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ZÁMECKÝ PARK OPĚT OŽIJE 
BOHATÝM PROGRAMEM
Uvnitř čísla naleznete pozvánky na Městskou slavnost,
zahajovací koncert IV. hudebního festivalu J. C. F. Fischera,
Den dětí, ojedinělou výstavu perokreseb 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: sklepek@
oddych.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 červencového čísla je 11. června. 
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.
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na těchto stránkách vždy nejpozději do 1. dne 
příslušného měsíce.

Fotografie na titulní straně: 
Zámecký park, Ostrov; Archiv OM

PREVENTIVNÍ AKCE ZÁCHRANNÝCH SLOŽEK 
SE SETKALA S VELKÝM ZÁJMEM

Hasičský sbor Ostrov a Dům kultury Ostrov 
ve spolupráci s Policií ČR, Městskou poli-
cií Ostrov a  Zdravotnickou záchrannou 
službou Karlovarského kraje uspořádaly 
20. dubna besedu o prevenci rizik pod hes-
lem Poučme se z cizích chyb. Jde o tradiční 
poutavou prezentaci skutečných příběhů 
lidí s cílem varovat mládež před nebezpe-
čím různých forem. V  rámci preventivní 
akce pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a 1. 
a 2. ročníků středních škol se prezentovaly 
skutečné události jednotlivých příslušníků 

zúčastněných složek integrovaného zá-
chranného systému. Mládež v zaplněném 
kinosále domu kultury sledovala vyprá-
vění, fotodokumentaci i videa – například 
ze zásahu hasičů na Radošovském jezu. Na 
programu besedy byly také dopravní ne-
hody z pohledu zástupců ostrovského ob-
vodního oddělení Policie České republiky, 
či prezentace důsledků požívání alkoholu 
mládeží v podání městských policistů.

„Letos se této akce zúčastnil i psycholog 
Hasičského záchranného systému Karlo-
varského kraje Michal Černík, který všem 
zúčastněným představil svoji činnost i kon-
krétní příběh. Odpoledne se zástupci Jed-
notky sboru dobrovolných hasičů Ostrov 
aktivně zúčastnili Velkého dne bezpečnosti 
na Mírovém náměstí,“ doplňuje Jiří Černý, 
velitel JSDH Ostrov.

red

VEDENÍ MĚSTA SI PŘIPOMNĚLO 
KONEC 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Letošní rok je v celé České republice ve 
znamení historických osmiček. I  Ostrov 
věnuje významným datům končícím os-
mičkou pozornost.

V předvečer oslav konce druhé světové 
války, v pondělí 7. května, si tuto událost 
připomnělo vedení města v čele se staros-
tou Josefem Železným, 1. místostarostou 
Petrem Šindelářem, 2. místostarostkou Ilo-
nou Leupold. K nim se připojily další známé 
osobnosti Ostrova – člen Československé 
obce legionářské Václav Šrámek, historička 
umění a dlouholetá předsedkyně Spolku 
přátel města Ostrova Zdeňka Čepeláková 
a člen Rady Karlovarského kraje pro oblast 
zdravotnictví Jan Bureš.

Pietní akt se uskutečnil před budovou 
ostrovského zámku (městského úřadu) 
u pamětní desky věnované obětem umu-
čeným fašisty v koncentračním táboře Os-
trov. Tichou vzpomínkou byla vzdána úcta 
válečným obětem.

red
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Bc. Diana Nehasilová
Tel: 777 735 316

• SPOŘENÍ

• ÚVĚRY

• POJIŠTĚNÍ

Veronika Jedličková
Tel: 792 331 560

MODRÁ PYRAMIDA
Klínovecká 998, Ostrov

INZERCE

KVĚTNOVÉ VÍTÁNÍ MIMINEK
Druhou květnovou neděli zaplnili obřadní 
síň na Staré radnici v Ostrově rodiče a pra-
rodiče se svými nejmenšími ratolestmi.

Dvaadvacet nových občánků, 12 chla-
pečků a 10 holčiček, Karolínu Chomátovou, 
Zuzanu Liškovou, Adama Švandrlíka, Vikto-
rii Danišovou, Anetu Krejzovou, Kláru Hel-
lerovou, Lukáše Nekolu, Matyáše Šindeláře, 
Matěje Bendu, Michala Maté, Alexe Stu-
dénku, Petra Krofa, Adélu Fošenbauerovou, 
Teodora Nájemníka, Lauru Horváthovou, 
Karla Kotka, Karolínu Hruškovou, Emmu 
Kissovou, Jonáše Hovorku, Martinu Kru-
pičkovou, Filipa Heřmana a Romana Jiřího 
Pelikána, přivítaly sudičky z rodinného cen-
tra Ostrůvek a ostrovští zastupitelé Pavlína 
Lišková a Pavel Čekan.

Každé miminko obdrželo pamětní list 
a dáreček od města Ostrov, maminky sym-
bolickou kytičku od květinářky Míši z Kvě-
tinářství na Staráku a vyhlášené pralinky 
z cukrárny na Starém náměstí od pana Ba-
chury, který sladkým potěšením podporuje 
vítání občánků již několik let.

Jedinečnou atmosféru této slavnostní 
chvíle zachytili fotograf i kameraman a ro-
diče se mohou těšit na sadu pamětních fo-
tografií a DVD.

Další vítání miminek proběhne v  ne-
děli 30.  září  2018, proto neváhejte a  své 
miminko registrujte již nyní e-mailem na: 
centrumostruvek@seznam.cz nebo na tel. 
608 525 154.

Rodinné centrum Ostrůvek

Plán vysílání – červen 2018
7. června | 18:00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis + Policejní 

zpravodajství
 · Pořad: Kulturní měšec
 · Pořad: Archiv KT

13. června | 13:00 hod.
 · Přímý přenos jednání Zastupitelstva 

města

14. června | 18:00 hod.
 · Záznam jednání Zastupitelstva města

21. června | 18:00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis + Policejní 

zpravodajství
 · Pořad: S-MIX

28. června | 18:00
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis
 · Pořad: Škola hrou
 · Pořad: T.T.T. – Proměny

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.

Libuše Benešová, jednatelka

ATLETICKÝ STADION V OSTROVĚ 
MÁ NOVÝ NÁZEV
Ostrovský atletický stadion hostil od svého 
otevření první velký atletický mítink – Memo-
riál Miroslava Kitzbergera – sportovce, který se 
coby dlouholetý trenér v místním atletickém 
oddílu nesmazatelně zapsal do povědomí ne-
jen svých svěřenců, ale také rozhodčích a dal-
ších činovníků královny sportů. 8. květen pat-
řil vzpomínce na tuto významnou ostrovskou 
osobnost. Prostor pro krátké vzpomínání při 
slavnostním zahájení memoriálu dostaly man-
želka i dcera Miroslava Kitzbergera. S krátkými 
proslovy se připojili také starosta města Josef 
Železný a člen Rady Karlovarského kraje pro 
oblast zdravotnictví Jan Bureš. Zástupci města 
Ostrov si zásluh Miroslava Kitzbergera velmi 
váží, proto pro uchování jeho památky byla 
zadána výroba desky se jménem, která byla 
instalována nad vstupem do atletického are-
álu – ten nově nese název Atletický stadion 
Miroslava Kitzbergera.

red
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CENY Ď PRO ROK 2018 BYLY ROZDÁNY

Dvorana ostrovského zámku opět po 
roce hostila akci plnou děkování, oce-
ňování a vděčnosti, byla udělena cena 
Ď krajská, městská i místní, známe ob-
čana roku 2017.
24. dubna se ve Dvoraně zámku Ostrov 
uskutečnila tradiční akce spojená s oce-
ňováním mecenášů a dobrodinců, kteří 
pomáhají v oblasti sociální, kulturní či 
jiné.

V rámci slavnostní akce bylo uděleno 
ocenění Občan města roku 2017, dále 
krajská cena Ď pro Karlovarský kraj 2018, 
městská cena Ď v Ostrově 2018 a místní 
cena Ď v  Chodově 2018. Ocenění pře-
dávali starosta města Josef Železný, 1. 
místostarosta Petr Šindelář, 2. místosta-
rostka Ilona Leupold a zastupitel Zdeněk 
Mareš. Během podvečera také zaznělo 
poděkování ostrovským dárcům krve.

Titul Občan města roku 2017 získal na 
základě usnesení zastupitelstva města 
z 18. dubna válečný veterán Václav Šrá-
mek. Ocenění si zasloužil za aktivity 
v  Československé obci legionářské Kar-
lovy Vary a  v  Českém svazu bojovníků 
za svobodu Karlovy Vary. Jako badatel 
se zabývá především vojenskou historií, 

dohledává válečné veterány, dlouho-
době pracoval na seznamu nespravedlivě 
stíhaných a vězněných na Jáchymovsku 
v letech 1945 – 1961.

Krajskou cenu Ď převzala Michaela 
Valentová, která pochází z Ostrova. Za-
slouží si ji za své mnohaleté aktivity, jimiž 
pomáhá lidem se zákeřnými nemocemi – 
zejména s  roztroušenou sklerózou, se 
kterou sama statečně bojuje. Od roku 
2014 pořádá Běh s čelovkou zaměřený na 
pacienty s touto chorobou. V roce 2016 
založila spolek Pomáhej srdcem, jehož 
cílem je pomáhat materiálně i finančně 
lidem v jejich nelehkém boji s nemocemi. 

„V roce 2017 proběhl už 4. ročník Běhu 
s čelovkou pro Terezku, Michalku a Ro-
manu. Čelovka ozářila Mírové náměstí 
a pomohla třem ženám z Ostrova, které 
onemocněly roztroušenou sklerózou. Ze 
samotného běhu se předalo 55 717 ko-
run a celkem se vybralo 100 000 korun. 
V červnu 2017 proběhl 2. ročník Jízda na-
děje pro Lucinku, malou holčičku, která 
trpí leukémií a  nyní je již v  udržovací 
léčbě. Akce se zúčastnilo 177 cyklistů 
a vybrala se částka 29 497 Kč. Výjimečná 
akce proběhla také na podporu Patrika, 

který sváděl svůj největší boj, boj o své 
zdraví. V  Hrozněntíně se uskutečnilo 
Rockové odpoledne pro Patrika, akce 
vynesla částku 152 939 Kč, která byla 
poté Patrikovi předána. V  září  2017 se 
pak uskutečnil historicky první Avon po-
chod v Ostrově za účasti minimálně 1000 
lidí. Pochod byl dlouhý 4 km, trasa vedla 
centrem města a  jeho blízkým okolím. 
V rámci této akce se díky zakoupeným 
výrobkům s  růžovou stužkou vybralo 
72 000 Kč, které byly zaslány na účet Aso-
ciace žen proti rakovině prsu. Michale 
Valentové a celému týmu Pomáhej srd-
cem patří veliký dík,“ uvedla 2. místosta-
rostka města Ostrov Ilona Leupold, která 
vítězku na tuto cenu nominovala.

Součástí slavnostní akce bylo předání 
speciálního dárku města Ostrov jed-
nomu z nominovaných na cenu Ď. Dort 
jako ocenění 20leté úspěšné činnosti 
pěveckého sboru Orbis pictus, který ne-
zištně podporuje řadu kulturních akcí 
ve městě a  reprezentuje město i mimo 
region, převzala vedoucí sboru Monika 
Lesserová.

Městkou cenou Ď v Ostrově byla od-
měněna Aloisie Schubertová, která vede 
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Otovice

KARLOVY VARY

inzerce

Domov pokojného stáří a Denní stacio-
nář v Ostrově. „Klientům se věnuje nad 
rámec svých pracovních povinností, je 
v kontaktu i s jejich rodinami a ochotně 
jim pomáhá řešit problémy. Usiluje 
o  zlepšení kvality života obyvatel do-
mova, aby mohli prožít důstojné stáří. 
Přispívá k  tomu i  vytváření téměř do-
mácího prostředí a individuální přístup 
ke každému z nich. Řada klientů tohoto 
zařízení trpí Alzheimerovou chorobou 
a  potřebují zvláštní přístup personálu 
i  rodiny. Vztah mezi klienty, jejich ro-

dinami a veřejností se upevňuje i pořá-
dáním kulturních akcí, které jsou vždy 
pečlivě připraveny. Myslím, že lidé, kteří 
se aktivně starají o  seniory a  zpestřují 
jim závěr jejich života, si zaslouží naše 
uznání,“ uvedla ve své nominaci Zuzana 
Železná. Za nepřítomnou paní Schuber-
tovou převzal cenu farář římskokatolické 
církve Marek Bonaventura Hric.

Celostátní, krajské a městské ceny Ď 
mají skleněnou podobu. Místní ceny Ď 
mají podobu diplomu a nemívají vlastní 
akci (bývají přidružené ke krajským ko-
lům).

Během slavnostního podvečera pře-
dala předsedkyně kolegia ceny Ď Naďa 
Hynková místní cenu Ď v Chodově 2018. 
Získal ji Pavel Vašek a sportovci TJ Baník 
Vintířov za zorganizování charitativního 
fotbalového zápasu, jehož výtěžek byl 
věnován Dennímu centru Mateřídouška 
v Chodově.

