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51. dětský filmový a televizní
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AKTUALITY

DEN SE STAROSTOU
25. 9. 2019

INFORMACE O VYDÁNÍ

Vážení občané, přijměte pozvání na
25. 9. 2019, kdy se uskuteční Den se sta‑
rostou. V době od 15.00 do 17.00 hod.
mohou občané přijít za starostou města
Ostrova, panem Janem Burešem, se svý‑
mi podněty, připomínkami a stížnost‑
mi. Rezervace termínu není nutná. Stačí
se dostavit k pracovně starosty do bu‑
dovy městského úřadu Jáchymovská 1.
red

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. září 2019.
TERMÍN UZÁVĚRKY
Uzávěrka pro příspěvky a objednávky
inzerce do říjnového čísla je 4. září.
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 donést osobně do Infocentra
Domu kultury Ostrov.
PRO INZERENTY
Objednávky inzerce zasílejte na adresu
inzerce@ostrovskymesicnik.cz

VZNIKAJÍCÍ PARTNERSTVÍ
S CHORVATSKOU OBČINOU OTOK

ODPOVĚDNÁ OSOBA
Miroslav Očenášek
VAŠE PŘÍSPĚVKY
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
DISTRIBUCE
Doručování Ostrovského měsíčníku
zprostředkovává Česká pošta.
V případě potíží s doručením
aktuálního čísla se obraťte
na číslo: 734 875 980
Měsíčník je zdarma dodáván do každé
domácnosti v Ostrově.
GRAFIKA A TISK
Tiskárna Median, s. r. o.
Průmyslová 1456, Ostrov 363 01
www.tiskarna‑median.eu
REGISTRAČNÍ ZNAČKA
MK ČR E 16035
Ostrovský měsíčník je periodický tisk
územního samosprávního 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
Rudá věž smrti
Archiv MěÚ Ostrov
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V roce 2018 jsme byli osloveni zástupci
chorvatské obce Otok, kteří projevili zá‑
jem o partnerství v oblasti kulturní výmě‑
ny, sportu a rozvíjení tradic a spolupráci
mezi občany obou komunit. Otok zna‑
mená v chorvatštině totéž, co je v češtině
Ostrov. Tato občina leží v Dalmácii ve vni‑
trozemí Chorvatska asi 40 km od Splitu
a žije zde něco málo přes 3.000 obyvatel.
V letošním roce jsme v rámci Dne pro
Ostrov slavili i jubileum partnerství s ně‑
meckým Wunsiedelem, a tak jsme pozvali
i delegaci z Otoku, která dorazila pod ve‑
dením starosty Dušana Duly.
O letních prázdninách jsme poté vyra‑
zili na oplátku do Chorvatska, a to spolu
s místostarostkou Jitkou Samákovou
a ředitelem domu kultury Miroslavem
Očenáškem. Pozvánka z Otoku byla smě‑
řována k největší kulturní události regio‑
nu Sinj, která každoročně vrcholí první
srpnovou neděli tradičním rytířským
turnajem (Alka) na památku vítězství
nad tureckou armádou v roce 1715. Letos
se konal již 304. ročník a místa na hlavní
tribuně zaujala jak chorvatská prezident‑
ka, tak ministr obrany, náčelník generál‑
ního štábu i splitský arcibiskup a další

významní hosté. Tato akce, zvaná „Sinská
alka“ je zapsána na seznam světového dě‑
dictví UNESCO. Součástí návštěvy byla
prohlídka Otoku, Splitu, Trogiru a muzea
a hypodromu v Sinji. V samotném Otoku
byl pro nás připraven kulturní program,
vystoupení místního folklorního spolku,
návštěva místní radnice, školy a dětského
fotbalového klubu a koncert chorvatské
duchovní hudby v klášteře v Sinji.
Naším cílem je navázání oficiálního
partnerství mezi městy a tím i regiony
a také spolupráce v rámci partnerských
měst. Pro rok 2020 je naplánována pre‑
zentace obce Otok na radnici v Ostrově,
doprovázená vystoupením tamních kul‑
turních spolků. Město Ostrov se bude
prezentovat na radnicích v Otoku a Sinji.
Do Ostrova budou pozvány děti z Otoku,
aby navštívily Filmový festival Oty Hof‑
mana. Na oplátku se ostrovské děti vypra‑
ví do Chorvatska předvést své sportovní
i umělecké výkony. Současně zjišťujeme
možnosti získat dotační prostředky nejen
na sportovní a kulturní výměnu, ale také
na případné investiční projekty.
Jan Bureš,
Starosta

AKTUALITY

MĚSTO OSTROV OTEVŘE SVÉ PAMÁTKY
Dny evropské‑
ho dědictví (Eu‑
ropean Heritage
Days, dále EHD)
se konají v celé
České republice
v termínu 7. 15. září 2019 a jsou
ideální příležitostí představit památky
v trochu jiném světle, než je zcela běžné.
V Ostrově v rámci těchto dní můžete
zdarma navštívit klášter, zámek, ale také
Rudou věž smrti, která je nově spolu s dal‑
šími 21 hornickými památkami, zapsána
na Seznam světového kulturního dědictví
UNESCO.
12. září 2019, čtvrtek, 17.00 hod.
Klášter Ostrov
Celou akci zahájí hraná prohlídka

klášterního areálu pod názvem „His‑
torky, pověsti a fámy ze Starého Ostro‑
va“ v podání chebského divadla Cha‑
plini.
14. září 2019, sobota, 10.00 – 16.00
hod. Rudá věž smrti
Sobota bude věnována Rudé věži smr‑
ti, kterou můžete navštívit od 10:00 do
16.00 hod. Po celou dobu bude připra‑
ven odborný výklad a zajímavé expozice.
15. září 2019, neděle, 10.00 – 15.00
hod. Zámek Ostrov
Oblíbené komentované prohlídky
budou probíhat vždy v celou a půl.
Program zahájí taneční skupina Elia‑
na s ukázkou tanečních figur z období
renesance a baroka. Taneční vstupy se
budou opakovat v 13.00 a 14:30 hod.
15. září 2019, neděle, 10.00 – 17.00

hod. Klášter Ostrov
Na vaši návštěvu bude připraven
také klášterní areál s komentovanou
prohlídkou stálé expozice Církevního
umění západního Krušnohoří a Zni‑
čených kostelů na Karlovarsku a to od
13.30 a 16.00 hod. Prohlídku kláštera
hudebně doprovodí Musica Poetica
v dobových kostýmech.
Dny evropského dědictví si berou za
svůj cíl rozšířit a zvýšit všeobecné povědo‑
mí o našem kulturním dědictví. Věříme,
že jsme v Ostrově pro všechny zájemce
připravili pestrou nabídku programů, pre‑
zentující naše historické bohatství.
Podrobné informace získáte na
www.icostrov.cz/ehd.
Eliška Failová,
produkční DK Ostrov

RUDÁ VĚŽ SMRTI SE PŘIPRAVUJE NA NÁPOR NÁVŠTĚVNÍKŮ
Cihlová neomítnutá stavba za zdmi
původního závodu Škoda zde stojí
70 let. Vždy stála stranou zájmu veřej‑
nosti a po Sametové revoluci se stala
místem konání Jáchymovského pekla,
pietní akce a dojemného setkávání
polických vězňů, jejich rodinných pří‑
slušníků a známých. Vystřídala se zde
nepřeberná řada politiků, pravidelně
se odsud vysílaly zpravodajské relace
a vycházely novinové články. Nikdy to
však nevyvolalo takový zájem veřej‑
nosti jako zpráva ze 6. července 2019,
kdy Rudá věž smrti, spolu s dalšími 21
místy v Krušných horách, byla zapsá‑
na na Seznam světového kulturního
dědictví UNESCO. Ano, UNESCO je

značka, která skutečně funguje, a pro‑
to jsme společně s Konfederací poli‑
tických vězňů podnikli nezbytné kro‑
ky k tomu, aby se toto místo otevřelo
pro co největší množství zájemců. Rádi
bychom zde již od měsíce září umož‑
nili pravidelné návštěvy. Pracujeme na
tom, aby byl přístup jednodušší než
doposud. Proto bychom rádi otevřeli
novou cestu tzv. „bachařskou bran‑
kou“, která se nachází hned vedle silni‑
ce do Vykmanova. K parkování auto‑
busů bude sloužit parkoviště věznice
Ostrov a pro osobní auta parkoviště
u sousedícího pozemku. Již během
měsíce září se budeme snažit vše řádně
označit a zpropagovat.

OPRAVY A INVESTICE JSOU V PLNÉM PROUDU
Polovinu roku máme za sebou,
a proto přicházíme s malou rekapitula‑
cí stavebních akcí, jejichž náklady tvoří
významnou část rozpočtu města.
Z větších akcí byla zatím dokončena
oprava parkoviště v Májové ulici na 12.
etapě (8 mil. Kč), revitalizace ulic Štúrova
a Palackého (5,8 mil. Kč), oprava Lidické
ulice v úseku Komenského – Vančurova
(3,7 mil. Kč), oprava střechy na MDDM
(2,2 mil. Kč). Dále pak proběhly opravy
v klášterním areálu (323 tis. Kč) a dalších
objektech v majetku města (762 tis. Kč).
Dokončeno je rozšíření parkovacích míst
v Družební ulici (904 tis. Kč).
Během měsíce září bude dokonče‑
na výstavba nové tělocvičny u ZŠ J. V.

Rádi bychom pozvali co nejširší ve‑
řejnost na sobotu 14. září 2019, kdy se
v rámci Dne evropských památek (EHD)
otevře také branka Rudé věže smrti
a všem, kteří mají srdce, vydá svědectví
o pohnuté minulosti tohoto místa. Při‑
praveny budou komentované prohlíd‑
ky, výstavy a odpolední beseda v Domě
kultury. Rudá věž smrti není veliká svou
architekturou, ale svědectvím o tom, co
vše je schopen člověk učinit člověku ve
své touze po moci. Je nesmírným me‑
mentem pro současnost a budoucnost.
Aktuální informace sledujte na
www.rudavezsmrti.cz
Ing. Marek Poledníček
místostarosta
INZERCE

Myslbeka (44 mil. Kč). Do konce roku
by měla být dokončena další etapa
revitalizace Májové ulice úseku pod
ZŠ Májová a mezi Masarykovou a Ko‑
llárovou ulicí (11,8 mil. Kč). Dále by již
měla být provedena výměna význam‑
né části oken domu kultury (poměrná
část z 23,2 mil. Kč). Kromě toho bude
do konce roku dokončena oprava 6
bytů (3 mil. Kč), opravy 16 balkónů by‑
tových domů (800 tis. Kč) a celá řada
větších či menších prací na budovách
v majetku města (2,8 mil.).
Věříme, že vynaložené prostředky
a úsilí bude v našem městě znát.
Ing. Marek Poledníček,
místostarosta Ostrova
www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz
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III. MEZINÁRODNÍ HISTORICKÉ SYMPOZIUM V OSTROVĚ ODKRYJE
DALŠÍ BÍLÁ MÍSTA V HISTORII OSTROVA A JEHO OKOLÍ

