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Literatura může být vážná, humorná,
lechtivá, ale i těžká.
Přesvědčí vás „Březen – měsíc čtenářů“

AKTUALITY

INFORMACE O VYDÁNÍ
Ostrovský měsíčník vydává město Ostrov
se sídlem Městský úřad Ostrov, Jáchymovská 1,
363 01 Ostrov, IČ: 00254843 v nákladu 8700 ks
měsíčně. Vydáno dne 1. 3. 2019.
Měsíčník je zdarma dodáván do každé
domácnosti v Ostrově. Žádáme čtenáře,
kteří nedostanou měsíčník na svou adresu do
5. dne v měsíci, aby to neprodleně oznámili
na: mesicnik@ostrov.cz, případně písemně
v Infocentru DK Ostrov, Mírové náměstí 733,
v obálce označené „Ostrovský měsíčník“. Vždy je
třeba uvést i adresu svého bydliště.
UPOZORNĚNÍ!
Uzávěrka pro příspěvky a objednávky inzerce
do dubnového čísla je 6. března. Příspěvky
doručené po tomto datu budou zveřejněny
jen ve výjimečných případech.
ZASÍLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ
Příspěvky do měsíčníku nám můžete zaslat
na adresu mesicnik@ostrov.cz nebo
redakce@ostrovskymesicnik.cz. Případně
doneste osobně do Infocentra Domu kultury.
PRO INZERENTY
Objednávky inzerce zasílejte na adresu
inzerce@ostrovskymesicnik.cz
Odpovědná osoba: Miroslav Očenášek
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.
Redakční rada (A‑Z): Lenka Bardová,
Lada Bláhová, Eliška Failová, Zuzana Janecká,
Josef Macke, Jana Múčková
Grafická úprava, tisk, distribuce:
Oddych, s. r. o., Děpoltovická 214,
362 32 Otovice
Grafická úprava programových stránek
Domu kultury Ostrov: pracovníci DK
Registrační značka: MK ČR E 16035
Periodický tisk územního samosprávného celku
Webové stránky:
www.ostrovskymesicnik.cz
Aktuální vydání OM v elektronické podobě je
na těchto stránkách vždy nejpozději do 1. dne
příslušného měsíce.
Fotografie na titulní straně:
Užijte si březen v MK Ostrov
Foto: Archiv MK Ostrov
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DOMINANTA MÍROVÉHO NÁMĚSTÍ SE
DOČKÁ VELKÉ OBNOVY
Město Ostrov vyhlásilo před několika bude aplikován penetrační nátěr. Následně
dny veřejnou zakázku na opravu omítky bude fasáda vyspravena a doplněna o chya výměnu a repasi oken a dveří na ob- bějící části reliéfů a soklové římsy. Dopljektu Domu kultury na Mírovém náměstí. něné části profilace budou rovněž opatřeny
K 13. únoru by mělo být ukončeno zadá- speciálním nátěrem a opatřeny barevnou
vací řízení a v průběhu dubna letošního retuší v barvě fasády.
roku bude poté předáno staveniště. SaV celém rozsahu fasády objektu je na zámotné stavební práce budou zahájeny kladě jednání s pracovníky Územního od10. května 2019 s plánovaným ukončením borného pracoviště NPÚ v Lokti navrženo
na konci srpna roku 2020.
vybourání stávajících dřevěných výplní, vyV 1. etapě dojde k výměně a repaso- jma oken a dveří vhodných k repasi. Nová
vání oken a dveří na průčelí Domu kultury okna budou dřevěná, zasklená izolačním
a v zadní části, kde budou zároveň probí- trojsklem (příp. dvojsklem). Finální odstín
hat i práce na obnově fasády. V průběhu 2. rámů bude určen zástupcem orgánu státní
etapy bude poté dokončena výměna zbý- památkové péče v rámci realizace stavby ze
vajících oken a dveří a dokončena obnova vzorníku vybraného dodavatele.
fasády na celé budově.
Předpokládaná hodnota zakázky na
Během prací bude omítaná část fasády základě projektové dokumentace činí
celoplošně omyta tlakovou vodou, poté 24 113 000 Kč bez DPH (29 176 300 Kč
se mechanicky odstraní volné a poškozené včetně DPH).
části fasády. Na takto připravenou plochu
MěÚ Ostrov

MĚSTO PLÁNUJE VYBUDOVAT
Z DOTAČNÍCH PENĚZ POLYTECHNICKÉ
ZÁZEMÍ V ZŠ MASARYKOVA
Základní škola v Masarykově ulici se v současnosti potýká s dožívajícím technickým
stavem učebny pro výuku chemie a fyziky.
Stávající prostory a vybavení neodpovídají dnešním trendům a potřebám ve vyučování přírodních věd. Proto ve středu
16. ledna schválilo zastupitelstvo města
Ostrov podání žádosti o dotaci do 13. výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu „MAS Krušné hory – IROP –
Kvalitní vzdělávací struktura a vzdělávání
III“ na projekt Rekonstrukce a vybavení
učeben fyziky a chemie ZŠ Masarykova Ostrov s předpokládanou maximální výší nákladů 3 795 165,85 Kč. Projekt bude nutné
předfinancovat ve výši 100 % celkových nákladů s tím, že se do městské pokladny po
ukončení projektu a následném vyúčtování
vrátí 95 % způsobilých výdajů. Realizace
projektu je naplánována na léto roku 2019.
V případě, že bude město v podání dotace úspěšné, dojde v rámci realizace ke
změně části vnitřní dispozice budovy, aniž
by se zasáhlo do celkového provozu školy.
Prostor stávající laboratoře a tří kabinetů
bude přebudován na posluchárnu, laboratoř a nové kabinety. Součástí projektu budou nové dřevěné dveře, vzduchotechnika,
odvětrání, rekonstrukce elektroinstalací

včetně výměny svítidel, řešení slaboproudé
technologie, odvedení splaškových odpadních vod od nově osazených zařizovacích
předmětů, napojení a rozvod zemního
plynu a další práce. Součástí projektu bude
také dodávka vestavěného nábytku do nových učeben.
V nově vybudované posluchárně bude
realizována výuka žáků 1. stupně v oblasti
vzdělávání Člověk a jeho svět a žáků 2.
stupně v navazující oblasti Člověk a příroda
pro předměty fyzika, chemie a přírodopis.
Předpokládané využití posluchárny přírodních věd je 24 hodin/týden s kapacitou 30
žáků. Laboratoř přírodních věd určená pro
výuku fyziky a chemie, bude využívána žáky
2. stupně. Předpokládané využití laboratoře je 20 hodin/týden s kapacitou 16 žáků.
Učebny budou dostupné žákům nejen
v době vyučování, ale také v rámci různých
mimoškolních aktivit. Možnost využívat
rekonstruované prostory ZŠ Masarykova
a účastnit se mimoškolních aktivit bude
nabídnuta rovněž žákům ostatních základních škol. Uvažuje se o založení kroužku
chytrých hlav, který umožní poznávat přírodovědné a technické obory zábavnou
formou.
MěÚ Ostrov

AKTUALITY

PŘÍSPĚVEK ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝM DĚTEM
Z ROZPOČTU MĚSTA OSTROV PRO ROK 2019
Zastupitelstvo města Ostrov na svém led- rehabilitační pomůcky, či na zakoupení jinovém zasedání schválilo změnu v Pra- ných pomůcek, které příjemce potřebuje
vidlech pro poskytování jednorázového k odstranění, zmírnění, nebo překonání nápříspěvku města zdravotně postiženým sledků svého zdravotního postižení, dále na
dětem, která se týkala především úpravy úhradu nákladů za sociální služby včetně
výše příspěvku. V rozpočtu města na rok dopravy a také na zakoupení speciálních
2019 byla na tento účel vyčleněna částka potravin, např. pro bezlepkovou dietu.
180 000 Kč.
Účelem pomoci prostřednictvím jednoDětem ve věku od 1 roku do 18 let, s tr- rázového příspěvku je přímá pomoc zdravalým pobytem na území města Ostrov, votně postiženým dětem a současně pokterým byl Úřadem práce ČR přiznán pří- dání pomocné ruky rodinám, pěstounům
spěvek na péči v I. stupni závislosti na po- a dalším, kteří se jim snaží pomoci v nelehmoci jiné fyzické osoby, bude v tomto roce kém životním údělu.
poskytnut jednorázový příspěvek od města
Formulář žádosti o příspěvek je dove výši 3 000 Kč, dětem ve II. stupni závis- stupný na webových stránkách města
losti ve výši 6 000 Kč, ve III. stupni závislosti www.ostrov.cz | město a úřad | dotace |
ve výši 8 000 Kč a ve IV. stupni závislosti ve příspěvek města pro zdravotně postižené
výši 11 000 Kč.
děti 2019 nebo si jej lze vyzvednout přímo
Příspěvek lze dle pravidel použít např. na Městském úřadě Ostrov, na odboru
na lázeňskou léčbu nehrazenou ze zdra- sociálních věcí a zdravotnictví, Jáchymovvotního pojištění, případně na zaplacení ská 1, kancelář č. A. 1. 21. Termín pro popoplatků přímo souvisejících s lázeňskou dání žádostí o příspěvek na rok 2019 je od
léčbou, dále na rehabilitační léčbu nehra- 1. 2. 2019 do 31. 10. 2019. Bližší informace
zenou ze zdravotního pojištění nebo na k příspěvku podá Jitka Capková, DiS., tel.
doplatek této léčby, na zakoupení nebo 354 224 859, email: jcapkova@ostrov.cz.
doplatek při zakoupení zdravotní nebo
MěÚ Ostrov

UŠETŘETE S IROP NA ZATEPLOVÁNÍ
BYTOVÝCH DOMŮ AŽ 40 % Z VÝDAJŮ NA
ZATEPLOVACÍ ÚPRAVY
Díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP) můžete z evropských
peněz získat dotaci na realizaci energeticky
úsporných opatření v bytových domech až
ve výši 40 % z celkových výdajů na zateplovací úpravy. Podpora je určena pro vlastníky
bytových domů, společenství vlastníků a bytová družstva ve všech krajích ČR kromě
Prahy. O podporu lze zažádat předložením
projektové žádosti do 78. výzvy IROP Energetické úspory v bytových domech III. Součástí
projektové žádosti musí být průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) a projektová
dokumentace zpracovaná podle zákona č.
183/2006 Sb., tj. autorizovaným projektantem.
Další důležitou podmínkou je „velikost“ projektu. Lze předložit projekt s celkovými způsobilými výdaji 300 000 Kč až 90 000 000 Kč.
Podporované aktivity:
• Zlepšení tepelně-technických vlastností
stavebních konstrukcí budovy (zateplení,
výměna oken a dveří)
• Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu

• Výměna zdroje tepla pro vytápění
• Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé
užitkové vody
• Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů
Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících
primárně energetické potřeby budov, ve
kterých jsou umístěny. Problémem není
dřívější zahájení projektu. Žádat o dotace je možné na projekty zahájené od
1. ledna 2014. Realizace projektu nesmí být
ukončena před podáním žádosti o podporu. Ukončení příjmu žádostí končí
29. 11. 2019.
Veškeré informace o výzvě č. 78 Energetické úspory v bytových domech III naleznete na webu IROP www.irop.mmr.cz.
Vaše projektové záměry můžete konzultovat na regionálních pracovištích Centra
pro regionální rozvoj – kontakty k dispozici
na www.crr.cz.

