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Mateřská škola Palackého v Ostrově 
oslavuje 60. výročí svého vzniku.
V průběhu školního roku jsou v plánu mimořádné 
akce, výstavy, setkání i den otevřených dveří.
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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 1. 9. 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 říjnového čísla je 10. září. Příspěvky 
doručené po tomto datu budou zveřejněny 
jen ve výjimečných případech.

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

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

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

Názory přispěvatelů se nemusejí shodovat 
se stanoviskem redakce OM.

Šéfredaktorka: Lucie Mildorfová
Redakční rada (A ‑Z): Lenka Bardová,
Lada Bláhová, Eliška Failová, Zuzana Janecká, 
Josef Macke, Jana Múčková

Grafická úprava, tisk, distribuce: 
Oddych, s. r. o., Děpoltovická 214, 
362 32 Otovice
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Aktuální vydání OM v elektronické podobě je 
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Fotografie na titulní straně: 
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZÁMKU 
OSTROV – 9. ZÁŘÍ
Město Ostrov srdečně zve zájemce o pro-
hlídku zámku na neděli 9. září.

V rámci Dnů evropského dědictví (EHD) 
se již popáté návštěvníkům odkrývají zají-
mavé, při návštěvě úřadu běžně nepří-
stupné prostory.

I  letos je pro návštěvníky připraven pří-
jemný program, který začíná ve Dvoraně 
v  10:00 úvodním vystoupením karlovar-
ského komorního tria Piacere. Dobová 
hudba v podání tří krásných dam bude pod-
kreslovat atmosféru prohlídek až do 13. 00.

Ochotní zaměstnanci městského úřadu 
provedou každého zájemce zámkem a po 
cestě doplní zajímavé informace. V  míst-
nostech, ve kterých byla objevena a  zre-
staurována historická malba, doprovodí ná-
vštěvníky kostýmovaní herci – Ochotníci 
Ostrov. Součástí trasy je i zastupitelský sál.
Informace k prohlídce zámku
Přístup do zámku bude hlavním vchodem 
u Bílé brány (u vlajek).

Vstup je bezplatný, možný pouze s dopro-
vodem průvodce kdykoliv v čase 10:00 – 15:00.

Po celou dobu dne otevřených dveří 
bude k dispozici bufet ve Dvoraně.

Prohlídka nejzajímavějších míst trvá cca 
45 minut, přizpůsobujeme se ale i návštěv-
níkům s omezenými časovými možnostmi.

Ve Dvoraně a  bufetu můžete pobýt 
dle vašich časových možností. K dispozici 
je expozice artefaktů nalezených v rámci 

geologického průzkumu před rekonstrukcí 
zámku, či fotodokumentace objektu před 
a při rekonstrukci. Aktuálně je zde také vý-
stava Osudové osmičky Ostrova.

Prohlídka zámku je zajímavá pro kaž-
dého, zvláštní nádech nostalgie má určitě 
pro absolventy a pedagogy Střední průmy-
slové školy Ostrov, která v objektu sídlila 
v letech 1962 – 2012. Po kompletní rekon-
strukci se objekt v srpnu 2014 stal sídlem 
Městského úřadu Ostrov.

Z Rastattského nádvoří je vstup do Info-
centra zámek, které patří pod Dům kultury 
Ostrov a nabízí bezplatné prohlídky výstav-
ních prostor v suterénní sala tereně i v pod-
krovní expozici se šlikovskou kazetou.

V  Infocentru budou zakončeny pro-
hlídky prostor městského úřadu, poté je 
možné domluvit si s pracovnicemi Infocen-
tra prohlídku výstavních síní. Pro děti bude 
v Infocentru připravena tvůrčí dílna, kde si 
budou moci vyrobit pamětní placku.

Děkujeme Elišce Failové z Domu kultury 
Ostrov za zajištění hudby ve Dvoraně, za 
tvůrčí dílnu i za Franzisku Sybillu Augustu, 
princeznu ostrovskou, která v  jejím v po-
dání ožívá při zvláštních příležitostech  – 
i tentokrát vás přivítá při vstupu do zámku.

Rádi vás na dni otevřených dveří přiví-
táme – těšíme se na vás.

Za tým všech, kteří se vám 
budou 9. září věnovat – Kateřina Telínová

V OSTROVĚ BUDE VYSAZEN 
STROM OLGY HAVLOVÉ
Město Ostrov se ve spolupráci s Domem 
kultury Ostrov zapojilo do projektu Vý-
boru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. 
V rámci projektu strom dobré vůle (Olgy 
Havlové) bude jako připomínka nedoži-
tých 85 let bývalé první dámy České re-
publiky v mnoha městech ČR postupně 
vysazeno celkem 85 stromů. Nadace tak 
chce připomenout ženu, která se celý 
život věnovala vytváření podmínek pro 
vznik občanské společnosti, na počátku 
roku 1990 založila Výbor dobré vůle 
a v roce 1992 Nadaci Olgy Havlové – té 
zanechala svůj odkaz. Hlavním cílem Vý-
boru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 
je pomáhat lidem se zdravotním posti-
žením, lidem opuštěným a  diskrimino-
vaným v jejich začlenění do společnosti.

V Ostrově bude strom Olgy Havlové 
slavnostně vysazen 4. září v 11:00 v zá‑

meckém parku, poblíž oranžerie Václava 
Havla.

Akce se zúčastní zástupci Nadace 
Olgy Havlové a města Ostrov.

Páter Marek Bonaventura Hric vysa-
zenému stromu požehná a  poté bude 
odhalen kámen s pamětní deskou Olgy 
Havlové.

Součástí slavnostní chvíle bude malé 
koncertní vystoupení.

Všichni lidé dobré vůle jsou srdečně 
zváni.

Na jaře bylo vysazeno bezmála 50 
stromů dobré vůle – například v Praze, 
Brně, Plzni, Karlových Varech, Chomu-
tově atd. V  rámci podzimního sázení 
budou vysazeny V Ostrově, Jáchymově, 
na Božím Dary či v  Klášterci nad Ohří 
a v mnoha dalších městech. Podrobnosti 
naleznete na: www.vdv.cz
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SLOVO STAROSTY – MYSLIVNA
Vážení spoluobčané,
je tomu již více než rok, co byl rozhodnu-
tím zastupitelstva města zrušen pokus 
o  založení obchodní společnosti „Mys-
livna, s.r.o.“. Přesto se neustále objevují 
fámy a polopravdy o tomto rozhodnutí 
a  obhajoby financování tohoto záměru. 
Tímto bych chtěl uvést vše na pravou 
míru a bez emocí a příkras zrekapitulovat 
sled událostí, které vedly k jeho zastavení. 
Následné odvolání tehdejšího starosty 
bylo jen potvrzením správnosti učině-
ného rozhodnutí. Navíc pan Pavel Čekan 
se těsně před lednovým zasedáním zastu-
pitelstva města, kdy se dozvěděl, že ne-
bude mít většinu na podporu vzniku této 
společnosti, nechal slyšet, že toto chápe 
jako ztrátu důvěry, a tímto skládá funkci 
starosty (na jednání rady města jím býval 
tento argument při prosazování jeho vůle 
často používán). Následně pak pět minut 
před zasedáním tohoto zastupitelstva bez 
omluvy odešel.

Již při úvahách o  vzniku nové společ-
nosti bylo sporné, zda by bylo možné oka-
mžitě po zprovoznění ufinancovat investice 
spojené s rekonstrukcí stávajícího objektu 
na hotel a pivovar, a následně i  samotný 
provoz z příjmů tohoto záměru. Za hlavní 
nedostatek považuji to, že v předloženém 
projektu financování, který byl zpracován 
poradenskou firmou pana Mrázka, se ne-
pracovalo s reálnými čísly, a to jak ve výši 
potřebných investic, tak i ve výši provoz-
ních nákladů. Lze říci, že předložený projekt 
nebyl projektem v pravém smyslu slova a že 
se jednalo spíše o pokus či v lepším případě 
o  jakýsi nástin. Mimochodem poradcem 
projekční kanceláře byl panem Čekanem 
nasmlouván pan Mrázek s  měsíční od-
měnou v době od září do prosince ve výši 
36 300 Kč/měsíc.

Stále jsem přesvědčený o tom, že tento 
projekt nebyl schopen od počátku své 
realizace sám sebe financovat a k  tomu 
splácet úroky a  úvěr, jehož výše nebyla 
vyčíslena. Celková cena investice nebyla 
ani ve výkazu výměr (odhadem se pohy-
boval řádově v desítkách milionů). Přitom 
podnikatelé podnikající v  tomto oboru 
předpokládají pro plné vytížení takového 
provozu min. tři až čtyři roky. V tom pří-
padě následné splátky úvěru a úroků by 
muselo hradit samo město, coby majitel 
společnosti. Jak by se sestavoval rozpočet 
města, je nejasné. Pravdou je, že záměr 
přestavby „Myslivny“ na nové ubytovací 
středisko odpovídající moderním před-
stavám o cestovním ruchu jsem také pod-
poroval. Ale výsledek přestavby s počtem 
sedmnácti dvoulůžkových pokojů a nám 
vnucované financování přes městskou 
firmu jsem nikdy nepodpořil! Chci zdůraz-
nit, že původně byla zadána studie na mi-
nimální počet lůžek v počtu 42 ks (počet 
sedadel v autobuse) plus několik dalších. 
Podotýkám, že s  financováním tohoto 
projektu, které předložil pan Mrázek, měl 
následně (v  době nepřítomnosti p.  Če-

kana) také problém tehdejší radní Libor 
Bílek (doložitelné v e-mailech). Jak mi tvr-
dil, „jeho“ účetní zjistila, že v rozvaze finan-
cování není uvažováno o splácení úvěru. Je 
s podivem, že podnikatel pohybující se na 
volném trhu cca dvacet let, to nevidí sám. 
Ale v každém případě během několika dnů 
svůj názor změnil.

Pro úplnost zde uvádím i kalkulaci ná-
kladů na dobu do otevření hotelu v délce 
8 měsíců:
Jednatel p. M. Matějka = 8 x 30 000 Kč
Poradenská činnost firmy pana Mrázka 
= 9 x 60 000 Kč
Provozní manager = 9 x 33 500 Kč
Firemní vůz = 300 000 Kč
Notebook, telefon = 40 000 Kč
Marketing, reklama = 500 000 Kč

Dále bylo pro mne zcela nepřijatelné, 
aby doporučovaný jednatel (pan Milan 
Matějka) měl uzavřenu mandátní smlouvu 
jen po dobu investičních prací, kdy by do-
cházelo k čerpání úvěru, a dnem kolaudace 
by mu tato smlouva končila. Město by ná-
sledně pohledávalo nového jednatele, který 
by na sebe převzal riziko splácení tohoto 
úvěru.

Dodnes nad takto postaveným projek-
tem zůstává rozum stát a vyvstává otázka, 
zda se jednalo o  amatérismus či naivitu, 
nebo o  jasný kalkul a  účelovost. Nabízí 
se spekulace „Draze postavit a  následně 
levně prodat“. Zajímavá je i ta skutečnost, 
že poradenská firma byla zároveň předem 
domluveným provozovatelem budoucího 
hotelu a pivovaru. Není to zvláštní? A jak mi 
sdělil pan Mrázek (smluvený provozovatel), 
také provozní úvěr by si vzalo město.

Popravdě bych v těchto dnech očekával 
omluvu a poděkování nyní opozičních za-
stupitelů, že nemají problémy s vyšetřová-
ním jejich rozhodnutí. Pan Čekan evidentně 
žije v představě, že číslům se dá poroučet.

