mail dpkv@dpkv.cz
číslo spoje 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47

zastávky K K L K L K L K
Nemocnice 5:30 5:58 6:24 6:54 7:24 7:24 7:54 8:38 9:38 10:38 11:38 12:38 13:54 14:38 14:54 15:54 16:54 17:54
Pekárna 5:31 5:59 6:25 6:55 7:25 7:25 7:55 8:39 9:39 10:39 11:39 12:39 13:55 14:39 14:55 15:55 16:55 17:55
Penzion     7:26 7:26 7:56 8:40 9:40 10:40 11:40 12:40 13:56 14:40 14:56 15:56 16:56 17:56
Nápoje 5:32 5:32 6:00 6:26 6:56 7:27 7:27 7:57 8:41 9:41 10:41 11:41 12:41 13:57 14:41 14:57 15:57 16:57 17:57
Řezník                   
Pošta 5:33 5:33 6:01 6:27 6:57 7:28 7:28 7:58 8:42 9:42 10:42 11:42 12:42 13:58 14:42 14:58 15:58 16:58 17:58
Tržiště                   
Náměstí 5:30 5:36 5:36 6:04 6:30 7:00 7:30 7:30 8:00 8:44 9:44 10:00 10:44 11:44 12:00 12:44 13:35 14:00 14:05 14:44 15:00 16:00 17:00 18:00
Zvl. škola 5:31 5:37 5:37 6:05 6:31 7:01 7:31 8:01 10:01 12:01 13:36 14:01 14:06 15:01 16:01 17:01 18:01
Zámek 5:33 5:39 5:39 6:07 6:33 7:03 7:33 8:03 10:03 12:03 13:38 14:03 14:08 15:03 16:03 17:03 18:03
Průmyslová zóna I             
Průmyslová zóna II 5:35 5:41 5:41 6:09 7:05 8:05 10:05 12:05 13:40 14:05 14:10 16:05 18:05

číslo spoje 49 51 53
zastávky
Nemocnice 18:24
Pekárna 18:25
Penzion 18:26
Nápoje 18:27 21:32
Řezník  
Pošta 18:28 21:33
Tržiště  
Náměstí 18:30 21:35 22:05
Zvl. škola 18:31 21:36 22:06
Zámek 18:33 21:38 22:08
Průmyslová zóna I  
Průmyslová zóna II 21:40 22:10

číslo spoje 101 103 105 107 109 111 113
zastávky V V N
Nemocnice 7:10 9:10 10:10 12:10 14:10 16:10
Pekárna 7:11 9:11 10:11 12:11 14:11 16:11
Penzion  9:12 10:12 12:12 14:12 16:12
Nápoje 7:12 9:13 10:13 12:13 14:13 16:13 21:32
Řezník       
Pošta 7:13 9:14 10:14 12:14 14:14 16:14 21:33
Tržiště       
Náměstí 7:15 9:15 10:15 12:15 14:15 16:15 21:35
Zvl. škola 9:16 21:36
Zámek 9:18 21:38
Průmyslová zóna I 
Průmyslová zóna II 21:40

 Poznámky: Na lince platí tarif MHD Ostrov a Smluvní přepravní podmínky dopravce. 
K - nejede od 1.7. do 31.8., od 23.12. do 2.1. a od 18.2. do 22.2.
L - jede jen od 1.7. do 31.8., od 23.12. do 2.1. a od 18.2. do 22.2.
V - nejede 24., 25., 26. a 31.12. a 1.1.
N - jede v neděli nebo ve svátek před pracovním dnem

 Linka č. 426001 Dopravce:  Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Sportovní 1, 36009 Karlovy Vary, tel. 353505353, fax 353504510, internet www.dpkv.cz, e-mail dpkv@dpkv.cz
číslo spoje 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

zastávky K K L K K K L
Průmyslová zóna II 5:36 5:42 5:42 6:11 7:05 8:05 10:05 12:05 13:41 14:05 14:11 16:05 18:05 21:41 22:11
Průmyslová zóna I 5:39 5:45 5:45 6:14 7:08 8:08 10:08 12:08 13:44 14:08 14:14 16:08 18:08 21:44 22:14
Zámek 5:42 5:47 5:47 6:17 6:34 7:11 7:34 8:11 10:11 12:11 13:47 14:11 14:17 15:11 16:11 17:11 18:11 18:34 21:47 22:17
Zvl. škola 5:43 5:48 5:48 6:18 6:35 7:12 7:35 8:12 10:12 12:12 13:48 14:12 14:18 15:12 16:12 17:12 18:12 18:35 21:48 22:18
Náměstí 5:45 5:49 5:49 6:19 6:37 7:14 7:37 8:14 9:14 10:14 11:14 12:14 13:14 13:49 14:14 14:19 15:14 15:21 16:14 17:14 18:14 18:37 21:49 22:19
Tržiště 5:46 5:50 6:20 6:38 7:15 7:38 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 15:22 16:15 17:15 18:15 18:38 22:20
Pošta                    
Řezník 5:48 5:52 6:21 6:40 7:17 7:40 8:17 9:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 15:24 16:17 17:17 18:17 18:40 22:22
Nápoje                   
Penzion      7:41 8:18 9:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 15:25 16:18 17:18 18:18 18:41
Pekárna 5:50 5:54 6:22 6:42 7:19 7:42 8:19 9:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 15:26 16:19 17:19 18:19 18:42
Nemocnice 5:51 5:55 6:23 6:43 7:20 7:43 8:20 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 15:27 16:20 17:20 18:20 18:43

číslo spoje 102 104 106 108 110 112
zastávky V V
Průmyslová zóna II
Průmyslová zóna I
Zámek 6:34 12:32
Zvl. škola 6:35 12:33
Náměstí 6:37 9:35 11:35 12:35 14:45 17:35
Tržiště 6:38 9:36 11:36 12:36 14:46 17:36
Pošta      
Řezník 6:40 9:37 11:37 12:37 14:47 17:37
Nápoje      
Penzion  9:38 11:38 12:38 14:48 17:38
Pekárna 6:42 9:39 11:39 12:39 14:49 17:39
Nemocnice 6:43 9:40 11:40 12:40 14:50 17:40

 Poznámky: Na lince platí tarif MHD Ostrov a Smluvní přepravní podmínky dopravce. 
K - nejede od 1.7. do 31.8., od 23.12. do 2.1. a od 18.2. do 22.2.
L - jede jen od 1.7. do 31.8., od 23.12. do 2.1. a od 18.2. do 22.2.
V - nejede 24., 25., 26. a 31.12. a 1.1.
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MHD 1 PRŮMYSLOVÁ ZÓNA – NÁMĚSTÍ – NEMOCNICE Platí od 1.5.2018
do 30.6.2019
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MHD 1 NEMOCNICE – NÁMĚSTÍ – PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Platí od 1.5.2018
do 30.6.2019
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 Linka č. 426006 Dopravce:  Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Sportovní 1, 36009 Karlovy Vary, tel. 353505353, fax 353504510, internet www.dpkv.cz, e-mail dpkv@dpkv.cz
1 3 5 7 9 11 13

zastávky
Náměstí 7:35 8:45 9:45 10:45 11:45 12:45 14:45
Tesco 7:38 8:48 9:48 10:48 11:48 12:48 14:48
Lidl 7:41 8:51 9:51 10:51 11:51 12:51 14:51
Jídelna 7:43 8:53 9:53 10:53 11:53 12:53 14:53
Poliklinika - Bezručova 7:44 8:54 9:54 10:54 11:54 12:54 14:54
Zámek 7:46 8:56 9:56 10:56 11:56 12:56 14:56
Zvl. Škola 7:47 8:57 9:57 10:57 11:57 12:57 14:57
Náměstí 7:49 8:59 9:59 10:59 11:59 12:59 14:59

101 103
zastávky V
Náměstí 11:20 16:16
Tesco 11:23 16:19
Lidl 11:26 16:22
Jídelna 11:28 16:24
Poliklinika - Bezručova 11:29 16:25
Zámek 11:31 16:27
Zvl. Škola 11:32 16:28
Náměstí 11:34 16:30

 Poznámky: Na lince platí tarif MHD Ostrov a Smluvní přepravní podmínky dopravce. 
V - nejede 24., 25., 26. a 31.12. a 1.1.

