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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. 4. 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.

TERMÍN UZÁVĚRKY
Uzávěrka pro příspěvky a objednávky inzerce
do květnového čísla je 4. dubna. Příspěvky 
doručené po tomto datu budou zveřejněny 
jen ve výjimečných případech.

ZASÍLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ
Příspěvky do měsíčníku nám můžete zaslat na 
adresu: mesicnik@ostrov.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:
Program festivalu Soukání
ZUŚ Ostrov

DEN SE STAROSTOU 24. 4. 2019
Vážení občané, přijměte pozvání na 
předposlední dubnový týden, kdy se 
24. 4. 2019 uskuteční Den se starostou. 
V době od 15.00 do 17.00 hod. mohou 
občané přijít za starostou města Ost-
rov Janem Burešem se svými podněty, 
připomínkami a stížnostmi. Rezervace 
termínu není nutná. Stačí se dostavit 
k pracovně starosty do budovy měst-
ského úřadu Jáchymovská 1. Další se-
tkání se starostou je plánováno na ter-
míny 22. 5. 2019 a 12. 6. 2019.

red

DŮM S PEČOVATELSKOU 
SLUŽBOU OSTROV
Dům s pečovatelskou službou se na-
chází na adrese Hlavní třída 1365–7, 
s kapacitou 112 bytů. Je určen obča-
nům, kteří nezvládají zajistit své zá-
kladní potřeby ve stávajícím bydlení.

Žádosti o  přidělení bytů v  domě 
s  pečovatelskou službou přijímá 
Město Ostrov prostřednictvím od-
boru sociálních věcí a zdravotnictví. 
Po přijetí žádosti provede sociální 
pracovník šetření v  domácnosti ža-
datele. Následně je žádost projed-
nána v  bytové komisi a  předložena 
Radě města Ostrov, která svým usne-
sením rozhodne o  případném zařa-
zení žádosti do pořadníku. Zařazení 
do pořadníku není nárokové, každá 
žádost je posuzována individuálně. 
Kromě níže uvedených podmínek je 
přihlíženo i k aktuální životní situaci 
žadatele.

Dne 18. 2. schválila Rada města Os-
trov nová pravidla určující podmínky, 
které musí žadatel splňovat při po-
dání žádosti:
1) trvalý pobyt v Ostrově nebo jeho 

částech, popř. trvalý pobyt ve spá-
dových obcích města Ostrova 
(ORP) pouze za podmínky, že obec, 
v níž má žadatel trvalý pobyt, bude 
hradit měsíčně částku 500,– Kč 
městu Ostrov za každého občana, 
který bude umístěn v domě s pečo-
vatelskou službou v Ostrově, a to 
po celou dobu jeho pobytu,

2) pobírání starobního nebo inva-
lidního důchodu pro invaliditu III. 
stupně,

3) přiznání příspěvku na péči, pří-
padně využívání pečovatelské 
služby. Podmínku využívání pečo-

vatelské služby musí žadatel splňo-
vat od data podání žádosti až po 
ukončení případného nájemného 
vztahu. Individuálně lze žádosti vy-
hovět i v případě těžkého zdravot-
ního postižení, ze zdravotních, či 
jiných vážných důvodů,

4) žadatel nesmí být dlužníkem vůči 
městu Ostrov ani Městskému 
úřadu Ostrov, nezpůsobit poško-
zení bytového fondu v  majetku 
města, nedopustit se neoprávně-
ného obsazení bytu ani neopráv-
něného poskytnutí podnájmu bytu 
v majetku Města Ostrov,

5) do zařízení nelze přijmout občana, 
jehož zdravotní stav trvale vyža-
duje 24 hodinovou péči jiné osoby.

Další informace a žádosti jsou k dis-
pozici na webových stránkách města 
www.ostrov.cz, nebo přímo na Měst-
ském úřadě Ostrov, Jáchymovská 1, 
odbor sociálních věcí a  zdravotnic-
tví, paní Marie Marcinková, kancelář 
č. A.1.23, tel. č.: 354 224 858, email: 
mmarcinkova@ostrov.cz.

Ing. Jitka Samáková,
místostarostka Ostrova
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MĚSTO OSTROV, TO JE PESTRÁ NABÍDKA 
PRO CELOU RODINU
V letošním roce si připomeneme hned 
několik významných výročí. 9.  září se 
před 450 lety na ostrovském zámku 
narodil Jáchym Ondřej Schlik, v  pro-
sinci uplyne 500 let od ražby prvního 
jáchymovského tolaru a  v  neposlední 
řadě si připomeneme 10. výročí od pod-
pisu partnerské smlouvy s německým 
městem Wunsiedel. Taková výročí nám 
přinášejí zajímavé možnosti jak obohatit 
tradiční kulturní akce nebo jak osvěžit již 

„okoukané“ výstavy.
Naším cílem je připravit pestrý pro-

gram pro celou rodinu. Zaměřujeme 
se jednak na obyvatele našeho města, 
ale v hledáčku máme i lázeňské hosty 
nebo turisty Čech, Německa i  jiných 
koutů světa.

První novinkou letošního roku bude 
otevření nové expozice v klášterním kos-
tele Zvěstování P. Marie (10. 5.), která 
bude věnována sakrálnímu umění a zni-
čeným kostelům západního Krušnohoří. 
Její otevření bude součástí obnovených 
Klášterních slavností (11. 5.), ve kterých 
se spojí pouť k P. Marii Věrné, Den rodin 
a úvodní koncert již tradičního Ostrov-
ského varhanního Jara (12. 5.).

Své pevné místo v kulturním kalen-
dáři města má Den pro Ostrov a jeho 
partnerská města (15. 6.). V rámci celo-
denního programu bude slavnostně ote-
vřena expozice ostrovského porcelánu 

ve dvoraně ostrovského zámku, která 
byla dosud vystavena na druhém kúru 
klášterního kostela. Při této příležitosti 
bude také veřejnosti představena ak-
tualizovaná schlikovská expozice, která 
bude rozšířena o unikátní exponáty. Po 
celý den bude v zámeckém parku pro-
bíhat bohatý program pro celou rodinu.

Mezi další lákadla pak jistě patří ob-
líbené koncerty v  zámeckém parku. 
7. července se můžete těšit na Krásné 
nálezy (Michal Prokop, Vladimír Mišík, 
T4, Uriah Heep Revival) a 10. srpna na 
Rodinný den (Vašo Patejl, Slza, Perouka, 
Děkan, Nelly + atrakce pro děti). Vstu-
penky na obě akce jsou již v prodeji.

Tím výčet akcí na letošní rok zda-
leka nekončí. Pro podrobný přehled 
jsme připravili nový turistický portál 
www.icOstrov.cz. Věříme, že si letošní 
akce užijete.

Ing. Marek Poledníček,
místostarosta Ostrova

VEDENÍ MĚSTA 
SE SEŠLO SE STAROSTY 
ORP OSTROV
Ve středu 20. února se vedení města 
opět sešlo se starosty a  starostkami 
měst a  obcí správního obvodu ORP 
Ostrov. Na setkání se probírala témata 
rozpočtu, komunitního plánování so-
ciálních služeb a územního plánování.

MěÚ Ostrov

na dlani

SVATÝ JAKUB JAKO SMUTEČNÍ SÍŇ 
JIŽ V DUBNU
Hřbitovní kostel sv. Jakuba Většího je 
nejstarší stavební památkou v Ostrově 
a naše město jej získalo zdarma do svého 
majetku od Římskokatolické církve před 
dlouhými sedmnácti lety.

Již tenkrát jsme plánovali jeho využití 
pro poslední rozloučení s  našimi blíz-
kými. Získali bychom tak důstojný pro-
stor a pozůstalí by nemuseli za svými 
blízkými a známými cestovat až do Kar-
lových Varů. Od roku 2001 v kostele pro-
běhnul archeologický průzkum a dlouhá 
řada oprav. K nejzajímavějším patří od-
halení a restaurování fresek, které připo-
mínají původní určení kostela.

V současné době se kostel vybavuje 
nezbytnou technikou a zařízením. V na-
bídce pohřebních služeb se sv. Jakub jako 
pohřební síň objeví již v měsíci dubnu. 

Zájemcům již dnes můžeme slíbit, že 
cena za použití kostela bude výhodná. 
Věříme, že se nám tím podaří do ne-
jsmutnějších okamžiků přinést trochu 
světla.

Ing. Marek Poledníček,
Místostarosta Ostrova

VÍTÁNÍ MIMINEK 
POKRAČUJE
Oblíbené vítání miminek bude na-
dále organizovat město Ostrov ve 
spolupráci s  domem kultury a  zá-
kladní uměleckou školou a Městskou 
knihovnou Ostrov. Jako doposud se 
bude konat v obřadní síni na Staré 
radnici a v letošním roce se uskuteční 
dnech 25. května, 28. září a 30. lis‑
topadu vždy od 10:00 hod. Zájemci 
se mohou hlásit e-mailem na adrese 
matrika@ostrov.cz nebo telefonicky 
na tel. 354 224 934.

MěÚ Ostrov

na dlanina dlanina dlani
na dlani
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MOŽNOSTI VÝSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ V OSTROVĚ
Vzhledem k rostoucímu zájmu o vý-
stavbu rodinných domů (RD) v  Os-
trově byly prověřeny lokality určené 
územním plánem Ostrov k zastavění 
rodinnými domy. Pro následující lo-
kality byly vypracovány územní studie, 
které navrhují uspořádání budoucí zá-
stavby, inženýrských sítí a komunikací.

Lokalita v  ulici U  nemocnice se 
nachází nedaleko areálu nemocnice, 
mezi ulicí U Nemocnice a zahrádkami. 
Je zde navrženo celkem sedm po-
zemků pro výstavbu rodinných domů. 
Pro lokalitu je nutné vybudovat ob-

služnou komunikaci, chodník, sítě 
technické infrastruktury a  případně 
odstavné parkoviště. Záměrem města 
je v budoucnu lokalitu k prodeji na-
bízet jako celek s tím, že investor vy-
buduje společnou dopravní a  tech-
nickou infrastrukturu pro všechny 
budoucí RD.

Lokalita v  ulici Nad Nádražím se 
nachází ve východní části ulice Nad 
Nádražím a jedná se o proluku mezi 
objekty č. p. 307 a 338. Jsou zde na-
vrženy čtyři parcely pro RD. Nezbytné 
je vybudování přípojek sítí technické 

infrastruktury. I zde je záměrem města 
nabízet lokalitu k prodeji jako celek.

Uvedené lokality budou zařazeny do 
katalogu investičních příležitostí, kde 
budou bližší informace pro případné 
investory a zájemce o výstavbu. Kata-
log bude zveřejněn na webových strán-
kách města.

Všechny územní studie jsou již 
dnes k nahlédnutí na webových strán-
kách města Ostrov, www.ostrov.cz/ 
uzemni-studie-ostrov/ds-1485.

Ing. Alexandra Fürbachová,
odbor rozvoje a územního plánování

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Rada města (RM) schválila na svém za-
sedání dne 18. února nová pravidla pro 
hospodaření s byty v majetku města 
Ostrova. Dále schválila nová pravidla 
postupu přidělování bytů v čp. 615, čp. 

616 a čp. 618 a v Domě s pečovatelskou 
službou na Hlavní třídě v Ostrově.

RM na svém zasedání 4. března přidě-
lila na základě provedeného hodnocení 
podaných nabídek veřejnou zakázku 
na realizaci stavby „Ostrov, Revitalizace 
ulic Štúrova, Májová, Palackého – 2. a 4. 
etapa“ firmě Algon, a.s., Praha 5 s nabíd-
kovou cenou 9 746 026,13 Kč bez DPH.

RM na základě provedeného hod-
nocení podaných nabídek přidělila ve-
řejnou zakázku „Dům kultury Ostrov – 
výměna a  repase vnějších otvorových 
prvků a fasáda“ společnosti ROFIS, s.r.o., 
Kysucké Nové Město s nabídkovou ce-
nou 19 276 000 Kč bez DPH. Termín do-
končení stavby je stanoven na 31. 8. 2020.

RM schválila pronájem provozovny 
občerstvení ve dvoraně zámku na 
MěÚ Ostrov na dobu neurčitou paní 
Kateřině Černé ze Sedlečka za nájemné 
1 000 Kč/měsíc.

