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DNY SE STAROSTOU
Vážení občané, přijměte pozvání na
předposlední květnový týden, kdy se
22. 5. 2019 uskuteční Den se starostou.
V době od 15.00 do 17.00 hod. mohou
občané přijít za starostou města Ostrova Janem Burešem se svými podněty,
připomínkami a stížnostmi. Rezervace
termínu není nutná. Stačí se dostavit
k pracovně starosty do budovy městského úřadu Jáchymovská 1. Další setkání se starostou je plánováno na
12. 6. 2019.
red

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÝCH
ŠKOL V OSTROVĚ
V době letních prázdnin bude pro děti
z mateřských škol, pro které rodiče nemohou zajistit péči po celou dobu uzavření jejich mateřské školy, ve které mají
dítě zapsané, zajištěn provoz takto:
• MŠ Masarykova bude zajišťovat provoz po celou dobu prázdnin, ale pouze
pro své děti, mimo 30. 8. 2019 (sanitární den).
• MŠ Krušnohorská otevřena od
1. 7. 2019 do 12. 7. 2019 pro své vlastní
děti a děti z ostatních mateřských škol
Ostrov (kromě MŠ Masarykova).
• MŠ Halasova otevřena od 15. 7. 2019
do 26. 7. 2019 pro své vlastní děti a děti
z ostatních mateřských škol Ostrov
(kromě MŠ Masarykova).

• ZŠ a MŠ Myslbekova otevřena od
29. 7. 2019 do 9. 8. 2019 pro své děti
a děti z ostatních mateřských škol Ostrov (kromě MŠ Masarykova).
• MŠ Palackého otevřena od 12. 8. 2019
do 23. 8. 2019 pro své vlastní děti a děti
z ostatních mateřských škol Ostrov
(kromě MŠ Masarykova).
Oproti minulým letům budou děti do
jednotlivých školek chodit jen 14 dní
(kromě posledního týdne v srpnu).
Abychom omezili administrativu,
do cizích školek rodiče vyplňují pouze
jednu žádost o přijetí. Bližší informace
rodiče získají u ředitelky/ředitele své
mateřské školy.
Gabriela Amstibovská,
odbor finanční a školství

SKATEPARK OSTROV PROŠEL
ZÁRUČNÍ OPRAVOU
V první polovině dubna proběhla záruční oprava ostrovského skateparku,
v rámci které byly vyměněny shnilé
díly a byly otevřeny boční stěny tak,
aby dřevěná konstrukce mohla větrat a k podobnému poškození již nedocházelo. Díky těmto opravám byl
skatepark otevřen až v druhé polovině dubna, za což se jeho uživatelům
omlouváme. Do budoucna bychom
chtěli skateparku věnovat daleko větší
pozornost a mj. bychom zde rádi viděli daleko více akcí. Proto vybízíme
samotné skejťáky, kteří by se chtěli
do připravovaných aktivit zapojit, aby
se na nás obrátili prostřednictvím FB
stránek @skateparkostrov. Pro ty, co

náš skatepark ještě neznají, přikládáme
základní informace. Skatepark je určen
pro freestyle BMX, skateboarding, in-line bruslení a freestyle koloběžek. Používání není omezeno věkem, nicméně
děti do 10 let mají zakázáno používat
skatepark bez dozoru osob ve věku nad
18 let. Provozní doba skateparku je od
10.00 do 21.00 hod. s přihlédnutím k aktuálnímu počasí. Za deště a za mokra
nebo námrazy platí zákaz vstupu na
překážky a skatepark je uzavřen! Skatepark je osvětlen a je monitorován
kamerovým systémem Městské policie
Ostrov.
Ing. Marek Poledníček,
místostarosta

AKTUALITY

ZEMŘEL DLOUHOLETÝ ZASTUPITEL
PETR NEDVĚD
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že
dne 30. března 2019 náhle zemřel dlouholetý zastupitel a člen rady města Ostrova
Ing. Petr Nedvěd. V zastupitelstvu zasedl
poprvé v roce 1994 a od té doby dostával
od občanů města v každých volbách důvěru, aby je zastupoval. Opakovaně byl volen do rady města, pracoval ve finančním
výboru a komisi majetku města.
Jan Bureš – starosta
„Lidská paměť je ošidná, ale jestli si dobře
pamatuji, tak s Petrem Nedvědem jsem se
potkal poprvé někdy před volbami v roce
1998. Naše intenzivní spolupráce však začala až v roce 2001, kdy jsem s ním usedl
v radě města. Velmi jsem si vážil nejen
jeho odborných znalostí ze „stavařiny“, ale
především jeho lidských vlastností. Petr
byl především člověk poctivý a pravdivý.
Na každé zasedání přicházel připraven
a jeho dotazy směřovaly přímo k jádru
problému. Nikdy se nebál říci svůj názor
a stát si za ním. Své působení jak v radě,
tak v zastupitelstvu bral především jako
službu městu. Bude mi moc chybět.“

ANDĚL NA DRÁTĚ –
NOVÁ SLUŽBA PRO NAŠE
SENIORY

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Městského úřadu v Ostrově představuje
novou sociální službu „Anděl na drátě“
a předběžně zjišťuje zájem potenciálních
klientů. Jedná se o komplexní dohledovou
a asistenční službu.
Zařízení, jehož hodnota je 2580 Kč, zakoupí město. Měsíční poplatek ve výši
380 Kč, by si již klient hradil sám nebo jeho
rodina. Na úhradu měsíčního poplatku
Marek Poledníček – místostarosta
lze využít také příspěvek na péči.
„Po Petrovi v Ostrově zůstává velký kus
V případě zájmu kontaktujte paní Mapráce. Byl stavař, a protože se mj. speci- rii Marcinkovou telefonicky 354 224 858
alizoval na chodníky a silnice, jeho dílo nebo e-mailem mmarcinkova@ostrov.cz.
potkáte takřka na každém kroku. Jeho
MěÚ Ostrov
názory byly jasné a pevné. Uměl dobře
vystihnout chvíli, kdy bylo potřeba, aby
zazněly.“
Jitka Samáková – místostarostka
„Stále nemohu uvěřit, že se s Petrem Nedvědem už neuvidím, měla jsem ráda jak
jeho nadhled, tak i humor. Upřímnou soustrast rodině.“
red

SCHVÁLENÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (§ 43, 44) a se
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů (§ 17)
schválilo na svém zasedání dne 10. 4. 2019
závěrečný účet města Ostrov za rok 2018.
Po skončení kalendářního roku se údaje
o ročním hospodaření shrnují do závěrečného účtu. Můžeme říci, že závěrečný
účet vyhodnocuje finanční hospodaření
územního samosprávného celku za uplynulý kalendářní rok. Součástí závěrečného
účtu jsou mimo jiné příděly do fondů
města a zpráva od nezávislého auditora
o přezkumu hospodaření města. Jak vyplývá z předloženého závěrečného účtu,
město Ostrov vykázalo za rok 2018 příjmy
města včetně financování ve výši 478 414
tis. Kč a výdaje včetně financování ve výši
357 920 tis. Kč. To znamená, že rozdíl příjmů a výdajů za rok 2018 je 120 494 tis. Kč.
Výši převahy příjmů nad výdaji ovlivňuje
především skutečnost, že se dařilo naplnit
daňové příjmy na 111,46 %, což je cca o 27
mil. Kč více oproti upravenému rozpočtu.
Další významnou položkou nad očekávaný příjem byl nucený odprodej akcií
České spořitelny za cca 20 mil. Kč. Na dru-

hou stranu byly vykázány nižší nedaňové
příjmy a to o cca 7 mil. Kč. Nízké čerpání
výdajové stránky rozpočtu je ovlivněno
nižšími kapitálovými výdaji, které byly
ve výši cca 60 mil Kč oproti upravenému
rozpočtu cca 95 mil. Kč, to znamená, že
byly nižší o 35 mil. Kč a provozní výdaje
činily ve skutečnosti cca 299 mil. Kč oproti
upravenému rozpočtu cca 343 tis. Kč. To
znamená, že byly nižší o 44 mil. Kč. Přebytek hospodaření města za rok 2018 ve výši
120 494 tis. Kč byl převeden do fondů, a to
do fondu sociálního 249 tis. Kč, do fondu
rezerv a rozvoje ve výši 110 245 tis. Kč a do
fondu budoucnosti ve výši 20 000 tis. Kč.
Finanční prostředky rezervního fondu
budou použity na posílení financování
rozpočtu města Ostrov v roce 2019 především na nedokončené investice z roku
2018, na nové schválené investiční akce
a v neposlední řadě taktéž na podporu
sportu a sociálních služeb. Co se týče výroku nezávislého auditora k přezkumu
hospodaření, tak tento byl bez výhrad. To
znamená, že při přezkoumání hospodaření města Ostrov za rok 2018 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Ing. Alena Niklová, Ph.D.,
vedoucí odboru finančního a školství

V OSTROVĚ BYLO
VYSAZENO 94 NOVÝCH
STROMŮ

Ostrov byl vždy vnímán jako město zeleně nebo jako zahradní město. Rádi bychom této pověsti zůstali věrni, a proto
jsme se rozhodli věnovat péči o zeleň
daleko větší pozornost. Aktuálně se to
projevilo již v průběhu dubna, kdy byla
zahájena náhradní výsadba, kterou vyvolaly různé rekonstrukce nebo škody
vzniklé povětrnostními vlivy. Přestože
jsme měli povinnost nově vysadit „jen“
72 stromů, rozhodli jsme se jich vysadit
94. Najdete je v ulicích Družební, Jungmanova, Lidická, Klínovecká a na městském hřbitově. Kromě náhradní výsadby
postupně doplňujeme stromy také
v dalších místech, kde evidentně chybí
a jejich výsadba odpovídá našim dlouhodobým záměrům. V blízké budoucnosti připravujeme celkovou revitalizaci
Hlavní třídy a zcela novou koncepci zeleně včetně její údržby v celém městě.
Ing. Marek Poledníček,
místostarosta
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AKTUALITY