Platí od 1.5.2018
do 30.6.2019
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číslo spoje 

číslo spoje 

MHD 3 NÁMĚSTÍ – TESCO – LIDL – POLIKLINIKA – ZÁMEK – NÁMĚSTÍ

 Linka č. 426004 Dopravce:  Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Sportovní 1, 36009 Karlovy Vary, tel. 353505353, fax 353504510, internet www.dpkv.cz, e-mail dpkv@dpkv.cz
1 3 5 7 9 11

zastávky K K K K
Náměstí 5:10 6:10 7:00 12:30 15:00 15:47
Tesco 5:13 6:13 7:03 12:33 15:03 15:50
Dolní Žďár 5:15 6:15 7:05 12:35 15:05 15:52
Horní Žďár, Škoda HB 5:16 6:16 7:06 12:36 15:06 15:53
Horní Žďár, Škoda 42 5:17 6:17 7:07 12:37 15:07 15:54
Vykmanov 5:18 6:18 7:09 12:39 15:08 15:56
Horní Žďár, domky 7:11 12:41 15:58
Hluboký 7:16 12:46 16:03
Kfely, rozc. 0.2 7:19 12:49 16:06
Kfely, rest. 7:21 12:51 16:08
Poliklinika - Hroznětínská 7:22 12:52 16:09
Zámek 7:24 12:54 16:11
Zvl. škola 7:25 12:55 16:12
Náměstí 7:26 12:56 16:13

2 4 6
zastávky K
Náměstí
Zvl. škola
Zámek
Poliklinika - Hroznětínská
Kfely, rest.
Kfely, rozc. 0.2
Hluboký
Horní Žďár, domky
Vykmanov 5:20 6:19 15:13
Horní Žďár, Škoda 42 5:22 6:21 15:14
Horní Žďár, Škoda HB 5:23 6:22 15:15
Dolní Žďár 5:24 6:23 15:17
Tesco   
Náměstí 5:27 6:26 15:20

 Poznámky: Na lince platí tarif MHD Ostrov a Smluvní přepravní podmínky dopravce. 
V sobotu, neděli a svátek linka nejede.
K - nejede od 1.7. do 31.8., od 23.12. do 2.1. a od 18.2. do 22.2.

MHD 4 NÁMĚSTÍ – VYKMANOV – HLUBOKÝ – NÁMĚSTÍ Platí od 1.5.2018
do 30.6.2019
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 Linka č. 426002 Dopravce:  Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Sportovní 1, 36009 Karlovy Vary, tel. 353505353, fax 353504510, internet www.dpkv.cz, e-mail dpkv@dpkv.cz
1 3 5

zastávky K K K
Náměstí 5:50 8:15 14:20
Krušnohorská 5:51 8:16 14:21
Hornická 5:52 8:17 14:22
Lávka 5:53 8:18 14:23
Nádraží 5:54 8:19 14:24

2 4 6 8
zastávky K K K K
Nádraží 6:05 7:30 8:30 14:40
Lávka 6:06 7:31 8:31 14:41
Hornická 6:07 7:32 8:32 14:42
Krušnohorská 6:08 7:33 8:33 14:43
Náměstí 6:09 7:34 8:34 14:44

101 103 105
zastávky V
Náměstí 10:15 14:15 17:15
Krušnohorská 10:16 14:16 17:16
Hornická 10:17 14:17 17:17
Lávka 10:18 14:18 17:18
Nádraží 10:19 14:19 17:19

102 104 106
zastávky V
Nádraží 10:38 14:38 17:30
Lávka 10:39 14:39 17:31
Hornická 10:40 14:40 17:32
Krušnohorská 10:41 14:41 17:33
Náměstí 10:42 14:42 17:34

 Poznámky: Na lince platí tarif MHD Ostrov a Smluvní přepravní podmínky dopravce. 
V - nejede 24., 25., 26. a 31.12. a 1.1.
K - nejede od 1.7. do 31.8., od 23.12. do 2.1. a od 18.2. do 22.2.

MHD 2 NÁMĚSTÍ – NÁDRAŽÍ Platí od 1.5.2018
do 30.6.2019
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VOLNÝ ČAS

MDDM OSTROV
OSTROVSKÁ MINITRETRA
2. května 12.00‑15.30 hod.
Olympiáda ostrovských škol pokračuje at-
letickým kláním žáků druhého stupně ZŠ 
a  příslušných ročníků nižšího gymnázia. 
Získané body se započítávají do soutěže 
o Pohár starosty města.
DEN RODIN
13. května 9.00‑17.30 hod.
Oslavte s  námi Mezinárodní den rodin 
programovým maratonem v Letohrádku, 
knihovně, MDDM a v Domě kultury. Přijďte 
celá rodina – min. jeden dospělý a jedno 
dítě, získejte razítka do slosovatelné karty 
a vyhrajte vstupenky na Pohádkový park 
nebo na některou z kulturních akcí DK.
9.00‑10.30, Městská knihovna, krátké 
kvízy, soutěže; 10.30‑12.30, Galerie 
umění – letohrádek, tvorba drobných 
rodinných fotoalb; 14.00, Točna DK Ost‑
rov, Vo hloupym Honzoj, hubatej Marjáně, 
která skrze peklo k napravení přijde, lidová 
loutková pohádka se zpěvy; 16.00‑17.30, 
MDDM, zábavné nafukovací atrakce pro 
celou rodinu
VÝLET DO FANTAZIE SOKOLOV
15. května 10.00‑12.00 hod.
V rámci oslav Dne rodin zveme maminky 
a tatínky s dětmi na výlet do sokolovského 
centra dětské zábavy Fantazie. Čeká vás 
spousta atrakcí a zábavy v budově i venku. 
Cena: 60 Kč / os, v ceně vstup a doprava 
Přihlášky: od 1. května online nebo osobně 
v MDDM

OLYMPIÁDA MATEŘSKÝCH ŠKOL
16. května 9.30‑11.30 hod.
Soutěžní dopoledne pro naše nejmenší 
v Zámeckém parku.
ZÁVODY PRVNÍCH TŘÍD
24. května 10.00‑11.30 hod.
Soutěž v Zámeckém parku formou orientač-
ního běhu čeká ostrovské prvňáčky v rámci 
Olympiády ostrovských škol. Získané body 
se započítají do soutěže o Pohár městské rady.
MANĚTÍNSKÉ PŘENOCOVÁNÍ
25. – 27. května
Oblíbené přenocování pro děti 8-15 let tento-
krát v táborové základně v Manětíně na fes-
tivalové téma „Narozeniny“. Tematickým pro-
gramem se připojíme k oslavám 50. ročníku 
Dětského filmového a  televizního festivalu 
Oty Hofmana v Ostrově. Přihlášky: od 1. 5. on-
line nebo osobně v MDDM Cena: 950 Kč
ŠTAFETOVÝ BĚH
29. května 9.00‑11.30 hod.
Olympiádu ostrovských škol zakončíme 
tradičním štafetovým během v Zámeckém 
parku a zároveň zde vyhlásíme vítěze Po-
háru městské rady a Poháru starosty města.
REGISTRACE NA OLYMPIJSKÝ BĚH
pouze online do 11. června
Nepropásněte přihlášení na T-Mobile 
Olympijský běh, který proběhne v Ostrově 
20. června 2018. Registrace letos pouze online: 
www.olympijskybeh.cz/registrace; přihlášení 
do závodu na místě už nebude možné. Děti 
mají registraci zdarma. Podrobné informace 
k závodu najdete na našem webu.

PŘIPRAVUJEME
PRIMA DEN DĚTÍ
3. června 14.00‑17.00 hod.
Přijďte si s  dětmi užít všechny zábavné 
atrakce v  areálu MDDM a  samozřejmě 
Pohádkový park. Předprodej časových 
vstupenek: od 10. 5. v MDDM, cena 70 Kč 
Podrobný program na našem webu a pa-
kátech.
I DOSPĚLÍ SI MOHOU HRÁT
aneb Den trifidů v Manětíně
7. – 9. září LT Manětín
Víkendový pobyt pro dospěláky, kteří si 
stále umějí a chtějí hrát. Pohodové dny plné 
her, legrace i relaxace v Manětínské přírodě. 
Přihlášky: od 15. května online nebo osobně 
v MDDM Cena: 1.000 Kč
PROVOZ BUDOVY MDDM
Po‑Pá 8.00‑20.00 hod.
PROVOZ SPORTOVNÍHO AREÁLU
Všední dny 8.00‑20.00 hod., víkendy 
10.00‑20.00 hod.
Rezervace kurtů a fotbalového minihřiště: 
všední dny na tel. 736 505 681.
ZIMNÍ STADION
V  měsíci květnu probíhá pravidelná od-
stávka ledové plochy, která potrvá až do 
30. června.
KONTAKTY
informace: 736 505 681, akce: 736 505 684, 
doprava, ubytování: 736 505 683, ekono-
mický úsek: 736 505 685, zimní stadion: 
601 089 332
www.mddmostrov.cz

EKOCENTRUM MDDM OSTROV
V měsíci dubnu nás navštívilo celkem 326 
dětí z ostrovských MŠ, ZŠ i gymnázia. Vý-
let si k nám udělaly i děti ze základních 
škol v Karlových Varech. Někteří přijeli 
v rámci programu Výletů do Ostrova, jiní 
přišli jen na prohlídku s výkladem. Děku-
jeme všem za přízeň a těšíme se na další 
milé návštěvy.