MěÚ Ostrov

PORADA ŘEDITELŮ ŠKOL
Ve středu 6. února se v zastupitelském 
sále ostrovského zámku konala pravi-
delná porada ředitelek a ředitelů škol 
a školských zařízení ORP Ostrov. Ini-
ciátorem pracovního setkání byl Od-
bor školství, mládeže a  tělovýchovy 
Krajského úřadu Karlovarského kraje 
(OŠMT KÚ KK). Stěžejní část porady 
byla věnována financování přímých 
výdajů na vzdělávání v  kraji a  navý-
šení platů pedagogických pracovníků 
pro rok 2019. Setkání se zúčastnilo 20 
zástupců škol a školských organizací 
ORP Ostrov.

MěÚ Ostrov

HELP FINANCIAL s.r.o.

  Volejte obchodního zástupce

Mobil: 727 895 461

Půjčíme Vám
od 5 do 50.000,- Kč

INZERCE
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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

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

ROZŠIŘUJEME NAŠE ODDĚLENÍ ADMINISTRATIVY

inzerce

JAK NA PÉČI?
Pečujete nebo teprve uvažujete 
o tom, že budete pečovat o své blízké, 
kteří jsou zcela odkázáni na pomoc 
druhé osoby? Rádi bychom vám 
touto cestou představili příručku 

„JAK NA PÉČI? Příručka pro ty, kteří 
pečují doma o blízkého člověka“.

Tato užitečná publikace vznikla 
v rámci projektu Podpora neformál-
ních pečujících II., realizovaného Fon-
dem dalšího vzdělávání. Příručka byla 
vytvořena s  pomocí pečujících i  ex-
pertů na problematiku neformální 
péče – pomůže čtenáři se získáním 
základních a  důležitých informací 
v péči o blízkého, slouží jako rozcest-
ník v začátcích a v průběhu péče, ob-
sahuje důležité kontakty na instituce 
a organizace, na které se mohou ro-
diny obracet a  informuje také o po-
stupu pro získání finanční podpory 
a  jiné pomoci rodinám k  zajištění 
kvalitního života.

V  pondělí 4.  března se v  Krajské 
knihovně v Karlových Varech konal 
informačně vzdělávací seminář pro 
ty, kteří potřebují prohloubit své zna-
losti v této oblasti. Z praxe zúčastně-

ných pečujících na semináři vyply-
nulo, že v našem kraji nejvíce chybí 
tzv. odlehčovací služby, které mohou 
rodinám operativně zajistit okamžité 
zastoupení pečující osoby na časově 
omezenou dobu. Při výběru sociální 
služby pro svého blízkého je ale důle-
žité, aby byly tyto služby registrované, 
aby byla zajištěna kvalita poskyto-
vané pomoci.

Příručku si můžete stáhnout ve 
formátu PDF z  webových stránek 
města: www.ostrov.cz  – komunitní 
plánování sociálních služeb – senioři 
a osoby se zdravotním postižením – 
životní situace.

Zdeňka Bučková,
komunitní plánování,

TRIÁDA Ostrov

ÚSPORA ENERGIÍ
V BYTOVÝCH DOMECH
2019 – doplnění informace 
z minulého OM

Vzhledem k  tomu, že soustava záso-
bování tepelnou energií provozovaná 
Ostrovskou teplárenskou, a.s. je účinná 
soustava zásobování tepelnou energií ve 
smyslu ustanovení § 25 odst. 5 zákona č. 
165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích 
energie a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, není možná 
dotace pro bytové domy napojené na 
OT, a.s. na výměnu zdroje tepla pro vytá-
pění a přípravu teplé užitkové vody, in-
stalaci solárních kolektorů a zařízení pro 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny.

Ing. Tibor Hrušovský,
předseda představenstva 

Ostrovské teplárenské, a. s.
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AKTUALITY

SWISS-FORM, a.s. – Konstrukce, výroba dílů a sestav z plechu

Výrobní závod Nejdek
Nový výrobní závod Nová Role

ROZŠIŘUJEME NAŠE ODDĚLENÍ VÝROBY A SPRÁVY BUDOV
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

• Pracovník / pracovnice úklidu

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

ROZŠIŘUJEME NAŠE ODDĚLENÍ VÝROBY
A SPRÁVY BUDOV

inzerce

ZÁZNAMY MĚSTSKÉ POLICIE OSTROV
Dne 12. 2. 2019 přijali v nočních hodi-
nách strážníci oznámení od Policie ČR 
(PČR) s žádostí o spolupráci při pátrání 
po osobách, které ve městě napadají 
občany města. Hlídka neprodleně za-
čala pátrání v označené lokalitě a během 
chvilky si všimla osoby, která se před ní 
dala na útěk. Již po pár desítkách metrů 
bylo jasné, na jaké straně jsou fyzické kva-
lity. Násilník byl strážci zákona dopaden 
a převezen na služebnu PČR, kde označil 
i svého „kumpána“. Vzhledem k tomu, že 
se jednalo o osobu, která byla již za tuto 
činnost v  minulosti odsouzena, byla 
umístěna tam, kam patří. Za toto své jed-
nání stráví delší čas za mřížemi.

Dne 19. 2. 2019 bylo přijato oznámení 
od pracovníka bezpečnostní agentury 
v  obchodním domě Tesco, že chytili 
pachatele krádeže, který začíná být 
agresivní. Po příjezdu hlídky na místo 
ho však jeho agresivita přešla, protože 
věděl, že z této situace jen tak nevyk-
ličkuje. Lustrací přes PČR totiž bylo zjiš-
těno, že muž byl v předchozích letech 
za obdobnou činnost již trestán. Částka 
kradených věcí, něco málo přes 1400 Kč, 

se mu tedy stala osudnou a muž byl 
předán do rukou PČR.

Dne 21. 02. 2019 jsme přijali oznámení 
s tím, že láskou zhrzený mladík se pokouší 
získat zpět srdce své bývalé přítelkyně. Bo-
hužel to vše konal večer, ve chvíli, kdy měl 

„pod kůží“ více jak tři promile alkoholu. 
Tento mladík se pokusil svou bývalou pří-
telkyni fyzicky kontaktovat ve chvíli, kdy 
vyšla před dům. To už ale byla na místě 
hlídka MP Ostrov a agresivního mladíka 
zadržela. Po dechové zkoušce bylo stráž-
níkům jasné, že zde bude těžké pořízení. 
I když tři promile alkoholu nestačí na le-
tošní rekord, stačily na jednosměrnou 
jízdenku s cílem protialkoholní záchytná 
stanice Sokolov.

Strážníci v únoru opět řešili takzvané 
„Šmejdy“, kteří v  jednom případě nabí-
zeli prodej zázračných dveří a ve druhém 
levnější energii. Znovu připomínám, že 
tento druh prodeje je u nás ve městě za-
kázaný a pokud si neobjednáte prodejce 
osobně, nesmí tuto formu prodeje v na-
šem katastru provozovat. Bohužel se 
opět mnoho občanů spálilo a  těmto 
podvodníkům naletělo. V  jednom pří-
padě se podařilo strážníkům tyto osoby 
zadržet a celý případ předat ke správ-
nímu řízení na MěÚ v Ostrově. Dopo-
ručuji při jakémkoli podezření okamžitě 
volat MP Ostrov na lince 156 nebo PČR 
na lince 158.

Ladislav Martínek, 
velitel MP Ostrov

Foto: Občané nechali nepořádek v Dolním Žďáru (foto 1) a v ulici Na Kopci (foto 2).
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ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL 
PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Zápis dětí do ostrovských mateřských 
škol proběhne ve dvou krocích:

1) registrace – rodiče sebe a své dítě 
zaregistrují na internetovém portálu 
https://zapis.ostrov.cz.
Termín pro registraci je: 2.–14. 5. 2019.

2) osobní návštěva mateřské školy – 
v úterý 14. května 2019 v čase od 10.00 
do 11.00 hod. a od 14.00 do 16.00 hod. 
přijdou rodiče do zvolené mateřské školy. 
Na místě bude provedena kontrola za-
daných osobních údajů. Je nutné žádost 
podepsat. Současně rodič donese vypl-
něný a lékařem potvrzený evidenční list 
(tiskopis je k dispozici v MŠ, ke stažení 
na webových stránkách jednotlivých MŠ 
i na internetovém portálu). Dále vezme 
s sebou rodný list dítěte, doklad totož-
nosti zákonného zástupce (občanský 
průkaz nebo pas) a potvrzení o trvalém 
pobytu dítěte, pokud se liší od bydliště 
zákonného zástupce. Cizinci přinesou 
potvrzení o pobytu dítěte na území ČR.

Přednostně budou přijímány děti 
s trvalým pobytem na území města 
Ostrov a to v pořadí:
• děti, které v  posledním roce před 

začátkem povinné školní docházky 
dovrší věku pěti let,

• děti, které před začátkem školního 
roku 2019/2020 dosáhnou nejméně 
třetího roku věku,

• sourozenci již zapsaných dětí v MŠ 
případně v ZŠ (týká se ZŠ a MŠ My-
slbekova),

• ostatní děti podle věku až do napl-
nění kapacity jednotlivých mateř-
ských škol.

Děti z jiných obcí mohou být přijaty 
pouze v případě volné kapacity. Pro 
přijetí dítěte NENÍ rozhodující po-
řadí doručení žádosti do mateřské 
školy. Bližší informace naleznete také 
na webových stránkách jednotlivých 
mateřských škol.

Gabriela Amstibovská,
referent školství, MěÚ Ostrov

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍCH TŘÍD 
PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Na začátku dubna proběhnou ve všech 
základních školách v  Ostrově zápisy 
dětí do prvních tříd, které v době od 
1. září 2018 do 31. srpna 2019 dosáhnou 
šestého roku věku. Rodiče s sebou při-
nesou občanský průkaz nebo cestovní 
pas, rodný list dítěte a jeho průkaz zdra-
votní pojišťovny a potvrzení o trvalém 
pobytu dítěte, pokud se liší od trvalého 
pobytu zákonného zástupce. Cizinci 
přinesou cestovní pas a doklad o po-
bytu dítěte na území ČR.

Termíny zápisů:
Základní škola Ostrov, Masarykova 
1289 (tel. 353 800 411)
pondělí 1. dubna 14.00–17.00 hod.
úterý 2. dubna 14.00–16.00 hod.

Základní škola Ostrov, Májová 997 
(tel. 351 124 821)
pondělí 1. dubna 14.00–16.00 hod.
úterý 2. dubna 15.00–17.00 hod.

Základní škola a Mateřská škola 
Ostrov, Myslbekova 996 
(tel. 777 661 337)

pondělí 1. dubna 14.00–17.00 hod.
úterý 2. dubna 14.00–16.00 hod.

Upozorňujeme rodiče, že v  řádném 
termínu je možné zapsat dítě pouze 
na jednu základní školu! Přednostně 
budou do školy přijaty děti ze spádo-
vého obvodu příslušné školy. Teprve 
v případě nenaplnění kapacity budou 
do školy přijímány i děti ze spádových 
obvodů jiných škol. Další informace 
k zápisu do první třídy najdete na in-
ternetových adresách jednotlivých škol.

Gabriela Amstibovská,
referent školství, MěÚ Ostrov

SNÍŽENÍ NÁJMU ZA 
ZAHRÁDKY
V  souvislosti s  usnesením rady města 
ohledně snížení nájemného za pozemky 
pro zahrádkářské využití, vyzývá Městský 
úřad Ostrov všechny nájemce zahrádek 
na pozemcích města Ostrov, aby kon-
taktovali Odbor majetku města za úče-
lem aktualizace údajů. Stávající nájemní 
smlouvy budou postupně nahrazovány 
smlouvami novými, nebo dodatky pří-
slušných smluv. U nových nájemců bude 
snížená výše nájemného uplatňována au-
tomaticky. Formulář k aktualizaci údajů 
v  souvislosti se změnami nájemních 
smluv bude k dispozici na Odboru ma-
jetku města nebo v elektronické podobě 
na webu města Ostrov.

Kontakt: Pavlína Vávrová, Městský 
úřad Ostrov, odbor majetku města, Já-
chymovská 1, PSČ 363 01, tel. 354 224 917, 
e-mail: pvavrova@ostrov.cz.

Pavlína Vávrová,
Odbor majetku města

VÁŠ NÁZOR NÁS ZAJÍMÁ
Říká se: „Co člověk to názor.“ Proto by-
chom do budoucna své záměry a plány, 
které se významněji dotýkají života ob-
čanů Ostrova, nabídli k veřejné diskusi.
Prostor po bývalém tržišti

Na sociálních sítích se diskutovaly 
různé varianty od navrácení k  původ-
nímu stavu, přes odpočinkovou zónu až 
k výstavbě nového tržiště nebo zřízení 
parkoviště. K veřejné diskusi předkládáme 
návrh, kterému říkáme „kreativní návrat 
k  původnímu stavu“. Podstatou řešení 
je zachování průhledu na budovu pošty, 
zachování středového pásu, nahrazení 
vozovky chodníkem, výsadba vhodných 
stromů a umístění několika laviček.

