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POZVÁNKA NA 50. ROČNÍK FOH
Vážení čtenáři,
rád bych pozval všechny příznivce dět-
ského filmu a zábavy pro děti i dospělé na 
jubilejní 50. ročník Filmového a televizního 
festivalu Oty Hofmana, který bude letos za-
hájen v neděli 7. října večerním lampiono-
vým průvodem.

V průběhu několika dnů bude festival vy-
bírat v tradiční soutěži ten nejlepší ze sedmi 
nominovaných dětský filmů, nově také 
scénářů, a  celá přehlídka bude doplněna 
opravdu bohatým doprovodným progra-
mem.

Letošní novinkou není jen nová festi-
valová cena Ostrovský dudek, ale zejména 
hojná účast známých českých youtuberů 
a zpěváků superstar, kteří rámci doprovodné 
části letošního festivalu vystoupí zejména 
pro dětské a  náctileté diváky. V  Ostrově 
tedy během festivalu můžete potkat you-
tubera Datla, Mínu, rappera Denise Kubika 
nebo stříbrnou superstar Elišku Ruskovou 
a mnoho dalších více či méně známých you-
tuberů, herců, režisérů a umělců. Přestože je 
festival určen hlavně dětem, nezapomínáme 
ani na ty dříve narozené, kteří mohou navští-
vit divadelní představení Drobečky z perníku, 
nebo filmovou „retro-projekci 40+“ na Vejš-
kovce. Kulturní lahůdkou jistě bude koncert 
Václava Hudečka, jehož housle se rozezní 
v kostele Zvěstování panny Marie.

K  výročí festivalu, na kterém připome-
neme jeho celých 50 let, je připravena vzpo-
mínková večerní talk show, na níž se sejdou 

hosté, pro které festival v Ostrově byl a je vý-
znamnou součástí uměleckého života. Po-
kud i vy chcete zavzpomínat a připomenout 
si předchozích 50 let festivalu, jste srdečně 
zváni.

Kompletní program festivalu najdete na 
www.festivalostrov.cz

Závěrem chci poděkovat zejména městu 
Ostrov, ale i dalším partnerům, patriotům 
a nadšencům za to, že FOH již takřka 50 let 
podporují a dětskému filmu fandí. Věřím, že 
tuto podporu zachovají i dalším ročníkům 
a fanclub festivalu se opět rozroste.

Snažíme se, aby letošní 50. ročník byl v ně-
čem trošku tradiční a v něčem trošku nový. 
Jen když festivalové akce navštívíte, přesvěd-
číte se, jak se nám to povedlo. Dejte nám pak 
vědět, co vás potěšilo, překvapilo, nebo při-
dejte tip na to, co byste příští rok rádi viděli 
v programu.
Těšíme se na Vás.

Miroslav Očenášek, 
ředitel Domu kulltury Ostrov

a organizační tým 50. FOH

INFORMACE O VYDÁNÍ

Ostrovský měsíčník vydává město Ostrov
se sídlem Městský úřad Ostrov, Jáchymovská 1, 
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nedostanou měsíčník na svou adresu do 5. dne 
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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 listopadového čísla je 10. října. 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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OSTROV PŘISPĚJE DO VEŘEJNÉ SBÍRKY NA 
POMOC ZADLUŽENÉ OBCI PRAMENY
Rada města odsouhlasila na svém jednání 
3. září poskytnutí finančního daru ve výši 11 
tisíc korun do veřejné sbírky na pomoc za-
dlužené obci Prameny v Karlovarském kraji.

Tuto celostátní solidární sbírku vyhlásilo 
Sdružení místních samospráv České repub-
liky (SMS ČR) k příležitosti stého výročí za-
ložení Československa.

Cílem sbírky je pomoci obci, která se 
dostala do neřešitelné situace kvůli kra-
chu projektu na výstavbu stáčírny mine-
rální vody, již více než deset let postupně 
dluh splácí, avšak nemá šanci jej zvládnout 
sama. Záštitu nad sbírkou, která bude trvat 
do letošních Vánoc, převzal předseda Po-
slanecké sněmovny Parlamentu ČR Radek 
Vondráček. Pokud by každá obec přispěla 
částkou 11 tisíc korun, dluh by byl splacen.

SMS ČR vyzvalo všechny obce v  ČR, 
aby na svých posledních zasedáních 

obecních a  městských zastupitelstev 
schválily svůj finanční příspěvek do ve-
řejné sbírky. Peníze budou shromažďo-
vány na transparentním účtu a  po ko-
munálních volbách a  ustavení nového 
vedení obce Prameny SMS ČR zveřejní, 
jakým způsobem sbírka pomohla obci 
Prameny a jejím občanům.

Veřejná sbírka byla vyhlášena dle zákona 
č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách. Spl-
nění zákonných podmínek pro její konání 
osvědčil Krajský úřad Zlínského kraje.

Číslo transparentního účtu sbírky na 
obec Prameny je 226 590 568/0600.

Obcím postačuje převést darovanou 
částku na uvedený účet a založit do svého 
účetnictví „Oznámení Krajského úřadu 
Zlínského kraje o splnění zákonných pod-
mínek veřejné sbírky“.

red
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dnes bych vás chtěl informovat o  ne-
ustále vzpomínané kauze Dopravního 
podniku Ostrov, s.r.o., která je z 50% vlast-
něna městem, a sice o působení jednatele, 
nominovaného za naše město pana Mi-
lana Matějky. Ten dodnes není schopen 
vysvětlit některé finanční operace prove-
dené v této obchodní společnosti a cítí se 
ukřivděn, má-li na dotazy odpovídat. Do 
nebe volající je např. vyplacení roční od-
měny jednatelům bez toho, aby to bylo 
projednáno a následně schváleno Valnou 
hromadou společnosti. Na vyplacení této 
odměny stačilo pouze rozhodnutí pana 
Čekana!

Chtěl bych také zdůraznit, že z pátku 
na sobotu, tedy z 30. 6. 2017 na 1. 7. 2017, 
kdy bez oznámení přestal Dopravní pod-

nik Ostrov s.r.o. provozovat službu, byl 
městu znemožněn internetový přístup 
k  materiálům o  hospodaření této spo-
lečnosti a  to doposud trvá. Také pova-
žuji za problematickou, panem Čekanem 
zadanou zakázku na zhotovení 7 500 ks 

jízdních řádů pro tuto soukromou spo-
lečnost, kterou platilo město, tedy z ve-
řejných peněz. Tyto jízdní řády byly vy-
dány s platností na tři měsíce a město za 
ně zaplatilo 218 tis. Kč. A  jak bylo také 
na zasedání ZM konstatováno, dělené 
odměňování řidičů budí podezření na 
krácení daní.

Ale to je již minulost a doufám, že lidé 
podobného smýšlení o  nakládání s  fi-
nančními prostředky města, již od ob-
čanů Ostrova nedostanou důvěru, a ne-
podaří se jim dostat zpět na posty, které 
by jim umožňovaly podobně nekompe-
tentně rozhodovat. Jejich populistická 
prohlášení v průběhu volební kampaně 
však na sebe nedají dlouho čekat.

Josef Železný, 
starosta města Ostrov

V ZÁMECKÉM PARKU BYL VYSAZEN STROM 
OLGY HAVLOVÉ
4.  září byl v  zámeckém parku v  Ostrově, 
v blízkosti Oranžerie Václava Havla vysazen 
strom Olgy Havlové. Akci inicioval a připra-
vil Dům kultury Ostrov ve spolupráci s měs-
tem Ostrov. Ostrov se tak zapojil do rozsáh-
lého projektu Výboru dobré vůle – Nadace 
Olgy Havlové, v rámci něhož je postupně 
v tomto roce ve městech České republiky 
vysázeno 85 stromů.

Jde o  připomínku 85. výročí narození 
nejen bývalé první dámy našeho státu, ale, 
jak na místě připomněla ředitelka výboru 
Monika Granja, osobnosti, která celý život 

aktivně podporovala začlenění znevýhod-
něných lidí zpět do společnosti.

Magnolii  – strom Olgy Havlové sym-
bolicky zasadili ředitelka Výboru dobré 
vůle  – Nadace Olgy Havlové Monika 
Granja a starosta města Ostrov Josef Že-
lezný. Poté společně odhalili pamětní 
desku se jménem Olgy Havlové. Požehná-
ním stromu i lidem akt uzavřel páter Ma-
rek Bonaventura Hric. Atmosféru malé 
slavnostní chvíle před palácem princů 
(městská knihovna) zpříjemňovala violi-
stka Eva Mokrá.

red
„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou 
existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo 
duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají 
jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří 
se ocitli v nouzi, nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ 
Olga Havlová

POZVÁNKA NA 
KONFERENCI INTERNETEM 
BEZPEČNĚ
25. října se v Karlových Varech v hotelu Ther-
mal uskuteční odborná konference s názvem 
INTERNETEM BEZPEČNĚ 2018. Konference 
navazuje na úspěšný loňský ročník a přinese 
účastníkům nejnovější informace ze světa 
bezpečnosti informačních a komunikačních 
technologií. Program konference je sestaven 
jak pro odbornou veřejnost (pro ředitele škol, 
pedagogy, preventisty, psychology, vychova-
tele, osoby pečující o děti v dětských domo-
vech a SOS vesničkách atd.), tak i pro širokou 
veřejnost (pro rodiče, prarodiče, pěstouny 
atd.). Přednášet budou uznávaní odborníci 
z oblasti kybernetické bezpečnosti.

Přednášky budou zaměřeny na aktuální 
hrozby kybernetického světa, především jak 
je rozpoznat, jak se jim bránit a jak je případně 
řešit a to ať v rámci školního prostředí nebo 
prostředí běžného uživatele

Celý program bude obohacen o  prak-
tické ukázky stávajících i nejnovějších tech-
nologií.

Vstup na konferenci je pro účastníky 
zdarma. Akce se koná v  9  – 18 hodin. Je 
nutné se registrovat na www.internetem-
bezpecne.cz

Přijďte načerpat aktuální informace 
o tom, jak ochránit v dnešní složité a ne-
lehké době Vaše děti.

Foto: ředitelka Výboru dobré vůle – 
Nadace Olgy Havlové Monika Granja, 

starosta města Ostrov Josef Železný

Foto: violistka Eva Mokrá, 
páter Marek Bonaventura Hric
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZÁMKU OSTROV 
PŘILÁKAL STOVKY NÁVŠTĚVNÍKŮ
Na 350 návštěvníků si v  neděli 9.  září 
prohlédlo prostory ostrovského zámku. 
V rámci akce pořádané jako součást Dnů 
evropského dědictví (EHD) se zájemci vy-
dali po stopách historie i současnosti, která 
se v rozlehlém sídle města Ostrov a měst-
ského úřadu úspěšně snoubí.

Až do 13 hodin atmosféru dne otevře-
ných dveří zpříjemňovala hudba komor-
ního Tria Piacere. V rámci návštěvy zámku 
si ve Dvoraně zazpíval i  pěvecký sbor 
z Oberwiesenthalu.

Obyvatelé Ostrova i  turisté z  různých 
částí republiky využili možnosti dozvědět 
se stručně o historii zámeckého komplexu 
a  poté si prohlédnout zmodernizované 
prostory. Historie na návštěvníky dýchla 
zejména v  pracovních i  reprezentačních 
místnostech vedení města, kde se jich ujali 
ostrovští ochotníci v  historických kostý-
mech. V doprovodu mnicha pak skupinky 
návštěvníků pokračovaly do dalších částí 
zámku.

Prvních 300 návštěvníků obdarovala 
u  vstupu do zámku Franziska Sybilla Au-
gusta malou pamětní placičkou s tématem 
klášterního areálu a  vyobrazením prin-
cezny. Suvenýr jako dárek se stal při dnech 
otevřených dveří tradici, pokaždé je vyob-
razen jiný historický ostrovský motiv. Ná-
vštěvníci přicházeli průběžně, ti poslední to 
stihli dvě minuty před uzavřením zámku – 
a na ty, kteří v pořadí pátý den otevřených 
dveří nestihli, se těšíme příští rok.

red

Plán vysílání – říjen 2018
4. října | 18:00
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis + Policejní 

zpravodajství
 · Pořad: Kulturní měšec
 · Pořad: Archiv KT

11. října | 18:00
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis + Policejní 

zpravodajství
 · Pořad: S-MIX

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

24. října | 13:00
 · Přímý přenos jednání Zastupitelstva 

města /termín může být změněn/

25. října | 18:00
Záznam jednání Zastupitelstva města /ter-
mín může být změněn/

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 
(v případě Zastupitelstva středa od 13.00 h.).
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

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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VEDENÍ MĚSTA OSTROV 
PŘIVÍTALO LETOŠNÍ PRVŇÁČKY
V pondělí 3. září opět zasedli do lavic žáci 
školou povinní. Zvláštní pozornost je již 
tradičně věnována malým žáčkům, kteří 
do škol nastupují poprvé. Na počátku 
školního roku je přicházejí pozdravit zá-
stupci města jako zřizovatele základních 
škol.

Prvňáčky v základní škole v Májové ulici 
přišel přivítat starosta města Josef Železný. 
Po krátkém setkání s vedením školy zavítal 
do prvních tříd. Školu, která v tomto roce 
oslavuje 60. výročí svého založení, navště-
vuje bezmála 550 žáků. Na prvním stupni 
se žáci učí v 14 třídách, na druhém pak 
v osmi. Pro prvňáčky se 3. září otevřely dvě 
první třídy.

Základní školu v Myslbekově ulici na-
vštívila tajemnice Městského úřadu Ost-
rov Jana Punčochářová. ZŠ Myslbekovu si 
pro absolvování devítileté povinné školní 
docházky vybralo 523 žáků, kteří se učí na 
prvním stupni v 13 třídách a na druhém 
v 11 třídách. Pro nový školní rok 2018 / 
2019 byla otevřena jedna přípravná třída.

Nové žáčky v základní škole v Masary-
kově ulici přišel pozdravit člen Zastupitel-
stva města Ostrov Marek Poledníček. ZŠ 
Masarykovu od nového školního roku 
navštěvuje 520 žáků, a to v osmi třídách 
prvního a ve 12 třídách druhého stupně. 
Prvňáčci tu zaplnili dvě třídy.

red

INFORMACE K VÝMĚNĚ LAVIČEK 
V LOKALITĚ KOPEC
V rámci projektu bylo v ostrovské lokalitě 
Kopec osazeno 13 volně stojících laviček 
s betonovými patkami. V průběhu pro-
vozní fáze se ukázalo, že zvolené řešení 
není optimální, uživatelé s lavičkami ma-
nipulují, čímž dochází k  jejich neúměr-
nému mechanickému opotřebení. Ne-
pomáhají ani ochranná opatření jako je 
poutání laviček k zemi řetězem. V letních 
měsících dokonce došlo k jejich opakova-
ným krádežím.