A co je alarmující, vzniknuvší projekt byl 
zhotovitelem vyčíslen na částku 2,7 mil. Kč. 
A tato zakázka byla projekční společnosti 
zadána přímo panem Čekanem, tedy bez 
výběrového řízení a vědomí Rady města či 
Zastupitelstva města.

Následným provedeným auditem bylo 
zjištěno porušení řady zákonů. Proto se 
Rada města rozhodla podat trestní ozná-
mení na pana Čekana.

Toto jsou bohužel fakta, ale já doufám, 
že vše je již za námi. V příštích letech bude 
město potřebovat zastupitele, kteří budou, 
jak praví zákon, spravovat město „s péčí 
řádného hospodáře“.

Josef Železný, 
starosta města Ostrov

inzerce

V  Damicích pro zahradu, 
později stavební parcely. 

Cena za m2 499 Kč.
Kontakt :  Jana  S t ře lbo vá  •  Te le fon :  +420  731  184  241

P O Z E M K Y  K PRODEJI
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INZERCE

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chle
bře
evně

tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940

Plán vysílání – září 2018
6. září | 18:00
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis + Policejní 

zpravodajství
 · Pořad: Kulturní měšec
 · Pořad: Archiv KT

12. září | 13:00
 · Přímý přenos jednání zastupitelstva 

města

13. září | 18:00
 · Záznam jednání zastupitelstva města

20. září | 18:00
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis + Policejní 

zpravodajství
 · Pořad: S-MIX

27. září | 18:00
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis
 · Pořad: Škola hrou

Změna pořadů vyhrazena! Jakékoli ná-
vrhy, připomínky nebo dotazy můžete te-
lefonovat či zaslat textovou zprávou na tel.: 
777 572 089 nebo napsat na: marketing@
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

ZÁJEM O SENIOR EXPRES V OSTROVĚ 
SE POSTUPNĚ ZVYŠUJE
Dostupné přehledné údaje, které má os-
trovská radnice k dispozici, ukazují na po-
stupný vzestup využívání služby dopravy 
po Ostrově pro potřebné občany. Městská 
policie Ostrov zahájila provoz služby Senior 
expres 30. května. Hned v prvních dnech 
dopravovala celkem 8 lidí – 3x k lékaři a 6x 
za ostatním účelem. V dalších týdnech se 
počet jízd i počet přepravených zvyšoval.
• červen: 137 jízd, 28 osob
• červenec: 190 jízd, 74 osob
• do 10. srpna – 108 jízd, 37 osob

Mezi přepravovanými významně pře-
važují ženy, muži stabilně tvoří cca ¼ z cel-
kového počtu přepravených.

Senior expres dopravuje občany Os-
trova a městských částí. Nejčastějším úče-
lem jízdy je návštěva lékaře. Sledovaným 
údajem je také návštěva úřadu  – v  jed-
notlivých týdnech počet přepravených na 
úřad kolísá od 1 do 8.

„Je zřejmé, že zájem o  tuto službu 
stoupá,“ říká velitel ostrovské městské po-
licie Ladislav Martínek a dodává: „Zejména 
v dopoledních hodinách požadují naši se-
nioři odvoz k lékaři a zpět, celkem to bylo 
již více než 140 jízd, zájem je také o odvoz 
na úřady a menšinu tvoří ostatní cesty – 
do knihovny, na nákupy apod.“

red

Senior expres Ostrov
Služba Senior expres je poskytována na území města Ostrov a v jeho místních částech.
Provozní doba:
7:00 – 11:00 + 12:00 – 16:00
Přestávka v době 11:00-12:00
Telefon pro objednání přepravy – 725 050 375 (městská policie).
O přepravu je možné požádat ½ dne předem.
Jednotné jízdné za každou osobu v autě = 20 Kč / 1 cesta
Provozovatelem služby Senior expres je Městská policie Ostrov. Držitele průkazu 
Senior expres řidič ochotně dopraví například k lékaři, do lékárny, na návštěvu přátel, 
knihovny, pošty či na nákup atd.
Jak získáte průkaz SENIOR EXPRES?
Vystavení průkazu zajišťuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ) Městského 
úřadu Ostrov, jde o bezplatnou službu. K vystavení průkazu je potřebný občanský 
průkaz, případně průkaz ZTP nebo ZTP/P a fotografie žadatele.
Informace k vystavování průkazů – 354 224 858 (odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
MěÚ Ostrov)
Kontaktní osoba – Marie Marcínková, kancelář v přízemí za podatelnou – č. A.1.23, 
mmarcinkova@ostrov.cz
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KOMUNITNÍ DŮM PRO SENIORY JE PO REKONSTRUKCI
Ve středu 1. srpna byl slavnostně otevřen 
zrekonstruovaný objekt domu pro seniory 
v Ostrově, Hornické ulici 617.

Oficiální název zařízení je Komunitní 
dům pro seniory Ostrov, používaná zkratka 
KoDuS.

Pásku společně přestřihli zástupci ve-
dení města Ostrov – starosta Josef Železný 
a 2. místostarostka Ilona Leupold, zástupci 
spol. SWIETELSKY – Petr Stoklasa a  Lu-
káš Hlaváč a zástupce spol. JURICA Klára 
Rašková.

Slavnostní akce se zúčastnili také kraj-
ský radní a ostrovský zastupitel Jan Bureš, 
zastupitel města Michal Bureš, tajemnice 
MěÚ Ostrov Jana Punčochářová a zástupci 
zainteresovaných odborů MěÚ Ostrov.

Po přestřižení pásky a  po čase vyhra-
zeném pro média si všichni zrenovovaný 
objekt prohlédli.

V  rámci stavebních úprav stávajícího 
objektu byla nově vystavěna jednopod-
lažní část s  komunitní místností a  dále 
nová přístupová komunikace pro pěší 
s přístupovou rampou a schodištěm.

Bytové jednotky jsou koncipovány jako 
byty pro seniory o velikosti 1 + kk. Oby-
vatelům domu slouží společná část v po-
době komunitní místnosti v přístavbě.

V objektu je 18 bytů, z toho 2 byty jsou 
s úpravami pro tělesně postižené.

Výměra bytových jednotek se pohy-
buje v rozmezí 39 – 44,5 m2.

Ke všem bytům přísluší také sklepní kóje, 
které se nacházejí v jednotlivých patrech.

Bezbariérový přístup je řešen výtahem.
Rekonstrukce byla zahájena 1. září 2017 

a dokončena 29. června 2018.
Celková cena díla je 21 550 993 Kč 

včetně DPH z toho:

výše dotace MMR ČR: 10 800 000 Kč
z rozpočtu města Ostrov: 10 750 993 Kč
Investor: město Ostrov s dotací Minister-
stva pro místní rozvoj ČR
Projektant: JURICA a. s.
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s. r. o.
Termín zahájení: 01. 09. 2017
Termín dokončení: 29. 06. 2018

red

POZVÁNKA NA SYMPOZIUM VÝZNAMNÉ ŽENY OSTROVA 
(SCHLACKENWERTHU)
Město Ostrov zve milovníky historie na druhé mezinárodní historické sympozium v Ostrově. Naši i zahraniční historici budou odborné 
i široké veřejnosti prezentovat historické zajímavosti ze života žen významných rodů, které žily na zámku a panství Schlackenwerth.
Rádi vás přivítáme v zastupitelském sále Městského úřadu Ostrov – zámek, Jáchymovská 1, Ostrov, a to ve dvou dnech:
Pátek 14. září a sobota 15. září, vždy od 9:00. Předpokládaný konec je v 15:00, do sálu se dostanete i v průběhu dne, pokud ale nechcete 
přijít o zajímavosti z historie Ostrova, dostavte se co nejdřív.
Vstup je zdarma.
Další informace naleznete na webu www.toskanci.cz

red

Foto archiv OM: přístupy do komunitní místnosti foto 
zvenku a zevnitřFoto archiv OM: kuchyň bytu pro tělesně postižené

Foto archiv OM: slavnostní přestřižení pásky
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MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTROV
Halasova 765, 363 01, Ostrov
e-mail: mshalasova@seznam.cz; www.mshalasova.cz; Tel.: 723 743 822, 353 612 580; 
IČO: 49753461
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI UČITEL/KA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ředitelka Mateřské školy Ostrov, Halasova 765, příspěvkové organizace Jolana 
Nečová vyhlašuje výběrové řízení na pozici učitel/ka v této mateřské škole.
• Nástup: 3. 9. 2018
• Místo výkonu práce: Mateřská škola Ostrov, Halasova 765, příspěvková organizace
• Pracovní úvazek: 0,8
• Pracovní zařazení: Dle platného platového tarifu (podle nejvyššího dosaženého 

vzdělání a délky započitatelné praxe)
Požadované vzdělání: odborná kvalifikace učitele mateřské školy dle § 6 zákona č. 
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (ukončené 
střední, vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání v oboru předškolní pedagogika)
Dále požadujeme:
• Kladný přístup k dětem
• Schopnost pracovat v týmu
• Zdravotní průkaz
• Strukturovaný životopis
• Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• Trestní bezúhonnost
• Zdravotní způsobilost
Náplň práce: Výchovně vzdělávací činnost směřující k získávání vědomostí, doved-
ností a návyků dětí v mateřské škole podle vzdělávacího programu. Osobní příprava 
na výchovně vzdělávací činnost. Aplikace výchovných metod včetně individuální 
práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Komunikace s rodiči. Sledování, 
kontrola a hodnocení výsledků vzdělávacího programu.
Uvedené podklady zasílejte na adresu: MŠ Halasova Ostrov, Halasova 765, 363 01 
Ostrov nebo na e mail: mshalasova@seznam.cz nejpozději do 27. srpna 2018.
Obálku označit: „Učitelka MŠ“

Jolana Nečová
ředitelka Mateřské školy Halasova Ostrov

ZÁZNAMY MĚSTSKÉ POLICIE OSTROV
Městští strážníci v Ostrově pomáhají vždy 
tam, kde je to potřeba. V červenci zasahovali 
při zdravotních problémech, řešili krádež kol 
i problémy s podnapilými osobami.

Hned první den prázdnin řešila hlídka 
městské policie opilého muže, který ležel 
na Mírovém náměstí. Muž (strážníkům již 
známý) pod vlivem alkoholu upadl a způso-
bil si tržné poranění u pravého oka. Hlídka 
proto přivolala rychlou záchrannou službu. 
Muž ale po jejím příjezdu vyšetření odmítl 
a  odmítl i  orientační dechovou zkoušku. 
Další zranění v podnapilosti řešili městští po-
licisté 20. července, kdy si hlídka všimla ležící 
osoby na světelné křižovatce a poté zjistila, 
že jde o podnapilého muže s tržnou ranou 
na hlavě. Strážníci mu odborně poskytli 
první pomoc a zavolali rychlou záchrannou 
službu, ta pacienta odvezla na chirurgii kar-
lovarské nemocnice. Opilý muž nadýchal 
2,40 promile alkoholu v dechu.

Hlídka MP vyjela i k případu, kdy žena za-
volala, že její manžel doma upadl a nemůže 

se zvednout. Strážníci muže zvedli a vzhle-
dem k tomu, že si nestěžoval na žádnou bo-
lest a nepožadoval lékařské vyšetření, jejich 
pomoc tím skončila.

Vážnější situace nastala o pár dní později, 
27. července, kdy pozdě večer byla přijata 
žádost o  spolupráci od Rychlé záchranné 
služby KV při ošetření ženy v Hlavní ulici. 
Oznamovatel sdělil, že se žena dusí a upadá 
do bezvědomí. Hlídka městské policie dora-
zila na místo události, kde se žena nacházela 
ve svém bytě spolu s rodinou. Při příjezdu 
hlídky MP Ostrov žena ležela na zemi a du-

sila se. Hlídka poskytovala ženě první pomoc 
až do příjezdu rychlé záchranné služby, tou 
byla žena převezena do Nemocnice Ostrov.