VEŘEJNÁ PREZENTACE
PROJEKTU REVITALIZACE
9. ETAPY
Srdečně vás zveme na veřejnou prezentaci revitalizace vnitrobloku na 9. etapě,
která se uskuteční ve středu 22. května
od 16.00 hod. na zámku v zastupitelském sále. Vedle opravy dožilých povrchů je základním cílem projektu zvýšení
bezpečnosti chodců a zvýšení počtu
parkovacích míst při zachování množství zeleně. S připravovaným návrhem
se od počátku května můžete seznámit
buď na webu www.ostrov.cz nebo ve
dvoraně zámku.
MěÚ Ostrov

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO
ŠETŘENÍ K POTŘEBÁM RODIN S DĚTMI SE
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

V průběhu druhé poloviny října a v listopadu loňského roku probíhalo dotazníkové šetření, které se týkalo problematiky
rodin s dětmi se zdravotním postižením
v Ostrově a okolí. Šetření bylo zaměřené
na chybějící či nedostupné sociální služby
a jejich žádanost ze strany dotčených rodin. Na dotazník odpovědělo celkem
44 respondentů. U dotazu: „Jaké služby
byste využili a které vám chybí?“ bylo
možné označit více odpovědí. Třiceti
třem rodičům dětí se zdravotním postižením chybí ve městě sociálně terapeutické dílny, 10x bylo odpovězeno denní
OSTROVSKÁ
stacionář, 10x odlehčovací služba, 7x svoz
do
školy nebo do služby, 2x sociální rehaTEPLÁRENSKÁ, A.S.
bilitace, osobní asistence a týdenní staciINFORMUJE
onář. Jak uvedl jeden z rodičů zdravotně
Nový uhelný kotel má na čištění spalin in- postiženého dítěte: „Dlouhodobě největstalováno moderní odsíření s tkaninovým ším problémem rodičů dospívajících dětí
filtrem. Z technologických důvodů nesmí se zdravotním postižením je fakt, že po
být spaliny při najíždění kotle pouštěny skončení základní školní docházky není
přímo do odsíření, ale musí vypouštěny v místě bydliště ani okolí žádná navazující
přes tzv. bypass přímo do komína mimo služba právě jako je např. denní stacionář.“
filtr. Z tohoto důvodu po omezenou
Nejbližší denní stacionář pro jedince
dobu vychází z komína tmavý kouř. Toto s mentálním či kombinovaným postižeje v souladu s provozním řádem schvále- ním od 15 do 65 let je v Karlových Varech,
ným orgány ochrany životního prostředí. který provozuje Farní charita Karlovy
Omlouváme se, že jsme tuto informaci Vary; dále pro osoby od 1 roku do 64 let
neposkytli dříve.
s mentálním, kombinovaným postižeIng. Tibor Hrušovský, ním a osoby s poruchou autistického
předseda představenstva
Ostrovské teplárenské, a. s.

LIKVIDACE VĚTVÍ

Ostrovská teplárenská, a. s., nabízí občanům a organizacím bezplatnou likvidaci větví ze stromů. Větve je možné
přivézt do areálu teplárny po celý týden
v době od 10.00 do 17.00 hod. Převzetí
zajistí vrátný. Podmínkou převzetí je
vyložení na určeném místě na skládce
a větve bez příměsí, jako jsou hlína, železo, plasty a podobně.
Ing. Tibor Hrušovský,
předseda představenstva
Ostrovské teplárenské, a. s.
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spektra nabízí služby denního stacionáře
v Chodově a v Sokolově Denní centrum
Mateřídouška, o. p. s. a pro uživatele
s kombinovaným postižením, s mentálním postižením a pro uživatele s poruchou autistického spektra od 1 roku do
26 let poskytuje službu Denní centrum
Žirafa, z. s. v Kraslicích a v Novém Sedle.
Na podzim tohoto roku se pracoviště
Denního centra Žirafa z Nového Sedla
přemístí na adresu Karlovy Vary-Bohatice. Každá z uvedených služeb nabízí za
úhradu svozovou službu svých klientů –
ráno doma vyzvednou, odpoledne odvezou zpět do rodiny. Na úhradu služeb
stacionářů a denních center je určen příspěvek na péči.
S rozvojem služby sociálně terapeutické dílny ve městě Ostrově by byla
ochotna pomoci organizace Denní centrum Mateřídouška, o. p. s., a to formou
rozšíření svých stávajících služeb, které
nabízejí opět v Chodově a v Sokolově.
Pro více informací o sociálních službách můžete využít Katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb
pro město Ostrov nebo kontaktovat
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
MěÚ Ostrov.
Jitka Capková, DiS.,
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

ŘEŠENÍ SITUACE NA MÍROVÉM
NÁMĚSTÍ V OSTROVĚ
V Ostrově nemáme klasickou vyloučenou lokalitu, ale máme tu části, kde koncentrace nepřizpůsobivých osob vytváří
specifické problémy. Mimo jiné vzniká
větší riziko porušování veřejného pořádku a další přestupkové činnosti. Jednou z takových lokalit je i Mírové náměstí,
kde mají občané města probléme s pocitem bezpečí a často se tomuto místu
raději vyhýbají.
Chceme tuto situaci řešit, proto jsme
se domluvili se státní i městskou policií, že
se této části budou více věnovat. V uplynulých měsících se zvýšil dohled jak policistů, tak asistentů prevence kriminality na náměstí a s nastupujícím hezkým
počasím bude těchto kontrol přibývat.
S ohledem na početní stavy u městské
i státní policie zde však nemohou být

každý den od rána do večera. Na jedné
z pravidelných porad s bezpečnostními
složkami města jsme došli k závěru, že posílíme počet asistentů prevence kriminality o další dva. Tyto pracovníky zaplatíme
z rozpočtu města a budou mít na starosti
jen Mírové náměstí a jeho okolí. Pokud
bude výsledkem to, že se problematické
jevy přesunou do jiné části města, tak se
pak zaměříme i na tyto lokality. Ale nejde jen o represi, důležitá je také prevence
a v tomto případě máme Nízkoprahový
klub Zašívárna, od kterého budeme také
chtít, aby s problematickými dětmi a mládeží více pracoval právě v rámci prevence.
Doufáme, že tato opatření pomohou
zvýšit pocit bezpečí nejen na Mírovém
náměstí, ale v celém Ostrově.
Ing. Jan Bureš, starosta města

AKTUALITY

AKTIVITY NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Dne 14. března proběhla v prostorách
Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež schůzka iniciovaná pracovníky
NZDM. Zástupci organizace Světlo Kadaň z. s., města Ostrova, městské policie
a OSPOD diskutovali nad konkrétními
cestami spolupráce. Cílem jednání bylo
zejména řešení situace na Mírovém náměstí a zajištění preventivních opatření
týkajících se nevhodného chování dětí
a mládeže ve městě.
V nízkoprahovém klubu probíhají preventivní besedy, které navazují na předchozí preventivní aktivity s městskou po-

licií, Policií České republiky a Kontaktním
centrem Karlovy Vary z přelomu roku.
První veřejná debata ve spolupráci s Policií ČR na téma kyberšikana proběhla
v klubu 26. března formou diskuze u tematického filmu. Na ni volně navázala
přednáška o alkoholu u mladistvých do
18 let a beseda o domácím násilí. Dne
5. dubna se uživatelé zařízení zapojili do
akce „Ukliďme Česko“ a společně s pracovníky sbírali odpadky v lokalitách, ve
kterých se děti a mládež nejčastěji pohybují. Dne 29. dubna v NZDM proběhla tisková konference a Den otevřených dveří.

Další preventivní akce jsou naplánovány na květen, kdy budou interaktivní
formou probíhat v „Zašívárně“ besedy
s kurátory a pracovnicí zabývající se
problematikou sexuality, pohlavních
nemocí a těhotenstvím u mladých lidí
a vlivem užívání návykových látek na
těhotenství. Termíny a časy přednášek
je možné sledovat na facebookových
stránkách Nízkoprahový klub Ostrov,
vyvěšeny jsou také na vstupních dveřích
do NZDM.
Lenka Kubínová,
NZDM Ostrov

FESTIVAL OTY HOFMANA PODPOŘÍ DĚTSKOU OLYMPIÁDU
Připravovaná IX. zimní olympiáda dětí
a mládeže 2020 se bude konat ve dnech
19.–24. ledna 2020. O pořadatelství
se podělí města Karlovy Vary, Cheb, Jáchymov, Ostrov a Boží Dar. Vedle tradičních zimních sportů, jako je lední
hokej, alpské lyžování či biatlon se kraje
utkají také v šachu nebo umělecké soutěži v hraní na klávesové nástroje. Tři
měsíce předtím se uskuteční již 51. dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana. Nabídla se proto příležitost propojit tyto dvě významné akce. Festival
zareagoval tím, že zvolil téma nazvané
„Žijeme sportem“. Také doprovodný
program bude zaměřen na sport a sportovní aktivity.
Festival se bude konat ve dnech 4.–
11. října 2019 a na pondělní odpoledne
bude připraven orientační běh v zámec-

kém parku, v úterý soutěže a hry v plaveckém bazénu, ve středu závod koloběžek a kol a ve čtvrtek vyvrcholí sportovní aktivity na zimním stadionu, kde
se bude konat karneval na ledě.
V měsíci dubnu festival vyhlásil soutěž o nejlepší vtipný video spot, který
zachycuje krátkou sportovní scénku.
Oceněné vítězné spoty budou prezentovány na sociálních sítích a v rámci festivalu a olympiády.
Do programu tematické části festivalu jsme také zařadili filmy se sportovní
tématikou, které byly na našem festivalu
uvedeny v minulých letech a které bychom si měli připomenout.
Jde o filmy:
„Metráček“ režiséra Josefa Pinkavy,
„Na startu je delfín“ reřiséra
Jaromíra Borky,

„Sonáta pro zrzku“
režiséra Víta Olmera,
„Muž přes palubu“ režiséra
Jaromíra Borky,
„Malý velký hokejista“
režiséra Josefa Pinkavy,
„Vyhrávat potichu“, režisérky
Drahomíry Králové,
„Bloudění orientačního
běžce“, režiséra Júlia Matuly,
„Outsider“ režiséra Zdeňka Sirového,
„Kruh“ režisérky Věry PlívovéŠimková a Drahomíry Králové,
„Fair play“ režisérky
Andrey Sedláčkové.
Ilona Hálová,
Dům kultury Ostrov