Historie je rodinným stříbrem kaž‑
dého města. Ta ostrovská je tak boha‑
tá, že se jí již po třetí bude věnovat his‑
torické sympozium, tentokrát na téma
„Šlikové známí i neznámí a jejich vliv
na dějiny světového peněžnictví“.
Sympozium se uskuteční 27.
a 28. 9. 2019 od 9.00 hod. V zastupitel‑
ském sále ostrovského zámku se sejdou
historici a archiváři nejen z České re‑
publiky, ale také z Německa, Rakouska
a Francie, aby opět doplnili bílá místa
z historie Ostrovska a západního Kruš‑
nohoří. Letošní téma bylo vybráno
s ohledem na významná výročí. Před
450 lety se na ostrovském zámku na‑
rodil Jáchym Ondřej Šlik, významná
osobnost 17. století a jeden z hlavních
vůdců stavovského povstání, který byl
21. června 1621 popraven na Staro‑
městském náměstí v Praze. Neméně dů‑
ležitou osobností byl Štěpán Šlik, který
před 500 lety začal s ražbou jáchymov‑
ských tolarů. Kromě představení těch‑
to významných osobností si klademe
rovněž za cíl vysvětlit vliv tohoto rodu
na dějiny světového peněžnictví a před‑
stavit finančnictví i dalších významných

rodů žijících na ostrovském zámku.
V úvodu sympozia bude představen
sborník přednášek z loňského meziná‑
rodního sympozia na téma „Význam‑
né ženy Ostrova (Schlackenwerthu)“.
V rámci programu se uskuteční také
slavnostní koncert ve dvoraně zámku
Ostrov dne 27. 9. 2019 od 19.30 hod.,
nazvaný Perly baroka. Prostor dvora‑
ny se rozezní díly barokních mistrů
v podání předních českých umělců.
Sopranistka Karolína Žmo‑
líková, cembalistka Micha‑
ela Káčerková a hobojista
Jan Thuri jsou uznávanými
sólisty ve svých oborech
a pravidelně účinkují na
významných
hudebních
scénách u nás i v zahraničí.
V programu zazní virtuózní
sonáty a árie J. S. Bacha, G. F.
Händela, A. Vivaldiho a dal‑
ších autorů.
Město Ostrov je pro ko‑
nání sympozia místem na‑
nejvýš povolaným, vždyť
po několik staletí se zde
často potkávaly osobnosti,
které spoluvytvářely dějiny
střední Evropy. Záštitu nad
akcí převzali místopředseda
Senátu PČR Ing. Jan Horník
a hejtmanka Karlovarského
kraje Mgr. Jana Mračková
Vildumetzová. Rádi bychom
touto cestou poděkovali za

finanční podporu Karlovarskému kra‑
ji a firmám Panattoni Czech Republic
Development, s. r. o., WITTE ACCESS
TECHNOLOGY, s. r. o., Elektro S – Ště‑
pánek, s. r. o., Marius Pedersen, a. s.,
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.,
Léčebné lázně Jáchymov, a. s., a za orga‑
nizační pomoc Nadaci St. Joachim.
Podrobné informace najdete na
webu www.toskanci.cz.
MěÚ Ostrov

INZERCE

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA
MĚSTA V MĚSÍCI ČERVENCI
- RM schválila uzavření veřejnopráv‑
ní smlouvy o poskytnutí individuální
dotace z rozpočtu města Ostrov ve
výši 25.000 Kč organizaci Oblastní cha‑
rita Ostrov, IČ 49753185, se sídlem Li‑
dická 1036, 363 01 Ostrov, na úhradu
provozních nákladů spojených s pro‑
vozem potravinové banky Charity Os‑
trov pro rok 2019.
- RM schválila uzavření „Smlouvy
o výpůjčce a darování“ darování do‑
mácích kompostérů dle dotačních
podmínek s evidovanými žadateli.
- RM doporučila ZM schválit po‑
skytnutí individuální dotace z roz‑
počtu města Ostrov na rok 2019 ve
výši 30.000 Kč spolu s veřejnoprávní
4
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smlouvou na obnovu Horního hradu
v roce 2019 pro Horní hrad, o. p. s.,
se sídlem Horní hrad 1, Ostrov, PSČ
36301, IČO 263557521.
- RM na základě provedeného hod‑
nocení podaných nabídek na výběr
zhotovitele stavby, dle kritéria nejnižší
nabídková cena, schválila pořadí nabí‑
dek dle návrhu hodnotící komise a při‑
dělila veřejnou zakázku na realizaci
stavby „ZATEPLENÍ OBJEKTU č. p. 1323
a 1324, ulice Družební, Ostrov“, ucha‑
zeči ŠU‑STR, s. r. o., Havlíčkova 1777/27,
350 02 Cheb, IČO 252 44 833 s nabíd‑
kovou cenou 6.659 000 Kč bez DPH,
tj. 7.657.850 vč. DPH.
MěÚ Ostrov

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

RYchle
DO bře
L evně
tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940

AKTUALITY

MĚSTO INFORMUJE O KONÁNÍ BESED NA
TÉMA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
Besedy se uskuteční dne 3. září 2019
u příležitosti slavnostního otevření
dvou nových Center duševního zdra‑
ví, v Karlových Varech a v Chebu. Akce
se konají pod záštitou hejtmanky Kar‑
lovarského kraje Mgr. Jany Mračkové
Vildumetzové a svou účast na besedě
přislíbil i ministr zdravotnictví Mgr.
et. Mgr. Adam Vojtěch, MHA. Dalšími
hosty budou Josef Formánek (český
spisovatel a cestovatel) a Petr H. Ba‑
těk (básník, herec, zpěvák). Moderá‑
torem diskuze bude pan Mgr. Martin
Fojtíček (zakladatel společnosti Ledo‑
vec).
Centrum duševního zdraví
V Karlovarském kraji v letošním
roce vznikla díky organizaci FOKUS
Mladá Boleslav z. s. dvě nová Centra
duševního zdraví (CDZ), v Karlových
Varech a v Chebu. Centrum duševní‑
ho zdraví je nový nízkoprahový pr‑
vek v systému péče o lidi s duševním
onemocněním, který je poskytován
jedním multidisciplinárním týmem.
Tento tým poskytuje pomoc jak ve
zdravotní, tak i v sociální oblasti. Tyto
služby jsou klientům poskytovány
zdarma a na základě dobrovolného

POVINNÉ ČIPOVÁNÍ
PSŮ

rozhodnutí.
Multidisciplinární tým CDZ tvoří
psychiatr, psycholog, psychiatrické
a všeobecné sestry, sociální pracov‑
níci, peer konzultanti (člověk s vlastní
zkušeností s duševním onemocně‑
ním) a členem týmu může být i IPS
pracovník (pracovní konzultant).
Základním principem práce je case
management. Case manager vytvoří
s klientem individuální plán, kde si
stanoví cíle, jichž by si klient přál do‑
sáhnout a společně na nich pracují.
Velkou výhodou oproti klasické so‑
ciální rehabilitaci je přítomnost zdra‑
votní péče.
Zdravotní intervence je možné na
rozdíl od klasické ambulatní péče po‑
skytovat v přirozeném prostředí kli‑
enta a v mnohem větší intenzitě. To
je užitečné pro překonání akutních
stavů onemocnění bez nutnosti psy‑
chiatrické hospitalizace a také jejich
předcházení.
Kontakt: FOKUS Mladá Boleslav
z.s., Plzeňská 1445/11, 360 01 Karlovy
Vary, tel. 770 131 275
Provozní doba: 8.00 – 16.00 hod.
MěÚ Ostrov

Podle novely veterinárního záko‑
na, kterou Senát ČR schválil 16. srp‑
na 2017, vzniká majitelům psů povinnost
čipování od 1. ledna 2020, k tomuto datu
tedy budou muset být všichni psi čipo‑
váni. U štěňat bude muset být povinnost
čipovat splněna nejpozději s prvním
očkováním proti vzteklině, tedy nejdéle
do půl roku věku. Bez čipu nebude mož‑
né nechat psa očkovat. Tato povinnost
se netýká psů, kteří byli označeni teto‑
váním před 3. červencem 2011. V ČR je
zároveň očkování proti vzteklině u psů
povinné. Každý nenačipovaný pes od
tohoto data bude považován za neočko‑
vaného.
Čipování psa má zároveň velké vý‑
hody zejména při ztrátě psa. V tomto
případě je ale důležité si zkontrolovat,
zdali čip byl evidován v některém z re‑
gistrů. Bez registrace čipu není možné
podle čísla čipu psa dohledat majitele.
Městský psí útulek Bety bude vydá‑
vat psy pouze čipované s řádnou re‑
gistrací. Toto opatření, jak doufáme,
pomůže ještě rychlejšímu návratu
ztracených psů zpět jejich majitelům.
Hana Šimková,
člen komise pro životní prostředí

HLEDÁME MATERIÁLY PRO MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ
OSTROVSKÉHO MĚSÍČNÍKU
V rámci vyhlášeného Roku svobody
a u příležitosti 30. výročí Sametové revolu‑
ce připravujeme mimořádné číslo Ostrov‑
ského měsíčníku. Rádi bychom poskytli
prostor uceleným informacím, fotografiím

i vašim vzpomínkám. Věříme, že tak vznik‑
ne materiál, který si ponecháte na památ‑
ku. Proto se na vás obracíme s prosbou,
abyste se s námi o své archivní materiály
či vzpomínky podělili. V případě, že nám

budete ochotni něco nabídnout, kontak‑
tujte nás emailem na pr@ostrov.cz nebo
telefonicky na tel. 354 224 880.
Ing. Marek Poledníček,
místostarosta Ostrova
INZERCE

CENA ŽÁKOVSKÝCH JÍDEL

HELP FINANCIAL s.r.o.

platný od 1. září 2019
Cena

Půjčíme Vám

Žáci 3 — 6 let

Menu

25 Kč

Žáci 7 —10 let

Menu

27 Kč

Žáci 11— 14 let

Menu

29 Kč

Žáci 15 a více let

Menu

31 Kč

Volejte obchodního zástupce

Zeleninový salát — 100 g

14 Kč

Mobil: 727 895 461

Ovocný salát — 100 g

14 Kč

od 5 do 50.000,- Kč
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ZÁZNAMY MĚSTSKÉ POLICIE OSTROV ZA ČERVENEC
I králík může zachránit život
12. 7. 2019 po jedné hodině odpoled‑
ní přijala hlídka MP neobvyklou žádost
od Policie ČR, která hledá ženu bydlící
na území města Ostrov a jedinou indicií
bylo to, že chová větší množství králíků.
Žena totiž na svém facebookovém účtu
zveřejnila příspěvek, z kterého bylo patr‑
né, že si chce ublížit. Strážníci díky místní
znalosti zjistili, kde žena bydlí a okamžitě
vyjeli na místo jejího bydliště, kde tuto
ženu vypátrali. Žena byla velice rozru‑
šená, ale v pořádku. Strážníkům uvedla,
že jde o nedorozumění, že celá věc byla
psána formou žertu. Poté, co se strážníci,
policisté i záchranáři „pobavili“, byla žena
převezena k dalšímu vyšetření.
Těžké zranění
15. 7. 2019 v 8.50 hod. místního času
hlídka řešila závažné oznámení občana
s tím, že se na Mírovém náměstí na‑
chází zraněný muž, který ztratil rovno‑
váhu a upadl na zem. Zřejmě si tímto
pádem způsobil krvácející zranění na
hlavě. Hlídka na místě pomohla s po‑
skytnutím první pomoci při resuscitaci
a uložení do stabilizované polohy těžce
zraněného. Muž bohužel nereagoval

na žádné podněty. Následně na místo
dorazila RZS a muže si převzala do své
péče. Pro závažnost zranění byl k přípa‑
du přivolán vrtulník, který muže trans‑
portoval do Fakultní nemocnice v Plzni.
Tak zase nebudeme vonět
21. 7. 2019 v dopoledních hodinách
řešila hlídka MP nezákonný prodej
u obchodního centra v Severní ulici. Na
místě se nacházel muž, který nabízel nic
netušícím lidem parfémy a nefunkční
hodinky. Podle sdělení jednoho z ozna‑
movatelů zkoušel muž prodejní techni‑
ku ve stylu „kamarád“. Nejdříve s lidmi
navázal slovní kontakt, poté je požádal
o cigaretku a v tu chvíli začala nabídka
toho nejlepšího zboží skoro zadarmo.
Na hlídku MP však dojem neudělal. Ti
nejen, že od něj nic nekoupili, ale ještě
navíc mu zboží zabavili a společně s ná‑
vrhem na projednání přestupku předali
na správní orgán k projednání.
Dopravní nehoda
Hlídka MP dne 29. 7. 2019 při výkonu
hlídkové činnosti přijela k místu doprav‑
ní nehody dvou osobních vozidel. Na
místě se nacházela jedna zraněná mla‑
dá žena, které byla hlídkou poskytnuta

první pomoc a nasazen krční límec,
protože si dívka stěžovala mimo jiné na
bolest krku. Po příjezdu RZS byla žena
vyšetřena a posléze převezena do ne‑
mocnice v Karlových Varech. Hlídka MP
na místě usměrňovala dopravu do odta‑
hu obou vozidel. Tímto znovu děkujeme
místní nemocnici, která se stará o vyba‑
vení našich zdravotních brašen, které ve
spojení se zdravotním výcvikem, kterým
každoročně strážníci procházejí, jistě při‑
spívají k této, troufnu si říci, profesionální
první pomoci ze strany MP.
Striptýz zdarma
Pár „šťastlivců“ se mohlo kochat po‑
hledem na nahé tělo ženy, která v pravé
poledne 31. 7. 2019 předvedla striptýz
přímo na silnici v Dolním Žďáru. Bohu‑
žel k její smůle pro toto jednání neměli
moc pochopení strážníci a jedinou od‑
měnou, které se jí dostalo, bylo umístění
na protialkoholní záchytce v Sokolově.
SENIOR EXPRES
V měsíci červenec provedeno 250
jízd, službu využilo 128 osob, vybráno
bylo 5.000 Kč.
Ladislav Martínek,
velitel Městské policie Ostrov