Následující případ se odehrál 17.  čer-
vence v době 17:04-18:27. Všímavý obyvatel 
Ostrova ohlásil na městskou policii, že viděl 
dva mladíky na kolech, jak odhodili přilby 
do úvozu v ulici U Nemocnice u přilehlých 
garáží a ujíždějí neznámo kam. Po příjezdu 
hlídky ještě upřesnil, že děti jely z blízkého 
parku. Hlídka MP Ostrov předala helmy 
správci parku, který ji ještě týž den telefo-
nicky kontaktoval s tím, že se o helmy při-
hlásili majitelé, avšak chybí jim horská kola. 
Hlídka tedy vyjela na místo, kde zjistila maji-
tele odcizených kol. Strážníci se poté vydali 
po katastru města hledat odcizená kola, po-
sléze je nalezli v ulici Komenského, kde se na 
nich projížděli neznámí mladíci. Hlídka dle 
popisu poznala hledaná kola, která ihned 
chlapcům zabavila. V čase 18:27 se na místo 
dostavila hlídka Policie České republiky Ost-
rov, která si celou věc na místě převzala.

I tentokrát tvoří fotogalerii k záznamům 
o činnosti městské police snímky nepořádku 
a vandalismu v našem okolí. A při pohledu 
na tyto snímky bychom si přáli, aby naším 
společným cílem by příjemný, čistý a upra-
vený Ostrov.

redakce s použitím zdroje: 
Ladislav Martínek, velitel MP

Městská policie Ostrov

INZERCE
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ČERVENEC NA LINCE 150
V  červnu naše jednotka sboru dobro-
volných hasičů zasahovala u 33 událostí, 
z nichž bylo 17 technických pomocí, 10 
požárů, 3 dopravní nehody a jeden únik 
látek, planý poplach a záchrana osob/zví-
řat. K otevření bytu a následnému trans-
portu pacienta do sanity Záchranné zdra-
votní služby Ostrov jsme byli vysláni do 
ulice Hlavní třída a S. K. Neumanna, další 
otevření bylo zapotřebí v ul. Vančurova, 
Masarykova a Brigádnická. Obtížný hmyz 
jsme likvidovali v ul. Borecká, Lidická, dále 
v Květnové, Lesově a Hluboký. V Brigád-
nické ulici jsme ve spolupráci s Městskou 
policií Ostrov, vyzvedávali nemohoucího 
pacienta na postel. Popadané stromy 
a větve jsme odstraňovali v Krásném Lese 
a Masarykově ulici.

Společně s  jednotkou HZS KV a HZS 
Klášterec nad Ohří jsme zasahovali u do-
pravních nehod, které se staly na silnicích 
č. 13/I u Stráže nad Ohří kde byly zraněny 
čtyři osoby, dále v Karlových Varech pod 
pražským mostem, kde nehoda bohužel 
skončila tragicky a také v Hroznětíně, na 
Krušnohorském náměstí. S  jednotkami 
HZS KV, Klášterec nad Ohří, HZS SŽDC 
Cheb, SDH Hájek, Boží Dar jsme likvido-
vali požár lesa za zimním stadiónem, v Já-

chymově K lanovce požár trávy a v Dami-
cích na železniční trati požár stromu, který 
po úderu blesku padl na dráty trolejového 
vedení. V Klášterní a Družební ulici jsme li-
kvidovali požár kontejnerů. Jednotky HZS 
Karlovy Vary, Toužim, VHJ Hradiště a SDH 
Ostrov, Hájek a Stružná zasahovaly při po-
žáru lesa ve vojenském újezdu Hradiště, 
ke kterému došlo při ostrých střelbách 
cvičících vojsk. V  Karlových Varech Bu-
chenwaldské ulici jsme s jednotkami HZS 
KV a SDH Stará Role a Tašovice likvidovali 
požár odpadu a v Ostrově s HZS KV, SDH 
Hájek, Jáchymov požár bytu v Májové ulici. 
Tam naštěstí k  požáru nedošlo, jednalo 
se o zakouření bytu po připáleném oleji 
na pánvi, událost byla přehodnocena na 
planý poplach. V Hroznětíně, v prostoru 
za bývalou výrobnou střešních krytin z as-
faltu, jsme ve spolupráci s jednotkou SDH 
Hroznětín a HZS KV vyprošťovali uvízlého 
psa v kaluži rozteklého asfaltu. Psa se nám 
podařilo vyprostit a zachránit. V zahrád-
kářské kolonii za zimním stadionem jsme 
zasahovali u osobního automobilu, který 
bylo polit neznámou žíravou látkou, kdy 
došlo k poškození laku a součástí vozidla, 
událost si převzala policie ČR.

Milan Kuna, JSDH Ostrov

KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLÁSIL ANKETU 
SENIOR ROKU 2018
Máte ve svém okolí seniora, který má elánu 
na rozdávání a zaslouží si obdiv a respekt 
nás všech? Pak jej rozhodně nominujte do 
ankety Senior roku 2018, kterou vyhlašuje 
Karlovarský kraj. Jejím cílem je podpořit 
aktivní stárnutí našich obyvatel a posílit 
jejich postavení ve společnosti. Návrhy na 
ocenění můžete zasílat prostřednictvím 
on-line formuláře až do 15. září.

„Vloni jsme poprvé vyhlásili anketu 
Senior roku, v níž mohli lidé nominovat 
jednotlivce z  našeho regionu, kteří jsou 
i v pokročilém věku stále aktivní, zajímají 
se o dění kolem sebe, pomáhají druhým 
a  předávají jim svou moudrost a  zkuše-
nosti. Celkem se nám sešlo 182 vyplněných 
anketních lístků a já pevně věřím, že i  le-
tos obdržíme spoustu zajímavých návrhů 
na ocenění. Chceme, aby veřejnost věděla, 
jaké pozoruhodné osobnosti máme v na-
šem regionu,“ uvedla hejtmanka Karlovar-
ského kraje Jana Vildumetzová, jež nad akcí 
osobně převzala záštitu.

Nominovat lze jednotlivce z našeho 
regionu, kterému musí být minimálně 

60 let. Formulář anketního lístku na-
jdou zájemci na internetových strán-
kách Karlovarského kraje. „Do formuláře 
je potřeba kromě nominovaného uvést 
i informace o člověku, jenž návrh zaslal, 
a důvod, proč vybranou osobu nomino-
val. Všechny správně podané nominace 
budou následně předloženy na vědomí 
Radě Karlovarského kraje. Slavnostní 
vyhlášení výsledků ankety se uskuteční 
8.  listopadu v Městském domě kultury 
Sokolov, kde bude připraven bohatý 
kulturní program s občerstvením. Mezi 
pozvanými hosty budou kromě oceně-
ných také občané, kteří zaslali nominace,“ 
upřesnil náměstek hejtmanky Karlovar-
ského kraje pro oblast sociálních věcí 
a bezpečnosti Petr Kubis.

V  případě jakýchkoliv dotazů se zá-
jemci mohou obracet na odbor sociál-
ních věcí Krajského úřadu Karlovarského 
kraje, konkrétně na Bc. Petru Šindelářo-
vou Svatošovou, tel.: 354 222 241, e-mail: 
petra.sindelarova@kr-karlovarsky.cz.

Zdroj: Krajský úřad Karlovarského kraje

VOLÁNÍ NA TÍSŇOVOU 
LINKU 156 – MĚSTSKÁ 
POLICIE
Nedovolali jste se na tísňovou linku Měst-
ské policie Ostrov (MP)? Hlídka MP byla v té 
době zřejmě mimo služebnu. V takových 
případech prosíme nechte telefon vyzvánět 
déle, alespoň 10x. Teprve po osmém zvonění 
je totiž hovor ze služebny automaticky pře-
pojen na služební mobilní telefon MP.

Jestliže je zvonění přerušeno dříve, 
hlídka ani nezaznamená volání.

Doba od zadání číslic 156 až po vyzvá-
nění na mobil hlídce je cca 50-55 sekund 
a na služebním telefonu se nezobrazí číslo 
volajícího, ale služebny, odkud se hovor 
přesměrovává.

Je potřeba ponechat alespoň 10 vyzvá-
nění, aby mohla hlídka na volání zareagovat.

V případě tísňového volání můžete po-
užít také číslo služebního mobilního tele-
fonu MP Ostrov: 777 766 074.

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

ČAS NA MÍROVÉM 
NÁMĚSTÍ ODMĚŘUJÍ 
NOVÉ HODINY
Hodiny na Mírovém náměstí v Ostrově po 
50 letech definitivně dosloužily. 26.  čer-
vence je nahradily nové, klasické veřejné 
hodiny s číselníkem. Čas je řízen z družice, 
měl by tedy být naprosto přesný.

Městskou pokladnu vyšlo pořízení no-
vých hodin včetně sloupu s  kabeláží na 
bezmála 100 tisíc korun. Dodavatelem byla 
firma ELEKON s. r. o.
Rozpis ceny:
70.591 Kč hodiny
21.845 Kč sloup s kabeláží

red
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA OSTROV – ŘÍJEN 2018
Volební místnosti pro volby do Zastupitelstva města Ostrov
Termíny voleb
pátek 5. října 14:00 – 22:00 hod.
sobota 6. října 08:00 – 14:00 hod.
Obyvatelé dle volebních okrsků volí v níže uve-
dených volebních místnostech:

Volební okrsek č. 1. – Městský úřad Ostrov, 
Jáchymovská ul. čp. 1 (zámek)
Pro voliče bydlící v ulici (č. p.)
Bezručova, Dlouhá, Hroznětínská, Husova, 
Jáchymovská 1, 163-167, 169, 171-175, 181-
187,196, 201-205, 207, 211, 219, 225, 242, 249, 
273, 292, 294, 343, 371, 375, 1231, 1395, 1420, 
1451, 1470,1485. Klášterní, Karlovarská, Krátká, 
Krušnohorská č. p. 354, 364, 1291 – 1292, 1465, 
Lidická č. p. 1400, 1404, Máchova, Dukelských 
hrdinů 1346, 1357, Nádražní (mimo č. p. 256, 
258), Smetanova, Staroměstská, Sukova, Školní, 
Šlikova, Žižkova, Zámecký park, č. evidenční 
214E, 218E, 221E, 233E
náměstí: Malé náměstí, Staré náměstí, U Brány
Kfely, Hluboký

Volební okrsek č. 2. – Gymnázium Ostrov, 
Studentská ul. čp. 1205
Pro voliče bydlící v ulici (č. p.)
Alšova 462 – 466, 1393, 1410, Dvořákova 467 – 
468, 551 – 556, Dukelských hrdinů 558, 610, 611, 
Čapkova 385 – 454, Hornická 617, 618, Krušno-
horská 369, 600 – 605, 615, 616, 785 – 793, 1095 – 
1108, 1145, 1196, 1217, 1240 – 1246, 1368, 1479, 
1484, Moříčovská 115, 209, 212, 250, 251, 259, 
293, 295, 296, 300, 301, 357, 358, 1021 – 1024, 
1216,1218, 1219-1220, 1287,1431, Nádražní 256, 
258, Nad Nádražím 155, 157, 199, 200, 307, 311, 
316, 317, 325, 338, 341, 368, 382, Na Kopci 1223, 
1232 – 1238, 1298, 1343, 1455, 1477, 1482, 1488, 
Na Příkopě 461, 469, 599, 1336, 1396, Nejedlého 
470 – 539, Odborů 557, 559 – 586, 612 – 614, 619 