Veřejná prezentace záměru se usku-
teční dne 17. dubna od 17:00 na zámku 
v Zastupitelském sále.

V  průběhu měsíce dubna si návrh 
úpravy prostranství můžete přijít pro-
hlédnout do dvorany ostrovského 
zámku. Vaše připomínky nám můžete 
nechat písemně hned na místě v poda-
telně, nebo bufetu či zaslat e-mailem na 
adresu anketa@ostrov.cz.

S žádostí o vyjádření k plánovaným 
záměrům se MěÚ Ostrov bude na ob-
čany obracet pravidelně. V následujících 
měsících se budeme zabývat úpravami 
vnitrobloku na deváté etapě a nevyuži-
tého prostoru mezi Penny markety.

MěÚ Ostrov
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OKÉNKO Z MŠ MASARYKOVA
Od ledna nabízíme našim nejstarším 
dětem cvičení v  sebeobraně. Dochá-
zející lektorka děti učí správnému cho-
vání a  jednání jak se efektivně bránit 
nejen před cizími lidmi.

Koncem února a začátkem března si 
děti užily masopustní veselí. Učitelky 

byly spolu s  dětmi převlečeny do ve-
selých masek a samozřejmě nechyběly 
domácí dobroty a koláče, o které se po-
staraly maminky dětí.

Jelikož se blíží zápis dětí do základní 
školy, byli jsme se podívat do prvních 
tříd s našimi předškoláky, aby viděli, jak 
to tam chodí. Děkujeme všem učitel-
kám i prvňáčkům, že nám vše ukázali.

Za zimou jsme udělali tečku posled-
ním velikonočním bruslením na zim-
ním stadionu společně s hokejisty, kteří 
připravili dětem veselý program. Děku-
jeme jim, i paní Moisesové, za to, jak se 
všem bruslícím dětem celou zimu vě-
novala, i rodičům, kteří pomáhali s vy-
bavením a dopravou.

A co nás čeká? 11. 4. 2019 od 14.30 
hod. proběhne ve všech třídách mateř-
ské školy již tradiční velikonoční tvoření 
dětí a rodičů.

V  květnu se uskuteční zápisy do 
mateřských škol. Zda se rozhodu-
jete, kam umístit vaše dítě, můžete 
se přijít podívat do naší školky, a to 
nejlépe dopoledne mezi 10. a 11. ho-
dinou. Bližší informace najdete na 
www.msmasarykova.estranky.cz.

Lenka Dienesová, ředitelka

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

inzerce

BLAHOPŘEJEME A DRŽÍME PALCE
Gratulujeme Tereze Kubíkové, Ondřeji 
Tölgovi, Anežce Vaculíkové, Lucii Her-
zogové a Karolíně Matuškové ze třídy 
Vlastislava Mareše, kteří v  okresním 
kole soutěže žáků základních umělec-
kých škol v  komorní hře s  převahou 
dechových nástrojů získali první místo 
a postup do krajského kola se skladbou 
Tempi moderni. Seskupení Quintetto 
modern, jak se nazvali, držíme palce 
i v dalších kolech.

Dále gratulujeme žákům literárně 
dramatického oboru ze souboru HOP-

-HOP, kteří se letos zúčastnili oblast-
ního kola přehlídky monologů a  dia-
logů Kandrdásek, akce kterou pořádá 
Sdružení českých divadelních ochot-
níků. Žáci a žákyně pod vedením Ireny 
Konývkové, Daniely Králové a Ondřeje 
Šulce získali jak diplomy s postupem do 
národního kola přehlídky, tak čestná 

uznání poroty složené z odborníků pro-
fesionálního divadla.

Tomáš Frýdl a Adriana Praštalo:
Čestné uznání v kategorii dialogy 8–10 let
Jana Rožková a Valerie Procházková:
Čestné uznání v kategorii dialogy 
11–13 let
Lucie Kučerová a Lucie Fořtová:
Čestné uznání v kategorii dialogy 
11–13 let
Markéta Besperátová a Pavlína 
Motlíková: Čestné uznání v kategorii 
dialogy 11–13 let

Lucie Mašková: Čestné uznání 
v kategorii monology 11–13 let
Sofia Yarovaya: Čestné uznání 
v kategorii monology 11–13 let
Tereza Horčičková: Čestné uznání 
v kategorii monology 14–15 let

Natálie Szabó: Diplom v kategorii 
monology 8–10 let
Adéla Hájková: Diplom v kategorii 
monology 8–10 let
Jan Roháč: Diplom za 2. místo 
v kategorii monology 16–18 let
Hedvika Navrátilová: Diplom za 
2. místo v kategorii monology 16–18 let
Tadeáš Novák: Diplom za 1. místo 
v kategorii monology 16–18 let

Kateřina Staňková a Ivana 
Chernyavska: Diplom za 2. místo 
v kategorii dialogy 8–10 let
Adéla Hájková, Tadeáš Matoušek 
a Samuel T. Machač: Diplom za 2. 
místo v kategorii dialogy 8–10 let
Karolína Pöseltová, Eliška 
Mikesková a Ella Zeroniková: Diplom 
za 1. místo v kategorii dialogy 8–10 let
Hedvika Chochelová, Anna 
Machková a Barbora Štěpánová: 
Diplom v kategorii dialogy 14_15 let
Lucie Ratajčáková a Antonín 
Valenta: Diplom za 3. místo v kategorii 
dialogy 16–18 let
Sára Horčičková a Vít Bauchner: 
Diplom za 2. místo v kategorii dialogy 
16–18 let
Jana Ďuržová a Tadeáš Novák: 
Diplom za 1. místo v kategorii dialogy 
16–18 let

Všem přejeme mnoho štěstí na ná-
rodní přehlídce v Brandýse nad Labem 
30. března.

Ondřej Šulc,
ZUŠ Ostrov
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JAK ŠEL ČAS V ZŠ MÁJOVÁ
Na půdě naší školy se nedávno konala 
okresní a  školní kola olympiád rozlič-
ných předmětů. Pořádali jsme okresní 
kolo olympiády v českém jazyce a školní 
kolo olympiády v anglickém jazyce pro 2. 
stupeň, kam se přihlásilo celkem 22 žáků, 
kteří byli rozděleni podle jednotlivých 
ročníků do příslušné kategorie. Každý 
musel projít ústním pohovorem na dané 
téma před komisí a následně popsat ob-
rázek bez přípravy. Komise měla velmi 
těžkou práci při rozhodování o vítězích. 
Nejlepšími se pak stali: za 6. ročník Tomáš 
Doan, v 7. ročníku Laura Nguyenová, v 8. 
ročníku Jan Rambousek a za 9. ročník Fi-
lip Ha Duy. Nejúspěšnější „angličtinářkou“ 
je Laura Nguyenová, která pak obsadila 2. 
místo v okresním kole v Karlových Varech.

Dále jsme přivítali vzácnou návštěvu 
ve školní družině. Za dětmi přijela Ště-
pánka Kadlecová z organizace „HNUTÍ 
DUHA“, aby vyprávěla o  životě vlků 

v naší přírodě. Přivezla s sebou spoustu 
zajímavého materiálu, jako fotky z foto 
pastí, vlčí trus, sádrový odlitek vlčí stopy 
a hlavně svého čtyřnohého kamaráda, 
polo vlka Koniáše. Její zasvěcené vyprá-
vění děti zaujalo. Na závěr si mohly děti 
pohladit Koniáše, který s nimi měl neu-
věřitelnou trpělivost. Bylo vidět, že má 
děti rád.

Ve čtvrtek 28. února uspořádaly vy-
chovatelky ze školní družiny maškarní 
bál pro děti. Nejprve proběhla pečlivá 
příprava, během které se jako mávnutím 
kouzelného proutku děti a jejich vycho-
vatelky proměnily v princezny, berušky, 
víly, kočičky a bojovníky všeho druhu. 
Na závěr bylo v každé skupině oceněno 
10 nejkrásnějších masek, vybrat je byl 
opravdu oříšek, protože jedna maska 
byla hezčí než druhá.

Mgr. Michaela Budaiová,
učitelka 1. stupně

UDÁLOSTI V ZŠ KRUŠNOHORSKÁ
Také letos jsme využili krásných zim-
ních dnů k lyžařskému výcviku tříd na 
naší školní zahradě. Naše škola je vy-
bavena lyžemi i lyžařskou obuví, takže 
měli žáci při hodinách tělesné výchovy 
i během odpoledne v družině o zábavu 
postaráno.

V lednu a v únoru se následně žáci, 
kteří končí povinnou školní docházku, 
rozhodují, jaký učební obor si zvolit. 
Očekáváme, že ani letos nebudou mít 
problém s přijetím na vybranou střední 
školu.

Naše nabídka je navíc od září 2018 
rozšířena i o obory, které nabízí SŠ Eu-
roinstitut. Pobočka této školy sídlí v bu-
dově naší školy a pokud budete mít pří-
padně dotazy na její činnost, kontak-

tujte paní Pavlínu Hromádkovou, a to 
na čísle 728 241 781.

Ve spolupráci s Městským domovem 
dětí a mládeže Ostrov a Ekocentrem 
Ostrov ověřují tři naše třídy připravo-
vané nové výukové programy. Při pra-
videlných návštěvách se žáci seznamují 
s přírodními jevy živočichů a rostlin po-
mocí nových metod.

Nadále pokračuje sběr víček, která 
budou předána Jednotce dobrovol-
ných hasičů Ostrov, kteří sami zváží 
komu nejvíce pomůžou. Proto vás 
touto cestou oslovujeme, kdo by se rád 
zapojil s námi a pomohl dobré věci. Sbí-
rejte víčka a noste je k nám do školy.

Dále u nás běží sběr elektroodpadu.
Faten Fakach, asistentka pedagoga

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
MŠ PALACKÉHO

Pro ostrovskou veřejnost chystáme na 
duben dva dny otevřených dveří.

První se uskuteční v  pondělí 
29.  dubna od 15.00 do 18.00 hod. 
Očekávat budeme naše bývalé děti, 
jejich rodiče i kohokoli, kdo má chuť 
a zájem se do mateřské školy podívat. 
Školku nyní zdobí panely s  fotogra-
fiemi minulých 60 let, třeba se někdo 
poznáte. K  dispozici budou i  starší 
fotoalba. A samozřejmě všechny rádi 
provedeme budovou.

Na druhý den, úterý 30.  dubna, 
zveme mladé rodiny s malými dětmi, 
které se chystají ke květnovému zá-
pisu. Čas mezi 10.00 – 11.00 hod. a od 
14.30 do 16.00 hod. je přizpůsoben 
provozu školky i dennímu režimu va-
šich dětí. Prohlédnete si třídy, dětem 
nabídneme herní koutek a vám zod-
povíme dotazy k zápisu a docházce 
dětí do MŠ Palackého.

Mgr. Šárka Gabrielová,
MŠ Palackého

INZERCE



10 Ostrovský měsíčník | DUBEN 2019

PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

GYMNÁZIUM SE ZAPOJILO DO CELOSTÁTNÍCH PROJEKTŮ
Pedagogové gymnázia se aktivně za-
pojují do celostátních projektů, které 
jim umožňují realizovat činnosti nad 
rámec vlastní výuky. V  rámci pro-
jektu „Zvyšování kvality výuky“, který 
je financován z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání, si mohli 
vyzkoušet tandemovou výuku, zapo-
jit do svých hodin odborníky z praxe 
nebo si prohloubit znalosti cizích 
jazyků. S  velkým zájmem se setkal 

program „Sdílení zkušeností učitelů 
středních škol“, v jehož rámci naši uči-
telé navštívili své kolegy téměř po celé 
republice a  mohli se podělit o  zku-
šenosti a načerpat nové impulzy pro 
svoji práci.

Gymnázium se také snaží získávat 
z evropských fondů finanční prostředky 
pro zvelebení školního prostředí a vy-
budování nových odborných učeben. 
V  rámci projektu „Modernizace che-

mické laboratoře“ spolufinancova-
ného z prostředků IROP, proběhla re-
konstrukce chemické laboratoře, která 
se tak řadí k  nejmodernějším v  regi-
onu. Chystá se i rozšíření moderní 3D 
laboratoře, kde přibude kompetenční 
centrum pro výuku přírodovědných 
předmětů. Náklady na tento projekt 
dosáhnou výše 6, 5 mil Kč. Nové mo-
derní centrum by mělo být uvedeno do 
provozu již v září tohoto roku.