MĚSTO OSTROV
SNIŽUJE NÁJEMNÉ
ZA ZAHRÁDKY NA
POLOVINU
Rada města Ostrova na svém jednání
dne 21. ledna 2019, usnesením č. 40/19,
schválila změnu nájemní smlouvy, která
byla uzavřena mezi městem Ostrov a Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Ostrov, na pronájem pozemků nebo jejich částí v zahrádkářských
osadách v k. ú. Ostrov nad Ohří, v k. ú.
Dolní Žďár u Ostrova a v k. ú. Horní Žďár
u Ostrova, spočívající ve snížení nájemného z 2,37 Kč/m2/rok na 1,185 Kč/m2/
rok od roku 2019. V souvislosti se snížením nájemného bude pro jednotlivé
zahrádkáře snížena od roku 2019 i výše
podnájemného, a to o jednu polovinu
z původní výše podnájemného. V průběhu následujících měsíců bude v radě
města projednán návrh na snížení nájemného ze všech pozemků, pronajatých za
účelem zahrádkářského využití.
MěÚ Ostov

TANEČNÍ VEČER PRO
SENIORY – 2. SETKÁNÍ
S VEDENÍM MĚSTA
Přijměte pozvání od vedení města Ostrov na
setkání při sklence vína ve středu 27. března
od 18.00 hod. do společenského sálu Domu
kultury na „Taneční podvečer pro seniory“.
K tanci a poslechu zahraje Swing Melody
Quintet a hostem večera bude zpěvačka
Naďa Urbánková. Vystoupí také taneční
soubor SEN ze ZUŠ Ostrov.
DK Ostrov

MěÚ Ostrov
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PŘEHLED DOTACÍ, KTERÉ POSKYTUJE MĚSTO OSTROV
V rozpočtu města na rok 2019, tak jako v před- • oprava obvodového pláště objektu bydchozích obdobích, jsou schválené finanční
lení včetně zateplení,
prostředky na poskytnutí dotací v rámci čtyř • výměna výplní otvorů objektu bydlení.
programů, které administruje odbor finanční. Dotace je určena pro vlastníky bytových
Jedná se o níže uvedené programy.
domů v katastrálním území města. Příspěvek
Dotace z programu finanční podpory se vyplatí ve výši nákladů na pořízení PD po
bytové výstavby ve městě Ostrov je určena dokončení realizace oprav dle této PD, mana koupi pozemku pro výstavbu rodinných ximálně však do výše 50 000 Kč. V rozpočtu
domů a na výstavbu nových bytů a rodinných města je na tento program připravena částka
domů v katastrálním území města. Maximální ve výši 150 000 Kč.
výše dotace v jednotlivém případě činí částku
Z programu finanční podpory na změnu
150 tis Kč. V rozpočtu města je na tuto dotaci vytápění ve městě Ostrov lze poskytnout
vyčleněno 2.400 tis Kč.
finanční příspěvek na výměnu dnes již neZ programu finanční podpory na pořízení vyhovujících kotlů na tuhá paliva s ručním
projektové dokumentace lze čerpat dotaci podáváním za nové účinné nízkoemisní tepro realizaci oprav bytových domů ve městě pelné zdroje a na vylepšení stávajícího nízkoOstrov. Dotace je určena na úhradu nákladů emisního vytápění rozšířením o další alterspojených s pořízením projektové dokumen- nativní ekologické vytápění. Výše příspěvku
tace, na opravy a modernizace bytových se odvíjí od typu kotle či typu alternativního
domů v rozsahu těchto stavebních prací:
ekologického vytápění, zároveň je stano• oprava společných rozvodů v objektu vena maximální výše příspěvku. V rozpočtu
bydlení,
je na tento program schválena částka ve výši
• oprava izolací proti zemní vlhkosti v ob- 300 000 Kč.
jektu bydlení,
Program finanční podpory na obnovu
• oprava výtahů po revizi v objektu bydlení, objektů v historickém jádru města. Dotace

je určena na úhradu nákladů spojených
s obnovou fasády čelních, štítových případně bočních stěn objektů v historickém
jádru města. Dotaci lze poskytnout pouze
na pohledové části objektů historického jádra města. Poskytnutí dotace je podmíněno
finanční spoluúčastí žadatele. Dotace se poskytuje ve výši 1100 Kč/m2 obnovené fasády,
max. však do výše 40 % přepočtených nákladů na obnovu. V rozpočtu na tento program je určena částka 600 000 Kč.
Žádosti o poskytnutí dotace vyplněné
na předepsaném formuláři se přijímají v podatelně Městského úřadu v Ostrově nejpozději do dne 15. 11. 2019. Příjemcem
dotace může být každý občan starší 18
let, pokud splňuje podmínky pro poskytnutí dotace daného programu. Bližší informace najdete na stránkách města Ostrova
www.ostrov.cz/dotace-poskytovane-na-odboru-financnim. V případě Vaší osobní návštěvy na odboru finančním Vám na Vaše dotazy ráda odpoví paní Marie Holečková.
Ing. Alena Niklová, Ph.D.
vedoucí odboru finančního

POPLATEK ZE PSŮ
Poplatek ze psů je upraven místní vyhláškou. je poplatek snížený na 150 a 250 Kč. Důchodci
Držitel psa je povinen ohlásit na odboru fi- platí sníženou sazbu 120 a 180 Kč. Úleva od
nančním vznik své poplatkové povinnosti poplatku v daném roce se poskytuje držiteli
do 15dnů ode dne, kdy pes dovršil stáří tří psa, který nechal psa označit čipem, a to až do
měsíců nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří výše nákladů vynaložených na označení psa.
měsíců. Stejným způsobem je povinen ozná- Vyhláška také upravuje, kdy je držitel psa od
mit také zánik své poplatkové povinnosti.
poplatku osvobozen. Je to například v případě,
Sazba poplatku za psa zůstává pro rok 2019 že se jedná o nevidomou, bezmocnou osobu
ve stejné výši jako v minulých letech. V Ostrově či osobu s těžkým zdravotním postižením
činí 800 Kč za prvního psa chovaného v byto- nebo například v případě držení záchranářvém domě a 1 350 Kč za každého dalšího. V ro- ských psů a podobně.
dinných domech občané zaplatí méně, a to Poplatek je splatný:
350 a 600 Kč. V okrajových místních částech a. nečiní-li více než 500 Kč ročně, nejpoz-

ději do 31. března každého roku,
b. činí-li více než 500 Kč ročně, ve dvou
stejných splátkách, vždy nejpozději do
31. března a 30. září každého roku.
I při vyšší částce než 500 Kč lze poplatek zaplatit jednorázově nejpozději do 31. března
každého roku. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek (jeho
splatná část) při ohlášení k poplatku ze psů.
Bližší informace Vám ráda poskytne na odboru finančním paní Hana Zajacová.
Ing. Alena Niklová, Ph.D.
vedoucí odboru finančního

AKTUALIZOVANÝ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH
A NÁVAZNÝCH SLUŽEB
Město Ostrov vydalo Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb, který
vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v Ostrově a je sestaven z podkladů dodaných jednotlivými
poskytovateli služeb.
Hlavním cílem kataloguje nabídnout
uživateli nejvhodnější sociální službu nebo
přehled služeb, které mu pomohou reagovat a řešit konkrétní životní situaci či
potřebu. Je uspořádán tak, aby orientace
v něm byla co možná nejjednodušší. Služby
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jsou řazeny abecedně a jsou rozděleny covišti Ostrov, u praktických lékařů av indo jednotlivých cílových skupin: Senioři formačním centru Domu kultury Ostrov.
a osoby se zdravotním postižením; Rodina, V elektronické podobě lze katalog nalézt
děti a mládež a Osoby ohrožené sociálním na webových stránkách města Ostrov
vyloučením. Na konci je doplněna o kon- (www.ostrov.cz – Komunitní plánování sotakty na vybrané instituce státní správy, dů- ciálních služeb)
ležitá telefonní čísla a čísla tísňových linek.
Více informací podá: Jitka Capková,
Zájemcům bude katalog v tištěné po- DiS., odbor sociálních věcí a zdravotnicdobě k dispozicina odboru sociálních tví MěÚ Ostrov, tel.: 354 224 859, email:
věcí a zdravotnictví Městského úřadu jcapkova@ostrov.cz.
Ostrov, u poskytovatelů sociálních sluJitka Capková, DiS.
žeb, na Úřadu práce ČR kontaktním praOSVZ MěÚ Ostrov

AKTUALITY

Blokové čištění 2019
14

15

16

17

02. 04. 2019
03. 04. 2019
04. 04. 2019
05. 04. 2019
09. 04. 2019
10. 04. 2019
11. 04. 2019
12. 04. 2019
16. 04. 2019
17. 04. 2019
18. 04. 2019
23. 04. 2019
24. 04. 2019
25. 04. 2019
26. 04. 2019
30. 04. 2019

18

02. 05. 2019
03. 05. 2019
07. 05. 2019

19

09. 05. 2019

20

10. 05. 2019
14. 05. 2019
15. 05. 2019
16. 05. 2019
17. 05. 2019

Kollárova
Severní
Masarykova (Hlavní – Severní)
Májová (Kollárova – Luční)
Májová (Luční – Borecká)
Hlavní (Jáchymovská – Luční), za Policií
Hlavní (Luční – penzion), penzion
Štúrova, Palackého
kulatá drogerie, za Poštou
Jungmannova
Šafaříkova
Družební (Krušnohorská – Lidická), Zahradní
Družební (Lidická – Hlavní třída)
Lidická (Jáchymovská – Masarykova)
Masarykova (Lidická – Krušnohorská),
Seifertova
Lidická (od Klínovecké)
Lidická horní, Lidická (Klínovecká –
Masarykova)
Krušnohorská
Halasova, Lipová
Dukelských hrdinů, Máchova, Nádražní
(Dukelských hrdinů – Jáchymovská)
Odborů
Studentská, za Krušnohorem
Karlovarská, Čapkova
Nejedlého, Krátká
Nádražní (Dukelských hrdinů – vlakové
nádraží), Hornická

21

22

21. 05. 2019
22. 05. 2019
23. 05. 2019
24. 05. 2019
28. 05. 2019
29. 05. 2019
30. 05. 2019
31. 05. 2019
04. 06. 2019

23

05. 06. 2019
06. 06. 2019
07. 06. 2019

24

25

26

11. 06. 2019
12. 06. 2019
13. 06. 2019
14. 06. 2019
18. 06. 2019
19. 06. 2019
20. 06. 2019
21. 06. 2019
24. 06. 2019
25. 06. 2019
26. 06. 2019
27. 06. 2019
28. 06. 2019

Klínovecká, horní Klínovecká
Jáchymovská
Hroznětínská, Bezručova, Sukova, Smetanova
Staré náměstí, Šlikova, Jiráskova
Dlouhá, Žižkova, Malé náměstí
Klášterní, Školní, Staroměstská, areál Kláštera
U Koupaliště, parkoviště u koupaliště
Klicperova
Komenského, Myslbekova (Komenského –
Mánesova)
Mánesova, Myslbekova (Mánesova –
S. K. Neumanna)
S. K. Neumanna, U Atlantisu
Vančurova + zimní stadion, Myslbekova
(S. K. Neumanna – Vančurova)
Mírové náměstí – sever (parkoviště), Tylova
Mírové náměstí – jih (parkoviště), Brigádnická
U Nemocnice
Lesní ulice, Pod Křížkem
Borecká
Horská
Luční + vnitroblok bazének + za stometrákem
Dvořákova, Alšova, Na Kopci
Sládkova, Na Příkopě, Nad Nádražím
Dolní Ždár, Horní Žďár
Hluboký, Vykmanov
Kfely, Moříčov
Květnová, Maroltov

ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ PRO JARNÍ ÚKLID
Akce je naplánována celkem na devět etap
(13. 4. 2019–8. 6. 2019) a bude probíhat
vždy v sobotu v dopoledních hodinách.
Z technických důvodů budou kontejnery přistaveny v sobotu ráno a odvezeny v sobotu po
14.00 hod. Velkoobjemové kontejnery jsou
určeny pouze pro objemný odpad z domácností (např. nábytek, koberce, dřevo, kovy aj.).
Kontejnery 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 nepřípustné zakládání černé skládky (bude řešeno Městskou
policií OStrov). Bližší informace naleznete na
www.ostrov.cz, odbor správy majetku města
nebo RK Dospra, RK Reba a Ikon.