Město se proto rozhodlo průběžně na-
hradit všech 13 stávajících laviček novými, 
které budou subtilnější konstrukce a bu-
dou pevně spojeny se zemí (zabetono-
vány). Nové lavičky budou umístěny v zá-
livech podél cest. Vždy bude provedena 

demontáž stávající zámkové dlažby, výkop 
zeminy pro základovou patku, zabetono-
vání základu, dosyp zeminy včetně hut-
nění a podsypu a zpětná pokládka zám-
kové dlažby v původním rozsahu.

Finanční náklady na 1 lavičku byly 4 185 
korun včetně DPH, pořizovací cena nové 
verze lavičky je 7 962 korun.

Cena v  případě náhradní varianty je 
celkem o 49 101 Kč vyšší oproti původní 
realizované variantě. Město provede vý-
měnu laviček průběžně podle toho, jak 
bude prostupně končit životnost jednot-
livých kusů. Město Ostrov o tomto svém 
záměru již písemně informovalo poskyto-
vatele dotace.

red

VEDENÍ MĚSTA SE 
SNAŽÍ O VYŘEŠENÍ 
PROBLÉMŮ 
S HLUKEM 
U RESTAURACÍ
Na základě stížnosti, podané zástupci spo-
lečenství vlastníků jednotek (SVJ) byto-
vého domu Jungmannova 1254, svolal sta-
rosta Josef Železný ke společnému jednání 
zástupce vedení města, městské policie, SVJ 
a majitele restaurace. Jednání se uskuteč-
nilo 29. srpna v sídle města Ostrov.

Důvodem společné schůzky byly opako-
vané stížnosti občanů na hluk v okolí centra 
zábavy Bowling Four-Bowl Ostrov a poru-
šování nočního klidu po 22. hodině.

Ve stížnosti zástupců společenství bytů 
se například uvádí: „Občané bytových 
domů v  ulicích Lidická a  Jungmannova 
v  Ostrově, v  jejichž těsné blízkosti se na-
chází restaurace Bowling bar, jsou po 22. 
hodině rušeni hosty, kteří se zdržují v pro-
storách předzahrádky, jež je součástí Bow-
ling baru.“

Jsou zde připomenuty opakované stíž-
nosti na neúnosný noční hluk a velmi hla-
sité vulgární pokřiky. „Naléhavě žádáme 
Městský úřad Ostrov, Policii České repub-
liky i Městskou policii Ostrov, aby v rámci 
platných zákonů byla neprodleně zjed-
nána náprava,“ uvádí se dále ve stížnosti 
občanů.

V rámci společného jednání zúčastnění 
diskutovali o  možnostech řešení. Velitel 
Městské policie Ostrov Ladislav Martínek 
připomněl opakované problémy s nočním 
hlukem, které strážníci řeší. Uvedl také, 
že letos je stížností víc než v jiných letech, 
což podle něj může být způsobeno velmi 
teplými večery, kdy hosté v restauračních 
předzahrádkách popíjeli a  hlasitě rušili 
noční klid.

Starosta města připomněl, že dozoro-
vat noční život ve městě a zjednávat klid 
je úkolem orgánů jako je městská či státní 
policie. Dále se na jednání s provozovateli 
nočního podniku domluvil, aby zajistili 
ukončení provozu v předzahrádkách v po-
třebnou hodinu.

Připravuje se další společná schůzka, 
tentokrát se všemi provozovateli předza-
hrádek v Ostrově, na které bude stanoven 
postup dle tržního řádu, jehož dodržování 
bude dozorovat městská policie. V případě 
porušení pravidel tržního řádu postoupí 
policisté případ k dalšímu řešení na MěÚ 
Ostrov.

red
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PŘEDSTAVITELÉ OSTROVSKÝCH ŠKOL SE NA ZÁMKU SETKALI 
SE ZÁSTUPCI KRAJSKÉHO ÚŘADU
4. září se v zastupitelském sále ostrovského 
zámku (Městský úřad Ostrov) konala pravi-
delná porada ředitelek a ředitelů organizací 
vykonávajících činnost škol a školských za-
řízení zřizovaných obcemi, spadajících do 
správního obvodu obce s  rozšířenou pů-
sobností Ostrov.

Iniciátorem pracovního setkání byl 
stejně jako v  předchozích letech Odbor 
školství, mládeže a tělovýchovy Krajského 
úřadu Karlovarského kraje. Porady se zú-
častnilo 24 zástupců škol a  školských or-
ganizací ORP Ostrov. V úvodu přítomné 
pozdravila 2. místostarostka města Ilona 
Leupold a poté vystoupil Miroslav Peer, od-
borný krajský metodik z Národního insti-
tutu pro další vzdělávání (NIDV). Přítomné 
seznámil s programy projekty, které NIDV, 
krajské pracoviště Karlovy Vary zajišťuje. 
NIDV všeobecně připravuje a organizuje 
programy dalšího vzdělávání pedagogic-
kých pracovníků pro všechny druhy a typy 
škol v celé ČR, nově se zaměřuje na vzdě-
lávání zaměstnanců přímo řízených orga-
nizací a na vzdělávání pracovníků v oblasti 
zájmového a neformálního vzdělávání.

M. Peer se ve svém příspěvku věnoval 
projektům financovaným z  Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání jako 
je např. Podpora společného vzdělávání 
v pedagogické praxi (APIV II) či Systému 
podpory profesního rozvoje učitelů a ředi-
telů (SYPO).

Dana Martincová z odboru školství, mlá-
deže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlo-
varsko kraje (KÚ KK) připomněla nabídku 
jazykových kurzů a ICT (za nepřítomného 
vedoucího metodika pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků Krajského vzdě-
lávacího centra pro DVPP v Sokolově).

Dále byly prezentovány stěžejní akce 
a programy zastřešované Karlovarským 
krajem – např. program Obědy do škol 
v Karlovarském kraji (zatím bylo podpo-
řeno 37 škol a 263 žáků); oceňování nejú-
spěšnějších žáků v Klášteře premonstrátů 
Teplá 7. listopadu 2018 nebo příprava na 
pořádání Her  IX. zimní olympiády dětí 
a mládeže ve dnech 19. – 24. ledna 2020. 
Olympiádu dětí a  mládeže přivítá Kar-
lovarský kraj vůbec poprvé. O  pořada-
telství 9. ročníku zimní verze se podělí 
města Karlovy Vary, Cheb, Jáchymov, Os-
trov a Boží Dar. Vedle tradičních zimních 
sportů, jako je lední hokej, alpské lyžo-
vání či biatlon se kraje utkají také v  ša-
chu nebo umělecké soutěži v  hraní na 
klávesové nástroje. Slavnostní zahájení 

se uskuteční v KV Aréně v Karlových Va-
rech. Organizátoři očekávají příjezd 1750 
sportovců a trenérů.

Následovala rekapitulace změn ve 
školské legislativě od 1.  září. D. Martin-
cová se také zmínila o dotačních titulech 
pro školní rok 2018/2019, které krajský 
odbor školství administruje – prevence 
rizikového chování dětí a mládeže, škol-
ních soutěží, odborné kvalifikace učitelů 
apod.

Jana Trantinová z odboru školství, mlá-
deže a tělovýchovy KÚ KK uvedla, že dle 
novely školského zákona č. 167/2018 se 
o  rok odkládá nové financování regio-
nální školství. Dále se vrátila k novelám 
školských předpisů, které mají dopad do 
financování vzdělávání  – např. změny 
v  družinách a  také předala přítomným 
ředitelkám a ředitelům metodické rady 
k výkaznictví.

Pracovnice z  Odboru sociálních věcí 
KÚ KK Petra Maněnová a  Iveta Ryšková 
hovořily o problematice záškoláctví (děti 
ohrožené ve smyslu § 6 zákona 359/1999 
Sb., o sociálně-právní ochraně dětí) a no-
vodobého jevu tzv. asistovaného záškolác-
tví ze strany rodičů – jak mají postupovat 
školy v ORP Ostrov, jaké má nástroje odbor 
sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) 
v Ostrově a jakou pravomoc má OSPOD 
na krajském úřadě.
Porady s řediteli škol svolává krajský úřad 
2x ve školním roce. Další porada se usku-
teční po skončení 1. školního pololetí.

redRESCOM s.r.o. – Klínovecká 998, Ostrov – Tel.: 773 690 222 – E-mail: info@rescom.cz – www.rescom.cz
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ZÁZNAMY MĚSTSKÉ POLICIE OSTROV
3. srpna ve 22:30 hodin přijala hlídka 

Městské policie Ostrov oznámení o  muži, 
který leží na chodníku nad schody v Lidické 
ulici a je zřejmě pod vlivem alkoholu. Hlídka 
MP se dostavila na místo, kde se nacházel le-
žící muž s odřeninamii v obličeji a na noze. 
Vnímal, ale špatně artikuloval a hlídce sdělil, 
že požil alkoholické nápoje. Muž byl hlídkou 
vyzván k prokázání totožnosti a vzhledem 
k tomu, že spolupracoval, byl mu hlídkou 
nabídnut doprovod do místa bydliště. Oba 
strážníci tak podpírali muže, který nebyl 
skoro schopen chůze. Muž ale náhle před 
domem sdělil, že domů nechce a začal klást 
odpor a být agresivní. Stoupající agresivitu 
střážníci postlačili pomocí hmatů a chvatů 
a poté mu přiložili pouta. Poté byla přivo-
lána rychlá zdravotnická služba. Muži byla 

provedena zkouška na přítomnost alkoholu 
v dechu s výsledkem 3,4 promile, následně 
byl na místě ošetřen a poté na žádost lékařky 
RZS za asistence hlídky MP Ostrov převezen 
do nemocnice k ošetření. Po ošetření v ne-
mocnici byl lékařem doporučen převoz do 
Protialkoholní záchytné stanice Sokolov 
(PAZS), kam ho hlídka MP dopravila – ov-
šem bez zpáteční jízdenky.

11. srpna v 11:03 bylo strážníky přijato 
oznámení od zaměstnankyně Českých drah, 
že se na nádraží nachází asi 90letý zmatený 
muž, který chtěl jet do Vojkovic, avšak vlak 
jede až ve tři hodiny, dále uvedla, že muž 
má na sobě pouze župan a  pantofle. Po 
příjezdu na nádraží hlídka MP na lavičce 
kontaktovala starého muže, který sku-
tečně mluvil velmi zmateně a navíc u sebe 

neměl žádný doklad totožnosti, proto byla 
na místo přivolána hlídka Policie České re-
publiky Ostrov. Z důvodu, že by muž mohl 
mít nějaké zdravotní problémy a byl zma-
tený, přivolala hlídka MP také záchranku. 
Po příjezdu RZS byl muž vyšetřen a po pří-
jezdu hlídky PČR ztotožněn. Hlídky se poté 
domluvily s RZS na převozu muže do jeho 
bydliště v Ostrově. Muž neměl bohužel ni-
koho doma, strážníci od sousedů zjistil, že 
se s ním občas zdržuje dcera. Ta byla po-
sléze kontaktována a přivezena na místo, 
kde si muže převzala do péče.

28.  srpna v  20:38 hodin byla přijata 
žádost o  spolupráci s  PČR Ostrov, z  dů-
vodu zaneprázdnění hlídek PČR s tím, že 
se na služebnu PČR Ostrov dostavil mladík 
který sdělil, že strýci svého kamaráda půj-
čil mobilní telefon, který s ním odešel ne-
známo kam. Operační PČR dále uvedl, že 
poškozený nezná bydliště ani jméno muže, 
který mu telefon odcizil, ale jeho kamarád 
bydliště zná. Poté, co se hlídce podařilo na-
lézt podezřelého, ten strážníky pozval do 
bytu, ale obvinění o odcizení mobilu od-
mítal. Na důkaz své nevinny otevřel šatní 
skříň se slovy tak se podívejte, ale už ne-
bylo třeba. Nacházel se tu mobilní telefon 
poškozeného, ten jej identifikoval jako svůj 
a na důkaz svého tvrzení chtěl donést kra-
bici i s PUK kódem. Po tomto se podezřelý 
ke krádeži přiznal, s  přestupkem souhla-
sil, a proto mu byla uložena tučná pokuta. 
O celé věci byla vyrozuměna PČR Ostrov.

29. srpna v 19:50 bylo hlídkou přijato 
oznámení o muži, který se pořádně neudrží 
na nohou a přesto nastupuje do vozidla. 
Oznamovatel má podezření, že je muž pod 
vlivem alkoholu a bude se snažit s vozidlem 
odjet. Hlídka MP oznámení prověřila a na 
parkovišti u Starého náměstí si povšimla 
červeného vozidla, ve kterém seděl muž, 
který po chvíli vozidlo nastartoval a snažil 
se odjet z parkoviště. Hlídka MP vozidlo při 
odjezdu z parkoviště zastavila, vyzvala ři-
diče k prokázání totožnosti a poté se jej do-
tázala, zda je ochoten se podrobit dechové 
zkoušce. Řidič souhlasil, a poté byl hlídkou 
MP vyzván, aby setrval na místě do příjezdu 
hlídky PČR Ostrov, kterou si na místo hlídka 
MP přivolala. Než na místo dorazila hlídka 
PČR, uvedl řidič vozidla, že před jízdou vy-
pil několik piv. Hlídka PČR po chvíli dora-
zila na místo a provedla u řidiče dechovou 
zkoušku na přítomnost alkoholu v dechu, 
kdy byly naměřeny bezmála 2 promile. 
Hlídka PČR si na místě celou věc převzala 
pro podezření ze spáchání trestného činu.

Ladislav Martínek, 
velitel Městské policie Ostrov
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Úřad práce si Vás dovoluje pozvat na

BURZU PRÁCE
Termín: 24. října 2018
Čas: 13:00–16:00 hod

Místo: ÚP ČR, Kontaktní pracoviště Ostrov, Klínovecká 1407
(VEJŠKOVKA), 1. patro - sál

Hledáte novou práci?
Pak využijte příležitosti  a navažte kontakty s firmami 

různých oborů činností.

Profesní životopis si přineste s sebou!

Hledáte nové pracovníky?
Pak využijte příležitosti  a navažte kontakty se zájemci o zaměstnání.

V případě zájmu přihlásit firmu na burzu práce kontaktujte:

Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Karlových Varech, Kontaktní pracoviště Ostrov

Bc. Hana Kejvalova, tel. 950 125 544
e-mail: hana.kejvalova@uradprace.cz

Těšíme se na Vás.
 