OTEVŘENÍ EXPOZICE CÍRKEVNÍHO UMĚNÍ A VÝSTAVY
O ZNIČENÝCH KOSTELECH NA KARLOVARSKU
V rámci obnovených Klášterních slavností,
které volně navazují na staletou tradici
oslav a poutí k Panně Marii Věrné, proběhne v pátek 10. května od 17.00 hod.
v klášterním areálu v Ostrově otevření
rozšířené „Expozice církevního umění západního Krušnohoří“. Expozice v interiéru
obnoveného raně barokního klášterního
kostela Zvěstování Panny Marie návštěvníkům představí bohatý soubor uměleckých sakrálních plastik, obrazů, historických tisků a liturgických předmětů se
vztahem k oblasti západního Krušnohoří
a Ostrovska. Sbírkové předměty doplní
panely s informacemi o stavební historii
ostrovského klášterního areálu, dějinami

zdejší piaristické koleje a jejích významných žácích, nebo o Černé madoně.
Součástí znovuotevření stálé expozice
bude také vernisáž nové výstavy „Zničené
kostely na Karlovarsku“, která dokumentuje postupnou likvidaci sakrálních památek po roce 1945. Výstavní panely, seznamující návštěvníky s pohnutými osudy,
devastací a zánikem souboru 24 staveb na
území okresu Karlovy Vary, budou doplněny autentickými předměty ze zničených kostelů Karlovarska. V programu vystoupí dětský ekumenický pěvecký sbor
Cantica pod vedením Iriny Širokaji.
Jaroslav Vyčichlo,
odbor kanceláře starosty Foto: Doupov, kostel Nanebevzetí Panny Marie
www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz
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NOVÉ FITNESS PRVKY NA
BORECKÝCH RYBNÍCÍCH
Při cestě od fotbalového hřiště směrem k Boreckým rybníkům byly koncem března na travnatou plochu po
levé straně instalovány nové fitness
prvky. Jedná se o celonerezové stroje
pro aktivní pohyb. Konkrétně se jedná
o šlapací zařízení a bench (rozvoj
a posilování svalů dolních končetin,
konkrétně čtyřhlavého svalu stehenního, lýtek a hýžďových svalů; posilování a rozvoj svalů horních končetin a hrudníku), procvičování chůze
(zvyšování pohyblivosti dolních končetin, zlepšování koordinace a rovnováhy těla, zvyšování kapacity srdce
a plic, posilování nohou a hýžďových
svalů) a jezdecké zařízení (posilování

svalů horních a dolních končetin,
kompletní protažení celého těla). Na
každém prvku je návod k jeho použití. Prvky vyrobila a instalovala firma
Colmex, která byla vybrána na základě
poptávkového řízení dle pravidel pro
zadávání veřejných zakázek městem
Ostrov. Celková cena za prvky a jejich
instalaci byla 202 961 Kč včetně DPH.
K prvkům budou dodány ještě dvě lavičky, které budou podobné těm, které
jsou v okolí již instalované. Doufáme,
že prvky budou občané užívat v souladu s provozním řádem a vydrží nepoškozené dlouhá léta.
Bc. Petra Niederhafnerová,
odbor správy majetku města Ostrov

SOUTĚŽ ROZKVETLÉ OKNO
Město Ostrov vyhlašuje soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu okna nebo
balkónu. Soutěž je určena pro obyvatele
města a místních částí. Fotografie své
výzdoby se jménem a adresou kde se
výzdoba nachází, odesílejte na adresu
podatelna@ostrov.cz, nejpozději do
30. 6. 2019. O vítězi rozhodne komise
složena z vedení města a odborných
pracovníků městského úřadu. Všechny
zaslané snímky budou zveřejněny na
webových stránkách města.
Ing. Jan Bureš, starosta

ZÁZNAMY MĚSTSKÉ POLICIE OSTROV
3. 3. 2019 Dva kohouti na zahradě
Dva bratři se po požití většího množství
alkoholu pokusili řešit problém, komu
z nich patří více zahrádky rodičů. Slovní
argumenty při obsahu alkoholu 3,85
promile asi nestačily, tak jeden z bratrů použil silnější kalibr a vzal do ruky
sekeru, bohužel k jeho indisponovanému stavu tak nešťastně, že si s ní sám
ublížil. Přivolaná hlídka muži na místě
zajistila ošetření, a protože muž jednal
agresivně i s hlídkou, zajistili mu strážníci přespání v protialkoholní stanici
v Sokolově. Budeme doufat, že si majetkové spory do budoucna s nezbedy
vyřeší rodiče.

určená místa. Tohoto výtečníčka hlídka
dle popisu vypátrala a předala ke správnímu řízení na MěÚ. Protože se nám tu
„rozmáhá takový nešvar“, jak by řekl klasik, nezbývá, než se na tuto problematiku
zaměřit ještě více. Občané mají možnost
využít bezplatně sběrného dvora, a tak
budou strážníci v těchto případech nekompromisní a budou dávat i vyšší pokuty za tyto přestupky.

a byl převezen k rozřešení do opilecké
modlitebny na protialkoholní záchytce
v Sokolově, kde do rána mohl zpytovat
své chování.

22. 3. 2019 Co vše se nenajde
v kapsách občanů
Klukovina dvou puberťáků skončila
tak, že jeden z výtečníků hodil druhému kamarádovi klíče do kanálu. Ani
taková událost naše strážníky nemůže
16. 3. 2019 Novodobý Don Quijote
zaskočit a pokud mají čas, pomohou
Před půlnocí hlídka řešila muže, který i v tomto případě. Podařilo se otevřít
bojoval se zaparkovanými vozidly v ulici kanál, který byl bohužel úzký a hluKrušnohorská, což neuniklo pozorným boký, ale v tom zasáhla kamarádka náobčanům, kteří zavolali strážníky MP hoda a kolemjdoucí muž vytáhl z kapsy
Ostrov. Po příjezdu nedbal muž žádného magnet a klíče se podařilo vytáhnout.
7. 3. 2019 Nastal čas přezouvání
respektu k mužům zákona a vrhnul se Tímto děkujeme muži, který prochána letní
i na služební vozidlo, do kterého začal zel zrovna kolem a je jasné, že nejenom
Pracovník kamerového systému zachytil kopat a bouchat pěstmi. Strážníkům nůž má správný muž v kapse. Přejeme
neznámého muže, jak odkládá použité nezbylo nic jiného, než použít donuco- si, aby všechny naše události byly takto
pneumatiky vedle popelnic. Byť si mnozí vací prostředky a ukázat na jaké straně úsměvné a abychom řešili jen takto maobčané myslí, že nic neporušují, když je síla a právo. Vzhledem k tomu, že měl licherné problémy s dobrým koncem.
dají odpad k popelnicím, opak je prav- muž 2.5 promile pod kůží a odmítal
Ladislav Martínek,
dou. Jedná se o odkládání odpadu mimo spolupracovat, byla mu přiložena pouta
velitel MP Ostrov
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VÝZVA PŘÍZNIVCŮM KABARETU ŠKAMNA,
KLUBU MLADÉHO SVĚTA A JUNIOR KLUBU
Obracíme se na vás s prosbou, zda
máte někde založené archivní materiály,
které se vážou k činnosti KABARETU
ŠKAMNA, KLUBU MLADÉHO SVĚTA
a JUNIOR KLUBU domu kultury, tehdy
Ostrova nad Ohří.
Hledáme ty z vás, kteří mají doma zpravodaje domu kultury z let 1963 až 1970.
Buď celé ročníky, nebo jednotlivá čísla.
Hledáme ty, kteří mají doma i „opravdové“ noviny a časopisy s informacemi
o vystoupeních KABARETU ŠKAMNA
a koncertech bigbítové kapely ŠKAMNA
v těchto letech.
Hledáme ty, kteří mají doma jakékoliv fotografie se vztahem ke ŠKAMNĚ,

STAŇTE SE ČLENEM
REDAKČNÍ RADY

KLUBŮM a i k ostatním beatovým
a rockovým kapelám z těchto let.
Samozřejmě, že základní podmínkou vašich darů je ochota je věnovat,
anebo jen zapůjčit k okopírování.
Materiály doneste do Informačního
centra v domě kultury v obálce s vaším
jménem a adresou spolu s řádným seznamem a označením, zda jde o dar, či
zapůjčení. Jako adresáta uveďte jméno
Jana Menschiková/ Kubelíková nebo
Dáša Seinerová/ Kratochvílová.
Předem mnohokrát děkujeme.
Mgr. Zdeněk Flídr,
776 391 667
zf.film@gmail.com

Chcete aktivně pomáhat s tvorbou Ostrovského měsíčníku a být u jeho přípravy i finální podoby? Přihlaste se nám
na email: mesicnik@ostrov.cz. Hledáme
nové členy redakční rady měsíčníku.
Nominace budou předány radě města,
které o nových členech rozhodne v polovině května.
red

PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

NOVINKY ZE ZŠ KRUŠNOHORSKÁ
Žáci speciální třídy SŠ2 pokračovali
dalším tematickým setkáním s rodiči
žáků naší školy. Besedy jim i pedagogům poskytly informace oboru ergoterapie, za což patří poděkování paní
L. Fialové-Bauerové.
Dále se uskutečnil masopust, kde
nechyběly zajímavé masky. Například
třída paní učitelky Harzerové si zapůjčila fotbalové dresy týmu TJ Vojkovice.
Na začátku března proběhla u nás
na škole beseda s názvem „Černobyl“,
které se účastnila celá škola. Díky velmi
poutavému výkladu se děti dozvěděly
užitečné a poučné informace o celé
události havárie v elektrárně Černobyl
a o tamní přírodě.
V pátek 8. března vzniklo v naší
škole retro muzeum. Díky kolegyni
Arnoldové jsme se mohli vrátit v čase
a ukázat tak dětem věci již dávno zapomenuté a nepoužívané. Jednou
z nich byl obyčejný vytáčecí telefon,
kdy děti vůbec netušily jak jej používat.
Třídy učitelek Arnoldové a Kopecké se zúčastnily soutěže Ministerstva zemědělství ke světovému dni
vody 2019 „Voda pro všechny“. Díky
tématu měly děti možnost přemýšlet,
jak je voda pro nás všechny důležitá
a vzácná. Žáci paní Kopecké pokračovali účastí ve výtvarné soutěži „Jáchymovské peklo“ na téma „svoboda
s podtitulem“. Vytvořili Věž smrti
a uranový mozeček v protikladu se
symboly svobody. Celé dílo bylo pře-

dáno panu Modrovičovi, správci památky, který zajistí instalaci dílka.
Děti první a druhé třídy se pod vedením kolegyně Staňkovské seznamují
v pracovní výchově s projektem „Malá
technická univerzita“. Pro začátek se
učí stavět domečky, čímž se seznamují

i s plánem našeho města. Mohou využít fantazii a vytvořit si své sousedství
podle svého. Celý projekt je zaměřen
na rozvíjení fantazie, znalostí a jemné
motoriky u dětí.
Faten Fakach,
asistent pedagoga

www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz
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ÚSPĚCHY GYMNAZISTŮ V PŘEDMĚTOVÝCH
SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH
V krajských kolech předmětových
soutěží a olympiád, které proběhly
v minulých týdnech, dosáhli ostrovští gymnazisté řady vynikajících
úspěchů.
V krajském kole olympiády v anglickém jazyce zvítězili ve svých kategoriích Markéta Langmaierová
z kvarty B a Martin Nejedlý ze septimy A. Postoupili do celostátního
kola, kde se utkají s vítězi z ostatních
krajů republiky. Mít dvě zlatá místa
v této náročné soutěži je opravdu obrovský úspěch.
Martin nás bude reprezentovat
také v republikovém finále olympiády
v německém jazyce, kam ho vyneslo
vítězství v krajském kole této soutěže.
V němčině se také výborně prezentovala Tran Thu Hien ze sexty B, která ve
své kategorii obsadila v krajském kole
skvělé třetí místo.
Další skvělé umístění získala Magdaléna Hlízová ze sexty A v mezinárodní soutěži ve francouzštině Frankofonie 2019, když v kategorii středních

Bardaoui voucher na pobyt v Tunisku.
Mezi nejlepších 11 finalistů ze středních škol se dostal i Kryštof Jiřík ze
sexty B a Klára Tamchynová ze sexty A.
Francouzštinářům se dařilo také
v krajském kole olympiády ve francouzštině, kde ve svých kategoriích
Natálie Hrochová z kvarty A obsadila
třetí místo a Šimon Štýbnar z kvinty
A vybojoval stříbrnou medaili.
V krajském kole Mistrovství ČR
v grafických disciplínách v kategorii
Wordprocessing zvítězil Vojtěch Fárek z oktávy A, bude tak Karlovarský
kraj reprezentovat ve finále v Ostravě.
Další významné ocenění získal Dinh
Duong Tung z oktávy A, který si v 18.
ročníku Literární soutěže o cenu Filipa
Venclíka odnesl stříbrnou medaili za
svoji básnickou sbírku Magické osFoto: Dinh Duong Tung
mičky. Vyhodnocení této soutěže se
škol zvítězila. Na slavnostním ceremo- konalo v kině Lucerna v Praze a o meniálu v sídle Ministerstva zahraničních daile se ucházelo ve třech kategoriích
věcí České republiky v Černínském pa- celkem 192 prací.
láci v Praze Markéta převzala z rukou
Mgr. Jiří Fresser,
tuniské velvyslankyně paní Karimy
zástupce ředitele

ŽÁCI ZE ZŠ MÁJOVÁ NAVŠTÍLI ČESKOU METORPOLI
Vymyslet program školního výletu tak,
aby děti poučil a zároveň pobavil, není
vždy jednoduché. Praha jako hlavní
město je častým cílem školních výletů. Pojmout výlet trochu netradičně
s početnou skupinou dětí může být
mnohdy organizačně náročné, ale naše
paní učitelky a asistentky čtvrtých ročníků se ničeho nebály.
Čtvrťáci nejprve načerpali mnoho
informací o Praze ve školních lavicích
a pak 5. dubna, za krásného jarního po-
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časí, vyrazili na výlet do našeho hlavního
města vlakem a pokračovali metrem.
Prohlédli si Národní muzeum, vylezli
na vrchol Petřínské rozhledny. Každý
správný výlet má být také zábavný,
o což se spolehlivě postaralo právě zrcadlové bludiště na Petříně. Přes Strahovský klášter došli až na Pražský hrad,
kde sledovali výměnu stráží, pak obdivovali Chrám sv. Víta a Nerudovou ulicí
sešli na Malostranské náměstí. Po krátkém občerstvení se pozastavili nad krá-

sou a všemi atrakcemi Karlova mostu.
Nevynechali ani Staroměstské náměstí
s orlojem a svoji výpravu zakončili procházkou po Václavském náměstí, prohlédli si sochu sv. Václava a na sklonku
dne došli ještě na nádraží. Na ostrovském nádraží si je unavené, ale plné dojmů vyzvedávali rodiče již za tmy. Pro 55
dětí a jejich paní učitelky a asistentky to
byl opravdu náročný, ale nádherný den.
Mgr. Michaela Budaiová,
učitelka 1. stupně

PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

SPŠ OSTROV – MOŽNÁ STEREOTYP, ALE ROZHODNĚ NE NUDA
Na první pohled by se mohlo zdát, že
v květnu se na SPŠ Ostrov vlastně nic
zvláštního neděje: maturity, 2. kolo
přijímacího řízení, odborné praxe pro
studenty 2. a 3. ročníků a běžná výuka
v ročnících prvních. Zdání však klame.
To studenti jen rozdýchávají dubnový
kvapík, aby se mohli vrhnout na finále různých republikových soutěží
či předvést v plném chodu své krásné
auto Kaipan, na kterém pracovali od
září loňského roku. Plna dojmů se
nám z Berlína právě vrací čtyřicítka
studentů, která zde absolvovala čtyřdenní poznávací a jazykovou exkurzi.
A jestli si myslíte, že naši maturanti se
již několik týdnů intenzivně připravují jen na maturitní zkoušky, jste na
omylu také.
Vladimír Veselý ze třídy E4 si stihnul zaletět do čínského Pekingu a ze
soutěže mladých vědeckých nadějí si
přivést krásnou stříbrnou medaili. Ve
své kategorii soutěžil cca s deseti konkurenty z celého světa. Své zařízení pro
měření oxidu uhličitého v místnostech
také prezentoval před místními vědci
na půdě tamější Akademie věd. Krom
neobvyklé odborné zkušenosti si také
přivezl spoustu nezapomenutelných
zážitků z centra Pekingu, kde ho krom
architektury zaujal tep velkoměsta.
Učitelé tělesné výchovy s napětím
očekávají generační výměnu sportovců. Kdo nahradí čtvrťáky Dominika
Domalípa, Jana Ullmanna, Jana Valtra
a Václava Šímu, kteří opět postoupili
do republikového finále v silovém víceboji v Karviné? Vzhledem k tomu, že
v krajském kole se jim podařilo získat
747 bodů, odjížděli s nadějí v zisk draho-

cenné kovu. A je to potvrzeno! SPŠ Ostrov má třetí nejsilnější tým v republice.
O nečekané překvapení se postarali studenti prvního ročníku oboru
Informatika. Letos poprvé se účastnili
krajského kola mistrovství ČR v grafických předmětech konaného v kategorii Wordprogressing, Opis a Korektura. Jako nováčci neměli velká očekávání, ale v konkurenci osmi krajských
škol uspěli na jedničku – Pavel Gárský
krásné 7. místo v expertní úpravě textu
a Kristián Tichota vítězství v opisu (438
úhozů/minuta).
Čtveřice studentů druhého ročníku
technického lycea pro změnu v Děčíně
vyhrála první ze tří závodů vodíkových
aut, kdy se svým strojem za čtyři hodiny ujela 766 závodních kol a porazila
19 soupeřů (9 z Čech a 10 z Německa).
SPŠ Ostrov také vyslala silnou
skvadru šesti soutěžních prací do krajského kola SOČ v oblasti strojírenství,

inzerce

elektrotechniky a informatiky. Svá želízka v ohni máme i v Mladé Boleslavi,
kde se tradičně utkají nejlepší krajští
automechanici a autotronici.
Pokud by snad někdo chtěl studentům SPŠ Ostrov vyčítat, že jsou úzce
zaměřeni jen na své obory, bude rychle
vyveden z omylu, neboť hned několik
tříd zamířilo do institucí zcela jiného
rázu. Žáci oboru veřejnosprávní činnosti se účastnili trestního řízení, kde
se projednávaly drogové delikty, navštívili také Katastrální úřad pro Karlovarský kraj. Ukázalo se, že konfrontace
s realitou je v mnohém poučnější, než
suchá teorie, bez které se v praxi neobejdou, ale těžko si ji zapamatovávají. Na
jednání Okresního soudu v Karlových
Varech zamířila i třída S2 a aby toho nebylo málo, navštívila společně se třídou
I2 i věznici ve Vykmanově.
Mgr. Lenka Bardová,
SPŠ Ostrov
INZERCE

Firma STATEK BOR ZEOS, spol. s r. o.
děkuje MAS Krušné hory, o. p. s. za podporu při realizaci
PROJEKTU

„Investice do farmy BOR“

který je SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU
PRO ROZVOJ VENKOVA NA OBDOBÍ 2014–2020
V rámci opatření 19. Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj)
Podopatření 19.2 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Operace 19. 2. 1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Fische 2. Investice do zemědělských podniků
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VOLNÝ ČAS

AKTIVITA LITERÁRNĚ DRAMATICKÉHO OBORU NEUTICHÁ
V národním kole soutěže monologů
a dialogů v Brandýse nad Labem – Staré
Boleslavi, byli znovu oceněni:
Adéla Hájková – diplom za 1. místo
v kategorii monology 8–10 let
Jan Roháč – diplom za 1. místo
v kategorii monology 16–18 let
Tadeáš Novák – čestné uznání
v kategorii monology 16–18 let

Adéla Hájková, Tadeáš Matoušek
a Samuel T. Machač – čestné uznání
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 – čestné uznání
v kategorii dialogy 14–15 let
Lucie Ratajčáková a Antonín Valenta –
čestné uznání v kategorii dialogy 16-18 let
Sára Horčičková a Vít Bauchner –
diplom za 1. místo v kategorii dialogy
16–18 let
Jana Ďuržová a Tadeáš Novák – diplom
za 1. místo v kategorii dialogy 16–18 let
V nejvyšší kategorii byli vybráni Jana
Ďuržová a Tadeáš Novák s dialogem a Jan
Roháč s monologem, aby reprezentovali
kandrdasy na celostátní přehlídce monologů a dialogů Pohárek SČDO. Doporučeni na Pohárek byli ještě Sára Horčičková
Foto: Ukázka z inscenace „LIDÉ NÁS MAjí rádi“ a Vít Bauchner s dialogem.