V  souvislosti s  otevřením nového 
koridoru a  šaten probíhá aktuálně 
likvidace starých klecových šaten 
a úpravy vnitřního prostoru školy na 
relaxační prostory pro studenty a ka-
binety pro učitele.

Gymnázium tedy opravdu nezahálí 
a ředitel školy Jaroslav Šafránek se ze 
všech sil snaží podporovat moderní 
metody výuky a pro studenty i peda-
gogy vybudovat kvalitní prostředí a zá-
zemí.

Mgr. Jiří Fresser,
zástupce ředitele

STUDENTI SPŠ OSTROV V DUBNU ZA KAMNY NEZŮSTANOU
RC auta na vodíkový pohon s názvem 
H2AC si naši studenti oblíbili již v loň-
ském roce, kdy v rámci projektu „HORI-
ZONT Grand Prix“ jako nováčci před-
čili mnohé ostřílené matadory. Letos se 
právě proto ve dnech 17. a 18. dubna 
zapojí do republikového závodu, který 
je součástí světového poháru. Zde 
se pokusí překonat své předcházející 
úspěchy. A aby si týmové práce i testo-
vání svých výtvorů užili více, přihlásili 
se i do vytrvalostního závodu pro školy 
s  názvem „H2AC4SCHOOLS“. Této 
soutěže se účastní 10 týmů z Čech a 10 
týmů z Německa. V kategorii meziná-
rodních týmů budou společně závodit 
s konstruktéry a jezdci z Waldenburgu. 
Osmičlenný tým složený ze studentů 
oboru Technické lyceum (L2) a oboru 
Mechanik opravář motorových vozidel 
(AM2) má za sebou již první tréninky 
v Děčíně. Finálový pětihodinový závod 
se uskuteční v Chemnitz 7. a 8. června. 
A kam jinam se jet na to nejlepší z auto-
mobilového průmyslu podívat? Na au-
tosalon do Ženevy. Tak učinili i studenti 
auto oborů i jejich učitelé a mistři.

Březen, měsíc knihy, zasvětila část 
studentů návštěvě Krajské knihovny 
v Karlových Varech. Jiné třídy rozšiřo-
valy svůj kulturní rozhled návštěvou 

divadelních představení v Mostě, Plzni 
i Praze. Opomenuta však nezůstala ani 
ostrovská divadelní scéna. Třetí ročníky 
zavítaly na představení souboru ZUŠ 
Ostrov HOP HOP a studenti se již nyní 
těší na festival Soukaní, kde mají přislí-
benou návštěvu dalšího představení.

Bývalý student SPŠ Ostrov Ondřej 
Kubíček bude naším průvodcem na 
ČVUT v  Praze, kde kromě prohlídky 
špičkově vybavených laboratoří bu-
deme mít také možnost vyslechnout 
přednášku z oboru biomedicíny o ma-
pování mozku pro přípravu operace. 

Velmi inspirativní se ukázalo i zapojení 
studentů do soutěže firmy IBM „IoT 
Laboratoř“, do které se přihlásilo šest 
tříčlenných týmů z naší školy. Úkolem 
studentů bylo vymyslet a  navrhnout 
praktický projekt využívající Arduino 
a  Node  – RED, který pak obhajovali 
před odbornou porotou. Práce tří týmů 
zaujala a  projekt byl schválen. Těmto 
studentům poskytla IBM prostředky na 
realizaci, aby výrobek mohli prezentovat 
v červnu v Praze na veletrhu Maker Faire.

Lenka Bardová,
SPŠ Ostrov

Foto: Žáci během stavby RC modelu

Foto: Modernizovaná chemická laboratoř
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VOLNÝ ČAS

MDDM OSTROV
SÁM SOBĚ SOUPEŘEM
6. dubna 15.00–17.00 hod.
Přijďte si vyzkoušet, jak jste na tom 
po zimě se svojí fyzičkou. Připravili 
jsme pro vás jednoduché pohybové 
i vytrvalostní testy, které si můžete 
na místě hned vyhodnotit a  získat 
symbolickou odměnu dle dosaže-
ného výkonu. V případě nepřízně po-
časí proběhne akce v budově MDDM.

VELIKONOČNÍ DÍLNA
18. dubna 9.00–12.00 hod., 
vstupné 70 Kč
Tvořivý program na velikonoční 
prázdniny pro školní děti od 6 let. 
Tvořit budeme z proutí, chybět nebu-
dou ani velikonoční perníčky, deko-
race z vajec a zkusíme si i velikonoční 
výzdobu oken a stolu.
Přihlášky: od 8. 4. online nebo 
osobně v MDDM.

SLET ČARODĚJNIC
30. dubna 17.00 hod. vstupné 30 Kč
Nebude chybět tanec, věštění, zaklí-
nání a zkouška ovládání koštěte. Zvo-
líme nejlépe vystrojenou čarodějnici 
a zaletíme si do Ekocentra na buřty. 
Dospělá maska vstup zdarma.
Předprodej vstupenek: od 18. 4. 
v MDDM

REGISTRACE NA OLYMPIJSKÝ BĚH
pouze online do 12. června
Nepropásněte přihlášení na již 4. roč-
ník T-Mobile Olympijský běh, který 

se uskuteční 19.  června. Registrace 
pouze online. Na místě už přihlá-
šení do závodu nebude možné. Od 
1. dubna poplatek za registraci 150 
Kč nebo 350 Kč včetně originálního 
funkčního trička Alpine Pro.
Děti mají registraci zdarma a novin-
kou je triko i pro děti za 150 Kč.
Registrujte se na: 
www.olympijskybeh.cz/registrace

PROVOZ BUDOVY MDDM
Po–Čt 8.00–20.00 hod., 
Pá 8.00–19.00 hod.

PROVOZ SPORTOVNÍHO 
AREÁLU
Všední dny 8.00–19.00 hod., 
víkendy 10.00–19.00 hod.
Rezervace kurtů 
a fotbalového minihřiště: 
všední dny na čísle 736 505 681.

ZIMNÍ STADION
Veřejné bruslení neděle 16.45–18.15 
hod. Rozpis k dispozici vždy na 
nástěnce Zimního stadionu, na 
webu MDDM a facebooku.
Tel: 601 089 332

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

KLIENTI DOMOVA PRO 
SENIORY KVĚTINKA 
VYRAZILI NA HOKEJ

Také v letošním roce jsme se rozhodli 
s našimi klienty vyrazit na hokejové 
utkání do Karlových Varů. Vydali jsme 
se na utkání HC ENERGIE KARLOVY 
VARY proti HC DYNAMO PARDU-
BICE. Všichni, jak klienti, tak personál, 
jsme byli natěšení a napjati, jak si naši 
hokejisti povedou a  zda vyhrajeme. 
Samozřejmě jsme neodolali občerst-
vení a dali jsme si jak jinak než klobásu 
s hořčicí a chlebem. Fandili jsme, skan-
dovali a tleskali, co to šlo.

Náš tým nám dělal velkou radost, 
do branky soupeře nasázel 4 góly. At-
mosféra na stadiónu byla úžasná. Je-
den klient plakal dojetím při každém 
našem gólu. Po vyhraném zápase, kdy 
skóre skončilo 4:2, jsme si užili i závě-
rečnou děkovačku a vydali se zpět do 
našeho domova plni zážitků a radosti 
z výhry a výletu.

Bc. Štěpánka Řezáčová,
sociální pracovnice 

DPS Květinka s.r.o. Ostrov

DOMOV PRO SENIORY V PERNINKU ČEKAJÍ ZMĚNY
V obci Pernink se nachází pobytové 
zařízení sociálních služeb Domov 
pro seniory v Perninku, příspěvková 
organizace (dále jen „Domov“). Do-
mov je příspěvkovou organizací a za 
finanční podpory Karlovarského 
kraje poskytuje své služby seniorům 
z celého regionu již několik desetiletí.

V  letošním roce čeká domov ně-
kolik změn, které směřují k dalšímu 
zkvalitnění služeb, které poskytuje.

Domov nově nabízí lůžko k  zajiš-
tění bezodkladné péče (přechodný 
pobyt). Toto lůžko slouží k přijetí zá-
jemce o službu, který splňuje kritéria 
cílové skupiny, jeho nepříznivá situ-
ace vyžaduje bezodkladnou pomoc 
a délka pobytu zpravidla nepřesáhne 

dobu 3 měsíců. Jedná se například 
o tyto situace:
• přechodné zhoršení zdravotního 

stavu pečující osoby,
• dlouhodobou hospitalizaci peču-

jící osoby,
• úmrtí pečující osoby,
• dočasná neschopnost pečující 

osoby nadále zvládat poskytování 
péče v domácím prostředí ohro-
žující zdravotní stav zájemce apod.

V letošním roce dále domov chystá 
významnou úpravu přilehlé zahrady. 
Rozšíří se počet bezbariérově do-
stupných cestiček a možnost venkov-
ního posezení, přibude nový dřevěný 
altán. Tyto úpravy bychom rádi reali-
zovali do začátku letošního léta.

Na druhé pololetí domov připra-
vuje velkou rekonstrukci vnitřních 
prostor budovy. Rekonstrukce bude 
zaměřena především na zvýšení kom-
fortu uživatelů služby. V projektové 
dokumentaci, která je v  současné 
době dokončována, je počítáno se 
zvýšením počtu jednolůžkových po-
kojů a zvýšením počtu pokojů se sa-
mostatným sociálním zařízením.

Bc. Alfréd Hlušek, 
ředitel Domova
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co? 

4.4.
 čtvrtek
17.00 hod.

 

190 min. vstupné: 70 Kč| 

EXPEDIČNÍ KAMERA
mezinárodní filmový festival

6.4.
 sobota
17.30 hod.

 

 

VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU

TERORISTKA

režie: Michal Žabka | Česko | animovaný
72 min. | vstupné: 130 Kč dospělí, 110 Kč děti 

režie: Radek Bajgar | Česko | komedie, drama
95 min. | vstupné: 130 Kč 

6.4.
 sobota
20.00 hod.

11.4.
 čtvrtek
17.30 hod.

11.4.
čtvrtek
20.00 hod.  

TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY
režie: Dan Přibáň |  | Česko dokumentární, road movie
vstupné: 100 Kč 

 

ŘBITOV ZVÍŘÁTEK
režie: Kevin Kölsch, Dennis Widmyer | USA | horor
(*15) vstupné:  120 Kč 

12.4.
 pátek
20.00 hod.

13.4.

18.4.

 sobota

 čtvrtek 

17.30 hod.

17.30 hod.

 

ŘBITOV ZVÍŘÁTEK

HLEDÁ SE YETTI

režie: Kevin Kölsch, Dennis Widmyer | USA | horor
(*15) vstupné:  120 Kč 

režie: Chris Butler | USA | animovaný
95 min. | vstupné: 120 Kč 

 

 

TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY
režie: Dan Přibáň |  | Česko dokumentární, road movie
vstupné: 100 Kč 

 

HELLBOY
režie: Neil Marshall | | akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi

| 
USA 

121 min.  vstupné: 130 Kč

20.4.
 sobota
17.30 hod.

 

HELLBOY
režie: Neil Marshall | | akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi

| dabing | 
USA 

121 min.  vstupné: 130 Kč

 

MRŇOUSKOVÉ 2: DALEKO OD DOMOVA
režie: Hélène Giraud, Thomas Szabo | Francie | animovaný 

| 90 min. vstupné: 120 Kč

25.4.
 čtvrtek
17.30 hod.

25.4.
 čtvrtek
20.00 hod.

 

AVENGERS ENDGAME
režie:  | USA | akční, sci-fi
(*12) 

Anthony Russo, Joe Russo
vstupné: 130 Kč

 

MRŇOUSKOVÉ 2: DALEKO OD DOMOVA
režie: Hélène Giraud, Thomas Szabo | Francie | animovaný 

| 90 min. vstupné: 120 Kč

26.4.
 pátek
17.30 hod.

5.4.
pátek
17.30 hod.

 

 

72 min. | vstupné: 130 Kč dospělí, 110 Kč děti 

vstupné: 130 Kč 

VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU

SHAZAM!

režie: Michal Žabka | Česko | animovaný

režie: David F. Sandberg | USA | akční, fantasy

 

TERORISTKA
režie: Radek Bajgar | Česko | komedie, drama
95 min. | vstupné: 130 Kč 

19.4.
 pátek
20.00 hod.