Efektivní služby zaměstnanosti ("EFES") 
Reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056 

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OPZ a státního rozpočtu ČR.
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HUDBA MI DĚLÁ RADOST
Žák naší školy Ondřej Tölg je nepřehlédnu-
telný svou výškou, ale hlavně je nepřeslech-
nutelný. Nepřeslechnete ho hned na tři ná-
stroje. V loňském roce si pak na dva nástroje 
tak znamenitě počínal v soutěži základních 
uměleckých škol, že byl po zásluze odměněn. 
Věříme, že tento rozhovor bude pro čtenáře 
Ostrovského měsíčníku zajímavý i  inspira-
tivní.
Na které nástroje hraješ a jak se vlastně 
stalo, že hraješ na tři?

Od mala jsem zkoušel hrát na flétnu, pro-
tože pro mě byla hráčsky přístupnější než 
klavír. Takže když jsem začínal hrát ve škole, 
začínal jsem na flétnu a po roce jsem si při-
bíral klavír jako druhý nástroj. Když už jsem 
pak na flétnu nechtěl pokračovat, rozhodl 
jsem se přejít na klarinet a potom i saxofon. 
Primárně hraju na Tenorsaxofon. Ale vlastně 
díky flétně mi byly dechy vždycky blízké. 

I vzhledem k nácviku je pro mě jednoduší 
hrát na dechové nástroje, než na klavír.

Loni, když byla soutěž základních umě-
leckých škol ve hře na klarinet, měl jsem se 
zúčastnit, ale nakonec jsme se dohodli s pa-
nem učitelem Marešem, že to zkusím i na sa-
xofon, dali jsme dost narychlo dohromady 
repertoár a paradoxně jsem pak byl úspěš-
nější právě se saxofonem. S klarinetem jsem 
se umístil na druhém místě v krajském kole 
a se saxofonem na druhém místě v ústřed-
ním kole.
V čem je pro tebe důležitá taková soutěž?

Je to určitě veliká výzva, pokud se chcete 
umístit nějak lépe, musíte zabrat a opravdu 
cvičit. S tím souvisí to, že vás taková soutěž 
hráčsky zlepší, to je asi to hlavní, co si z ní 
odnesete. V druhé řadě máte možnost po-
rovnat svoje schopnosti s těmi ostatními, na 
základě jejich poslechu vystoupení analyzu-
jete a podvědomě i vědomě se zamýšlíte, co 
by šlo udělat lépe a snažíte se to aplikovat při 
vlastním hraní.
Pozoruješ, že by se ti hráčské dovednosti 
z jednotlivých nástrojů nějak prolínaly?

Spíš ne, snažím se vybírat si hrát to, co 
k  jednotlivým nástrojům pasuje a  nezní 
divně. Například když hraju na klarinet a sa-
xofon, je to spíš Jazzový repertoár, swing, 
funky, blues to co nástroj dovolí a co nezní 
hloupě. Ne, že by to nešlo, jsou kapely, které 
využívají tenorsaxofon jinak, ale to už je zas 
otázka vkusu,

Dá se při cvičení na tolik nástrojů nějak 
ošidit cvičení na ně?

Dá se samozřejmě necvičit. Ale já nedřu 
žádnou techniku, hraju si, co mě baví, takže 
mě baví i cvičit. Prostě si občas zahraju.
Chceš pokračovat dál na všechny ná‑
stroje?

Určitě pokračovat chci. Sice rozhodně 
nechci pokračovat profesionálně, sám bych 
se po gymnáziu chtěl věnovat technickému 
oboru – pravděpodobně informačním tech-
nologiím. Snažím se v tomhle oboru vzdělá-
vat i mimo školu a programuji.
Co myslíš, že člověku, který se nechce 
hudbě profesionálně věnovat, může dát 
hra na hudební nástroj?

Dělá mi to radost. To je moje hlavní moti-
vace. Pak jsou tam další dovednosti, které se 
tím člověk naučí, jako je nebát se vystupovat 
před lidmi, procvičování mozku, jemné mo-
toriky. Pro mě je hlavní, že mě to baví.
Když tě baví hudba, jakou hudbu po‑
sloucháš?

Nemám žádný vyhrazený styl. Poslou-
chám všechno od jazzu přes rap až po me-
tal, na co mám zrovna náladu. Z interpretů, 
kteří mě pak inspirují při hraní, bych jmeno-
val třeba Pitch Bender, což je souljazzová ka-
pela složená ze členů z Ježkovy konzervatoře. 
Jejich styl se mi velice líbí. Ve většině skladeb 
jsou právě i saxofonová sóla, která mě doká-
žou opravdu nabudit.

ZUŠ Ostrov

SRPEN NA LINCE 150
V srpnu naše jednotka zasahovala u 37 udá-
lostí, z nichž bylo 17 technických pomocí, 7 
požárů, 6 dopravních nehod, 4 úniky látek 
a jeden planý poplach, záchrana osob a zpráva 
o činnosti. Obtížný hmyz jsme likvidovali v os-
trovských ulicích Žižkova, Čapkova, Masary-
kova 2x, Sládkova, Staroměstská a Luční. V Li-
dické ulici jsme ve dvou případech pro ZZS 
Ostrov otevřeli byt a následně transportovali 
pacienta do sanity. Dále jsme ve spolupráci 
s HZS KV a SDH Kyselka transportovali zraně-
nou osobu z prostoru vyhlídkové věže Bučina 
v Doupovském Hradišti, v Jáchymově s místní 
jednotkou jsme otevřeli dveře v místním pen-
zionu. V Horním Žďáru a Krásném Lese bylo 
třeba odstranit padlé stromy, v Hroznětínské 
ulici jsme odstraňovali uvolněnou desku na 
neobydleném domě. K ohlášenému požáru 
signalizací EPS v jedné z firem na průmyslové 
zóně jsme vyjížděli společně s jednotkou HZS 
KV, na místě bylo zjištěno, že došlo k zahoření 

kondenzátorů v  elektrorozvodně, událost 
byla přehodnocena jako technická pomoc. 
S  jednotkou SDH Velichov jsme zajišťovali 
plochu pro přistání vrtulníku Letecké zdra-
votní služby Plzeň Líně. Naší pomoc si vyžádal 
zajišťovatel příčin požárů po nočním požáru 
osobního auta v Karlovarské ulici. K požáru 
rodinného domu v  Merklíně jsme byli vy-
sláni společně s jednotkami HZS KV, Merklín 
a Pernink, jednalo se o požár myčky nádobí. 
Na Velkém Rybníku – sever jsme likvidovali 
požár kontejneru. K  nočnímu požáru lesa 
jsme byli vysláni společně s jednotkami HZS 
KV a SDH Hájek, na místě bylo zjištěno, že se 
jedná o požár osobního vozidla, dále jsme lik-
vidovali požár trávy a křovin podél železniční 
tratě mezi Ostrovem a Hájkem. Za nemocnicí 
a v Krušnohorské ulici jsme likvidovali požár 
trávy. S jednotkami HZS KV a Klášterec nad 
Ohří jsme zasahovali u  dopravní nehody 
dvou osobních aut, kde došlo ke zranění šesti 

osob včetně dvou dětí, komunikace byla na 
více jak tři hodiny zcela uzavřena. U dalších 
dopravních nehod, které se staly v Merklíně, 
Velichově, Květnové a Hroznětíně jsme zasa-
hovali s jednotkami HZS KV, Velichov a Hroz-
nětín. S jednotkou HZS KV jsme zasahovali 
u dopravní nehody motocyklu na průtahu 
Karlovými Vary, naše jednotka zajišťovala 
přistávací plochu pro vrtulník LZS Plzeň Líně. 
Únik provozních náplní vozidel jsme likvido-
vali v ulicích U Nemocnice, Nádražní, Van-
čurova a dále na silnici č. 13 / I u Sadova. Byli 
jsme vysláni k požáru trávy v zahrádkářské 
kolonii v Dolním Žďáru, na místě bylo zjiš-
těno, že se jedná o nenahlášené pálení. V Kar-
lovarské ulici jsme odchytávali papouška na 
stromě. V prostorách dětského tábora v Ma-
nětíně jsme odstraňovali ovocné stromy 
a větve, které hrozily pádem pod tíhou plodů 
a ohrožovaly hrající si děti.

Milan Kuna, JSDH Ostrov

PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

Foto archiv ZUŠ: Ondřej Tölg na Vánočním koncertu
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PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE 
MASARYKOVA ZAČAL 
ŠKOLNÍ ROK SPORTEM

Někteří žáci se ani nestačili rozkoukat ve 
školních lavicích a hned druhý den po za-
hájení školního roku se vydali na cestu do 
Brna, kde se ve dnech 5. – 7. září konalo 
republikové finále Odznaku Všestran-
nosti Olympijských Vítězů. Školní druž-
stvo ZŠ Masarykova ve složení: Ema Kole-
natá, Aneta Bauerová, Lucka Kostková, Jo-
hana Tuháčková, Filip Košinár, Jakub Vlach, 
Matyáš Bauer a  Radek Lešťan si postup 
vybojovalo vítězstvím v  červnovém kraj-
ském finále. V průběhu dvou soutěžních 
dnů absolvovali všichni závodníci deseti-
boj, který tvoří z části atletické disciplíny, 
ale také některé náročné silové disciplíny 
jako kliky, sed-lehy a také shyby na šikmé 
lavičce. Finále se účastnilo celkem 41 druž-
stev a  591 jednotlivců v  různých katego-
riích. Žáci ZŠ Masarykova si v porovnání 
s poslední účastí polepšili a umístili se na 
31. místě. Nejvíce bodů pro družstvo zís-
kali Ema Kolenatá a Jakub Vlach. V někte-
rých disciplínách a kategoriích se dokázali 
výrazně prosadit i další závodníci. Radek 
Lešťan obsadil 1. místo v běhu na 60 m a 2. 
místo v hodu medicinbalem. Filip Košinár 
obsadil 5. místo v běhu na 60 m, Matyáš 
Bauer 5. místo v běhu na 1000 m. Pochvalu 
si jistě zaslouží Aneta Bauerová za 7. místo 
v klikách, Ema Kolenatá za 10. místo v běhu 
na 1000 m a Lucie Kostková za 14. místo 
v hodu míčkem. Zajímavostí této soutěže 
také je, že po celé dva dny jsou s mladými 
sportovci na ploše sportovní osobnosti let 
minulých – olympionici a v případě naší 
školy to byl účastník tří olympiád a držitel 
dvou medailí z MS, skokan na lyžích Rudolf 
Höhnl. Žáci ZŠ Masarykova se tradičně za-
pojují do nejrůznějších sportovních soutěží 
a v podzimním období to budou soutěže 
v přespolním běhu a později ke slovu při-
jdou soutěže v halách a tělocvičnách.

Karel Daníček, učitel tělesné výchovy, 
ZŠ Masarykova Ostrov

OKÉNKO Z MATEŘSKÉ ŠKOLY MASARYKOVA
Září je vždy měsíc plný očekávání, co no-
vého nám další školní rok přinese. Změnou 
prošla starší budova mateřské školy. Během 
prázdnin, kromě vzdělávání dětí, které na-
vštěvovaly školku, probíhaly v  mateřské 
škole řemeslnické práce. Byla provedena 
generální oprava elektroinstalace, poté 
kompletní vymalování a následoval velmi 
náročný úklid. Do tříd byly pořízeny nové 
barevné koberce. Byla opravena podlahová 
krytina v kancelářích, na chodbách a scho-
dišti. Školní zahrada byla doplněna novými 
herními prvky v podobě slonice a domečku. 

Vše se podařilo zvládnout včas a první záři-
jové pondělí jsme přivítali děti ve všech při-
pravených třídách. Již tradičně na uvítanou 
zahrálo na školní zahradě veselou pohádku 
divadlo Z bedny. Informace všeho druhu 
se rodiče dozvěděli na společné schůzce 
a navštívil nás pan starosta s doprovodem. 
Na celý školní rok je pro děti naplánováno 
mnoho různých a zajímavých aktivit. Všem 
dětem i rodičům přejeme příjemný průběh 
celého školního roku.

Lenka Dienesová, 
ředitelka MŠ Masarykova Ostrov

GYMNÁZIUM OSTROV VSTOUPILO 
DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
Ředitel školy Jaroslav Šafránek přivítal 
3.  září nové gymnazisty, kteří úspěšně 
prošli náročným přijímacím řízením na 
naši školu. Novými třídními učiteli jsou 
Martin Bojda v primě A, Michaela Bure-
šová v primě B a Eva Jílková v první A.

Během letních prázdnin zdárně po-
kračovala výstavba nového spojovacího 
koridoru, který bude zároveň sloužit 
jako šatna se skříňkami pro 600 studentů. 
Stavba bude dokončena v tomto měsíci. 
Koncem srpna začala také rekonstrukce 
chemické laboratoře v  celkové výši 4,3 
mil. Kč. Prostředky na přestavbu prostor 
a moderní vybavení laboratoře byly zís-
kány z prostředků IROP – Integrovaného 
regionálního operačního programu.

I v letošním školním roce čeká gymna-
zisty celá řada mimoškolních akcí a akti-
vit. Jedna z prvních proběhla již v září, kdy 
studenti pod vedením dějepisářů Petra 
Fialy, Ivana Machka a Jakuba Hechta na-
vštívili Rumunsko, kde se seznámili s tra-
dicemi a historií Transylvánie a životem 
české menšiny v Banátu.

Tradiční maturitní ples gymnázia se 
uskuteční 18. ledna 2019 v Grandhotelu 
Pupp v  Karlových Varech. Letošní ma-
turanti nezaháleli a finanční prostředky 
na pronájem sálu získali již v červnu, kdy 
se s obrovským úspěchem prezentovali 
v Mattoni Karlovarském karnevalu. Téma 
tohoto ročníku neslo název „Českoslo-
venský karneval barev“ a průvod ostrov-
ských gymnazistů získal, stejně jako v mi-
nulých dvou letech, hlavní cenu – proná-
jem sálu v GH Pupp!

Masky na karneval si studenti vyráběli 
sami a kůň, na kterém v průvodu jel pre-
zident Masaryk, se stal trvalou součástí 
výzdoby prvního patra pavilonu B gym-
názia.