Na oficiální část večera navázal kon-
cert sopranistky Martiny Sehylové v do-
provodu klavíristy Norberta Hellera.

„Městu Ostrov patří poděkování za 8 
let spolupráce na projektu ceny Ď,“ říká 
autor myšlenky a  pořadatel celostátní 

akce i  regionálních kol Richard Langer 
a dodává: „Vše započalo díky někdejšímu 
řediteli Domu kultury Ostrov Marku Po-
ledníčkovi, který se zasloužil o to, že cena 
Ď v Karlovarském kraji našla domovské 
zázemí právě v  Ostrově. Pak štafetu 
přízně k  cenám Ď převzal někdejší sta-
rosta města Pavel Čekan a na tradici na-
vázal i  současný starosta Josef Železný. 
Všem třem chlapům jsem vděčný a  sa-
mozřejmě celému městu, neboť bez pod-
pory zastupitelů a zájmu občanů města 
by zde cena Ď neměla už 8 let otevřené 
dveře.“

redakce s použitím zdroje: 
http://www.cena-d.cz
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MĚSTSKÁ POLICIE OSTROV ZASAHUJE
Strážníci městské policie měli i  v  dubnu 
spoustu práce. Po oznámení na velikonoční 
pondělí dopoledne vyjela hlídka k opilému 
muži, nad kterým plakala malá dívenka. Šlo 
o otce, který šel s dcerou na koledu a poté, 
co se opil, upadl na obličej a zranil se. Poli-
cisté zavolali pro muže rychlou záchrannou 
službu a dcerku odvezli domů, kde si ji pře-
vzala matka.

Další opilý muž se zranil 7. dubna za re-
staurací v Palackého ulici. Bezmála 2 promiIe 
alkoholu mu nedovolily chůzi a při pádu si 
způsobil zranění hlavy – i v tomto případě 
strážníci volali záchranku.

19.  dubna strážníci řešili na kruhovém 
objezdu dopravní nehodu, od které ujela 
opilá řidička. Policisté jí naměřili 2,5 promile 
alkoholu. Druhý účastník alkohol nepožil. Při 
šetření nehody, která se naštěstí obešla bez 
zranění, zasahovala i Policie České republiky. 
Hlídka MP Ostrov zajistila místo dopravní 
nehody do příjezdu členů Dopravního in-
spektorátu Policie ČR Karlovy Vary.

Další dopravní nehodu řešili strážníci 
25.  dubna dopoledne na křižovatce ulic 

Jáchymovská a  Hroznětínská. V  tomto 
případě byli oba řidiči beze stop alkoholu 
v  dechu. Ke střetu aut došlo po nedání 
přednosti v jízdě. Na místě z důvodu leh-
kého zranění zasahovala již před příjezdem 
hlídky městské policie i záchranka a poté 
Policie ČR. Hlídka MP v  místě nehody 
usměrňovala dopravu.

Kromě těchto událostí vyjížděli strážníci 
po telefonické oznámení k dalším událos-
tem menšího rozsahu.

Pravidelně také kontrolovali pořádek ve 
městě. Městská policie opakovaně řeší van-
daly poničený majetek či nepořádek z od-

padků. Vzhledem k tomu, že kontejnery ve 
městě jsou pravidelně vyváženy, stačí pár 
dní počkat a poté odpad umístit do prázd-
ného kontejneru. Fotodokumentace měst-
ských strážníků zobrazuje nepořádek, který 
Ostrovu na kráse skutečně nepřidá.

Městští policisté nejen zasahují, k  je-
jich aktivitám patří i preventivní činnost. 
V rámci dubnového Velkého dne bezpeč-
nosti byli účastníky besedy s mládeží a poté 
svoji činnost prezentovali na Mírovém ná-
městí, kde se zájemci u stanoviště MP se-
známili s funkčností alkoholtesteru a zku-
sili si simulovat náraz ve vozidle v 30Km 
rychlosti. Pro děti byly připraveny soutěže 
(například v jízdě na koloběžce) s drobnými 
odměnami.

redakce s použitím zdroje: Městská policie Ostrov, 
Ladislav Martínek

DŮM KULTURY ZAVÁDÍ 
NOVOU SLUŽBU
Pro všechny, kteří jsou zvyklí platit útratu 
kartou, přichází Dům kultury Ostrov s dob-
rou zprávou.

Od 15. června je možné použít platební 
kartu v Infocentru domu kultury na Míro-
vém náměstí.

DUBEN NA LINCE 150
Ostrovští dobrovolní hasiči každý měsíc ak-
tivně pomáhají při zásazích v celém Karlo-
varském kraji.

V dubnu zasahovali u 19 událostí, z nichž 
většinou šlo o  dopravní nehody, požáry, 
dále to byla technická pomoc, planý po-
plach a asistence. Společně s karlovarskými 
hasiči zasahovali u dopravních nehod se 
zraněním v Ostrově či na obchvatu Hroz-
nětína, u dalších nehod pak například v Já-
chymově a u Hájku.

Plné ruce práce měli hasiči s  požáry, 
které úspěšně likvidovali ve spolupráci s ha-
siči z Hájku, Karlových Varů a Jáchymova. 
Oheň zachvátil zahradní chatu v Ostrově, 
kde se dále rozšířil na další dvě chatky za 
zimním stadionem. Spolupráce všech jed-
notek byla potřebná i při likvidaci požáru 
trávy a křovin v ulici Nad Nádražím.

K požáru kavárny v Jáchymově byla na-
víc vyslána i jednotka hasičů z Božího Daru. 
Všechny jednotky však vyjely zbytečně. 
V cíli se zjistilo, že jde o grilování na dvoře 
kavárny.

Požárů v dubnu bylo skutečně mnoho, 
hořely byty i stroj na leštění mosazi. Časté 
byly požáry venkovních porostů. Nejroz-
sáhlejší požár zachvátil výrobní halu os-
trovské firmy na výrobu papírové lepenky. 
Při likvidaci ohně spolupracovaly jednotky 
hasičského záchranného systému z Karlo-

vých Varů, Sokolova, Chebu, Mariánských 
Lázní a sbory dobrovolných hasičů Ostrov, 
Hájek, Jáchymov, Kyselka, Nejdek, Nová 
Role, Pernink, Boží Dar a Chodov. „Při po-
žáru byl vyhlášen třetí stupeň požárního 
poplachu. Při příjezdu naší jednotky na 
místo byla požárem zasažena již polovina 
výrobní haly a požár se šířil do dalších pro-
stor, které byly před požárem uchráněny, 
nedošlo k žádnému zranění osob. Požár 
byl zcela zlikvidován následující den po 
poledni,“ popsal náročný zásah zástupce 
ostrovských hasičů Milan Kuna a dodal: 

„Zasahujeme u nejrůznějších událostí. Při 
jednom z  výjezdů jsme s  karlovarskými 
hasiči řešili únik neznámé látky do po-
toka v Ostrově. Na místě jsme zjistili, že 
jde o vypouštění vody z rybníka po výlovu, 
kdy malinké rybky plavaly v kalné vodě, ve 
které se bohužel udusily. V Družební ulici 
jsme likvidovali uniklý olej ze zaparkova-
ného osobního vozidla a v Damicích jsme 
zajišťovali přistávací plochu pro vrtulník 
Lékařské záchranné služby Plzeň Líně pro 
transport paraglidistky.“

Určitě příjemnější je pak pro hasiče ta-
ková akce, jakou bylo na konci dubna pá-
lení čarodějnic v Ostrově, které připravovali 
spolu s domem kultury a poté při samotné 
akci asistovali.

redakce s použitím zdroje: JSDH Ostrov

HELP FINANCIAL s.r.o.

  Volejte obchodního zástupce

Mobil: 727 895 461

Půjčíme Vám
od 5 do 50.000,- Kč

INZERCE
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY OSTROV
NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 – NOVĚ JIŽ V ČERVNU
HUDEBNÍ OBOR
Masarykova 717, 1. patro, učebna 
Hudební nauky
(kontaktní osoba: zástupce ředitelky 
Jaroslav Chmelík, tel. 604 801 043)
Úterý – 19. 6. – 14.00 – 17.00 hod.
Středa – 20. 6. – 14.00 – 17.00 hod.

Obsah zkoušek: zpěv lidové písně, trans-
pozice do jiné tóniny, opakování melodic-
kého a rytmického motivu

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
Masarykova 1195 (areál III. MŠ), 
divadelní sál
(kontaktní osoba: ředitelka školy Irena Ko-
nývková, tel. 776 080 097)
Úterý – 19. 6. – 16.00 hod.

Obsah zkoušek: tvořivost, fantazie, ryt-
mus, aktivní zapojení do hry, interpretace 
textu – modulace, opakování rytmického 
motivu, u starších uchazečů improvizace 
(zkouška probíhá formou hry, uchazeči při-
jdou v pohodlném oděvu)

V rámci zkoušek budou ověřeny i před-
poklady pro studium čtyřoboru pro ty, 
kteří v době zjišťování předpokladů nebyli 
přítomni v MŠ nebo nenavštěvují žádnou 
z ostrovských MŠ.

TANEČNÍ OBOR
Masarykova 1195 (areál III. MŠ), taneční sál
(kontaktní osoba: Andrea Burešová, 
tel. 775 174 128)
Úterý – 19. 6. – 15.00 hod.

Obsah zkoušek: opakování rytmického 
modelu propojeného pohybem, krátká 
improvizace, dispozice uchazeče – pohyb 
kyčlí, ohebnost, koordinace (uchazeči při-
jdou ve sportovním oděvu)

VÝTVARNÝ OBOR
Masarykova 715, 1. patro, učebna 
výtvarného oboru
(kontaktní osoba: Hana Vaculíková, 
tel. 606 402 252)
Pondělí – 18. 6. – 16.00 hod.

Obsah zkoušek: dokončení náhodně ve-
dené linie – tvořivost, fantazie, načrtnutí 
jednoduchého zátiší – soustředění a schop-
nost pozorování (uchazeči přinesou 5 svých 
výtvarných prací)

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
V případě vážného zájmu je důležité při-
jít k  přijímacímu řízení v  těchto vypsa-
ných termínech, které se nově uskuteční 
v červnu, nikoliv (jako v předešlých letech) 
v září. V září 2018 proběhne pouze dopl-
ňující přijímací řízení a zápis. Je možné, že 
některé umělecké obory již budou z červ-
nových zápisů naplněny, tudíž doplňující 
2. kolo přijímacího řízení nemusí být v ně-
kterých oborech vůbec vypsáno.

Ondřej Šulc, ZUŠ Ostrov

SPŠ OSTROV SKLÍZÍ PLODY SVÉ CELOROČNÍ PRÁCE
Ač je to k nevíře, další školní rok se blíží 
ke zdárnému konci. Prázdniny klepou na 
dveře a my předáváme šťastným maturan-
tům jejich absolventská vysvědčení. Těm 
úspěšným blahopřejeme a přejeme mnoho 
úspěchů na další cestě životem. Kola školní 
mašiny se však točí dál a za dveřmi se tlačí 
již další, aby o sobě dali vědět a s naší skrom-
nou pomocí dobývali svět.

Neoddiskutovatelných úspěchů máme 
za sebou hned několik: krajské kolo Středo-
školské odborné činnosti  – čtyři soutěžní 
oblasti – sedm bodovaných prací – tři první 

místa – dva postupy do celorepublikového 
finále. Jsme samozřejmě hrdí na všechny 
účastníky a ceníme si jejich schopnosti pře-
tavit teoretické vědomosti v praktické do-
vednosti. Jsme rádi, že jejich studijní obor se 
jim zároveň stal koníčkem, kterému obětují 
volný čas, a už nyní vědí, že se mu chtějí věno-
vat i v budoucnu nejen jako svému předmětu 
dalšího studia, ale zároveň i jako svému po-
volání. Přesto bych upozornila na pár jmen: 
premiant třídy E3 Matyáš Hlivák participoval 
na třech projektech, student třídy S2 Richard 
Kokštein vyniká v přírodovědných oborech, 

jako je matematika a  fyzika, s kolegou Fili-
pem Klierem z S3 postoupili do celorepubli-
kového finále v oboru strojírenství a navíc se 
zdá být i zdatným programátorem. Neméně 
úspěšní v krajském kole v programování byli 
i naši zástupci oboru Informatika – v katego-
rii tvorba webu třída I2 obsadila v jednotliv-
cích 1. – 5. místo. Nadějný pracovní tým se 
vytvořil i v řadách MAFÝKu – konstruktéři, 
řidiči a servismani vodíkového modelu na 
republikovém finále zvítězili v kategorii no-
váčků, ale rozhodně se nemusí stydět ani za 
celkové 8. místo mezi 24 zúčastněnými.