INZERCE

VINOTÉKA
VINOFOL

VÍNA PŘÍMO Z VINAŘSTVÍ
DÁRKOVÝ ALKOHOL · CHAMPAGNE
TRVANLIVÉ DELIKATESY

Sudové víno
LITR ZDARMA

platí do 30.9.2019

TESCO

OSTROV

6

OTEVŘENO
PO - NE
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Ke každému
nákupu
nad 300 Kč
lahev vína

VINOFOL Klasik

Platí do
30.9.2019
pouze ve vinotéce
Ostrov, při předložení
tohoto kupónu. Neplatí
pro nákup poukázek.

AKTUALITY

POZVÁNKA NA CYBERSHOW – HACKOVÁNÍ PŘÍMO PŘED OČIMA
NÁVŠTĚVNÍKŮ
Město Ostrov ve spolupráci s Měst‑
skou policií Ostrov a karlovarským
spolkem You connected zve širokou
veřejnost na opravdu zajímavou vzdělá‑
vací akci s názvem CYBERSHOW, která
se bude konat ve čtvrtek 19. 9. 2019 od
17.00 hod. v Domě kultury Ostrov.
Není to jen „obyčejná“ přednáška na
téma čím dál více diskutovaného interne‑
tového bezpečí, ale skutečná Cybershow.
Žádné suché teoretické vysvětlování
pojmů, jakými jsou například keylogger,
ransomware, malware a troubleshooting,
ale skutečná show plná názorných „fyzic‑
kých“ ukázek a hackování v reálném čase,
přímo před očima účastníků akce. Ti se
dozvědí, jaké hrozby a nebezpečí číhají
v online světě a na co si dát pozor.
Co bude na Cybershow k vidění?
Proč jsou nebezpečné volné wifi sítě?
Jak dobře ochránit svou počítačovou
síť? Kolik práce dá hackerovi proniknout
do jejich routeru, počítače či mobilního
telefonu? Proč antivirus nemusí stačit?
Proč a jak by někdo kradl identitu? To
vše vysvětlí a také předvedou přední
odborníci v oblasti kybernetiky – ha‑
cker William Ischanoe a specialista na
internetové bezpečí Roman Kohout.
Vstup na akci je zdarma, je nutné se
přihlásit na stránkách spolku You co‑
nnected. Bez registrace nebude možné
akci navštívit. Přihlašování zde: www.in‑
ternetembezpecne.cz/akce/cybershow/.
Tato akce je součástí vzdělávacího pro‑
jektu Městské policie Ostrov s názvem Os‑
trov kyberšikana, vzdělávání veřejnosti, kte‑
rý byl podpořen Ministerstvem vnitra ČR.
Ladislav Martínek,
velitel Městské policie Ostrov

POZOR NA DĚTI I PO PRÁZDNINÁCH
Děti se vrátily po dvouměsíčních
prázdninách do školních lavic a riziko
dopravních nehod se tak v blízkosti
škol a přechodů pro chodce výrazně
zvyšuje. Děti jsou plné prázdninových
zážitků a mohou být tedy ještě mnoh‑
dy roztržité a neopatrné.
Policisté Karlovarského kraje proto
radí, aby všichni účastníci v silničním
provozu byli, zejména v blízkosti škol‑
ních zařízení a přechodů pro chodce
ve svých městech, zvláště obezřetní.
Rodiče by však měli své děti na

začátek školního roku řádně připravit.
Pozornost by děti měly věnovat zejmé‑
na řádnému přecházení komunika‑
ce či zvolení bezpečné cesty do školy
a domů. Bezpečná cesta nemusí být
nutně ta nejkratší, za to by měla být
co nejbezpečnější. Dítě, které se samo
pohybuje v silničním provozu, by
mělo znát význam dopravních značek
a mělo by vědět, jak správně přecházet
komunikaci. Reflexní prvky jsou nyní
nutnou výbavou každého chodce,
proto myslete na to, aby vaše děti byly

pro ostatní účastníky provozu na po‑
zemních komunikacích viditelné.
V případě, že rodiče své děti do škol
vozí autem, měli by je ve vozidlech vo‑
zit řádně připoutané v autosedačkách.
Také by dále měli myslet zejména na to,
že mají děti vysazovat a pak i nabírat na
straně chodníku, nikoliv ze silnice.
Na závěr bychom vám všem chtěli po‑
přát úspěšný vstup do nového školního
roku bez nehod a dalších karambolů.
nprap. Mgr. Věra Hnátková,
PČR
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7

AKTUALITY

V RASTATTU BYLA OTEVŘENA EXPOZICE VĚNOVANÁ OSTROVU

Jako každoročně přivítal Rastatt v rám‑
ci červencové městské slavnosti delegace
svých partnerských měst (Ostrov, Woking,
Fano, New Britain) a spolku Heimatver‑
band Schlackenwerth. Naše město re‑
prezentovala s pověřením vedení města
delegace vedená zastupitelem Josefem
Železným spolu s kronikářkou Walburgou
Mikešovou, paterem Markem Bonaventu‑
rou Hricem a Zuzanou Železnou (MěÚ).
Toto setkání mělo pro nás letos mi‑
mořádný význam. Město Rastatt ve
spolupráci se spolkem původních
ostrovských obyvatel sdružených ve
spolku Heimatverband Schlackewerth
otevřelo v zrekonstruovaných prosto‑
rách historického Rossiho domu expo‑
zici věnovanou dějinám našeho města.
Přibližuje veřejnosti historii německy
osídleného Schlackenwerthu i pováleč‑
ného Ostrova a vzájemné vztahy jejich
obyvatel. Najdeme zde na poměrně
malém výstavním prostoru množství
informací z dějin našeho města od
počátku po současnost zpracovaných
také za pomoci Zdenky Čepelákové
a kronikářky Walburgy Mikešové. Po‑
zornost je v expozici věnována době
působení Franzisky Sibylly Augusty,
markraběnky bádenské, kdy vzniklo
spojení mezi oběma městy Ostrovem
(Schlackenwerthem) a Rastattem, které
bylo v roce 1991 potvrzeno podepsá‑
ním smlouvy o partnerství. Návštěvníci
zde mohou obdivovat také ostrovský
historický porcelán firmy Pfeiffer und
8
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Löwenstein Schlackenwerth či kroje
pocházející z této oblasti.
Již v roce 1966 se vedení města Rastatt
rozhodlo převzít patronát nad původní‑
mi německými obyvateli Ostrova (Schlac‑
kenwethu), rozptýlenými po roce 1945
po celém německém území, pomáhat jim
udržovat jejich kulturní dědictví a soudrž‑
nost. Listina, potvrzující tento vztah, byla
podepsána 7. června 1969, pamětní list
k 50. výročí této události podepsali letos
v rámci otevření expozice primátor měs‑
ta Rastatt Hans Jürgen Pütsch a předseda
spolku Heimatverband Schlackenwerth
Horst Hippmann. V roce 1992 byla uza‑
vřena Dohoda o spolupráci mezi sdruže‑
ním ostrovských rodáků a Spolkem přátel
města Ostrova. To vše se stalo součástí
převratného procesu otvírání po dese‑
tiletí neprostupné hranice mezi oběma
zeměmi i národy. Vznikla tak možnost
vzájemného setkávání, poznávání a poro‑
zumění. Základy tohoto nového vztahu
budovala řada osobností, jakými byli Her‑
mann Klötzl, předsedové Heimatverband
Schlackenwerth Karl Ruhs a Horst Hipp‑
mann, manželé Fohovi, Oskar Reinwarth,
nezapomenutelný poslední ostrovský du‑
chovní pastýř Rudolf Salzer. Důležitá byla
účinná pomoc ze strany města Rastattu,
od iniciátora patronátu primátora Richar‑
da Kunze a dalších – Franze Josepha Ro‑
thenbillera, Klause‑Eckharda Walkera, až
po Hanse Jürgena Pütsche.
Rastatt se tak stal centrem setkávání
i vydávání mnoha Ostrova se týkajících

historických publikací a statí. Spolek přá‑
tel města Ostrova průběžně dostává vše‑
chen vydaný materiál k doplnění dějin
města, například nově vydané podrobné
Dějiny města Ostrova – Geschichte der
Stadt Schlackenwerth od ostrovského
učitele Josefa Kühnla, vzácné publikace
k historii města od fundované historičky
Anny Marie Renner, monografie mar‑
kraběcího páru Bádenských i barokního
komponisty J. C. F. Fischera a mnoha
dalších spisů. Také vzpomínkové statě
Alfreda Wolfa a Karla Foha. To vše vy‑
tvořilo nedocenitelný podklad pro zpra‑
cování dějin Ostrova a základ odborné
knihovny Spolku přátel města Ostrova.
Město dostalo také část souboru ostrov‑
ského porcelánu a množství fotodoku‑
mentace, rovněž finanční příspěvek na
záchranu Einsiedelnské kaple. Pravidlem
se stala společná setkání obou sdružení
při významných příležitostech města.
Jména někdejších významných ostrov‑
ských osobností, starostů a duchovních
pastýřů zůstala v Ostrově na udržova‑
ných hrobech, zemřelí obyvatelé ostrov‑
ské farnosti zde mají svůj památník. Také
v současné době se setkávají zástupci
katolických farností obou měst hlavně
zásluhou farářů Ralfa Dickerhofa a Mar‑
ka Bonaventury Hrice. Historie města
Ostrova tak dnes tvoří jediný souvisle se
odvíjející proud. Jsou to dějiny jednoho
nevelkého města, ale zároveň jedna ze
součástí velkých dějin Evropy.
Zdeňka Čepeláková