Jiří Fresser, 
zástupce ředitele Gymnázia Ostrov
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PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

NA SPŠ OSTROV SI STAVÍ SVŮJ 
SPORTOVNÍ VŮZ A UDĚLUJÍ INŽENÝRSKÉ 
A BAKALÁŘSKÉ TITULY
Neznám kluka, který by si rád nehrál s au-
tíčky, a  přiznejme se, milé dámy, která 
z  nás nezatoužila při jízdě v  autě cítit 
vítr ve vlasech a vidět nebe nad hlavou. 
Krásná a  vzrušující auta přeci obdivu-
jeme i my, a já věřím, že jedno takové se 
zrodí i v našich školních dílnách. Studenti 
SPŠ Ostrov oboru Autotronik v následu-
jícím školním roce dostali neuvěřitelnou 
příležitost – postavit si auto svých snů. 
Za podpory Karlovarského kraje jim byla 
zakoupena základní stavebnice sportov-
ního roadsteru Kaipan 14, který budou 
v průběhu školního roku sestavovat. Oče-
kávaný výsledek? Radost z  tvůrčí práce, 
nabytí neocenitelných vědomosti a  do-
vednosti z praktické i teoretické autařiny, 
kdy na konci snažení vyjede na silnici plně 
funkční provozu schopné vozítko. V příš-
tích deseti měsících si budou muset po-
radit se stavbou kompletní podvozkové 
části, pohonné jednotky, přístrojové 
desky, a to včetně elektroinstalace. A co 
teprve návrh a realizace designu modelu. 
Třešničkou na dortu bude návštěva vý-
robce modelu.

Průběh zrodu Kaipana 14 zprostřed-
kujeme na našich stránkách. Zatím jsme 
hrdými vlastníky krásného bílého skeletu.

Co se týče nadšení pro auta a jejich mo-
dely, s radostí konstatujeme, že nákaza se 
šíří i mimo obor a nadějný pracovní tým, 
který se loni rekrutoval ze členů MAFÝKu 
a osvědčil se v roli konstruktérů, řidičů 
i servismanů vodíkového RC modelu, se 
rozhodl ve své práci pokračovat a na re-
publikovém finále zaútočit na příčky nej-
vyšší. Zvláště lákavá je vidina návštěvy 
technických univerzit v Německu a Pol-
sku, vše samozřejmě v  rámci závodů 
a konstruktérských setkání.

SPŠ Ostrov zapojuje své studenty do 
nových projektů, navíc rozšiřuje formy 

spolupráce s regionálními firmami a zá-
roveň slouží jako technické a školící cent-
rum základním školám ze širokého okolí. 
Jedním z  projektů spolupráce SŠ a  ZŠ, 
který právě startuje, je Inženýr JUNIOR, 
který je určen žákům osmých tříd základ-
ních škol. Ti se v průběhu pěti odpolední 
seznámí prakticky s pěti technickými ob-
lastmi – ICT, CNC, 3D tisk, elektrotech-
nika a autoelektronika. Z každé návštěvy 
si odnesou konkrétní výrobek jako např. 
naprogramovaný micro:bit, osazené ne-
pájivé kontaktní pole, funkční model mo-
toru, vytisknutý 3D výrobek atd. Kom-
pletování, výrobu, programování si kom-
pletně zrealizují žáci sami nebo ve skupině 
za odborného dohledu svých a  našich 
vyučujících. Do projektu je zapojeno 15 
škol. 10členné skupinky jejich žáků bu-
dou naši školu navštěvovat v  pravidel-
ných dvouměsíčních intervalech vždy 
ve středu odpoledne. K nové zkušenosti 
a dovednosti žáci získají titul Inženýr Ju-
nior, pokud budou absolvovat všech pět 
návštěv nebo titul BAKALÁŘ, pokud se 
zúčastní alespoň tří lekcí. „Projekt Inženýr 
JUNIOR je koncipován na dva školní roky, 
tedy pro dva ročníky osmých tříd. Věříme, 
že se bude líbit stejně jako ukončený pro-
jekt Technika je zábava,“ komentuje Ka-
teřina Fexová a  dodává: „Projekt už se 
prakticky rozjel v  závěru loňského škol-
ního roku, kdy k nám přicházeli učitelé 
základních škol, aby absolvovali školení 
v jednom z pěti oborů a následně mohli 
od podzimu sami za technické asistence 
našich kantorů děti v daném oboru školit 
a být jim nápomocni při realizaci výroby 
jejich modelů.“

Projektu držíme palce. O jeho průběhu 
a výsledcích vás budeme informovat.

Lenka Bardová, 
SPŠ Ostrov

INFORMACE ZE ZŠ 
KRUŠNOHORSKÁ
Naše Základní škola Ostrov se znovu po 
letních prázdninách naplnila dětmi, pe-
dagogy a asistenty. Protože nám přibyli 
další žáci, otevřeli jsme pro ně novou 
třídu a všichni doufáme, že se jim bude 
mezi námi líbit a že je práce v novém ko-
lektivu bude bavit.

Dovolte mi ještě ohlédnutí za závě-
rem loňského školního roku. V červno-
vém týdnu část našich žáků vyjela na 
školu v přírodě do tábora Manětín. Měli 
jsme možnost se s dětmi učit v přírodě, 
podnikat různé výpravy a soutěže. Děti 
i rodiče byli pobytem nadšení. Moc dě-
kujeme pracovníkům MDDM a  jmeno-
vitě paní ředitelce Šárce Märzové za po-
moc při organizaci našeho pobytu.

20.  června jsme se zúčastnili celore-
publikové akce Olympijský běh. Konala 
se na atletickém hřišti a skvělou organi-
zátorkou sportovního dopoledne byla 
paní učitelka R. Kvasničková. Naše díky 
patří ostrovským hasičům, kteří k nám se 
svými vozy přijeli 28. června a připravili 
pro naše žáky zajímavý program. Třídní 
učitelka SŠ1 L. Shrbená by ráda poděko-
vala organizacím ART – CERAMIC Os-
trov, Solná jeskyně Ostrov, MK Ostrov 
a Ekocentrum Ostrov, které umožnily je-
jím žákům absolvovat během loňského 
školního roku speciální akce. A k zakon-
čení loňského školního roku ještě patří 
naše blahopřání paní učitelce L. Arnol-
dové, která získala za školní rok 2017/18 
významné celostátní ocenění Ekoučitel.

Faten Fakach, ZŠ Krušnohorská

INZERCE

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chle
bře
evně

tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940Ilustrační foto SPŠ Ostrov: Kaipan dnes – bílý skelet – 

s tímto právě začínáme pracovat a těšíme se, co pod 
našima rukama vznikne.

Ilustrační foto SPŠ Ostrov: 
Kaipan budoucnosti – zelený. Tak by postavený 

sporťák mohl vypadat v červnu 2019
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VOLNÝ ČAS

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ 
ŠKOLA OSTROV – 
KALENDÁŘ AKCÍ
ZUŠ na Filmovém festivalu Oty Hofmana
8. října – schody Domu Kultury
9.30 – 10.00 Písk-písk Barbaři

8. října – Dvorana zámku
15.00 – 16.00 Soubor dechových nástrojů 
J. Traksla a J. Novotného

10. října – Divadelní sál Domu Kultury
16.00 taneční soubor Mirákl

10. října – Divadelní sál Domu Kultury
19:00 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.

AKCE MIMO OSTROV
do 3. října Nitra, Slovensko
Festival Divadelná Nitra
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.

18.‑20. října Valašské Meziříčí
Mezinárodní festival poezie, zúčastní se 
žáci literárně dramatického oboru Ireny 
Konývkové.

26.‑28. října Praha
Festival Děti Výchova Divadlo – DAMU

27. října 14:00 Divadlo Disk
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.

26. – 28. října Jablonec nad Nisou
Celostátní kolo přehlídky mládeže 
a dospělých Tanec, Tanec… 2018
ZUŠ Ostrov bude reprezentovat Lucie 
Ratajčáková v sólové choreografii 
Červánková. Do celostátní přehlídky 
byla nominovaná s krajského kola 
Karlovarského kraje.

VELOCIPEDISTÉ Z CELÉ REPUBLIKY 
SE SETKAJÍ V OSTROVĚ
V  našem městě můžete již pár let pravi-
delně potkávat skupinu žen, mužů a  je-
jich dětí, kteří si na sebe natáhli staré šaty 
a vyjeli na starých kolech po okolí. Jelikož 
převážně zdoláváme kilometry na svých 
starých strojích pod Krušnými horami, za-
čali jsme si říkat Podkrušnohorský spolek 
velocipedistů. V září 2017 jsme se stali na 
dobu jednoho roku předsedajícím spolkem 
velocipedistické jednoty (Obnovená česká 
ústřední jednota velocipedistů / OČÚJV), 
která byla založena roku 1883. Tuto čest-
nou funkci budeme slavnostně předávat 
dalšímu spolku 13. října, kdy se do Ostrova 
sjedou spolky z celé republiky. Po slavnost-
ním přivítání na Starém náměstí projede 
průvod starých kol přes staré a nové město. 
Na Mírovém náměstí předvedou své umění 
jezdci na vysokých kolech z Prahy. Po té vy-
razíme na projížďku po okolí přes – Nejdu 
do Kyselky a zpět do Ostrova. Ukončení se-
tkání, vyhlášení výherců soutěží a oficiální 
předání předsednictví se uskuteční večer 
v Domě kultury Ostrov.

Srdečně zveme všechny příznivce histo-
rických kol na společnou vyjížďku v našem 
městě a okolí.
Malý pohled do historie:
Obnovená česká ústřední jednota veloci-
pedistů patří mezi nejstarší spolky založené 

v bývalé Rakousko-Uherské monarchii. Jed-
nota vydávala časopis Cyklista a během pár 
let sdružovala přes padesát spolků z Čech, 
Moravy a Slezska. Každý klub sledoval po-
čet najetých kilometrů v uplynulém roce 
a poté je zveřejňoval ve výroční zprávě. Jed-
nota organizovala různá setkání, závody 
a  výlety po okolí. Budovala síť konceso-
vaných hostinců a nocleháren, kde podle 
dochovaných materiálů řada jezdců, stejně 
jako dnes, strávila více času než v  sedle 
svého bicyklu.

V době svého rozvoje nebyl bicykl jen 
nástrojem volnočasové aktivity, ale pře-
vážně sloužil jako dopravní prostředek. 
Napomáhal zkracovat vzdálenosti mezi 
lidmi, stal se předzvěstí následného roz-
voje automobilismu. V  českých zemích 
existovala řada továren, která vyráběla 
krásná kvalitní kola jízdní kola. Některá 
můžete v  lepším či horším funkčním 
stavu spatřit i  dnes. Bohužel většinu 
těchto výrobců potkal stejný osud a jejich 
jména jsou dnes již minulostí. Mezi nej-
známější patří Laurin & Klement, Premier, 
Achilles, Stadion, Tripol, Zbrojovka Brno, 
Strakonice či chebská ES-KA (Swetlik und 
Kastrup, Eger).

David Štěpánek, 
Podkrušnohorský spolek velocipedistů

MDDM OSTROV
ZÁPIS DO KROUŽKŮ MDDM A EC
Pokud jste zápis do kroužků během září 
nestihli, máte možnost přihlásit se kdykoli 
v průběhu celého školního roku. Přihlašo-
vat se můžete online nebo osobně v měst-
ském domě dětí a mládeže a Ekocentru.

OSTROVSKÁ KOLEJNICE
19.‑21. října
27. ročník veřejné soutěže registrova-
ných železničních modelářů pořádané 
ve spolupráci s  Klubem železničních 
modelářů Ostrov. Propozice soutěže 
jsou k  dispozici v  domě dětí nebo na 
www.kzm-ostrov.estranky.cz

PRÁZDNINOVÉ SPORTOVÁNÍ
29. října 9.00‑12.00 hod. 70 Kč
Sportování a plavecké dovádění pro školní 
děti 7-12 let, které se o  prázdninách ne-
chtějí doma nudit. Zajištěn je vstup do 
bazénu, svačinka a pitný režim. Přihlášky: 
nejpozději do 23. 10. online nebo osobně 
v MDDM.

VÝTVARNÝ ATELIÉR
30. října 9.00‑12.00 hod. 70 Kč
Výtvarné tvoření na podzimní téma pro školní 
děti 7-12 let. Program v budově i venku. Za-
jištěn je výtvarný materiál, svačinka a pitný 
režim. Přihlášky: nejpozději do 23. 10. online 
nebo osobně v MDDM.
Provoz budovy MDDM
Po-Pá 8.00-20.00 hod.
Provoz sportovního areálu
Po-Pá 8.00-19.00 hod., So-Ne, svátky 10.00-
19.00 hod.
Rezervace hřiště a kurtů ve všední dny na tel. 
736 505 681.
Zimní stadion
Veřejné bruslení dle aktuálního rozpisu ledové 
plochy. Rozpis je k dispozici vždy na nástěnce 
Zimního stadionu, na webu MDDM a FB.
Kontakty
informace: 736 505 681, akce: 736 505 684, zá-
jmová činnost: 731 615 657, doprava, uby-
tování: 736 505 683, ekonomický úsek: 
735 605 685, zimní stadion: 601 089 332
www.mddmostrov.cz
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POZVÁNKY MĚSTSKÉ KNIHOVNY OSTROV

UMĚNÍ RANÉ RENESANCE V ITÁLII
2. října 10.00, Školicí středisko
Zahájení nového semestru Virtuální univer-
zity třetího věku s novým tématem. Máte-li 
zájem se přihlásit do zájmového studia pro 
seniory, neváhejte a co nejdříve tak učiňte 
přímo v knihovně.

POHYB V RYTMECH ŽIVOTA
2. října 10.00, Hudební oddělení
Pohybová aktivita vhodná pro každého, bez 
ohledu na věk, hmotnost či kondici. Posi-
luje zdraví, napomáhá vnitřní rovnováze, 
zvyšuje sebedůvěru. Počet účastníků kurzu 
je omezen, rezervujte si prosím místa včas. 
Kurz se koná každý týden v úterý od 10 ho-
din v Hudebním oddělení. Případní zájemci 
se mohou přidat po dohodě s lektorkou Ire-
nou Janečkovou.

S KNIHOU U KÁVY
2. října 16.00, Oddělení pro mládež
Povídání o  nových knihách pro mládež 
v příjemném prostředí. Pracovnice oddě-
lení vás seznámí s novinkami na knižním 
trhu a  doporučí nejvhodnější knihy pro 
jakýkoli věk. Vhodné nejen pro rodiče, ale 
také pro učitele MŠ a ZŠ.

NAŠE MYSL JE MOCNÁ ZBRAŇ
3. října 17.00, Školicí středisko, vstupné: 
80 Kč (50 Kč v předprodeji, senioři 70+ 
zdarma)
Je spousta faktorů, které umí ovlivnit uzdra-
vení, například strava, bylinky, ale většinou 
se zapomíná na naši mysl. Přitom je to tak 
jednoduché. Zveme vás na povídání Jarmily 
Mandžukové, autorky mnoha knih o zdra-
vém životním stylu.

MICROSOFT OFFICE
4. října 15.00, Školicí středisko, vstupné: 
ZDARMA
Dvoudílný kurz, na kterém se naučíte zá-
klady používání běžných aplikací Microsoft 
Office – Word, Excel a PowerPoint. Termín 
druhého dílu je 10. října od 15 hodin. Lek-
tor: Ondřej Douša.