O zpestření každodenní rutiny se studen-
tům postarala europoslankyně Michaela Šo-
jdrová, která s nimi diskutovala o současné 
realitě i  jejich představách a  budoucnosti 
ve spojení ČR a EU. Na naši školu také zaví-
tal prezident Hospodářské komory Vladimír 
Dlouhý, který ocenil nejen moderní vzhled 
a  vybavení školy, ale také vyzdvihl dobré 
jméno, které škola má mezi zaměstnavateli.

Ve školních škamnech se už jen pár dní 
ohřejí žáci 2. ročníků, kteří se společně se 
studenty 3. ročníků vrátili z  14denní od-
borné praxe a už se nemohou dočkat od-
jezdu na tradiční turistický kurz – nové zá-
žitky, tmelení kolektivu, prostě něco, na co 
se i na srazech po 30 letech vzpomíná.

Krásné léto všem.
Lenka Bardová, SPŠ Ostrov
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GYMNAZISTÉ USPĚLI V KRAJSKÝCH KOLECH 
PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍ A OLYMPIÁD
V krajských kolech předmětových soutěží 
a  olympiád, které proběhly v  minulých 
týdnech, dosáhli ostrovští gymnazisté 
řadu vynikajících úspěchů.

Nejvšestrannějším studentem je beze-
sporu Kristián Šťastný z kvarty A, který zís-
kal třetí místo v krajském kole matematické 
olympiády, druhé místo v  krajském kole 
olympiády z českého jazyka a rovněž druhý 
skončil v krajském kole olympiády z dějepisu. 
Kristián se těmito skvělými výsledky kvalifi-
koval do finálových celostátních kol, kde 
změří síly se svými vrstevníky z celé republiky.

Vítězství v krajském kole přineslo druž-
stvu ve složení Jamaica Kindlová, Tomáš 
Lehečka (oba z 1.A) a Martin Kastl ze sep-
timy B postup do celostátního kola děje-
pisné soutěže gymnázií, které proběhne 
na podzim v Chebu. Tam se utkají nejen 
s  týmy z  celé České republiky, ale také 
s konkurenty ze Slovenska.

V krajském kole Mistrovství ČR v grafic-
kých disciplínách excelovali ve wordpro-

cessingu septimáni Jakub Machek, Voj-
těch Fárek a kvintán Jakub Miosga, když 
v tomto pořadí obsadili stupně vítězů! Ví-
tězství přineslo Jakubovi postup do celo-
státního kola.

Do celostátního kola rovněž postoupila 
terciánka Markéta Langmaierová, která 
ve své kategorii zvítězila v krajském kole 
olympiády v anglickém jazyce. Vzhledem 
k náročnosti soutěže a velice tvrdé konku-

renci dosáhla Markéta opravdu skvělého 
úspěchu.

Všem naši studentům děkujeme za vy-
nikající výsledky a držíme jim palce v celo-
státních kolech, kde budou reprezentovat 
nejen naši školu, ale celý Karlovarský kraj!

Poděkování právem náleží i všem peda-
gogům gymnázia, kteří studenty k těmto 
výsledkům svou usilovnou prací dovedli.

Jiří Fresser, zástupce ředitele Gymnázia Ostrov

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUŠNOHORSKÁ OSTROV
V květnu speciální třída SŠ2 pod vedením 
Ivany Harzerové pokračovala v  organi-
zaci sběru papíru celé naší školy. Děku-
jeme společnosti Auto Služby Ostrov za 
celoroční pomoc. Žáci SŠ2 si vyzkoušeli 
v rámci lesní pedagogiky jak chránit pří-
rodu a pečovat o ni. Zapojili se do akce 

„Ukliďme Česko“ pod záštitou Ekocentra 
v Ostrově.

Ke Dni matek se na škole konala reci-
tační a výtvarná soutěž „Kytička pro ma-
minku“. Žáci recitovali a  různými výtvar-
nými technikami vytvářeli zdařilá dílka, 
která byla vystavena v areálu školy.

Již tradičně se naše žákyně zúčastnily kraj-
ského kola v soutěži „Praktická dívka“ v Karlo-
vých Varech.

Žáci se také vydali na výlet do Bečova a Tou-
žimi. Botanická zahrada v  Bečově všechny 
velmi zaujala. Zahrada byla před 2. světovou 
válkou jednou z  nejvýznamnějších historic-
kých sbírkových zahrad v Čechách. Byla zalo-
žena za posledního majitele panství Jindřicha 
z Beaufort – Spontin a jeho ženy Marie. Nyní 
je opět obnovená a přístupná veřejnosti. Další 
trasa zavedla žáky do Toužimi. Arboretum 
Lesů ČR bylo zajímavé a poučné. Žáci se zde 
dozvěděli mnoho zajímavostí nejen o  rost-

linách, zvířecích obyvatelích lesa a měli také 
možnost aktivního vnímání přírody sluchem 
a hmatem.

Žáci se hravou formou učí třídit odpad 
a tím i chránit přírodu. V rámci projektu „Re-
cyklohraní“ a projektového dne „Čarodějnic“ 
proběhl na škole sběr elektroodpadu, při kte-
rém bylo vybráno celkem 136 kg vysloužilých 
elektrospotřebičů.

Žáci IV., V. a VII. třídy se vydali na poznávací 
výlet po okolí Karlovarska. Využili tak cenu, 
kterou získali v soutěži „Hrajeme si s odpady“. 
Letos navštívili národní přírodní rezervaci Soos, 
unikátní přírodní rezervaci u Františkových 
Lázní, kterou spravuje muzeum Františkovy 
Lázně. Žáci zde poznávali stromy, rostliny, živo-
čichy, navštívili stanici pro záchranu živočichů. 
Výlet si zpestřili výstavou, která je zavedla až 
do pravěku. Seznámili se s velkoplošnými re-
produkcemi obrazů Zdeňka Buriana a modely 
prehistorických ještěrů v životní velikosti.

Začátkem června se žáci vydají do „Školy 
v přírodě“. Navštíví malebné městečko Ma-
nětín. Žáci si pobytem upevňují sociální 
vztahy, vztah k  přírodě a  zábavnou for-
mou pokračují ve vzdělávacích aktivitách. 
V červnu také proběhne čtvrtá beseda s ro-
diči žáků speciální třídy. Tématem bude syn-
drom vyhoření a následná péče o zdravotně 
postižené děti.

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

PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE 
MĚŘICÍ A REGULAČNÍ TECHNIKA 

www.rescom.cz
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VÍCESTYLOVOU KYTARU V ZUŠ BUDE VYUČOVAT 
NOVÝ UČITEL HUDBY
Každý rok před začátkem zápisu nových 
i stávajících žáků do Základní umělecké 
školy Ostrov je prostor pro změnu škol-
ních vzdělávacích programů (ŠVP) pro 
jednotlivé obory. Změna je důležitým 
krokem, neboť se jí musí podřídit výuka. 
Menšímu nebo většímu zásahu do něj se 
nevyhne žádný obor, alespoň čas od času. 
Zvlášť, když do něj přichází nový pedagog. 
Letos se tak změny dočkal program výuky 
kytary, kterou dosud vyučoval Vlastislav 
Mareš.

Předmět Vícestylová kytara je určen bu-
doucím kytaristům, nebo těm kdo se chtějí 
zdokonalit ve hře na elektrickou nebo akus-
tickou kytaru.

Výuka se dotýká všech základních stylů 
populární hudby, kde se kytara používá. 
Žáci projdou základním technickým stu-
diem a následně se zabývají poznáváním 
hry v různých stylech od dětské písně přes 
klasiku, rock and roll, blues, rock, country, 
metal, až po jazz a funky. Poznávají různé 
způsoby hry na kytaru a  seznamují se 
s množstvím technik, které se při hře po-
užívají. Rovněž se seznámí s teorií stavby 
akordů a improvizace a během studia se za-
pojují do souborů různého zaměření – folk, 
pop, rock, jazz apod.

Od příštího školního roku vyučuje 
tento předmět absolvent Konzervatoře Ja-
roslava Ježka, všestranný kytarista Václav 

Janů. Ten vyučoval žánrovou kytaru jako 
externí lektor na International school of 
music and fine arts v Praze. Jako praktik 
hrál s kapelami různých žánrů od starého 
jazzu a swingu po country, hard-rock a hea-
vy-metal (hrál například v kapele Doctor 
Victor, kterou si jako předskokana pro svůj 
koncert vybrali AC/DC nebo v Originálním 
pražském synkopickém orchestru). Hrál na 
Rock for people nebo Pražském jaru.

K novému učiteli stejně jako k jiným uči-
telům hudebního oboru a do jiných oborů 
je možné se hlásit ve školou vyhlášené dny 
zápisu. Výuka ve třídě Patrika Sošky zůstává 
beze změny.

Ondřej Šulc, ZUŠ Ostrov

INFOCENTRUM ZÁMEK ZVE NA VÝSTAVY I VÝTVARNÉ DÍLNY
Při návštěvě Infocentra Zámek v  Ostrově 
se vám nabízí nevšední pohledy do historie. 
Ochotné pracovnice vás provedou výstavami, 
které odhalují vzdálenou minulost města 
a okolí. Expozice v přízemní Sala terreně se vě-
nuje dolování v Krušných horách. Atraktivní 
podkrovní síň odkrývá tajemství rodu Šliků. 
Nejvzácnějším exponátem je tu stříbrná ka-
zeta posázená tolary, kterou Šlikové používali 
na dokumenty. V roce 2015 byla prohlášena 
za národní kulturní památku a  je ozdobou 
celé expozice. Navíc je považována za jednu 
z  nejvzácnějších památek celostátního vý-
znamu, po korunovačních klenotech a  reli-
kviáři sv. Maura v Bečově. Přes svůj význam 
nezastíní ostatní velmi zajímavé exponáty, 
které opravdu stojí za vidění. Prohlídky jsou 
zdarma.

V podkrovní síni se konají také přednášky 
a besedy, o nichž se vždy dozvíte v propagač-
ních materiálech Domu kultury Ostrov. Vstup 
na všechny akce pořádané domem kultury 
v objektu zámku je zdarma.

Služby infocentra v zámku jsou zaměřeny 
na turistický ruch v Ostrově a okolí. Návštěv-
níkům jsou tu k dispozici propagační materiály, 

mapy a drobné předměty. Navíc zde funguje 
služba bezplatného použití internetu a kopíro-
vání dokumentů.

Pracovnice se ochotně věnují také dětem 
a připravují pro ně tvořivé dílničky. V květno-
vých se například vyráběla přáníčka k svátku 
matek. Po prázdninách – 15. září čeká děti tvo-
ření draků, dráčků a dekorací.

Na prohlídku expozic můžete přijít kdykoli, 
otevřeno je denně: v červnu 10:00 – 17:00.

Poslední prohlídka začíná v 16:00
NOVĚ V INFOCENTRU ZÁMEK POŘÍDÍTE 
VSTUPENKY A JÍZDENKY

Vstupenky na kulturní či sportovní akce 
v celé České republice si nově můžete koupit 
či vyzvednout v Infocentru Zámek (IC), které 
je v provozu celý týden – tedy i o sobotách 
a nedělích.

Infocentrum zajišťuje vstupenky v rámci 
systémů TicketPortal, TicketPro, TicketStream, 
Colosseum Praha i Colosseum Karlovy Vary.

Stejně tak si zde můžete zajistit jízdenky či 
místenky na autobusovou dopravu v síti AMS.

„Nově jsme nabídku služeb rozšířili s ohle-
dem na to, že Infocentrum v domě kultury má 
v neděli zavřeno, chceme obyvatelům Ostrova 
poskytnout možnost kdykoli si zajistit kulturní 
a další zážitky i dopravu za nimi,“ vysvětluje ře-
ditel Domu kultury Ostrov Miroslav Očenášek.

„Doposud byl prodej jízdenek zavedený 
pouze na jednom místě v Ostrově – v domě 
kultury. Nově je možné i v Infocentru Zámek 
zakoupit jízdenku s místenkou po celé České 
republice, a  to do autobusů smluvních do-
pravců prodeje AMS. Jízdenkový předprodej 
využijete například u autobusových spojů Stu-

dent Agency – linka z Karlových Varů do Prahy, 
u autobusového spoje z Ostrova do Prahy (do-
pravce ANEXIA) a dalších,“ doplňuje vedoucí 
ostrovských infocenter Kateřina Hálová.

Vchod do IC Zámek je z Rastattského 
nádvoří u Šlikovy ulice.
Kontakt: Infocentrum Zámek Ostrov
tel.: 354 224 950 / e-mail: zamek@dk-ostrov.cz

redakce a Dům kultury Ostrov

VOLNÝ ČAS

FEŠN ČENŽ
Dům kultury Ostrov se opět vrací s akcí 
FEŠN ČENŽ. Vrhněte se na úklid skříně 
a rozlučte se s kousky, které podle vás vy-
šly z módy, nikdy jste si je nakonec nevzali 
na sebe, nebo se vám omrzely, a pošlete je 
dál za symbolickou cenu. Každý, kdo bude 
mít zájem vytvořit si v prostorách předsálí 
Domu kultury Ostrov svůj malý improvizo-
vaný prodejní koutek, nechť se nám ozve 
na mail: failova@dk-ostrov.cz a my mu po-
dáme podrobnější informace o  podmín-
kách účasti. Vás ostatní především zveme 
na pořádnou hrabárnu a báječnou příleži-
tost k nákupu v neděli 24. června od 12 do 
16 hodin!