PAMPELIŠKY A PODBĚL NEJEN 
PRO AGAMY
Pampelišky a  podběl jsou oblíbenou po-
choutkou našich agam i leguánů a sucho-
zemských želv. Pokud byste chtěli těmto 
zvířátkům udělat radost, rádi v  EC při-
jmeme nasbírané květy podbělu a pampe-
liškové listy i květy. Děkujeme.

Prohlídky pro školská zařízení
Po‑Pá 8.30‑12.00 hod.
Využijte poslední volné termíny. V  do-
poledních hodinách rádi přivítáme děti 

z MŠ, ZŠ i SŠ na prohlídky s odborným 
výkladem. Prohlídka trvá cca 40 minut. 
Děti se poutavým vyprávěním seznámí 
s místní faunou, mohou si určitá zvířátka 
pohladit, pochovat popř. nakrmit. Nutná 
předchozí rezervace na tel. 731 615 658.

Hledáme posily do týmu
Pro nadcházející školní rok 2018/2019 
hledáme nové vedoucí přírodovědných, 
ekologických, badatelských a  dalších 
kroužků nejen s  environmentální te-
matikou. Rádi přivítáme i jakékoli další 
nápady na nové zajímavé kroužky. Vý-
hodou pedagogické minimum, kladný 
vztah k  práci s  dětmi a  organizační 
schopnosti. Zájemci se mohou hlásit 
v kanceláři EC nebo na kubikova@eko.
mddmostrov.cz

Návštěvní hodiny pro veřejnost
Po‑Ne 13.00‑17.00 hod.

Udělejte si k  nám odpolední procházku 
a prohlédněte si venkovní voliéry i chova-
telské klubovny. Vstup zdarma.
Kontakty
tel. 731 615 658, 602 600 995
FB: Ekocentrum MDDM Ostrov
www.mddmostrov.cz/ekocentrum

POZVÁNKA NA BĚH 
V ZÁMECKÉM PARKU
Klub orientačního běhu OB Ostrov po-
řádá tradiční závod na počest "Světového 
dne orientačního běhu 2018" (WOD 2018). 
Udělejte něco pro své tělo, přiveďte i své 
blízké a přijďte se ve čtvrtek 24. května od 
16:00 proběhnout v krásném prostředí os-
trovského Zámeckého parku.

Akce je vhodná pro všechny věkové ka-
tegorie, pro jednotlivce i celé rodiny.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA OSTROV

V květnu bude knihovna uzavřena v těchto 
dnech: úterý 1. 5. , pondělí 7. 5. a úterý 8. 5.
V ostatních dnech vás srdečně zveme na 
následující akce:

VÝSTAVA DANIELA FILIPA
květen, Oranžerie Václava Havla
Zveme vás na výstavu karlovarského 
umělce Daniela Filipa.

SOKOL – LEGIE VZNIK REPUBLIKY
2. – 30. června, chodby – Oddělení pro 
dospělé
Srdečně vás zveme na výstavu, kterou při-
pravil Spolek přátel města Ostrova, v režii 
pana Vojtěcha Písačky. Výstava je naším pří-
spěvkem k oslavám 100. výročí vzniku na-
šeho státu. Představí sokolské hnutí a legie, 
které se o něj výrazně zasloužily. Výstavu 
doplní i vzpomínky, fotografie a předměty, 
které zapůjčily členové Spolku. Vernisáž vý-
stavy se koná 2. 5. 2018 od 17 hodin.

MOC A SÍLA HYPNÓZY II
3. května 17.00, Oranžerie Václava Havla, 
vstupné: 150 Kč (100 Kč v předprodeji)
Setkání s hypnotizérem a mentalistou Jaku-
bem Kroulíkem. Dozvíte se o osobnostech 
hypnózy v Čechách, co je hypnóza a jestli 
může být nebezpečná, a zažijete hypnózu 
v praxi. Součástí programu jsou také prak-
tické ukázky sugesce a hypnózy.

MALÍ UMĚLCI
10. května 17.00, vstupné: dobrovolné
Koncert žáků Základní umělecké školy Ostrov.

JÓGA V KNIHOVNĚ
12. května 9.30, Oranžerie Václava Havla, 
vstupné: 150 Kč (120 Kč v předprodeji)
Dopolední jóga se zaměřením na probuzení 
našeho organismu a zahnání 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 neposlední řadě 
dobrou náladu. Lektorka – Petra Gutwirt. Po-
čet míst je omezen, proto je nutná rezervace.

CANTICA
12. května 17.00, Oranžerie Václava Ha‑
vla, vstupné: dobrovolné
Zveme vás na koncert smíšeného pěvec-
kého sboru z Ostrova.

DEN RODIN
13.  května 9.00  – 10.30, Oddělení pro 
mládež
Zábavný a  soutěžní den pro děti a  ro-
diče pořádaný ve spolupráci s DK Ostrov 
a MDDM Ostrov. Knihovna se stane jedním 
z několika soutěžních stanovišť.

RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ
14. května 15.30, vzdělávací centrum
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. Malovat bude 
možné také na kameny.

ŠATY ŽOFIE CHOTKOVÉ
16.  května 17.00, vzdělávací centrum, 
vstupné: 80 Kč (50 Kč v předprodeji, se‑
nioři 70+ zdarma)
Zveme vás na přednášku malířky a restau-
rátorky Aleny Kadavé, která restaurovala 
autentické šaty Žofie Chotkové, man-
želky Františka Ferdinanda d’Este, z aten-
tátu v Sarajevě v roce 1914. Dozvíte se ja-
kým způsobem restaurátoři pracují, na co 
všechno musejí dávat pozor a spoustu dal-
ších zajímavostí.

KLAVÍRNÍ HRÁTKY
23. května 9.00, Oranžerie Václava Havla, 
vstupné: dobrovolné
Klavírní soutěž žáků Základní umělecké 
školy Ostrov.

TANZANIE
24.  května 17.00, vzdělávací centrum, 
vstupné: 80 Kč (50 Kč v předprodeji, se‑
nioři 70+ zdarma)
Přednáška spisovatelky Věry Noskové a se-
známení s literárním cestopisem Masajové 
krav a mlíko. Dozvíte se, že v Tanzanii vládne 
tvrdý masajský patriarchát s chováním k že-
nám a dětem, které by se u nás trestalo věze-
ním. Autorka a její kolegové sledovali, pře-
devším u tanzánských mužů, občas bizarní 
způsoby získávání peněz. Tanzanie je zemí 
dětí, které nedokáže všechny uživit. Dětí do 
14 let je tu 43,5 %! V zemi s 53 miliony oby-
vatel je virem HIV nakažená desetina oby-
vatelstva, živoří tu přes tři miliony sirotků 
a negramotnost dosahuje 30 %. Hlavně na 
venkově se žije nuzně. Ostrov Zanzibar, ná-
rodní parky a některé destinace jsou dobře 

vybavené a turisty oblíbené, ale naši cesto-
vatelé chtěli poznat pravou tvář této velké 
tropické země. Kromě jiného udělali sbírku 
a vezli tam spousty oblečení, školních po-
třeb, hraček… Poznaná realita byla odlišná 
od jejich původních představ o zemi.

Máte-li zájem o některou z našich akcí, re-
zervujte si, prosím, vstupenku. Při malém 
počtu rezervací jsme nuceni akci zrušit. Re-
zervaci lze provést telefonicky, e-mailem, 
osobně, ale také on-line na našich webo-
vých stránkách, přímo u vybrané akce.

Veškeré informace o akcích a službách 
knihovny naleznete na www.mkostrov.cz; 
facebook: knihovnaostrov

Uvítáme jakékoli dotazy a náměty, které 
nám můžete posílat na info@mkostrov.cz. 
Samozřejmě můžete také volat, a to na tel. 
č.: 353 434 300, 773 546 490.

DEN RODIN 
V KARLOVÝCH VARECH
Nezisková organizace Náhradním rodinám, 
o. p. s. ve spolupráci se Statutárním městem 
Karlovy Vary pořádá jubilejní V. ročník Dne 
rodin ve Volnočasovém areálu Rolava v Kar-
lových Varech. Akce je zaměřená na propa-
gaci poskytovatelů sociálních služeb a pod-
poru náhradní rodinné péče s  nabídkou 
workshopů, interaktivních a  zážitkových 
vzdělávacích programů.

V soboru 12. května, v 10:00 – 17:00 ho-
din, vás čeká zábava, sport, soutěže a  za-
jímaví hosté na několika scénách celého 
areálu. Představí se klub Seniorita z Nové 
Role, taneční a  sportovní kroužky DDM 
K. Vary, či karlovarská pop-rocková kapela 
Liwid. Na programu je módní přehlídka dětí 
z dětských domovů i setkání s finalistkou 
České Miss 2014, autorkou knihy „Zpověď: 
Z děcáku až na přehlídková mola“ a zakla-
datelkou Nadačního fondu VK Veronikou 
Kašákovou. Součástí akce, kterou moderuje 
Karel Kašák, je prezentace poskytovatelů so-
ciálních služeb města Karlovy Vary.