– 620, Sládkova 1301– 1314, Studentská 621, 1205

Volební okrsek č. 3. – Gymnázium Ostrov, 
Studentská ul. čp. 1205
Pro voliče bydlící v ulici (č. p.)
Masarykova 622 – 624, 629 – 631, 637 –639, Ha-
lasova 625, 626, 632, 633, 640, 641, 765-766, Sei-
fertova 645 – 652, 953, 954, Klínovecká 947 – 952, 
964 – 970, 975, 1197, 1198,1407, Krušnohorská 
818 – 823, 978, 979, 1077 – 1082, 1109 – 1114, 
Lipová 627, 628, 634 – 636, 642 – 644,
Liticov, Moříčov, ev. č. 9

Volební okrsek č. 4. – Základní škola Ostrov, 
Masarykova ul. čp. 1289
Pro voliče bydlící v ulici (č. p.)
Jáchymovská 178, 190 – 191, 193, 195, 230, 801 – 
809, 1483
Lidická 127, 180, 241, 248, 374, 1329 – 1334, 1361, 
1486, 1487
Krušnohorská 304, Družební 995, 1275 – 1278, 
1279 – 1282, 1325 – 1328
Masarykova 1289

Volební okrsek č. 5. – Základní škola Ostrov, 
Masarykova ul. čp. 1289
Pro voliče bydlící v ulici (č. p.)
Jungmannova 1046 – 1053, 1254 – 1264, 682-
690
Hlavní tř. 691 – 693
Šafaříkova 731 – 732, 676-677
Lidická 1285 – 1286, 1250-1253

Volební okrsek č. 6. – Dům kultury Ostrov, 
Mírové nám. čp. 733
Pro voliče bydlící v ulici (č. p.)
Hlavní tř. 673 – 675, 694-695
Šafaříkova 678 – 681
Masarykova 663 – 672, 696 – 699, 1299
Brigádnická 706 – 712, 1029 – 1035, 1359
Lidická 653 – 662, 1239
Nerudova 700 – 705
Klínovecká 998
Mírové nám. 733

Volební okrsek č. 7. – Základní škola J. V. 
Myslbeka Ostrov, Myslbekova ul. čp. 996
Pro voliče bydlící v ulici (č. p.)
Hlavní tř. 734 – 739, 935 – 939
Tylova 742 – 745, 756 – 759, 1041 – 1042
Komenského 746 – 748, 751 – 753, 760 – 762, 
929 – 934, 1043
Klicperova 740 – 741, 749 – 750, 754 – 755, 763 – 
764
Lidická 865 – 870, 1036, 1212 – 1215
Myslbekova 955 – 960, 996
Mánesova 926 – 928
Klínovecká 1201, 1204

Volební okrsek č. 8. – Základní škola J. V. 
Myslbeka Ostrov, Myslbekova ul. č. p. 996
Pro voliče bydlící v ulici (č. p.)
Hlavní tř. 982 – 983, 999, 1001 – 1002, 1009 – 1010,
S. K. Neumanna 980 – 981, 984 – 987, 1003 – 1004
Mánesova 1013  – 1014, 1019  – 1020, 1025  – 
1028, 1200
Myslbekova 1189
Lidická 1015 – 1018, 1293 – 1296, 1347 – 1356

Volební okrsek č. 9. – Dům s pečovatelskou 
službou, Ostrov, Hlavní tř. č. p. 1365
Pro voliče bydlící v ulici (č. p.)
Borecká 971 – 974, 1054 – 1061
U Koupaliště 1065 – 1076
Hlavní tř. 1000, 1062 – 1064, 1221, 1365 – 1367
U Nemocnice 1161, 1345, 1459, 1464
Vančurova 1083 – 1094, 1340
SKN 991 – 992, 1005 – 1008, 1011 – 1012
ul. Pod křížkem, Lesní, Jedlová, Habrová, Topo-
lová, Smrková

Volební okrsek č. 10. – Základní škola Ostrov, 
Májová ul. č. p. 997
Pro voliče bydlící v ulici (č. p.)
U  Nemocnice 853  – 855, 895  – 899, 900  – 
901,943 – 946, 1190-1191, 1202, 1209, 1421, 1428, 
1475

Luční 824 – 825, 828 – 832, 835 – 839, 845 – 846, 
849 – 850
Májová 842 – 844, 940 – 942
Hlavní tř. 961 – 963, 988 – 990, 1360, 1364, 1380
Horská 826-827, 833 – 834, 840 – 841, 847-848, 
851 – 852, 856-857, 872 – 876, 879 – 880, 883 – 
884, 887 – 888, 891 – 892,
Borecká 858, 871, 877 – 878, 881 – 882, 885 – 886, 
889 – 890, 893 – 894,
Severní 1492,1493

Volební okrsek č. 11. – Dům kultury Ostrov, 
Mírové nám. č. p. 733
Pro voliče bydlící v ulici (č. p.)
Májová 812 – 817, 902 – 905, 1044
Masarykova 771 – 776, 781 – 784, 1038 – 1040
Hlavní tř. 794 – 800, 859 – 864, 1037
Palackého 767 – 770, 777 – 780, 1045
Luční 908 – 911, 922 – 925
Štúrova 906 – 907, 912 – 921
Květnová, Maroltov

Volební okrsek č. 12. – Základní škola Ostrov, 
Májová ul. č. p. 997
Pro voliče bydlící v ulici (č. p.)
Luční 976 – 977
Májová 997, 1155 – 1160
Masarykova 1146 – 1154, 1195, 1199,
Štúrova 1162 – 1164, 1274, 1337
Severní 1165 – 1182
Horní Žďár, Arnoldov

Volební okrsek č. 13. – Základní umělecká 
škola Ostrov, Masarykova ul. čp. 717
Pro voliče bydlící v ulici (č. p.)
Masarykova 715, 717, 1136 – 1138
Hlavní tř. 713-714, 716
Májová 718, 725 – 730, 1207 – 1208
Kollárova 719 – 724, 1115 – 1117, 1127 – 1129, 
1265 – 1273
Družební 1322 – 1324
Dolní Žďár

Volební okrsek č. 14. – Základní škola Ostrov, 
Májová ul. čp. 997
Pro voliče bydlící v ulici (č. p.)
Kollárova 1118 – 1126, 1130 – 1135
Masarykova 1139 – 1144
Severní 1183 – 1188, 1194, 1338 – 1339
Jáchymovská 254, 1377,1442, 1443,1462, 1472
Vykmanov (věznice)

Všeobecné informace k volbám do zastupi-
telstev obcí v roce 2018 jsou k dispozici na in-
ternetových stránkách Ministerstva vnitra ČR: 
www.mvcr.cz v sekci Informační servis, v pod-
sekci Volby.

MěÚ Ostrov, 
odbor dopravně správní
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VYKROČTE TOU SPRÁVNOU NOHOU
DALŠÍ ROČNÍK VÝSTAVY KAM PO ZŠ
Začíná školní rok 2018/19, do lavic Střední 
průmyslové školy Ostrov zasedne opět více 
než 600 studentů – nováčci, ale i budoucí ma-
turanti. Věříme, že to bude rok úspěšný a že 
se našim studentům, pedagogům a odbor-
ným konzultantům podaří navázat na loň-
ské úspěchy. Nově ve svých třídách uvítáme 
žáky prvního ročníku oboru Veřejnosprávní 
činnost. A protože již nyní myslíme na naše 
budoucí osazenstvo, zveme opět nejen žáky 
závěrečných ročníků základních škol, ale i je-
jich rodiče a vůbec všechny zájemce a zvě-
davce, kteří chtějí mít přehled o možnostech 
studia na středních školách v Karlovarském 
kraji na další ročník prezenční výstavy pří-
spěvkových organizací Kam po ZŠ?, která se 
v areálu naší školy uskuteční 29. září 2018 
mezi 9 a 15 hodinou.

Více informací o různých středních školách 
na jednom místě jinde nezískáte, dostatek in-
formací, konzultace s pedagogy a žáky z růz-
ných škol vám pomohou se správně rozhod-
nout, kam v budoucnu směřovat své kroky, 
abyste byli blíž ke splnění svých profesních 
snů a přání.

Aby nový školní měl ten správný start, roz-
hodli jsme se připomenout historický úspěch 
našich studentů na 40. ročníku celostátní pře-
hlídky Středoškolské odborné činnosti (SOČ) 
v Olomouci v červnu 2018, kde v sedmnácti 
kategoriích soutěžili ti nejlepší z jednotlivých 
krajů a my měli v ohni hned tři želízka – a ne-
zklamala. V kategorii Strojírenství, hutnictví, 
doprava a průmyslový design získal tandem 
studentů oboru strojírenství Filip Klier – Ri-
chard Kokštein se svou prací Návrh přípravku 
pro cyklické zkoušky krásné druhé místo. 
Všichni čtenáři by měli vědět, že chlapcům 
se podařilo pod vedením našich odborných 
učitelů a konzultantů sestrojit plně funkční 
zařízení využitelné ve výrobě. K tomu doká-
zali předložit i odborný text splňující všechny 

formální náležitosti a osobně své dílo odpre-
zentovat tak, že velmi zaujalo členy odborné 
poroty. Neméně úspěšní byli i studenti oboru 
elektrotechnika Vladimír Veselý a Matyáš Hli-
vák v kategorii Elektrotechnika, elektronika 
a telekomunikace se svým zařízením pro sle-
dování koncentrace CO2 ve třídách během 
výuky. Chlapci se nenechali svým úspěchem 
ukolébat a budou na projektu pracovat dál, 
aby zařízení přivedli k dokonalosti. Za repre-
zentaci děkujeme i Janu Librovi a Petru Rešlovi 
ze třídy S3, kteří si svou prací Výroba didaktic-
kých matematických modelů na 3D tiskárně 
v kategorii Tvorba učebních pomůcek, didak-
tická technologie vysloužili osmou příčku.

Vyzpovídali jsme studenty samotné – jak 
vnímali svou účast na přehlídce?
Jak jste si vybrali téma práce?
Filip Klier: Věděli jsme, že chceme, aby naše 
práce byla smysluplná. Dlouho jsme se sna-
žili najít vhodné téma sami, ale nakonec jsme 
o pomoc požádali naši paní učitelku Zuzanu 
Leškovou. Ta v té době domlouvala spolupráci 
s firmou Amphenol Tuchel Industrial GmbH 
(odštěpný závod Ostrov) na návrhu a kon-
strukci stroje, který by vykonával cykly zapo-
jení a vypojení firmou vyráběných konektorů. 
Paní učitelka nám domluvila schůzku s odbor-
níky firmy, jmenovitě Josefem Teplým a Jiřím 

Koderou, ti se stali našimi konzultanty a práce 
na projektu mohly začít.

Matyáš Hlivák: Původně jsme s angažmá 
v SOČ nepočítali, ale po té, co jsme se zúčast-
nili soutěže Hackathon, kterou pořádají České 
radiokomunikace, kde jsme rozpracovali pro-
jekt pro měření kvality ovzduší, využili jsme 
možnosti, přihlásili se do SOČ a naši práci dále 
rozvíjeli.
Co pro vás bylo při realizaci projektu nej‑
těžší?
Oba tandemy se vzácně shodují v odpovědi: 
vytvoření textové a dokumentační části, spl-
nit všechny požadované normy, vypořádání se 
s trémou při obhajobě před desítkami odbor-
níků, zvládnout časový pres a přitom nezane-
dbávat školní povinnosti.
Co vás překvapilo?
Vladimír Veselý: Určitým překvapením pro 
nás byla obrovská konkurence v celorepub-
likovém kole a komise složená z odborníků, 
kteří se nebáli zeptat na cokoliv. Krom toho 
většina konverzace se uskutečnila v angličtině.