Eliška Failová, produkční DK Ostrov
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MĚSTSKÝ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE OSTROV
PRIMA DEN DĚTÍ
3. června 14.00‑17.00 hod.
Tradiční svátek Dne dětí oslavíme bohatým 
programem v areálu MDDM, v Zámeckém 
parku a  v  EC. Přijďte s  dětmi na skákací 
hrady, bungee trampolínu 4 v  1, bungee 
running, nafukovací atrakci „shoď ho“, ma-
lování na obličej, zmrzlinu, ovocné nápoje, 
cukrovou vatu a samozřejmě na Pohádkový 
park a v 15.00 hodin na autorskou divadelní 
pohádku ostrovského DIFadla. Předprodej 
časových vstupenek na Pohádkový park 
v  ceně 70 Kč/dítě v  MDDM. Ostatní pro-
gram zdarma. Podrobnosti najdete na na-
šem webu.

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
9. června 8.30‑15.00 hod.
Veřejný turnaj pro mírně pokročilé dívky 
i chlapce v kategorii 10-12 let a 13-15 let.

S  sebou sportovní oblečení a  přezutí, 
vlastní pálku. Pitný režim zajištěn. Odměny 
pro vítěze v obou kategoriích. Propozice: na 
našem webu Startovné: 20 Kč

REGISTRACE NA OLYMPIJSKÝ BĚH
pouze online do 11. června
Nepropásněte přihlášení na T-Mobile Olym-
pijský běh, který proběhne opět v Ostrově 
20. června 2018. Registrace letos pouze on-
line. Na místě už přihlášení do závodu nebude 
možné. Od 1. dubna poplatek za registraci 
150 Kč, 300 Kč včetně originálního funkčního 
trička Alpine Pro. Děti mají registraci zdarma, 
www.olympijskybeh.cz/registrace

Podrobné informace k závodu najdete na 
našem webu.

TÁBORY PRO RODIČE S DĚTMI
11.‑15. června a 18.‑22. června v letní tá-
borové základně Manětín. Tábory na téma 

„Vodník Brekeke“ jsou určeny rodičům 
s dětmi od 3 let. Cena: děti 1.500 Kč, dospělí 
1.800 Kč, Přihlašování: online nebo osobně 
v MDDM

DĚTI RODIČŮM
16. června 12.00‑16.00 hod.
Srdečně zveme rodiče i veřejnost do Zámec-
kého parku, kde děti ze zájmových kroužků 
MDDM představí svá hudební, taneční a po-
hybová vystoupení jako vyvrcholení jejich 
celoroční práce. Dětská vystoupení budou 
součástí programu Městské slavnosti a spor-
tovní akce Cross City Triathlon Ostrov 2018.

MISTROVSTVÍ ČR V ŽELEZNIČNÍM 
MODELÁŘSTVÍ
22. – 24. června
Organizací letošního ročníku mistrovství 
republiky byl pověřen ostrovský Klub že-
lezničních modelářů. Do Domu dětí se tak 
sjedou nejlepší modeláři ze všech krajů. Ví-
tězné modely budou ke zhlédnutí od 25. 6. 
do 31. 8. na výstavě modelů v Oranžerii MK 
Ostrov.

OSTROVSKÝ DEN PLNÝ FOTBALU
23. června 8.00‑20.00 hod.
Přijďte fandit fotbalovým přípravkám, 
které se utkají v rámci 9. ročníku velkého ce-
lorepublikového turnaje v areálu FK Ostrov 
u pekárny. Do Ostrova přijede až šedesát 
mužstev se šesti sty dětmi. Kromě fotbalu 
čeká malé sportovce také doprovodný pro-
gram a bohatá tombola.

I DOSPĚLÍ SI MOHOU HRÁT
aneb Den trifidů v Manětíně
7. – 9. září LT Manětín
Přihlašujte se už nyní na víkendový pobyt 
pro dospěláky, kteří si stále umějí a chtějí 
hrát. Pohodové dny plné her, legrace i rela-
xace v Manětínské přírodě. Přihlašování on-
line nebo osobně v MDDM Cena: 1.000 Kč

HLEDÁME POSILY DO TÝMU
Pro nadcházející školní rok 2018/2019 
hledáme nové vedoucí zájmových útvarů. 
Přijďte s nápadem a my vám ho pomůžeme 
realizovat. Výhodou pedagogické mini-
mum, kladný vztah k práci s dětmi a organi-
zační schopnosti. Zájemci se mohou hlásit 
u pana Faktora na tel. 731 615 657 nebo na 
faktor@mddmostrov.cz

PROVOZ BUDOVY MDDM
do 15. 6. Po-Pá 8.00-20.00 hod.
od 18. do 29. 6. Po-Pá 8.00 – 18.00 hod.

PROVOZ SPORTOVNÍHO AREÁLU
Všední dny: 9.00-20.00 hod., víkendy: 10.00-
20.00 hod.
Rezervace kurtů a fotbalového minihřiště: 
Po-Pá na tel. 736 505 681

ZIMNÍ STADION OSTROV
V  měsíci červnu probíhá pravidelná od-
stávka ledové plochy.

KONTAKTY
informace: 736 505 681; akce: 736 505 684, 
zájmová činnost: 731 615 657; doprava, 
ubytování: 736 505 683; zimní stadion: 
601 089 332; ekonomický úsek: 736 505 685
www.mddmostrov.cz

Modeláři zahájili 
Ostrovskou ligu

V sobotu 28. května proběhla na louce za Je-
nišovem soutěž radiem řiditelných kluzáků 
kategorie RCH tedy bezmotorových pilotova-
ných modelů letadel. Je to první ze čtyř soutěží 
tzv. Ostrovské ligy v roce 2018. V soutěži této 
kategorie má soutěžící za úkol nejen udržet se 
ve vzduchu předepsanou dobu ale také se co 
nejpřesněji trefit přistáním na vyznačený při-
stávací čtverce o hraně dvacet pět metrů. Pro-
tože se jedná o lety bezmotorových letadel, je 
k jejich startu využíván tzv. „gumicuk“ – tedy 
spojení 8m kalibrované gumy a 22 m nylono-
vého vlasce. Další už záleží na štěstí a schop-
nosti pilota najít a udržet se ve stoupavém 
vzdušném proudu.

K zajímavostem soutěže bezesporu patřil 
model řiditelného křídla zkonstruovaného 
členem klubu Štěpánem Bódišem a piloto-
vaný jiným členem klubu Milanem Šulcem 
(na fotografii)

Soutěž by se nemohla konat bez pilotů 
a bez organizace modelářského klubu ani bez 
pomoci dobrovolníků. Zvláštní dík proto pa-
tří Lence Soukupové za pomoc při organizaci, 
rozlosování pilotů a sčítání bodů.

Výsledková listina je dostupná na strán-
kách Modelářského klubu: www.mk02ostrov.
wbs.cz

MK 02 Ostrov
INZERCE
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA OSTROV

SOKOL – LEGIE – VZNIK REPUBLIKY
2. – 30. června, chodba – Oddělení pro 
dospělé
Srdečně vás zveme na pokračování výstavy, 
která je příspěvkem Spolku přátel města 
Ostrova k  oslavám 100. výročí vzniku sa-
mostatného státu. Výstavu doplňují vzpo-
mínky, fotografie a předměty, které zapůj-
čili členové Spolku.

JAK SE FOTÍ CHIPMUNKOVÉ
4. června 17.00, vzdělávací centrum, 
vstupné: 80 Kč (50 Kč v předprodeji, 
senioři 70+ zdarma)
Cestopisné promítání a vyprávění Magdy 
Radostové o fotografické expedici na západ 
USA, kterou řídil Ondřej Neff. Prozkoumáte 
Grand Canyon, NP Zion, Bryce Canyon, Ca-
pital Reef, Monument Valley a  naprosto 
úchvatný Anelope Canyon. Dozvíte se ně-
které fotografické vychytávky a co se vám 
může stát při fotografování chipmunků.

EVA HENYCHOVÁ
6. června 19.30, vstupné: 80 Kč (50 Kč 
v předprodeji, senioři 70+ zdarma)
Sólový koncert Evy Henychové. Ostrovská 
zpěvačka a kytaristka Eva Henychová na 
svých koncertech oslovuje publikum všeho 
věku, ale především lidi přemýšlivé, tázající 
se a hledající.

RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ
7. června 15.30, vzdělávací centrum, 
vstupné: dobrovolné
Přijďte se odreagovat od každodenních po-
vinností. Omalovánky nejsou jen pro děti, 
donutí vás „vypnout“ a nepřemýšlet nad 
věcmi, které vás během dne stresují, přine-

sou vám příjemný pocit z tvoření, nemluvě 
o psychologickém vlivu barev.

JÓGA V KNIHOVNĚ
9. června 9.30, Oranžerie Václava Havla, 
vstupné: 150 Kč (120 Kč při zakoupení 
permanentky)
Dopolední jóga se zaměřením na probu-
zení našeho organismu a  zahnání únavy. 
Vhodné pro začátečníky i pokročilé. S se-
bou: pohodlné oblečení, vlastní podložku 
(v případě potřeby je možné si podložku za-
půjčit, ale je nutná její rezervace předem), 
ručník a v neposlední řadě dobrou náladu. 
Lektorkou je Petra Gutwirt. Počet míst je 
omezen, proto je nutná rezervace.

PROMÍTÁNÍ AMATÉRSKÝCH FILMŮ
11. června 16.30, vzdělávací centrum, 
vstupné: dobrovolné
Amatérská filmová kronika Ostrova a okolí. 
Autor: Stanislav Churý. Program: Poselství 
dobra; Jak to vnímal medvěd; Výlet do Dre-
bachu; Když stepuje Mexiko

PĚŠKY DO SANTIAGA
13.  června 17.00, vzdělávací centrum, 
vstupné: 50 Kč (30 Kč, senioři 70+ zdarma)

… aneb splněný dětský sen. Povídání Jaro-
slavy Uremović Jůnkové o  poutní cestě 
do Santiaga de Compostela ve Španělsku. 
Přijďte si poslechnout zážitky z  900 km 
dlouhé cesty.

KARETNÍ DÝCHÁNEK
14. června 16.00, čítárna‑studovna
Karetní odpoledne pro dospělé.

ABSOLVENTSKÝ KONCERT
14. června 17.00, Oranžerie Václava 
Havla, vstupné: dobrovolné
Koncert absolventů Základní umělecké 
školy Ostrov.

Máte-li zájem o některou z našich akcí, 
rezervujte 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. Re-
zervovanou vstupenku je nutno do 7 dnů 
vyzvednout, jinak bude rezervace zrušena.

Studenti Virtuální univerzity třetího 
věku ukončili semestr na téma Život a dílo 
Michelangela Buonarroti. Jako vždy pro-
běhlo 6 přednášek po 14 dnech. Celkem 
studovalo 18 studentů, kteří si jako další 
téma zvolili Umění rané renesance v Itá‑
lii. Další semestr začíná koncem září.

Upozorňujeme návštěvníky knihovny, 
že v červenci a srpnu bude platit letní 
provozní doba
Pondělí 9.00 – 12.00 13.00 – 18.00
Úterý 9.00 – 12.00
Středa 9.00 – 12.00 13.00 – 18.00
Čtvrtek 9.00 – 12.00 13.00 – 18.00
Pátek 9.00 – 12.00
Sobota ZAVŘENO

Mimo provozní dobu knihovny bude ode-
mčen bibliobox, do kterého můžete vrátit 
vypůjčené dokumenty.

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

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
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VODA V LÉTĚ – SPOLEČNÝ PROJEKT MĚST 
OSTROV A WUNSIEDEL
Ostrov a  jeho německé partnerské město 
Wunsiedel spolupořádají velký společný pro-
jekt na téma voda v létě. Slavnostní zahájení 
se uskutečnilo 12. května ve Wunsiedelu.

Letos mají Ostrované řadu příležitostí 
k  návštěvě uměleckých a  kulturních akcí 
v partnerském městě Wunsiedel.

Občanské fórum Wunsiedel ve spolu-
práci s městem Ostrov – místním Letohrád-
kem (Galerie umění Karlovy Vary) a Domem 
kultury Ostrov vypracovalo německo-český 
rámcový program "Wunsiedelské vodní hry 
2018". Až do 17. září bude k vidění několik 
přeshraničních akcí s  tématem voda stří-
davě na různých místech, a to ve Wunsiedelu 
i v Ostrově.

Společný německo-český projekt je pod-
porován Evropským programem Interreg 
A (V) jako tzv. malý projekt Euregia Egrensis.