Tradiční akce je pořádána v  souvislosti 
s Mezinárodním dnem rodin, který dle usta-
novení Organizace spojených národů při-
padá na 15. květen.
Podrobnosti: www.nahradnimrodinam.cz
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POZVÁNKA NA VÝSTAVU 
RAŠELINIŠTĚ NA HRANICÍCH
Ve veřejných prostorách Dvorany ostrov-
ského zámku je od dubna umístěna čes-
ko-německá putovní výstava Rašeliniště 
na hranici. Smyslem expozice je upozor-
nit veřejnost na „mezní“ situaci našich ra-
šelinišť. Výstava návštěvníky seznamuje 
s rozličnými funkcemi rašelinišť ve vztahu 
k  přírodě a  životnímu prostředí, s  jejich 
destrukcí v  posledních staletích a  přede-
vším s  tím, co se pro záchranu rašelinišť 
dělá. Je určena všem, kteří se chtějí do-
zvědět více nejen o rašeliništích, ale také 
o  krušnohorské přírodě. Výstava vznikla 
v rámci jednoho z projektů programu Cíl3/
Ziel3 podpořeného Evropským fondem pro 
regionální rozvoj a společně se na ní podí-
lely Saské státní lesy (Staatsbetrieb Sach-
senforst), Účelový svazek Přírodní park 

„Krušné hory/Vogtlandsko“ (Zweckver-
band Naturpark „Erzgebirge/Vogtland“), 
Saské zemské ředitelství (Landesdirektion 
Sachsen), Saský zemský úřad životního pro-
středí, zemědělství a geologie (Sächsisches 
Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft 

und Geologie) a Krajský úřad Ústeckého 
kraje. Putovní výstava bude v dalších letech 
rozšířena o výstupy navazujícího projektu 
s názvem MOOREVITAL 2018 – pokračo-
vání ochrany rašelinišť v Krušných horách, 
který je také podpořen Evropskou unií 
z  programu SN-CZ (Ahoj sousede/Hallo 
Nachbar). Více se o revitalizaci rašelinišť na 
hranicích dozvíte na www.moorevital.sach-
sen.de. Výstava ve Dvoraně zámku Ostrov 
je přístupná do 25. května, vždy v návštěv-
ních hodinách MěÚ.

Eliška Failová 
produkční Domu kultury Ostrov

inzerce

POZVÁNKA PRO 
VŠECHNY PŘÍZNIVCE 
SILNÝCH MUŽŮ
2. června od 13 hodin proběhne v arealu AT-
LANTIS 20. ročník memorialu Karla Kunze 
v boji o Nejsilnějšího muže Ostrova. Soutěž 
bude opět v těžkých silových disciplinách, při 
kterých tuhne krev v žilách: Kruh Barbara Co-
nana, Magnussova silová dráha, Zdvih klády 
atd…. Zúčastnit se můžou všichni siláci z Os-
trova a okolí. V průběhu sportovního odpole-
dne zahraje ostrovská rocková kapela a těšit se 
můžete i na koncert kapely Cover Band – po-
cta Waldemaru Matuškovi + jeho největší hity.

Za pořadatele Karel Kunz
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XXII. OSTROVSKÉ VARHANNÍ JARO 2018

V  květnu se uskuteční již 22. ročník Os-
trovského varhanního jara. Tradiční svátek 
klasické hudby v Ostrově dává prostor pro 
prezentaci varhan jako královského ná-
stroje, ale představuje také řadu zajímavých 
umělců. Stejně jako v minulých letech jsme 
pro vás připravili tři koncerty, ve kterých 
kromě varhan uslyšíte také zajímavé sólisty. 
Níže uvedený výčet autorů i interpretů je 
garancí kvalitní klasické hudby a zároveň 
příslibem pro náročnější posluchače.
6. května, neděle 15.00 hod.
VARHANY & TRUBKA
Michaela Káčerková – varhany + Oliver La-
kota – trubka
Georg Philipp Telemann, F. Mendelssohn – 
Bartholdy, Tomaso Albinoni, J. S. Bach, Gio-
vanni Battista Martini, František Xaver Brixi
13. května, neděle 15.00 hod.
VARHANY & ZPĚV
Aleš Nosek – varhany + Blanka Nosková – 
zpěv
J. S. Bach, G. B. Pergolesi, Felix Mendelssohn-

-Bartholdy, A. Dvořák, M. Dupré, J. Bret, L. 
Welly, G. Merkel, W. A. Mozart, A. Michna aj.

20. května, neděle 15.00 hod.
VARHANY & HOUSLE
Martin Moudrý – varhany + Jakub Junek – 
housle
J. S. Bach, G. F. Händel, Antonín Dvořák

Vstupné je dobrovolné a bude použito 
ke krytí nákladů těchto koncertů, které se 
konají za finanční podpory města Ostrov, 
Karlovarského kraje, některých ostrovských 
lékařů a dalších sponzorů. Všem sponzorům 
patří velký dík, jelikož bez jejich spoluúčasti 
bychom tyto koncerty nemohli uskutečnit. 
Podrobné informace můžete získat na webo-
vých stránkách farnosti http://farnostostrov.
wordpress.com/ a na facebooku na strán-
kách Římskokatolická farnost Ostrov.

Těšíme se na vaši návštěvu.
Za realizační tým Růžena Kamarádová

ORBIS PICTUS OSTROV SLAVÍ 20. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ
Je to neuvěřitelné, ale brzy uplyne už 20 
let od chvíle, kdy se malá skupinka žen 
domluvila, že by bylo moc příjemné za-
ložit v Ostrově pěvecké těleso. A protože 
neměly tenkrát daleko od slov k činům, 
byl brzy na světě pěvecký sbor. Název 
jsme si vypůjčily od sboru, který v  Ost-
rově působil v 70. letech minulého století, 
a s nadšením sobě vlastním jsme se pus-
tily do práce. Potupně se soubor rozrůstal 
o další členy, brzy přibyli i mužští zpěváci 
a počet členů se ustálil na čísle 25. Vybrali 
jsme si také příjemný repertoár, který ob-
sahuje skladby starých mistrů, písně li-
dové i melodie zcela současné. Postupně 
jsme si našli také svoje obecenstvo. Nej-
raději samozřejmě zpíváme přímo v na-
šem městě, ale vystupujeme i  po okolí. 
Dvakrát jsme se zúčastnili i mezinárodní 
pěvecké soutěže Svátky písní v Olomouci, 
jsme aktivními členy Unie českých pěvec-
kých sborů.

Od samého počátku nás umělecky řídí 
paní Lenka Kozohorská, která nás neustále 
svými hudebními aranžemi překvapuje. 
Spolupracujeme s nejrůznějšími muzikanty 
z celého našeho kraje. Za největší úspěch 
považujeme, že nás to společně i po tolika 
letech baví, protože s písní na rtech je život 
veselejší. Děkujeme vám za dlouholetou 
přízeň a dovolujeme si vás pozvat na další 

koncert. K našemu významnému jubileu 
jsme pro ostrovské publikum připravili Vý-
roční koncert, který se uskuteční v sobotu 
12.  května od 16 hodin v  ostrovském Le-
tohrádku. Srdečně vás zveme a těšíme se 
na vaši návštěvu.

Monika Lesserová, 
vedoucí pěveckého sboru 

Orbis pictus Ostrov

VYFOŤ A VYHRAJ
Dům kultury Ostrov pro vás připravil sou-
těž o 6 lístků na film SOLO: STAR WARS 
STORY 3D.

Stačí málo a  máte šanci jít na film 
zdarma. Vyfoťte program DK na vaší led-
nici a  snímek pošlete do 13.  května na 
Whatsapp – na číslo 602 012 922.

18.  května vylosujeme z  nejzajímavěj-
ších příspěvků 3 vítězné. Výherci získají 
dvojici vstupenek na film. Těšíme se na 
vaše fotonápady.

DK Ostrov

MAJÁLES POČTVRTÉ
V sobotu 26. května se v Zámeckém parku 
uskuteční již 4. ročník ostrovského Majálesu.

V rámci hudebního programu vystoupí 
pět kapel – Ben Dover, Zastodeset, Buty, 
Brixtn a David Kraus.

Pop-rocková kapela Ben Dover si na 
Majálesu zahrála před třemi roky, své pu-
blikum jistě přiláká i letos. Domažlická ka-
pela Zastodeset vznikla v roce 2012, kdy 
natočila své první CD „Pokojová záležitost“, 
postupně natočila EP „Kroky jinam“ a „Na-
stav druhou tvář“.

Ostravská kapela Buty proslula nejen 
hity Mám jednu ruku dlouhou, Krtek nebo 
Nad stádem koní, jejím frontmanem je zpě-
vák a kytarista Radek Pastrňák.

Kapela Brixtn je na české hudební scéně 
nováčkem – od loňského roku. V  její se-
stavě jsou mladí muzikanti, kteří působí 
i v jiných formacích. Skupina aktuálně vy-
dala první singl Tak mi to nedovol, který by 
mohl být dobrým odrazovým můstkem 
v její hudební kariéře.