 

 

HLEDÁ SE YETTI
režie: Chris Butler | USA | animovaný
95 min. | vstupné: 120 Kč 

27.4.
 sobota
17.30 hod.

 

LA LLORONA: PROKLETÁ ŽENA
režie: Michael Chaves | USA | 

| (*15) 
horor, thriller 

93 min. vstupné: 130 Kč 
 

27.4.
 sobota
20.00 hod.

 

AVENGERS ENDGAME
režie: Anthony Russo, Joe Russo | USA | akční, sci-fi
dabing | (*12) vstupné: 150 Kč

13.4.
sobota
20.00 hod.

19.4.
pátek
17.30 hod.

20.4.
 sobota
20.00 hod.

 

ARTIC: LEDOVÉ PEKLO
režie: Joe Penna | Island | drama
97 min. vstupné: 100 Kč| (*12) 

 

93 min. vstupné: 130 Kč | (*15) 

LA LLORONA: PROKLETÁ ŽENA
režie: Michael Chaves | USA | horor, thriller 

26.4.
 pátek
20.00 hod.

12.4.
pátek
17.30 hod.

 

vstupné: 150 Kč 

SHAZAM!
režie: David F. Sandberg | USA | akční, fantasy

 

www.dk-ostrov.cz

předprodej vstupenek v IC nebo online | změna programu vyhrazena

Dům kultury Ostrov, p.o. | Mírové nám. 733 | tel. 724 509 287

titulky

titulky

titulky

titulky

titulky

titulky

titulky

titulky

titulky

3D

3D

kino
kdy? duben 2019

5.4.
 pátek
20.00 hod.

ARTIC: LEDOVÉ PEKLO
režie: Joe Penna | Island | drama
97 min. vstupné: 100 Kč| (*12) 

 

18.4.
čtvrtek
20.00 hod.
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KALENDÁŘ AKCÍ

co? 

4.4.
 čtvrtek
17.00 hod.

 

190 min. vstupné: 70 Kč| 

EXPEDIČNÍ KAMERA
mezinárodní filmový festival

6.4.
 sobota
17.30 hod.

 

 

VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU

TERORISTKA

režie: Michal Žabka | Česko | animovaný
72 min. | vstupné: 130 Kč dospělí, 110 Kč děti 

režie: Radek Bajgar | Česko | komedie, drama
95 min. | vstupné: 130 Kč 

6.4.
 sobota
20.00 hod.

11.4.
 čtvrtek
17.30 hod.

11.4.
čtvrtek
20.00 hod.  

TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY
režie: Dan Přibáň |  | Česko dokumentární, road movie
vstupné: 100 Kč 

 

ŘBITOV ZVÍŘÁTEK
režie: Kevin Kölsch, Dennis Widmyer | USA | horor
(*15) vstupné:  120 Kč 

12.4.
 pátek
20.00 hod.

13.4.

18.4.

 sobota

 čtvrtek 

17.30 hod.

17.30 hod.

 

ŘBITOV ZVÍŘÁTEK

HLEDÁ SE YETTI

režie: Kevin Kölsch, Dennis Widmyer | USA | horor
(*15) vstupné:  120 Kč 

režie: Chris Butler | USA | animovaný
95 min. | vstupné: 120 Kč 

 

 

TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY
režie: Dan Přibáň |  | Česko dokumentární, road movie
vstupné: 100 Kč 

 

HELLBOY
režie: Neil Marshall | | akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi

| 
USA 

121 min.  vstupné: 130 Kč

20.4.
 sobota
17.30 hod.

 

HELLBOY
režie: Neil Marshall | | akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi

| dabing | 
USA 

121 min.  vstupné: 130 Kč

 

MRŇOUSKOVÉ 2: DALEKO OD DOMOVA
režie: Hélène Giraud, Thomas Szabo | Francie | animovaný 

| 90 min. vstupné: 120 Kč

25.4.
 čtvrtek
17.30 hod.

25.4.
 čtvrtek
20.00 hod.

 

AVENGERS ENDGAME
režie:  | USA | akční, sci-fi
(*12) 

Anthony Russo, Joe Russo
vstupné: 130 Kč

 

MRŇOUSKOVÉ 2: DALEKO OD DOMOVA
režie: Hélène Giraud, Thomas Szabo | Francie | animovaný 

| 90 min. vstupné: 120 Kč

26.4.
 pátek
17.30 hod.

5.4.
pátek
17.30 hod.

 

 

72 min. | vstupné: 130 Kč dospělí, 110 Kč děti 

vstupné: 130 Kč 

VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU

SHAZAM!

režie: Michal Žabka | Česko | animovaný

režie: David F. Sandberg | USA | akční, fantasy

 

TERORISTKA
režie: Radek Bajgar | Česko | komedie, drama
95 min. | vstupné: 130 Kč 

19.4.
 pátek
20.00 hod.

 

 

HLEDÁ SE YETTI
režie: Chris Butler | USA | animovaný
95 min. | vstupné: 120 Kč 

27.4.
 sobota
17.30 hod.

 

LA LLORONA: PROKLETÁ ŽENA
režie: Michael Chaves | USA | 

| (*15) 
horor, thriller 

93 min. vstupné: 130 Kč 
 

27.4.
 sobota
20.00 hod.

 

AVENGERS ENDGAME
režie: Anthony Russo, Joe Russo | USA | akční, sci-fi
dabing | (*12) vstupné: 150 Kč

13.4.
sobota
20.00 hod.

19.4.
pátek
17.30 hod.

20.4.
 sobota
20.00 hod.

 

ARTIC: LEDOVÉ PEKLO
režie: Joe Penna | Island | drama
97 min. vstupné: 100 Kč| (*12) 

 

93 min. vstupné: 130 Kč | (*15) 

LA LLORONA: PROKLETÁ ŽENA
režie: Michael Chaves | USA | horor, thriller 

26.4.
 pátek
20.00 hod.

12.4.
pátek
17.30 hod.

 

vstupné: 150 Kč 

SHAZAM!
režie: David F. Sandberg | USA | akční, fantasy

 

www.dk-ostrov.cz

předprodej vstupenek v IC nebo online | změna programu vyhrazena

Dům kultury Ostrov, p.o. | Mírové nám. 733 | tel. 724 509 287

titulky

titulky

titulky

titulky

titulky

titulky

titulky

titulky

titulky

3D

3D

kino
kdy? duben 2019

5.4.
 pátek
20.00 hod.

ARTIC: LEDOVÉ PEKLO
režie: Joe Penna | Island | drama
97 min. vstupné: 100 Kč| (*12) 

 

18.4.
čtvrtek
20.00 hod.

 

4/2019
DATUM NÁZEV AKCE ČAS A MÍSTO KONÁNÍ POPIS/POŘADATEL

1.4.2019 VIETNAM DOSUD NEOBJEVENÝ
9:00 – 18:00 
Městská knihovna Ostrov

výstava fotografií 
Městská knihovna Ostrov

3.4.2019 SETKÁNÍ S KOUZLEM
17:00 – 18:00 
Městská knihovna Ostrov

vernisáž výstavy 
Městská knihovna Ostrov

4.4.2019

EXPEDIČNÍ KAMERA
17:00 – 19:00 
Dům kultury Ostrov

kino 
Dům kultury Ostrov

METODY A VÝSTUPY 
DOKUMENTACE PAMÁTEK

9:00 – 16:00 
Městská knihovna Ostrov

přednášky 
Spolek pro dokumentaci 
a obnovu památek Karlovarska

5.4.2019 CESTA LÁSKY
19:30 – 22:00 
T-klub Ostrov

beseda 
Dům kultury Ostrov

6.4.2019

OSOBNÍ STYL A IMAGE
9:00 – 12:00 
Městská knihovna Ostrov

kurz 
Městská knihovna Ostrov

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA
11:00 – 15:00 
Ostrov zámek – 
Infocentrum

dílnička 
Dům kultury Ostrov

SÁM SOBĚ SOUPEŘEM
15:00 – 17:00 
Městský dům dětí a 
mládeže Ostrov

jednoduché sportovní testy 
pro každého.
Městský dům dětí a mládeže 
Ostrov

JAZZOVÁ SCÉNA – TOM SMITH 
QUARTET

19:30 – 22:00 
T-klub Ostrov

jazzový koncert 
Dům kultury Ostrov

7.4.2019 – 
9.6.2019

EMMA SRNCOVÁ VÝSTAVA 
LITOGRAFIÍ

17:00 – 18:00
Staré náměstí Ostrov

výstava
Dům kultury Ostrov

8.4.2019

MINIMALISMUS A ZDRAVÉ 
STRAVOVÁNÍ

16:30 – 18:30 
Městská knihovna Ostrov

přednáška 
Městská knihovna Ostrov

SHOW TECHTLE MECHTLE 
A KOČKY – SNY VE VEGAS

19:00 – 21:00 
Dům kultury Ostrov

travesti skupina - koncert 
Dům kultury Ostrov

10.4.2019

ŽOLÍKOVÝ PODVEČER
16:00 – 18:00 
Městská knihovna Ostrov

herní odpoledne pro dospělé 
Městská knihovna Ostrov

KYTAROVÝ KONCERT
16:30 – 18:00 
Obřadní síň Staré radnice

hudba k poslechu 
Základní umělecká škola Ostrov

11.4.2019
RAW STRAVA A JEJÍ 
BLAHODÁRNÝ VLIV

17:00 – 18:30 
Městská knihovna Ostrov

přednáška
Městská knihovna Ostrov

KALENDÁŘ AKCÍ OSTROV
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KALENDÁŘ AKCÍ

DATUM NÁZEV AKCE ČAS A MÍSTO KONÁNÍ POPIS/POŘADATEL

13.4.2019

VELIKONOČNÍ INSPIRACE
10:00 – 17:00
Dům kultury Ostrov

tvořivá dílna
Dům kultury Ostrov

OSTROVSKÝ SWAP
12:00 – 17:00
Dům kultury Ostrov – 
Společenský sál

výměnná burza oblečení
Dům kultury Ostrov

13.4.2019
KONCERT TIBETSKÝCH 
ZPÍVAJÍCÍCH MÍS

18:00
Stará radnice Ostrov – 
půda

koncert
Dům kultury Ostrov

14.4.2019 ČERT A KÁČA
15:00 – 16:00
Dům kultury Ostrov, 
divadlo Točna

divadlo
Dům kultury Ostrov

15.4.2019

DÁMSKÝ KLUB
16:00 – 18:00
Městská knihovna Ostrov

odpoledne pro dámy
Městská knihovna Ostrov

ČESKOSLOVENŠTÍ LETCI 
KARLOVARSKÉHO KRAJE V RAF

17:00 – 18:30
Městská knihovna Ostrov

přednáška a představení knihy
Městská knihovna Ostrov

16.4.2019

DĚTSKÁ SCÉNA 2019
9:00
Dům kultury Ostrov

divadlo
Dům kultury Ostrov

JAN PALACH, JEHO 
PŘEDCHŮDCI A NÁSLEDOVNÍCI 
V SOVĚTSKÉM BLOKU

17:00 – 19:00
Infocentrum Zámek 
(podkroví)

přednáška
Dům kultury Ostrov

17.4.2019

VÍTĚZNÝ DECH
18:00 – 19:00
Městská knihovna Ostrov

přednáška
Městská knihovna Ostrov

ÚSMĚVY IVA ŠMOLDASEM
19:00 – 21:00
Dům kultury Ostrov

přednáška
Dům kultury Ostrov

18.4.2019 KOLOBĚŽKOU PO ASII
17:00 – 18:30
Městská knihovna Ostrov

cestovatelská přednáška
Městská knihovna Ostrov

19.4.2019 OSTROVSKÉ TRHY
10:00 – 17:00
Mírové náměstí

trhy
Dům kultury Ostrov

20.4.2019 VELIKONOČNÍ OLDIES PÁRTY
21:30
Dům kultury Ostrov, 
divadlo Točna

disco
Dům kultury Ostrov

23.4.2019 BOŽSKÁ SARAH
19:30 – 22:00
Dům kultury Ostrov

divadlo
Dům kultury Ostrov

24.4.2019

STARÁ ŘEMESLA
13:00 – 17:00
Zámek Ostrov dvorana

ukázka řemesel 
Dům kultury Ostrov

RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ 
PRO DOSPĚLÉ

15:30 – 18:00
Městská knihovna Ostrov

malování antistresových 
omalovánek
Městská knihovna Ostrov
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KALENDÁŘ AKCÍ