Filip Klier: Člověk by nevěřil, jak velké 
množství znalostí získá. Také mě překvapilo, 
kolik mladých lidí je do svého oboru zapáleno 
stejně jako my.
Vaše osobní postřehy z finále?
Filip Klier: Město Olomouc nás nadchlo. Ve 
volném čase, jsme se ho snažili prozkoumat. 
Milým překvapením bylo i  samotné místo 
konání. Mezi soutěžícími panovala velmi pří-
jemná atmosféra. Každý byl nakloněn k diskusi, 
nepohrdl ani konstruktivní kritikou.

Matyáš Hlivák: Pro mě osobně zname-
nala účast na celostátní přehlídce obrovské 
množství nových zkušeností. Okoukal jsem 
nové techniky a nápady z různých oborů. Se-
známil jsem se spoustou lidí a poznal město 
Olomouc.

Všem našim studentům děkujeme za ší-
ření dobrého jména školy a již nyní se těšíme 
na jejich další úspěchy. Přejeme jim štěstí nejen 
v profesním a studentském životě.

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

inzerce

Foto: Úspěšní reprezentanti SPŠ Ostrov na krajském kole SOČ
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MATEŘSKÁ ŠKOLA PALACKÉHO OSLAVÍ 60. NAROZENINY

Na podzim 1958 byla v Ostrově dokončena 
výstavba páté mateřské školy v pořadí vy-
bavenosti města. Účelová budova v Palac-
kého ulici byla projektována pro 3 třídy 
předškoláčků s celkovou kapacitou 90 dětí. 
Ke každé třídě příslušela i lehárna, malinká 
šatna a sociální zázemí.

Provoz v dokončené mateřské škole byl 
oficiálně zahájen uprostřed školního roku, 
13. ledna 1959. První ředitelkou byla paní 
Marie Houserková.

Z  důvodu nedostatku míst pro děti 
byla MŠ ihned od 1959 provozována jako 
čtyřtřídní, a to s výjimkou jednoho školního 
roku po celých dalších 60 let. V sedmdesá-

tých letech bylo zapsáno v každé třídě více 
než 35 dětí (dvakrát dokonce až 41 dětí 
v jedné třídě).

MŠ Palackého se ke svému šedesátému 
výročí bude odkazovat po celý nadchá-
zející školní rok. Plánujeme uskutečnit 
mimořádné akce pro děti, veřejnou vý-
stavu dětských prací, výstavu dobových 
fotografií, jarní setkání bývalých zaměst-
nanců, Den otevřených dveří, školní aka-
demii a další akce pro děti, jejich rodiče 
i veřejnost.

O konkrétních termínech budeme infor-
movat zejména na webových stránkách MŠ 
a dále v Ostrovském měsíčníku.

Při této příležitosti bychom rádi po-
prosili bývalé rodiče a pamětníky z ob-
dobí prvních let existence MŠ, kteří by 
nám mohli zapůjčit své fotografie nebo 
jiný dobový materiál pro doplnění na-
šich kronikářských pokusů. Předem dě-
kujeme.

Šárka Gabrielová, 
ředitelka MŠ Palackého Ostrov

www.mspalackeho.cz

OZNÁMENÍ ZUŠ OSTROV
3. 9.
Organizační schůzka u třídních 
učitelů pro nově přijaté v červnu 
i nadále studující žáky
8:30–12:00 13:00–17:30

4. 9.
Doplňující přijímací řízení do 
vypsaných oborů a ročníků (2. kolo)
14:00 –17:00
v hudebním oboru: pouze hra 
na housle, violoncello, zobcovou 
flétnu, pozoun, trubku, baskytaru
hudební obor – Masarykova 717, 
2. poschodí, Jaroslav Chmelík
16:00
v literárně dramatickém oboru: 
13-14letí, doplnění souboru HOP-
HOP kluky ve věku 6, 7 let.
literárně dramatický obor – 
Masarykova 1195, Irena Konývková
17:00
ve výtvarném oboru do všech ročníků
výtvarný obor – Masarykova 
715, Hana Vaculíková

5. 9.
17:00
v tanečním oboru do všech ročníků
taneční obor – Masarykova 
1195, Andrea Burešová

Irena Konývková 
ředitelka Základní umělecké školy Ostrov

inzerce
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VOLNÝ ČAS

MĚSTSKÁ KNIHOVNA OSTROV – POZVÁNKY

MALBA – TO JE VĚC!
září, Oranžerie Václava Havla
Výstava obrazů Václava Dostála, pracovníka 
Interaktivní galerie Becherova vila v Karlo-
vých Varech. Malbě se věnuje deset let. Vedle 
figurálních motivů se v jeho tvorbě objevují 
technicistní prvky, bez nichž by současný 
životní styl nebyl možný. Dostálovy obrazy 
mají harmonickou povahu, jiné vyjevují ne-
čekané napětí a tajemství životních chvil.
DOMINIKA DOSTÁLOVÁ
září, chodby – Oddělení pro dospělé
Výstava fotografií, autorka: Dominika Do-
stálová
KOMIKS – DEVÁTÉ UMĚNÍ
září, hudební oddělení
Soutěž pro registrované čtenáře knihovny. 
Propojení komiksových předloh s filmem 
a připomenutí čtenářům, že komiksy nejsou 
jen filmy, ale především jejich papírové před-
lohy. V Hudebním oddělení bude k nahléd-
nutí seznam filmů a komiksů, na které bu-
dou zaměřeny soutěžní otázky. Po správném 
zodpovězení otázek, bude soutěžící zařazen 
do slosování. Čím více správně vyplněných 
kvízů, tím větší šance na výhru. Slosování 
o zajímavé ceny proběhne v listopadu. Více 
informací získáte v Hudebním oddělení.
RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ
5. září 15.30, školicí středisko, 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. Máme pro 
vás spoustu omalovánek s různými motivy, 
relaxační hudbu, kávu i čaj. Pastelky či fixy 
si můžete přinést vlastní, nebo vám je půj-
číme. Malovat bude možné také na kameny.
POHYB V RYTMECH ŽIVOTA
6. září 17.00, hudební oddělení
Zahajovací – informativní schůzka pro kurz 
Pohyb v rytmech života. Pohybová aktivita 
vhodná pro každého, bez ohledu na věk, 
hmotnost či kondici. Posiluje zdraví, na-
pomáhá vnitřní rovnováze, zvyšuje sebe-
důvěru. Počet účastníků kurzu je omezen, 
rezervujte si prosím místa včas. Vstup na 
zahajovací schůzku je zdarma.
JÓGA V KNIHOVNĚ
8.  září 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 (doporučujeme 
legíny a elastické tričko), 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
10. září 16.30, školicí středisko
V  promítání amatérské filmové kroniky 
Ostrova a  okolí (autor: Stanislav Churý) 
uvidíte: Konec ostrovské větve Šliků; Vy-
stoupení folklorní skupiny z Jávy v Ostrově; 
Dřevěné variace – záznam zajímavé vý-
stavy; Etapy růstu Ostrova (ostrovské sídli-
ště); Medvěd a zlaté rybičky na ostrovském 
panství
JAK BUDOVAT (NEJEN) RODIČOVSKOU 
AUTORITU
12. září 17.00, školicí středisko, vstupné: 
80 Kč (50 Kč v předprodeji, senioři 70+ 
zdarma)
Jak se stát opravdovou neformální auto-
ritou a  užívat si všech jejích pozitivních 
efektů? Přednáška pro rodiče, učitele, vy-
chovatele a vedoucí dětských skupin. Před-
náší: Zdeněk Okleštěk
VIETNAM – ŽIVOT V PANTOFLÍCH
13. září 17.00, Oranžerie Václava Havla, 
vstupné: 80 Kč (50 Kč v předprodeji, se‑
nioři 70+ zdarma)
Inspirativní večer plný zábavného vyprá-
vění i  hraní o  zemi kónických klobouků, 
peněz, smlouvání, kýče, imitace a rýže. Ve-
čerem provázejí Klára Štěpánková a Robert 
Mára
KARETNÍ DÝCHÁNEK
19. září, školicí středisko
Nemáte parťáka, se kterým byste mohli 
hrát karty? Nesdílí ve vašem okolí nikdo ka-
retní vášeň, tak jako vy? Pak přijďte k nám, 
společně si zahrajeme Žolíky či Prší.
SRÍ LANKA – OSTROV ČAJI ZASLÍBENÝ
20.  září, školicí středisko, vstupné: 80 
Kč (50 Kč v  předprodeji, senioři 70+ 
zdarma)
Cestopisná přednáška fotografky, cestova-
telky, průvodkyně a  spisovatelky Magda-
leny Radostové, která vám přiblíží krásný 
ostrov, jenž dlouhá léta zůstával všem ces-
tovatelům zapovězen. Navštivme zemi, do 
jejíž historie velmi intenzivně zasáhla ob-
čanská válka a  následně devastující vlna 
Tsunami. Přes všechna příkoří, která ostrov 
prodělal, na vás čeká úžasně barevný ostrov 
oplývající mnohými kouzly. Pořad, jako již 
tradičně, poskytne cestovatelům mnoho 

praktických informací, které potenciálním 
návštěvníkům ostrova pomohou k lepší ori-
entaci a pobyt si maximálně užít.
DĚTI ANTONÍNA KALINY
26. září 17.00, školicí středisko, vstupné: 
80 Kč (50 Kč v předprodeji, senioři 70+ 
zdarma)
Přednáška Stanislava Motla o politickém 
vězni Antonínovi Kalinovi z Třebíče, který 
dokázal v  KT Buchenwald soustředit na 
svém bloku 1300 dětí (z toho 1 200 židov-
ských) z celé Evropy. Pomocí administrativ-
ních a jiných zásahů zamezil, aby byly děti 
poslány na pochod smrti, který by zcela jistě 
nepřežily. Šlo o děti ve věku od 3,5 do 16 let. 
Přitom, na rozdíl třeba O. Schindlera či N. 
Wintona, Kalina coby vězeň každodenně 
riskoval svůj život. Dne 9.  dubna  1945 
stál Antonín Kalina mezi hlavními vůdci 
vzpoury buchenwaldských vězňů, kteří do-
kázali osvobodit tábor, aby ho za dva dny 
předali americkým spojencům. Součástí 
přednášky je promítání 53minutového 
filmu Děti Antonína Kaliny.

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.

Upozorňujeme návštěvníky knihovny, 
že od září se vracíme k běžné provozní době. 
Pondělí, středa, čtvrtek, pátek od 9.00 do 
18.00, úterý od 9.00 do 12.00, sobota od 
9.00 do 11. 30.

Se začátkem školního roku se vám 
možná bude hodit naše služba BALENÍ 
KNIH. Zabalíme knihy všech formátů. Cena: 
8 Kč/ks (do formátu A4), 10 Kč/ks (formát 
větší než A4)

Pokud využijete i kopírování, laminování 
a termovazbu, pak navštivte naši Čítárnu – 
studovnu.

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.
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inzerce

Nová expozice v Letohrádku Ostrov 
představí unikátní sbírku porcelánu
Nová stálá expozice unikátní sbírky porce-
lánu ze Střední uměleckoprůmyslové školy 
Karlovy Vary bude zahájena v rámci Dnů 
Evropského kulturního dědictví – 19. září 
v 16:00.

Výstavu, kterou podpořil Karlovarský 
kraj, si budete moci prohlédnout až do 
21. prosince.

Porcelán je nejušlechtilejší keramická 
hmota, mimořádně náročná na zpraco-
vání a výrobu. V okolí Karlových Varů se 
nachází zásoby potřebných kvalitních 
surovin, zejména kaolinu. Také dostatek 
paliva, dřeva v  krušnohorských lesích 
i hnědého uhlí, předurčily od začátku 19. 
století rozvoj tohoto odvětví na Karlo-
varsku. Vznikly zde desítky porcelánek 
a  jejich výrobky byly důležitým export-
ním artiklem i v meziválečném Českoslo-
vensku. Karlovarský porcelán si v té době 
udržoval kvalitní světový standard.