David Kraus – zpěvák, herec, textař 
a skladatel, syn herce a moderátora Jana 
Krause.

Koncert odstartuje pětici letních hu-
debních koncertů v Zámeckém parku. Ná-
sleduje koncert v rámci červnové Městské 
slavnosti, Ostrovský šlágr v červenci atd. Pě-
timěsíčí cyklus zakončí 1. září rockový kon-
cert Letokruhy big beatu Ostrov.

Na všechny akce vás srdečně zve 
Dům kultury Ostrov.

Foto: archiv souboru
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Osudové Osmičky Ostrova 
pozvánka na výstavu
Ať už osmičky v  datech znamenaly anebo 
snad znamenají cokoliv, ať už je to náhoda 
nebo snad osud, je nesporné, že se již mno-
hokrát roky s osmičkou svými převratnými 
událostmi nesmazatelně zapsaly do dějin na-
šeho státu, našeho národa. Není zde na místě 
polemizovat nad osmičkou a jejím vlivem na 
běh událostí. Berme to prostě jako fakt. Tyto 
události se staly a my na ně můžeme jen vzpo-
mínat a připomínat je. Rok 1918 byl zlomový 
nejen pro Čechy, ale pro celý svět, vždyť 11. lis-
topadu 1918 skončil do té doby nejkrvavější 
válečný konflikt v  novodobých dějinách 
lidstva. Konflikt, na jehož konci se zrodil náš 
společný demokratický ostrov v srdci Evropy – 
Československo. V době 20. výročí trvání Čes-
koslovenska však přišli pro náš národ chvíle 
tragické. V zájmu zachování míru postoupila 
naše republika v říjnu 1938 své pohraniční ob-
lasti především nacistickému Německu. Uply-
nulo mnoho let, než okovy tyranie byly rozbity. 
Však demokracie u nás zavládla jen nakrátko. 
Již v únoru 1948 se chopila moci ve státě nová 
diktatura – tentokrát komunistická. Když pak 
o 20 let později přišlo s jarem uvolnění dikta-
tury, bratr z východu udělal se svými tanky 
v srpnu 1968 socialismu s lidskou tváří konec.

Především tyto zlomové milníky histo-
rie v  odrazu našeho města připomíná vý-
stava Osudové Osmičky Ostrova, která je od 
23. května do 26. října 2018 k zhlédnutí ve Dvo-
raně ostrovského zámku. Panelovou výstavu 
připravili, za podpory Spolku přátel města Os-
trova a Zapsaného spolku prapor SOS Falknov 
nad Ohří, Josef Macke a produkční DK Ostrov 
Eliška Failová.

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy ve 
středu 23. května od 17:00.

Ing. Josef Macke a Eliška Failová

JÁCHYMOVSKÉ PEKLO 
PO XXIX.
Konfederace politických vězňů ČR, po-
bočka č. 23 v Karlových Varech vás zve na 
vzpomínkovou akci Jáchymovské peklo.
pátek 25. května
13:45 hod. – odjezd autobusů do Horního 
Slavkova od DM ul. Lidická
14:30 hod. – položení květin u památníku 
na hřbitově v Horním Slavkově
15:00 hod. – odjezd do Ostrova – Dolní Žďár
15:45 hod. – pietní akt u národní kulturní 
památky Věž smrti a položení věnců
16:15 hod. – výstava v hale Věže
17:30 hod. – dle časových možností odjezd 
z Ostrova do K. Varů
sobota 26. května
09:00 hod. – Mše svatá v  kostele Sv. Já-
chyma v Jáchymově
10:00 – 11:00 hod. – položení věnců a pro-
jevy u památníku Brány ke svobodě
Po slavnostním ukončení možnost ná‑
vštěvy (dle zájmu):
1. Štola č. 1 – ve správě Krajského muzea 

Sokolov
2. Návštěva hřbitova v Jáchymově
3. Věž smrti, výstava, Klášter Ostrov
Upozornění návštěvníkům Věže smrti
Přístup k NKP Věž smrti je přes areál bu-
doucího staveniště, kde už nyní probíhají 
práce – proto:
• pohybujte se pouze po vyhrazených 

cestách
• nerozbíhejte se po areálu bývalého 

podniku Škoda
Vstup je na vlastní nebezpečí v termínech:
25. 5. 2018 12:00 – 17:30
26. 5. 2018 11:00 – 17:00
Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši 
návštěvu. Památka Věž smrti není běžně pří-
stupná. Plánovanou návštěvu je nutné pře-
dem ohlásit. Informujte se na www.kpv-cr.cz

JÁCHYMOVSKÉ PEKLO 2018

Místní pobočka č. 23 Konfederace politických 
vězňů v Karlových Varech pořádá již 29. ročník 
vzpomínkové akce Jáchymovské peklo, které 
se koná ve dnech 25. a 26. května.

Vzpomínáme při této příležitosti na ně-
kolik desítek tisíc nevinných obětí bývalého 
komunistického režimu, lidí, kteří byli často 
odsouzeni k dlouhým letům odnětí svobody. 
Část z nich strávila dlouhé roky otrockou prácí 
na těžbě uranové rudy v nelidských podmín-
kách Jáchymovských lágrů.

Když jsme se poprvé setkali v roce 1990 ve 
svobodné společnosti, měli jsme představu, 
že těchto nevinných obětí nebude nikdy za-
pomenuto a budou po právu za své postoje 
a oběti oceněny. Proto se stále snažíme udá-
losti i osudy připomínat.

Část pietních akcí se odehraje v Dolním 
Žďáru ve Věži smrti, posledním viditelném 
pozůstatku oněch nelítostných 50 let minu-
lého století. Pracoviště „Veže smrti“ nebo také 

„Rudé věže“ bylo posledním místem úpravy 
uranové rudy před jejím odvozem do tehdej-
šího Sovětského Svazu.

V pátek 25. května zde bude také vernisáž 
několika výstav.

Hlavní část připomínky se uskuteční v so-
botu 26. května v Jáchymově, kde bude slou-
žena mše svatá a po ní budou položeny věnce 
u památníku „Brány ke svobodě“.

Rovněž si letos připomeneme 50. výročí za-
ložení organizace bývalých politických vězňů 
K 231 v březnu 1968. K 231 byl založen v Praze, 
v jeho čele stála řada významných osobností: 
Karel Nigrín, František Němec, Josef Herl, gene-
rál Václav Paleček, Radovan Procházka, Otakar 
Rambousek, František Falerski, Ivo Krupička, 
Zdeněk Mráz a Jaroslav Brodský.

Také na Karlovarsku byla organizace klubu 
K 231 založena. 30. dubna 1968 se v restauraci 
U stadionu v Tuhnicích sešlo zhruba 200 bý-
valých vězňů a do svého čela zvolili Jana Ježka 
z Drahovic. Klub K 231 existoval sice krátce, 
ale význam jejich práce byl obrovský a na je-

jich činnost následně navázala Konfederace 
politických vězňů Československa založená 
v roce 1989.

Pokud se letošního 29. Jáchymovského 
pekla zúčastníte, budete mít jednu z mála pří-
ležitostí setkání s bývalými muži a ženami ur-
čenými k likvidaci (MUKL). Už jich mezi námi 
moc nezbývá. V naší pobočce je těch, kteří 
mohou o práci v jáchymovském podzemí po-
vyprávět, už jenom několik. Jmenovitě Jaroslav 
Cibulka, Ludvík Florián, Zdeněk Mandrholec, 
František Průha a Rudolf Rudolf. Věřím, že tuto 
příležitost nepromeškáte.

Luboš Modrovič

Foto: 25. května 1938 – mobilizovaný voják Josef 
Anderle u závory Ippen na silnici Boží Dar – Jáchymov 

(snímek z rodinné sbírky poskytl Josef Anderle)
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SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL PRO TYFLOCENTRUM
Nové auto bude sloužit zrakově postiženým
Klienti i zaměstnanci centra pro zrakově 
postižené se těší z nového vozidla poříze-
ného v rámci projektu Sociální automobil. 
Projekt v ČR úspěšně funguje po vzoru 
evropských měst již od 90. let. Slavnost-
ního předání automobilu se 15. března 
zúčastnili také sponzoři a zástupci měst, 
kterými byl projekt sociální automobil 
finančně podpořen. Automobil předával 
oblastní ředitel poděbradské reklamní 
agentury Kompakt, která tento projekt 
zaštiťuje.

TyfloCentrum, poskytovatel sociálních 
služeb v Karlovarském kraji, využije nový 
vůz pro terénní práci se zrakově handica-
povanými klienty. Vozidlo usnadní cesty 
za klienty a službami, které TyfloCentrum 
poskytuje – např. doprovody k lékaři, na 
úřady, do zaměstnání a na různé spole-
čenské akce.

„Ve většině sociálních zařízení vozový 
park chybí, nebo je ve velmi špatném 
technickém stavu a vozidla neodpovídají 
standardům pro přepravu nemocných. 