Leták s  podrobným kulturním progra-
mem akcí je v Ostrově dispozici v letohrádku, 
v domě kultury a v Infocentru zámek.
16. června Wunsiedel – vernisáž
Vernisáž 20 umělců se uskuteční v  okolí 
wunsiedelských kašen. Šíře záběru soudo-
bého umění zde sahá od grafiky přes foto-
grafii, nová média, sochy a instalace až k ma-
lířství. Mimo jiné bude k vidění i velká vodní 
instalace českého umělce Lukáše Lercha.
17. června od 15 hodin Ostrov – barokní 
zahrada u Letohrádku
Město Ostrov se společně s Letohrádkem 
Ostrov bude rovněž prezentovat řadou part-
nerských příspěvků. Zahájení výstavy bude 

provázeno tanečními vystoupeními a  hu-
debním doprovodem.
23. června Wunsiedel – slavnost kašen
Srdečně vás zveme na tradiční "Brunnenfest" 
(Slavnost kašen). V celém wunsiedelském 
Starém městě budou k vidění slavnostně vy-
zdobené kašny. Tento festival již dosáhl za-
řazení na seznam nemateriálního světového 
kulturního dědictví a  symbolizuje, jak je 
město bohaté na vodu, čímž vytváří ideální 
prostor pro umělecké ztvárnění cennosti 
vodních zdrojů. Kromě toho budou během 
celých letních festivalových her ve Wunsie-
delu uspořádány různé další akce k tématu 
voda. Od přednášek přes workshopy až po 
putování k pramenům se bude vše točit ko-
lem tématu elementu vody.

Informace o programech od června do 
září naleznete na naší stránce www.wun-
siedler-wasserspiele.de

Objevujte Wunsiedelské vodní hry 2018 
společně s námi!

Občanské fórum Wunsiedel a redakce OM

POZVÁNKY NA 
SPOLEČNÉ AKCE ZUŠ 
OSTROV A NĚMECKÉHO 
RODINNÉHO CENTRA
Základní umělecká škola Ostrov na-
vázala na jaře v  rámci společného pro-
jektu spolupráci s  Rodinným centrem 
v  Oberwiesenthalu (Familienzentrum 
Oberwiesenthal), které v  tomto roce 
oslaví 25. výročí svojí existence. Oslava 
jubilea se uskuteční v Oberwiesenthalu 
22.  června a  hosty budou také žáci os-
trovské ZUŠ.
NA DALŠÍ SPOLEČNÉ AKCE JE 
SRDEČNĚ ZVÁNA VEŘEJNOST:
Sobota 23. června od 13.00 hodin – Den 
rodin pořádaný centrem. Děti i jejich ro-
diče se mohou těšit např. na výtvarnou 
dílnu, divadlo, lezeckou stěnu, hry a spor-
tovní soutěže, dobré jídlo a pití.
Od 30. července do 3. srpna – závěrečný 
společný počin – 8. ročník tzv. „Wie-
senthalského trpasličího městečka“, vždy 
v 9.00 – 16. 00. Pro děti i rodiče jsou při-
praveny různé akce a překvapení.

Obě akce se uskuteční v prostorách 
Rodinného centra v Oberwiesenthalu – 
Annaberger Str. 85

Podrobnosti na: www.familienzentrum-
-oberwiesenthal.de

redakce a ZUŠ Ostrov

POZVÁNKY KLUBU 
ČESKÝCH TURISTŮ
Kalendář veřejných turistických akcí 
v červnu
02. 06. Přírodou a  dějinami Oseku  – 
 hrad Rýzmburk
09. 06. Z Bečova za minerálními prameny
16. 06. Brdy – Do říše Zajíců na Valdek
23. 06. Karlovy Vary: KV50 – Karlovarský 
 letní slunovrat
30. 06. XVI. letní turistický sraz Sokolov
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

František Wohlmuth
předseda KČT Slovan Karlovy Vary

EKOCENTRUM MDDM OSTROV
VÝTVARNÉ SETKÁNÍ INSPIROVANÉ 
PŘÍRODOU
16. června 13.30‑16.30 hod. 50 Kč
„Otevřel oči a vyšel ze zámku. Co toho vi-
děl najednou! Sedmikráska, chrpa a  he-
leho! brabenec. To je věcí, to je věcí! To je 
krásy a  podivností, záhad a  dokonalostí 
a  všechno má smysl, rytmus a  hrdost 
skromnosti. Ejchuchú!“ Jan Werich
Ve spolupráci s  Ateliéry Dlaním pod ve-
dením Hany Vaculíkové připravujeme pro 
děti od 8 let i pro dospělé odpoledne plné 
vyprávění, malby a kresby podle živých zví-
řat.
Přihlášky: od 1. 6. online nebo v EC
HLEDÁME POSILY DO TÝMU
Pro nadcházející školní rok 2018/2019 hle-
dáme nové vedoucí přírodovědných, eko-
logických, badatelských a  jiných kroužků 
nejen s environmentální tematikou. Rádi 

přivítáme i jakékoli další nápady na nové za-
jímavé kroužky. Výhodou pedagogické mi-
nimum, kladný vztah k práci s dětmi a or-
ganizační schopnosti. Zájemci se mohou 
hlásit v kanceláři EC ve všední dny 10.00-
17.00 hod. nebo na e-mailu kubikova@eko.
mddmostrov.cz
NÁVŠTĚVNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST
Po‑Ne 13.00‑17.00 hod.
Navštivte malou zoo v  zahradě klášter-
ního areálu a  zažijte bezprostřední kon-
takt s některými druhy zvířat, který se vám 
jinde nenaskytne. Najdete tu drobné hlo-
davce, hady, obojživelníky, pavouky, exo-
tické i dravé ptáky, malé šelmy i skot. Vstup 
zdarma.
KONTAKTY
tel. 731 615 658, 602 600 995, FB – Ekocent-
rum MDDM Ostrov
www.mddmostrov.cz/ekocentrum
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FESTIVAL MÁ PRVNÍHO VIP HOSTA
Příprava doprovodného programu festi-
valu ostrovského dětského filmového fes-
tivalu je před dokončením, a přestože do 
začátku 50. ročníku FOH (Festival Oty Ho-
fmana) zbývá ještě půl roku, první filmová 
hvězda již potvrdila účast. Malí i velcí se 
mohou těšit na herečku Simonu Stašovou, 
kterou znají ze seriálů Arabela, Létající Čest-
mír, Ranč u Zelené sedmy a z mnoha pohá-
dek a filmů pro děti i dospělé.

„Simona Stašová chce být aktivním hos-
tem festivalu – setká se s dětskými médii 
a poskytne jim rozhovory, bude hostem be-
sedy se studenty gymnázia, zahájí pondělní 
odpolední soutěže na Mírovém náměstí 
a v podvečer se svými kolegy odehraje di-
vadelní představení Drobečky z  perníku,“ 
říká programová ředitelka festivalu Ilona 

Hálová a doufá, že je to dobrá zpráva pro 
milovníky divadla, kteří se nedostali na 
březnové představení Vím, že víš, že vím 
se Simonou Stašovou v hlavní roli. „Večer 
pak bude herečka milým hostem Společen-
ského večera 50. dětského filmového a te-
levizního festivalu Oty Hofmana,“ dodává 
Iona Hálová.

Na tiskové konferenci v  červnu bude 
poprvé představen první model zcela nové 
festivalové ceny – dudka.

red

ZÁKKLADNÍ UMĚLECKÁ 
ŠKOLA OSTROV
KALENDÁŘ AKCÍ
V OSTROVĚ
6. června – Divadelní sál domu kultury
16:00 Oceňování žáků za školní rok 
2017/2018
14. června – Oranžerie Václava Havla
17:00 Absolventský koncert
16. června – Zámecký park
Slavnosti města – Vystoupí soubor Písk-Písk 
Barbaři pod vedením Vlastislava Mareše
MIMO OSTROV
8.‑10. června – Svitavy
46. celostátní přehlídka a dílna dětských 
recitátorů Dětská Scéna. Přednáší Karolína 
Joo (IV. kategorie) ze třídy Ireny Konývkové 
a Adam Petrák (III: kategorie) ze třídy On-
dřeje Šulce
8.‑9. června – Velká Bystřice
Národní přehlídka monologů a dialogů do-
spělých; Vystoupí Daniel Bleha, kterého při-
pravuje Lucie Veličková
9.‑14. června – Svitavy
47. celostátní přehlídka dětského divadla 
Dětská scéna. Soubor HOP-HOP v režii Ireny 
Konývkové inscenace: Běž, chlapče, běž. 
Hrají: Jan Bauchner, Lucie Ratajčáková, Jan 
Roháč, Karolina Joo, Tadeáš Novák, Hedvika 
Navrátilová, Jana Ďuržová, Sára Horčičková, 
Sára Weithalerová, Antonín Valenta.
12. června – Prostějovo
Wolkrův Prostějov 2018; Z  krajských kol 
postoupili v  I. kategorii ze třídy Ireny Ko-
nývkové Jan Roháč a Hedvika Navrátilová. 
Ze třídy Lucie Veličkové postoupili Matěj 
Velička a v II. kategorii Daniel Bleha.
22. června – Oberwiesenthal
Oslavy výročí založení rodinného cen-
tra v  Oberwiesenthalu (Famiienzentrum 
Oberwiesenthal) soubor HOP-HOP, Kry-
špín zmizel v  režii Ondřeje Šulce, Drum 
band pod vedením Petra Tyra
23. června – Oberwiesenthal
Rodinné odpoledne v  rodinném cen-
tru Oberwiesenthal (Famiienzentrum 
Oberwiesenthal). Pro zájemce z řad veřej-
nosti (Centrum bude vypravovat autobus 
z Ostrova, zájemci se mohou hlásit)
21. června – 7. července – Barcelona
Dance World cup – Soubor MIRÁKL,vede 
Andrea Burešová

OSTROVŠTÍ OCHOTNÍCI PŘIPRAVUJÍ 
ZÁMECKOU PREMIÉRU
Už v červnu si fanoušci zámeckého divadla 
v ostrovském parku a divadelního spolku 
Ochotníci Ostrov mohou smlsnout na nové 
komedii Antonína Procházky Klíče na ne-
děli. V pátek 22. června v areálu u městské 
knihovny se Vaše bránice smíchu neubrání.

Divadelní komedie Klíče na neděli vypráví 
o dvou manželských párech, které nejsou se 
svým stereotypním životem zrovna spoko-
jené, a tak se rozhodnou pro výměnu v part-
nerských dvojicích. To však odstartuje celou 
škálu potíží, vrší se trapasy a nedorozumění 
kvasí. Partneři se dostávají do choulostivých 
situací a brzy tak zatouží po jediném – dostat 
se zase domů.

Kdo zná hry Antonína Procházky, ví, že 
o  zábavu rozhodně nebude nouze. V  hlav-
ních rolích se představí Lenka Novotná, Šárka 
Jarošová, Kateřina Miosgová, Kateřina Hálová, 

Pavla Vinopalová, Pavel Franka, Václav No-
votný, Josef Hájek, Jitka Gottfriedová a Radka 
Kubíková.

Režie se ujal zkušený principál divadelního 
spolku a zároveň čestný občan města Ostrov 
Jan Mareš, který si touto premiérou zároveň 
oslaví své osmdesátileté životní jubileum. Za 
téměř 60 let na jevišti ostrovských ochotníků 
mu patří velké poděkování. Celý ochotnický 
soubor mu srdečně děkuje za čas, energii 
i plno úsměvů, hřejivých slov a pohlazení po 
duši. Přejeme i v dalších letech hodně trpěli-
vosti, rozesmátých diváků a především pev-
ného zdraví, těšíme se na premiéru a srdečně 
na ni zveme všechny milovníky humoru.

Rádi Vás přivítáme v kouzelné atmosféře 
nádherně osvětleného zámeckého parku.
Za Divadelní spolek Ochotníci Ostrov

Lena Pintnerová
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LETOHRÁDEK OSTROV ZVE NA VÝSTAVY A VÝTVARNÉ DÍLNY
ČERVEN
Stálá expozice
Sbírka porcelánu SUPŠ K. Vary

Nová stálá expozice unikátní sbírky por-
celánu ze Střední uměleckoprůmyslové školy 
v Karlových Varech mapuje období od po-
čátku 19. století do poloviny 20. století. K vi-
dění jsou výrobky především významných 
karlovarských porcelánek (Horní Slavkov, 
Klášterec, Ostrov, Loket, Stará Role, Chodov 
a další). Jsou však zde zastoupeny i ukázky svě-
tové produkce (Míšeň, Kodaň, Německo, Ja-
ponsko, Čína a další). Na výstavě lze shlédnout 
jak výrobky užitého, tak figurálního porcelánu.