ČARODEJNÝ ZVĚŘINEC
6. října 9.00, Školicí středisko, vstupné: 
150 Kč (100 Kč v předprodeji, dítě do 15 
let v doprovodu rodiče zdarma)
Arteterapeutická dílna pro rodiče s dětmi 
rozvíjí fantazii, komunikaci a  schopnost 

dělby práce, dává příležitost k objevnému 
setkání se zvířaty, případně i s lidmi. Kou-
zelnické oděvní doplňky vítány!

SETKÁNÍ S ZDEŇKEM TROŠKOU
8. října 17.00, Oranžerie Václava Havla
Zveme vás na setkání a povídání s  režisé-
rem Zdeňkem Troškou, které jsme pro vás 
připravili ve spolupráci s domem kultury, 
v rámci Dětského filmového a televizního 
festivalu Oty Hofmana.

RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ
10. října 15.30, Oranžerie Václava Havla, 
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.

KDE SE TVOŘÍ A BOŘÍ SEBEVĚDOMÍ DĚTÍ
11. října 17.00, Školicí středisko, vstupné: 
80 Kč (50 Kč v předprodeji, senioři 70+ 
zdarma)
Přednáška o tom jak vychovávat děti, aby 
z nich vyrostly zdravě sebevědomí a spoko-
jení lidé. Přednáší Zdeněk Okleštěk.

JÓGA V KNIHOVNĚ
13. října 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.

DOUPOVSKO
15. října 17.00, Školicí středisko, vstupné: 
ZDARMA
Přednáška o našem nedalekém okolí. Před-
náší Jan Matějů z Muzea Karlovy Vary.

KARETNÍ DÝCHÁNEK
17. října 16.00, Školicí středisko, vstupné: 
dobrovolné
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.

NICCOLO PAGANINI V ZÁKULISÍ
18. října 17.00, Školicí středisko, vstupné: 
ZDARMA
Proč návštěvy Karlových Varů a Prahy pa-
třily k nejhorším zážitkům v jeho kariéře? 
Proč mohl být pohřben až 56 let po smrti? 
Lakomec, nebo štědrý lidumil? Uznání, 
sláva a bohatství, ale také záhady, pomluvy, 
intriky. Jaký byl život geniálního houslisty? 
Přednáší Irena Janečková.

ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM
19. října 15.00, Školicí středisko, vstupné: 
ZDARMA
Kurz základů práce s  počítačem, bezpeč-
nost při jeho používání a vyhledávání in-
formací. Lektor: Ondřej Douša.

VYHLEDÁVÁNÍ A  OVĚŘOVÁNÍ INFOR‑
MACÍ
24. října 15.00, Školicí středisko, vstupné: 
ZDARMA
Jak se vyhnout šíření tzv. HOAXŮ, jak ne-
naletět na SPAM nebo jiný druh sociálního 
inženýrství. Naučte se informace nejen při-
jímat, ale také si osvojte schopnost infor-
mace ověřovat. Lektor: Ondřej Douša.

PRINC A SPRATEK
25. října 17.00, Školicí středisko, vstupné: 
ZDARMA
Zveme vás na setkání s Václavem Hradílkem, 
regionálním autorem stejnojmenné elek-
tronické knihy. Nebude chybět povídání 
o knize a samotné čtení z knihy.

KURZ RODIČOVSKÉ SPOLUPRÁCE
27. října 9.00, Školicí středisko
Dvoudenní kurz o rodičovství. Další termín 
kurzu je 3. 11. 2018. Více informací nalez-
nete na webu knihovny. Lektor: Zdeněk 
Okleštěk.

JAK SE ZAPOJIT DO INTERNETOVÉHO 
OBSAHU?
31. října 15.00, Školicí středisko, vstupné: 
ZDARMA
Zjistěte, jaké máte možnosti zásahu do ob-
sahu světové sítě internet. Buďte kreativní 
a přispějte svou trochou do světového vě-
dění. Dozvíte se co to je blog, jak přispívat 
na Wikipedii či YouTube. Dnes je možné 
přispívat i na velké servery jako je iDnes. 
Lektor: Ondřej Douša.

Máte-li zájem o  některou z  našich 
akcí, rezervujte si, prosím, vstupenku. Při 
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POZVÁNKA 
KE SLAVNOSTNÍMU 
SHROMÁŽDĚNÍ
Přijďte s námi oslavit 100. výročí vzniku re-
publiky, kde společně zazpíváme naši státní 
hymnu.

Sejdeme se na Mírovém náměstí ve čtvr-
tek 25. října v 17.00 hodin.

Zúčastněné pěvecké sbory přispějí 
k oslavě i několika národními písněmi.

Přijďte žáci, studenti, učitelé, rodiče, 
přijďte všichni, kdo máte rádi tuto zem! 
Přijďte uctít svátek jejího zrození. Těšíme se 
na velkou občanskou účast. Akce se usku-
teční ve spolupráci Spolku přátel města 
Ostrova, města Ostrov, domu kultury a Zá-
kladní umělecké školy Ostrov.

Za všechny zúčastněné zve Zdeňka Janischová, 
Spolek přátel města Ostrova

malém počtu rezervací jsme nuceni akci 
zrušit. Rezervaci lze provést telefonicky, 
e-mailem, osobně, ale také on-line na 
našich webových stránkách, přímo u vy-
brané akce. Rezervovanou vstupenku je 
nutno do 7 dnů vyzvednout, jinak bude 
rezervace zrušena.

Od října do prosince bude v Oddělení 
pro mládež probíhat soutěž (kvíz) s  ná-
zvem ZNÁTE SVOJI KNIHOVNU? Na re-
cepci knihovny získáte jednoduché otázky. 
Odpovědi na otázky napište na lísteček, 
označte jej svým čtenářským číslem a pře-
dejte knihovnici, která jej zařadí do sloso-
vání. Losování o hodnotné ceny proběhne 
v prosinci (termín bude včas upřesněn).

I nadále nabízíme možnost INDIVIDU-
ÁLNÍCH KURZŮ NA PC. Služba je určena 
především pro seniory, kteří se potřebují 
naučit základním úkonům při práci s počí-
tačem, notebookem, tabletem či chytrým 
telefonem. Zájemci si mohou kurzy domlu-
vit na recepci knihovny.

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.

TÝDEN KNIHOVEN 
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ OSTROV
Od 1. října začíná každoroční akce na pod-
poru knihoven, knih a čtenářské gramot-
nosti – TÝDEN KNIHOVEN. Každoročně 
připravujeme pro naše čtenáře spoustu 
akcí a ani letošní rok není výjimkou. Mů-
žete se těšit na besedy se zajímavými osob-

nostmi, psychologické přednášky a počíta-
čové kurzy.

Pro všechny čtenáře, kteří nestihli včas 
vrátit své výpůjčky, je připravena AMNE-
STIE UPOMÍNEK. Amnestie upomínek 
probíhá až do konce měsíce, ale upomínka 
bude prominuta pouze v případě vrácení 
všech dlužných dokumentů.

EKOCENTRUM MDDM OSTROV
ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ
Přihlásit se můžete kdykoli v průběhu ce-
lého školního roku. K dispozici jsme vám ve 
všední dny od 10.00 do 17.00 hod. v kan-
celáři EC.

SBÍRÁME LESNÍ PLODY
říjen‑listopad
Soutěž ve sběru lesních plodů, které budou 
následně předány lesníkům na zimní přikr-
mování divoké zvěře. Nasbírané kaštany, ža-
ludy a bukvice odevzdávejte v EC ve všední 
dny od 10.00 do 16.00 hod. Nejlepší sběrače 
odměníme zajímavými cenami.

NOC SE ZVÍŘÁTKY
19.‑20. října 150 Kč
Oblíbené přenocování v areálu EC pro školní 
děti ve věku 7-10 let. Chybět nebude spousta 
zábavy a legrace, soutěže a také noční hra. Při-
hlášky: od 8. 10. on-line nebo v kanceláři EC.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY S EKOCENTREM
Výlet do motýlího domu
29. října 8.00‑15.00 hod. 250 Kč
Program pro školáky 7-12 let. V  ceně do-
prava, jízda lanovkou na Dianu a  zpět, 
vstupné do Motýlího domu, oběd v přilehlé 
restauraci. Přihlášky: od 1. 10. on-line nebo 
v kanceláři EC.

Exkurze Letiště Karlovy Vary
30. října 8.00‑15.00 hod. 100 Kč
Exkluzivní prohlídka letiště pro školáky 
7-12 let. Seznámíme se s odbavovací pro-

cedurou, projdeme bezpečnostní kontro-
lou, jejíž součástí je i bezpečnostní rám. 
Nahlédneme do zákulisí tohoto zařízení 
včetně počítače se speciálními úpravami 
pro prosvícení či detailní zobrazení pří-
ručního zavazadla. Navštívíme odletové 
haly, projdeme celní a pasovou kontrolou 
a mnohem více. V ceně exkurze doprava 
do K. Varů. Přihlášky: od 1.  10. on-line 
nebo v kanceláři EC.

PŘIPRAVUJEME
Halloween
2. listopadu od 17.00 hod. Zámecký park
Stezka odvahy pro celou rodinu zakončená 
opékáním buřtů v EC. Vstup do parku bude 
možný na základě předem zakoupené vstu-
penky. Předprodej vstupenek: od 11. 10. v EC. 
Vstupné: 50 Kč / dítě (teplý čaj, buřt), dopro-
vod zdarma bez nároku na uzeniny. Více na 
webu a na plakátech.

PROHLÍDKY PRO VEŘEJNOST
Po-Ne, státní svátky 13.00-17.00 hod.
Navštivte malý ráj zvířat v zahradě Klášter-
ního areálu a zažijte bezprostřední kontakt 
s některými druhy zvířat, který se vám jinde 
nenaskytne. Najdete tu přes 100 druhů ži-
vočichů – drobné hlodavce, hady, oboj-
živelníky, pavouky, ryby, exotické i dravé 
ptáky, malé šelmy i skot. Vstup zdarma.
KONTAKTY
tel. 731 615 658, 602 600 995,
FB – Ekocentrum MDDM Ostrov
www.mddmostrov.cz/ekocentrum

POZVÁNKY KLUBU 
ČESKÝCH TURISTŮ
Kalendář veřejných turistických 
akcí v říjnu
06. 10. Jáchymov: 
 Pochod O jáchymovský tolar
13. 10. Stezkou Vojtěcha Náprstka: 
 Sv. Jan pod Skalou – Karlštejn
20. 10. Zaniklé Chebsko 
 III. Toulky s historikem
27. 10. Hradec Králové: 
 Východní Čechy II.
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
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Pátek

17.30 hod.

26.10.
Pátek

20.00 hod.

27.10.
Sobota

17.30 hod.

27.10.
Sobota

20.00 hod.

VENOM

TOMAN

VENOM

ZRODILA SE HVĚZDA

VILÍK: RYCHLE A VESELE

KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA

TICHO PŘED BOUŘÍ 

KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA

NEBEZPEČNÁ LASKAVOST 

Režie: Ruben Fleischer
USA, akční / sci-fi / thriller / horor
(*12), vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 

Režie: Ondřej Trojan
Česko / Slovensko, drama / historický
(*12), 145 min, vstupné 120 Kč 

TOMAN
Režie: Ondřej Trojan
Česko / Slovensko, drama / historický
(*12), 145 min., vstupné 120 Kč 

VENOM
Režie: Ruben Fleischer
USA, akční / sci-fi / thriller / horor
(*12), vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 

Režie: Bradley Cooper
USA, drama / romantický / hudební
(*15), 136 min., vstupné 110 Kč

Režie: Yusry Abdul Halim
Malajsie / animovaný
90 min., vstupné 110 Kč
 

13.10.
Sobota

17:30 hod.

VILÍK: RYCHLE A VESELE
Režie: Yusry Abdul Halim
Malajsie / animovaný
90 min., vstupné 110 Kč
 

3D dabing

české titulky

české titulky

ZRODILA SE HVĚZDA
Režie: Bradley Cooper
USA, drama / romantický / hudební
(*15), 136 min., vstupné 110 Kč

české titulky

12.10.
Pátek

20.00 hod.

PRVNÍ ČLOVĚK
Režie: Damien Chazelle
USA, drama / historický / životopisný
135 min., vstupné 130 Kč
 

české titulky

PRVNÍ ČLOVĚK
Režie: Damien Chazelle
USA, drama / historický / životopisný
135 min., vstupné 130 Kč
 

české titulky

19.10.
Pátek

17.30 hod.

19.10.
Pátek

20.00 hod.

ČARODĚJOVY HODINY
Režie: Eli Roth
USA, fantasy / mysteriózní / thriller
105 min., vstupné 110 Kč 

HOVORY S TGM
Režie: Jakub Červenka
Česko, historický
(*12), 80 min., vstupné 120 Kč 

český dabing

ČARODĚJOVY HODINY
Režie: Eli Roth
USA, fantasy / mysteriózní / thriller
105 min., vstupné 110 Kč 

český dabing

český dabing

český dabing

HALLOWEEN
Režie: David Gordon Green
USA, horor
(*15), 109 min., vstupné 120 Kč 

Režie: Dušan Rapoš 
Česko / Slovensko, pohádka 
vstupné 120 Kč 

Režie: Dušan Rapoš 
Česko / Slovensko, pohádka 
vstupné 120 Kč 

české titulky

Režie: Steven Knight 
USA, drama / thriller
(*15), vstupné 120 Kč 

české titulky

Režie: Paul Feig. 
USA, krimi / mysteriózní / thriller
(*15), 117 min., vstupné 110 Kč 

české titulky

NEBEZPEČNÁ LASKAVOST 
Režie: Paul Feig. 
USA, krimi / mysteriózní / thriller
(*15), 117 min., vstupné 110 Kč 

české titulky

TICHO PŘED BOUŘÍ 
Režie: Steven Knight 
USA, drama / thriller
(*15), vstupné 120 Kč 

české titulky

HOVORY S TGM
Režie: Jakub Červenka
Česko, historický
(*12), 80 min. vstupné 120 Kč 

18.10.
Čtvrtek

20.00 hod.

HALLOWEEN
Režie: David Gordon Green
USA, horor
(*15), 109 min., vstupné 120 Kč 
 

české titulky

Předprodej vstupenek
Dům kultury Ostrov: 724 509 287
Zámek: 354 224 950 www.dk-ostrov.cz
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kultury
ostrov

4.10.
Čtvrtek

17.30 hod.

4.10.
Čtvrtek

20.00 hod.

5.10.
Pátek

17.30 hod.

5.10.
Pátek

20.00 hod.

6.10.
Sobota

17.30 hod.

6.10.
Sobota

20.00 hod.

12.10.
Pátek

17:30 hod.