Tato zařízení získávají nový automobil 
prostřednictvím charity či sponzorství 
jen velmi obtížně. Proto jsme se rozhodli 
vzít situaci do svých rukou a pomáháme 
těm, kteří v  životě nemají stejnou star-
tovní čáru jako my,“ uvádí Miroslav Ká-
ninský, jednatel společnosti Kompakt.

Vozidlo je celkově již dvanáctým so-
ciálním automobilem, který v  Karlovar-
ském kraji pomáhá, a  zároveň prvním 
vozidlem, které bude nově k  dispozici 

také zaměstnancům. „Budeme mobilnější 
a dostupnější klientům i v terénu v celém 
kraji. Posláním TyfloCentra je pomoc 
a podpora lidem se zrakovým postižením. 
Tímto děkujeme všem, kterým není lho-
stejný osud lidí s handicapem, a po celý 
rok přispívali na náš automobil,“ uvedla 
Pavlína Lišková, ředitelka TyfloCentra 
Karlovy Vary.

Na financování vozu se podílelo cca 
30 sponzorů – města v  kraji, firmy na-

příč obory od velkých až 
po nejmenší jednotlivce 
z Karlovarského kraje, kteří 
byli ochotni přispět na po-
třebnou a smysluplnou věc. 
Mezi města, která se na pro-
jektu finančně podílela, pa-
tří i  Ostrov, Jáchymov, Kar-
lovy Vary, Bochov a Cheb.

Redakce s použitím zdroje: 
tisková zpráva – TyfloCentrum + 

Kompakt

OSTROVSKÁ PORODNICE UKONČÍ OD ČERVENCE PROVOZ
DŮVODEM JE NÍZKÝ POČET PORODŮ
Tisková zpráva Nemocnice Ostrov

Porodnice v Ostrově patří k těm vyhláše-
ným v kraji, přesto ji v polovině roku čeká uza-
vření. Klíčovým faktorem je především klesa-
jící počet porodů. V roce 2017 se v ostrovské 
porodnici narodilo 413 dětí a odhad pro rok 
2018 činí už jen cca 300 – 350 porodů.

Celé situaci nenahrává ani skutečnost, 
že na konci roku 2018 dojde k ukončení 
platnosti smluv se zdravotními pojišťov-
nami. Ty neobnoví smlouvy s  těmi zaří-
zeními, které nedosáhnou na hranici 600 
porodů za rok.

K  poklesu počtu rodiček vede nejen 
nižší porodnost, ale také směřování ostrov-
ské nemocnice k elektivní a následné péči. 
Nemocnice provozovala již od loňského 
roku dětské a  novorozenecké oddělení 
v krizovém personálním režimu. Problém 
s nedostatkem zdravotnického personálu 
pak definitivně vyvrcholil na začátku letoš-
ního roku i na gynekologicko – porodnic-
kém oddělení, kdy odešlo několik dalších 
zdravotníků.

S ohledem na tyto skutečnosti bylo ve-
dení nemocnice nucené udělat rozhod-
nutí, na základě kterého bude od 1.  čer-
vence  2018 ukončen provoz gynekolo-
gicko – porodnického oddělení a dětského 
a novorozeneckého oddělení. Nemocnice 

bude i nadále pro pacientky zabezpečovat 
provoz gynekologické ambulance.

„Problém s personálním zabezpečením 
nás trápí již několik let. I  přes veškerou 
snahu se nepodařilo získat nové lékaře, po-
rodní asistentky a dětské sestry, bez kterých 
není možné zmíněná oddělení provozovat. 
Stalo se tak i  s ohledem na komunikova-
nou strategii VZP redukovat počet porod-
nic s nízkým počtem porodů ročně. Pokles 
počtu porodů nepomohly zvrátit ani naše 
investice do modernizace a marketingová 
podpora. Dle čísel za první kvartál je od-
had celkového počtu porodů pro letošní 
rok 300 – 350, a to je velmi málo. Je nám 
to upřímně líto, ale v těchto personálních 
podmínkách už nelze porodnické oddělení 
provozovat. Rád bych poděkoval všem za-
městnancům, kteří do poslední chvíle drželi 
a drží chod porodnického oddělení a s ma-
ximálním úsilím pečují o  novorozence 

a maminky. Jejich práce si upřímně vážím 
a ještě jednou děkuji,“ říká František Werner, 
ředitel Nemocnice Ostrov.

„Dobrou zprávou je, že jsme připraveni 
postarat se o budoucí rodičky z přilehlého 
regionu a nabídnout jim porodnickou a s ní 
spojenou následnou péči v Nemocnici So-
kolov, která patří do naší sítě zdravotnic-
kých zařízení. Máme zrekonstruované gy-
nekologicko  – porodnické oddělení, jak 
sály tak celé šestinedělí a kvalitní zdravot-
nický tým odborníků. Moderní a  přede-
vším příjemné a rodinné zázemí a dostatek 
personálu nám umožní zajistit kvalitní péči 
všem rodičkám, které se rozhodnout využít 
služeb naší porodnice,“ komentuje celou si-
tuaci Barbora Vaculíková, ředitelka společ-
nosti Penta Hospitals CZ, vlastníka ostrov-
ské nemocnice.

Sokolovská nemocnice je koncipovaná 
jako nemocnice akutní péče. Zajišťuje kom-
plexní péči a má navazující zázemí dalších 
oddělení, především dětské lůžkové oddě-
lení, dětskou JIP, intenzivní péči a akutní 
chirurgii. Tato oddělení jsou důležitá z po-
hledu návazné poporodní péče o novoro-
zence a maminky.
Text je přerušen, kompletní tisková zpráva je zveřejněna 

na webu OM, v sekci Neotištěné příspěvky

Markéta Singerová, 
tisková mluvčí Nemocnice Ostrov
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MEZINÁRODNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ 
V OSTROVĚ
Ve dnech 17. – 18. března bojovalo na ostrov-
ském zimním stadionu devět týmů chlapců 
narozených v  roce 2008 a  později. Meziná-
rodní turnaj byl součástí nadregionálního 
poměření schopností a dovedností zúčastně-
ných družstev, které pomáhá v rozvoji a zdo-
konalování budoucích hokejistů. Pořádání 
se ujal hokejový klub HC Čerti. Druhého roč-
níku mezinárodního turnaje se zúčastnilo de-
vět týmů ze tří států – z Německa, Slovenska 
a České republiky.

Turnaj byl odstartován společným nástu-
pem týmů, při vjezdu domácích hráčů na led 
čekalo na diváky velké překvapení v podobě 
ohňostroje přímo na ledě. Týmy byly roz-
děleny do dvou skupin, hrálo se na půlce le-
dové plochy, 1 x 30 minut, tři hráči v poli plus 
brankář a střídalo se po jedné minutě. Hned 
v úvodním zápase se utkal domácí tým proti 
M. Lázním, které Čertíci s přehledem porazili 
7:2. V dalších zápasech se HC Čerti postupně 
utkali se všemi týmy a bylo z toho skvělé 3. 
místo. Čerti nestačili pouze na vítěze turnaje 
Hoba Bratislava a  na druhý slovenský tým 
z Martina, který vybojoval stříbrné medaile.

V neděli odpoledne se konalo slavnostní 
vyhlášení, kde si úspěchu úžívali malí hokejisté 
společně se svými trenéry a rodiči. Poděkování 
za skvělou organizaci turnaje patří zejména 
hlavnímu pořadateli p. Procházkovi.

HC ČERTI OVLÁDLI KRAJ

HC Čerti vybojova titul krajského přeborníka 
a to díky A týmu mužů. V sobotu 10. března 
zvítězili ostrovští hokejisté na domácím ledě 
proti Chebu na nájezdy, srovnali tak stav sé-
rie na 1:1 a vynutili si třetí, rozhodující utkání, 
které se odehrálo v sobotu 17. března na zim-
ním stadionu v Chebu. Třetí utkání bylo velmi 
vyrovnané, hra se přelévala z jedné strany na 
druhou, nakonec HC Čerti zaslouženě zvítězili 
na hřišti soupeře 6:5, po třetinách 3:3, 3:0 a 0:2 
a mohli se tak radovat z vítězství a z titulu pře-
borníka krajské ligy mužů.