Odborné školy se specializovanou vý-
ukou na různé druhy uměleckořemeslné 
výroby vznikaly na našem území od polo-
viny 19. století. V roce 1922 byla v Karlo-

vých Varech zřízena první škola na území 
ČSR zabývajících se technologií výroby, 
tvarováním a  dekorací porcelánu, dále 
návrhy a tvorbou porcelánových plastik. 
Profesoři výtvarných předmětů byli zku-
šení praktici, kteří svými díly obohatili 
školní sbírku. Vyučovacím jazykem byl 

jazyk německý s povinnou výukou češ-
tiny. Úroveň vzdělání na tehdejších od-
borných školách odpovídá v dnešní době 
výuce na vyšší odborné škole nebo vy-
sokoškolskému studiu. Na začátku roku 
1925 byla otevřena nová budova školy 
ve čtvrti Rybáře, na svoji dobu po všech 
stránkách špičkově vybavená. V nové bu-
dově bylo také zřízeno i výzkumné pra-
coviště, odborná knihovna, vlastní mu-
zeum keramiky a porcelánu…

Podrobné informace naleznete na 
stránkách Letohrádku Ostrov www.leto-
hradekostrov.cz
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MDDM OSTROV V ZÁŘÍ
EVROPSKÝ POHÁR V TWIRLINGU
1. září 8.00‑17.00 Karlovy Vary
Do Haly míčových sportů u KV arény přijďte 
fandit ostrovským twirlerkám, které se po-
kusí vybojovat ta nejlepší umístění jak v só-
lových disciplínách, tak v duech a týmech.
OSTROVSKÝ POHÁR MAŽORETEK
2. září 14.00 letní scéna MDDM
Přehlídka nejlepších mažoretek v disciplí-
nách show, klasika, twirling a pom-poms.
ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ
Hlavní vlna zápisu proběhne od 3. do 
14.  září. Přihlašovat se můžete online na 
webu Domu dětí nebo ve všední dny od 
8.00 do 18.00 hod. v našich kancelářích. Do 
zájmových útvarů je možné se přihlásit i po 
hlavním termínu v průběhu celého roku.
I DOSPĚLÍ SI MOHOU HRÁT
aneb Den trifidů v Manětíně
7. – 9. září LT Manětín
Stále se můžete přihlašovat na víkendový 
pobyt pro dospěláky, kteří si umějí a hlavně 
chtějí hrát.
Pohodové dny plné her, legrace i relaxace 
v Manětínské přírodě. Přihlašování online 
nebo osobně v  MDDM. Cena: 1.000 Kč, 
v ceně plná penze a program
OSTROVSKÁ KOLEJNICE
17.‑21. září 10.00‑17.00 hod.
Výstava železničních modelů pro širokou 
veřejnost. Přijďte si prohlédnout kolejiště 
různých velikostí, unikátní modely staveb 
tratí Karlovarska, modely vozů i filmy o že-
leznici. Výstavu pro vás již po dvacáté páté 
v řadě připravil Klub železničních modelářů 
Ostrov.

OSTROVSKÁ MÍLE
20. září 15.30 hod. Mírové náměstí
Tradiční běžecký závod školních družstev, 
který zahájí soutěž v hodu plným míčem. 
Kromě nejlepších skupin budou v jednotli-
vých běžeckých kategoriích vyhlášeni i nej-
rychlejší jednotlivci. Propozice k závodu jsou 
k dispozici u tělocvikářů v jednotlivých ško-
lách, na plakátech a na našem webu.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MDDM 
A EKOCENTRA
23. září 10.00‑17.00 hod.
Přijďte si vyzkoušet, jak u nás probíhají zá-
jmové útvary v  jednotlivých klubovnách, 
tělocvičnách a hernách. Můžete si s námi 
zacvičit, něco pěkného vyrobit, uvařit, pro-
hlédnout si výstavu modelů nebo si zahrát 
zajímavou hru. Na Den otevřených dveří vás 
zveme v rámci tradiční Michaelské pouti.
PROVOZ BUDOVY MDDM
3.-14. září: Po-Pá 8.00-18.00 hod.
od 17. září: Po-Pá 8.00-20.00 hod.
PROVOZ SPORTOVNÍHO AREÁLU
Po-Pá 8.00 – 20.00 h., So-Ne 10.00 – 20.00 h.
PROVOZ ZIMNÍHO STADIONU OSTROV
Po-Ne 8.00 – 20.00 hod.
Termíny veřejného bruslení dle aktuálního 
rozpisu ledové plochy. Rozpis k dispozici 
vždy na nástěnce Zimního stadionu, na 
webu MDDM a FB.
KONTAKTY
informace: 736 505 681; akce: 736 505 684, 
zájmová činnost: 731 615 657; doprava, 
ubytování: 736 505 683; zimní stadion: 
601 089 332; ekonomický úsek: 736 505 685
www.mddmostrov.cz

EKOCENTRUM 
MDDM OSTROV
ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ
Hlavní vlna zápisu proběhne od 3. do 
14.  září. Přihlašovat se můžete online na 
webu Domu dětí nebo ve všední dny od 
9.00 do 17.00 v kanceláři EC. Do zájmových 
útvarů je možné se přihlásit i po hlavním 
termínu v průběhu celého roku.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
23. září 10.00‑17.00 hod.
Navštivte v rámci Michaelské pouti náš 
malý ráj zvířat v zahradě Klášterního are-
álu a zažijte bezprostřední kontakt s ně-
kterými druhy zvířat, který se vám jinde 
nenaskytne.
Podrobný program Dne otevřených dveří 
najdete na plakátech a webu MDDM Os-
trov.

NÁVŠTĚVNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST
Po‑Ne, 13.00‑17.00 hod., vstup zdarma
Chováme přes 100 druhů živočichů –  hlo-
davce, hady, obojživelníky, pavouky, ryby, 
exotické i dravé ptáky, malé šelmy i skot.
KONTAKTY
tel. 731 615 658, 602 600 995
FB – Ekocentrum MDDM Ostrov
www.mddmostrov.cz/ekocentrum

Výstava v letohrádku prezentuje díla, která 
vznikla v klíčových letech naší historie
5 x 8 = 40 / Grafika a kresba ze sbírek Galerie 
umění Karlovy Vary v klíčových letech české 
historie 20. století
Letohrádek Ostrov nabízí jedinečnou vý-
stavu, která byla připravena k oslavám 100. 
výročí vzniku samostatné Československé 
republiky. Zastoupena jsou zde umělecká 
díla ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary. 
Prezentovány jsou grafiky a  kresby od 
Bohumila Kubišty, Josefa Čapka, Václava 
Špály či Karla Nepraše.

Roky 1938, 1948, 1968 a 1988 byly svými 
zásadními událostmi signifikantní pro další 
vývoj samostatného československého 
státu. Výstava si ovšem neklade za cíl pre-
zentovat umělecká díla, která explicitně re-
agují na tyto základní události české historie, 
ale ukázat, že život se ani v těchto význam-

ných momentech nezastavil. K vidění jsou 
tak krajiny, zátiší, akty, ale i výjevy z běžného 
života od předních českých malířů.

Expozice je přístupná do 7. října. Ote-
vřeno je denně kromě pondělí od 10 do 
17 hodin.

Více informací naleznete na: 
www.leto hradekostrov.cz

Město Ostrov a Spolek přátel města 
Ostrova pořádají

XXI. SETKÁNÍ PAMĚTNÍKŮ
žijících v Ostrově v letech 1945 – 1960

ve čtvrtek 18. října od 16:00 hodin
ve společenském sále Domu kultury Ostrov
PROGRAM:
zahájení – kulturní vystoupení
beseda se členy SPMO
malé občerstvení, volná zábava
Jakékoliv dobové dokumenty jsou vítány!
VSTUP VOLNÝ

PODZIMNÍ 
DĚTSKÁ BURZA
Ve spolupráci s Domem kultury Ostrov 
pořádáme oblíbenou Podzimní dětskou 
burzu vše pro děti od 0 do 12 let (ob-
lečení, hračky, kočárky, autosedačky 
apod.).

Prodej bude v sobotu 22. září od 10 do 
16 hodin v prvním patře v DK.

Číslo prodávajícího a další informace ob-
držíte na e-mailu detskaburza@centrum.cz.

Za tým burzy se na Vás těší 
Dáša Machková
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POZVÁNKY KLUBU 
ČESKÝCH TURISTŮ
Kalendář veřejných turistických akcí v září
01. 09. VÚ Boletice: Želnavská hornatina – 

Kolem Knížecího stolce
08. 09. Krušné hory: Potůčky – Horská 

naučná stezka
15. 09. Krušné hory: Vandr kolem Kraslic
22. 09. Krušné Hory: Z Fichtelbergu do 

Jáchymova
27. 09. Šumava: Toulky podhůřím Šumavy 

(4 dny)
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

MODELÁŘSKÝ KLUB INFORMUJE
Poslední červencový víkend se na letišti Le-
teckého spolku Hory u Karlových Varů ko-
nala soutěž maket F4C a polomaket F4H dle 
mezinárodních pravidel FAI – Krušnohorský 
pohár. V pátek přivítala přijíždějící soutěžící 
duha nad letištěm snad jako příslib pěkného 
počasí. První den začal maratonem tzv. sta-
tických hodnocení, kde se modely hodnotí 
z hlediska podobnosti s předlohou, složitosti, 
čistoty provedení stavby a věrnosti barevné 
úpravy povrchu. Mezitím již první soutě-
žící předváděli své stroje ve vzduchu. Létá 
se sestava z povinných a volitelných prvků 
dle volby pilota. Rozhodčí hodnotí – bodují 
provedení jednotlivých prvků.

Po dvou dnech soutěžení byly známy vý-
sledky. V maketách F4C zvítězil David Kopal 
z LMK Černohorsko s Curtissem AT-9 Jeep, 
druhý byl Pavel Fencl z LMK Řež u Prahy 
s Knollerem CII. V polomaketách F4H zvítě-
zil jako již tradičně Jan Doubrava z LMK Pav-
líkov s Lavočkinem La-7.

Letošní ročník byl výjimečný tím, že při-
vítal kompletní českou reprezentaci, která 

nedávno obhájila zlato v týmech v kate-
gorii F4H na MS ve Švýcarsku. Také jsme 
viděli létat mistra světa F4H z roku 2014 
Davida Kopala a  maketářskou legendu 
Pavla Fencla, který byl zlatý v roce 1998 
v kategorii F4C.

Kompletní výsledky jsou k dispozici na 
www.mk02ostrov.wbs.cz

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, 
kteří nás podpořili a  to jmenovitě městu 
Ostrov, Witte Nejdek, Auto-pneu-servis 
H & N Ostrov, pivovaru Hastrman, Letec-
kému spolku Hory, MDDM Ostrov a firmě 
SSV 2000.

MK 02 Ostrov

Osoby mladší 18 let mají vstup na vodní díla povolen
pouze v doprovodu za ně odpovědných dospělých.

www.poh.cz
Cheb       vodní dílo Skalka    (závod Karlovy Vary)
Stanovice     vodní dílo Stanovice   (závod Karlovy Vary)
Březno, Chbany   vodní dílo Nechranice   (závod Chomutov)
Rybniště      vodní dílo Chřibská    (závod Terezín)

Prohlídka vodního díla s výkladem o účelu a historii stavby.

VD Chřibská - vozidlo k prohlídce

Prezentace činnosti vodohospodářských laboratoří, ukázky činností, prohlídka mobilního pracoviště.