Gratulace míří také do souboru HOP-HOP, a to k úspěchu v soutěži základních
uměleckých škol. Tři soubory se čtyřmi inscenacemi obsadily zlaté a stříbrné pásmo.
Stříbrným pásmem byly oceněny inscenace „Kryšpín zmizel“ a „Válka s mloky“,
obě v režii Ondřeje Šulce.
Ve zlatém pásmu skončily inscenace
„Běž, chlapče, běž“ a „LIDÉ NÁS MAjí rádi“,
obě v režii Ireny Konývkové. Inscenace
„LIDÉ NÁS MAjí rádi“ byla oceněna i na
Západočeské oblastní přehlídce činoherního a hudebního divadla v Horažďovicích. Irena Konývková tu s touto inscenací
získala čestné uznání za umělecké vedení
souboru HOP-HOP a soubor za výtvarné
řešení inscenace a dále cenu divácké poroty a cenu za kolektivní herectví a generační výpověď. Představení bylo doporučeno na národní přehlídku Mladého
divadla.
Ondřej Šulc,
ZUŠ Ostrov

PŘEHLÍDKOVÁ A SOUTĚŽNÍ SEZÓNA
JE V PLNÉM PROUDU
Žáci, žákyně, pedagožky ani pedagogové na jaře rozhodně nezahálí. První
pololetí zkoušek a příprav skončilo
a od konce druhého pololetí nás dělí
přehlídky a soutěže, ve kterých získáváme reflexi toho, jak a co se nám daří,
porovnáváme naše dovednosti s ostatními a někdy jsme za to oceněni.
Už v minulém čísle jsme gratulovali a přáli Quintetu modernu k jejich
úspěchu v okresním kole soutěže v komorní hře s převahou dechových nástrojů. Tentokrát gratulujeme Tereze
Kubíkové, Ondřeji Tölgovi, Anežce Vaculíkové, Lucii Herzogové a Karolíně
Matuškové ze třídy Vlastislava Mareše k získání diplomu za druhé místo
v krajském kole. Zároveň s ním získali
i zvláštní ocenění poroty –diplom za
vtipné ztvárnění moderní skladby.
Nezahálely ani smyčce, kdy smyčcové duo Terezy Šindelářové a Kristýny Dědečkové získalo čestné uznání
I. stupně v krajském kole soutěže žáků
základních uměleckých škol v komorní hře, která se konala v Bečově
nad Teplou.
V neposlední řadě chceme poblahopřát i tanečnímu oboru pod vedením
Karin Wintrové, který získal na krajské
postupové přehlídce dětských skupin
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scénického tance v Horním Slavkově
ocenění za čistotu tanečního projevu
v choreografii „Blízko Tebe“ a za technickou připravenost v choreografii „Ta
rána“. Choreografie „Ta rána“ byla také
nominována na 36. celostátní přehlídku v Kutné hoře.
Irena Konývková, PLÁN VYSÍLÁNÍ – KVĚTEN 2019
ZUŠ Ostrov 2. května | 18.00 hod.
·· Zprávy + Informační servis
·· Pořad: Z archivu KT
9. května | 18.00 hod.
·· Zprávy + Informační servis +
Policejní zpravodajství
·· Pořad: Kulturní měšec
16. května | 18.00 hod.
·· Zprávy + Informační servis
·· Pořad: S-MIX
23. května | 18.00 hod
·· Zprávy + Informační servis +
Policejní zpravodajství
·· Pořad: Rozcestník

Foto: Taneční obor na přehlídce
v Horním Slavkově

30. května | 18.00 hod
·· Zprávy + Informační servis
·· Pořad: Škola hrou
Ing. Libuše Benešová,
jednatelka

INZERCE

NOVÝ SAUNOVÝ SVĚT VE WELLNESS KOMPLEXU
LÁZEŇSKÉHO CENTRA AGRICOLA
Lázeňské centrum Agricola se nachází
v srdci Krušných hor, v jáchymovských
lázních. Návštěvníci zde mohou každý
den trávit chvíle v plaveckém bazénu
(25 m), relaxačním bazénu, bazénech
s dětskými vodními radovánkami a tobogánem či využít terapii Kneippova
chodníku. Prvenství jáchymovských
lázní není jen v léčbě pohybového aparátu radonovou vodou, ale nově přibyde i jedinečnost v pojetí saunového
světa. Reagujeme tak na dynamický
cestovní ruch, který vybízí k cestování
za zážitky spojenými s odpočinkem
a relaxací.
V DUCHU DŮLNÍ ŠACHTY
Jáchymov je od středověku znám díky
důlní těžbě nejrůznějších surovin. Nakonec i zdroj léčebné radonové vody
pochází z dolu Svornost, nejstaršího
funkčního dolu v Evropě, který naše
společnost vlastní. Protože jeho ná-

vštěvu nemůžeme nabídnout všem,
kdo o ni projeví zájem, rozhodli jsme
se důlní atmosféru zprostředkovat
v novém saunovém světě. Návštěvníci projdou chodbou v duchu štoly,
v níž je očekává jedna z nejvyhledávanějších saun – finská sauna, kterou
bude vytápět topidlo v podobě důlního vozíku. Rozmanitost saunového
světa doplní nabídka klasických saun
– parní, bylinková a infrasauna. Návštěvníci mohou vyzkoušet pod vedením zkušeného saunéra rituál metličkování, který je v karlovarském kraji
ojedinělý. Exotickou masáž ve vybrané
dny podá rodilá Filipínka. Pobytem
v odpočívárně s vyhřívanými lehátky
a krbem či na venkovní střešní terase
relaxace v saunovém světě ale nekončí.
K celkové detoxikaci přispěje i trendy
nabídka fresh džusů a smoothie podávaná nejen v sauně, ale také v kavárně
Café Vital Agricola, kde nově nabíd-

neme ochutnávku dalších osvěžujících
nápojů a čajů a přispějeme tak k filozofii zdravého životního stylu. V prostorách ochozů nad kavárnou si bude
moci každý návštěvník bezplatně prohlédnout expozici věnovanou historii
Jáchymova i prvních radonových lázní
na světě.
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
Výstavba saunového světa byla zahájena na podzim roku 2018 a finišovat
bude v květnu 2019. Veřejnosti bude
nový saunový svět i zmíněná výstava
představena při příležitosti tradiční
akce Zahájení lázeňské sezóny dne
25. 5. 2019 v dopoledních hodinách.
Od neděle 26. 5. 2019 bude spuštěn
provoz saunového světa. Všichni návštěvníci Lázeňského centra Agricola
jsou srdečně vítání!
Dita Poledníčková,
manažer Lázeňského centra Agricola
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KALENDÁŘ AKCÍ

5/2019
DATUM
čtvrtek
2. 5. 2019
pátek
3. 5. 2019
sobota
4. 5. 2019

čtvrtek
9. 5. 2019

pátek
10. 5. 2019

sobota
11. 5. 2019

neděle
12. 5. 2019

pondělí
13. 5. 2019

KALENDÁŘ AKCÍ OSTROV

NÁZEV AKCE

ČAS A MÍSTO KONÁNÍ

POPIS

MINITRETRA

12.00–15.30 hod.
MDDM Ostrov

olympiáda ostrovských škol

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
VÝSTAVY MILOSLAVA POLCARA

od 17.00 hod.
Letohrádek Ostrov

komentovaná prohlídka s autorem

OBRAZY S PŔÍBĚHY

17.00–18.00 hod.
Městská knihovna Ostrov

vernisáž výstavy

TANČÍM ŽIVOTEM ANEB TANEC
JAKO CESTA K UZDRAVENÍ

10.00–11.30 hod.
Městská knihovna Ostrov

intuitivní tanec

KONCERT SESTER LE’HEARMONJA

od 17.00 hod.
Letohrádek Ostrov

koncert

POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU

17.30–19.00 hod.
Dům kultury Ostrov

kino

JIŽNÍ VÍTR

20.00–22.00 hod.
Dům kultury Ostrov

kino

EXPOZICE SAKRÁLNÍHO
UMĚNÍ A ZNIČENÝCH KOSTELŮ
ZÁPADNÍHO KRUŠNOHOŘÍ

17.00–19.00 hod.
klášterní kostel Zvěstování
Panny Marie)

vernisáž

ČLOVĚK VERSUS MÉDIA

17.00–18.30 hod.
Městská knihovna Ostrov

přednáška

POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU

17.30–19.00 hod.
Dům kultury Ostrov

kino

SNĚŽÍ!

20.00–22.00 hod.
Dům kultury Ostrov

kino

DEN RODIN

9.00–17.00 hod.
Městská knihovna Ostrov
Letohrádek Ostrov
MDDM Ostrov

kvízy, divadlo, workshopy

KLÁŠTERNÍ SLAVNOSTI

10.00–18.00 hod.
Klášterní areál Ostrov

společenský a kulturní
program pro celou rodinu

SNĚŽÍ!