Aktuální výstavy:
Fenomén Ateliér papír a kniha / Autorské 
knihy a objekty na fakultě J. H. Kocmana
Výstava je prodloužena do 24. června

Výstava prací Ateliéru papír a kniha z let 
1998–2011 měla premiéru v Muzeu umění 
Olomouc, není nahodilá. Navazuje na dosa-
vadní výstavní činnost letohrádku, která je 
zaměřena především na umělecké předměty 
na papírové podložce (grafiky, kresby), i na 
médium papíru jako takové. Výstava předsta-
vuje autorské ruční papíry, knihy-objekty, pa-
per-artové objekty a instalace studentů výše 

zmíněného (a dnes již neexistujícího) ateliéru, 
ale také práce zakladatele tohoto ateliéru, vý-
znamného brněnského protagonisty koncep-
tuálního umění a přední osobnosti paper-artu 
Jiřího Hynka Kocmana. Výstava se uskuteč-
ňuje ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc.

Štěpán W. Beránek / Odsekávání
Výstava potrvá do 10. června

Absolvent Akademie výtvarných umění 
v Praze Štěpán W. Beránek (1982) se věnuje 
široké oblasti výtvarné tvorby a výtvarných 
materiálů. Rád experimentuje s různými médii, 
zkoumá jejich možnosti, obsah i příběh. Podle 
potřeby sdělení si vybírá konkrétní materiál 
a pracuje s jeho významem.  Motivy, které se 
často projevují v jeho díle, je láska pojímaná 
skrze lásku tělesnou, ale i bolest, utrpení či 
strach. Z autorových nejnovějších prací jsou 
vystaveny velkoformátové tělové otisky, které 
navozují silný pocit intimní tělesnosti.

Wunsiedelské vodní hry / Wunsiedler 
Wasserspiel
Vernisáž výstavy se uskuteční v  neděli 
17. června v 15.00 h. Výstava potrvá do 30. září

Projekt zaměřený na tématiku vody zob-
razených v  různých uměleckých médiích  – 

fotografie, malba, objekty, konceptuální in-
stalace – iniciovaný občanským fórem Wun-
siedel se koná ve spolupráci městem Ostrov 
a  Letohrádkem Ostrov. V  rámci vernisáže 
výstavy v letohrádku se diváci mohou těšit 
na impozantní tanečně-hudební site-specific 
vystoupení skupiny Moving Orchestra, která 
připraví představení přímo na míru tohoto 
projektu a  prostorům letohrádku a  zámec-
kého parku. Část výstavy proběhne ve vnitř-
ních prostorách galerie a část bude vystavena 
v zámeckém parku. Vystavující autoři: Jeff Beer, 
Bořivoj Hořínek, Korbinian Huber, Jan Samec 
a další. Více informací o projektu na stránkách 
www.letohradekostrov.cz, www.ostrov.cz 
nebo www.wunsiedler-wasserspiele.de.

Buntes Gold / Peru očima současných 
německých textilních výtvarnic
Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 
21. června v 17.00, výstava potrvá do 7. října

Základem projektu je měsíční cesta po 
Peru pětice německých textilních výtvar-
nic, přičemž autorky sbíraly inspiraci pro 
svou tvorbu v různých rovinách. Potkávaly 
se s místními textilními designéry a umělci, 
navštívily textilní firmy, učily se od místních 
řemeslníků. Zážitky a vjemy z cest po Peru 
zaznamenaly různými způsoby – deníky, vi-
deodeníky, skicami. Součástí výstavy budou 
práce dokumentačního charakteru, deníky, 
skici, film, fotografie a především volné vý-
tvarné práce vycházející z textilní technik 
přesahující do konceptuálního umění.

Vystavující autorky: Heda Bayer (*1975), 
Luise Stark (* 1994), Fabiane Vogel (* 1995), 
Magdalena Sophie Orland (* 1992), Swantje 
Maasermann (* 1993).

DOPROVODNÉ PROGRAMY 
V LETOHRÁDKU
Šperk z peříček
středa 6. června od 16.30

Výtvarná dílna pro dospělé zaměřená na 
tvorbu letních šperků z peříček. Vstupné: 
120 Kč.

Ruční papír a papírový reliéf
středa 13. června od 16.30

V  rámci výtvarné dílny se pokusíme 
odhalit tajemství výroby ručního papíru 
a jeho následného přetvoření do podoby 
reliéfu. Vstupné: 40 Kč.

Letohrádek Ostrov, 
pobočka Galerie umění Karlovy Vary

Zámecký park 226, Ostrov, 
Otevřeno denně mimo pondělí v 10:00 – 17:00 h.

Vstupné: historický sál 20 Kč, 
aktuální výstavy 40 / 20 Kč, 

stálá expozice porcelánu 20 Kč
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OSTROVSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL DOSTANE DÁREK 
K PADESÁTÝM NAROZENINÁM
Filmový festival v Ostrově letos slaví významné 
životní jubileum, celých půl století. Festival 
vznikl v roce 1968 jako Přehlídka filmů pro 
děti, později Národní přehlídka filmů pro děti 
a od roku 1993 Festival Oty Hofmana. Poté, 
co byl rozšířen také o tvorbu televizní, jeho 
oficiální název zní: Dětský filmový a televizní 
festival Oty Hofmana. V roce 1978 vytvořili 
pořadatelé festivalový statut, který mimo jiné 
určil, že cena za nejlepší dívčí a chlapeckou he-
reckou roli bude mít podobu porcelánového 
dudka. Ten už v té době existoval jako součást 
souboru původních porcelánových figurek, 
reprezentujících Československo na světové 
výstavě. Na sněhobílé tělíčko z ušlechtilého 
porcelánu dostal zlatý dekor a stal se Zlatým 
dudkem, aby dělal radost vítězným dětským 
hercům i filmovým tvůrcům. V loňském roce 
oslavil Zlatý dudek čtyřicetiny, a protože je to 

na porcelánového opeřence úctyhodný věk, 
rozhodli se pořadatelé festivalu dopřát mu za-
sloužený odpočinek a do služby povolat mla-
dého dudka, který ho letos vystřídá.

Dudek chocholatý bohužel zvolna vymírá 
a jako ptačí druh je čím dál vzácnější. Stále ještě 
se sice drží i v Evropě, ale v naší zemi v průběhu 
šedesátých let minulého století téměř vymizel. 
Nyní u nás odhadem žije méně než sto párů. 
A protože to je druh ohrožený, jeho pláno-
vané početí i tentokrát proběhlo in vitro, tedy 
metodou asistované reprodukce. Nový dude-
ček se narodil podle návrhu Viktora Chalepy, 
v Atelieru porcelánu Futuree v Karlových Va-
rech, přímo z rukou Martina Přibíka.

Viktor Chalepa, autor návrhu nového Zla-
tého dudka vystudoval v ateliéru keramiky 
a porcelánu v Praze. V roce 2007 získal za por-
celánový set Párty Národní cenu za student-

ský design. Po studiích pracoval ve vývojovém 
studiu Thun podniku Karlovarský porcelán. 
Nyní vyučuje na Střední průmyslové škole ke-
ramické a sklářské Karlovy Vary.

Martin Přibík vyrobil model a první formu 
pro nového Zlatého dudka. Po studiích praco-
val ve studiu Thun Karlovarského porcelánu. Je 
výtvarníkem a modelářem, často nazývaným 
porcelánový patriot. Založil Ateliér porcelánu 
Futuree (2006) v Karlových Varech.

Jaroslav Ježek (1923-2002) je autorem 
návrhu původní figurky dudka. Od roku 
1955 pracoval ve vývojovém středisku v Le-
sově. Spolu s Miroslavem Smutným navrhli 
soubor porcelánových figurek na Světovou 
výstavu EXPO ’58, mezi nimiž byla i posta-
vička dudka, později vybraného pro festiva-
lovou cenu.

Ilona Hálová, Dům kultury Ostrov

DŮM KULTURY ZVE NA 
VERNISÁŽ VÝSTAVY 
OBSCURA STRUCTURA
Sokolovský všestranně nadaný umělec Je-
remy Famir (* 1973) vlastním jménem Ra-
dim Duda, v  rámci výstavy „OBSCURA 
STRUCTURA“ představí své nejnovější, do-
posud nevystavené perokresby z cyklu „Ze 
skicáku“ z let 2017 – 2018. Jeremy Famir se 
jako samouk věnuje kresbě, malbě a hudbě 
již od svého dětství a využívá je jako svůj způ-
sob svobodného vyjádření a také k relaxaci. 
V roce 2005 Jeremy Flamir založil sokolov-
skou doom-rock’n rollovou kapelu Selfexile, 
kde působí, jako zpěvák a  kytarista. Pero-
kresby Jeremy Famira jsou jedinečné nejen 
pro své náměty, ale hlavně pro své precizně 
detailní provedení. V současné době autor 
spolupracuje s několika zahraničními doo-
movými kapelami, kterým navrhuje obaly 
na CD (např. kanadská skupinu 4 jete on 
horseback či Old Moon z Columbie). Dále 
v roce 2017 ilustroval francouzskou game 
book od Batrogames s názvem Mantoid uni-
verse. Veškerá autorova tvorba vzniká v jeho 
volném čase, pracuje pro Chemické závody 
v Sokolově. Jeremy Famir má za sebou něko-
lik samostatných výstav v Sokolově, Klášterci 
nad Ohří, v Lešanech u Prostějova, v Lokti či 
v Plzni. Výstava „OBSCURA STRUCTURA“ 
bude k vidění od 5. června do 15. července.

Vernisáž se uskuteční v úterý 5. června 
od 17 hodin za přítomnosti autora ve 
Staré radnici v Ostrově.

Dům kultury Ostrov
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POHLED DO HISTORIE

OSUDOVÉ OSMIČKY – TENTOKRÁT POZITIVNĚ S JUNÁKY
Předchozí čísla našeho měsíčníku nám v his-
torickém okénku připomínala vypjaté oka-
mžiky našeho národa, našeho města. Osu-
dové osmičky, však nebyly vždy jen drama-
tické, ale přinášely i okamžiky pozitivní. Vznik 
republiky ponechme ještě pár měsíců stra-
nou a připomeňme si krátce období před 50 
lety. Snahy o reformování a demokratizaci so-
cializmu tzv. Pražské jaro“ se setkali i v Ostrově 
s pozitivní odezvou. Reformní nadšení bylo 
zpočátku patrné na každém kroku. Představi-
telé města i komunistické strany se snažili vy-
řešit nahromaděné problémy nového města. 
Nebylo toho málo. Výstavba nové kotelny, vý-
stavba XIII. etapy se školkou, dostavba koupa-
liště anebo třeba také výstavba hřiště u 5. ZDŠ 
(základní devítiletá škola). S  jarem 1968 se 
v ulicích našeho města znovu objevili i Junáci. 
První schůzka znovu obnoveného Junáka 
v Ostrově proběhla 27. března 1968, do klu-
bovny v areálu SVAZARMU se tehdy dosta-
vilo 28 chlapců. Junáci pod vedení bratra Jana 
Punčocháře se dali s  vervou do práce. Na 
druhé junácké schůzce 3. dubna se hlásí o svá 
práva na oddíl i dívky. Skautská idea neláká jen 
děti, ale do klubovny míří i celá řada dospě-
lých: Kellich, Průša, Čížek, Rybář a mnozí další. 

Od 9. dubna vzniká pod vedením Zdeny Číž-
kové dívčí oddíl. Pořádají se rádcovské kurzy. 
První větší výpravy, včetně výletu 21. dubna 
na Popov se účastnilo 9 děvčat a 28 chlapců. 
Nebyli by to skauti, kdyby cestu nezpříjem-
nila stopovačka a na vrcholu neproběhl boj 
se šiškami. Činnost družin Medvědů, Sokolů, 
Orlů, Bobrů i  smečky Vlčat a oddílu dívek 
byla od počátku pestrá, plná her, skautského 
učení, ale i práce na zvelebení klubovny. Pro 
všechny pak jistě byla odměnou první velká 
výprava, první táborový oheň. Slavnostní 
oheň, pagoda, vzplála 29. června v Borku. Za 

svitu plamenů obdrželi junáci své nováčkov-
ské zkoušky a čekala je první noc pod plátě-
nou střechou. Noc, která byla jistě předzvěstí 
časů prázdnin, táboření a radosti. Najdou se 
ještě dnes v Ostrově účastníci tohoto prvního 
slavnostního ohně?

Přeji všem radostné prázdniny třeba 
právě u  táborových ohňů pod jasnou 
hvězdnou oblohou.

Josef Macke, Ostrov
Použité prameny: Kronika města 

a Vzpomínky na historii Junáka v Ostrově 
sepsané Janem Punčochářem.