VD Nechranice - stanoviště u vstupní brány MVE

Prezentace činnosti vodohospodářského dispečinku, ukázka měřicích zařízení, přístrojů, programů a vybavení.
PROGRAM:

09:00 - 16:00 hodin

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
8. září 2018

Povodí Ohře, státní podnik, pořádá

Osoby mladší 18 let mají vstup na vodní díla povolen
pouze v doprovodu za ně odpovědných dospělých.

www.poh.cz
Cheb       vodní dílo Skalka    (závod Karlovy Vary)
Stanovice     vodní dílo Stanovice   (závod Karlovy Vary)
Březno, Chbany   vodní dílo Nechranice   (závod Chomutov)
Rybniště      vodní dílo Chřibská    (závod Terezín)

Prohlídka vodního díla s výkladem o účelu a historii stavby.

VD Chřibská - vozidlo k prohlídce

Prezentace činnosti vodohospodářských laboratoří, ukázky činností, prohlídka mobilního pracoviště.

VD Nechranice - stanoviště u vstupní brány MVE

Prezentace činnosti vodohospodářského dispečinku, ukázka měřicích zařízení, přístrojů, programů a vybavení.
PROGRAM:

09:00 - 16:00 hodin

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
8. září 2018

Povodí Ohře, státní podnik, pořádá

Foto: Knoller C II Pavla Fencla
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KULTURNÍ AKCE

50. dětský filmový a televizní festival 
Oty Hofmana dostojí tradici i jménu
Rok utekl jako voda a  za měsíc se opět 

„otevřou brány“ Dětského filmového a te-
levizního festivalu Oty Hofmana. A  ne-
bude to ročník ledajaký. Ostrovský svátek 
dětí a filmařů se dočkal svých padesátých 

„narozenin“.

Padesát let je dlouhá doba. Aby kul-
turní akce vydržela tak dlouho, musí mít 
dobrý základ, spoustu nadšených orga-
nizátorů i  podporovatelů. V  neposlední 
řadě stále nové nápady, které pomohou 
tzv. držet krok s  dobou. Mimořádnou 
roli zde sehrál technický pokrok, který 
otevřel nepřeberné možnosti trávení vol-
ného času, a především rozšířil možnosti 
konzumace mediálního obsahu. Kino ale 
přesto zůstalo důležitou součástí kultur-
ního života – jako příležitost pro společné 
sledování uměleckého díla a s ním spojené 
sdílení zážitku a emocí.

Právě proto i nadále základem festivalu 
zůstávají soutěžní i  nesoutěžní projekce. 
Kromě toho, že děti sledují nové filmy, které 
pro ně byly natočeny za poslední rok, je to 
příležitost, kdy filmoví tvůrci mohou kromě 
vlastního díla sledovat také reakce publika 
a posoudit, jak film na diváka působí neboli 
jak funguje. Velmi oblíbené jsou následné 
debaty diváků s tvůrci. Stejně důležitá je 
ale také řada doprovodných akcí. Jejich cí-
lem je zabavit a pokud možno inspirovat 
diváky ve věkovém rozmezí od dětí z ma-
teřských škol přes školáky, středoškoláky až 
po rodiče a prarodiče. Podrobný program 
přineseme v říjnovém vydání Ostrovského 
měsíčníku. Již dnes můžete navštívit zcela 
nový festivalový web na adrese www.festi-
valostrov.cz, který lze bez problémů prohlí-
žet i pomocí mobilního telefonu. Vybrané 
filmy nebo jiné pořady si můžete zakoupit 
on-line pomocí obvyklého rezervačního 
systému. Pokud chcete ještě více pronik-
nout do festivalového dění a tak trochu i do 
zákulisí, sledujte festivalový Facebook na 
adrese www.facebook.com/festivalostrov.

NAROZENINOVÁ TALKSHOW
Protože jsme chtěli, aby se narozeninové 
oslavy mohlo zúčastnit co nejvíce zá-
jemců z  řad příznivců ostrovského festi-
valu, rozhodli jsme se připravit akci nejen 
pro školáky a festivalové hosty, ale i pro 
širokou veřejnost. Touto akcí je Naroze-
ninová talkshow v úterý 9. října od 20.00 
hod., v rámci které vystoupí nejznámější 
osobnosti z oblasti filmové tvorby pro děti. 
Již dnes můžeme prozradit, že se můžete 
setkat s  Václavem Vorlíčkem, Zdeňkem 
Troškou, Pavlem Novým a  dalšími zná-
mými osobnostmi, jejichž jména budeme 
představovat na výše uvedených komuni-
kačních kanálech. Moderování pořadu se 
ujme náš tradiční a oblíbený moderátor 
Petr Vacek.

Pevně věříme, že se ostrovský festival do-
žil svého jubilejního výročí v dobré kondici. 
Je na nás, jakou budoucnost mu společně 
připravíme. Věřím, že bude minimálně 
stejně úspěšná, jako minulost a současnost.

Za realizační tým Marek Poledníček, 
emeritní ředitel festivalu
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KDE SE VZAL KLUB MARTIN
Zářijová panelová výstava ve Dvoraně os-
trovského zámku i v letošním roce plynule 
navazuje na 50. dětský filmový a televizní 
festival Oty Hofmana. Zatímco předchozí 
výstavy byly věnovány přímo osobnosti Oty 
Hofmana i jeho blízkým spolupracovníkům, 
ta letošní se zaměří na rok 1967, kdy byl 
založen Filmový klub Martin, který se stal 
předzvěstí vzniku Národní filmové přehlídky 
v Ostrově a později Dětského filmového a te-
levizního festivalu. Výstava také připomene 
filmovou postavu detektiva Martina, kterou 
ztvárnil Jaroslav Vízner, a po kterém děti svůj 

klub pojmenovaly. Jaroslav Vízner se v roce 
1967 stal čestným hostem právě jako hlavní 
představitel této role a to společně s Otou 
Hofmanem, autorem scénářů o  mladém 
nadšenci, který se rozhodl chránit děti před 
nástrahami dospělého světa, i  režisérem 
těchto filmu Milanem Vošmikem.

Na vernisáž výstavy za účasti Jaroslava 
Víznera a dalších hostů Vás zveme 20. září 
od 17 hodin do Dvorany ostrovského 
zámku.

Eliška Failová, 
Dům kultury Ostrov

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ 
ŠKOLA OSTROV  – 
KALENDÁŘ AKCÍ
10. září Dům kultury Ostrov
17:00 derniéra inscenace (premiéra 
26. 4. 2017)

AZHER
Hraje soubor HOP-HOP:
Azher, třináctka: Karolína Joo
Dárce: Antonín Valenta
Hrají a vytvářejí obrazy:
Jednička: Jana Ďuržová
Dvojka: Štěpán Liška
Jonas, čtrnáctka, bratr Azher: Jan Roháč
Pierre, třináctka: Tadeáš Novák
Ben, třináctka: Vít Bauchner
Lily, dvanáctka: Lucie Ratajčáková
Katya, dvanáctka: Hedvika Navrátilová
Instruktorka: Sára Weithalerová
Předsedkyně rady starších: Sára Horčičková
Vnitřní hlasy: Hedvika Navrátilová, Tadeáš 
Novák
Výroba loutky: Ondřej Šulc, Lukáš Lerch
Scénografie: HOP-HOP
Střih hudby: Irena Konývková
Režie: Irena Konývková
Vstupné je dobrovolné, studenti Studia 
pro seniory ZUŠ Ostrov mají vstup zdarma

MIMO OSTROV
22. září – Karlovy Vary
Vzbuďme Vary – oživení lázeňské zóny na 
Mlýnské Kolonádě a v okolí Staré louky
Soubor HOP-HOP pod vedením Ondřeje 
Šulce

Foto: DK Ostrov rok 1967, soukromý archiv Jaroslava Víznera
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NEKLIDNÁ HRANICE
historie a pozvánka na přednášku
Květnové číslo Ostrovského měsíčníku 
přineslo krátký článek o vzniku posádky 
a  odvážném veliteli hraničářského pra-
poru 5 v našem městě. S ohledem na záři-
jové události před 80 lety je nyní na místě 
přiblížit činnost těchto odvážných mužů 
v  uniformách československé armády 
s hlavou psa na límci.

Druhá polovina září 1938 proměnila 
blízkou hranici doslova ve válečnou zónu. 
Příznivci Konráda Henleina, kteří po ne-
zdařeném zářijovém puči uprchli do Ně-
mecka, zaútočili se zbraněmi v  rukou 
v  řadách sudetoněmeckého Freikorpsu 

na vše české na hranicích. Terčem útoku 
se staly především celnice, četnické sta-
nice, ale ušetřeny nebyly ani školy, domy 
a  byty Čechů a  německých antifašistů. 
Proti těmto nenadálým přepadům hra-
nic stáli v první linii obránci z řád Stráže 
obrany státu. Těmto roztroušeným jed-
notkám po celé hranici, jejichž páteř tvo-
řili především příslušníci finanční stráže, 
vyráželi na pomoc především vojáci os-
trovské posádky.

Přes torzovitost archivních pramenů 
se dodnes dochovalo jedno z hlášení ve-
litele Františka Bogataje, které popisuje 

ozbrojený přepad hranice nedaleko Bo-
žího Daru. Stanoviště vojenské hlídky 
na kótě 1010 bylo od ranních hodin 
pod německou palbou. Výstřely z kulo-
metů a pušek zněly v celém okolí. Boží 
Dar byl ale ubráněn. Takové štěstí ovšem 
neměl Český Mlýn, kam se armáda ne-
stačila dostat. Nejprve přišel 17. září oje-
dinělý útok v podobě granátu, který vy-
buchl v zahradě celnice. Následující den 
ozbrojený dav překonal hraniční závoru 
a hrstka obránců musela nadobro ustou-
pit až do 10 kilometrů vzdálených Mys-
liven, kde zaujala nové bojové postavení. 
Vojáci z Ostrova museli také opakovaně 
zasahovat v Českém Wiesenthalu (dnes 
Loučná pod Klínovcem). První německé 
kulky dopadaly na zdejší celnici 17. září. 
Další přiletěly 22.  září. Největší bojový 
střet, který se dostal i do tehdejších no-
vin se odehrál na vyvýšině nad Louč-
nou 27. září. Freikorps zaútočil v 15:00 
na československá obranná postavení. 
Těžký boj trval zhruba dvě a půl hodiny 
do doby, než dorazila četa motocyklistů 
z ostrovské posádky. Na straně útočníků 
zůstali 3 mrtví, jeden lehce raněný a je-
den z útočníků byl vojáky dokonce zajat.

Máte-li zájem dozvědět se více o naší 
neklidné hranici v září 1938, rád bych Vás 
pozval na moji přednášku, která se usku-
teční 4. října 2018 od 17:00 v podkrovní 
expozici zámku Ostrov.

Josef Macke, Ostrov
Použité prameny: Josef Macke, 

Morový rok 2. díl Karlovarsko, Cheb 2017Foto příslušníků finanční stráže na Českém Mlýně 4. 6. 1938 z rodinné sbírky poskytla Bohumila Dřevěná

OSUDOVÉ OSMIČKY 
VE DVORANĚ
Ve Dvoraně ostrovského zámku si můžete 
až do 26. října prohlédnout panelovou vý-
stavu OSUDOVÉ OSMIČKY OSTROVA. Fo-
tografie přibližují dění v Ostrově v osudo-
vých letech 1918, 1938, 1948 a 1968. Expo-
zice se nachází v prostoru před bufetem a je 
volně přístupná v době návštěvních hodin 
Městského úřadu Ostrov.

POHLED DO HISTORIE
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PROJEKTY A SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ 
UMĚLECKÉ ŠKOLY OSTROV
Jak byla vnímána inscenace souboru HOP-

-HOP na festivalu Jiráskův Hronov ještě 
v  době psaní tohoto článku není jasné. 
Do uzávěrky by se to snad dalo zjistit, ale 
soubor HOP-HOP se o  prázdninách ne-
zabýval jen vlastními úspěchy. Naopak 
během prázdnin se dvě skupiny souboru 
činili v navazování dalších mezinárodních 
spoluprací.