AKTUALITY

ČERVENEC NA LINCE 150
V červenci naše jednotka zasahovala
celkem u 39 událostí, z nichž bylo 17 tech‑
nických pomocí, 8 dopravních nehod, 7
požárů, 3 úniky látek, 2 plané poplachy
a záchrana osob – zvířat. Popadané stro‑
my a větve jsme odstraňovali na silnici
č. 13/I za čerpací stanicí ve směru na Kar‑
lovy Vary (KV), u Krásného Lesa, Stráže
nad Ohří a Boče. Obtížný hmyz v ro‑
dinných domech bylo třeba zlikvidovat
v obci Damice, Kfely, Hroznětín a v domě
s pečovatelskou službou na Hlavní třídě
a v Krušnohorské ulici v Ostrově. V uli‑
cích Krušnohorská, Lidická a Hlavní třída
bylo nutno otevřít byt. K zajištění místa
pro přistání vrtulníku LZS Plzeň jsme byli
vysláni do Jáchymova společně s míst‑
ní jednotkou SDH Jáchymov a dále pak
v Ostrově v Krušnohorské ulici. ZZS Os‑
trov jsme vypomáhali s transportem pa‑
cienta do sanity v Ostrově v Brigádnické
a Kollárově ulici. Společně s jednotkou
SDH Jáchymov jsme spolupracovali při
odstranění technických závady na se‑
dačkové lanovce v Jáchymově a po zpro‑
voznění byly všem osobám poskytnuty
nápoje a dětem drobné hračky a zároveň

proběhla ukázka hasičské techniky.
S jednotkami HZS Karlovy Vary a SDH
Jáchymov jsme zasahovali u dopravní
nehody dvou osobních automobilů v Já‑
chymově a u nehody cyklisty na Popově,
dále s jednotkou HZS KV u dopravních
nehod v Hroznětíně, v KV – Rybářích, na
Velkém Rybníce, na silnici č. 13/I u Da‑
mic, ve Vojkovicích a v Hroznětínské
ulici v Ostrově. Požár pražců na ostrov‑
ském vlakovém nádraží jsme likvidovali
společně s jednotkou HZS SŽDC Cheb,
jež mají ve své správě železniční svršek.
V Karlových Varech, Šmeralově ulici (bý‑
valý pivovar) jsme společně s jednotkami
HZS KV, Sokolov a SDH Stará Role, Tašo‑
vice, Hájek, Nejdek, Nová Role a Chodov
(SO) likvidovali požár pěti zaparkova‑
ných nákladních návěsů. Ve Vojkovicích
podél železniční tratě jsme likvidovali
s jednotkami HZS KV, Toužim, SŽDC
Cheb a SDH Kyselka, Hájek, Jáchymov
a Stružná požár trávy a lesní hrabanky.
V Ostrově v Krušnohorské ulici jsme li‑
kvidovali požár potravin v kastrolu na
sporáku. V Karlových Varech – Draho‑
vicích došlo v bytě k požáru kuchyňské

linky, u kterého zasahovala naše jednot‑
ka společně s jednotkou HZS KV a SDH
Tašovice. V obci Hluboký došlo k požáru
přístřešku se zaparkovaným automo‑
bilem, požár likvidovala naše jednotka
společně s jednotkou HZS KV a SDH
Hájek. V obci Šemnice jsme s jednotkou
HZS KV a SDH Kyselka likvidovali požár
bagru. V ulici Palackého v Ostrově a na
silnici č. 13/I jsme likvidovali uniklou
naftu a olejovou skvrnu v obci Lípa jsme
likvidovali společně s jednotkou SDH
Merklín. K záchraně rorýse a odchy‑
tu neznámého ptáka jsme byli vysláni
do ulic U nemocnice a do obchodního
domu na Jáchymovské ulici. Byli jsme
vysláni k prověření stoupajícího kouře
za bývalou pekárnou v Ostrově, na místě
nebyl potvrzen žádný požár. Dále jsme
byli vysláni k požáru trávy v obci Šem‑
nice s jednotkami HZS KV a SDH Kysel‑
ka, na místě události bylo zjištěno, že se
jedná o kontrolované pálení klestí. Obě
události byly přehodnoceny jako planý
poplach.
Za JSDH Ostrov,

Kuna Milan

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN BĚŽÍ
Projekt MAP II rozvoje vzdělávání
v území ORP Ostrov má za sebou roz‑
jezd a nastartování jeho aktivit.
Projekt je pomyslně rozdělen na dvě
části, MAP II (Místní akční plán) a IMAP
(Implementace Místního akčního plánu).
MAP II se věnuje především povinným
aktualizacím dokumentů zpracovaných
v rámci předcházejícího projektu MAP
I a také vlastní práci pracovních skupin
(PS pro financování, PS rovné příležitosti,
PS čtenářská a PS matematická gramot‑
nost), které mají různorodé obsazení
z řad učitelů, ředitelů škol, zřizovatelů
a rodičů, aby bylo dosaženo širšího roz‑
hledu v celém ORP. Jejich úkolem je se‑
stavit a aktualizovat Roční akční plán,
který mapuje aktivity ve vzdělávání, je‑
jich vývoj a jejich problémy. Na základě
získaných poznatků jsou navrhována
řešení a nové aktivity. Pracovní skupiny
také připravují společná setkání a semi‑
náře pro své kolegy a veřejnost.
IMAP se rozběhl i v aktivitách, jež pří‑
mo šéfují některé ze škol zapojených do

projektu. Pro činnost některých z nich
byly zakoupeny fotoaparáty, notebooky
a 3D tiskárny. V prvním pololetí tohoto
roku byl založen nový žákovský parla‑
ment na ZŠ v Merklíně, probíhala školení
pedagogů pro práci s 3D tiskárnou, byly
vytipovány a postupně jsou mapovány
zajímavé lokality očima žáků pro tvor‑
bu turistického průvodce, učitelé MŠ
mají možnost předávat si své zkušenosti
s prací s dětmi, probíhá intenzivní pří‑
prava na zahájení nácviku uměleckých
představení či besed s autory knih, pravi‑
delně probíhají Kulaté stoly, které pořá‑
dá Orgán sociálně – právní ochrany dětí
OSPOD při MěÚ Ostrov. Nově je schvá‑
lena aktivita na podporu čtenářské gra‑
motnosti, která nahradila aktivitu Men‑
toring, o kterou, bohužel, školy nakonec
neprojevily zájem. Nová aktivita podpoří
výběr a nákup pro žáky zajímavých knih
a zajímavou formou čtení a ověřováním
získaných informací podpoří čtenářskou
gramotnost dětí na 1. stupni ZŠ, součas‑
ně očekává přenos zkušeností s touto

formou práce mezi pedagogy.
Projekt MAP II č. proj. CZ.02. 3. 68/
0.0/0.0/17_047/0009114, financovaný
z Operačního programu Výzkum, vý‑
voj, vzdělávání Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy je realizován od
října 2018, do projektu je zapojeno 14
MŠ a ZŠ, jedna ZUŠ, Městská knihov‑
na Ostrov a Orgán sociálně – právní
ochrany dětí, samozřejmě je počítáno
s účastí veřejnosti.
V novém školním roce budeme
v činnosti naplno pokračovat, rádi by‑
chom uspořádali zajímavé vzdělávací
setkání pro pedagogy a žáky, určitě
se budeme nadále setkávat v rámci
pracovních skupin a také se těšíme
na další spolupráci se všemi školami
a subjekty, se kterými se v projektu po‑
tkáváme a kterým tímto za dosavadní
spolupráci děkujeme.
Více informací můžete získat na
www.mas‑krusnehory.cz.
Simona Aiznerová manažer MAP II
Bc. Lenka Vaňková manažer IMAP
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NA SPŠ OSTROV ROSTOU OSOBNOSTI I TÝMOVÍ HRÁČI

Anna Daňková a Jaroslav Hrubý, vítězové Jaderné maturity

Tým závodníků s RC modely.

Jeden se ani nenadál a po dob‑
rodružných, poučných i pracov‑
ních prázdninách opět usedáme
do školních lavic a stoupáme si
před tabule. Pro cca 200 studen‑
tů prvních ročníků začíná nová
etapa života. Stávající osazenstvo
má však na co navázat. Individu‑
álních úspěchů bylo nespočet,
např. studenti oboru Elektrotech‑
nika si jistě užili peněžních odměn
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z Motivačního programu Prokopa
Diviše, které získali za svou píli i zá‑
jem o obor, kdy stejně jako Anna
Daňková a Jaroslav Hrubý (úspěšní
vítězové Jaderné maturity – 1. a 2.
místo v celorepublikové soutěži
ČEZ v Temelíně) reprezentovali ško‑
lu v různých odborných projektech,
kláních a zároveň vykazovali odpo‑
vídající studijní výsledky. Co se týče
týmové práce, úspěšnými výsledky

Studenti přetvořili Favorit v tohoto krasavce.

se nechlubí jen naši sportovci, ale
i studenti oboru Autotronik a Tech‑
nické lyceum.
Nezapomínáme ani na budoucí
středoškoláky, současné žáky zá‑
kladních škol a jejich rodiče, a proto
je opět zveme na dnes již tradiční
výstavu škol KAM PO ZŠ, která se
uskuteční v prostorách SPŠ Ostrov
ve čtvrtek 3. října 2019 v čase mezi
8.30 – 15.30 hod.
Od září 2018 se každý čtvrtek po
vyučování začali scházet nadšenci
ze třídy AT2 se svým třídním uči‑
telem a mistry odborného výcviku
nad stavebnicí Roadsteru Kaipan 14,
aby naplnili slova výrobce: „Vezměte
jednoho postaršího Favorita, vyku‑
chejte, sloupněte karoserii, přisypte
něco pikantních dílů, to vše vyztužte
rámem a zabalte do nové karoserie
dvousedadlového sporťáku bez dveří
a střechy. Navrch nějaká ta světélka,
chromové ozdůbky, nalijte trochu
benzínu, nastartujte, pomalu zahří‑
vejte při mírném ohni ve válci a pak
si jen vychutnejte jízdu s větrem ve
vlasech“. S radostí konstatujeme dílo se podařilo. Od června v dílnách
stojí červený fešák v plné kráse.
Deset měsíců intenzivní kolektivní
práce, kdy ne vždy šlo vše podle před‑
stav a harmonogramu, kdy docházelo
ne vždy vinou účastníků projektu ke
zdržení. Kluci zažili jak pocit úspěchu,
tak i bezmoci. V zápalu práce na díl‑
ně padla i slova, která by jindy zamr‑
zela - i hádka může být konstruktivní.

PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

přinesl nečekaný úspěch, a to 1. místo.
Další závod Grand Prix Horizont v Os‑
travě přinesl 4. místo, trocha zklamání,
ale 1. cena Pit Stop za zázemí a komu‑
nikaci. Na konec finále v Chemnitz a 2.
místo v rámci mezinárodního hodno‑
cení týmů. A jak vidí soutěž samotní
účastníci? Člence družstva, Kristině
Ševčíkové se líbilo v Ostravě: „Skvělá
organizace, zábava, týmová spoluprá‑
ce na jedničku.“ Chlapci se už nyní těší
na další ročník, soutěž považují za uži‑
tečnou zkušenost a nadšeni jsou nejen
z mezinárodní spolupráce, ale z atmo‑
sféry vůbec, protože i konkurenti si
vzájemně dokázali pomáhat. Student
Vašek Šťástka spolu s Rudolfem Grie‑
sslem si pochvalovali tréninky ve spor‑
tovní hale v Ostrově, ale domnívají se,
že bylo možno dosáhnout lepších vý‑
sledků s novým modelem.
Studenti AT2, L2

Pro některé bylo překvapením zjištění,
že práci je třeba dokončit bez ohledu
na čas, že je třeba být odpovědný za
svůj úkol, protože na jednotlivci zá‑
visí výsledek celku. Vedoucí projektu
Mgr. Ota Šikýř je na své svěřence pyš‑
ný a s výsledkem práce je na výsost
spokojený. Ale co kluci? Míru a Jardu
rozhodně nepřekvapilo, že při práci
se člověk ušpiní a že přijít na kloub
problému chvilku trvá. „K největšímu
zdržení asi došlo při čekání na karo‑
serii, kterou jsme museli odvézt do la‑
kovny v Plzni,“ míní Martin a Vlasta se
připojuje s úvahou, kolik lakoven asi je
v nejbližším okolí. Zdeněk je nadšenec
a přemluvil svého otce, aby vypomohl
s dopravou a stal se sponzorem projek‑
tu. A tak bychom mohli pokračovat,
protože každý z účastníků přispěl ke
kýženému úspěchu. Pro třídního uči‑
tele je nejdůležitější ten fakt, že zdravé

jádro třídy se utužilo a již ví, co zname‑
ná práce v kolektivu, protože to se klu‑
kům bude v pracovním procesu hodit.
Podobné zkušenosti s utužováním
kolektivu a podporou nadšenců má
i Mgr. Vlastimil Sachl, který se spo‑
lu se svou třídou L2 účastnil česko
‑německého projektu pro školy H2A‑
C4SCHOOL – vytrvalostních závodů
RC aut na vodíkový pohon. Podsta‑
tou soutěže je ujet co možná nej‑
delší vzdálenost ve vymezeném čase
s baterií s předem danou kapacitou.
Dvacet týmů soutěžilo jak v národ‑
ních soutěžích, tak v mezinárodním
tandemu, kdy partnerem SPŠ Ostrov
byli studenti z Waldenburgu. V první
řadě studenti museli sestavit model
autíčka, zprovoznit vodíkový pohon
a zajistit dálkové ovládání. První ofici‑
ální trénink se uskutečnil v únoru 2019
v Děčíně. První závod o měsíc později