Rozmístění kontejnerů bude na
obvyklých místech:
13. 4. sobota
Kollárova 1265–73, Kollárova 1115–17,
Kollárova 1124–26, Severní 1177,
Masarykova 1149 (u tříděného odpadu).
Masarykova 787 (u tříděného odpadu).
Májová 1157–58
20. 4. sobota
Májová 842, Májová 940,
Štúrova (u bývalého bazénku), Luční 831,
Horská 875, Borecká 878, Hlavní 1064
27. 4. sobota
Lokalita pod Křížkem,
Penzion pro důchodce, zadní Lidická 3x,
Vančurova za domem 1084,
za Atlantisem ul. Myslbekova
4. 5. sobota
Mánesova 957, Mánesova 1013,
Klicperova 2x, Brigádnická,
Lidická naproti BPO, Šafaříkova,
Nerudova 700-5
11. 5. sobota
Jáchymovská 1377, Družební 1322,
Jungmannova 2x, Jáchymovská 801 – 4,
Smetanova, Družební u 1329

18. 5. sobota
Klášterní areál, Staroměstská, parkoviště
u vjezdu na Staré náměstí, Družební 1275,
Jáchymovská 201–3, Seifertova u MŠ,
Halasova (u galanterie)
25. 5. sobota
Na kopci, Studentská x Sládkova, Hornická x
Nejedlého, Hornická x Odborů, Klínovecká
965 u telef. Budky, Krušnohorská u č. p. 615,
Dukelských hrdinů
1. 6. sobota
Nad nádražím, Mořičovská 293 – 1021,
Vykmanov 2x, Maroltov, Květnová 2x
(u Jednoty, u paneláku), Mořičov
8. 6. sobota
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 (horní část)
Pokud někdo z časových důvodů mobilní svoz nevyužije, může odpad odevzdat
bezplatně od pondělí do soboty na sběrném dvoře v ul. Krušnohorská 792, Ostrov.
Nutné předložit občanský průkaz.
Ivan Vysocký, vedoucí OSMM Ostrov
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NOMINUJTE MECENÁŠE, DOBRODINCE A SPONZORY NA CENU Ď
Udělování Ceny Ď vstupuje do svého 19. Zde má nominovaný šanci získat jednu šanci získat ocenění ve speciální kategorii
ročníku. Cena Ď je cena určená mecenášům, z mnoha celostátních Cen Ď, dle posou- „Cena Ď veřejnosti ČR“, kde se hlasuje na
dobrodincům a sponzorům v oblasti kul- zení celostátního kolegia. Pro účast ve fb profilu Ceny Ď a čím déle tam bude
tury, charity, vědy, vzdělávání a morálních finále není nutné absolvovat městské či Vaše nominace zveřejněna, tím více může
hodnot v ČR, umí na jednom místě vedle krajské kolo.
získat hlasů. Hlasovat můžete on-line na
sebe postavit velké mecenáše a nenápadné
Přehled držitelů městských Cen Ď na- bit.ly/cena-d-hlasovani. Nominace na
dobrodince. Výše peněz není důležitá, ale leznete na webu akce nebo v únorovém Cenu Ď v městském kole doručte nejpozvýznam pomoci pro toho, kdo byl podpo- čísle Ostrovského měsíčníku. Definitivní ději do 29. března osobně do podatelny
řen. Nominační tabulku a další podrobnosti uzávěrka nominací na celostátní finále Městského úřadu Ostrov nebo elektronaleznete na www.cena-d.cz.
Ceny Ď 2019 je 25. dubna. Pokud si ale pře- nicky na e-mail: zzelezna@ostrov.cz nebo
Bez ohledu na účast a výsledky v měst- jete, aby Vaše nominace prošla městským poštou na adresu MěÚ Ostrov, Zuzana Žeských a krajských kolech, jsou všechny či krajským předkolem, nominujte co nej- lezná, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov. Ať už
nominace zařazeny do celostátního fi- dříve. Tato předkola jsou šancí k ocenění si vyberete kteroukoli z možností, označte
nále, které se uskuteční v červnu 2019 ve také ve svém kraji a městě. Letos kromě vaši nominaci „CENA Ď“.
spolupráci s Národním divadlem v Praze. standardních kategorií má Vaše nominace
MěÚ Ostrov

ZÁZNAMY MĚSTSKÉ POLICIE OSTROV
Dne 6. 1. 2019 přijali strážníci oznámení
od prodavačky z Penny marketu o krádeži
alkoholu, kdy podnapilý muž vybral svůj
oblíbený alkohol a dal se na útěk. Jeho
zaječí úmysly, i díky dobré fyzické připravenosti místních strážníků, neměly dlouhého trvání. Poté co muži zákona darebu
dostihli i s lupem, dovedli ho zpět do prodejny, kde vše vrátil. Po vystřízlivění byl pozván na služebnu městské policie, kde mu
byla udělena tučná pokuta.
Dne 7. 1. 2019 přijala hlídka městské po- doprovázela přítelkyně, která hlídce přilicie oznámení od ženy, která postrádá slíbila, že ho dovede do bezpečí a uloží
svojí nemocnou dceru, která odešla brzy ke spánku. Strážníci tak dali muži ještě
ráno z bytu a nikomu neoznámila, kam jednu šanci. Dle známého hesla – důvěřuj,
jde. Strážníci o celé věci informovali Po- ale prověřuj – hlídka po chvíli dostavila
licii České republiky (PČR). Ta měla již na uvedené místo k opětovné kontrole
v tu dobu oznámení o dívce, pohybující a zjistila, že dvojice nejen, že nedodržela
se v kolejišti směrem na Vojkovice. Na zá- slib, ale navíc zde porušovala noční klid.
kladě všech zjištěných skutečností začalo Strážníkům nezbylo nic jiného, než zajistit
pátrání, do kterého se zapojil i Hasičský veřejný pořádek a tak rekordmana, který
záchranný sbor Karlovarského kraje. Díky „nafoukal“ 3,85 promile, převezla na proskvělé spolupráci byla dívka brzy nalezena tialkoholní záchytku do Sokolova. Muž je
a předána do rukou zdravotníků.
zatím ve vedení alkoholového žebříčku
pro rok 2019.
Dne 12. 1. 2019 ve večerních hodinách
řešili strážníci silně podnapilého muže Dne 17. 1. 2019 strážníci odhalili osoby,
v Krušnohorské ulici, který vykřikoval které v halách opuštěného areálu demonpo okolí a jehož chůze byla nejistá. Muže tovali zařízení, které odváželi neznámo

Foto: Řádění vandalů a nepořádných občanů.
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kam. Hlídka MP Ostrov místo pro podezření z trestného činu zajistila a přivolala
hlídku PČR, která si tyto uličníky převzala
k dalšímu řešení.
Dne 19. 1. 2019 si strážníci povšimli podezřele kličkujícího vozidla. Poté, co strážníci pustili výstražná světla, zjistili, že řidič
bude zřejmě i dobrý akrobat, protože při
zastavování dokázal skočit na zadní sedadlo a tvrdit strážníkům, že se řidič vypařil.
Muži zákona neměli pro toto cirkusové
představení pochopení a i na základě kamerových důkazů, celou věc předali k dořešení na MěÚ v Ostrově.
Dne 27. 1. 2019 přijali strážníci oznámení
od ženy, která slyšela z vedlejšího bytu velkou ránu a uvedla, že zde bydlí 90 letá žena
a navíc se zde ozývá i bouchání, které zní
jako volání o pomoc. Hlídka na místě pojala podezření, že se v bytě nachází osoba
v ohrožení života. Z tohoto důvodu vyrazila dveře a na místě našla zraněnou ženu.
Hlídka jí poskytla první pomoc a přivolala
záchrannou službu. O události byli informování příbuzní zraněné ženy, kteří zajistili otevřený byt.
Ladislav Martínek, velitel MP Ostrov

PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

OSTROVŠTÍ GYMNAZISTÉ SLAVÍ ÚSPĚŠNÉ POLOLETÍ
V krajském kole Bobříka informatiky se DaI v tomto školním roce se Gymnázium Osvid Bolek z oktávy A umístil na krásném 3. trov zapojilo do mezinárodní soutěže Best in
místě, Radim David z oktávy B na 5. místě English, která probíhá ve formě online testu
a Vojta Fárek z oktávy A na 7. místě.
trvajícího 60 minut. Reprezentovalo nás cca
Neméně úspěšní byli naši zástupci v sou- 40 studentů především z vyššího gymnázia.
těži Kraje pro bezpečný internet, kde se mezi Letošního kola se zúčastnilo 892 středních
finalisty umístili hned tři naši studenti. Nikol škol a naše škola se umístila na 17. místě
Šatavová z 2. A na třetím místě, Jan Novotný v České republice a na 2. místě v Karlovarze sexty B byl čtvrtý a primánka Kateřina ském kraji. Nejlépe se umístil Egor Dorochov
Krejčová obsadila místo páté.
z maturitního ročníku, za ním Adam Zaoral
V krajské dějepisné soutěži O pohár Krá- ze sexty a třetí v pořadí je Radim David z ok- halovém fotbale a stolním tenise. Sportovci
lovské mincovny, jsme slavili dvojnásobné távy. Velké talenty máme i v nižších ročnících. nižšího gymnázia v současné době vedou
medailové umístění. V kategorii do 15 let Šimon Věchet z kvinty byl čtvrtý a Markéta celkovou tabulku sportovních soutěží na
vybojovali bronz kvartáni Jakub Krejčí a Voj- Langmaierová z kvarty skončila sedmá.
okresní úrovni, kterou pořádá AŠSK.
těch Schwarz, v kategorii středních škol
Nezaháleli ani naši sportovci. V nižším
A na závěr celostátní úspěch, který získala
získali stříbro kvintáni Tereza Kamarýtová gymnáziu chlapecké družstvo vybojovalo Jana Dobrovolná z oktávy B. Jana zvítězila
s Kristiánem Šťastným.
13. místo v přespolním běhu v republiko- v literární soutěži Pardubické střípky, kterou
vém finále v Hradci Králové. Chlapci z vyš- tradičně pořádá Krajská knihovna v Pardubišího gymnázia v této disciplíně získali krajský cích a Středisko východočeských spisovatelů.
bronz. Dívčí florbalový tým vyššího gymná- „Do soutěží Pardubické střípky a Pardubický
zia zvítězil v okresním kole a jejich mladší pramínek jsem práce posílala od prvního
spolužačky z nižšího gymnázia vybojovaly 3. ročníku. Mám jedno čestné uznání a předmísto v kole krajském. Rovněž se dařilo na- loni jsem získala třetí místo. Baví mě psát, po
šim volejbalistům. Chlapci z vyššího gymná- maturitě chci studovat biochemii a psaní si
zia se vítězstvím v krajském kole probojovali nechat jako koníčka“, říká Jana. Téma pro rok
do březnové kvalifikace o republikové finále. 2018 bylo Hrdinové hodní následování.
Další vynikajícího umístění dosáhli gymMgr. Jiří Fresser,
nazisté z vyššího i nižšího gymnázia v plavání,
zástupce ředitele
inzerce

ROZŠIŘUJEME NAŠE ODDĚLENÍ ADMINISTRATIVY
SWISS-FORM, a.s. – Konstrukce, výroba dílů a sestav z plechu
Výrobní závod Nejdek
Nový výrobní závod Nová Role
ROZŠIŘUJEME NAŠE ODDĚLENÍ ADMINISTRATIVY A HLEDÁME KOLEGY NA TYTO POZICE:
• Vedoucí projektu / Key Account Manager
• Technik kvality
• Pracovník technické přípravy výroby
• Strojní konstruktér
• Programátor CNC strojů
• Administrativní pracovník obchodního oddělení
Jsme společnost, která většinu své produkce exportuje do zahraničí, proto hledáme kolegy,
kteří se nebojí komunikovat v anglickém, nebo německém jazyce.
Budeme rádi, pokud nám zašlete Vaše CV, abychom Vás následně mohli kontaktovat a osobně
seznámit s naší společností, včetně oblastí činností, které budou v kompetenci nabízených
pracovních pozic.
Richard VANĚČEK / vanecek@swissform.cz / www.swissform.cz
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PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

STUDENTI SPŠ OSTROV V DIGITÁLNÍM VĚKU
Jedenáctý ročník Bobříka informatiky na
Karlovarsku opanovali studenti SPŠ Ostrov.
Vítězem kategorie Senior se stal Martin
Struk. Republikové kolo mělo pouze 303
úspěšných řešitelů a Martin obsadil krásné
34. místo. Na slibnou IT kariéru má pěkně
našlápnuto i jeho mladší kolega Karel Popovič (E2), který v kategorii Junior obsadil 17.
příčku mezi 1237 úspěšnými řešiteli z celé
ČR. Vyučující i odborníci z oboru si na soutěži cení především komplexnosti, neboť
úspěšní řešitelé v první řadě musí porozumět poskytovaným informacím, správně
je vyhodnotit a při řešení předkládaných
problémů prokázat digitální gramotnost
a následně uplatnit dovednosti v oblasti informačního myšlení i algoritmizace.
Téměř jasno má o své budoucnosti 113
studentů z šesti maturitních tříd, kteří si
společně se svými přáteli a rodiči užili maturitní ples v GH Ambasador v Karlových
Varech. A jakou budoucnost si bujaré mládí
plánuje? Zhruba polovina osazenstva míří
na vysoké školy. Nikoho asi nepřekvapí,
že nejvíce láká ZČU Plzeň, kam také naši
žáci společně vyrazili na Den otevřených
dveří, a jelikož poprvé své brány najednou

Foto: Návštěva Dne otevřených dveří ZČU Plzeň.

otevřela fakulta strojní, elektrotechnická
i fakulta aplikovaných věd, měli zájemci
o studium vskutku perný den. V těsném
závěsu se drží ČVUT Praha, s jejíž elektrotechnickou fakultou SPŠ dlouhodobě spolupracuje a jejíž laboratoře a přednáškové
sály studenti SPŠ pravidelně navštěvují. Budoucí maturanti ale podávají přihlášky i na
další vysoké školy po celé republice. Největší touhu po vyšším vzdělání projevují
studenti oboru Informační technologie
a Technické lyceum.
Zbytek osazenstva školy se bude snažit
navázat na úspěch svých starších kolegů.