17.30–19.00 hod.
Dům kultury Ostrov

kino

ABSOLVENTSKÝ KONCERT
ONDŘEJE TÓLGA

18.00–19.00 hod.
Oranžerie Václava Havla,
Městská knihovna Ostrov

koncert

JIŽNÍ VÍTR

20.00–22.00 hod.
Dům kultury Ostrov

kino

ÚVODNÍ KONCERT
VARHANNÍHO JARA

15.00–16.00 hod.
Klášterní areál Ostrov

koncert

DÁMSKÝ KLUB

16.00–18.00 hod.
Městská knihovna Ostrov

odpoledne pro dámy

MALÍ UMĚLCI

17.00–18.00 hod.
Oranžerie Václava Havla,
Městská knihovna Ostrov

koncert
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KALENDÁŘ AKCÍ

DATUM

NÁZEV AKCE

ČAS A MÍSTO KONÁNÍ

POPIS

úterý
14. 5. 2019

AUTODRÁHA V MDDM

16.00–18.00 hod.
MDDM Ostrov

jízda po 27 metrů dlouhé
autodráze

ŽOLÍKOVÝ PODVEČER

16.00–18.00 hod.
Městská knihovna Ostrov

herní odpoledne pro dospělé

DĚTI A DIGITÁLNÍ ZÁVISLOST,
DIGITÁLNÍ ZÁVISLOST A MY

17.00–18.30 hod.
Městská knihovna Ostrov

přednáška

DANIEL HERMAN – VYROVNÁNÍ
S MINULOSTÍ

17. 00. 19.00 hod.
Zámek Ostrov –
Infocentrum

přednáška na téma
Rok svobody a demokracie

O POHÁR MĚSTA OSTROVA

9.00–13.00 hod.
MDDM Ostrov

olympiáda ostrovských škol

středa
15. 5. 2019

čtvrtek
16. 5. 2019

pátek
17. 5. 2019

sobota
18. 5. 2019

pondělí
20. 5. 2019

úterý
21. 5. 2019
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DIVADELNÍ STUDIO D3 KARLOVY 18.00–19.00 hod.
VARY – MÁJ
Městská knihovna Ostrov

divadelní představení

DOMÁCÍ@ŠTĚSTÍ.HNED

19.30–22.00 hod.
Dům kultury Ostrov –
Divadelní sál

divadlo – komedie, která
vychází se seriálu Domácí
štěstí s Ivou Hüttnerovou

OSTROVSKÉ TRHY

10.00–17.00 hod.
Mírové náměstí Ostrov

jarní prodejní trhy

SLAVNOST SVĚTEL

18.00–20.00 hod.
Zámecký park Ostrov

dílnička a pouštění světýlek

OM CHANTING

17.00–18.00 hod.
Městská knihovna Ostrov

zpěv mantry OM

V OBLACÍCH

17.30–19.00 hod.
Dům kultury Ostrov

kino

TANEČNÍ VEČER S KAPELOU
COUNTRY LEGENDS

od 20.00 hod.
T–klub Ostrov

klubový taneční večer

JOHN WICK 3

20.00–22.00 hod.
Dům kultury Ostrov

kino

KRAJSKÉ KOLO POSTUPOVÉ
SOUTĚŽE NA MČR

8.00–15.00 hod.
MDDM Ostrov

klání železničních modelářů

CZLAN CHALLENGE

10.00–20.00 hod.
Dům kultury Ostrov –
společenský sál

setkání příznivců stolních
a počítačových her

V OBLACÍCH

17.30–19.00 hod.
Dům kultury Ostrov

kino

JOHN WICK 3

20.00–22.00 hod.
Dům kultury Ostrov

kino

KLAVÍRNÍ HRÁTKY

9.30–18.00 hod
Oranžerie Václava Havla,
Městská knihovna Ostrov

hudba k poslechu

O POHÁR STAROSTY MĚSTA

9.00–13.00 hod.
MDDM Ostrov

olympiáda ostrovských škol

INTERNÍ KONCERT ZUŠ

17.00–18.00 hod
ZUŠ Ostrov

hudba k poslechu
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KALENDÁŘ AKCÍ

DATUM

NÁZEV AKCE

ČAS A MÍSTO KONÁNÍ

POPIS

středa
22. 5. 2019

RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ PRO
DOSPÉLÉ

15.30–18.00 hod
Městská knihovna Ostrov

malování antistresových
omalovánek

MRAKY NAD BARRANDOVEM

17.00–18.30 hod
Městská knihovna Ostrov

přednáška Stanislava
Motla s promítáním

ALADIN

17.30–19.00 hod
Dům kultury Ostrov

kino

SYN TEMNOTY

20.00–22.00 hod
Dům kultury Ostrov

kino

NOC KOSTELŮ

od 18.00 hod.
kostel sv. Michaela
Archanděla a Panny Marie
Věrné

přednášky, prohlídky, koncert

ALADIN

17.30–19.00 hod.
Dům kultury Ostrov

kino

ZLO S LIDSKOU TVÁŘÍ

20.00–22.00 hod.
Dům kultury Ostrov

kino

ZLO S LIDSKOU TVÁŘÍ

17.30–19.00 hod.
Dům kultury Ostrov

kino

O PARANORMÁLNÍCH JEVECH
S PARANORMAL TÝMEM

od 19.30 hod.
T–klub Ostrov

projekce filmů a beseda

SYN TEMNOTY

20.00–22.00 hod
Dům kultury Ostrov

kino

O POHÁR MÉSTSKÉ RADY

9.00–13.00 hod.
MDDM Ostrov

olympiáda ostrovských škol

ZANIKLÁ A ZNOVUOBJEVENÁ
STARÁ ŘEMESLA

13.00–17.00 hod.
Zámek Ostrov – dvorana

ukázky techniky starých řemesel

ČESKOSLOVENŠTÍ LETCI
PLZEŇSKÉHO KRAJE V RAF

17.00–18.30 hod.
Městská knihovna Ostrov

přednáška

BOB DYLAN ČESKY

17.00–18.30 hod.
Městská knihovna Ostrov

vyprávění a koncert

UGLYDOLLS

17.30–19.00 hod.
Dům kultury Ostrov

kino

ROCKETMAN

20.00–22.00 hod.
Dům kultury Ostrov

kino

UGLYDOLLS

17.30–19.00 hod.
Dům kultury Ostrov

kino

GODZILA II KRÁL MONSTER

20.00–22.00 hod.
Dům kultury Ostrov

kino

MILOSLAV POLCAR – OTEVŘENÉ
MÉDIUM

10.00–17.00 hod.
Letohrádek Ostrov

pokračování výstavy

ROBERT VLASÁK – ROZHRANÍ

10.00–17.00 hod.
Letohrádek Ostrov

pokračování výstavy

MISTROVSTVÍ ČR
AUTODRÁHOVÝCH MODELÁŘŮ

MDDM Ostrov

klání v kategorii GT3na 27 metrů
dlouhé autodráze

čtvrtek
23. 5. 2019

pátek
24. 5. 2019

sobota
25. 5. 2019

úterý
28. 5. 2019

středa
29. 5. 2019

čtvrtek
30. 5. 2019

pátek
31.5.2019

26. 4.–9. 6. 2019

17.–18. 5. 2019

www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz
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SKUPINA MIRÁKL MÁ ZA SEBOU ÚSPĚŠNÝ
START DO NOVÉ SEZÓNY
Osmačtyřicet tanečníků skupiny Mirákl se koncem března zúčastnilo regionální postupové soutěže Czech
Dance Masters v Plzni. Odtud si všech
pět formací přivezlo zlaté medaile z extraligy soutěže. Mirákl v soutěži České
taneční organizace totiž obhajuje titul
Mistr Mistrů, a to jak v dětské, tak juniorské kategorii. Přípravu rozhodně
nepodcenil. Diváci se tak opět mohou
těšit na skvělé nápady a pod taktovkou hlavních choreografek a trenérek
Andrey Burešové a Markéty Vajdíkové.
Ani v letošním repertoáru skupiny

Foto: Tanečnice v Amsterdamu

nebude chybět ani rukopis externího
spolupracovníka Miráklu Hopa Maimane z Jihoafrické republiky.
Tanečníci skupiny si dále vybrali
jednu z cen, kterou získali za titul Mistr Mistrů, a to natočení svého propagačního videoklipu profesionální
produkcí. Výsledek rozhodně stojí za
zhlédnutí. Odkaz je na sociálních sítích skupiny. Dětem se kulisami pro
natočení videoklipu stala Střední
průmyslová škola Ostrov a starší juniorky pak využily možnosti natočit klip
v prostorách Císařských lázní.
Poslední březnový víkend výběrová skupina juniorských tanečnic reprezentovala Českou republiku na
soutěžní taneční přehlídce
v Amsterdamu. Soutěž je
určena pro profesionální
tanečníky současného moderního tance. Účastnilo
se jí 18 států a ostrovským
tanečnicím se podařilo postoupit do slavnostního galavečera, ve kterém nakonec
vytančily 2. a 3. místo.
Mgr. Andrea Burešová,
choreografka

MANĚTÍNSKÉ
PŘENOCOVÁNÍ
24. – 26. května, cena: 900 Kč/os
Zveme vás na oblíbené dětské přenocování, tentokrát v táborové základně
v Manětíně na téma „filmový víkend“.
Určeno pro děti 8 – 13 let.
Pobyt plný her, zábavy a dobrodružství v krásné přírodě Manětínska.
Bližší informace na našem webu.
Přihlášky: od 29. dubna online nebo
osobně v MDDM.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Kalendář veřejných turistických
akcí v květnu 2019
04. 05. Slavkovský les: Z Mrázova kolem
Betléma do káštera Teplá
11. 05. Chebsko: Světový den chůze
v Chebu
18. 05. Krušné hory: Okolím Horní
Blatné
25. 05. Český les: Tachov – Světce
a rozhledna Vysoká
RNDr. František Wohlmuth,
předseda KČT Slovan Karlovy Vary

SETKÁNÍ U PŘÍLEŽITOSTI
KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

KSČM zve občany Ostrova i okolí na
setkání a projevy k výročí konce 2. světové války, které se uskuteční 8. května
od 10.00 hod. Místem setkání bude
HLEDÁME POSILY DO TÝMU
PAMPELIŠKY A PODBĚL
kašna před zámkem.
Pro nadcházející školní rok 2019/2020 hle- NEJEN PRO AGAMY
KOV KSČM Ostrov
dáme nové vedoucí přírodovědných, eko- Kdo by to byl řekl, že právě rašící pampelogických, badatelských a dalších kroužků lišky a podběl jsou oblíbenou pochoutnejen s environmentální tématikou. Rádi kou našich agam, leguánů a suchozempřivítáme i jakékoli další nápady na nové ských želv. Pokud byste chtěli těmto
zajímavé kroužky. Výhodou pedagogické zvířátkům udělat radost, rádi v EC přiminimum, kladný vztah k práci s dětmi jmeme nasbírané květy podbělu a pama organizační schopnosti. Zájemci se mo- peliškové listy i květy.
hou hlásit v kanceláři EC nebo na email:
MDDM Ostrov
maskova@eko.mddmostrov.cz.