13.10.
Sobota

20.00 hod.

18.10.
Čtvrtek

17.30 hod.

20.10.
Sobota

17.30 hod.

20.10.
Sobota

20.00 hod.

25.10.
Čtvrtek

17.30 hod.

25.10.
Čtvrtek

20.00 hod.

26.10.
Pátek

17.30 hod.

26.10.
Pátek

20.00 hod.

27.10.
Sobota

17.30 hod.

27.10.
Sobota

20.00 hod.

VENOM

TOMAN

VENOM

ZRODILA SE HVĚZDA

VILÍK: RYCHLE A VESELE

KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA

TICHO PŘED BOUŘÍ 

KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA

NEBEZPEČNÁ LASKAVOST 

Režie: Ruben Fleischer
USA, akční / sci-fi / thriller / horor
(*12), vstupné 130 Kč, děti 110 Kč 

Režie: Ondřej Trojan
Česko / Slovensko, drama / historický
(*12), 145 min, vstupné 120 Kč 

TOMAN
Režie: Ondřej Trojan
Česko / Slovensko, drama / historický
(*12), 145 min., vstupné 120 Kč 

VENOM
Režie: Ruben Fleischer
USA, akční / sci-fi / thriller / horor
(*12), vstupné 150 Kč, děti 130 Kč 

Režie: Bradley Cooper
USA, drama / romantický / hudební
(*15), 136 min., vstupné 110 Kč

Režie: Yusry Abdul Halim
Malajsie / animovaný
90 min., vstupné 110 Kč
 

13.10.
Sobota

17:30 hod.

VILÍK: RYCHLE A VESELE
Režie: Yusry Abdul Halim
Malajsie / animovaný
90 min., vstupné 110 Kč
 

3D dabing

české titulky

české titulky

ZRODILA SE HVĚZDA
Režie: Bradley Cooper
USA, drama / romantický / hudební
(*15), 136 min., vstupné 110 Kč

české titulky

12.10.
Pátek

20.00 hod.

PRVNÍ ČLOVĚK
Režie: Damien Chazelle
USA, drama / historický / životopisný
135 min., vstupné 130 Kč
 

české titulky

PRVNÍ ČLOVĚK
Režie: Damien Chazelle
USA, drama / historický / životopisný
135 min., vstupné 130 Kč
 

české titulky

19.10.
Pátek

17.30 hod.

19.10.
Pátek

20.00 hod.

ČARODĚJOVY HODINY
Režie: Eli Roth
USA, fantasy / mysteriózní / thriller
105 min., vstupné 110 Kč 

HOVORY S TGM
Režie: Jakub Červenka
Česko, historický
(*12), 80 min., vstupné 120 Kč 

český dabing

ČARODĚJOVY HODINY
Režie: Eli Roth
USA, fantasy / mysteriózní / thriller
105 min., vstupné 110 Kč 

český dabing

český dabing

český dabing

HALLOWEEN
Režie: David Gordon Green
USA, horor
(*15), 109 min., vstupné 120 Kč 

Režie: Dušan Rapoš 
Česko / Slovensko, pohádka 
vstupné 120 Kč 

Režie: Dušan Rapoš 
Česko / Slovensko, pohádka 
vstupné 120 Kč 

české titulky

Režie: Steven Knight 
USA, drama / thriller
(*15), vstupné 120 Kč 

české titulky

Režie: Paul Feig. 
USA, krimi / mysteriózní / thriller
(*15), 117 min., vstupné 110 Kč 

české titulky

NEBEZPEČNÁ LASKAVOST 
Režie: Paul Feig. 
USA, krimi / mysteriózní / thriller
(*15), 117 min., vstupné 110 Kč 

české titulky

TICHO PŘED BOUŘÍ 
Režie: Steven Knight 
USA, drama / thriller
(*15), vstupné 120 Kč 

české titulky

HOVORY S TGM
Režie: Jakub Červenka
Česko, historický
(*12), 80 min. vstupné 120 Kč 

18.10.
Čtvrtek

20.00 hod.

HALLOWEEN
Režie: David Gordon Green
USA, horor
(*15), 109 min., vstupné 120 Kč 
 

české titulky

Předprodej vstupenek
Dům kultury Ostrov: 724 509 287
Zámek: 354 224 950 www.dk-ostrov.cz

co? program
kdy? říjen 2018kdo?dko/ dům

kultury
ostrov

1.– 26. října  |  Dvorana zámek Ostrov  |  v provozní době MěÚ 
OSUDOVÉ OSMIČKY OSTROVA
Pokračuje výstava Osudové osmičky Ostrova, která připomíná zlomové milníky historie v odrazu našeho města. Pojďte
si přiblížit dění v našem městě především v osudových letech 1918, 1938, 1948 a 1968.   |   Vstup volný 
 
1. října – 25. listopadu  |  Út – Ne  10:00 – 18:00  |  kostel Zvěstování Panny Marie
KRYSÁCI
Pokračuje výstava k oblíbenému animovanému večerníčku. Loutková sestava v čele s valašskými krysáky Hodanem
a Hubertem a pražským potkanem Edou.   |   Vstupné: 80 Kč, 50 % děti do 15 let, důchodci a ZTP, rodinné vstupné 160 Kč  
 

26. října   |   10.00 – 17.00 hod.   |   Mírové náměstí 
OSTROVSKÉ TRHY 
Podzimní trhy – podzimní sortiment. Ovoce, zelenina, pečivo, sýry, zdravá výživa, koření, masné výrobky,
ale také záclony, dětské oblečení…  
 
31. října   |   13.00 – 17.00 hod.   |   zámek Ostrov
ZANIKLÁ A ZNOVUOBJEVENÁ STARÁ ŘEMESLA
Přijďte si prohlédnout techniky starých řemesel jako paličkování, drátování, dřevořezbu, modrotisk, korálkování,
patchwork, ruční šití hraček a další zajímavé techniky.   |   Vstup volný 
 

24. října   |   19.00 hod.   |   Divadelní sál 
ČECHOMOR – 30 LET 
Skupina Čechomor v letošním roce oslavuje třicet let od svého vzniku. Své příznivce i respekt kritiků si skupina 
získala osobitou interpretací hudby, jejímž základem byly a jsou lidové písničky.   |   Vstupné 490 Kč 
 

21. října   |   15.00 hod.   |   divadlo Točna 
PODVODNICKÁ POHÁDKA 
Vodník tentokrát zavede děti do mokrého světa plného ryb, žab a nasbíraných dušiček. V pohádce zazní písničky,
které se k rybníkům, řekám a tůním úzce pojí. Uvádí hudební divadlo Hnedle vedle.   |   Vstupné 50 Kč 
 

18. října   |   17.00 hod.   |   infocentrum zámku Ostrov (podkrovní expozice) 
OSMIČKOVÉ VÝMLUVY ANEB ČESKÉ 20. STOLETÍ
Přednáška našeho předního historika, filosofa, editora a publicisty, zabývajícího se problematikou národního
mesianismu i evropské identity na téma významných osmičkových výročí   |   Vstup volný  
 

9. října   |   17.00 hod.   |   kostel Zvěstování Panny Marie 
VÁCLAV HUDEČEK a komorní orchestr MUSICI BOEMI
Koncert významného českého houslisty doprovázený komorním orchestrem Musici Boemi.
Zazní skladby W. A. Mozarta a A. Vivaldiho.   |   Vstupné 250 Kč 
 

8. října   |   18.00 hod.   |   Divadelní sál 
Neil Simon – DROBEČKY Z PERNÍKU 
Dojemná komedie inspirovaná skutečným příběhem. Hrají: Simona Stašová (cena Thalie), Andrea Daňková,
Čestmír Gebouský, Helena Karochová, Ernesto Čekan/Filip Cíl, Vojtěch Záveský   |   Vstupné: 400, 380, 350, 300 Kč   
 

7. – 12. října   |   Dům kultury 
50. DĚTSKÝ FILMOVÝ A TELEVIZNÍ FESTIVAL OTY HOFMANA 
Týden plný filmů, soutěží, her, pohádek a festivalových hostů.  
 

4. října   |   od 17 hodin   |   infocentrum zámku Ostrov (podkrovní expozice)
ROK 1938 
Máte-li zájem dozvědět se více o historických událostech a naší neklidné hranici v září 1938, zveme vás na přednášku
Ing. Josefa Mackeho v expozici ostrovského zámku.   |   Vstup volný  
 

1. října – 18. listopadu  |  Út – Ne  14:00 – 18:00  |  Stará radnice 
PERU – ZEMĚ INKŮ 
Pokračuje výstava fotografií Josefa Belana. Vystavené fotografie jsou střípky z mozaiky poskládané z dvouměsíčního
putování po Peru.   |   Vstupné: dospělí 30 Kč, 50% sleva pro děti do 15 let, seniory a ZTP 
 

1. října  –  30. listopadu  |  Dvorana zámek Ostrov  |  v provozní době MěÚ 
KDE SE VZAL KLUB MARTIN 
Filmový klub Martin založený v roce 1967 se stal předzvěstí vzniku Dětského filmového a televizního festivalu.
Pokračující výstava připomene jeho historii a také postavu detektiva Martina.   |   Vstup volný   
 

Předprodej vstupenek
Dům kultury Ostrov: 724 509 287
Zámek: 354 224 950 www.dk-ostrov.cz
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VOLNÝ ČAS

zahájení

vystoupení taneční skupiny 

beseda se členy SPMO

malé občerstvení, volná zábava

COUNTRY CROK OSTROV

Jakékoliv dobové dokumenty jsou vítány!!
VSTUP VOLNÝ

PROGRAM:

Společenský sál Domu kultury Ostrov

ve čtvrtek 18. října 2018 od 16.00 hodin

žijících v Ostrově v letech 1945 – 1960

XXI. SETKÁNÍ
PAMĚTNÍKŮ

Město Ostrov a Spolek přátel města Ostrova pořádají

MODELÁŘSKÝ KLUB 
INFORMUJE

V sobotu 8. září se konal 25. ročník Memoriálu 
Jiřího Jílka, který je čtvrtou soutěží ze seriálu 
Ostrovské ligy v kategorii RCH. Vzdáváme tak 
hold našemu kamarádovi, výtečnému mode-
láři a reprezentantovi na poli leteckého mode-
lářství. Soutěž proběhla za pěkného počasí na 
letišti Leteckého spolku Hory.

Soutěžící měli poslední možnost dobrým 
umístěním ovlivnit výsledky celého seriálu. 
Po tvrdém, ale čestném soutěžním klání 
zaslouženě zvítězil Jaroslav Herzig z lomnic-
kého klubu. Ostrovský Jan Neubauer byl 
druhý. Třetí místo obsadil Jaroslav Her-
zig starší z lomnického tandemu otec-syn. 
Všichni soutěžící obdrželi diplom a první tři 
poháry a věcné ceny.

Na závěr byly vyhlášeny výsledky Ostrov-
ské ligy. První místo obsadil ostrovský borec 
Jan Neubauer, druhý byl Josef Petřík z Cho-
mutova a třetí místo obsadil Jaroslav Herzig 
starší.

Výsledkové tabulky jsou jako vždy do-
stupné ke stažení na stránkách klubu: www.
mk02ostrov.wbs.cz

Poděkování patří řediteli soutěže, čle-
nům sportovní komise, časoměřičům a pře-
devším zapisovateli, bez které by nevznikla 
výsledková listina.

Poslední větší veřejnou akcí bude Setkání 
pilotů v hale spojené se soutěží halových há-
zedel kategorie F1N v sobotu 24. listopadu. 
Výhodou je, že se koná v hale TJ Ostrov a je 
tudíž nezávislá na počasí. Díky galerii lze po-
zvat i diváky z řad laické veřejnosti – srdečně 
Vás zveme.

MK 02 Ostrov

OSMIČKOVÉ VÝMLUVY ANEB 
ČESKÉ 20. STOLETÍ
Na měsíc říjen připravil Dům kultury Os-
trov ve spolupráci s  Petrem Hlaváčkem 
z Univerzity Karlovy přednášku připomí-
nající významná osmičková výročí našich 
dějin.

„České dějiny jsou občas líčeny jako pří-
běh ‚malého národa‘, který se během 19. 
století emancipoval a roku 1918 znovu zís-
kal svou státní samostatnost. Poté byl zmí-
tán dvěma totalitami, nacionálně-socialis-
tickou a komunistickou, aby se roku 1968 
pokusil o  světodějný experiment sociali-
smu s lidskou tváří. Po dlouholeté sovětské 
okupaci získal roku 1989 svobodu a začal 
s budováním demokracie. Aktuálně však 
pociťuje jakousi únavu ze svobody a hledá 

svou národní a politickou identitu. Jenže 
onen český příběh lze vyprávět i jinak, bez 
tradiční ufňukanosti nad osudem údajně 
malého národa. Poučné jsou v  tomto 
ohledu právě dějiny 20. století, zejména 
pak vznik republiky a další osmičkové pře-
děly, často však sloužící jako naše výmluva 
před pomyslným soudem dějin,“ říká o své 
přednášce její autor Petr Hlaváček.

Zveme Vás na tuto výjimečnou před-
nášku ve čtvrtek 18. října od 17 hodin do 
podkrovní expozice v  infocentru zámku 
Ostrov.

Eliška Failová, produkční DK Ostrov
Petr Hlaváček, Collegium Europaeum, 
Univerzita Karlova, Akademie věd ČR

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ 
BÝVALÝCH PRACOVNÍKŮ 
BRIGÁDNÍK/PRIOR
V sobotu 13. října v 16.00 hodin 
se v restauraci Atlantis v Ostrově uskuteční
setkání bývalých pracovníků 
OD BRIGÁDNÍK, později PRIOR.

Na setkání s vámi se těší Miloslava Čekanová

Foto – vítězná trojice
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KULTURNÍ AKCE

POZVÁNKA NA 
OSTROVSKÝ ŠLÁGRBÁL
Ostrovské středisko TyfloCentra Karlovy 
Vary a Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých zvou příznivce Veselé trojky 
Pavla Kršky na OSTROVSKÝ ŠLÁGRBÁL, 
který se uskuteční v sobotu 3. listopadu od 
19.30 v Domě kultury Ostrov.

Vstupenky budete moci zakoupit od 
15. října v předprodeji Domu kultury Ost-
rov nebo v kanceláři TyfloCentra v Ostrově 
(pension pod koupalištěm, budova A).

Pavlína Lišková, 
TyfloCentrum Karlovy Vary, o. p. s.