Karel Strmiska oběť komunistické zlovůle
Byl slunný čtvrtek 10. května 2018, blížilo se 
poledne a u  jedné pražské vilky se scházel 
hlouček lidí. Lidé přišli k domu U Vysočan-
ského pivovaru 419/10 na Praze 9, aby si při-
pomněli jednu z obětí komunistické zlovůle 
padesátých let 20. století. Co má však pražská 
vilka v zelené oáze klidu společného s Ost-
rovem? Ve vile žil až do svého zatčení vrchní 
strážmistr SNB Karel Strmiska, který v letech 
1934 až 1938 sloužil jako četník na četnické 
stanici v Ostrově. Karel Strmiska se aktivně 
zapojil nejen do obrany republiky v roce 1938, 
kdy jako příslušní Stráže obrany státu hájil hra-
nice u Loučné pod Klínovcem (tehdy Český 
Wiesenthal), ale nesmířil se ani s nacistickou 
okupací a pozdější komunistickou perzekucí. 
Již krátce po komunistickém únorovém pře-
vratu, kdy sloužil na OV SNB v pražských Vy-
sočanech, se zapojil do pomoci rodinám per-
zekuovaných sokolů. Od června 1951 se spolu 
s dalšími kolegy ze Sboru národní bezpečnosti 
napojil na již budovanou ilegální Stranu práce. 
Úkolem skupiny bylo mimo jiné získávat špio-
nážní informace především z oblasti bezpeč-
nosti a předávat je místnímu vedení Strany 
práce, které se mělo postaral o následné pře-
dání zpráv do zahraničí. Strana práce však byla 
od samého počátku řízena státní bezpečnosti. 
Bylo jen otázkou času kdy past sklapne. Dne 

19. září 1951 byl Strmiska zatčen, během násle-
dujících dnů a týdnů byli zatčeni i další členové 
a pomocníci odbojové skupiny. Trest měl být 
exemplární a jak vyplívá ze spisů, jeho výše byla 
domluvena ještě před zahájením soudního lí-
čení. Spolu s Karlem Strmiskou, byli k trestu 
smrti odsouzeni i dva jeho nejbližší spolupra-
covníci z řad SNB Josef Kmínek a Josef Macej. 
Poprava i přes četné žádosti o milost byla vy-
konána 8. srpna 1952. Zrůdný komunistický 
režim zvolil datum popravy na den, kdy dcera 
Karla Strmisky Marie slavila narozeniny.

Díky iniciativě Ústavu pro studium tota-
litních režimů, který rozjíždí akci Poslední ad-
resa, byla na domě ve Vysočanech umístěna 

pamětní plaketa připomínající vrchního stráž-
mistr Karla Strmisku. Strohý nápis výstižně 
uvádí jen data narození, zatčení a popravy. 
Vzpomínkového aktu se účastnili příbuzní 
popraveného syn Václav a dcera Marie, byl 
zde i synovec Otto Strmiska. Aktu se účast-
nila samozřejmě i rodina Králová, která dnes 
i tehdy dům vlastnila. Tehdejší majitel domu 
pan Král byl komunisty vězněn 13 let, domů 
se vrátil s otevřenou tuberkulózou. Karel Str-
miska se po zatčení již domů nikdy nevrátil. 
Půjdete-li proto někdy tou klidnou zelenou 
uličkou kolem vilky na pražských Vysočanech, 
zastavte se a vzpomeňte nejen na Strmisku, ale 
na všechny oběti komunistické zlovůle.

Poznámka závěrem: U příležitosti oslav dne 
vítězství 7. května 2014 udělil ministr obrany 
Martin Stropnický vrchnímu strážmistru 
Karlu Strmiskovi in memoriam vyznamenání 
Zlaté lípy ministra obrany ČR. Více o osudech 
vrchního strážmistra Karla Strmisky můžete 
nalézt v mé knize Morový rok 1930, 2. díl Kar-
lovarsko. Detailnější práce o  protikomunis-
tické činnosti Karla Strmiska je pak v Almana-
chu Konference policejních historiků z roku 
2012, vydaný Muzeem policie ČR.

Josef Macke, Ostrov
Autor článku vycházel z osobního setkání se 

synem Karla Strmisky a ze soudního spisu.

Dobový snímek poskytl ze své sbírky syn Wenzel 
Strmiska. Na snímku z období Protektorátu je 
Karel Strmiska v hodnosti strážmistr.

Foto: skautský institut Praha
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PRVNÍ ZÁVODY NA NOVÉM ATLETICKÉM STADIÓNU V OSTROVĚ
8. května se splnil další z mnohaletých snů 
všech generací ostrovských atletů – oddíl at-
letiky TJ MDDM Ostrov uspořádal na nově 
zbudovaném atletickém hřišti první oficiální 
závod. Tím se stal 1. ročník Memoriálu Mi-
roslava Kitzbergera, dlouholetého trenéra 
atletiky, který za dobu svého působení od 
roku 1973 vychoval mnoho vynikajících at-
letů, kteří se neztratili ani v celorepublikové 
konkurenci.

Závody proběhly za krásného jarního po-
časí za účasti mnoha atletů z celého karlovar-
ského kraje a několika velmi kvalitních závod-
níků z ostatní krajů. Slavností zahájení obsta-
rala bubenická skupina Drumband Františka 
Zemana, následovaly krátké proslovy čestných 
hostů. Programem skvěle provázel vynikající 
moderátor Jacek Přibáň z  Chebu. Součástí 
klání bylo i představení našich nejmenších 
atletů a atletek, kteří měli poprvé možnost na 
domácí půdě ukázat svůj talent v běhu na 60 
m, skoku dalekém a běhu na 500 m.

Hlavním závodem celého mítinku byl běh 
mužů na 100 m, kde první tři závodníci dosáhli 
časů pod 11 sekund. Vítězem se stal Vojtěch 
Svoboda ze Slavie Praha časem 10,80 sekund 
před Pavlem Bendou (AC Ústí nad Labem) 
a Davidem Richtrem (SKP Union Cheb). Na 
stejné distanci žen byla nejrychlejší Markéta 
Petrikovičová (SKP Union Cheb), druhá do-
běhla Michaela Hořejší (AK Most) a třetí fini-
šovala Kateřina Uhlová ze stejného oddílu jako 

vítězka – jejich výborné časy pod 13 sekund 
však byly znehodnoceny nedovolenou pod-
porou větru. Zpestřením programu se stal 
běh na 100 yardů, vypsaný především pro 
bývalé svěřence Miroslava Kitzbergera. Z nich 
v závodě, kde primárně nešlo o časy a pořadí, 
zvítězil Michal Stark.

Závěr celého mítinku obstaraly běhy našich 
nejmladších atletů na 500 m – každého z nich 
čekala v cíli medaile a sladká odměna.

Celý podnik bylo možné uspořádat díky 
finanční podpoře sponzorů (město Ostrov, 
Ostrovská teplárenská, Thun 1794, Amphe-
nol, odštěpný závod Ostrov) a díky úsilí všech 
pořadatelů a dalších spolupracovníků z řad ro-
dičů našich svěřenců a přátel ostrovské atletiky.

V letošním roce nás čeká pořádání dalších 
závodů mládeže a věříme, že i tyto akce při-
lákají na krásný atletický stadión, který nově 
nese jméno Miroslava Kitzbergera, mnoho 
diváků.

Petr Pavelka, oddíl atletiky TJ MDDM Ostrov

Foto: archiv OM

ÚSPĚCH SPORTOVNÍCH GYMNASTEK 
TJ MDDM OSTROV
Sportovní gymnastky Tělovýchovné jednoty 
Městského domu dětí a  mládeže Ostrov 
mají za sebou velmi úspěšné vystoupení na 
krajských přeborech v Březové u Sokolova. 
14. dubna bojovala téměř stovka děvčat o po-
stup na mistrovství ČR. Ostrov reprezentovalo 
22 dívek ve všech věkových kategoriích. Cel-
kem pro oddíl vybojovaly 4 medaile v jednot-
livcích, 5 v družstvech a celkem 8 postupů na 
mistrovství ČR. V mladších žákyních I získala 
bronz Vensa Krýslová, mezi staršími žákyněmi 
II brala bronz Sára Hudcová. Dvě stříbra při-
daly starší žákyně Lucie Pavlíková a dorostenka 
Barbora Bláhová. Čtveřici medailistek dopro-
vodí na republiku mladší žákyně Adéla Bílková, 
Bára Múčková a Amálie Křížová v kategorii 
starších žákyň III a starší žákyně IV Kateřina 
Hrachovcová.

CROSS CITY TRIATHLON V OSTROVĚ
Terénní triatlon X terra bude letos opět pro-
bíhat, ale zcela v jiném a novém kabátě. Le-
tošní akce nese název Cross city triathlon, po-
řádání se ujal organizační tým City triathlon 
a proběhne v sobotu 16. června v Ostrově 
a jeho okolí. Závod je navázáním na desetile-
tou tradici terénních triatlonů v historickém 
centru města Ostrov a okolí. Absolutní no-
vinkou je přemístění startu a plavecké části 
do retenčních nádrží pro zasněžování pod 
Jáchymovskou sjezdovkou s  velmi chlad-
nou, ale křišťálově čistou vodou. Cyklistická 
část se pojede na technicky náročné trialové 
trase Skiareálu Klínovec. Běžecká část bude 
stejně jako v předešlých letech v Zámeckém 
parku. Cíl a hlavní centrum závodu najdete 
na historickém Starém náměstí.

Časově bude závod vypadat následovně: 
v 10 hodin proběhne Kids Cross duatlon – 

určený pro děti od 2 do 15 let, vyhlášení 
se uskuteční ve 12 hodin. V 13:00 vypukne 
start hlavního závodu mužů, o deset minut 
později hlavní závod žen. Nebudou chybět 
štafety a závod pro hobíky. Slavnostní vyhlá-
šení je plánované na 16 hodinu.

Cílem této akce je vtáhnout do triatlonu 
sportovce, kteří prahnou po netradičních 
adrenalinových zážitcích nebo nechtějí jez-
dit silniční triatlony.

Pokud máte zájem zúčastnit se akce, ne-
zapomeňte v  sobotu 16.  června připravit 
neopren, horské kolo a přihlásit se na cross 
city triathlon. Více na stránkách www.cross-
citytriathlon.cz.

OSTROVSKÁ MINITRETRA
Ve středu 2. května se na hřišti Základní 
školy Májová konal další ročník atletických 
závodů Ostrovská minitretra, určený pro 
žáky druhého stupně a příslušných ročníků 
gymnázia. Závodilo ve čtyřech věkových 
kategoriích: mladší a starší žákyně, mladší 
a starší žáci a v 7 atletických disciplínách: 
běh na 60 metrů, štafety, vytrvalostní běhy, 
skok daleký a vysoký, vrh koulí a hod kri-
ketovým míčkem. Každý závodník se mohl 
účastnit pouze jedné disciplíny a  štafety. 
Bodovala se umístění všech závodníků 
a  štafet, škola s  nejvyšším počtem bodů 
zvítězila. Letos putovní pohár a vítězství za-
slouženě vybojovala ZŠ a MŠ Myslbekova 
Ostrov, která porazila druhou ZŠ Masary-
kova o 6 bodů. Na třetím místě skončila po-
řádající ZŠ Májová.

Lada Bláhová
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DO NEJVĚTŠÍ 
BĚŽECKÉ AKCE SE 
ZAPOJÍ I OSTROV
Blíží se největší běžecká událost v České 
republice. Přes 80 tisíc běžců, mezi nimi 
i mnoho olympioniků, vyběhne ve středu 
20.  června přesně v  jeden okamžik na 
tratě závodů T-Mobile Olympijského 
běhu po celé zemi. A pozadu nebude ani 
náš Ostrov, kde se poběží jeden z  více 
než 80 závodů. Všichni, kteří se chtějí do 
akce zapojit, se mohou přihlásit na www.
olympijskybeh.cz do 11. června.

Olympijská myšlenka prostřednictvím 
běhu ožívá přes třicet let a může u toho 
být každý. Stačí běžecké boty a chuť vyra-
zit na připravené trasy. V Ostrově nabíd-
neme trasy na 0,5km, 1 a 5 kilometrů. Zá-
zemí závodu najdete v areálu Městského 
domu dětí a  mládeže Ostrov, program 
zahájíme prezencemi od 15.30 hodin.

Ač se bude běhat na více než osmde-
sáti místech v celém Česku, budou mít zá-
vody jedno společně – a to start z éteru 
Českého rozhlasu Radiožurnál. Všechny 
běhy se konají jako oslava celosvětového 
Olympijského dne, tedy výročí založení 
Mezinárodního olympijského výboru. Do 
Česka přinesl myšlenku Olympijských 
běhů už v  roce 1987 legendární běžec 
Emil Zátopek.

V rámci Olympijského běhu účastníci 
neběží pouze pro sebe, část ze startov-
ného jde na podporu charitativní čin-
nosti České olympijské nadace, která 
umožňuje sportovat dětem, kterým 
v tom brání nedostatek finančních pro-
středků.

Pokud se někdo chce přidat k deseti-
tisícům běžců a přitom nemá možnost 
startovat na oficiálních závodech, může 
využít individuální výzvu a díky aplikaci 
EPP si zaběhnout závod odkudkoliv, ať už 
na oblíbené trase za domem nebo třeba 
v zahraničí.

Registrace do všech závodů probíhají na 
www.olympijskybeh.cz. Děti do 15 let běží 
v rámci dětských závodů zdarma.