VÁNOČNÍ CHYSTÁNÍ V MŠ HALASOVA
Předvánoční čas jsme si ve školce všichni
patřičně užili. Již v listopadu se naše školka
začala měnit na ledové království, kdy
jsme chodby vyzdobili papírovými sněhuláky a vločkami a okna všech tříd zdobily
bílé rampouchy s domečky. Ve volných
chvílích se na pomoc přidaly všechny paní
učitelky, uklízečky i kuchařky.
Na začátku prosince navštívilo naší mateřskou školu divadlo Z bedny s programem Mikulášská nadílka. Zahráli krátkou
Mikulášskou a čertovskou pohádku a pak
následovala opravdová nadílka. Každá
třída zazpívala, či zarecitovala a za odměnu dostalo každé dítě balíček s ovocem a sladkostmi.
V adventním čase jsme nezapomněli
ani na zvířátka. Pro ně jsme připravili sušené pomeranče, jablíčka a ozdobili stromeček na školní zahradě. Venku jsme si
u ozdobeného stromku s dětmi zavzpomínali na staročeské vánoce a při přednesu
vánočních básní jsme společně rozkrojili
jablko, pustili po vodě lodičky ze skořápek
a zapálili prskavky.
Všechny děti a učitelky následně začaly
pilně vyrábět drobné dárečky, přáníčka,
a také nacvičovat písně, básně a tanečky.
Rodiče do školky nosili pečené vánoční
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cukroví a všichni byli pozváni na vánoční
slavnost. Zde děti předvedly vánoční program, pak zazvonil zvoneček, přišel Ježíšek a každému donesl malý dáreček. Děti
předaly rodičům přáníčka a společně za
zvuku koled vypili kávu a čaj. Druhý den
ráno na děti čekala vánoční nadílka, kde
dostaly nové hračky.
Adventní čas jsme zakončili Vánočním
jarmarkem, kde byly ke koupi výrobky
dětí i ostatních zaměstnanců. Prodávající
paní učitelky byly převlečeny do dobových kostýmů.
Jolana Nečová,
ředitelka MŠ Halasova

Jednou z příležitosti je účast na přehlídce
Středoškolské odborné činnosti (SOČ),
v níž je SPŠ Ostrov dlouhodobě velmi aktivní a ráda by navázala na loňské vavříny,
kdy v celostátním finále školu se svými
projekty reprezentovaly tři soutěžní dvojice. Tak s plnou vervou do kola školního
a dál, ať můžete stejně jako Matyáš Hlivák
a Vladimír Veselý vyrazit do světa. Studenti
oboru Elektrotechnika budou za pár týdnů
prezentovat svou práci v Pekingu na mezinárodní soutěži.
Lenka Bardová,
SPŠ Ostrov

PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

UDÁLOSTI ZE ZŠ OSTROV KRUŠNOHORSKÁ
V lednu žáci prvního stupně shlédli divadlo
Na škole se uskutečnil také sportovní sběru papíru. Jako každoročně máme také
“Pyšná princezna”, které se konalo v Domě den, kterého se zúčastnili všichni včetně “taneční”, letos na téma společenských
kultury Ostrov. Navštívilo nás rovněž pro- speciálních tříd SŠ1 a SŠ2. Akce byla na celé tanců. A abychom neměli jen kulturu, děti
žitkové divadlo Praha Fórum, do kterého dopoledne v prostorách naší školy, kde 1. stupně absolvují plavecký kurz na 1. ZŠ
se pak zapojila celá škola. Mladší žáci měli jsme vytvořili devět sportovních stanovišť v Ostrově.
téma „Šikana“ a žáci druhého stupně zase (skok z místa, šplh, medicinbal, test obratAsistentka pedagoga,
„Mediální šikana”. Jedná se o interaktivní nosti, slalom, švihadlo, lavičky a překážFaten Fakach, ZŠ Ostrov Krušnohorská
divadlo, poučný přímý prožitek, stále však ková dráha) a jako samostatná disciplína
v rovině bezpečné fikce. Kritické situace byl turnaj ve florbale, kde byly týmy podle
se po skončení odehrají znovu, divák má věku. Dále tu byl k vyzkoušení ping pong.
možnost vývoj změnit a kdykoliv jeho děj
Všichni žáci soutěžili s velkým zapálezastavit a ovlivnit jeho další vývoj a jednání ním a celé dopoledne si užili pohybových
hlavního hrdiny korigovat. Cílem je zajistit, aktivit. Na závěr nechyběla ani sladká odaby diváci touto cestou sdělení obsažené měna.
ve sledovaném představení oproti klasické
V březnu v naší škole proběhne maškolní výuce intenzivněji vnímali.
sopust s vyhlášením výsledků soutěže ve

SMŮLA SBLIŽUJE
K jedenáctým narozeninám fungování
orchestru Ad libitum si tento smíšený orchestr ze základní umělecké školy připravil
na březen koncert. Nebude to ale koncert
ledajaký. Bude to společný koncert se Střezinským tanečním orchestrem z Hradce
Králové (STO HK).
S orchestrem z hradecké základní umělecké školy se ostrovský orchestr seznámil
při loňské účasti na festivalu v nizozemském Sneeku. Na festivalu o pěti tisících
účastnících to byly právě tyto dva soubory,
které musely řešit problémy se špatnou organizací. Společné problémy vedly ke společné řeči a ta k navázání kontaktu po návratu z festivalu.
„Po příjezdu jsme si psali a začali chystat
spolupráci. Věděli jsme, že kvůli přestavbám hradecké základní umělecké školy
nebudeme moci první společný koncert
udělat tam. Při letním setkání s vedoucím
orchestru Tomášem Antonínem Muchou
v Karlových Varech jsme proto určili za
místo prvního setkání Ostrov. Což jsme
konzultovali s naší ředitelkou Irenou Ko-

POZVÁNKA NA
SETKÁNÍ BÝVALÝCH
ZAMĚSTNANCŮ MŠ
PALACKÉHO

nývkovou, která nás k navazování kontaktů
dlouhodobě vybízí a v těchto aktivitách nás
ráda podporuje,“ popsala spolupráci Iveta
Müllerová.
Přes společný přístup k vedení jsou oba
orchestry zaměřené žánrově jinak. STO HK
hraje především taneční a jazzový repertoár, zatímco Ad libitum se soustředí na
rock, pop a filmovou hudbu. Oba orchestry nazkouší i společnou skladbu, jejíž aranž
připravila vedoucí Ad libita Iveta Müllerová.
Tato skladba celý program uzavře. Členové
orchestru si tak v rámci setkání vyzkouší
i společnou práci s jiným souborem, společnou prezentaci při koncertě a to nejen
pro diváky nedělního koncertu, ale i při
hraní pro školy.
Přátelský koncert orchestru Ad libitum
junior pod vedením Ivety Müllerové a orchestru STO z Hradce Králové pod vedením
Tomáše Antonína Muchy můžete navštívit
17. března v 15:00 v Domě kultury Ostrov.
Vstupné: dospělí 50 Kč, děti a senioři 30 Kč

Mezi akcemi naší mateřské školky k 60.
výročí její existence se jistě bude vyjímat
podvečerní setkání současných pracovnic s těmi bývalými. Proběhne v pátek
29. 3. 2019 od 16.00 hod. přímo v mateřské škole.
Chceme umožnit setkání bývalých učitelek i provozních zaměstnanců, kteří se
zde v mateřince za minulá léta vystřídali
a snažili se předat dětem to nejlepší. Tímto
oslovuji všechny, kterých se to týká: „Prosím, přijďte. Nachystáme malé vystoupení
dětí, drobné dárečky, občerstvení a hlavně
kroniky a fotografie. Rádi s vámi zavzpomínáme a nabídneme prohlídku renovovaného interiéru MŠ.“
Také ostatní obyvatelé Ostrova budou
mít příležitost navštívit školku a prohlédnout si její vybavení. Pro ně chystáme
Den otevřených dveří koncem dubna, pozvánku zveřejníme v příštím Ostrovském
měsíčníku.

Iveta Müllerová a Ondřej Šulc,
ZUŠ Ostrov

Mgr. Šárka Gabrielová
ředitelka MŠ Palackého
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DATUM

NÁZEV AKCE

ČAS A MÍSTO KONÁNÍ

POPIS/POŘADATEL

1.3.2019

TICHO PŘED BOUŘÍ

20:00 - 22:00
Dům kultury Ostrov

kino
Dům kultury Ostrov

1.3.2019

Spojení s vesmírem

Městská knihovna Ostrov

výstava
Městská knihovna Ostrov

1.3.2019

JAN BURIAN: EKOLOGIE DUŠE

19:30 - 21:00
T-klub Ostrov

koncert
Dům kultury Ostrov

1.3.2019

RŮŽE VONĚLA STEJNĚ, KDYBY SE
JMENOVALA KOPŘIVA

17:00 - 18:30
Dům kultury Ostrov,
kinokavárna

Večer Monologů a dialogů souboru
HOP-HOP
Základní umělecká škola Ostrov a MINIDIV,
spolek souboru HOP-HOP

1.3.2019

NA STŘEŠE

17:30 - 19:00
Dům kultury Ostrov

kino
Dům kultury Ostrov

2.3.2019

Masopustní veselice

15:00 - 17:00
Ostrov

- hudba, masopustní jistrničky a jelítka,
opékání prasátka
Městský dům dětí a mládeže Ostrov

2.3.2019

TICHO PŘED BOUŘÍ

17:30 - 19:00
Dům kultury Ostrov

kino
Dům kultury Ostrov

2.3.2019

KURZ FILCOVÁNÍ

10:00 - 17:00
Ostrov Stará radnice

workshop
Dům kultury Ostrov

2.3.2019

COLETTE: PŘÍBĚH LÁSKY

20:00 - 22:00
Dům kultury Ostrov

kino
Dům kultury Ostrov

2.3.2019

MASOPUSTNÍ PRŮVOD
OSTROVEM

15:00
Ostrov

Vezměte si masky a pojďte s námi
masopustním průvodem.
Městský dům dětí a mládeže Ostrov

3.3.2019

ČESKÝ HONZA

15:00 - 16:00
Dům kultury Ostrov,
divadlo Točna

DIVADLO
Dům kultury Ostrov

10.1.2019 –
3.3.2019

KARIKATURY VLADIMÍRA
MENŠÍKA

13:00 - 17:00
Stará radnice Ostrov

Výstava
Dům kultury Ostrov

4.3.2019

Vietnam dosud neobjevený

9:00 - 18:00
Městská knihovna Ostrov

Výstava fotografií
Městská knihovna Ostrov

6.3.2019

VePře

17:00 - 18:00
Dům kultury Ostrov,
kinokavárna

VEčer PŘEdnesů souboru HOP-HOP.
Základní umělecká škola Ostrov a MINIDIV,
spolek souboru HOP-HOP

6.3.2019

Konopím ke zdraví

17:00 - 18:30
Městská knihovna Ostrov

Přednáška

5.3.2019 –
6.3.2019

PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH
RECITÁTORŮ

8:00 - 15:00
T-klub Ostrov

recitace
Dům kultury Ostrov

5.3.2019 –
6.3.2019

Postupová přehlídka dětskéhho
přednesu Dětská scéna

Dům kultury Ostrov Divadelní sál

Vystoupí žáci LDO, ze souborů HOP-HOP i
Na poslední chvíl
Základní umělecká škola Ostrov a MINIDIV,
spolek souboru HOP-HOP

7.3.2019

Světelný kořen

17:00 - 18:30
Městská knihovna Ostrov

Přednáška
Městská knihovna Ostrov
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DATUM