GALERIE LETOHRÁDEK OSTROV
DOPROVODNÉ PROGRAMY
Středa 3. 10. 2018, 16:30
Papírotisk inspirovaný dílem Karla 
Valtera
Grafický workshop výtvarnice Lenky Her-
zogové bude zaměřen na techniku tisku 
z  papírové reliéfu. Program se uskuteč-
ňuje jako doprovodná akce k výstavě 5 x 
8 = 40 / Grafika a kresba ze sbírek GUKV 
v klíčových letech české historie 20. století, 
kterou finančně podpořil Karlovarský kraj. 
Vstupné: 80 Kč
Úterý 23. 10. 2018, 17 hodin
O počátcích české moderní grafiky
Povídání o významných osobnostech české 
moderní grafiky a spolku Hollar s historič-
kou umění Boženou Vachudovou. Program 
se uskutečňuje jako doprovodná akce k vý-
stavě 5 x 8 = 40 / Grafika a kresba ze sbírek 
GUKV v klíčových letech české historie 20. 

století, kterou finančně podpořil Karlovar-
ský kraj. Vstupné: 30 Kč
Pondělí 29. 10. a úterý 30. 10. 2018, 
14–17 hodin
Podzimní prázdninové dílny
V rámci výtvarných dílen se budeme věno-
vat grafickým technikám a tvořit z přírod-
ních materiálů. Dílny jsou určené pro děti 
od 9 do 15 let. Vstupné: 100 Kč (za oba dny)
Středa 31. 10. 2018, 17 hodin
Halloween Tima Burtona
Výtvarná dílna inspirovaná estetikou filmů 
Tima Burtona zaměřená na tvorbu rozma-
nitých halloweenských dekorací. Dílna je 
určena pro děti i dospělé. Vstupné: 60 Kč

Na výtvarné dílny je nutná předchozí re-
zervace, a to buď telefonicky (720 021 499) 
nebo e-mailem (bilkova@galeriekvary.cz). 
Minimální počet účastníků dílny je 6 osob.

LETOHRÁDEK OSTROV – VÝSTAVY
Letohrádek Ostrov, pobočka Galerie 
umění Karlovy Vary, Zámecký park 226, 
363 01 Ostrov. Otevřeno je do 7. října, po 
tomto datu je možné navštívit letohrádek 
pouze po předchozí telefonické domluvě.

22. 6.–7. 10. 2018
BUNTES GOLD / Peru očima současných 
německých textilních výtvarnic

Základem projektu je měsíční cesta po 
Peru pětice německých textilních výtvarnic, 
přičemž autorky sbíraly inspiraci pro svou 
tvorbu v různých rovinách. Zážitky a vjemy 
z  cest po Peru zaznamenaly rozličnými 
způsoby  – deníky, videodeníky, skicami 
a především volnými výtvarnými pracemi. 
Vystavující autorky: Heda Bayer, Swantje 
Maasermann, Magdalena Sophie Orland, 
Luise Stark, Fabienne Vogel.

8. 7.–7. 10. 2018
5 x 8 = 40 / Grafika a kresba ze sbírek 
GUKV v klíčových letech české historie 
20. století

Výstava prezentuje umělecká díla na pa-
píře ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary, 
která vznikla v klíčových letech české histo-
rie. Vystavena je tvorba čtyřiceti autorů, z ka-
ždého významného letopočtu české historie 
(1918, 1938, 1948, 1968, 1988) osm výtvar-
níků. Cílem výstavy je představit rozmanitá 
umělecká díla, krajiny, zátiší, akty, ale i výjevy 
z běžného života, která v těchto klíčových 
a velmi dramatických chvílích vznikala. Vý-
stavu finančně podpořil Karlovarský kraj.

STÁLÁ EXPOZICE
Sbírka porcelánu Střední uměleckoprů‑
myslové školy Karlovy Vary

Nová stálá expozice unikátní sbírky porce-
lánu ze Střední uměleckoprůmyslové školy 
v Karlových Varech mapuje období od po-
čátků 19. století do 2. poloviny 20. století.

e-mail: letohradek@galeriekvary.cz,
www.letohradekostrov.cz
Facebook: Letohrádek Ostrov
tel. 720 021 499 nebo 731 439 452
Vstupné aktuální výstavy: plné / snížené: 
40 / 20 Kč
Vstupné stálá expozice porcelánu: 20 Kč
Vstupné historický sál: 20 Kč

„Prošel jsem pozicemi manipulant, předák, 
supervizor a v současné době dělám Lean 
Trainera. WITTE mi dalo nejen mnoho nových 
zkušeností, ale i možnost navštěvovat různá 
odborná školení, dále studovat i se učit jazyky, 
protože bez nich to v dnešní době nejde. Naučilo 
mě také důslednosti a zodpovědnosti za svoji práci. 
Pravidelný a jistý příjem je u WITTE samozřejmostí.“

Tomáš Kraft
Lean Trainer, 

s WITTE již 14 let

Staňte se součástí WITTE , více informací na: witte-automotive.jobs.cz | 800 199 200

inzerce

Foto: archiv kapely Veselá trojka
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VÁLEČNÉ OBĚTI NA OLTÁŘI REPUBLIKY
28. října uplyne 100 let od vzniku našeho 
samostatného československého státu. 
Získání samostatnosti předcházel do té 
doby nejkrvavější válečný konflikt zvaný 
později 1. světová válka. Málokdo z  vo-
jáků rakouské monarchie zejména české 
a slovenské národnosti, kteří byli na frontu 
povoláni bojovat za císaře pána, jistě ani 
netušil, že se jeho boj v průběhu válečných 
let často změní v boj za samostatný čes-
koslovenský stát. Nemálo bylo těch Čechů 
a Slováků, a dokonce i desítky občanů mo-
narchie německé národnosti, co přešli na 
druhý břeh a v řadách československých 
legií bojovali za novou národní identitu. 
Mnozí však z těch či oněch důvodů zůstali 
věrni císařskému praporu, a tak na fron-
tách proti sobě často stanuli muži z jedné 
vsi, mnohdy proti sobě bojovali i  rodní 
bratři.

Když v  roce 1918 nová republika 
vznikla, nebyly mezi mrtvými kladeny 
rozdíly. Ať už vojáci padli za císaře pána 
či za vidinu nového státu, nová Českoslo-
venská republika je vnímala jako českoslo-
venské občany, kteří si zaslouží viditelnou 
vzpomínku. Na pomnících, které po válce 
rostly jako houby po dešti, byla tak za-

psána jména padlých jak z řad císařských 
pluků, tak i z řad legionářů a na pomníky 
se dostala i  jména zemřelých válečných 
zajatců. Také muži z Ostrova a okolí umí-
rali na všech válečných frontách. Avšak 
pomníků připomínajících tyto padlé se 
dodnes mnoho nedochovalo. Kdo dnes 
ví, že i  malá víska jako Kfely či Bystřice 
měla svůj válečný pomník? Na pomníku 
v  Bystřici, který byl slavnostně odhalen 
17. května 1931, bylo uvedeno 8 jmen. Po-
mník ve Kfelích uváděl snad dokonce 17 
válečných obětí. Také lidé v  Hlubokém 
oplakávali své padlé syny. Důstojné pietní 
místo stávalo v malém parčíku u potoka, 
kde je dnes dětské hřiště. Nad reliéfní 
sochou umírajícího vojáka bylo do leště-
ného kamene zvěčněno 8 jmen. Pozadu 
nezůstal ani Ostrov, který měl dokonce 
památník padlých. Stala se jím zrekon-
struovaná kaple sv. Floriána u klášterního 
areálu. Slavnostní odhalení památníku se 
uskutečnilo 3.  září 1933. Kronika města 
uvádí 82 padlých a pohřešovaných, jiné 
zdroje hovoří až 86 obětech války. V kapli 
před oltářem stál svícen vyrobený ze 
čtyř šavlí, vojenské munice a podkov. Do 
dnešních dnů se však z této výzdoby nic 
nedochovalo. Roku 2007 byla kaple zre-
konstruována a vysvěcena jako památník 
obětem násilí na Ostrovsku. Dnes tak zů-
staly v nejbližším okolí Ostrova zachovány 
jen pomníky v Květnové a Damicích. Ná-
pisové desky však již bohužel chybí. Na té 
v Květnové bylo uvedeno 20 jmen. Kolik 
mužů z Damic padlo, se již asi nedozvíme. 
Mezi nejzachovalejší pomníky v okolí Os-
trova jistě patři zrekonstruovaný pomník 
v Boru, který však má již novou nápisovou 
desku. Pomník od sochaře Alfreda Dietle 
z Rybář odhalený 13. září 1925 původně 
připomínal 46 padlých z obvodu místní 
farnosti. Po 2. světové válce byla nápisová 
deska sejmuta a nahrazena novou s nápi-
sem „Na památku obětem 1. a 2. světové 
války“.

Ať už muži uvedení na pomnících 
padli za císaře pána či samostatné Česko-
slovensko, jejich oběť by neměla být za-
pomenuta. Vždyť z jejich prolité krve se 
zrodila nová tvář Evropy, včetně našeho 
demokratického státu, na jehož tradice 
se snažíme navazovat dodnes. Nezbývá 
než věřit, že již nikdy více nebude potřeba 
stavět nové pomníky padlých a že ty stá-
vající pomníky zůstanou zachovány i pro 
budoucí generace.

Josef Macke
Zdroje: archivní fondy, knihy a časopisy 

německých rodáků apod.
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OHLÉDNUTÍ ZA LETOŠNÍM OSTROVSKÝM POHÁREM 
MAŽORETEK A TWIRLINGU
Přestala jsem počítat, kolikátý ročník Os-
trovského poháru letos proběhl. Začal 
zcela netradičně. Ač měl proběhnout na 
letní scéně MDDM, počasí se rozhodlo 
úplně jinak a po třech měsících parného 
léta připravilo chladno a déšť na spadnutí. 
S ohledem na soutěžící i diváky jsme se na-
rychlo přesunuli do velkého sálu Domu 
kultury. Kdo měl ruce, pomáhal, abychom 
stihli plánované zahájení. Změna prostoru 
atmosféru ani jeho úroveň nijak nenaru-
šila, ba naopak. Pravděpodobně naposled 
ve své funkci prezidenta SMTČR NBTA se 
Ostrovského poháru zúčastnil i pan Tomáš 
Stavěl.

Soutěžilo se ve skupinách, ale i v sólo-
vých disciplínách – twirling s jednou hůl-
kou i se dvěmi, rytmické taneční sólo a duo, 
x-strut a pódiové skladby. Po dlouhé době 
se Ostrovského poháru zúčastnil i zástupce 
z řad chlapců, junior Martin Kotouč ze Štětí, 
který mnohé překvapil vysokou úrovní 

svého twirlingového vystoupení. S  cílem 
předvést co nejlepší výkon a získat nějaké 
to umístění přijely také závodnice ze Star-
lett České Budějovice, z Konvalinek Louny, 
Postoloprtské mažoretky, twirls ze Štětí 
a nechyběly ani naše Oskarky Ostrov. Sku-
pina malých ostrovských mažoretek pod 
vedením Petry Dančevové a Edity Kubíkové 
na závěr doslova zaplavila velký sál svými 
červenými kostýmy a za krásnou skladbu si 
vysloužily velký potlesk.

Ostrovský pohár je zařazen do série 
závodů Evropského poháru. V porotě tak 
zasedly i mezinárodní porotkyně Annelies 
van Kempen a Ria Spaan z Holandska, ze 
země, která v Evropě patří mezi jedny z těch, 
které v oblasti mažoretek a twirlingu vycho-
vávají vrcholové sportovce. České barvy 
v porotě hájila Lenka Turková ze Žatce a Te-
reza Vimrová z Ostrova. O správné sečtení 
všech bodů se postarala paní Jana Jančová 
a její choť, Viktor Janč, nás po celé soutěžní 

odpoledne provázel přátelským mluveným 
slovem.

Soutěžící byli odměněni v  prvé řadě 
účastnickými medailemi a  potom samo-
zřejmě medailemi, které souvisely s jejich 
výkony v jednotlivých kategoriích a disci-
plínách.

Ráda bych poděkovala všem z MDDM 
Ostrov, ředitelce paní Šárce Märzové, Zu-
zaně Janecké i těm, co jen pomohli tu něco 
odnést, nebo nakoupit či přinést. Nesmím 
zapomenout na paní Provazníkovou, která 
celou soutěž počítala po boku paní Jančové, 
paní Janě Rendešové, která pomáhala, kde 
mohla, a stejně tak i Lucie Plzáková. Omlou-
vám se, pokud jsem na někoho snad zapo-
mněla, třeba na maminku co upekla koláč 
pro všechny. Pomocníků bylo opravdu 
mnoho.

Tak to je má vzpomínka na Ostrovský 
pohár, který úspěšně proběhl 1. září 2018.

Eva Žiláková, za organizátory poháru

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

BIATLON KLUB BILANCUJE – 1. VÝROČÍ
Biatlon klub Ostrov vznikl v září 2017. Po 
vyřízení všech nezbytných dokumentů 
jsme právě před rokem začali s jedenácti 
nadšenými dětmi se sportovními tré-
ninky, při kterých jsme upřednostňovali 
všestrannost – běh, posilování, plavání, 
soutěže, kolo, míčové hry, kolečkové 
brusle a stále jsme čekali na možnost za-
čít s tím nejdůležitějším v biatlonu – střel-
bou. V listopadu se dostavily velmi dobré 
sněhové podmínky a BK Ostrov mohl za-
čít lyžovat – u většiny našich svěřenců šlo 
o jejich první kontakt s běžkami. Zvládli 
jej na výbornou. Na počátku roku 2018 
jsme se již začali hlásit na závody v běhu 
na lyžích (prozatím bez střelby) a hned 
se dostavily první výsledky, opakovaně 
jsme dosáhli i  na stupně vítězů. Po do-
mluvě o spolupráci s MDDM Ostrov jsme 
v lednu začali s pravidelnými střeleckými 
tréninky, které děti okamžitě upoutaly 
a staly se nejoblíbenější součástí.

8.  dubna se uskutečnily první regi-
onální závody letního biatlonu (běh 

a střelba) v Kadani. Tajné sny o medaili 
se proměnily ve skutečnost a  náš klub, 
který v té době „slavil“ teprve půlroční 
činnost, si přivezl dvě zlaté medaile, 
jednu stříbrnou a 2x jsme skončili na 4. 
místě. Následovala další kola v Praze, Be-
rouně, Děčíně, Strakonicích, Plzni a z té-
měř každého z nich jsme dovezli krásná 
umístění a medaile.

Na závěr letní sezony se konají 4 kola 
Českého poháru letního biatlonu, kam 
se děti mohou kvalifikovat na základě 
dosud dosažených výsledků. Z  našeho 
klubu se nominovalo šest závodníků, dvě 
kola v Letohradě a v Bystřici pod Hostý-
nem máme již za sebou, stále však če-
káme na úspěch v podobě stupňů vítězů. 
Konkurence na pohárech je skutečně 
obrovská, zatím jsme se s  tak velkými 
závody spíše seznamovali. V září jsme se 
zúčatnili 3. a 4. kola poháru, výsledky ale 
nebyly známy do uzávěrky tohoto čísla.