NA 3. ZŠ CVIČÍ
ŽENY I MALÉ DĚTI
S RODIČI

NOVÁ TĚLOCVIČNA U ZŠ MYSLBEKOVA

V oddíle Sport pro všechny při TJ
Ostrov cvičí rodiče s dětmi na 3. ZŠ
Májová každé úterý od 17.00 hod.
V tomto oddíle se zaměřujeme na
pohybovou aktivitu předškolních
dětí. Kromě cvičení v tělocvičně
jsme pořádali pro veřejnost Dětský
pětiboj, kde děti hravou formou sou‑
těžily o hodnotné ceny. Ale i snaha
se počítala a bez dárku neodcházel
nikdo. Na závěr školního roku děti
z oddílu jako piráti hledaly truhlu
s pokladem. Po splnění mnoha úkolů
nakonec poklad nalezly a na závěr si
všichni spolu opekli špekáčky.
V oddíle cvičí také ženy v pondě‑
lí a ve čtvrtek od 19.00 hod. Cvičí
různá posilovací cvičení, ale také se
„hubne do plavek“. Máme k dispozici
moderní cvičební pomůcky a pro‑
školené cvičitelky.
Po prázdninách se těšíme na všech‑
ny, kdo si s námi budou chtít zacvi‑
čit. Děti s rodiči začínají už 10. září
a ženy 9. září. Informace na www.
tjostrov.cz.
Vlasta Lukášová,
předsedkyně oddílu SPV

A je tu září. Prázdniny jsou za námi
a začíná školní rok 2019/2020, jehož
úvod bude navždy spojen s dostavbou
dlouho požadované druhé tělocvičny,
ve které začne výuka pravděpodobně
už v říjnu. Zájemce o sportovní vyžití
určitě potěší skutečnost, že bude nová
tělocvična, podobně jako ta stará, k dis‑
pozici nejen žákům, ale také veřejnosti.
Podmínky včetně cen pronájmu na‑
jdete na internetových stránkách školy
www.zsamsostrov.cz (termín si může‑
te už nyní rezervovat v sekretariátu na
telefonním čísle 777 661 337).
Zprovoznění druhé tělocvičny bude
mít zásadní vliv na rozvrh hodin a žáci již
nebudou muset cvičit brzy ráno či v po‑
zdních odpoledních hodinách. Po mno‑
ha letech bude moci tělocvičnu využívat
školní družina a žákům budou nabídnu‑
ty zájmové kroužky. Jsme moc rádi, že
dalo vedení města výstavbě tělocvičny

zelenou, a budeme doufat, že se podaří
v dohledné době vyhovět dalším dvěma
našim mnohaletým požadavkům, který‑
mi jsou vybudování samostatného pavi‑
lonu pro školní družinu (v současnosti je
cca 180 dětí v sedmi odděleních družiny
v odpoledních hodinách ve stejných
místnostech, kde probíhalo vyučování,
což komplikuje nejen provoz družiny,
ale i práci učitelek, které zde dopoledne
učí žáky) a rekonstrukce žákovské dílny,
ve které jsou nevyhovující podmínky
pro vzdělávání žáků.
Do nového školního roku přeji všem
dětem nejen brzké dokončení výstav‑
by tělocvičny, ale především hodně
úspěchů, radosti a dobré nálady v ce‑
lém jeho průběhu, učitelům přeji pilné
a vnímavé žáky, pevné nervy a aby jim
jejich práce přinášela radost.
Mgr. Martin Fous,
ředitel školy
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DĚTSKÁ BURZA

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

Ve spolupráci s Domem kultury
v Ostrově pořádáme oblíbenou Pod‑
zimní dětskou burzu vše pro děti od
0 do 12 let (oblečení, hračky, kočárky,
autosedačky apod.).
Prodej se uskuteční v sobotu 18. říj‑
na od 10.00 do 16.00 hod v prvním pa‑
tře Domu kultury Ostrov.
Číslo prodávajícího a další informace ob‑
držíte na e‑mailu detskaburza@centrum.cz.
Dáša Machková

Kalendář veřejných turistických akcí
v září 2019
07. 9. 2019
Povodí Mže: Stříbro –
Kladruby - Stříbro
14. 9. 2019
Český les: Ke středu
Evropy a na vrchol Dyleně
21. 9. 2019
Doupovské
hory:
Úhošť – vrch mezi Kadaní a Kláštercem
nad Ohří
28. 9. 2019 Krušné hory: Okolím
přehrady Fláje

Bližší informace (doba odjezdu,
počet km, org. propozice) budou
k dispozici vždy od středy pro příslušný
sobotní termín ve vitríně KČT na
Mírovém náměstí u autobusové
zastávky na Karlovy Vary. Bližší údaje
jsou na internetové adrese: www.
kctkvary.cz.
RNDr. František Wohlmuth,
předseda KČT Slovan Karlovy Vary

PROGRAM LETOHRÁDKU OSTROV NA ZÁŘÍ
AKTUÁLNÍ VÝSTAVY:
21. 6.–6. 10. 2019
Kateřina Štenclová a Kristýna Šor‑
mová / Otisky vnitřních map
Dvojvýstava malířek dvou genera‑
cí představí dva různé přístupy k ab‑
straktní malbě.
Kateřina Štenclová (1959) se ve
svém díle systematicky zabývá ab‑
straktní malbou, přičemž hlavním vý‑
razovým prostředkem je barva. Barva
je pro Štenclovou nositelem emoce;
autorčiným bytostným způsobem
vyjadřování způsobu prožívání světa,
kdy konkrétní abstrakci aktualizuje,
částečně zpochybňuje a relativizuje,
a to tím, že ji ve svých kompozicích
propojuje s prchavým dojmem a vý‑
razným gestem.
Mladá malířka Kristýna Šormová
(1985) vychází ve své tvorbě přede‑
vším ze svých vlastních intimních
prožitků, přičemž inspirací je jí vše, co
jí obklopuje, ať již je to příroda nebo
prostor ateliéru. Její malby vznikají
intuitivně. Důležitá je pro Šormovou

práce s barvou, kterou používá expre‑
sivně. Od malby širokým štětcem v po‑
slední době dospěla k malbě rukama,
což jí umožňuje mnohem intenzívněji
zapojit své tělo do tvůrčího procesu.
Dochází tak k silnějšímu prožitku mal‑
by.
Výstava Otisky vnitřních map je
druhou společnou výstavou Kateřiny
Štenclové a Kristýny Šormové. V díle
obou autorek lze sledovat podobná
témata v tvorbě (práce s barvou, svět‑
lem, prostorem), nicméně každá au‑
torka je zpracovává jiným způsobem.
Odlišnými výtvarnými prostředky do‑
chází k různým estetickým a vizuálním
závěrům. Jejich díla jsou tak vystavena
v určitém souznění, ale i v menším či
větším kontrastu.
Markéta Váradiová / Aby se viditel‑
né stalo zjevným
Markéta Váradiová v rámci site specific výstavy Aby se neviditelné
stalo zjevným představuje své zrca‑
dlové a skleněné prostorové insta‑
lace a objekty vytvořené speciálně

pro přízemní prostor ostrovského le‑
tohrádku. Výstava je inspirovaná 17.
stoletím a jeho pojetím fenoménu
zrcadel a zrcadlení, kdy se do popředí
zájmu dostalo iluzivní umění, vyná‑
lezy optických přístrojů a současně
s tím i propojení zrcadel a labyrintů.
Pro svou tvorbu a vyjádření Marké‑
ta Váradiová využívá několika médií.
Věnuje se malbě, konceptuálnímu
umění, vytváření objektů a instalací,
sochařství, designu a okrajově i foto‑
grafii. Ve finální práci s výstavním pro‑
storem často vyvstává před zrakem
diváka čistá geometrie jako forma mi‑
nimalismu.
STÁLÉ EXPOZICE:
Sbírka porcelánu Střední umělecko‑
průmyslové školy Karlovy Vary
Stálá expozice unikátní sbírky porce‑
lánu ze Střední uměleckoprůmyslové
školy v Karlových Varech mapuje ob‑
dobí od počátků 19. století do 2. polo‑
viny 20. století.
Zdeňka Bílková,
vedoucí kurátorka

od 16. září: Po - Pá 8.00 - 20.00 hod.
PROVOZ SPORTOVNÍHO AREÁLU
Po – Pá: 8.00 - 20.00 hod., So – Ne:
10.00 - 20.00 hod.
PROVOZ ZIMNÍHO STADIONU
OSTROV
Po – Ne: 8.00 - 20.00 hod.
Termíny veřejného bruslení budou
vybrány dle aktuálního rozpisu ledové
plochy. Rozpis bude k dispozici vždy na

nástěnce zimního stadionu, na webu
MDDM a FB.
KONTAKTY
informace:
736 505 681;
akce:
736 505 684,
zájmová
činnost:
731 615 657; doprava, ubytování:
736 505 683; zimní stadion: 601 089 332;
ekonomický úsek: 736 505 685
www.mddmostrov.cz
MDDM OSTROV

MDDM OSTROV
ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ
Hlavní vlna zápisu proběhne od 2.
do 13. září. Přihlašovat se můžete on‑
line na webu domu dětí nebo ve všed‑
ní dny od 8.00 do 18.00 hod. v našich
kancelářích. Do zájmových útvarů je
možné se přihlásit i po hlavním termí‑
nu v průběhu celého roku.
PROVOZ BUDOVY MDDM
2. - 13. září: Po - Pá 8.00 - 18.00 hod.
12
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PŘIJĎTE SI ZACVIČIT JÓGU
Oblastní charita Ostrov vám nabízí
možnost zúčastňovat se v rámci dob‑
rovolnické aktivity „Jóga pro každého“
od 10. 9. 2019, prozatím každé úterý
od 18.00 hod. Cvičit se bude v prosto‑
rách Klubovny v objektu bývalé Měst‑
ské knihovny, Lidická 1036, 363 01
OSTROV (hlavním vchodem z ulice).

Co vás všechno čeká? Cviky zaměřené
proti bolestem v zádech, ale také na
posílení krční, hrudní a bederní páte‑
ře, dechové cvičení, relaxace - úžasné
uvolnění těla a mysli. S sebou je třeba
si vzít karimatku nebo deku, tepláky
a teplé ponožky.
Mgr. Tomáš Fexa

SETKÁNÍ BÝVALÝCH
ZAMĚSTNANCŮ OD
PRIOR
Přijměte pozvání na přátelské setkání všech
bývalých zaměstnanců OD Prior, které se
uskuteční v sobotu 21. září od 16.00 hod. Mís‑
tem konání bude restaurace Atlantis.
Vojtěch Písačka

SOKOL – VAŠE ODEZVA?