OSTROVSKÁ KRASOBRUSLAŘSKÁ 
HVĚZDA HLÁSÍ NÁVRAT

Michaela Lucie Hanzlíková, ostrovská krasob-
ruslařka, která v roce 2017 vybojovala titul mis-
tryně České republiky, se připravuje na novou 
sezónu. Po několika letech změnila trenéra 
a také svoje tréninkové působiště. V současné 

době trénuje v Itálii pod vedením Marka Sed-
lamajera a jeho manželky Yukiko Sedlmajer. Po 
třech týdnech tvrdého tréninku v Itálii přijela 
Michaela do Ostrova. Ani tady ale nezahálela 
a kromě dohánění studia na gymnáziu byla 
každý den na ledě, běhala, nebo se věnovala 
suché přípravě. Studentka 3. ročníku gymná-
zia zvládá studium na výbornou, a to i přesto, 
že je tři týdny v měsíci v Itálii a jen týden doma. 
V roce 2017 nás reprezentovala na ME i na MS 
seniorů a velmi úspěšná byla také na MS juni-
orů. V letošní sezóně bohužel ČR nereprezen-
tovala, protože více než dva měsíce nemohla 
bruslit kvůli zraněnému kotníku. Díky spolu-
práci s manželi Sedlmajerovými a vlastní píli je 
Michaela na velmi dobré cestě k návratu mezi 
krasobruslařskou elitu. Všichni její příznivci 
doufají, že v příštím roce bude opět skvěle re-
prezentovat Ostrov a Českou republiku.

Mgr. Lada Bláhová

KARLOVARSKÝM 
BASKETBALISTKÁM 
POMÁHAJÍ RODAČKY 
Z OSTROVA
Mladé basketbalistky BK Lokomotiva Kar-
lovy Vary postoupily do národního finále 
v minibasketbalu kategorie U11. Mezi hráč-
kami jsou i rodačky z Ostrova – Monika Kle-
mentová a Veronika Pichrtová, které se mi-
nibasketu věnují již 3. rokem.

Martina Němečková

ATLETICKÝ KLUB 
OSTROV POŘÁDÁ 
1. ROČNÍK ATLETICKÉHO 
ZÁVODU
MEMORIÁL MIROSLAVA KITZBERGERA
8. 5. od 14:00 hod. – atletický stadion Ostrov
Předprogram
14:00 60 m žáci, žákyně TJ MDDM Ostrov
14:15 Koule žáci, žákyně
14:30 skok daleký z místa
Hlavní program
15:00 60 m Ž, zahájení memoriálu
15:20 60 m M
15:40 500 m Ž
15:45 500 m M
15:50 500 m ostatní
16:20 100 m Ž
16:30 100 M, m
Podrobnosti: m.atletikaostrov.webnode.czRESCOM 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
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VZNIK ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIÍ
První světová válka vypukla, když Ra-
kousko-Uhersko vyhlásilo Srbsku válku 
(26. 7. 1914). Všichni bojeschopní muži ná-
rodů žijících v Rakousku-Uhersku byli mo-
bilizováni. Vznik československých legií a je-
jich působení v 1. světové válce je obrovské 
téma, shrnu jenom to podstatné.

První jednotky československé zahra-
niční armády začaly vznikat hned po vy-
puknutí války, ještě v srpnu 1914. Přibývalo 
zajatců, kteří byli ochotni poslechnout vy-
dané prohlášení: „Pokud se Češi a Slováci 
chtějí domoci uznání práva na vlastní stát, 
musejí se přímo účastnit válečných bojů na 
straně armád Dohody“.

Na území carského Ruska žilo 100 000 
Čechů a Slováků, kteří tam odešli za lep-
šími vyhlídkami. Mezi nimi byli i členové 
Sokola, kteří často působili i jako učitelé 

tělocviku a šiřitelé sokolských myšlenek. 
Ze strany kyjevských Čechů byla založena 
Rada Čechů, a  po svolení cara vznikla 
Česká družina jako první oddíl našeho voj-
ska v Rusku. T. G. Masaryk nalezl v zahra-
ničí podporu pro československý záměr 
v  okruhu krajanských spolku ve Francii, 
Británii, Švýcarsku, Rusku a USA, a jednal 
s představiteli těchto vlád. Zajížděl mezi 
tvořící se brigády do Kyjeva a Petrohradu. 
Zajatců přibývalo. Na podzim roku 1916 se 
přihlásilo na 7 000 zajatců.

Sokolové sehráli i význačnou úlohu při 
vytvoření legií ve Francii. Na půdě pařížské 
Invalidovny se přihlásilo 300 českých sokolů 
v čele s náčelníkem Sokola Paříž. 12. října 
slavnostně přísahali a 23. října 1915 odjela 
rota na frontu. Francouzi ji začali nazývat 
podle pozdravu – Nazdar.

V Itálii byla situace těžší o to, že chy-
bělo krajanské zázemí. Roztroušeně tam 
žilo asi 300 Čechů a Slováků. Milan Ras-
tislav Štefánik, představitel čs. zahranič-
ního odboje, se osobně zapojil do náboru 
dobrovolníků. Roku 1917 vznikl z našich 
zajatců Československý dobrovolnický 
sbor, v jehož čele stanul přivolaný bratr 
Jan Čapek, náčelník sokolské župy Morav-
skoslezské. Ke konci roku 1917 sbor čítal 
již 4 500 mužů.

V  Rusku se všechny naše tři střelecké 
pluky přihlásily do stavu úderných vojsk. 
Byly zařazeny do 49. armádního sboru ge-
nerála Selivačeva a s ním odešly ke Zborovu, 
kde hrdinně bojovali ve velké bitvě, tak vý-
značné pro vznik československého státu.

Zdeňka Janischová, 
Spolek přátel města Ostrova

PROSTOR PRO VAŠE NÁZORYHYDE PARK
Příspěvky v této rubrice jsou zveřejněny v původní podobě. Nevyžádané příspěvky, které se do vydání nevešly, naleznete na 
webu OM v sekci Neotištěné příspěvky – tentokrát je to rozhovor Ondřeje Šulce s Irenou Konývkovou.

Jarní blokové čištění – Ostrov 2018
týden datum ulice

18
2. 5.

Lidická horní, Lidická (Klínovecká – 
Masarykova)

3. 5. Krušnohorská
4. 5. Halasova, Lipová

19
9. 5.

Dukelských hrdinů, Máchova, Nádražní 
(Dukelských hrdinů – Jáchymovská)

10. 5. Odborů
11. 5. Studentská, za Krušnohorem

20

15. 5. Karlovarská, Čapkova
16. 5. Nejedlého, Krátká

17. 5.
Nádražní (Dukelských hrdinů – 
vlakové nádraží), Hornická

18. 5. Klínovecká, horní Klínovecká

21

22. 5. Jáchymovská

23. 5.
Hroznětínská, Bezručova, Sukova, Sme-
tanova

24. 5. Staré náměstí, Šlikova, Jiráskova
25. 5. Dlouhá, Žižkova, Malé náměstí

22

29. 5.
Klášterní, Školní, Staroměstská, 
areál Kláštera

30. 5. U Koupaliště, parkoviště u koupaliště
31. 5. Klicperova

1. 6.
Komenského, Myslbekova 
(Komenského – Mánesova)

23

5. 6.
Mánesova, Myslbekova (Mánesova – 
S. K. Neumanna)

6. 6. S. K. Neumanna, U Atlantisu

7. 6.
Vančurova + zimní stadion, Mysl-
bekova (S. K. Neumanna – Vančurova)

8. 6.
Mírové náměstí – sever (parkoviště), 
Tylova

24

12. 6.
Mírové náměstí – jih (parkoviště), 
Brigádnická

13. 6. U Nemocnice

14. 6. Lesní ulice, Pod Křížkem

15. 6. Borecká

25

19. 6. Horská

20. 6.
Luční + vnitroblok bazének + 
za stometrákem

21. 6. Dvořákova, Alšova, Na Kopci

22. 6. Sládkova, Na Příkopě, Nad Nádražím

26

26. 6. Dolní Ždár, Horní Žďár

27. 6. Hluboký, Vykmanov

28. 6. Kfely, Moříčov

29. 6. Květnová, Maroltov

Ulice neuvedené v tomto seznamu (nevyužívané k stálému 
parkování) budou čištěny bez celodenních uzavírek.
Blokové čištění se bude provádět v době od 07:00 do 15:00 h.

ODPADOVÉ HOSPOD.



25www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz

ODPADOVÉ HOSPOD.

JARNÍ ÚKLID 
ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ
Akce je naplánována na etapy až do 9. 6. vždy 
v sobotu v dopoledních hodinách. Z technic-
kých důvodů budou kontejnery přistaveny 
v sobotu ráno a odvezeny v sobotu po 14:00 h.

Velkoobjemové kontejnery jsou určeny 
pouze pro objemný odpad z  domácností 
(např. nábytek, koberce, dřevo, kovy aj.) Kon-
tejnery mohou využívat pouze fyzické osoby. 
Doporučujeme odpady rozebrat na menší 
části (např. skříně a jiný nábytek) a vložit je do 
kontejneru tak, aby se využil celý jeho prostor. 
Odpady odložené mimo kontejner budou 
posuzovány jako nepřístupné zakládání černé 
skládky (řeší městská policie).