NÁZEV AKCE

ČAS A MÍSTO KONÁNÍ

POPIS/POŘADATEL

7.3.2019

VePře

17:00 - 18:00
Dům kultury Ostrov,
kinokavárna

VEčer PŘEdnesů souboru HOP-HOP.
Základní umělecká škola Ostrov a MINIDIV,
spolek souboru HOP-HOP

7.3.2019

CAPTAIN MARVEL

20:00 - 22:00
Dům kultury Ostrov

kino
Dům kultury Ostrov

7.3.2019

PSÍ VELIČENSTVO

17:30 - 19:00
Dům kultury Ostrov

kino
Dům kultury Ostrov

8.3.2019

SOBIBOR

20:00 - 22:00
Dům kultury Ostrov

kino Dům kultury Ostrov

8.3.2019

LIDÉ NÁS MAjí rádi

10:00 - 11:00
Dům kultury Ostrov Divadelní sál

divadelní představení souboru HOP-HOP
Základní umělecká škola Ostrov a MINIDIV,
spolek souboru HOP-HOP

8.3.2019

PSÍ VELIČENSTVO

17:30 - 19:00
Dům kultury Ostrov

kino
Dům kultury Ostrov

9.3.2019

PLES SPORTOVCŮ

19:30
Dům kultury Ostrov Společenský sál

ples
Dům kultury Ostrov

9.3.2019

LIDÉ NÁS MAjí RÁDI

15:00
Dům kultury Ostrov Divadelní sál

premiéra divadelního souboru HOP-HOP
Základní umělecká škola Ostrov

9.3.2019

CAPTAIN MARVEL 3D dabing

20:00 - 22:00
Dům kultury Ostrov

kino
Dům kultury Ostrov

9.3.2019

SOBIBOR

17:30 - 19:00
Dům kultury Ostrov

kino
Dům kultury Ostrov

11.3.2019

Promítání amatérských filmů

16:30 - 18:00
Městská knihovna Ostrov

Filmová kronika
Městská knihovna Ostrov

11.3.2019

Dámský klub - ponožkový

16:00 - 18:00
Městská knihovna Ostrov

Setkání
Městská knihovna Ostrov

13.3.2019

Žolíkový podvečer

16:00 - 18:00
Městská knihovna Ostrov

Herní odpoledne pro dospělé
Městská knihovna Ostrov

14.3.2019

Všechno je možný

17:00 - 18:30
Městská knihovna Ostrov

Autorské čtení a beseda
Městská knihovna Ostrov

14.3.2019

KOUZELNÝ PARK

17:30 - 19:00
Dům kultury Ostrov

kino
Dům kultury Ostrov

14.3.2019

SKLENĚNÝ POKOJ

20:00 - 22:00
Dům kultury Ostrov

kino
Dům kultury Ostrov

15.3.2019

Večerní čtení pro dospělé

18:00 - 22:00
Městská knihovna Ostrov

Čtení
Městská knihovna Ostrov

15.3.2019

KOUZELNÝ PARK

17:30 - 19:00
Dům kultury Ostrov

kino
Dům kultury Ostrov

15.3.2019

MARIE, KERÁLOVNA SKOTSKÁ

20:00 - 22:00
Dům kultury Ostrov

kino
Dům kultury Ostrov

15.3.2019

TANEČNÍ VEČER S KAPELOU DRC
OSTROV

20:00
Dům kultury Ostrov

koncert
Dům kultury Ostrov

13.2.2019 –
15.3.2019

VELIKONOČNÍ VÝTVARNÁ
SOUTĚŽ

Městský dům dětí
a mládeže Ostrov

Jarní kvítí
Městský dům dětí a mládeže Ostrov

24.1.2019 –
15.3.2019

KARLOVARSKO PTAČÍM
OKEM a MÁ VLAST
CESTAMI PROMĚN

Dvorana Zámek

Dům kultury Ostrov

www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz
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DATUM

14

NÁZEV AKCE

ČAS A MÍSTO KONÁNÍ

POPIS/POŘADATEL

16.3.2019

Sám sobě soupeřem

15:00 - 17:00
Městský dům dětí
a mládeže Ostrov

kontrola fyzické zdatnosti po „zimním
spánku“. Jednoduché sportovní testy pro
každého.
Městský dům dětí a mládeže Ostrov

16.3.2019

OSTROVSKÝ JARMARK
RADOSTI 7

10:00 - 16:00
Dům kultury Ostrov

jarmark
Dům kultury Ostrov

16.3.2019

SKLENĚNÝ POKOJ

20:00 - 22:00
Dům kultury Ostrov

kino
Dům kultury Ostrov

16.3.2019

MARIE, KERÁLOVNA SKOTSKÁ

17:30 - 19:00
Dům kultury Ostrov

kino
Dům kultury Ostrov

17.3.2019

Z POHÁDKY DO POHÁDKY

15:00 - 16:00
Dům kultury Ostrov Divadelní sál

divadlo
Dům kultury Ostrov

17.3.2019

Společný koncert orchestrů ZUŠ

15:00 - 16:30
Dům kultury Ostrov Divadelní sál

Přátelský koncert orchestru Ad libitum
junior pod vedením Ivety Müllerové a
orchestru STO – HK z Hradce Králové pod
vedením Tomáše...
Základní umělecká škola Ostrov

18.3.2019

Českoslovenští letci v RAF

17:00 - 18:30
Městská knihovna Ostrov

Přednáška
Městská knihovna Ostrov

18.3.2019

Koncert pro děti Základních škol
Ostrov

9:00 - 10:00, 11:00 - 12:00
Dům kultury Ostrov Divadelní sál

Koncert orchestrů Ad libitum junior pod
vedením Ivety Müllerové a orchestru STO –
HK z Hradce Králové pod vedením Tomáše
Antonína Muchy
Základní umělecká škola Ostrov

19.3.2019

RECITÁL LUCIE BÍLÉ

19:00 - 21:00
Dům kultury Ostrov

koncert
Dům kultury Ostrov

20.3.2019

Velikonoční dekorace

16:30 - 18:00
Letohrádek Ostrov

výtvarná dílna
Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková
organizace Karlovarského kraje

20.3.2019

Orbis pictus Ostrov – Zpíváme
pro UNICEF

18:00 - 19:00
Městská knihovna Ostrov

Benefiční koncert
Městská knihovna Ostrov

20.3.2019

Relaxační malování pro dospělé

15:30 - 18:00
Městská knihovna Ostrov

Malování antistresových omalovánek
Městská knihovna Ostrov

21.3.2019

Největší tajemství třetí říše

17:00 - 18:30
Městská knihovna Ostrov

Vyprávění s promítáním
Městská knihovna Ostrov

21.3.2019

LOVEní

17:30 - 19:00
Dům kultury Ostrov

kino
Dům kultury Ostrov

21.3.2019

PAŠERÁK

20:00 - 22:00
Dům kultury Ostrov

kino
Dům kultury Ostrov

21.3.2019

Človíček a ovečky a Věřte nevěřte

9:00 - 12:00
Dům kultury Ostrov,
kinokavárna

příběh o človíčkovi a jeho problému
a monology a dialogy o zvířátkách
Základní umělecká škola Ostrov a MINIDIV,
spolek souboru HOP-HOP

22.3.2019

OSTROVSKÉ TRHY

10:00 - 17:00
Dům kultury Ostrov

trhy
Dům kultury Ostrov

22.3.2019

LOVEní

20:00 - 22:00
Dům kultury Ostrov

kino
Dům kultury Ostrov

22.3.2019

PAŠERÁK

17:30 - 19:00
Dům kultury Ostrov

kino
Dům kultury Ostrov
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DATUM

NÁZEV AKCE

ČAS A MÍSTO KONÁNÍ

POPIS/POŘADATEL

22.3.2019

OM chanting

17:00 - 18:00
Městská knihovna Ostrov

Zpěv mantry OM
Městská knihovna Ostrov

23.3.2019

REGIONBEAT

16:00 - 21:00
Dům kultury Ostrov Společenský sál

koncert
Dům kultury Ostrov

23.3.2019

MAXI PÁRTY V TOČNĚ

21:30
Dům kultury Ostrov,
divadlo Točna

disco
Dům kultury Ostrov

25.3.2019

Stopy velké války

17:00 - 18:30
Městská knihovna Ostrov

Představení stejnojmenné knihy, kolektiv
autorů: Romana Beranová, Vladimír
Bružeňák, Tomáš Kárník, Josef Macke a
Jaroslav Vyčichlo
Městská knihovna Ostrov