Prázdniny školním dětem utekly „jako
voda“, i když letos té vody v řekách bylo
pomálu. Je tu září, opět začíná školní rok
a s ním i rozmýšlení, jak budou děti trávit
volný čas, co si z nabízených tělovýchov‑
ných a zájmových činností vybrat. Je
možné si zvolit jeden i více kroužků, ale
nikdy by mezi nimi neměl chybět orga‑
nizovaný pohyb, zvláště dnes, kdy jsme
často upozorňováni heslem: Hýbejme
se! A proto znovu navazuji na minulý člá‑
nek Sonda do ostrovské duše, kdy jsem
chtěla připomenout veřejnosti tradiční
sokolsko‑tělovýchovnou jednotu a za‑
ložit tu první sokolský oddíl, sestavený
z mladších žákyň (1., 2. a 3. třídy).
Nabízíme jim všestranný pohyb v tě‑
locvičně i na hřišti na jednoduchých
nářadích, cvičení s míči, švihadly, zá‑
vodivé hry i vše pro správné držení
těla, posilování svalů, pohyblivost,

kultivovanou chůzi a taneční krok.
Bude toho mnohem více, hodina od
hodiny. Půjde také o rozvíjení osob‑
ních vlastností, jako jsou chuť něco
dokázat, vůle a vytrvalost, zodpověd‑
nost a sociální aspekty: dobře se cítit
v kolektivu ostatních, chovat se slušně.
Směr, který před více jak sto padesáti
lety nastolil zakladatel Sokola Dr. Mi‑
roslav Tyrš a v jehož duchu sokolové
prokázali mnoho dobrého a stateč‑
ného pro naši zemi. Dodnes jsou tato
měřítka platná, jenom cvičení se zmo‑
dernizovalo.
Rozmyslete si, rodiče, jestli byste vaši
dcerku nesvěřili sokolské jednotě, za‑
tím pro jednu hodinu týdně a za celo‑
roční poplatek 250 Kč. Pokud se naplní
počet pro ustanovení oddílu, začne se
cvičit od října. Kde a kdy se včas dozví‑
te. Nábor žákyň se bude konat formou

letáčků s přihláškou a vaším souhlasem.
Druhá a závažná věc je otázka cvičite‑
lek. Tady velmi apeluji na mladé ženy, kte‑
ré samy cvičily či dodnes někde cvičí, zda
by nepomohly rozvinout práci v začínající
jednotě. Která máte ráda práci s dětmi, jste
kreativní, sama toužíte po pohybu, ráda
uplatňujete své představy, budete vítána.
Začínáme v Ostrově něco, co může
záhy skončit, pokud nebudeme mít (my
staří) následníky. Doufám, věřím je silné
slovo, že se mezi vámi najdou ženy (i uči‑
telky), které hledáme. Věřte, že s naší po‑
mocí vše vyřešíte – a jedna hodina týdně
vám bude i pro vaše zdraví jen k dobru.
Informace najdete od září ve vitríně
Spolku přátel města Ostrova (park Oty
Hofmana, naproti cukrárně na náměstí).
Zdeňka Janischová,
Ing. Vlastimil Baumgärtl,
MUDr. Adéla Baumgärtlová
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UŽ JSTE NĚKDY SLYŠELI DRUMBAND FRANTIŠKA ZEMANA?

Jedním z nejaktivnějších souborů na
Základní umělecké škole je Drumband
Františka Zemana. Založil ho na naší
škole v roce 2005 František Zeman,
jehož jméno dál nese. Dnes ho vede
jeho žák a učitel hry na bicí Petr Tyr.

V současné době vystupují ve složení:
Petr Tyr, Zuzana Křížová, Pavel Hekel,
Martin Kábrt, Robert Abrahám, Lukáš
Tamchyna, Alan Burda, Pavlína Ulov‑
cová, Matěj Hanzlík, Jan Filak a Domi‑
nik Kostka.
V obou svých podobách, jako sou‑
bor hráčů na melodické bicí se zamě‑
řením na latinskoamerickou hudbu
i jako perkusní soubor v pohybu (jak
se soubor zúčastňuje nejrůznějších
průvodů a slavností), je o nich nejen
slyšet, ale jsou slyšet.
V loňském školním roce tak byli
slyšet například na kolonádě na

karlovarském Open ZUŠ (31. 5. 2019)
nebo na karlovarském karnevalu
(1. 6. 2019), na sokolovském čtvrtma‑
ratonu (22. 9.) a nezaháleli ani o prázd‑
ninách, kdy bylo možné je slyšet 23.
a 24. srpna jako doprovodný program
během karlovarského City triatlonu.
Budete‑li mít možnost, určitě si jejich
hraní nenechte ujít. Je pravda, že jejich
hru nelze přeslechnout, ale Drumband
Františka Zemana rozhodně patří k sou‑
borům, jejichž energickou hru je dobré
sledovat i očima. Nejdříve třeba hned
1. září v Chebu na Valdštejnově desítce.
Ondřej Šulc

FESTIVAL OTY HOFMANA ROZPOHYBUJE DĚTI

Podtitul „Žijeme sportem“ berou orga‑
nizátoři letošního 51. dětského filmové‑
ho a televizního festivalu Oty Hofmana
skutečně vážně. I proto se v programu
objeví vedle soutěžních i nesoutěžních
filmů řada doprovodných akcí, které
malé i velké návštěvníky rozpohybují.
V zámeckém parku se tak mohou
všichni těšit na orientační závod, kte‑
rý odstartuje v pondělí 7. října v 17.00
hod. O den později ve stejném čase
si přijdou na své příznivci vodních
hrátek. V plaveckém bazénu jsou při‑
pravené Rodinné hry ve vodě. Závod
koloběžek a kol zpestří festivalové
odpoledne 9. října od 16 hodin u atle‑
tického stadionu. A nakonec Karneval
na ledě se uskuteční 10. října od 14.00
hod. na zimním stadionu.
Letošní festival ovšem připomene
i několik dnes už legendárních pohád‑
kových postaviček!
Káťa a Škubánek
Kdo by neznal malou Káťu a jejího
věrného psíka Škubánka? Ti dva spolu
už léta bydlí v malém domku. Neroz‑
luční kamarádi spolu zažívají mnohá
dobrodružství.
Nebylo by to ale jen tak, aby jim
někdo nezáviděl jejich přátelství. Ško‑
dolibý kocour Luciáš se snaží všemož‑
ným způsobem jejich kamarádství
14
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překazit. Proto do věhlasných psích
závodů v tradičním psím běhu kolem
lesa přihlásí i Škubánka a spolu s dal‑
šími účastníky – favoritem psem Aga‑
rem a Rambem nastraží různé léčky
a překážky. Podaří se je Škubánkovi
zdolat, anebo se pod ním proboří láv‑
ka a spadne rovnou do potoka? Pro
odpověď na tuto otázku si zajděte na
divadelní představení na motivy večer‑
níčku České televize. Je připraveno na
čtvrtek 10. října od 17.00 hod.
Pat a Mat
Obrovskou popularitu si dva nešiko‑
vé určitě zaslouží. A vy se s nimi může‑
te zblízka seznámit na výstavě ve Staré
radnici. Ta začíná už 4. září a potrvá až
do 3. listopadu.
Interaktivní výstava zavede do svě‑
ta dvou pověstně nešikovných kutilů,
pro které není žádná komplikace pře‑
kážkou a své kutění si umí patřičně
užít. Těšit se můžete na animační díl‑
nu s PRAXINOSKOPEM, originální
scény a loutky z oblíbeného večer‑
níčku, či na hernu a fotokoutek „na
návštěvě u Pata a Mata“. Seznámíte
se s historií natáčení večerníčkového
seriálu i s dějinami animace jako ta‑
kové. Malé děti určitě zaujmou mo‑
litanové kostky, ze kterých budou
moci skládat veselé obrázky s Patem

a Matem, starší děti budou moci zúro‑
čit své nabité znalosti z výstavy při luš‑
tění křížovky.
Filmový dobrodruh Karel Zeman
Cesta do pravěku, Vynález zkázy či
Baron Prášil. To je jen zlomek z díla ge‑
niálního režiséra, výtvarníka a animá‑
tora Karla Zemana. Jeho fenoménu je
věnovaná výstava Filmový dobrodruh
Karel Zeman, která bude ve dnech 4.
až 11. října k vidění v předsálí Domu
kultury. Výstava se soustředí jak na
lokální, tak na světový kontext jeho
tvorby. Informace jsou prezentovány
prostřednictvím řady informačních
panelů s texty revidovanými dcerou
Karla Zemana, Ludmilou Zemanovou,
ilustrovanými unikátními dobovými
fotografiemi a snímky z daných filmů.
Cena Ostrovský dudek
Sice není pohádkovou postavičkou,
ale k ostrovskému festivalu už řadu let
neodmyslitelně patří. V loňském roce
oslavil Zlatý dudek, cena za nejlepší
dívčí a chlapecký herecký výkon, čty‑
řicetiny, a protože je to na porceláno‑
vého ptáčka úctyhodný věk, rozhodli
se pořadatelé festivalu dopřát mu za‑
sloužený odpočinek a do služby povo‑
lat mladého dudka, který ho vystřídá.
Nový dudeček se narodil podle návr‑
hu Viktora Chalepy, v atelieru porcelá‑
nu Futuree v Karlových Varech, přímo
z rukou Martina Přibíka. Výstava, ve
dnech 23. září až 11. října představí ve
dvoraně zámku vznik nové ceny „Os‑
trovský dudek“, která je od loňského
roku udělována jako hlavní cena festi‑
valu ve všech kategoriích.
Magdalena Zernerová,
Referent Domu kultury Ostrov
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DIVADLO D5 UVÁDÍ

pohádku
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České televize

KÁŤA A ŠKUBÁNEK
KOCOUR LUCIÁŠ
Lukáš Kunz
Lukáš Klíma

10. října 2019

BULDOK RAMBO

17.00 hod. / divadelní sál DK Ostrov

Lukáš Kofroň

KÁŤA

Tomáš Pospíšil

ŠKUBÁNEK

Dita Zábranská
Zbigniew Kalina
Františka Brzobohatá
Jiří Kohout

Scénář, režie a hudba: ..................................................................Vlastimil Peška
Scéna: .........................................Vlastimil Peška, Zdeněk Grolich, Silvie Jelínková
Loutky a rekvizity: Vlastimil Peška, Zora Šebestová, Dana Veselá, Alena Křížová
Výroba: ..................... Ateliér Divadla Radost v Brně pod vedením Zory Šebestové
Autoři původní p
předlohy:..............................
Josef
Lamkovi,
Libuše
Koutná
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ohy:
oh
y:..
.............................
....
.. Hana
Hana a JJos
oseff L
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www.divadlod5.cz, GSM: 603 338 461
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VOLNÝ ČASAKCÍ
KALENDÁŘ

KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ V OSTROVĚ
DATUM

NÁZEV AKCE

ČAS A MÍSTO KONÁNÍ

POPIS

3. 9. 2019

VOLNÝ TANEC

10.30 – 11.30 hod.
Městská knihovna Ostrov

pohybové aktivity pro každého

4. 9. 2019

RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ

15.30 – 18.00 hod.
Městská knihovna Ostrov

malování antistresových
omalovánek

5. 9. 2019

ROZTANČENÉ LÉTO V OSTROVĚ

16.00 – 20.00 hod.
Mírové náměstí, Ostrov

vystoupení folklorních souborů
různých národností

5. 9. 2019

NICCOLO PAGANINI V ZÁKULISÍ PODRUHÉ

17.00 – 18.30 hod.
Městská knihovna Ostrov

opakování přednášky o slavném
umělci, přednáší: Irena Janečková

6. 9. 2019

SVĚTLO A ÚSMĚV - VERNISÁŽ

17.00 – 18.00 hod.
Městská knihovna Ostrov

slavnostní zahájení výstavy
knižních vazeb Libora Michaláka
a obrazů Richarda Pachmana

v pátek od 15.00 hod.,
v sobotu od 14.00 hod.
Zámecký park Ostrov

zábavná odpoledne pro děti
i dospělé

6. – 7. 9. 2019 LOVE FESTIVAL

9. 9. 2019

DÁMSKÝ KLUB

16.00 – 18.00 hod.
Městská knihovna Ostrov

odpoledne pro dámy

11. 9. 2019

KARETNÍ PODVEČER

16.00 – 18.00 hod.
Městská knihovna Ostrov

herní odpoledne pro dospělé

12. 9. 2019

RAW STRAVA A JEJÍ BLAHODÁRNÝ
VLIV

17.00 – 18.30 hod.
Městská knihovna Ostrov

přednáška

12. 9. 2019

HISTORKY, POVĚSTI A FÁMY ZE STA‑
RÉHO OSTROVA

17.00 – 19.00 hod.
klášterní kostel Zvěstování
Panny Marie

hraná prohlídka chebského divadla
Chaplini

13. 9. 2019

OM CHANTING

17.00 – 18.00 hod.
Městská knihovna Ostrov

společný zpěv mantry OM

14. 9. 2019

DEN OTEVŘENÍ RUDÉ VĚŽE

10.00 - 16-00 hod.,
Rudá věž smrti

odborný výklad a zajímavé expozice

15. 9. 2019

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZÁMKU
OSTROV

10.00 – 15.00 hod.
Zámek Ostrov

poznávací odpoledne pro děti
i dospělé

15. 9. 2019

KOMENTOVANÁ
PROHLÍDKA

14.00 – 15.00 hod.
a 16.00 - 17.00 hod.
Klášterní kostel Zvěstování
Panny Marie

komentovaná prohlídka stálých
expozic Církevní umění západního
Krušnohoří a Zničené kostely na
Karlovarsku