Podrobné informace k akci najdete také 
na našem webu www.mddmostrov.cz

Zuzana Janecká, MDDM Ostrov

SPORTOVNÍ KRASOBRUSLAŘSKÝ KLUB 
BILANCUJE
Celá uplynulá sezóna 2017/2018 byla velmi 
úspěšná. Sportovní krasobruslařský klub 
(SKK) Ostrov začal v červenci pracovat a tré-
novat na ledě. Děti se začaly připravovat na 
testy výkonnosti v Liberci a též na spoustu zá-
vodů v rámci Českého poháru a projektu Brus-
lička. Součástí sezóny byl již IV. ročník závodu 

„O pohár starosty města Ostrova“, vystoupení 
na Chebských vánočních trzích, Mikulášská 
na ledě, školička bruslení a každoročně pořá-
daná exhibice na ostrovském ledě a s ní lou-
čení s ledem v sezóně. Velkým úspěchem byla 
účast Jany Valentové v kategorii žačky mladší 
na Olympiádě dětí a mládeže v Pardubickém 
kraji a také Mistrovství České republiky v Or-
lové, kde společně se Zakem Fakach skon-
čili v první desíce. V konečných žebříčcích si 

všechny děti oproti minulému roku výrazně 
polepšily – k velké radosti trenérů. Celkem 
děti dovezly 37 medailí, z toho – 12 zlatých, 16 
stříbrných, 9 bronzových.

Po několikadenním odpočinku odstarto-
vala 9. května příprava na novou sezónu. Mlasí 
krasobruslaři se věnují nácviku nových pro-
gramů, přípravě mimo led, tzn. suché přípravě 

– atletice, posilování, gymnastice, baletu, pla-
vání. Čeká je také série soustředění, z nichž se 
letos poprvé účastní soustředění v Manětíně 
pod záštitou Městského domu dětí a  mlá-
deže Ostrov, dále pak bruslařské tréninky na 
jiných školách s nepřetržitým provozem např. 
Třemošná, Nymburk atd. Všechna tato dřina 
je nezbytnou součástí přípravy krasobruslařů.

Děkujeme městu Ostrov za podporu, které 
se nám dostává – děti tak můžou reprezento-
vat po celé České republice. Děkujeme též naší 
paní trenérce Hance a všem členům za jejich 
předvedené výkony a také za nadšení s jakým 
nastupují na ledovou plochu i mimo ni. Žádná 
rivalita a když, tak v míře snášenlivosti. Právě 
tento způsob výchovy, který vede ke vzá-
jemné soudržnosti a podpoře je to, co přináší 
úspěch a radost ze sportování.

Dana Šnebergerová, 
členka kontrolní komise SKK OstrovFoto: SKK

OSTROVSKÝ BADMINTON MÁ 
MEZINÁRODNÍHO MISTRA
Vítězné březnové tažení členů oddílu bad-
mintonu z TJ Ostrov pokračovalo na třech 
akcích. Mezinárodního úspěchu dosáhl Fa-
bián Šula ziskem tří medailí. V Rakousku, ve 
spolkové zemi Salcbursko, se stal mezinárod-
ním mistrem ve smíšené čtyřhře a dvě třetí 
místa přidal ve dvouhře a čtyřhře. Další akcí 
byl IX. ročník turnaje v párových disciplínách 

v Mariánských Lázních. Tam se ostrovským 
daří a vyhráli opět vše, co se dalo. Třetí za-
stávkou byla Plzeň, kam se na pohár plzeň-
ského a  karlovarského kraje jednotlivců 
neregistrovaných sjelo 30 účastníků. Mezi 
nimi byli ostrovští zástupci Jan a  Jana Šu-
lovi, Pavel a Anežka Hauerovi, Jan Žemlička 
s Martinou Karbulkovou a Jiří Mácha. V silné 
konkurenci a pěti vypsaných disciplínách, 
získali čtyři přebornické tituly plus další me-
dailová umístění. V mužské čtyřhře to bylo 
maximum z možného – první a druhé místo; 
v ženské pak první a třetí místo. Stupně ví-
tězů v mixu patřily celé ostrovským borcům. 
Zlato zazvonilo i ve dvouhře žen. V singlech 
přidali muži dva bronzy. Nejúspěšnější z Os-
trova byla Anežka Hauerová s dvěma tituly 
a jedním stříbrem. Gratulace a poděkování 
patří všem hráčům nejen za tyto výborné 
výsledky a propagaci ostrovského badmin-
tonu, ale i za získané tituly na předešlých tur-
najích v probíhající sezóně 2017/2018. Více 
na www.badostrov.estranky.cz.

Jiří Mácha, 
předseda oddílu badmintonu TJ Ostrov



PŘIJME ZAMĚSTNANCE
do těchto pracovních pozic:

• MONTÁŽNÍ A VÝROBNÍ DĚLNÍK
• INSTALATÉR, ELEKTRIKÁŘ
• OBSLUHA CNC STROJŮ PRO ZPRACOVÁNÍ PLECHU
• OPERÁTOR SKLADU A LOGISTIKY

NABÍZÍME:

• 5 týdnů dovolené

• zajímavé finanční ohodnocení

• měsíční bonusy

• výkonnostní prémie

• závodní stravování (obědy, večeře), př. stravenky

Bližší informace na personálním oddělení:
Bezplatná linka: 800 023 070, e-mail: brucknerova@czech-cont.cz

CZECH - CONT s.r.o., Mořičovská 265, 363 01 Ostrov, www.czech-cont.cz
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PODĚKOVÁNÍ MĚSTSKÉ 
KNIHOVNĚ
Ráda bych touto cestou poděkovala zaměst-
nancům Městské knihovny Ostrov za činnost, 
kterou věnují dříve narozeným občanům na-
šeho města. Městská knihovna kromě pouta-
vých přednášek a výstav pořádá také jednou 
měsíčně relaxační malování pro dospělé. Ne-
jde jen o obyčejné malování, ale také o různé 
kreativní techniky například malování na 
kameny. Kdo nemá zájem o tvůrčí činnosti, 
může do knihovny zavítat na posezení u ka-
ret. Není to žádný hazard, ale příjemné pose-
zení s čertovými obrázky. Pracovníci knihovny 
rádi a  ochotně účastníkům poskytnou čaj, 
případně kávu. Ještě jednou děkuji zaměst-
nancům knihovny za jejich obětavý přístup 
a zároveň zvu další zájemce, kteří chtějí pří-
jemně strávit volný čas do Městské knihovny 
v Ostrově.

Hana Mackeová, Ostrov

PODĚKOVÁNÍ 
OSTROVSKÉ NEMOCNICI
Poděkování za péči v nemocnici od Jiřího 
Kerity naleznete na webu Ostrovského mě-
síčníku jako oskenovaný soubor v sekci Ne-
otištěné příspěvky.

BEZPLATNÝ SVOZ BIO ODPADU – NOVÁ 
SLUŽBA PRO OBYVATELE OSTROVA
Informace odboru správy majetku města 
Městského úřadu Ostrov

V průběhu května byly po městě Ostrov 
a místních částech rozmístěny hnědé po-
pelnice a kontejnery na biologicky rozloži-
telný komunální odpad (dále BRKO) o ob-
jemech 120 l, 240 l a 1100 l. Je to další služba 
města pro Vás, občany města Ostrov. Tato 
služba je kompletně hrazena z  rozpočtu 
města. Tímto krokem nejen plníme Plán 
odpadového hospodářství města, zákon 
o odpadech, ale také se snažíme Vám po-
moci snížit množství směsného komunál-
ního odpadu (dále SKO) v černých popelni-
cích a kontejnerech. Tím, že budete poctivě 
třídit, snížíte množství SKO, můžete si snížit 
četnost vývozu či objem nádoby a tím ušet-
říte své finance.

Nová služba je především pro obyva-
tele bytových jednotek. Nicméně z ankety 
z roku 2015 vyplývá, že i někteří „domkaři“ 
by rádi takové služby využili. Předpoklá-
dáme, že lidé, kteří mají vlastní kompostéry 
nebo dostali zdarma kompostér od města, 
již nebudou potřebovat využívat nádob na 
BRKO. Bude-li mít některý z obyvatel rodin-
ného domu zájem o nádobu, nechť si o ni 
nejlépe písemně e-mailem požádá na MěÚ 
Ostrov u  referentky odboru správy ma-
jetku města Petry Niederhafnerové (kon-
takt níže).

Svoz BRKO bude prováděn 1x týdně od 
1. dubna do 30. listopadu.

Je velice důležité, aby všichni do hně-
dých nádob odkládali opravdu jen to, co 
tam patří. BRKO bude odváženo do kom-
postárny, takže se bude moci v budoucnu 
využít jako hlína či kompost. Pokud bude 
znečištěn jiným odpadem, musí se vše od-
vézt na skládku a to službu nejen prodraží, 
ale také se zbytečně ochudíme o zdroj kva-
litního kompostu. Proto na Vás apelujeme, 
odhazujte do nádob jen to, co tam patří. 
Na každé hnědé nádobě je umístěn soupis 

odpadu, který tam lze odkládat. Proto pro-
síme: ČTĚTE!

V případě, že by byl do nádob opako-
vaně odhazován odpad, který tam nepatří, 
bude nádoba nevratně stažena.

Nádoby jsou umístěné vždy na stanoviš-
tích nádob na SKO, v některých případech 
u separovaného odpadu (hlavně v místních 
částech). Nádoba není určena pouze pro je-
den dům (č. p.), ale pro všechny, kteří mají 
na daném stanovišti nádoby na SKO (černé 
nádoby).
Co patří do hnědého kontejneru ze sku‑
piny BRKO?
• odpady z domácností – zbytky a slupky 

ovoce i zeleniny, zeleninová nať, jádřince, 
pecky z ovoce, pečivo, vaječné a ořešné 
skořápky, čajové sáčky, kávová sedlina, 
papírové kapesníky, zbytky vlasů a vousů, 
popel ze dřeva

• odpady ze zahrady  – posekaná tráva, 
listí, větvičky, drny, trus býložravých hos-
podářských zvířat, stará zemina i hlína 
z  květináčů, piliny, hobliny, kůra, ple-
vele, dřevní štěpka, spadané ovoce, seno, 
sláma, košťály i celé rostliny

Co nepatří do biologického odpadu?
Do bilogického odpadu nepatří produkty 
živočišného původu. Je také nutné dát po-
zor, aby bioodpad nebyl nebezpečnou lát-
kou nebo s ní nepřišel do kontaktu. Do hně-
dých popelnic nepatří:
• kosti, maso a kůže
• mrtvá těla zvířat a jejich extrementy
• plasty, sklo, sutě a kameny
• chemické látky a jejich obaly
• pytlíky z vysavače
• cigarety, textil, jednorázové pleny
• omáčky, pomazánky, vařené těstoviny 

a jedlé oleje
V případě jakýchkoli nejasností či dotazů se 
neváhejte obrátit na Petru Niederhafnero-
vou, e-mail: pniederhafnerova@ostrov.cz; 
tel. 354 224 918

INZERCE

RONDEVALDOVÁ Marie na tel.: 737 378 345 
nebo osobně v budově FÚ, kancelář č. 3

doucentrum@gmail.com • www.doucentrum.cz

NABÍZÍME PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
PRO DĚTI VE VĚKU 8-14 LET

„BAVÍME SE SE SVĚTLUŠKOU“
CENA VČETNĚ OBĚDA

1 200 KČ / TÝD. TURNUS
V ČERVENCI

9.7. - 13.7. | 16.7. - 20.7. | 23.7. - 27.7.
V SRPNU

30.7. – 3.8. | 6.8. – 10.8. | 13.8. – 17.8.
PO – PÁ od 7.30 do 15.30 hod

ODPADOVÉ HOSPOD. PODĚKOVÁNÍ

BASKETBALOVÝ ÚSPĚCH
Ostrovské rodačky Monika Klementová 
a Veronika Pichrtová v dresu klubu BK Lo-
komotiva Karlovy Vary pomohly svoji hrou 
ke krásnému osmému místu mezi nejlep-
šími družstvy na soutěži v minibasketbalu 
Litoměřicích.

Martina Němečková
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KŘÍŽOVKA

inzerce

TAJENKA KŘÍŽOVKY 
O CENY
Vážení čtenáři, správné znění tajenky kří-
žovky z minulého čísla je MAJÁLES STU-
DENTSKÉ OSLAVY JARA. Z úspěšných luš-
titelů byl vylosován pan Václav Petrů, který 
obdrží dvě volné vstupenky na Zámecké 
divadlo 24. srpna. Srdečně gratulujeme.

Tajenku křížovky z tohoto čísla zašlete 
nejpozději do 11. června na: mesicnik@
ostrov.cz; případně doručte do poda-
telny MěÚ Ostrov, Jáchymovská 1 v zale-
pené obálce, označené „Ostrovský měsíč-
ník“. 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. 
Redakce měsíčníku Vám přeje příjemné 
chvíle při luštění.

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

INZERCE

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chle
bře
evně

tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940