25.3.2019

ZÁVOD NA AUTODRÁZE

16:00 - 18:00
Městský dům dětí a
mládeže Ostrov

Krajský přebor mládeže

26.3.2019

Interní koncert ZUŠ

17:00 - 18:00
ZUŠ Ostrov

Hrají žáci Hudebního oboru.
Základní umělecká škola Ostrov

26.3.2019

OLYMPIÁDA OSTROVSKÝCH
ŠKOL

10:00 - 12:00
ZŠ Ostrov, Masarykova tělocvična

Netradiční běžecká štafeta

27.3.2019

ZANIKLÁ A ZNOVUOBJEVENÁ
STARÁ ŘEMESLA

13:00 - 17:00
Zámek Ostrov dvorana

workshop
Dům kultury Ostrov

27.3.2019

TANEČNÍ PODVEČER PRO
SENIORY

18:00 - 21:00
Dům kultury Ostrov Společenský sál

tanec
Dům kultury Ostrov

26.3.2019 –
27.3.2019

Soutěžní přehlídka LDO ZUŠ
Karlovarský kraj v kolektivním
projevu

9:00 - 19:00
Dům kultury Ostrov Divadelní sál

přehlídka divadelních souborů
Základní umělecká škola Ostrov,

28.3.2019

Udržitelná domácnost

17:00 - 19:30
Městská knihovna Ostrov

Kurz
Městská knihovna Ostrov

28.3.2019

DUMBO

17:30 - 19:00
Dům kultury Ostrov

kino
Dům kultury Ostrov

28.3.2019

ZRANĚNÁ SRDCE

20:00 - 22:00
Dům kultury Ostrov

kino
Dům kultury Ostrov

29.3.2019

DUMBO 3D

17:30 - 19:00
Dům kultury Ostrov

kino
Dům kultury Ostrov

30.3.2019

Čarodejný zvěřinec

9:30 - 11:00
Městská knihovna Ostrov

Arteterapeutická dílna pro rodiče s dětmi
Městská knihovna Ostrov

30.3.2019

Dětská burza

Dům kultury Ostrov

burza

30.3.2019

ZRANĚNÁ SRDCE

20:00 - 22:00
Dům kultury Ostrov

kino
Dům kultury Ostrov

29.3.2019 –
30.3.2019

Noc s Andersenem 2019

17:00 - 10:00
Městská knihovna Ostrov

Nocování v knihovně
Městská knihovna Ostrov

31.3.2019

KVAK A ŽBLUNK

15:00 - 16:00
Dům kultury Ostrov,
kinokavárna

divadlo
Dům kultury Ostrov

7.3.2019 –
31.3.2019

ŽENY VE SVĚTĚ

17:00 - 18:00
Stará radnice Ostrov

Výstava
Dům kultury Ostrov

www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz
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BŘEZEN, MĚSÍC KNIHOVEN
PŘIPOMEŇTE SI S KNIHOVNOU
DVĚ VÝZNAMNÁ JUBILEA
Tím prvním je 10. výročí celostátní akce
s názvem „Březen – měsíc čtenářů“, která
si klade za cíl prostřednictvím různých
tradičních i netradičních akcí podporovat
a propagovat četbu. Akce vznikla v roce
2009 a od té doby se již od ledna knihovníkům v celé republice kouří z hlavy, jak
vymýšlí akce, které by oslovily co nejvíce
současných i budoucích čtenářů. Ani naše
knihovna není výjimkou. Přehled akcí
naší knihovny najdete v programu to‑
hoto měsíčníku nebo na našem webu –
www.mkostrov.cz.
Ostrovská knihovna od roku
2009 půjčila svým čtenářům celkem
1 315 935 knih a ostatních dokumentů,
průměrný roční počet registrovaných
čtenářů je 3500 (dětských i dospělých)
a průměrná roční návštěvnost je 94 565
návštěvníků.
Druhým výročím je 100 let od doby, kdy
22. července 1919 přijalo Národní shromáždění Československé republiky zákon
č. 430/1919 Sb., o veřejných knihovnách
obecních. Zákon, podepsaný prezidentem T. G. Masarykem, měl dvanáct paragrafů a formu nařizovací, tj. aby obce „na
doplnění a prohloubení vzdělanosti všech
vrstev národa zřizovaly veřejné knihovny
s četbou vzdělávací, naučnou i zábavnou,
která má skutečnou hodnotu“. Jak velký
pokrok knihovny udělaly, vyplývá i z růzKnihovna má několik oddělení, která se zabývají obvyklou činností, a to půjčováním dokumentů a jejich
rezervací a registrací čtenářů. Ve všech odděleních
naleznete beletrii našich i světových autorů, ale také
naučnou literaturu různých oborů a učebnice. Každé
oddělení pak nabízí ještě další služby. Součástí naší
knihovny je také Kronika města – badatelna, která
shromažďuje informace z historie našeho regionu.
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ
• mapy, průvodci, CD-ROMy
• individuální kurzy základů práce na PC, tabletu,
chytrém telefonu
• individuální zaškolení v práci s on-line katalogem
• donáška knih do Penzionu pro seniory
• VU3V – Virtuální Univerzita třetího věku
• balení knih a učebnic
• rezervace a prodej vstupenek na akce knihovny
• půjčování notebooků, brýlí, deštníků
• platba kartou
ODDĚLENÍ PRO MLÁDEŽ
• deskové a venkovní hry, komiksy, tematické
kufříky, časopisy pro děti a mládež
• besedy pro MŠ a ZŠ
• soutěže a akce pro děti a rodiče
• dětem jsou k dispozici počítače
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nosti fondu, který dnes knihovny svým
uživatelům nabízí a je patrný i z toho, že se
knihovna, díky dalším poskytovaným službám a akcím, stává multifunkčním a multikulturním zařízením města.
Na rozkvětu ostrovské knihovny, je vidět, že občané města měli a mají osvícené
radní, kteří ctí zákony a knihovnu podporují. Myslím, že máme co oslavovat. Tak se
podívejte, co vše vám naše knihovna nabízí, a slavte s námi.
„Chlapče, chlapče,“ vzdychá otec, „děláš
mi starosti! Já ti dám peníze na pivo a ty si
za ně koupíš knihu básní!“
NETRADIČNÍ SLUŽBY A AKCE
Jak již bylo zmiňováno, knihovna není
pouze půjčovnou dokumentů, ale nabízí
spoustu dalších služeb a akcí. Naši návštěvníci mohou využít bezpečné wi-fi připojení, mohou využít nabíjecí stanice, vybrat
si z řady reprografických služeb. Méně pohybliví čtenáři mohou využít možnost rozvážení knih přímo domů. V době uzavření
knihovny lze vracet vypůjčené dokumenty
do našeho biblioboxu, který je umístěn
u Bílé brány. V našem on-line katalogu
naleznete, kromě celého fondu knihovny,
také elektronické knihy (e-knihy).

Nováková, mám nové šaty a jdu ušetřit do
knihovny“ „Do knihovny? V sobotu? A tam
se přece platí, jak můžete ušetřit?“ „To je jednoduché, otevřeno mají každou sobotu a já
hrozně ráda čtu. Představte si, že dnes jedna
knížka stojí průměrně 300 Kč a já si půjčím
hned čtyři, k tomu tři oblíbené časopisy,
jeden dnes vyjde tak na 50 korun. Minule
jsem objevila, že mají také filmy. Jeden také
s manželem zkoukneme a máme v kapse
vstupné za kino. Jo a málem bych zapomněla. Mají přijet vnoučata, tak jim dnes
výjimečně, ale opravdu výjimečně, půjčím
ještě nějakou společenskou hru, to ušetřím
minimálně čtyři stovky a doma bude klid“.
„No teda! Jdu s Vámi. Každá kačka dobrá,
ty dvě stovky zápisného za rok za to stojí.
A koupím si také nové šaty!
Kolik ušetří paní Vomáčková za rok,
když navštěvuje knihovnu 1x měsíčně
a 1x ročně si půjčí deskovou hru? Své
odpovědi zasílejte na info@mkostrov.
Správné odpovědi budou slosovány, vý‑
herce obdrží 500 Kč.
Malá nápověda: vstupné do kina cca 100 Kč
za osobu
Ptá se čtenářka knihovnice: „Kde máte
oddělení počítačové literatury?“ „Hledáte
něco konkrétního?“ „Manžela…“

KNIHOVNICKÝ KVÍZ
„Dobrý den, paní Vomáčková, Vám to
dnes sluší. Kam to jdete?“ „To víte, paní

VYBÍRÁME Z BŘEZNOVÝCH AKCÍ
Kulaté březnové středy – Literatura
může být vážná, humorná, lechtivá, ale

HUDEBNÍ ODDĚLENÍ
• CD, LP, MG, MP3 – všech hudebních žánrů, včetně
mluveného slova
• časopisy a knihy s hudební tematikou
• notové záznamy
• DVD, Blu-ray disky
• komiksy a deskové hry
• Doupě – Xbox a stolní fotbal k dispozici
• možnost sledování filmů a poslechu hudebních
nosičů
• besedy pro MŠ, ZŠ i SŠ
STUDOVNA – ČÍTÁRNA
• denní tisk, časopisy, encyklopedie, slovníky,
cizojazyčná literatura
• regionální literatura
• sbírky zákonů, vzory smluv
• meziknihovní výpůjční služba (MVS)
• rešerše
• kopírování, skenování, tisk
• laminování dokumentů, balení knih
• kroužková vazba, termovazba
• validace účtů mojeID
• možnost zapůjčení brýlí
• PC pro veřejnost s přístupem na internet
• PC pro slabozraké a nevidomé, digitální optická
lupa a ruční řádkový skenner k dispozici

KRONIKA MĚSTA – BADATELNA
• kroniky města Ostrova, digitalizované verze kronik
naleznete na našich webových stránkách
• sbírkové materiály
• fotodokumentace
• informační služby
• exkurze pro školy
• možnost studia dokumentů na místě
(v badatelně)

„Co jsi dostal pod stromeček?“ „Kytici od
Erbena.“ „A od těch ostatních?“

VOLNÝ ČAS

také těžká. Jak moc těžká je, se poku- Ochotníci Ostrov. Myslíte si, že je čeština
síme zjistit vždy ve středu. Zvážíme knihy, jazykem dokonalým? Pak zkuste naučit
které si vypůjčíte. Výsledky zapíšeme, se- česky zvědavého mimozemšťana. Osčteme a zveřejníme. Předpokládáme, že trovský spisovatel Josef Stráca Ilko sepsal
celkový výsledek bude určitě kulatý – 10 své poznatky z výuky mimozemšťana do
kg, 1 q nebo 1 t? Záleží na vás, přijďte si knížky, plné laskavého humoru, s názvem
vážit knihy, získáte unikátní knihovnic- Dušinka. Tak se totiž v českém překladu
kou placku.
onen mimozemšťan jmenuje. Přijďte si
poslechnout, jak to všechno začalo, kde
Večerní čtení pro dospělé (15. 3. 2019, se skrývají úskalí českého jazyka, která
18.00 hod.) – Můžete se těšit na 4 knihy, vás dovedou k nepříčetnosti, a jestli Du4 čtecí místa, 4 literární žánry a celý večer šinka svůj boj s naší mateřštinou nakonec
zakončí scénické čtení příběhů z knížky raději nevzdá.
Dušinka aneb Čeština pro mimozemMgr. Jana Múčková,
šťana, kterého se rád ujal divadelní spolek
zástupkyně ředitelky MK Ostrov

POSLEDNÍ VÍTÁNÍ MAMINEK S RODINNÝM
CENTREM OSTRŮVEK
Třetí lednové nedělní dopoledne patřilo rodi- Štěpán Felcán, Natálie Kubešová, Karel Kučera,
nám s malými občánky našeho města. V ob- Jiří Klaban, Magdalena Beňa, Gabriela Houšřadní síni Staré radnice se naposledy uskuteč- ková, Maruška Holečková, Jakub Šlauf, Jakub
nilo Vítání miminek s týmem rodinného cen- Klomínek, Justýna Lněničková, Sebastian Born,
tra Ostrůvek.
Eliška Šťastná a Janek Wohlmuth.
Této akci jsme věnovali sedm let, přivítali
rodinné centrum Ostrůvek
jsme 205 holčiček a 240 chlapečků rozličných
jmen netradičních, jako Milly, Amel Maya, Teodor, Wiliam, i tradičních, jako Václav, Karel,
Anička, Maruška. Třicet tři krát jsme předali
celkem 445 pamětních listů, květin a dalších
dárečků z finančních prostředků města Ostrova i sponzorských darů.
20. ledna 2019 byli v kolébce přivítáni: Amel
Gutwirt, Jakub Janda, Samuel Sturma, Jan Pospíšil, Michal Novotný, Barbora Horváthová,
Daniel Pfister, Lada Psohlavcová, Viktoria Jirgl,

DĚTI SI UŽILY SPORTOVÁNÍ V NĚMECKU
V úterý 12. 2. 2019 uspořádal sportovní
klub z Johanngeorgenstadtu ve spolupráci
s klubem z Nejdku orientační závod s názvem „Orientační běh na lyžích Mistrovství
Krušné hory“, závod s volným pořadím kontrol. Byly pozvány i děti z ostrovských škol.
K účasti se přihlásila Základní škola Májová
a některé děti ze Základní školy Masary-

kova a z gymnázia. Z Ostrova vyrazilo celkem 15 dětí si na německé straně Krušných
hor vyzkoušet krásy tohoto sportu. Děti si
na sněhu užily spousty legrace a vybojovaly
i cenné kovy (2x zlato a 1x bronz). Němečtí
partneři se rozhodli tuto akci napřesrok pro
velký úspěch zopakovat.

Plán vysílání – březen 2019
7. března | 18.00 hod.
·· Zahájení programového bloku
·· Zprávy + Informační servis + Policejní
zpravodajství
·· Pořad: Kulturní měšec
14. března | 18.00 hod.
·· Zahájení programového bloku
·· Zprávy + Informační servis
·· Pořad: Archiv KT
21. března | 18.00 hod.
·· Zahájení programového bloku
·· Zprávy + Informační servis + Policejní
zpravodajství
·· Pořad: S-MIX
28. března | 18.00 hod.
·· Zahájení programového bloku
·· Zprávy + Informační servis
·· Pořad: Škola hrou
Ing. Libuše Benešová, jednatelka

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
Oslavíme jej opět v restauraci Atlantis dne
8. března 2019. Sejdeme se v 16.00 hod.
Zahrají a zazpívají nám dva kytaristé Milan
a Josef.
Pořádá KSČM Ostrov

SCHŮZE SVAZU TĚLESNĚ
POSTIŽENÝCH
Místní organizace Svazu tělesně postižených
pořádá v sobotu 6. dubna od 14.00 hod.
v předsálí Kavárny Domu kultury Ostrov
členskou schůzi. Pozor, vstup pouze hlavním
vchodem Domu kultury.
Jiří Žemlička, předseda organizace
INZERCE

HELP FINANCIAL s.r.o.