Nejstarší skupina souboru pod vede-
ním Ireny Konývkové se zúčastnila festi-
valu „Shine the light on“ v britském Wol-
verhamptonu. Festival byl druhou částí 
tříleté výměny mezi soubory z  Central 
Youth Theater z  Wolverhamptonu, Thea-
terpädagogische Zentrum z  italského Bri-
xenu a  ostrovským HOP-HOP. Tématem 
festivalu bylo, jak napovídá název – „Posviť 
si“ nebo „Rozsviť“ a HOP-HOP tu hrál insce-

naci „Běž, chlapče, běž!“ inspirovanou tímto 
vybraným tématem. Během festivalu bylo 
zároveň vybráno poslední téma výměny: 

„Solution/Řešení“. Řešení tak bude i téma-
tem dalšího festivalu Soukání Ostrov, které 
se bude konat od 1. do 5. května 2019 a na 
které se nyní už mohou hlásit domácí i za-
hraniční soubory.

Druhá nejstarší skupina pod vedením 
Ondřeje Šulce pobývala na přelomu čer-
vence a srpna na příměstském táboře ro-
dinného centra v  Oberwiesenthalu. Čas 
jsme využili nejen ke zdokonalování obec-
ných divadelnických dovedností a k team-
buildingu skupiny, ale i k výrobě nové ins-
cenace, která bude dramatizací (nebo bude 
inspirována) Čapkovou Válkou s Mloky.

Kromě času na výrobu inscenace se člen 
a členky souboru účastnili dílen nabízených 

v rámci programu, jako bylo košíkářství, we-
llnes nebo výroba marmelád, octů a poma-
zánek z místních bylinek a ovoce. Denně 
jsme byli také zodpovědní za organizaci 
jazykově motivovaných her, písní a  diva-
delních etud, které měly za úkol seznámit 
německy mluvící děti se základními pojmy 
z češtiny a české děti naopak s německými 
slovíčky. Závěrem vznikla krátká inscenace 
knihy Philippa Wichtenberga „Bin ich klein?“ 
s titulní rolí Gvendy Chochelové a rolemi 
zvířat Jindry Tegdy, Terky Horčičkové, Páťi 
Dvořákové a Julči Kromkové.

I v této spolupráci bychom chtěli pokra-
čovat a prozatím jsme se domluvili na ad-
ventní repríze loňské inscenace vánočního 
představení Útěku do Egypta přímo v ro-
dinném centru.

ZUŠ Ostrov

PROSTOR PRO VAŠE NÁZORYHYDE PARK
Příspěvky v této rubrice jsou zveřejněny v původní podobě – bez korekcí.

JIŽ 140 LET S VÁMI

Ing. Josef Železný
starosta

Ilona Leupold
místostarostka

Michal Bureš
zastupitel, předseda odborů

TRADICE - ZKUŠENOSTI - SOLIDARITA

A5 Ostrovsky měsíčník 2018.indd   1 14.08.2018   9:43:26

inzerce
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PRODEJ SLEPIČEK

PRODEJ: 25. ZÁŘÍ a 21. ŘÍJNA 2018
OSTROV – u čerp. st. 
BENZINA v 16.00 hod.

Červený Hrádek prodává slepičky typu 
Tetra hnědá a Dominant ve všech 
barvách a slepičky Green Shell – typu 
Arakauna. Stáří 14–19 týdnů. Cena 
159–195 Kč/ks

Výkup králičích kožek – 
cena dle poptávky. 
Informace: Po–Pá od 9.00 do 16.00 hod. 
Tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

Cvičenky děkují
V červenci oslavila paní Milena Smolová 
v plné síle 80 let. I přes svůj věk stále aktivně 
cvičí a nejen to, vede cvičení žen SPV (Sport 
pro všechny) 2x týdně na 5. ZŠ Myslbekova.
Za vedení SPV i za všechny cvičenky minulé, 
současné i budoucí jí děkujeme za dlouho-
trvající činnost. Její „ženy“ na ní nedají do-
pustit. Přejeme jí všechno nejlepší, mnoho 
sil a elánu do příštích let.

Vlasta Lukášová, 
předsedkyně oddílu SPV TJ Ostrov

PODĚKOVÁNÍ ZA 
PODPORU
Ostrovské středisko TyfloCentra Karlovy 
Vary, o. p. s. děkuje všem ostrovským 
občanům za podporu našeho projektu 
HAPTIKOU (HMATEM) K  POZNÁNÍ 
a za každý vhozený žeton na ostrovské 
pobočce Tesca v programu Vy rozhodu-
jete, my pomáháme.

Díky Vašim 17997 hlasům jsme v letoš-
ním roce zvítězili a v červenci převzali šek 
na 30 000 korun, který bude použit na ná-
kup kreativního materiálu pro haptické 
(hmatové) dílny.

Výsledkem našeho projektu bude vý-
stava výrobků ostrovských zrakově po-
stižených klientů, která se uskuteční na 
podzim příštího roku v Oranžerii Měst-
ské knihovny Ostrov.

Pavlína Lišková, 
ředitelka TyfloCentra

SVĚTLO KADAŇ POMÁHÁ
Světlo Kadaň je nestátní nezisková or-
ganizace, která od roku 2009 poskytuje 
terénní program v  Karlovarském kraji 
a nabízí poradenství a pomoc např. lidem 
žijícím v sociálně vyloučených lokalitách 
a osobám bez přístřeší. Touto cestou se 
s Vámi, čtenáři, chceme podělit o příběh 
jednoho Vašeho spoluobčana, říkejme 
mu třeba Jindřich, kterému se podařilo 
díky naší podpoře a pomoci zlepšit svou 
životní situaci.

Pan Jindřich žil na ubytovně a pobíral 
dlouhodobě pouze dávky hmotné nouze. 
Jeho zdravotní stav není dobrý, dlouho-
době byl hospitalizován v  nemocnici 
a  neměl požádáno o  dávky pro osoby 
se zdravotním pojištěním, na které měl 
s ohledem na zdravotní stav nárok. Do-

mluvili jsme se na spolupráci a začali jsme 
intenzivně pracovat na zlepšení jeho situ-
ace. Společně jsme probrali možnosti po-
moci. Prvním krokem bylo vyřízení všech 
dávek, na které měl vzhledem ke svému 
zdravotnímu stavu nárok. Poté jsme spo-
lečně podali žádost o invalidní důchod. 
Dávky byly přiznány, invalidní důchod 
také a okamžitě se Jindřichův život změ-
nil k lepšímu. Například si z peněz, které 
získal, pořídil kompenzační pomůcky, 
které mu výrazně ulehčily život. Posled-
ním krokem k úspěšnému zakončení naší 
spolupráce bylo nalezení nového vhod-
ného bydlení. S naší pomocí se Jindřich 
přestěhoval na místo, kde má zajištěnou 
potřebnou péči a odpovídají podmínky 
pro kvalitní život.

Chtěli jsme se s  Vámi podělit o  část 
naší práce, která dává naději i ostatním 
lidem. Poskytování našich služeb je bez-
platné a  může se na nás obrátit každý, 
kdo se ocitne v nepříznivé životní situaci. 
Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám po-
můžeme.

Pavla Tumpachová, 
pracovnice v sociálních službách

Světlo Kadaň, zapsaný spolek

PETICE NENÍ ŘEŠENÍ
V Ostrovském měsíčníku jsem zazname-
nal článek o  petici, která je proti vybu-
dování klidové zóny na místě bývalé trž-
nice. Hlavním argumentem je zde to, že 
na určeném místě bude hluk. Bude zde 
místo lákající občany, kteří nerespektují 
noční klid. Ti v  současné době narušují 
klid na Mírovém náměstí. Proti petici nic 
nemám, ale není lepší řešit příčinu a zajis-
tit na Mírovém náměstí klid a pořádek? 
Neměli bychom ustupovat těm, kteří si 
neváží zvelebeného centra města, které 
nás reprezentuje a je určené ke společen-
ským akcím, odpočinku našich seniorů 
a maminek s kočárky. Nerezignujeme na 
klid a pořádek v těchto místech! Mnozí 
by uvítali, stejně jako já klidovou zónu se 
stromy a hřištěm např. na petangue, než 
další parkoviště. Cílem každého města 
by mělo být nepropustné plochy elimi-
novat. Vysoký podíl betonových ploch 
zapříčiňuje narušení přirozeného klimatu 
ve městě, přispívá k  vyšším teplotám 
v  letním období a podporuje výskyt re-
spiračních onemocnění. Dešťová voda je 
odvedena rychle do kanalizace a  nemá 
šanci vrátit se zpět do přirozeného kolo-
běhu. Následně bývá příčinou zatopení 

sklepů v částech města, kde již kanalizace 
množství vody není schopna pojmout. 
I z  těchto důvodů bychom neměli ustu-
povat opakovaně určité skupině lidí, která 
nezná slušné chování a obsazuje centrum 
města. Již dlouhodobě se mi nelíbí situace 
na Mírovém náměstí týkající se pořádku 
a  bezpečnosti. Odkládáním řešení, ni-
komu neprospějeme a podle mne, je po-
třeba to řešit. Uvedená petice současnou 
situaci určitě nevyřeší. Je potřeba připra-
vit plán, jak zajistit pořádek v uvedené lo-
kalitě. Jedině tak se do centra města vrátí 
klid a pohoda a stane se odpočinkovým 
místem pro ostrovské občany. Státní poli-
cie ve spolupráci s Městskou policií, musí 
zajistit fungování takovéto zóny. Městská 
policie má asistenty prevence kriminality 
a  ti by měli řešení problémů napomoci. 
Je potřeba otevřít místo i slušným lidem. 
Vysázením stromů, zvýšíme počet zeleně 
v  našem městě, což si Ostrov určitě za-
slouží. Ne nadarmo nám závidí Karlovy 
Vary údržbu zeleně, která se letošní rok 
velmi zlepšila. Neměli bychom usnout na 
vavřínech, ale právě naopak rozvíjet naše 
město a jeho klidové zóny.

Vladimír Kříž ml.



23www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz

KŘÍŽOVKA

TAJENKA KŘÍŽOVKY 
O CENY
Vážení čtenáři,
správné znění tajenky křížovky z minulého 
čísla je SRPNOVÉ UDÁLOSTI PŘED PADESÁTI 
LETY. Z úspěšných luštitelů byl vylosován pan 
František Havel, který obdrží dvě volné vstu-
penky na představení SELSKÉ BOUŘE V OST-
ROVĚ – večerní prohlídka starého města v po-
dání Pouličního divadla Viktora Braunreitera 

– 7. září. Srdečně gratulujeme.
Tajenku křížovky z tohoto čísla zašlete nej-

později do 10. září na: mesicnik@ostrov.cz; 
případně doručte do podatelny MěÚ Ostrov, 
Jáchymovská 1 v zalepené obálce, označené 

„Ostrovský měsíčník“. Vždy prosím uveďte 
celé své jméno a kontakt na vás. Ze správných 
odpovědí opět vylosujeme výherce, který 
získá vstupenky na některou z kulturních akcí 
Domu kultury Ostrov. Jméno výherce zveřej-
níme v Ostrovském měsíčníku. Redakce mě-
síčníku Vám děkuje za zájem o křížovku a přeje 
příjemné chvíle při luštění.

Tvorbu křížovky zajišťuje grafická společ-
nost Alfasoft s. r. o.

Půjčíme Vám
od 5 do 50 000 Kč

Volejte obchodního zástupce

727 895 461
rpsn 195.34%

INZERCE

inzerce
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