Bližší informace naleznete na www. 
ostrov.cz, odbor správy majetku města nebo 
RK Dospra, RK Reba a Ikon. Rozmístění kon-
tejnerů bude na obvyklých místech:
05. 05. 2018
Mánesova 957
Mánesova 1013
Klicperova 2x
Brigádnická
Lidická naproti BPO
Šafaříkova
Nerudova 700-5

12. 05. 2018
Jáchymovská 1377
Družební 1322
Jungmannova 2x
Jáchymovská 801 – 4
Smetanova
Družební u 1329
19. 05. 2018
Klášterní areál
Staroměstská
parkoviště u vjezdu na Staré náměstí
Družební 1275
Jáchymovská 201 – 3
Seifertova u MŠ
Halasova (u galanterie)
26. 05. 2018
Na kopci
Studentská x Sládkova
Hornická x Nejedlého
Hornická x Odborů
Klínovecká 965 u telef. budky
Krušnohorská u č. p. 615
Dukelských hrdinů
02. 06. 2018
Nad nádražím
Mořičovská 293 – 1021

Vykmanov (u paneláku)
Maroltov
Květnová 2x (u Jednoty, u paneláku)
Mořičov
09. 06. 2018
Dolní Ždár (u bývalého statku)
Horní Ždár (u trafostanice)
Hluboký (u trafa)
Kfely (za bývalou hospodou)
Horní Ždár (u restaurace u Václava)
Hluboký (stará cesta)

Pokud z časových důvodů mobilní svoz 
nevyužijete, můžete velkoobjemový odpad 
odevzdat bezplatně od pondělí do soboty 
na Sběrném dvoře: Marius Pedersen a. s., 
Krušnohorská 792, Ostrov
Provozní doba:
Po – čt: 7:30 – 11:00 / 11:30 – 15:30
Pá: 7:30 – 11:00 / 11:30 – 15:30 / 16:00 – 19:00
So: 7:30 – 12:00
Vždy je nutné předložit občanský průkaz.

Připomínky k odpadovému hospodářství 
řeší odbor správy majetku města (OSMM), ne-
dostatky můžete oznámit i na internetu www.
ostrov.cz v sekci Závady a nedostatky.

red

Adam Mišík

ZAHÁJENÍ
LÁZEŇSKÉ
SEZÓNY

26. a 27. 5. 2018
U PŘÍLEŽITOSTI 

100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA

A 500. VÝROČÍ DOLU SVORNOST

AKCE SE KONÁ ZA PODPORY 

KARLOVARSKÉHO KRAJE, MĚSTA JÁCHYMOV, 

SDRUŽENÍ JÁCHYMOV PRO ŽIVOT

A SKIAREÁLU KLÍNOVEC  

info
JÁCHYMOV

Sobota 26. 5. 2018 | 10:00–17:00
10:00  Hornická kapela z Německa 

11:00  Mažoretky Ostrov

11:30  Cyklozávod O pohár madam Curie 

13:00  Vlasta Véber – zábavný program pro děti

13:30  Spolek panstva – přehlídka dobových módních trendů
13:45  Hornická kapela Barbora

14:15  Alegorický průvod | Slavnostní zahájení

15:00  Kabát Revival Varnsdorf

16:15  Adam Mišík s kapelou | Autogramiáda

ATRAKCE V LÁZEŇSKÉM PARKU PRO DĚTI ZDARMA

Neděle 27. 5. 2018 | 9:00–16:00
PIKNIK V LÁZEŇSKÉM PARKU | CYKLOVÝLET | NORDIC WALKING

ZÁVOD „O 106" | COUNTRY KAPELA LONČA GANG 

BOHATÉ OBČERSTVENÍ | HISTORICKÉ STÁNKY

PRODEJ DÁRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ

SOBOTA | 26. 5. | 15:00

ZÁVOD O POHÁR MADAM CURIE

SOBOTA | 26. 5. | 16:15

MĚSTO 
JÁCHYMOV

www.laznejachymov.cz/zls

jízda na ponících | jízda kočárem | lukostřelba | sokolníci 
historický kolotoč a další atrakce | výtvarná dílna pro nejmenší

inzerce
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OHLÉDNUTÍ ZA MEZINÁRODNÍM DNEM ŽEN 
V DOMOVĚ POKOJNÉHO STÁŘÍ V OSTROVĚ
Věznice Ostrov ve spolupráci se Základní 
uměleckou školou Ostrov připravila le-
tošní oslavu MDŽ pro všechny ženy uby-
tované v  Domově pokojného stáří v  Os-
trově. Na programu společného setkání 
8.  března bylo hudební vystoupení žáků 
ZUŠ, poté všechny přítomné ženy dostaly 
květiny a drobné dárky, které v rámci svých 
rukodělných aktivit vyrobili odsouzení 
z Věznice Ostrov. Vybraní odsouzení také 
oslavenkyním zahráli a  zazpívali několik 
písniček.

Podle vedoucí správního oddělení 
Věznice Ostrov Zdeňky Stöckbauerové 
se celé setkání odehrálo v přátelské, až 

dojemné atmosféře. „Jsme rádi, že jsme 
tímto způsobem mohli poděkovat všem 
ženám v domově. Celá akce měla i velmi 
pozitivní vliv na zúčastněné odsouzené, 
kteří mohli udělat něco pěkného pro 
jiné, a takto zprostředkovaně poděkovat 
i svým blízkým ženám. Zvláštní poděko-
vání za pomoc při organizaci této pove-
dené akce patří panu Fexovi, řediteli DPS 
v Ostrově, dále sbormistru ZUŠ Ostrov 
Jiřímu Novotnému a  pracovníkům věz-
nice paní Čepelákové, Vrbové, Paulíkové 
a pánům Vorlovi a Čičmancovi,“ uvedla Z. 
Stöckbauerová.

OM a Věznice Ostrov

PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA BIOODPAD
Velkoobjemové kontejnery (VOK) na bioodpad budou na jaře přistaveny v níže uvedených lokalitách v uvedených víkendech.

Stanoviště VOK termíny

zahrádky v Klášterní ulici zahrádky v ulici 
U Nemocnice
RD v ulici Lesní a okolí

11.–13. 05. 25.–27. 05.

zahrádky pod Lidlem
zahrádky za Tescem
(u cyklostezky na Květnovou)
RD Horní Žďár u čp. 91

04.–06. 05. 18.–20. 05. 01.–03. 06.

Bioodpad můžete zcela zdarma odvážet také do Sběrného dvora Ostrov, Krušnohorská 792.
Město Ostrov děkuje všem občanům, kteří bioodpad ukládají na místa k tomu určená.

red

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
Svoz nebezpečného odpadu a elektrospotřebičů je součástí jarního úklidu města, bude proveden v sobotu 12. května, a to pouze formou 
osobního předání přímo u vozidla svozové firmy Marius Pedersen a. s. Prosíme, neodkládejte tento odpad na ulici!

Zastávky v obcích čas

Kfely (odbočka u paneláku) 08:00 – 08:20

Kfely(zastávka cyklotrasy) 08:25 – 08:45

Hluboký (u trafa) 08:50 – 09:10

Horní Žďár (RD za trafem) 09:15 – 09:35

Horní Žďár (u „Václava“) 09:40 – 10:00

Vykmanov 10:05 – 10:25

Dolní Žďár (u autoopravny) 10:30 – 10:50

Maroltov 11:00 – 11:20

Květnová (obchod) 11:25 – 11:45

Květnová (paneláky) 11:45 – 12:05

Moříčov (náměstí) 12:20 – 12:40

PODĚKOVÁNÍ
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KŘÍŽOVKA

INZERCE

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chle
bře
evně

tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940

TAJENKA KŘÍŽOVKY 
O CENY
Vážení čtenáři, správné znění tajenky křížovky 
z minulého čísla je ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD. 
Z úspěšných luštitelů byla vylosována paní 
Alena Bornová, která obdrží 2 vstupenky na 
zahajovací koncert IV. ročníku MHF J. C. F. 
FISCHERA  – Johann Caspar Ferdinand Fis-
cher a Antonio Vivaldi. Koncert se uskuteční 
10. června v klášteře. Srdečně gratulujeme.

Tajenku křížovky z  tohoto čísla za‑
šlete nejpozději do 10.  05.  2018 na: 
mesicnik@ostrov.cz; případně doručte 
do podatelny MěÚ Ostrov, Jáchymovská 
1 v  zalepené obálce, označené „Ostrov-
ský měsíčník“. Vždy prosím uveďte celé 
své jméno a kontakt na vás. Ze správných 
odpovědí opět vylosujeme výherce, který 
získá vstupenky na některou z kulturních 
akcí Domu kultury Ostrov. Jméno výherce 
zveřejníme v  Ostrovském měsíčníku. Re-
dakce Vám přeje příjemné chvíle při luštění.

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

HLEDÁTE LEPŠÍ PRÁCI?

Pravidelný příjem, 
trvalý růst mezd.

obsluha hostů,
debaras péče o pacienty

udržování čistoty
a útulnostiZKUSTE

TO S NÁMI!

ČÍŠNÍK ZDRAVOTNÍ
SESTRA

POKOJSKÁ

 Tel. 702 153 251 | nabor@laznejachymov.cz | www.laznejachymov.cz/kariera

inzerce