DATUM NÁZEV AKCE ČAS A MÍSTO KONÁNÍ POPIS/POŘADATEL

24.4.2019
Z DĚJIN PIARISTICKÉ KOLEJE 
V OSTROVĚ 17. A 18. STOLETÍ

17:00 – 19:00
Infocentrum Zámek 
(podkroví)

přednáška
Dům kultury Ostrov

25.4.2019

INTERNÍ KONCERT ZUŠ
17:00 – 18:00
ZUŠ Ostrov

hudba k poslechu
Základní umělecká škola Ostrov

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ TITULU 
OBČAN MĚSTA ROKU 2018, 
MĚSTSKÉ A KRAJSKÉ CENY Ď

18:00
Dvorana Zámek slavnosti

slavnostní akt
Dům kultury Ostrov

26.4.2019 VELKÝ DEN BEZPEČNOSTI
16:00 – 18:00
Dům kultury Ostrov

zábavné odpoledne
Dům kultury Ostrov

26.4.2019

OM CHANTING
17:00 – 18:00
Městská knihovna Ostrov

zpěv mantry OM
Městská knihovna Ostrov

KONCERT BRAN
19:30
T-klub Ostrov

koncert
Dům kultury Ostrov

27.4.2019
DOKONALÝ MAKE-UP – OD 
DENNÍHO AŽ PO SLAVNOSTNÍ

9:00 – 12:00
Městská knihovna Ostrov

přednáška
Městská knihovna Ostrov

28.4.2019 O PEJSKOVI A KOČIČCE
15:00 – 16:00
Dům kultury Ostrov, 
divadlo Točna

divadlo
Dům kultury Ostrov

29.4.2019 VIETNAM
17:00 – 18:30
Městská knihovna Ostrov

přednáška
Městská knihovna Ostrov

30.4.2019 PÁLENÍ ČARODEJNIC
18:00 – 22:00
Ostrov fotbalové hřiště

pořad pro celou rodinu
Dům kultury Ostrov

1.7.2000 – 
31.12.2020

STARÁ RADNICE GALERIE
11:00 – 17:00
Stará radnice Ostrov

výstava hodinových strojů 
a krajek
Dům kultury Ostrov

1.10.2014 – 
31.12.2099

OSTROVSKO A HORNICTVÍ
10:00 – 17:00
Ostrovský zámek

stálá expozice – výstava 
o hornictví
Dům kultury Ostrov

KLÁŠTERNÍ SLAVNOSTI
11. května 2019,  13 – 18 hodin 
klášterní zahrada

11. května 2019,  9 – 15 hodin 
MK Ostrov, Letohrádek Ostrov, MDDM Ostrov

DEN RODIN
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VOLNÝ ČAS

4. dubna | 18.00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis + 

Policejní zpravodajství
 · Pořad: Kulturní měšec
 · Pořad: Z archivu KT

10. dubna | 15.00 hod.
 · Přímý přenos zasedání 
Zastupitelstva města Ostrov

11. dubna | 18.00 hod.
 · Záznam přenos zasedání 
Zastupitelstva města Ostrov

18. dubna | 18.00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis + 

Policejní zpravodajství
 · Pořad: S-MIX
 · Pořad: Rozhovor na téma

25. dubna | 18.00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis
 · Pořad: Škola hrou

Změna pořadů vyhrazena! Premiéra 
vysílání: čtvrtek 18.00 hodin (v případě 
Zastupitelstva středa od 13.00 hod.).

Ing. Libuše Benešová, jednatelka

PO OBOU STRANÁCH HRANICE
Město porcelánu  – Selb, je jedením 
z nejbližších německých sousedů Kar-
lovarského kraje. Z Aše do Selbu je to 
doslova „za humna“. Dnes tu blízkost 
potvrzuje také kulturně tematická 
stezka s deseti uměleckými zastávkami 
mezi Selbem a Aší. Existuje však také 
spojení mezi Selbem a Ostrovem. Není 
to jenom blízkost co do kilometrů, ani 
jen ono znamení porcelánu, produkce, 
která dosáhla také v  Ostrově vysoké 
kvality. Jde o souvislost současnou, vy-
značenou konkrétními jmény.

V Selbu působí Sdružení výtvarných 
umělců Hochfranken (Horní Franky), 
které pořádá pravidelné výstavy v Ro-
senthalském divadle. Kromě toho za-
ložil jeho člen Hans-Joachim Goller 
se svou paní vlastní malou galerii vý-
tvarného umění, a to ze zimní zahrady 
a vlastně i z dalších prostor svého selb-
ského rodinného domu, Galerii Goller. 
Jejím posláním je soustavné sbližování 
německých a českých kulturních hod-
not. Pořádají se zde výstavy z tvorby 
střídavě českých a německých autorů, 
zájezdy a přednášky stejného zaměření. 

Na samém začátku tohoto záslužného 
projektu to byla seznámení s autory os-
trovskými, s tvorbou Františka Stekera, 
uměleckou fotografií Bořivoje Hořínka 
a objekty sochaře Pavla Knapka. První 
z  těchto výstav, Kresba Františka Ste-
kera, se konala v roce 1996. V Gollerově 
galerii se letos uskutečnilo takových 
střídavých výstav už celkem sto. Jako 
stý autor představil po třiadvaceti le-
tech své kresby po druhé právě Franti-
šek Steker, nyní pedagog plzeňské uni-
verzity.

Tyto plodné a  účinné projevy čes-
ko-německých vztahů pokračují i na-
dále, objevují se také ve výstavním pro-
gramu Rosenthalského divadla. Sou-
částí těchto vzájemných vztahů se má 
stát také prezentace obsáhlé vlastní, 
česko-německé umělecké sbírky Han-
se-Joachima Gollera. Celé jeho náročné 
a  zaujaté působení je významným, 
konkrétním krokem k rozvoji dobrého 
a  smysluplného sousedství po obou 
stranách hranice, ve kterém má své 
místo i Ostrov.

Zdenka Čepeláková

EKOCENTRUM MDDM OSTROV
DEN ZEMĚ
13. dubna 15.00–18.00 hod.,
vstup zdarma
Všechny srdečně zveme na další ročník 
Dne Země, který se letos věnuje zero 
waste. „Zabalí nás jednou všudypří-
tomné plasty? Nebo Ne?“
Čeká vás spoustu zajímavých interak-
tivních stanovišť ve spolupráci s LESY 
ČR a  MDDM Ostrov. Podrobný pro-
gram najdete na našem webu, FB a vý-
lepových plochách.

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME OSTROV
17. dubna 9.30–12.00 hod.
Ve spolupráci se Základní školou Ost-
rov, příspěvková organizace, se zapo-
jíme do celorepublikové dobrovolnické 
akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. 
Tentokrát vyrazíme uklidit okolí cyklo-
stezky od ulice Dukelských hrdinů po 
ulici Jáchymovská.

CHOVATELEM NA ZKOUŠKU
18. dubna 9.00–12.00 hod.
Pro školní děti od 6 let do 12 let.
Zažijte zákulisí Ekocentra a vyzkoušejte 
si život chovatele zvířat.

Chovatel vás pečlivě proškolí, jak se 
ke zvířatům chovat a  čemu se určitě 
vyhnout. Budete se podílet na krmení 
zvířat i na údržbě jejich výběhu. Dozvíte 
se fůru zajímavostí o zvířatech.
Přihlášky: od 3. 4. online nebo osobně 
v Ekocentru.
Účastnický poplatek: 20 Kč na sušenku 
a čaj.

PAMPELIŠKY A PODBĚL
Kdo by to byl řekl, že právě rašící pampe-
lišky a podběl jsou oblíbenou pochout-
kou našich agam i leguánů a suchozem-
ských želv. Pokud byste chtěli těmto 
zvířátkům udělat radost, rádi v EC při-
jmeme nasbírané květy podbělu a pam-
peliškové listy i květy. Děkujeme.

NÁVŠTEVNÍ HODINY
PRO VEŘEJNOST
Po–Ne 13.00–17.00 hod.,
vstup zdarma
Po zimním klidovém období otevírá 
EC své dveře i o víkendech.
Dopolední hodiny jsou vyhrazeny 
návštěvám školních kolektivů.

MDDM Ostrov

ZUŠ PRO SENIORY
Základní umělecká škola Ostrov vyhla-
šuje termín uzávěrky přihlášek na stu-
dium pro seniory. Přihlášky musí být 
odevzdány do 30. 4. 2019. Současní stu-
denti přihlášku na další rok dostanou 
od svého pedagoga, noví zájemci pak 
mají možnost si přihlášku vyzvednout 
a vyplnit v kanceláři školy.

ZUŠ Ostrov

SETKÁNÍ BÝVALÝCH 
PRACOVNÍKŮ OBCHOD‑
NÍHO DOMU PRIOR
Jste srdečně zváni na setkání bývalých 
pracovníků OD Prior (dříve Brigádník), 
které se bude konat v sobotu 6. dubna 
od 16.00 hod. v restauraci Atlantis.

Ing. Peter Surňák,
předseda Spolku důchodců Ostrov
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KULTURNÍ AKCE

PRVNÍ OSTROVSKÝ SWAP
Přines, co chceš poslat dál. Vyber si, co 
potřebuješ nebo se ti to líbí a odnes si 
to. To je zhruba v kostce swap. A právě 
takovou akci bychom rádi zkusili po 
vzoru větších měst i tady v Ostrově, a to 
v sobotu 13. dubna od 12.00 do 17.00 
hod. na předsálí domu kultury.

Princip této akce je velmi prostý: při-
neste vlastní vyřazené oblečení, boty, 
šperky, kabelky či drobné doplňky do 
domácnosti, které už se vám nehodí, 
a odneste si cokoliv z toho, co přinesli 
ostatní. Jedinou podmínkou je nosit na 
swap PĚKNÉ A KVALITNÍ věci. Takové, 
jaké byste klidně darovali i svým přáte-
lům. Cílem je smysluplná výměna co by 
ten nejšetrnější způsob, jak získat to, co 
momentálně potřebujeme. Současně 
se omezí vznik zbytečného odpadu 
a ještě se ušetří čas i peníze zúčastně-
ných.

Tašku s  věcmi, které už nechcete, 
můžete odevzdat v domě kultury v pá-
tek 12. dubna. od 16.00 do 20.00 hod, 
nebo přímo v sobotu 13. dubna od 8.00 
do 12.00 hod.

Pokud máte zájem se zapojit do akce, 
napište nám na mail failova@dk-ostrov.
cz. Díky tomu získáme přehled, kolik 
můžeme očekávat lidí a tedy i věcí k vý-
měně. Zároveň hledáme dobrovolníky, 
kteří by měli chuť nám pomoci s orga-
nizací akce a tříděním věcí.

Za organizační tým
Eliška Failová a Jindřiška Mašatová

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Kalendář veřejných turistických 
akcí v dubnu 2019
06. 04. Karlovy Vary: Jarní setkání 
turistů na Dianě
13. 04. Ašsko – Neuberg, Kopaniny, 
Doubrava
19. 04. Velikonoce v Jizerských 
horách (4 dny)
26. 04 Itálie: Sicílie – Liparské 
ostrovy – Řím (14 dnů)
27. 04. Stromořadí princezny Marie 
u Bečova
Bližší informace (doba odjezdu, po-
čet km, organizační propozice) budou 
k dispozici vždy od středy pro příslušný 
sobotní termín ve vitríně KČT na Míro-
vém náměstí u autobusové zastávky na 
Karlovy Vary. Bližší údaje jsou na inter-
netové adrese: www.kctkvary.cz,

RNDr. František Wohlmuth,
předseda KČT Slovan Karlovy Vary

UŽIJTE SI VEČER KELTSKÉ HUDBY
V prostorách T-klubu připravují pracov-
níci Domu kultury Ostrov pestrou škálu 
hudebních programů. K  dalším tema-
ticky laděným večerům patří i koncert 
keltské hudby v  podání české kapely 
Bran. Tu založil spolu s několika kama-
rády před 20 lety v  Praze Dewi Pajot, 
rodák z  bretaňského Lorientu. Název 
skupiny znamená v bretonštině havran 
a poukazuje na keltské legendy. V sou-
časnosti pokračuje Bran jako výhradně 
česká sestava a za sólový mikrofon se po-
stavil Robert Fischmann, jeden z nejvý-
raznějších hlasů tuzemské world music.