Monika Lisá, orientační běh Ostrov

Půjčíme Vám

od 5 do 50.000,- Kč
Volejte obchodního zástupce

Mobil: 727 895 461

www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz
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NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ČESKÁ TRAVESTI SHOW UVÁDÍ CO NABÍZÍ LETOHRÁDEK
OSTROV?
NOVÝ ZÁBAVNÝ POŘAD – SNY VE VEGAS
Letohrádek Ostrov je uzavřen do 25. dubna,
Známá travesti skupina v obsazení sle- svůj žal zapíjí alkoholem a vzpomíná na to,
čen Dolores, Cathrin, Stacey a Giny (v ci- jaká byla dřív. Dokáže se odprosit od sterevilu však pánové Lukáš, Martin, Honza otypu a jít za tím, o čem vždycky snila? Žia Jirka) již tradičně přijíždí s novým pořa- jeme jednou a nikdy není pozdě začít s tím,
dem, tentokrát pod názvem „Sny ve Ve- na co jste dříve neměli odvahu.
gas“. Přijďte se přesvědčit o tom, že i když
Více informací k pořadu naleznete
s námi život někdy dokáže pořádně za- na www.techtlemechtlerevue.cz nebo
mávat a ne vždy je úplně jednoduchý, na www.travestikocky.cz.
to abychom si splnili své sny, není nikdy Facebook: Techtle mechtle revue nebo trapozdě.
vesti show Kočky
Jiřina celý život snila o tom, že se pro- KDY A KDE: 8. 4. 2019 – DŮM KULTURY
sadí jako hvězda hudební show v Las Ve- OSTROV
gas. Místo toho ale pracuje jako uklízečka VSTUPNÉ: 260 Kč předprodej, v den akce
a svůj život věnovala dětem a manželovi, + 20 Kč
který ji na stará kolena opustil pro mladší
Magdalena Zernerová,
milenku. Po šedesátce se už těžko prosadí,
referent Domu Kultury Ostrov

OSTROVSKÝ JARMARK RADOSTI
Jarmark jako vždy představí především ru- částí jarmarku bude opět kavárna od oskodělné tvůrce přímo z Ostrova. Ovšem trovské Vypečené cukrářky s nabídkou
účast prodejců už dávno přesahuje hra- moučníků, které si v Ostrově jinak jen tak
nice našeho kraje do celé republiky. A na nedopřejete. Jarmark se letos navíc pokuco že se přesně můžete těšit? Na téměř síme rozšířit v prostorách kavárny o bazar
šest desítek zajímavých prodejců, z nichž s dámským oblečením, o takzvaný mini
některé uvidíte na jarmarku poprvé. K vý- FEŠN ČENŽ.
běru budou velikonoční dekorace ze všech
Přijďte se s námi vrhnout se do víru barev
možných materiálů a v různých výtvar- a nápadů, které pro vás budou připraveny
ných provedeních. Nebudou chybět ani v sobotu 16. března od 10.00 do 16.00 hod.
tradiční velikonoční perníčky nebo ručně v prostorách Domu kultury Ostrov.
malované kraslice. Řada tvůrců obohatí
Eliška Failová
své prodejní místo kreativní dílnou. SouProdukční DK Ostrov

kdy proběhnou vernisáže výstav. Během
března je možné navštívit letohrádek a stálou expozici porcelánu pouze po předchozí
telefonické domluvě na číslech 720 021 499
nebo 731 439 452.
E-mail: letohradek@galeriekvary.cz,
www.letohradekostrov.cz
Facebook: Letohrádek Ostrov
Vstupné aktuální výstavy:
plné / snížené: 40 / 20 Kč
Vstupné stálá expozice porcelánu: 20 Kč
Vstupné historický sál: 20 Kč
STÁLÁ EXPOZICE:
Sbírka porcelánu Střední uměleckoprů‑
myslové školy Karlovy Vary
Stálá expozice unikátní sbírky porcelánu ze
Střední uměleckoprůmyslové školy v Karlových Varech mapuje období od počátků 19.
století do 2. poloviny 20. století.
DOPROVODNÉ PROGRAMY:
Středa 20. 3. 2019, 16.30 hod. – Veliko‑
noční dekorace
Dílna pro dospělé a pro rodiče s dětmi je zaměřená na tvorbu velikonočních dekorací
z textilních a dalších materiálů – vzniknou
velikonoční zápichy, ozdoby či věnce.
Vstupné: 120 Kč
red

BŘEZEN S OSTROVSKÝMI OCHOTNÍKY
Opět nás uvidíte v tradičním masopustním v půlce měsíce bojovat na prestižní divaprůvodu, který doprovodíme scénkami delní přehlídce v Horažďovicích. Společně
a dováděním. V Ostrově se průvod vydá s Městskou knihovnou Ostrov pak pro vás
městem 2. března, o týden později dopro- chystáme scénické čtení z knížky ostrovvodíme masopustní reje na statku Bernard. ského autora Josefa Stráci Ilka Čeština pro
V pátek 8. března se za námi můžete vydat mimozemšťana, od osmi večer v pátek
do kulturního domu v Jáchymově na detek- 15. března, nezapoměňte!
tivní komedii Jany Pacnerové Rocker a dvě
Lena ANNER Pinterová
staré dámy. Se stejným titulem budeme
Ochotníci Ostrov

INZERCE

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chle
bře
evně
tel./fax:
mobil:
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353 220 554
602 444 940

KULTURNÍ AKCE

SOBOTNÍ PROGRAMY
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Od března připravuje nově Dům kultury,
MDDM, Městská knihovna a ZUŠ Ostrov
Sobotní programy pro děti, mládež a pro
celé rodiny. Z březnové nabídky si můžete
vybrat:
2. března
DÍLNIČKA K MDŽ – IC zámek
2. března
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE – MDDM
9. března
PREMIÉRA PŘEDSTAVENÍ pro 14+
ZUŠ Ostrov
16. března
OSTROVSKÝ JARMARK RADOST
Dům kultury spol. sál
23. března
REGIONBEAT – Dům kultury,
společenský sál
23. března
MAXI PÁRTY V TOČNĚ – Dům kultury,
točna
30. března
ARTETERAPEUTICKÁ DÍLNA PRO
RODIČE S DĚTMI, MK Ostrov
DK Ostrov

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

STĚNY KULTURÁKU ROZVIBRUJE OPĚT
ROCK, METAL I PUNK
Hudební festival RegionBeat má v Ostrově
už svou tradici. Letošní 9. ročník představí
na dvou stejdžích dvanáct kapel, a to nejen z karlovarského kraje. Z Plzně k nám
zavítá The Stardust s melodic-metalem
a folk-metalová sestava Prayers in Vain.
Jako speciálního hosta přivítáme hardcor-metalovou sestavu Scream of the

Lambs z Čeké Lípy. Těšit se můžete také
na karlovarský Shalalee O.D., na punkovou
partičku Dovolený napětí z Pozorky, klasický hard rock v podání kapely Madness
z Hroznětína, metal ostrovské skupiny
Pororoca nebo hardcor-punk chodovské
skupiny Curvera. Funk-hardcore přiveze
Funky terrorist z Chebu, metal Hibernatus z Chomutova, punk ADHD Helmut
z Hájku a samozřejmě zahraje i domácí,
pořádající kapela Censorshit.
Kdo má aspoň trochu temné muziky
v krvi, nemůže si tuto akci nechat ujít. Rozjedeme to v sobotu 23. března od 16.00 hod.
v ostrovském Domě kultury.

Kalendář veřejných turistických akcí
v březnu 2019
02. 03. Praha – Procházka Šáreckým
údolím
09. 03. Lány – Den s T. G. Masarykem
16. 03. Planá – Homole nad Kosím
potokem
23. 03. Vítání jara v Blatně u Chomutova
30. 03. Údolím Střely z Rabštejna
do Chýše
Bližší informace (doba odjezdu, počet km,
org. propozice) budou k dispozici vždy od
středy pro příslušný sobotní termín ve vitríně KČT na Mírovém náměstí u autobusové
zastávky na Karlovy Vary. Bližší údaje jsou na
internetové adrese: www.kctkvary.cz
RNDr. František Wohlmuth
předseda KČT Slovan Karlovy Vary
603 209 270; fjw@volny.cz

Zuzana Janecká,
produkce DK Ostrov
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POHLED DO HISTORIE

KDO BYL OSTROVSKÝ RODÁK DR. H.C. OSKAR REINWARTH?
Mezi přáteli zvaný Reinwarth Ossi
(12. 4. 1929 – 3. 7. 2018) přijížděl po léta
se svou paní a celým autobusem rodáků na
každou ostrovskou svatomichalskou pouť.
Teprve postupně jsme se z rozhovorů s ním
a s jeho přáteli dozvídali, co jeden z ostrovských rodáků znamenal ve světě vědy.
Byl synem městského sekretáře stejného
jména, začal studovat na – jen krátce působícím – gymnáziu v Jáchymově a po odsunu
rodiny do Bavorska v roce 1945 pokračoval
ve studiu na gymnáziu v Bad Reichenhall.
Po maturitě byl přijat na Goethovu universitu ve Frankfurtu nad Mohanem, obor meteorologie a geofyzika. V roce 1957 tu získal
diplom a začala jeho doslova dobrodružná
a náročná cesta vědy. Nejdříve působil jako
spolupracovník Komise pro glaciologii Bavorské akademie věd (obor týkající se ledovců) a jako účastník Mezinárodní glacio-

logické grónské expedice. Nějaký čas strávil 1988 mu přírodovědecká fakulta Ludwigv Grónsku a Antarktidě (jižní polární ob- -Maximiliánovy university v Mnichově udělast). Zkoumal a vyzvedal jednotlivé vrstvy lila čestný doktorát přírodních věd. Kromě
ledovce pro měřící stanici, často pracoval řady dalších ocenění jeho vědecké práce
v terénu při mínus padesáti stupních, aby byl jeden jižní štít na Berkner Islandu v Anzískával podrobné informace o ledovcích tarktidě, jehož průzkum publikoval, oficia změnách, ke kterým u nich dochází. To- álně nazván jeho jménem „Reinwarth Höhe“
muto oboru se věnoval také v třítisícových (Reinwarthův štít).
výškách v Ötztalských Alpách, výsledkem
Zájem o vývoj oborů glaciologie a klibyly poznatky nedocenitelné i pro klima- matologie zůstal Oskaru Reinwarthovi do
tologii.
vysokého věku. Když jsme se ho jednou zeKdyž byla roku 1962 založena Komise ptali, proč si pro svůj výzkum zvolil právě
pro glaciologický výzkum Bavorské akade- ty nejstudenější oblasti světa, měl pro nás
mie věd, byl Oskar Reinwarth od samého stručnou odpověď: Nesnáším komáry
počátku jejím členem. Toto členství mu a hady. Byl to přátelský a vtipný společník,
také umožňovalo podílet se na dalších ex- u kterého by byl nikdo nehledal tak výpedicích a předávat další výsledky své práce znamnou a bohatou životní cestu.
z polárních oblastí Kanady a Ruska. Stal se
Zdenka Čepeláková,
známým a uznávaným představitelem něs použitím stati ve sborníku Schlackenwerther
meckého glaciologického výzkumu. V roce
Weihnachtsbrief 2018