Dnes vykazuje Biatlon klub Ostrov 18 
stálých členů. Od září jsme základnu roz-

šířili o přípravku dětí (pod MDDM Ost-
rov), mezi kterými budeme hledat nové 

„olympioniky“.
I přesto, že se stejně jako všechny za-

čínající kluby prozatím potýkáme s  ne-
dostatkem materiálu a  finančních pro-
středků, bojujeme dál. Výsledky našich 
svěřenců jsou pro nás tou největší odmě-
nou. Biatlonistům se v současné době vě-
nuje trenér s vystudovanou nejvyšší mož-
nou (1.) třídou trenérské kvalifikace, dva 
trenéři 3. třídy, další tři bývalí biatlonisté 
se závodní minulostí. Do práce s dětmi 
se také začínají zapojovat sportovně za-
ložení tatínkové a maminky.

Děkujeme za vše – jak našim malým 
biatlonistům, tak jejich ochotným a ak-
tivním rodičům a MDDM Ostrov. Za fi-
nanční podporu pak městu Ostrov, Kar-
lovarskému kraji, městu Boží Dar, firmě 
HDK– konstrukce strojů, Sklenářství 
Toth, Vlastimilu Patočkovi  – dovoz be-
tonu, firmě Martinerri a firmě W.G.G.

Michaela Kuncová, Biatlon klub Ostrov

HYDE PARK
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
A ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
Svoz nebezpečného odpadu a elektrospotřebičů je součástí podzimního úklidu města, 
bude proveden v sobotu 10. listopadu, a to pouze formou osobního předání přímo 
u vozidla svozové firmy Marius Pedersen a. s. Prosíme, neodkládejte tento odpad na ulici!

MěÚ

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

Město nechává VOK umístit na osvěd-
čených místech, kde je odkládán pouze 
bioodpad dle písemné nápovědy přímo na 
kontejnerech. Tam, kde byl v kontejnerech 

nalezen i komunální odpad, VOK umístěny 
nebudou.

Všichni občané mohou bioodpad odvá-
žet do Sběrného dvora v Krušnohorské ulici 
792 zcela zdarma.

Město Ostrov děkuje všem občanům, 
kteří bioodpad ukládají na místa k tomu 
určená.

red

STANOVIŠTĚ VOK TERMÍNY

zahrádky za VaKem

05.–07. 10. 19.–21. 10. 02.–04. 11.
zahrádky v ulici U Nemocnice

RD v ulici Lesní a okolí

zahrádky Klášterní ulice

zahrádky pod Lidlem

12.–14. 10. 26.–28. 10. 09.–11. 11.
RD Horní Žďár u čp. 91

RD Horní Žďár u zrcadla

zahrádky Smetanova ulice

ZASTÁVKY V OBCÍCH ČAS

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

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

Hluboký (u trafa) 08:50 – 09:10

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

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

Vykmanov 10:05 – 10:25

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

Maroltov 11:00 – 11:20

Květnová (obchod) 11:25 – 11:45

Květnová (paneláky) 11:45 – 12:05

Moříčov (náměstí) 12:20 – 12:40

JÓGA Věrka
Kulturní dům Ostrov – VYHLÍDKA

pravidelné lekce 90 min 

• pondělí od 19.00 hod.
• úterý od 17.00 hod.
• soboty od  8.30 hod.   

individuální lekce dle domluvy

Tel.: 773 936 897
Těší se na Vás lektorka jógy Věra

INZERCE

INZERCE
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PODZIMNÍ ÚKLID
ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ
Akce je naplánována na etapy až do 10. lis-
topadu – vždy v sobotu v dopoledních ho-
dinách. Z technických důvodů budou kon-
tejnery přistaveny ráno a odvezeny týž den 
po 14:00 hod.

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

Bližší informace naleznete na www.ost-
rov.cz, odbor správy majetku města nebo 
RK Dospra, RK Reba a Ikon. Rozmístění kon-
tejnerů bude na obvyklých místech:

06. 10.
• Mánesova 957
• Mánesova 1013
• Klicperova 2x
• Brigádnická
• Lidická naproti BPO
• Šafaříkova
• Nerudova 700-5

13. 10.
• Jáchymovská 1377
• Družební 1322
• Jungmannova 2x
• Jáchymovská 801 – 4
• Smetanova
• Družební u 1329

20. 10.
• Klášterní areál
• Staroměstská
• parkoviště u vjezdu na Staré náměstí
• Družební 1275
• Jáchymovská 201 – 3
• Seifertova u MŠ
• Halasova (u galanterie)

27. 10.
• Na kopci
• Studentská x Sládkova
• Hornická x Nejedlého
• Hornická x Odborů
• Klínovecká 965 u telef. budky
• Krušnohorská u č. p. 615
• Dukelských hrdinů

03. 11.
• Nad nádražím
• Mořičovská 293 – 1021
• Vykmanov (u paneláku)
• Maroltov
• Květnová 2x (u Jednoty, u paneláku)
• Mořičov

10. 11.
• Dolní Ždár (u bývalého statku)
• Horní Ždár (u trafostanice)
• Hluboký (u trafa)
• Kfely (za bývalou hospodou)
• Horní Ždár (u restaurace u Václava)
• Hluboký (stará cesta)
• Vykmanov (v horní části)

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

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

MěÚ

NÁDOBY NA SMĚSNÝ 
KOMUNÁLNÍ ODPAD 
BUDOU UMYTY 
A DEZINFIKOVÁNY
V týdnu od 8. do 14. října se v Ostrově 
uskuteční mytí a  dezinfekce nádob na 
směsný komunální odpad (černé nádoby).

Jde o novou službu vyplývající z nově 
uzavřené smlouvy se svozovou společností 
Marius Pedersen.

Upozorňujeme, že jde o termíny i trasy 
zcela mimo pravidelný svoz odpadu.

Tato akce vyžaduje spolupráci občanů 
zejména v  případě nádob uložených na 
soukromých pozemcích u  rodinných 
domů. V celém uvedeném týdnu je po‑
třeba nádoby nechat stát na volně pří‑
stupném místě.

Postup firmy: ulicemi Ostrova postupně 
projedou auta, první z  nich zajišťuje vy-
sypání nádoby a druhé okamžité vymytí 
a dezinfekci.

Náklady spojené s  mimořádným vý‑
vozem odpadu před následným mytím 
hradí město Ostrov.

Tato akce bude provedena pouze u volně 
přístupných nádob – a pouze v uvedeném 
termínu.

Dodatečné umytí není možné.
Město Ostrov vám předem děkuje za 

spolupráci.
V případě dotazů se obraťte na odbor 

správy majetku města (OSMM) MěÚ Os-
trov.

Kontakt: Petra Niederhafnerová
pniederhafnerova@ostrov.cz

tel. 354 224 918 / +420777181489
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PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ

inzerce

PŘÍSPĚVEK ZASTUPITELKY MĚSTA
Vážení spoluobčané,
každý měsíc sleduji statistiky počtu jízd 
a osob, které přepraví Senior expres Os-
trov. Přečetla jsem si i poděkování této 
službě od spokojených seniorů a  vy-
slechla už mnoho pozitivních reakcí. Ale 
vlastně jsem v reálu takovou jízdu nevi-
děla. Tedy až do září, kdy se mi podařilo 
zúčastnit se objednané jízdy a sledovat, 
jak celá přeprava probíhá. Řidiči jsou sku-
tečně velice ochotni a já už z mnohých 
ohlasů od převezených lidí vím, že to sku-
tečně nebyla přetvářka přede mnou. Kli-
entka, kterou Senior expres dovezl k  lé-
kaři, si službu nemohla vynachválit. A to 
mě moc těší, protože právě pro spokoje-
nost lidí, kteří se sami nemohou dopravit 
tam, kam potřebují, byla služba Senior 
expres zřízena.

Ilona Leupold, 
2. místostarostka města Ostrov

Vážení čtenáři,
na těchto stránkách se vám představují strany a hnutí, kandidující ve volbách do Zastupitelstva města Ostrov.
Jednotlivé prezentace jsou formou inzerátu, požadavky všech zájemců o inzerci byly uspokojeny.
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Jitka  
Samáková

Lumír  
Pála

Zdeněk
Volkovjak

OstrOv MěstO, ve kteréM se bude žít dObře všeM,  
MladýM i staršíM. NebudeMe slibOvat,  
ale splNíMe.

www.chcemelepsicesko.cz
www.anobudelip.cz

anobudelip

Hnutí ANO Ostrov Vás zve  
na Komunální volby

5. a 6. října 
2018

inzerce

HNUTÍ NEZÁVISLÝCH
ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST

Pavel Čekan

Pavlína LiškováRomana Svobodová

Ivan Vysocký Jiří Pavlík

HNHRM
dobrá volba pro vás

inzerce
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inzerce

Ing. Bureš Jan 
člen rady Karlovarského 
kraje

Černý Josef ml.
hasič

Bína Karel 
úředník

JUDr. Kříž Dominik 
PhD.
advokát, vysokoškolský 
učitel

Ing. Hoffmeisterová 
Aneta
učitelka

Ondrejková Helena
realitní makléřka

Volkovjaková 
Pavlína
podnikatelka

MUDr. Hanousek 
Radim
lékař

Ing. Kašparovský 
Otto
facility manager

Ing. Palivec 
Vladimír
projektant

Kříž Vladimír
pracovník přímé péče v 
domově pro osoby se 
zdravotním postižením

Šimková Matylda
vedoucí záchranné 
stanice

Ing. Nedvěd Petr
stavební technik

Lang Milan
podnikatel

Ing. Stixová 
Helena
živnostník

Šimková Hana
předsedkyně spolku 
Ostrovský Macík

Ing. Hrušovský 
Tibor
předseda představenstva 
Ostrovské teplárenské, a. s.

MUDr. Kobíková 
Květoslava
lékařka

1 3

5 7

9 11

13 15

17

2 4

6 8

10 12

14 16

18

VOLEBNÍ DESATERO
•	 Pocit	bezpečí	je	důležitý	pro	každého	z nás.	

Chceme,	aby	se	v Ostrově	cítili	zase	všichni	
bezpečně.	Prosadíme	zvýšení	bezpečnosti	
v problematických	lokalitách,	a to	především	
na Mírovém	náměstí	a ve vnitroblocích.

•	 Nebudeme	investovat	do nesmyslných	
a megalomanských	projektů,	které	by	navíc	
v budoucnu	městu	přinesly	jen	vysoké	náklady	
na provoz.

•	 Ostrov	bude	zase	ZAHRADNÍM	MĚSTEM.	
Zasadíme	se	o výsadbu	keřů	i stromů,	vhodných	
do města.	Včasné	a dostatečné	sbírání	odpadků,	
sekání	trávy,	parkové	úpravy,	čištění	chodníků	
a komunikací	a hrabání	listí	považujeme	
za samozřejmost.	Ve městě	bude	opět	čisto.

•	 Jedním	z hlavních	projektů	bude	komplexní	
rekonstrukce	Domu	kultury,	stávající	stav	je	
ostudou	našeho	města.

•	 Zoufalá	situace	s parkováním	v Kollárově	
ulici	potřebuje	konečně	vyřešit.	Tím	bude	
nové	parkoviště	na Jáchymovské	ulici	mezi	
semafory	a Tescem,	které	bude	pod	dohledem	
kamerového	systému.

•	 Nepřipustíme	zřízení	dalších	ubytoven	pro	
sociálně	nepřizpůsobivé	a u těch	stávajících	
omezíme	vyplácení	doplatků	na bydlení.	Je	to	
jen	kšeft	s chudobou.

•	 Změníme	pravidla	pro	přijímání	žádostí	
na přidělení	městských	bytů.	Mimořádně	budou	
přidělovány	byty	jen	hendikepovaným,	seniorům	
v domově	s pečovatelskou	službou	a v holobytech.

•	 Budeme	rozvíjet	projekt	SENIOR	EXPRESS,	který	
se	osvědčil.	Pro	děti	z místních	částí	chceme	
zavést	školní	autobus.

•	 Snížíme	nájemné	za zahrádky	na polovinu.	
Nepřipustíme	rušení	stávajících	zahrádek,	bez	toho,	
aby	se	vybudovala	nová	zahrádkářská	lokalita.

•	 Základem	je	nezadlužené	město.	Chceme	
i nadále	používat	při	městském	hospodaření	
používat	rozum	a šetrné	nakládání	
s městskými	financemi,	jsou	to	vaše	peníze.

Svatek Zdeněk 
podnikatel

19

MUDr. Vastl Oldřich
primář ortopedie

20
Mgr. Šindelář Petr 
LLM
advokát, místostarosta

21

OBČANSKÁ 
DEMOKRATICKÁ STRANA
Volte číslo 7

Celý volební program na: 
www.ods-ostrov.cz
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VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA

TAJENKA KŘÍŽOVKY 
O CENY
Vážení čtenáři,

správné znění tajenky křížovky z minu-
lého čísla je ŠEDESÁTÉ VÝROČÍ MŠ PALAC-
KÉHO. Z úspěšných luštitelů byla vyloso-
vána paní Tereza Balcaříková, která obdrží 
dvě volné vstupenky na koncert Václava 
Hudečka v úterý 9. října od 17:00. Akce se 
koná v ostrovském klášteře v rámci jubilej-
ního 50. FOH. Srdečně gratulujeme.

Tajenku křížovky z tohoto čísla zašlete 
nejpozději do 10.  října na: mesicnik@ 
ostrov.cz; případně doručte do podatelny 
MěÚ Ostrov, Jáchymovská 1 v  zalepené 
obálce, označené „Ostrovský měsíčník“. 
Vždy prosím uveďte celé své jméno a kon-
takt na vás. Ze správných odpovědí opět 
vylosujeme výherce, který získá vstupenky 
na některou z kulturních akcí Domu kul-
tury Ostrov. Jméno výherce zveřejníme 
v  Ostrovském měsíčníku. Redakce mě-
síčníku Vám děkuje za zájem o křížovku 
a přeje příjemné chvíle při luštění.

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

red

na poliklinice byla pro Vás přestěhována do přízemí 
a kompletně zrekonstruována. 

Objednávejte se na preventivní kontroly na  
Tel.: 353 821 512, MUDr. Berger / as. Vorlíková

GYNEKOLOGICKÁ ORDINACE 

inzerce

Střední průmyslová škola 
Ostrov, p.o.

přijme do pracovního 
poměru uklizeče/uklizečku

na 4 až 6 hodin, platová 
třída 2. stupeň 12

bližší informace 
na tel. č. 739 322 354 

(p. Jandová)