Koncert nabízí jak osobitě zpraco-
vaný folklor z  různých keltských re-
gionů, z  Bretaně, Irska nebo Skotska, 

i vlastní materiál včetně několik písní 
v  češtině. Večer na vlnách bretaňské 
hudby je pro vás připraven v  pátek 
26. dubna od 19.30 hod. v prostorách 
T-klub.

Eliška Failová

FESTIVAL SOUKÁNÍ OSTROV PO DVANÁCTÉ
1. – 5. KVĚTNA 2019

Letošní Soukání Ostrov, které pořádá 
Základní umělecká škola v Ostrově, se 
snaží být zase o něco jiné a  lepší. Na 
mezinárodní festival přijedou nejlepší 
vybrané mládežnické soubory z Izraele, 
Alžírska, Gruzie, Slovinska, Slovenska, 
Litvy i Německa, aby pro účastníky fes-
tivalu i pro veřejnost zahrály své insce-
nace. Kromě veřejnosti jsou na dopole-
dní představení pozvány i místní školy, 
pro které je, kromě vlastního předsta-
vení, připravena i  dílna se studenty 
JAMU pod vedením Jonáše Konývky, 
ve které se o  inscenaci něco dozvědí 
a která je do divadla „připraví“. Tato ak-
tivita se na minulém ročníku festivalu 
setkala s velkým zájmem.

Letos poprvé má Soukání i  OFF 
program, tedy část programu, která 
primárně není určená pro účastníky 
festivalu. Pro školky a první třídy totiž 
zahrají studenti JAMU představení „Ta-
kové domácí divadlo“. Festival pro mlá-
dež tak nezapomíná ani na nejmenší.

Tradičně bude součástí festivalu 
i průvod městem s koncem ve dvoraně 

zámku, kde budou jednotlivé země pro-
pagovat svůj region.

Ani účastníci festivalu nebudou jen 
pasivními diváky, ale aktivními herci. 
Budou pro ně opět připraveny dílny, 
kde se budou moci naučit divadelním 
technikám z oblasti pohybu, herectví či 
nového cirkusu nebo se v těchto tech-
nikách zdokonalit. Ukázky z dílen bu-
dete moci vidět v rámci festivalového 
průvodu městem.

Celý festival bude probíhat v domě 
kultury, v  jehož infocentru si můžete 
zakoupit v předprodeji lístky na celý fes-
tival. Vstup na jednotlivá představení je 
50 Kč, permanentka na všechna před-
stavení je k mání za 200 Kč.

Přejte nám hodně štěstí do dvanác-
tého ročníku!

Začínáme 1.  května v  15.00 hod. 
v DK Ostrov.

Ondřej Šulc,
ZUŠ Ostrov

Foto: Archiv kapely Bran



18 Ostrovský měsíčník | DUBEN 2019

KULTURNÍ AKCE

LETOHRÁDEK OSTROV ZVE
VÝSTAVY:
25. 4.–9. 6. 2019
vernisáž ve čtvrtek 25. 4. 2019 
od 17.00 hod.
Miloslav Polcar/ Otevřené médium
Miloslav Polcar (1947) je absolventem 
Vysoké školy uměleckoprůmyslové 
v  Praze, kde prošel ateliéry Václava 
Menšíka a Zdeňka Sklenáře. V grafické 
práci je pro autora důležitá barva. Sle-
duje také vzájemné vztahy mezi obra-
zem a  písmem, v  jeho díle nalézáme 
také prvky kaligrafie. V novějších pra-
cích zkoumá papír jako estetický mate-
riál sám o sobě, přičemž důraz klade na 
účinky světla – vytváří působivé insta-
lace komunikující s daným prostorem.

25. 4.–9. 6. 2019
vernisáž ve čtvrtek 25. 4. 2019 
od 17.00 hod.
Robert Vlasák/ Rozhraní
Ústecký umělec Robert Vlasák (1978) 
ve své tvorbě pracuje se základními 
principy fyziky, jejichž prostřednictvím 
vytváří jedinečné interaktivní instalace, 
které jsou nejčastěji založené na zvuku, 
pohybu či rovnováze. Tyto mechanické 
konstrukce bývají dotvářeny přírod-
ními materiály jako např. pískem, vo-
dou, vzduchem apod. Konstrukce jsou 
také vždy založeny na nějakém pohonu, 
který autor sám sestavil, či na spouštěči, 
kterým se často stává divák samotný.

STÁLÁ EXPOZICE:
Sbírka porcelánu Střední umělecko‑
průmyslové školy Karlovy Vary
Nová expozice unikátní sbírky porce-
lánu ze Střední uměleckoprůmyslové 
školy v Karlových Varech mapuje ob-
dobí od počátků 19. století do 2. po-
loviny 20. století.
Výstava prezentuje produkci vý-
znamných porcelánek v regionu – na-
příklad Horní Slavkov, Chodov, Loket, 
Březová, Klášterec nad Ohří, Ostrov 
a další, představuje také ukázky svě-
tové produkce  – například Králov-
ská porcelánka v Kodani, Míšeň, Ně-
mecko, Japonsko, Čína. K  vidění je 
užitý, ale i figurální porcelán.

DOPROVODNÉ PROGRAMY:
sobota 6. 4. 2019, 19.00 hod.
Autorská módní přehlídka Jany 
Forejtové
Módní přehlídka ostrovské návrhářky 
představí její aktuální módní tvorbu. 
Vstupenky v předprodeji v Domě kul-
tury Ostrov.
úterý 9. 4. 2019, 16.30 hod.
Velikonoce rustikální
Výtvarná dílna zaměřená na výrobu 
velikonočních dekorací v  rustikálním 
a  přírodním stylu. Pracovat budeme 
s přírodními materiály, například s dře-
vem či mechem. Vstupné 120 Kč.

Zdeňka Bílková
vedoucí kurátorka, GU Karlovy Vary

Foto: Ukázka díla Miloslava Polcara

od 19.00
začátek

MÓDNÍ
SHOW
6.4.19
j a n a   f o r e j t o v á

Letohrádek Ostrov, pobočka Galerie umění Karlovy Vary. 
Omezený počet vstupenek k dispozici v infocentru DK Ostrov.
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POHLED DO HISTORIE

SVOBODA NENÍ SAMOZŘEJMOST
Letošní rok byl Radou města Ostrov 
vyhlášen jako ROK SVOBODY A  DE-
MOKRACIE. Připravované besedy, 
přednášky a  další akce by nám měly 
napomoci znovu si uvědomit hodnotu 
svobody.

Komunistický režim nebyl jediný, 
který uvrhl náš národ do stínu strachu 
a  nesvobody. Dne 15.  března jsme si 
připomněli výročí spojené se strachem 
a  útlakem. Uplynulo totiž 80 let od 
doby, kdy nacistická vojska vstoupila 
do naší země a začala rozsévat strach 
a  smrt. Ostrov byl v  tom chladném 
březnu 1939 již téměř půl roku v po-
dručí hákového kříže. Již druhý den po 
vzniku protektorátu Čechy a Morava, 
začali nacisté v rámci tzv. Aktion Gitter 
(akce Mříž) zatýkat možné odpůrce no-
vého nacistického pořádku. Nezatýkalo 
se jen v protektorátu, ale i na Karlovar-
sku. Zatčení, převážně komunisté, soci-
ální demokraté, Češi i Němci z Karlovar-
ska a Plzeňska, po řadě výslechů skončili 
právě v Ostrově. Velitelem nově zříze-
ného internačního tábora v  místním 
zámku se stal vrchní kriminální ko-
misař a  SS-Sturmführer Richard Hei-
dan z karlovarského gestapa. Heidana 
v čele tábora později vystřídal Augustin 
Haberstroh. Ostrahu tábora zajišťovali 
příslušníci SS standarty 101 z  Karlo-
vých Varů. V zámku nacisté zadržovali 
okolo 100 osob. Zacházení s vězni bylo 
často velmi kruté. Mučení a bití bylo na 
denním pořádku. Přestože internační 
středisko, de facto malý koncentrační 
tábor, fungovalo jen asi do srpna 1939, 
zdejší pobyt pravděpodobně nepřežilo 
okolo 17 vězňů. Po zrušení tábora byla 

část vězňů, zejména německých antifa-
šistů, propuštěna a dána pod policejní 
dohled. Ostatní byli převezeni do kon-
centračních táborů v Německu.

Mezi oběťmi tábora v Ostrově byli 
i bratři Schönové z Vojkovic. Nedob-
rovolnou vstupenku do zámku jim za-
jistil židovský původ a svoji roli sehrála 
jistě i jejich vojkovická továrna na nitě. 
Oba bratři Joseph i  Erwin byli vysta-
veni nelidskému mučení. Mnohý z teh-
dejších obyvatel města věděl o tom, že 
jeden z bratrů vyskočil nebo možná 
byl shozen z okna zámku. Snad to byl 
právě Joseph, vždyť v úmrtním listu se 
uvádí, že příčinou smrti byla zlome-
nina lebky s následným krvácením do 
mozku. Mělo se tak stát osmý den po 
jeho zatčení. Zranění byla tak závažná, 
že ani táborový lékař MUDr. F. Adela 
nedokázal pomoci. Na jeho popud 
byl zraněný vězeň převezen do kar-
lovarské nemocnice, avšak ani tamní 

lékaři už nic nezmohli. Joseph Schön 
zemřel 22. dubna 1939. Erwin Schön žil 
o chvíli déle. Následky týrání si i v jeho 
případě vyžádaly převoz do karlovar-
ské nemocnice, kde 7. května 1939 ze-
mřel. Krátce po smrti byli mrtví pře-
vezeni na náklady rodiny do Prahy. 
Místo jejich posledního odpočinku 
však není známo. Bohužel tragédie 
rodiny Schönů z Vojkovic tím neskon-
čila. Erwinova manželka Valerie Schön 
byla jako židovka deportována do pol-
ské Lodže a její další osud není znám. 
S největší pravděpodobností se konce 
války nedočkala.

Nezapomínejme proto ani dnes, že 
svoboda není samozřejmost. Naše svo-
boda byla mnohokráte vykoupena krví 
nevinných obětí. Pamětní deska na 
zámku či Rudá věž smrti nám dodnes 
zůstávají připomínkou období tyranie 
a nesvobody.

Ing. Josef Macke

ROK SVOBODY A DEMOKRACIE
Ve středu 27.  února se uskutečnila 
první beseda v  rámci vyhlášeného 
Roku svobody a  demokracie v  Os-
trově. Besedovat do Ostrova přijel 
PhDr. Pavel Žáček, zakladatel Ústavu 
pro studium totalitních režimů 
a v současnosti také poslanec Posla-
necké sněmovny Parlamentu České 
republiky. V  rámci svého pobytu 
v Ostrově se zúčastnil dvou předná-
šek. První se konala na ostrovském 
gymnáziu, kde mu pozorně naslou-
chalo na 100 studentů. V podvečer-
ních hodinách se pak konala beseda 
s občany města v T-klubu, který byl 
centrem listopadových událostí roku 

1989 v Ostrově. Z obsahu přednášek 
si dovolím jen stručnou parafrázi 
několika myšlenek: „Doba je nejistá, 
zpochybňuje se všechno. Je nutné 
dívat se zpátky a  zkoumat tehdejší 
mechanismy moci. Minulost je před 
námi.“ Srdečně vás zveme na další 
přednášku a setkání, tentokrát s his-
torikem Petrem Blažkem. Akce se 
uskuteční dne 16.  dubna od 17.00 
hod. ve výstavní síni v podkroví na 
ostrovském zámku. Podrobné infor-
mace o  tomto projektu najdete na 
www.roksvobody.cz.

Ing. Marek Poledníček,
Místostarosta Ostrova

201 9 rok svobody
& demokracie

PhDr. Pavel Žáček
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BADMINTONISTÉ V ÚNORU ŘÁDILI
Badmintonisté TJ Ostrov se během 
února zúčastnili turnaje v  Kynžvartu 
a sami pořádali mač pro dospělé GPC.

Kynžvart
Sobota 9.  2.  2019 byla v  nově rekon-
struované hale v Kynžvartu dějištěm II. 
ročníku deblového turnaje Schneider 
Cupu ve čtyřhrách. Mezi 16 páry byli 
i ostrovští a vedli si na výbornou. Pavel 
a Anežka Hauerovi turnaj vyhráli a zís-
kali zlato ve smíšené čtyřhře. Jan Žem-
lička s Martinou Karbulkovou přidali 
ještě bronz.