EKOCENTRUM MDDM

INZERCE

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chle
bře
evně

VÍTĚZ DREZURNÍHO TOP TEN KARLOVARSKÉ
OBLASTI ČJF – TO JE STÁJ PRIMA HORSELAND z.s.
Také v letošní sezoně se pilně připravujeme k účasti na závodech, a to v disciplínách drezura a skoky ponyů i velkých koní. V plánu máme účast na Národním drezurním poháru, stylových
šampionátech i účast na Mistrovství ČR.
Dále připravujeme naše tradiční akce
jako jsou například Májový Prima Cup

16

Ostrovský měsíčník | KVĚTEN 2019

(4. 5.), letní tábory pro děti (22.–27. 7.
a 29. 7.–3. 8.), Karlovarská výstava
v Nebanicích (13.–14. 7.), Hubertova
jízda a Helloween (26. 10.), Prima Mikuláš (6. 12.) a Vánoční výprava ke krmelci (20. 12.).
Denisa Pačanová,
předsedkyně spolku

tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940

VOLNÝ ČAS

ZPÍVÁME PRO UNICEF – PĚVECKÉ SBORY POMÁHALY DĚTEM
Koncerty pro UNICEF se konaly napříč celou Českou republikou
a celkově se do nich zapojilo 184 pěveckých sborů. Náš ostrovský pěvecký sbor Orbis pictus Ostrov uspořádal ve spolupráci
s Městskou knihovnou Ostrov charitativní koncert, jehož výtěžek
byl celý poslán na fond UNICEF. Akce proběhla 20. března a celkově se podařilo nashromáždit 3692 Kč.
Jsme velmi pyšní na to, že přišlo tolik milých diváků a svými
finančními příspěvky podpořilo tuto dobru myšlenku.
V České republice mají pěvecké sbory velkou tradici a bohatou členskou základnu. Hodně z nás ve sboru prakticky vyrostlo,
a i díky tomu bylo naše dětství krásné. V jiných částech světa ale
spousta dětí takové štěstí nemá. Vyrůstají v chudobě, v nebezpečném prostředí a často jim chybí i základní věci, které my považujeme za samozřejmost. Tak snad jim peníze z naší charitativní
akce alespoň trochu usnadní život.
Mgr. Monika Lesserová, vedoucí sboru

Orbis pictus Ostrov

KULTURNÍ AKCE

PROGRAM FESTIVALU SOUKÁNÍ OSTROV
STŘEDA 1. 5.
15.00 hod. Zahájení
Divadelní sál
17.00 hod. HOP-HOP Ostrov ČESKÁ REPUBLIKA „Kryšpín zmizel“
Divadelní sál
Kryšpín špatně slyší, proto nosí naslouchátka, tento handicap nahrává spolužákům k šikaně.
19.00 hod. HOP-HOP Ostrov ČESKÁ REPUBLIKA „Běž, chlapče, běž“
Divadelní sál
Skutečný příběh chlapce, který utíká za 2. světové války z varšavského ghetta.
ČTVRTEK 2. 5.
09.00 hod. DDS DRIM Nitra SLOVENSKO „Vlna.sk“
Divadelní sál
Fiktivní rekonstrukce události, která se stala na jednom gymnáziu.
10.00 hod. ADaV DF JAMU Brno ČESKÁ REPUBLIKA „Takové domácí divadlo“
MINIDIVadélko
Co se stane, když tatínek zapomene na dárek pro maminku k narozeninám? Pohádka pro MŠ a 1. třídy ZŠ
11.15 hod. ADaV DF JAMU Brno ČESKÁ REPUBLIKA „Takové domácí divadlo“
MINIDIVadélko
Co se stane, když tatínek zapomene na dárek pro maminku k narozeninám? Pohádka pro MŠ a 1. třídy ZŠ
13.00 hod. YORAM LOEWENSTEIN ACTING STUDIO Tel-Aviv IZRAEL „Virtuální realita“
Divadelní sál
Hra o lásce, žárlivosti a nedostatku komunikace v komunikativním světě.
15.30 hod. HOP-HOP Ostrov ČESKÁ REPUBLIKA „Válka s mloky“
Divadelní sál
Dokáží lidé spolu žít bez rozdělení na pány a otroky? Příběh vycházející ze sci-fi románu Karla Čapka.
18.00 hod. GLEAM GROUPE Skikda ALŽÍRSKO „Bolestný křik“
Divadelní sál
Arogantní civilizace začínají ovládat lidi na celém světě a vnucují jim svou kulturu.
PÁTEK 3. 5.
09.00 hod. FLUTLICHT Potsdam NĚMECKO „Golem“
Divadelní sál
Jaký druh léčby zvolit, když náš blízký onemocní rakovinou.
10.00 hod. ADaV DF JAMU Brno ČESKÁ REPUBLIKA „Takové domácí divadlo“
MINIDIVadélko
Co se stane, když tatínek zapomene na dárek pro maminku k narozeninám? Pohádka pro MŠ a 1. třídy ZŠ
11.15 hod. ADaV DF JAMU Brno ČESKÁ REPUBLIKA „Takové domácí divadlo“
MINIDIVadélko
Co se stane, když tatínek zapomene na dárek pro maminku k narozeninám? Pohádka pro MŠ a 1. třídy ZŠ
12.30 hod. SAULA Plunge LITVA „Láska, jazz a ďábel“
Divadelní sál
O věčném sporu dobra a zla, tentokráte očima mladých lidí.
15.00 hod. PIONIRSKI DOM – CENTRUM FOR YOUTH CULTURE Ljubljana SLOVINSKO „kONec?“
Kinokavárna
Násilí je přítomno všude, kdo bude mít více, kdo bude lepší.
17.00 hod. PIONIRSKI DOM – CENTRUM FOR YOUTH CULTURE Ljubljana SLOVINSKO „kONec?“
Kinokavárna
Násilí je přítomno všude, kdo bude mít více, kdo bude lepší.
19.00 hod. ET CETERA… Tbilisi GRUZIE „Dívky“
Divadelní sál
Autorské etudy vycházející ze životních zkušeností, pocitů a problémů mladých herců.
SOBOTA 4. 5.
14.00 hod. Průvod městem, ukázky ze seminářů
/bubny, pohyb, herecké etudy, cirkus…/
15.00 hod. Propagační stánky zúčastněných zemí
Dvorana zámku
22.15 hod. Happening a ohňostroj
Mírové náměstí
Ondřej Šulc, ZUŠ Ostrov
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XXIII. OSTROVSKÉ VARHANNÍ JARO 2019
Letos se uskuteční již 23. ročník Ostrovského varhanního jara. Tento tradiční svátek klasické hudby v Ostrově dává prostor
pro prezentaci varhan jako královského
nástroje, ale také představuje řadu zajímavých umělců. Níže uvedený výčet autorů
je garancí nejen dobré klasické hudby, ale
také příslibem pro náročnější posluchače.
Program:
12. května, neděle 15.00 hod., v kos‑
tele Zvěstování Panny Marie v kláš‑
terním areálu
VARHANNÍ POSITIV & ZPĚV
Jiřina Dvořáková Marešová – varhany
+ Martina Sehylová – zpěv
J. S. Bach, G. F. Händel, A. Vivaldi,
J. Haydn, W. A. Mozart, Ch. Gounod,
A. Dvořák, M. Reger, J. Mysliveček
19. května, neděle 15.00 hod.,
v kostele sv. Michaela Archanděla
a Panny Marie Věrné

18
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VARHANY & HOBOJ
Irena Chřibková – varhany + Jan Adamus – hoboj
J. S. Bach, Felix Mendelssohn-Bartholdy, G. Ph. Telemann, Dietrich Buxtehude, Arcangelo Corelli,
W. A. Mozart, Denis Bedard
26. května, neděle 15.00 hod.,
v kostele sv. Michaela Archanděla
a Panny Marie Věrné
VARHANY & VIOLA
Martin Matuška – varhany + Eva
Mokrá – viola
J. Pachelbel, G. P. Telemann, A. Corelli, D. Buxtehude, H. Eccles, J. Benda,
E. Bossi, J. Klička
Vstupné je dobrovolné a bude použito
ke krytí nákladů těchto koncertů, které
se konají za finanční podpory Města Ostrova, Karlovarského kraje, některých ostrovských lékařů a dalších sponzorů.
R. Kamarádová, za realizační tým

PŘIPRAVUJEME NA
ČERVEN:
MĚSTSKÝ DŮM DÉTÍ A MLÁDEŽE
Registrace na olympijský běh – pouze
online do 12. června
Nepropásněte přihlášení na již 4. ročník
T-Mobile Olympijský běh, který proběhne v Ostrově 19. června. Registrace
pouze online. Přihlášení v den závodu
již nebude možné.
Registrujte se na:
www.olympijskybeh.cz/registrace.
Den dětí v Městském domě dětí
a mládeže Ostrov
1. 6. 2019, 14.00–17.00 hod., 70 Kč,
MDDM Ostrov
DŮM KULTURY OSTROV
Dětský den s Domem kultury Ostrov
1. 6. 2019 – promítání pro děti
red
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CZLAN CHALLENGE POPRVÉ V OSTROVĚ V DOMĚ KULTURY
CZLAN Challenge je tradiční setkání
příznivců stolních a počítačových her.
Pátý ročník této události se letos poprvé
uskuteční v ostrovském domě kultury.
Každoročně se v rámci události koná
jeden z největších tuzemských turnajů
v počítačové hře Dota2, na který se sjedou hráči z celé české republiky, aby poměřili své herní dovednosti, a ne jinak
to bude i letos. Velkou letošní novinkou
bude i komentovaný video přenos z vybraných zápasů, takže v přímém přenosu bude možné okusit atmosféru skutečného e-sportovního turnaje.
Událost je volně přístupná široké veřejnosti, pro kterou si pořadatelé připravili zajímavý program s herní tématikou.