16. 9. 2019

MINIMALISMUS A VAŠE FINANCE

16.30 – 18.00 hod.
Městská knihovna Ostrov

přednáška o vědomém používání
financí

17. 9. 2019

KOKEDAMY

16.30 – 18.00 hod.
Letohrádek Ostrov

výtvarná dílna pro dospělé

19. 9. 2019

ČESKOSLOVENSKÉ LETECTVO 30. LET 17.00 – 18.30 hod.
Městská knihovna Ostrov
ANEB ŽIVOT LETCE 1. REPUBLIKY

19. 9. 2019
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17.00 – 19.00 hod.
Mírové náměstí

přednáška Daniela Švece
XX. ročník mezinárodního
hudebního festivalu zdravotně
postižených s kapelou Tajfun

KALENDÁŘ AKCÍ

17.00 – 19.00 hod.
Dům kultury Ostrov

vzdělávací přednáška, show plná
názorných ukázek

19. 9. 2019

CYBERSHOW

21. 9. 2019

WORKSHOP NA VÝROBU KOSMETIKY Městská knihovna Ostrov

21. 9. 2019

SAMÝ KECY

19.00 – 21.00 hod.
T‑klub Ostrov

putovní festival autorského čtení

22. 9. 2019

UMĚLECKÉ SYMPOZIUM/ TEXTIL
V UMĚNÍ

10.00 – 17.00 hod.
Letohrádek Ostrov

jednodenní prodejní výstava
designérů, výtvarníků a umělců

22. 9. 2019

PRODANÁ NEVĚSTA

19.30 – 21.30 hod.
DK Ostrov - divadelní sál

komická zpěvohra na slova Karla
Sabiny

23. 9. 2019

SCHOPNOSTI – VŠE O ŽIVOTĚ PO
ŽIVOTĚ, VOL. 2

17.00 – 19.00 hod.
Městská knihovna Ostrov

projekce filmu a přednáška Dalibora
Stacha

25. 9. 2019

STARÁ ŘEMESLA

13.00 – 17.00 hod.
Dvorana ostrovského zámku

ukázky technik starých řemesel

25. 9. 2019

JAK NÁS OVLIVŇUJE DATUM NAROZENÍ?

17.00 – 18.30 hod.
Městská knihovna Ostrov

přednáška Ireny Janečkové o vlivu
číslic z data narození na osud člověka

25. 9. 2019

LUBOMÍR BRABEC

17.00 – 19.00 hod.
Klášterní kostel Zvěstování
Panny Marie

kytarový koncert

26. 9. 2019

NÁBOŽENSKÉ MOTIVY V DÍLE
J. R. R. TOLKIENA

17.00 – 18.30 hod.
Městská knihovna Ostrov

přednáška Mgr. Lukáše Bujny
přiblíží duchovní pozadí
Tolkienova díla

27. 9. 2019

OSTROVSKÉ TRHY

10.00 – 17.00 hod.
Dům kultury Ostrov

podzimní trhy - sýry, uzeniny,
koření, oblečení, zákusky, ovoce
a zelenina a další

27. 9. 2019

PERLY BAROKA

19.30 – 21.00 hod.
Dvorana ostrovského zámku

koncert barokních mistrů

27. a 28. 9.
2019

HISTROCIKÉ SYMPOZIUM/ ŠLI‑
III. mezinárodní historické
KOVÉ ZNÁMÍ I NEZNÁMÍ A JEJICH 9.00 - 17.00 hod.
Zámek Ostrov - zastupitelský sál sympozium
VLIV NA DĚJINY SVĚTOVÉHO
PENĚŽNICTVÍ

29. 9. 2019

MICHAELSKÁ POUŤ

29. 9. 2019

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MDDM A EKO‑ 10.00 – 17.00 hod.
MDDM, Ekocentrum
CENTRA

poznávací odpoledne pro děti
i dospělé

1. 9. 2019–
30. 9. 2019

CÍRKEVNÍ UMĚNÍ ZÁPADNÍHO
10.00 – 18.00 hod., STŘ. – NE.
KRUŠNOHOŘÍ A ZNIČENÉ KOSTE‑ klášterní kostel Zvěstování
Panny Marie
LY NA KARLOVARSKU

stálá expozice

4. 9. 2019–
30. 9. 2019

PAT A MAT

13.00 – 17.00 hod. STŘ. - PÁ.,
11.00 – 17.00 hod. SO.-NE.
Stará radnice Ostrov - půda

interaktivní výstava

23. 9. 2019 –
29. 9. 2019

OSTROVSKÁ KOLEJNICE

10.00 – 17.00 hod.
MDDM Ostrov

výstava železničních modelů

9.00 – 12.00 hod.

10.00 – 18.00 hod.
Staré náměstí

workshop Michaely Suché,
na kterém se naučíte vyrábět
kosmetiku

kulturní a společenský program pro
celou rodinu
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KULTURNÍ AKCE

PŘIJĎTE NA
MICHAELSKOU
POUŤ
Milí ostrováci, zveme vás v nedě‑
li 29. září od 10.00 do 17.00 hod. na
tradiční Michaelskou pouť na Starém
náměstí. Přijďte se pobavit s celou
rodinou, vlastnoručně si vyrazit pa‑
mětní minci, vyfotit se v dobovém
kostýmu nebo se potkat s postavou
Jáchyma Ondřeje Šlika, jehož 450. vý‑
ročí narození letos slavíme. Chybět
nebudou ani gastronomické lahůd‑
ky, dobrá muzika, zábava pro děti
a samozřejmě stánky s nejrůznějšími
drobnostmi, kterými můžete potěšit
sebe i své blízké.

DK Ostrov

DĚTSKÉ CENTRUM ŽABIČKA, Z. S.
INFORMUJE

ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
Můžete se opět těšit na kurzy: Cvi‑
čení rodičů s dětmi (od 3 měsíců),
Příprava na školku (od 2 let), První
taneční krůčky (od 2 let), Jóga pro
děti, Malý sportovec, Montessori díl‑
ničky, Znakování s dětmi a mnoho
dalších.

Aktuální rozvrh a celý seznam zá‑
jmových kroužků naleznete na webo‑
vých stránkách či facebooku.
PŘEDPORODNÍ KURZY
Od 10. září začínají další předporod‑
ní kurzy s porodní asistentkou Terezou
Lerch Davídkovou, třetí úterky v měsíci,
vždy od 16.30 hod. do 19.00 hod. V kur‑
zu se dozvíte vše o předporodním ob‑
dobí, porodu a jeho fázích, šestinedělí i
kojení. Naučíte se správně dýchat a do‑
zvíte se také něco o aromaterapii a mu‑
zikoterapii v těhotenství a při porodu.
KONTAKTY
Tel.: 775 57 99 57,
e-mail: info@dczabicka.cz,
www.dczabicka.cz.
Barbora Zavadilová

OSTROVSKÝ RODÁK JÁCHYM ONDŘEJ ŠLIK
Před 450 lety se dne 9. 9.1569 na os‑
trovském zámku ve starobylé luterán‑
ské rodině narodil Jáchym Ondřej Šlik.
Univerzitní vzdělání získal v saské Jeně
a později se stal rektorem jenské uni‑
versity. Několik let působil jako vycho‑
vatel saských princů na drážďanském
dvoře. Jako čelný představitel luteránů
se od roku 1608 angažoval v české sta‑
vovské opozici. V roce 1611 se za vlády
krále Matyáše II. stal královským mar‑
šálkem. Odmítl přijmout Ferdinanda
II. Habsburského za českého krále. Pa‑
třil mezi hlavní vůdce protihabsburské
opozice, stal se jejím hlavním mluvčím.
Jako jeden z třiceti vládnoucích direkto‑
rů navrhoval na český trůn kandidaturu
saského vévody a kurfiřta Jana Jiřího,

kterého osobně velmi dobře znal, neboť
působil na saském dvoře v Drážďanech
jako vychovatel saských princů. Zatím‑
co však roku 1619 o kandidatuře kurfiř‑
ta Jana Jiřího vyjednával v Drážďanech,
byl mezitím v Praze zvolen českým
králem Fridrich Falcký. Po jeho zvolení
se Jáchym Ondřej Šlik stal nejvyšším
sudím a fojtem v Horní Lužici. Po bit‑
vě na Bílé hoře dne 8. 11. 1620 se snažil
řadou dopisů zachránit si nejen život,
ale i rodový majetek. Císařský zemský
komisař a Šlikův vzdálený příbuzný Ka‑
rel I. z Lichtenštejna se snažil Jáchymovi
Ondřejovi pomoci, ale i jeho snaha byla
marná. Císař Ferdinand II. byl nemilo‑
srdný. Jáchym Ondřej Šlik jako první z
českých pánů vystoupil dne 21. 6. 1621

na popravčí lešení na dnešním praž‑
ském Staroměstském náměstí, kde mu
kat Jan Mydlář setnul hlavu a pravou
ruku. Hlava s rukou přes ústa pak byla
pro výstrahu spolu s hlavami dalších
26 popravených českých pánů vystave‑
na na věži Karlova mostu. Po četných
prosbách Šlikovy manželky Ursuly So‑
fie von Oppersdorff a dalších příbuz‑
ných byla hlava Jáchyma Ondřeje Šlika
jako jediného z popravených předána
jeho rodině. Šlikova lebka byla sňata a
s veškerými obřady pohřbena k tělu v
hrobce u sv. Salvátora na Starém Městě
pražském. Tuto hrobku Jáchym Ondřej
Šlik v roce 1613 sám navrhl a vlastním
nákladem nechal vystavět.
Miluše Kobesová

ČÍM VÍC MÁŠ LÁSKY, TÍM LEHČEJI POPUTUJEŠ SVĚTEM
kolik unesete. Klidně i víc. Dva dny
plné přednášek, workshopů, infostán‑
ků, divadla, koncertů a her jsou k tomu
stvořené.

Takto zní jedna z hlavních myšlenek
LOVE FESTIVALU, který poprvé za‑
vítá 6. a 7. září 2019 i do ostrovského
zámeckého parku. Přijďte si nabrat
lásky ve všech možných podobách,
18
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Udělejte si čas a zavítejte na místo
pohody, dobré nálady a souznění, kde:
• si uvědomíte, co a kdo je pro vás
v životě důležitý,
• napomůžeme vám posunout se
ve vztahu,
• objevíte lásku ve všech jejích po‑
dobách,
• poznáte nové lidi a spřátelíte se.