GPC – Ostrov
Oddíl badmintonu TJ Ostrov pořádal 
16. 2. 2019 celostátní turnaj GPC dospě-
lých. Do Ostrova si našlo cestu 40 hráčů 
ze čtyř krajů a 12 oddílů. Pro zranění se 
turnaje nemohl zúčastnit domácí Fab-
ián Šula.

Role nejvýše nasazených ve dvou-
hrách potvrdil Martin Kural z USK Pl-
zeň, který během dne neztratil ani set. 

Ve finále s ním sehrál vyrovnaný duel 
nejdecký Nesveda. V ženách postavení 
nasazené jedničky obhájila po tuhém 
třísetovém boji nejdecká Marcela Rů-
žička, která ještě se svým bratrem Ada-
mem vyhrála smíšenou čtyřhru.

Potěšitelná byla účast mladých hráčů 
do 18 let, kteří tvořili třetinu startov-
ního pole. Turnaj byl zakončen rozdě-
lením medailí, diplomů včetně cen, na 
které přispělo město Ostrov.

Dalšího mimořádného úspěchu do-
sáhl Fabián Šula, když se jako hostující 
hráč v TJ Proboštov podílel na vítězství 
smíšených družstev KP 2018/2019 se-
veročeského kraje a zúčastní se tak ba-
ráže o postup do 1. ligy. Více na www.
badostrov.estranky.cz.

Výsledky GPC – Ostrov:
Dvouhry muži: 1. Kural /USK/, 
2. Nesveda, 3. – 4. Klimaj /oba Nejdek/, 
Abrahám /S. S. Most/;
Dvouhry ženy: 1. Růžička /Nejdek/, 
2. Jeřichová /S. Doubravka/, 3. – 4. 

Königsmarková /B. Hora/, Krocová/S.S. 
Most/
Čtyřhry muži: 1. Plundrich – Drudík, 
2. Kural – Pistulka /všich. USK Plzeň/, 
3.–4. Klimaj – Nesveda, Nevečeřal M. – 
Vavřička /Proboštov/
Čtyřhra ženy: 1. Krocová – Štroblová 
/S. S. Most/, 2. Lodrová – Jeřichová 
/USK – Doubravka/, 3. – 4. 
Raditsch – Dragounová /Proboštov/, 
Chmelíčková – Königsmarková /BKV 

– B. Hora/
Mix: 1. Nesveda – Růžička, 2. Drudík – 
Jeřichová,/USK – Doubr./, 3. – 
4. Pistulka – Lodrová/ USK/, Kural – 
Zacharová /USK – Chlumčany/

Jiří Mácha,
předseda oddílu

DĚTSKÝ PĚTIBOJ NA TROJCE
Oddíl Sport pro všechny při TJ Ostrov, 
pořádal 5. března akci Dětský pětiboj 
na trojce. Do tělocvičen ZŠ Májová 
přišlo sportovat 22 malých dětí s do-
provodem.

Mezi tříletými nejvíc bodů nasbíral 
Adam Pěkný. Druhý byl Šimon Laitl 
a třetí byla Sárinka Dorňáková. Ovšem 
nejrychlejší v běhu přes překážky byla 
Adrianka Pecháčková. Péťa Šott byl nej-
lepší mezi čtyřletými a Klárka Franková 
byla nejlepší holčička v této kategorii.

U pětiletých dětí byly výkony velmi 
vyrovnané. O  první místo bojovali 
Šenková Maruška a Koutný Vojta. Na 
kladince oba shodně nasbírali 3 body. 
V hodu na cíl i ve skoku dalekém byl 
Vojta o  jeden bod lepší. Na hrazdě 
vydrželi oba neuvěřitelných 45 vteřin. 
Ovšem rozhodl běh, a  tak Maruška 
vyhrála. Nejlepší běžec byl Berger Al-
fík a vyneslo mu to celkově třetí místo. 
Mezi dobré skokany se řadí i Vařečka 
Alan.

Při organizaci akce členům oddílu 
Sport pro všechny velmi pomohli 
Lucka, Katka a Jakub, žáci 9. třídy ZŠ 
Masarykova.

Na malé sportovní naděje se přišel 
podívat předseda Tělovýchovné jed-
noty Ostrov, pan Ladislav Martínek, 
a  legendy našeho oddílu, paní Smo-
lová Milena, cvičitelka žen, a  Věra 
Mrázová, dlouholetá vedoucí cvičení 
Rodičů s dětmi.

Zdenka Braunová, ASPV TJ Ostrov

inzerce

PRODEJ SLEPIČEK

7. DUBNA, 12. KVĚTNA 
a 9. ČERVNA 2019
OSTROV – u čerp. st. BENZINA 
v 16.00 hod.

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky 
z našeho chovu, typu Tetra hnědá 
a Dominant ve všech barvách a slepičky 
Green Shell – typu Araukana. Stáří 14–19 
týdnů. Cena 159–209 Kč/ks

Výkup králičích kožek – cena dle poptávky. 
Informace: Po–Pá: od 9.00 do 16.00 hod. 
Tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
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3. ROČNÍK HALOVÉHO TURNAJE VE FOTBALE
Dne 2. 3. 2019 se ve sportovní hale TJ 
Ostrov uskutečnil 3. ročník halového 
turnaje ve fotbale uspořádaný pro 
ročník 2011 a mladší a  ročník 2008 
a  mladší. Turnaj byl uspořádán ve 
spolupráci rodičů a trenérů ročníku 
2008 a FK Ostrov.

Dopoledního turnaje ročníku 2011 
se zúčastnilo 6 týmů – FK Ostrov „A“, 
FK Ostrov „B“, FC Slavia Karlovy Vary 

„A“, FC Slavia Karlovy Vary „B“, FK Ba-
ník Sokolov, TJ Spartak Horní Slavkov. 
Turnaj se hrál systémem každý s kaž-
dým a vítězem se stalo mužstvo FC 
Slavia Karlovy Vary „A“, druhé bylo 
mužstvo FC Slavia Karlovy Vary „B“ 

a třetí místo vybojovalo domácí muž-
stvo FK Ostrov „A“.

Nejlepším hráčem FK Ostrov „A“ se 
stal Václav Orel a nejlepším hráčem 
FK Ostrov „B“ se stal Martin Barkóci.

Odpoledního turnaje ročníku 
2008 se zúčastnilo 8 mužstev  – FK 
Ostrov, TJ Spartak Horní Slavkov, 
SKP Rapid Plzeň, SK Sokol Chýše, FK 
Ústí nad Labem, FK Litoměřicko, MFK 
Most, SK Toužim.

V  této kategorii byly týmy roz-
děleny do dvou skupin, ze kterých 
první dva hrály vyřazovacím systé-
mem o první až čtvrté místo a týmy 
na třetích a čtvrtých místech ve sku-

pině hrály o páté až osmé místo také 
vyřazovacím způsobem. Suverénním 
vítězem turnaje se stalo mužstvo FK 
Ústí nad Labem, druhé bylo mužstvo 
SKP Rapid Plzeň. O třetí místo bojo-
valo domácí mužstvo FK Ostrov, po 
velikém boji prohrálo s  mužstvem 
MFK Most až na penaltový rozstřel. 
Domácím tedy zůstalo neoblíbené 
čtvrté místo a bramborová medaile.

Obě kategorie byly obsazeny velmi 
kvalitními týmy, které po celou dobu 
trvání turnaje předváděly velmi vy-
rovnané výkony a  bylo opravdu na 
co se dívat.

Pavel Kolář, FK Ostrov

BASKTEBALITSKY ČEKÁ VRCHOL SEZONY
Letošní sezona v  klubu BK Lokomo-
tiva Karlovy Vary nabírá na obrátkách. 
Basketbalistky trénují třikrát a někdy 
i  čtyřikrát týdně v  hale BK Lokomo-
tiva Karlovy Vary. Sezona začala srp-
novým třítýdenním soustředěním za-
měřením na všeobecnou obratnost, 
fyzickou přípravu, techniku basket-
balu a upevňování kolektivu. Ve dnech 
26. 4.–28. 4. 2019, se basketbalistky ka-
tegorie U11 zúčastní národního finále, 
kde se sejde 12 nejlepších týmů repub-
liky. Finále se koná letos v Karlových 
Varech.

Další kategorie U12 a U13 budou bo-
jovat v kvalifikaci o postup do národ-
ního finále, kde mají šanci postoupit 
mezi 12 nejlepších týmů republiky.

Veškeré informace najdete na strán-
kách BK Lokomotiva Karlovy Vary, tre-
nérka Martina Němečková.

Martina Němečková,
trenérka

Na fotografii je družstvo U11, za které hraje rodačka z Ostrova 
Monika Klementová (dívka nad balonem v modré mikině).

Foto: Sestava hráčů ročníku 2008
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NAJDOU SE PENÍZE?
Mám na mysli opravu chodníků. Jedná 
se o ulici Kollárova, od ulice Severní po 
ulici Májová. Chodníky, jak před domy, 
tak za nimi, jsou velice zvlněné od ko-
řenů stromů. Po dešti nebo tání sněhu 
se pak vytvoří velké louže, kam člověk 
zapadne až po kotníky. Lidé jsou pak 
nuceni chodit po trávníku nebo po 
silnici.

Stanislav Zmeškal

NAPIŠTE NÁM
Rádi byste někomu udělali radost? Vy-
zdvihli něčí práci nebo snahu? Nevá-
hejte nám napsat.

Pokud máte příspěvek, který byste 
rádi nabídli k  otištění v  Ostrovském 
měsíčníku a  nemáte možnost jej při-
pravit v elektronické podobě, přineste 
ho do infocentra Domu kultury Ostrov. 
Naši pracovníci vám s  tím pomohou 
a do měsíčníku v příslušném formátu 
odešlou. O umístění článků do měsíč-
níku následně rozhodne redakční rada.

DK Ostrov
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SKVĚLÁ KRASOBRUSLAŘSKÁ SEZÓNA 
SKK OSTROV 2018/20019

S  uplynulou sezónou jsme spokojeni. 
Výkony v  podobě výrazného zlepšení 
všech šikovných krasobruslařek dosáhly 
na úžasná čísla vybojovaných medailí. 
Těch bylo: 22 zlatých, 12 stříbrných a 7 
bronzových.

V průběhu sezóny holky a kluci absol-
vovali několik víkendových soustředění 
v Nymburku, Třemošné i na domácím 
ledě. V rámci kondice a olympijské myš-
lenky se zúčastnili T-Mobile běhu v Ost-
rově v zámeckém parku. Letos jsme po-
prvé využili ke klubovému soustředění 

od MDDM Ostrov areál v Manětíně, kde 
se cvičila atletika, posilování, vytrvalost, 
gymnastika a užilo se spoustu legrace 
s trenérkami Hankou, Kamčou a Soňou.

Na podzim se rozběhla naše pravi-
delná školička bruslení, která je momen-
tálně v plném proudu, a my jsme tomu 
moc rádi.

Vrcholem naší sezóny bude Exhibice 
SKK Ostrov 12.  4.  2019, kde vystoupí 
i naše juniorská a seniorská mistryně re-
publiky Michaela Lucie Hanzlíková.

Zuzana Hejhalová, SKK Ostrov, z. s.

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ

Foto: Ukázka z akce v z Chebu
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ČISTOTA VE MĚSTĚ
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TAJENKA KŘÍŽOVKY 
O CENY
Vážení čtenáři,
správné znění tajenky křížovky z minu-
lého čísla je KOLIK BŘEZNOVÝCH MLH, 
TOLIK LIJAVCŮ V ROCE. Z úspěšných 
luštitelů byl vylosován pan Vladimír 
Švarcbek, který obdrží dvě volné vstu-
penky na vybrané představení Domu 
kultury Ostrov.

Tajenku křížovky z  tohoto čísla za-
šlete nejpozději do 4.  dubna na: 
mesicnik@ostrov.cz; případně doručte 
do Infocentra v Domě kultury Ostrov, 
Mírové náměstí 733, v zalepené obálce, 
označené „Ostrovský měsíčník“. Vždy 
uveďte celé své jméno a kontakt na vás. 
Ze správných odpovědí opět vylosu-
jeme 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 
společnost Alfasoft s. r. o.

Poděkování
Chtěla bych poděkovat panu Hajduc-
kému, zaměstnanci podniku Marius 
Pedersen, a. s., ač senior, ohne se při své 
pochůzce pro každý kus nepořádku.

Za všechny, kteří se trefí do odpad-
kového koše, děkuji.

Marie Radikovská

INZERCE

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chle
bře
evně

tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940

PODĚKOVÁNÍ
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