MASARYKOVA LETECKÁ LIGA
Každé město, městečko dokonce i malá
zaplněn, a to nejen Čechy, ale i Němci.
ves měla v období první republiky své
Smíšený sbor MLL zazpíval na úvod píspolky a zájmové organizace. Nejinak
seň „Kdo za pravdu hoří“. Slavnostní řeči
tomu bylo i v Ostrově, kde při každé větší
se ujal řídicí učitel ve výslužbě Josef Fořt.
společenské akci nechyběli tradiční ostNa závěr oslav nechyběla státní hymna.
rostřelci nebo dobrovolní hasiči. VyhláDoba se však již začala přiostřovat, a tak
šené byly i nejrůznější pěvecké spolky či
v následujícím školním roce 1936/1937
představení ochotníků ze spolku Thalia.
uspořádala Masarykova letecká liga
S přílivem Čechů do téměř výhradně něv Ostrově dvě přednášky o protiletecké
meckého Ostrova po roce 1918 zde zaobraně. Ještě v březnu 1938 časopis Lečínají vznikat i čistě české spolky a politec zmiňuje místní skupinu, co by soutické strany. Zájmy Čechů hájila Národní
část plzeňské župy MLL, ale to již pomalu
jednota severočeská (NJS), naopak duch
přichází soumrak místní organizace. Draněmectví podporoval Spolek Němců
matické události spojené s obsazením
v Čechách (Bund der Deutschen). Čeští
pohraničí německou armádou v říjnu
sportovci cvičili v Sokole, Němci měli pře1938 znamenaly konec místní skupiny
devším svůj tělocvičný spolek Turnverein.
MLL. Konec společné zájmové organiByli však i zájmová sdružení, která nehlezace Čechů a Němců.
děla na národnost. Jedním z takových byla
Činnost spolku skončila, zájem o leMasarykova letecká liga (dále MLL). Tato
tectví však přetrval. Snad v létání pokraFoto: Průkaz člena MLL, sbírka Josef Macke
organizace vznikla v Praze 7. března 1926
čoval tělocvičný spolek Turnverein, který
v den narozenin prezidenta Masaryka. Je- jemce nádražní restaurace Emerich Bláha. měl i svůj odbor bezmotorového létání.
jím posláním bylo „organisovat veškeré síly Místní skupina se podílela na kulturním Bližší údaje však zatím schází. Po 2. svěobčanstva ku práci pro pokrok v letectví a společenském životě města.
tové válce se nakrátko létání do Ostrova
a jeho využití k rozkvětu státu“. Během
Zřejmě největší akcí příznivců le- vrátilo. Konaly se znovu i letecké dny.
krátké doby rostly jak houby po dešti po tectví v Ostrově byl letecký den, který Nyní však již pod hlavičkou „Českoslocelé republice místní organizace sdružující místní skupina MLL uspořádala 22. čer- venského svazu lidového letectví, Zázájemce o letectví.
vence 1934 v Dolním Žďáru. I přes deš- kladní závodní organizace Jáchymovské
První doložené zprávy o MLL v Ostrově tivé počasí se akce velmi vydařila, zúčast- doly n.p.“. Letiště, kdesi na konci dnešní
máme již z 15. září 1927, kdy se zde konala nilo se jí asi 3000 osob. Také akce uspo- Hlavní ulice, muselo však záhy ustoupit
valná hromada místní skupiny MLL. Před- řádaná o rok později, tentokráte k uctění rozrůstajícím se ulicím nového města.
sedou byl zvolen přednosta železniční sta- památky tragicky zesnulého ministra čsl.
Máte-li nějaké vzpomínky, dokumenty,
nice Josef Kafka, místopředsedou se stal vojenství M. R. Štefanika (*21. 7. 1880, + fotografie vztahující se k letectví v Ostrově,
traťmistr Jan Kroha. Správce české menši- 4. 5. 1919), byla hojně navštívena. Oslava neváhejte mě kontaktovat (tel.: 774631129,
nové školy Bohuslav Přibyl zastával funkci se konala 12. května 1935 v sále hotelu email: jmacke@centrum.cz). Děkuji.
jednatele. O pokladnu se pak staral ná- „U zlatého lva“. Sál s 620 sedadly byl zcela
Josef Macke
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FANDOVÉ ŠIPEK SI UŽILI 5. MEMORIÁL MILANA FIALY
Jedná se o jeden z největších šipkových porážkou 2:3, když k celkoturnajů v kraji, který má každoročně nej- vému vítězství byl opravdu
vyšší účast. Na letošní ostrovský memoriál jen kousek. Milan Grillo tak
našlo cestu úctyhodných 63 lidí. Z toho 12 mohl po právu zvednout
žen a 17 amatérů. Pro všechny zúčastněné nad hlavu vytoužený pušlo především o dobrou zábavu, ale přesto tovní pohár pro celkového
byla k vidění i dramatická a vyhecovaná šampióna.
utkání.
V průběhu memoriálu se
Dělené sedmé/ osmé místo patřilo ještě rozjel samostatný turdomácímu Rendovi Loučímovi a Tomáši naj žen, který měl v pavouku
Spruzsanskému. Šesté místo nakonec vy- 11 šipkařek. Nejlepší ženou
bojoval loňský vítěz Jan Buberle. Na pohá- se nakonec stala domácí Perové páté příčce skončil ostrovský Štěpán tra Peterková. Na druhém
Tunkiv, hrající za karlovarský Průšvih. Ne- místě skončila opět domácí
čekaná čtvrtá pozice patřila nejdecké Ve- hráčka, a to Karolína Doronice Štroblové, která na turnaj dorazila máčková. Třetí místo obsadila a bronzový
i přesto, že měla tři dny do termínu porodu. pohár ohár si domů odnesla Kateřina VítBronzovou příčku bral nejdecký sympaťák, ková z Březové.
hrající za tamní Klokany, Karel Jílek.
Ten den se předávala i spousta dalších cen.
Finálová dvojice byla ve složení Škodík Nejlepším amatérem se stal Jan Tolar z KarJan Dutka, který už v minulosti turnaje byl lových Varů. Cenu „Bingového krále“ získal
jednou třetí, a nováček ostrovského me- Škodík Michal Zelenka a cenu za nejvyšší
moriálu Milan Grillo z AC Star Chodov. Do- zavření 135 bral opět domácí borec Ondra
mácí hráč se nakonec musel smířit s těsnou Rom. Ocenění patří také pořadateli a orga-

nizátorovi turnaje Janu Mrenicovi, rodině
Ogorkových a taky Petře Peterkové společně
s jejím manželem, bez kterých by se takto
skvělý a úžasný turnaj jen stěží uskutečnil.
Druhý den se Milanovi kamarádi sešli na
hřbitově a krásným gestem tak uctili jeho
památku.
Jan Mrenica,
šipkový klub Škodíci Ostrov

inzerce

DĚKUJI FIRMĚ RESUR,
KTERÁ SE STARÁ
O VÝVOZ ODPADŮ.
Do kontejnerů na plasty mi spadly klíče
od auta. Ihned jsem volal na firmu Resur,
kde byli moc milí a pohotoví a vyslali řidiče. Celý problém byl vyřešen během půl
hodiny.
Leon Daduč

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

ANKETA: ODPOČINKOVÉ ZÓNY V MÍSTNÍCH ČÁSTECH MĚSTA OSTROV
Vážení občané, rádi bychom zjistili, zda by byl dostatečný zájem o vytvoření tzv. odpočinkových zón v místních částech města Ostrova –
Arnoldov, Dolní Žďár, Hanušov, Hluboký, Horní Žďár, Kfely, Květnová, Liticov, Maroltov, Mořičov, Vykmanov – zda by byly Vámi využívány,
jaké vybavení byste uvítali (dětské hřiště, malé sportoviště, lavičky apod.) a zda máte nápad, kde zónu vytvořit. V některých místních
částech již taková zóna byla vytvořena, např. v Dolním Žďáru.
Název místní části:
Vhodné místo (parcela č.):
Druh vybavení:
Odevzdávejte do 31. 3. 2019 na podatelnu MěÚ Ostrov. Zapojit se můžete také online na bit.ly/anketa-oz

MěÚ Ostrov
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ORIENTAČNÍ BĚŽCI SE PŘIPRAVUJÍ NA
NOVOU ZÁVODNÍ SEZÓNU
Letošní sezóna (duben – říjen 2019) začíná soustředěním v Horní Bříze a pokračuje oblastními štafetami v Plzni. Přes
zimu se scházíme každou středu v tělocvičně, kde pilujeme jak základní dovednosti s mapou, tak i všeobecnou obratnost a fyzičku. Ve čtvrtek běháme v parku
a dvakrát do měsíce vyrážíme v sobotu na

mapové výlety. Děti z Klubu orientačního
běhu Ostrov patřily v loňském roce k nejlépe hodnoceným v celé západočeské
oblasti (Karlovarský kraj + Plzeňský kraj)
a věříme, že si dobré výkony udrží i v letošním roce.
Vladimír Ječmen,
předseda klubu

PANE REŽISÉRE,
DĚKUJEME A BUDEME
VZPOMÍNAT!
Václav Vorlíček – režisér
(3. června 1930 – 5. února 2019)
Režisér Václav Vorlíček poprvé navštívil
festival Oty Hofmana v roce 1973. Od té
doby byl skoro pravidelným milým hostem festivalu. Patřil mezi ty stálé a věrné,
kteří se do Ostrova rádi vrací. Byl vždy
milý a vstřícný. Byl přísný, ale zároveň
ochotný. Měl zvláštní druh humoru. Rád
besedoval s dětmi a rád poslouchal jejich názory na své filmy. Ostrov je pyšný
na to, že jeho první natočený film „Tři
oříšky pro Popelku“ byl úplně poprvé
promítán právě na našem festivalu –
měl tady svoji premiéru. Dnes je to pohádka, která patří do zlatého fondu naší
kinematografie.
Magdalena Zernerová,
referent Domu Kultury Ostrov

2018-11-studiohh-118,5x128-latky-01.pdf 1 16.11.2018 11:17:37
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ČISTOTA VE MĚSTĚ

ZAPOJTE SE DO KAMPANĚ
„DO PRÁCE NA KOLE“
I letos se můžete se svými kolegy zapojit v květnu do celorepublikové soutěžní
kampaně DO PRÁCE NA KOLE. Vyhecujte
sebe a své kolegy, vytvořte 2-5 členný tým
a celý květen jezděte co nejčastěji do práce/
školy na kole či koloběžce. Můžete také běhat, chodit pěšky nebo jezdit na in-linech.
Zlepšíte si svou kondici, zažijete s kolegy
něco nového, a pokud normálně jezdíte autem, ulevíte i městu. Navíc můžete vyhrát
nějakou ze zajímavých cen. Jezdit může
každý, na věku ani profesi nezáleží. Chce to
mít jen chuť to zkusit. Kampaň si pochvalují jednotlivci a vítají firmy, které hradí zaměstnancům startovné jako formu zaměstnaneckého benefitu. Přihlašování do kampaně je možné od 1. března do 30. dubna
na www.dopracenakole.cz, v březnu je však
registrace zvýhodněná.

POMOZTE S ÚKLIDEM OHŘE
Rok utekl jako voda a blíží se opět úspěšná
Rok od roku je tato akce o něco větší
celokrajská akce „ČIŠTĚNÍ ŘEKY OHŘE“, je- a rozsáhlejší, a proto budeme rádi, když řady
jímž cílem je vyčistit břehy a tok řeky Ohře dobrovolníků posílíte třeba zrovna vy.
od odpadků a ostatního nepořádku, kterého Informace získáte u koordinátorky akce:
se v loňském roce nashromáždilo přes 10 tun. Simony Aiznerové
Letos čištění proběhne v sobotu E-mail: aiznerova@mas-krusnehory.cz,
6. dubna 2019 a připraveny budou opět Telefon: 730 145 684.
ochranné pomůcky, pytle na odpadky, Přihlásit se můžete na
drobné občerstvení a tým organizátorů při- www.uklidmecesko.cz/event/19983/.
pravených s čímkoli pomoci. Akce je finanSimona Aiznerová
cována z rozpočtu kraje, obcí a také příslušných MAS a podílejí se na ní všechny Místní
akční skupiny (MAS) našeho kraje, Karlovarský kraj, Povodí Ohře, obce, půjčovny
lodí a raftů a řada dalších organizací, včetně
MAS Krušné hory.

Blanka Mojtková,
účastnice loňské výzvy

inzerce

ROZŠIŘUJEME NAŠE ODDĚLENÍ VÝROBY

SWISS-FORM, a.s. – Konstrukce, výroba dílů a sestav z plechu
Výrobní závod Nejdek
Nový výrobní závod Nová Role
ROZŠIŘUJEME NAŠE ODDĚLENÍ VÝROBY A HLEDÁME KOLEGY NA TYTO POZICE:
• Seřizovač a operátor CNC strojů
• Seřizovač a operátor robotizovaných pracovišť
• Operátor NC a CNC strojů
• Svářeč TIG
• Brusič kovů
• Pracovník expedice
Budeme rádi, pokud nám zašlete Váš životopis, abychom Vás následně mohli kontaktovat
a osobně seznámit s naší společností, včetně oblastí činností, které budou v kompetenci
nabízených pracovních pozic.
Ing. Igor BLAŽEK / blazek@swissform.cz/ www.swissform.cz
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VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA

TAJENKA KŘÍŽOVKY
O CENY
Vážení čtenáři,
správné znění tajenky křížovky z minulého
čísla je „KDE JE LÁSKA, TAM JE ŽIVOT“.
Z úspěšných luštitelů byla vylosována paní
Jana Dostálová, která obdrží dvě volné
vstupenky na vybrané představení Domu
kultury Ostrov.
Tajenku křížovky z tohoto čísla zašlete nejpozději do 6 března na:
mesicnik@ostrov.cz; případně doručte do
Infocentra v Domu kultury Ostrov, Mírové
náměstí 733, v zalepené obálce, označené
„Ostrovský měsíčník“. Vždy uveďte celé své
jméno a kontakt na vás. Ze správných odpovědí opět vylosujeme výherce, který získá
vstupenky na některou z kulturních akcí
Domu kultury Ostrov. Jméno výherce zveřejníme v Ostrovském měsíčníku. Redakce
měsíčníku Vám děkuje za zájem o křížovku
a přeje příjemné chvíle při luštění.
Tvorbu křížovky zajišťuje grafická společnost Alfasoft s. r. o.

Foto: Bořivoj Hořínek

INZERCE

-90 %
TOTÁLNÍ VÝPRODEJ NÁBYTKU
až

Výprodej platí na vystavené zboží z důvodů rekonstrukce prodejny

PO - PÁ 9:00 - 11:30 - 12:00 - 17:00 SO 9:00 - 12:00
Tonap KV s.r.o. - Krátká ulice 367 - Ostrov
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