K vyzkoušení zde bude virtuální realita,
která vás během okamžiku přenese na
dno oceánů nebo vám vyburcuje adrenalin na těch nejdivočejších horských
drahách. Pro hudební nadšence zde budou k dispozici kytarové a taneční hry.
Milovníky rychlých kol určitě zaujme
náš závodní simulátor.
Kromě již zmíněného hlavního turnaje ve hře Dota2, bude na připravených
počítačích probíhat také turnaj v populární hře Fortnite. Do tohoto turnaje se
bude možné přihlásit před zahájením
turnaje přímo u pořadatelů, a to do naplnění jeho kapacity.
K volnému hraní budou dále k dispozici herní konzole a počítačová retro

KLÁŠTERNÍ SLAVNOSTI

DIVADLO BEZ HRANIC ZAVÍTÁ DO OSTROVA

PROGRAM:
sobota 11. května
kostel sv. Michaela a Panny Marie
Věrné
10.00 hod. POUTNÍ MŠE SVATÁ
po mši sv. půjde průvod do klášterního kostela Zvěstování Panny Marie

Pokud si ženatý vicepremiér vlády domluví záletné rande s vdanou milenkou v luxusním hotelu, musí počítat se
vším. Když ale v apartmánu nalezne nezvaného návštěvníka, nastanou situace,
s nimiž se počítat prostě nedá. A pokud vám s řešením problémů pomáhá
neschopný osobní tajemník, který je
schopen všeho, začíná jít opravdu do
tuhého.
Osoby a obsazení: Richard Willey –
Jan Bartoška, George Pigden – Radek
Fejt, Jane Worthingtonová – Michaela
N. Marečková, číšník – Jiří Pivrnec/Onřej
Čeřovský, Ronnie Worthington – Rostislav Trtík, ředitel hotelu – Václav Luks,
Pamela Willeyová – Bára Fišerová, pečovatelka Hammerschmidtová – Milena
Kleinerová, detektiv Baker – Jan Frank,
pokojská – Rita Jasinská

Klášterní zahrada
13.00 hod. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
13.15 hod. SKUPINA DRC
14.30 hod. SKUPINA TEMPUS
15.00 hod. PŘEDSTAVENÍ DRAVCI
V LETU
16.30 hod. PŘEDSTAVENÍ DRAVCI
V LETU
16.30 hod. SKUPINA JABLKOŇ
17.30 hod. PŘEDSTAVENÍ DRAVCI
V LETU
red

herna, která vám nabídne unikátní náhled na postupný vývoj počítačových
her a možnost vyzkoušet si dnes již legendární herní tituly.
Již tradičním partnerem události
je i vydavatelství stolních her Mindok,
které nám zde stejně jako v minulých
letech představí ty nejzajímavější herní
tituly, které přinesou zábavu celé rodině.
V nabídce zde budou na vyzkoušení hry
pro děti od tří do sta let věku.
Více na: https://challenge.czlan.cz/.
Magdalena Zernerová,
Dům kultury Ostrov

Název představení: Mrtvola v hotelu
Westminster
Režie: Petr Míka
Datum, čas a místo konání: úterý
21. 05. 2019, 19.00 hod., DK Ostrov
Název divadla, které hru uvádí:
Divadlo Bez Hranic Praha
Vstupné: 250 Kč, v předprodeji 220 Kč.
Předprodej vstupenek v Infocentru DK
Ostrov
Jan Bartoška,
Divadlo Bez Hranic Praha

ZDRAVOTNICTVÍ

NEMOCNICE OSTROV ROZŠIŘUJE
SPEKTRUM CHIRURGICKÝCH ZÁKROKŮ

Ostrovská nemocnice ve spolupráci
se společností Clinic for Luck rozšiřuje
nabídku spektra chirurgických zákroků.
Od dubna se na zdejších chirurgických
sálech provozuje tzv. redukční medicína.
Zkušení specialisté, kteří sem dojíždějí
z Plzně a z Karlových Varů, provádí především zákroky související s plastickou
chirurgií, estetickou gynekologií a urogynekologií.
„Tato novinka zde vhodně doplní
stávající nabídku chirurgického oddělení, která je od roku 2016 zaměřena vý-

hradně na jednodenní chirurgii a ortopedii,“ uvedl ředitel Nemocnice Ostrov
František Werner.
Pacienti si mohou vybrat ze široké nabídky operací, mezi které patří například
modelace prsou, liposukce, operace víček,
plastika břicha nebo kosmetické úpravy
obličeje.
Chirurgické oddělení Nemocnice Ostrov vedené primářem MUDr. Stanislavem
Kubínem funguje v moderním tzv. jednodenním rytmu téměř 4 roky. Lékaři se
zaměřují na méně invazivní zákroky, ve

kterých získali maximální zručnost. Chirurgické centrum je v Ostrově zaměřeno
na laparoskopické operace žlučníku, tříselných kýl, slepého střeva, srůstů v dutině
břišní, laparoskopické operace některých
břišních kýl a podobně.
V podobném režimu již řadu let funguje v Nemocnici Ostrov také jednodenní
ortopedie pod hlavičkou Orto-Centrum, s. r. o., které zde odoperuje více než
2 000 plánovaných operací ročně.
Markéta Singerová,
tisková mluvčí Nemocnice Ostrov
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SPORT

DVA TITULY PRO OSTROVSKÉ
BADMINTONISTY
Ve vrcholící sezoně se v březnu ostrovští badmintonisté zúčastnili hned tří
akcí. V Kynžvartu IX. ročníku v párových disciplínách, v Plzni okresního
přeboru jednotlivců a v Ústí nad Labem
turnaje smíšených dvojic.
Kynžvart
Dne 10. března proběhl již IX. ročník
lázeňského turnaje v párových soutěžích. Mezi 45 účastníky bylo z oddílu
badmintonu TJ Ostrov 8 členů. Ti ze tří
disciplín dvě vyhráli a ve vítězné ženské
čtyřhře byla i ostrovská hráčka. Nejúspěšnějším z nás byl Jan Šula se dvěma
prvními místy.
OP Plzeň
O týden později se v Plzni konal Okresní
přebor jednotlivců sloučeného plzeňského a karlovarského kraje. Čtveřice
ostrovských přivezla dva přebornické
tituly a další medailová umístění. Na
těchto turnajích dostávají divoké karty
i hráči s licencí, o to je úspěch v dosažení prvních míst cennější.
Ústí nad Labem
Za účasti registrovaných hráčů v silné
konkurenci 15 párů smíšených dvojic

KDO BUDE NEJSILNĚJŠÍ
MUŽ OSTROVA?

získali třetí místo Fabián Šula s Bárou
Müllerovou, Jan a Jana Šulovi ukořistili
místo šesté.
Výsledky ostrovských hráčů:
Kynžvart
Čtyřhra muži: 1. Šula – Mojtek,
6. Hauer – Žemlička, 7. Mácha –
Homolka /Ostrov – Kladno/
Čtyřhra ženy: 1. Hauerová –
Dvořáčková /Ostrov – Nejdek/
Mix: 1. Šulovi, 2. Hauerovi, 8. Žemlička
– Karbulková
OP Plzeň
ČM: 1. Šula – Žemlička
ČŽ: 2. Šulová – Karbulková
Mix: 1. Šulovi, 2. Žemlička –
Karbulková
Dv.M: 3. Žemlička
Více na www.badostrov.estranky.cz.
Jiří Mácha Jiří,
předseda oddílu

INZERCE

HELP FINANCIAL s.r.o.

ORIENTAČNÍ BĚŽCI MĚLI ÚSPĚŠNÝ
START SEZONY
V sobotu 5. dubna začala orientačním běžcům závodní sezona Oblastním přeborem v tříčlenných štafetách.
Závod se konal v borových lesích na
severu Plzně, které se vyznačují hlubokými erozními rýhami a patří k nejobtížnějším orientačním terénům
v České republice.
Naši běžci zabojovali skvěle. Výsledkem byly 2 zlaté, 1 stříbrná a 1 bronzová

Dne 1. června se od 13.00 hod. uskuteční
v areálu Alantis již 21. ročník memoriálu
Karla Kunze v boji o Nejsilnějšího muže
Ostrova. Soutěž bude opět v těžkých silových disciplínách, při kterých tuhne krev
v žilách. Těšit se můžete například na kruh
Barbara Conana, Magnussovu silovou
dráhu, zdvih klády a podobně. Zúčastnit
se můžou všichni siláci z Ostrova a jeho
okolí. V průběhu sportovního odpoledne
k dobré náladě zahrají skvělé rockové kapely Lazareth a Studix.
Karel Kunz

Půjčíme Vám

medaile. Starší dorostenky ve složení
Holíková, Urbánková a Kulová si svým
pěkným výkonem vyběhly postup na
Vyzývací pohár krajů, který se bude
konat v květnu v Šumperku. Další měření sil proběhne na Českolipsku o velikonočních svátcích na mezinárodních
závodech „Velikonoce ve skalách“.
Monika Lisá,
orientační běh Ostrov

od 5 do 50.000,- Kč
Volejte obchodního zástupce

Mobil: 727 895 461
inzerce

PRODEJ SLEPIČEK

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

12. KVĚTNA a 9. ČERVNA 2019
OSTROV – u čerp. st. BENZINA
v 16.00 hod.
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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VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA

TAJENKA KŘÍŽOVKY
O CENY
Vážení čtenáři,
správné znění tajenky křížovky z minulého čísla je „MOKRÝ DUBEN, HOJNOST
OVOCE“. Z úspěšných luštitelů byla vylosována paní Ester Baťhová, která obdrží dvě volné vstupenky na vybrané
představení Domu kultury Ostrov.
Tajenku křížovky z tohoto čísla
zašlete nejpozději do 9. května 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
PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ
Za první pololetí školního roku 2018–19
byl na ZŠ Krušnohorská vyhodnocen sběr
papíru a poděkování patří firmě PAPOS
TRADE, s. r. o., konkrétně panu Smětákovi,
rodiči našeho žáka ze třídy SŠ2.
Faten Fakach,
asistentka pedagoga

inzerce

DĚKUJI ZA KONCERT
Ráda bych sdělila všem čtenářům své
nadšení z březnového koncertu Lucie
Bílé v Ostrově. Jsem moc ráda, že se podobná akce v našem městě uskutečnila.
Moc známých osobností takového formátu k nám nejezdí. Chtěla bych tímto
poděkovat Domu kultury Ostrovy za
koncert a nevšední zážitek.
Marta S.

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