V pestrém programu festivalu si ur‑
čitě vyberete. Ať už jste solitér, hledá‑
te partnera, chcete prohloubit vztahy,
nebo sháníte zábavné povyražení s ce‑
lou rodinou, Love festival je to správné
místo.
Sledujte nás na Facebooku. Program
roste a rozšiřuje se a na FB stránce Love
festivalu najdete nejaktuálnější infor‑
mace. www.lovefestival.cz.
Magdaléna Zernerová,
Referent DK Ostrov

KULTURNÍ AKCE
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MUZEUM KRÁLOVSKÁ MINCOVNA JÁCHYMOV ZVE
28. 9. 2019, přednáška: Ktésifón, za‑
niklé město Perské říše
Ing. Michael Balík, expert Českého
egyptologického ústavu Filozofické
fakulty Univerzity Karlovy v Praze
a předseda České společnosti pro od‑
vlhčování staveb přiblíží rekonstrukci
nejvyšší cihelné klenby na světě.

Jedinou stojící stavbou na místě
Ktésifonu, na břehu Tigridu v bývalé
Mezopotámii, je torzo paláce Tág i ki‑
srá. Ktésifón bylo významné starověké
město Parthské a Sasanovské říše. Ná‑
vrh na rekonstrukci nejvyšší cihelné
klenby světa zpracoval autor přednáš‑
ky ve spolupráci se statiky a obnovu

realizovala AVERS, spol., s. r. o. Meto‑
dika obnovy a ochrany respektovala
významné hodnoty historických kon‑
strukcí a byla provázena řadou prů‑
zkumů. Vše se podařilo a stavba je rea‑
lizována. Začátek v 17. 00.
Lev Havlíček,
PR Muzea Karlovy Vary

kapelou Vítrholc, kombinující autorské
čtení s improvizací a industriální hud‑
bou, a folk
‑punkovým „písničkářem“
schovaným za jménem Sklad by Walda.
„Když za mnou někdo přijde po akci
a řekne, že by nikdy normálně nešel na
autorský čtení, ale že to bylo fakt dobrý,
tak tehdy se to podařilo. Protože jsme
k literatuře třeba někoho fakt přitáhli. To,
že tam vydrží sedět umolousaný kniho‑
molové, už tak nějak předpokládáme,“

popisuje putovní festival jeho zakladatel
Teodor Kravál a dodává: „Jsme něco jako
slam poetry, ale bez té nafouklý bubliny
kolem. Jsme normální spisovatelé, co
přispívají do těch časáků jako Tvar, Host
nebo Weles, a vycházej nám ty sbírky, co
nikdo nečte.“ Zapište si 21. září do svých
diářků jako ten den. Všechno se to sta‑
ne v 19 hod. v T‑klubu v Domě kultury
Ostrov.
Eliška Failová, produkční DK Ostrov

SAMÝ KECY V TÉČKU
Putovní festival autorského čtení Samý
kecy se po roce vrací do Ostrova. Že li‑
teratura nemusí být tichá a nudná, vám
dokáže pětice ostřílených spisovatelů.
Ironické a přímé texty Karla Škrabala, in‑
telektuálně nabité a psychologicky ošet‑
řené básně Josefa Straky, jemné a maz‑
livé texty Alžběty Luňáčkové, opavská
poezie Ondřeje Hložka nebo kolářovsky
spratkovské texty Teodora Kravála. To
vše poprvé doplněno o hudební výstupy
POHLED DO HISTORIE

NESLAVNÉ VÝROČÍ
Dne 1. září si připomínáme nelicho‑
tivé 80. výročí, kdy Německo napadlo
Polsko a v Evropě tak vypukla 2. světo‑
vá válka. Krvavý konflikt, na jehož kon‑
ci byly miliony obětí. Dle dochovaného
jmenného seznamu obětí 2. světové
války padlo nebo se na bojištích ztrati‑
lo 193 mužů z Ostrova. Kromě padlých
a nezvěstných je v soupisu uvedeno i 6
Němců, kteří měli být zastřeleni Čechy
krátce po válce. Následuje 8 jmen lidí,
kteří na konci války spáchali sebevraž‑
du. Můžeme se dočíst i o zemřelých při
odsunu. Uvedeni jsou i ti, kteří nepře‑
žili poválečnou internaci v Nové Roli
a mnozí další. Celkem tak přehled za‑
znamenává 220 jmen válečných obětí.
Prvním padlým mužem z Ostrova
byl Walter Jahn, který bydlel v dnešní
Jáchymovské ulici v č. p. 204. Voják
padl ve Francii 16. ledna 1940. S přibý‑
vajícími válečnými léty úmrtních ozná‑
mení přibývalo. Jestliže za rok 1940
pošta doručila jen 3 smuteční oznáme‑
ní, v dalším roce už pošťák s nelichoti‑
vou zprávou zvonil v 16 rodinách. Nej‑
více obětí si vyžádal rok 1944, kdy na
válečných bojištích zahynulo 66 mužů
z Ostrova. Ostrovští umírali ponejvíce
ve Francii, Rusku a Polsku.
Při pročítání seznamu se vkrádá
otázka, zda je 220 obětí skutečně ko‑
nečné číslo. Určitě není. Vždyť nikde
nejsou uvedeni vězni karlovarského
20
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gestapa, kteří nepřežili nelidské zachá‑
zení v místním zámku, a to dokonce
ještě v době před vypuknutím války.
O počtu obětí tohoto „cvičného lá‑
gru“, který fungoval jen od března do
srpna 1939, dodnes panují nejasnosti.
Podle svědectví bývalého vězně Vác‑
lava Nezbedy a poválečného šetření
mnichovského státního zastupitelství
nepřežilo pobyt na zámku v Ostro‑
vě zhruba 17 vězňů. Mezi prokázané
oběti patří například bratři Schönovi
z Vojkovic či Rudolf Brunner z Nýřan.
Na oltář válečných obětí by měli být
připsáni i dva totálně nasazení Češi,
kteří pracovali v roce 1942 ve zdejší
továrně Teerag. Češi ze starého papí‑
ru vybírali použité potravinové lístky,
které dávali znovu do oběhu. Zvláštní

soud v Chebu je za to odsoudil k tres‑
tu smrti. Rozsudek byl vykonán v Mni‑
chově koncem roku 1942.
Co se stalo například s nepočetnou
židovskou komunitou? Seznam uvá‑
dí, že již v roce 1938 došlo k zavlečení
Siegmunda Löwyho a jeho ženy, kteří
žili v dnešní Husově ulici v č. p. 39. Dal‑
ší osud není znám a manželé jsou tak
uváděni jako nezvěstní. Na stránkách
seznamu už ale chybí spolumajitelka
místní porcelánky Luisa Löwensteino‑
vá a její syn Fritz Erich, kteří byli nej‑
prve v roce 1943 transportováni do
Terezína, aby nakonec v březnu 1944
zahynuli v Osvětimi. Seznam nikde ne‑
uvádí ani mrtvé z místní pobočky kon‑
centračního tábora Flossenbürg. V zá‑
znamech karlovarského krematoria lze

ještě dnes dohledat 7 těchto nacistic‑
kých obětí. O kolika dalších nevíme?
V neposlední řadě by na seznam vá‑
lečných obětí mělo zřejmě přibýt i 19
mrtvých vojáků z odstavených lazaret‑
ních vlaků na nádraží v Ostrově, kteří
byli na konci války pochováni na míst‑
ním hřbitově.
Při stanovení počtu válečných obě‑
tí by jistě mohla napomoci kniha po‑
hřbených na místním hřbitově. Strán‑
ky se záznamy z válečných let však
kdosi z úřední knihy vytrhl. Prostým
součtem se dostáváme k číslu 267
obětí. Ani to však nemusí být konečné
číslo. Nezapomínejme na útrapy války,
nezapomínejme na oběti, díky kterým
dnes můžeme žít v míru.
Ing. Josef Macke

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ

ŠKOLSTVÍ PODLE FILMU
Jistě si pamatujete výrok profeso‑
ra chemie ve filmu Jak svět přichází
o básníky: „Chemii na jedničku umí
pan Bůh, na dvojku já, na trojku paní
ředitelka, možná na čtyřku nejlepší
z vás a na pětku všichni ostatní.“
Podobné měřítko a stupně známko‑
vání měla, za působení dcery mé part‑
nerky na 1. ZŠ v Ostrově, paní učitelka
v matematice a fyzice. Její podpora
nadanějším žákům byla nepřehlédnu‑
telná a ti ostatní, méně zdatní a samo‑
zřejmě někdy zlobící, jako většina nác‑
tiletých, měli smůlu. Vše gradovalo v 8.
a 9. třídě, kdy se její průměr známek
v matematice pohyboval okolo 4,5.
I přes veškeré apelace u pana ředitele

ze strany rodičů, který se mimocho‑
dem vyjádřil, že do vyučovacích me‑
tod a hodnocení žáků učitelky nemíní
zasahovat, neboť postavení vyučující
je neotřesitelné, na konci roku obdrže‑
la na vysvědčení nedostatečnou znám‑
ku. Nic nehodlala vzdát a průběžně
celý rok navštěvovala pravidelně kurzy
doučování. Její hodnocení u doučující
bylo klasifikováno jako dobře. Přesto
v srpnových opravných zkouškách po
hodině a půl zkolabovala a neprospěla.
Měla tedy vychozenou povinnou deví‑
tiletou školní docházku, ale neukonče‑
né základní vzdělání.
Po té následoval „učňák“, nástavba,
jazyková stáž atd., prostě samá práce

a odříkání, ale hlavně ve spolupráci se
schopnými a spravedlivými profesory.
Výsledkem tohoto snažení bylo ukon‑
čené studium na vysoké škole s titulem
Bc. a pouze gravidita a následné naro‑
zení potomka zabránilo dosáhnout na
titul Ing.
Tímto článkem do Ostrovského mě‑
síčníku přispívám proto, abych vzkázal
všem dětem a rodičům, že sny jsou
od toho, aby se plnily a nenechali si
je zničit „neomylnou“ a nespravedlivě
známkující, jakoukoli paní učitelkou.
Je totiž dost dobře možné, že nakonec
dosáhnete vyššího vzdělání, než onen
vyučující pedagog.
Roman Čoudek
SPORT

POZVÁNKA NA TURNAJE
Šipky. To není jenom hospodský fe‑
nomén, ale také regulérní sport. A ten
má ve světě čím dál větší popularitu.
Svědčí o tom televizní přenosy, které
lze živě sledovat i na českých televiz‑
ních stanicích.
I v Ostrově se tento krásný sport těší
čím dál tím většímu zájmu. Klasické
šipky se steelovými hroty, jenž často
vidíte na obrazovkách televize, se do
našeho města ještě nedostaly. V těch
elektronických, softových však máme
v celorepublikové Unii šipek oficiál‑
ně zaregistrovány čtyři místní teamy

a jeden čistě ženský klub. Hned tři
z nich hrají první karlovarskou ligu. Ten
čtvrtý pro změnu svádí boje ve třetí
lize. Ženská liga je v našem kraji pouze
jedna a do nové sezóny s ní ostrovské
holky pod názvem „Šikovnej úlet“ po
prvé vstupují jako vítězky kraje. Na
červnovém MČR v Králíkách dokonce
obsadily vynikající 5. místo.
Již 31. 8. 2019 se tak rozebíhá nová
šipková sezóna a tím i kolotoč míst‑
ních turnajů pod názvem Kolečko Os‑
trov TOP, které se již delší dobu hraje
v krásném prostředí Pivnice Kolečko.

Půjde tak o 5. ročník ostrovské TOPky.
Tentokrát však místní turnaje budou
i celorepublikově propojeny, takže si
na konci celé série můžete přijít i na
celkem slušné finanční odměny. Tur‑
naje budou na programu vždy každý
čtvrtek od 19.00 hod. Na nich pak mů‑
žou ti nejlepší vždy vyhrát nějakou tu
lahodnou cenu anebo nějaký ten peníz
v bonusové hře.
Veškeré informace najdete
na stránkách místního klubu
www.skodiciostrov.cz.
Jan Mrenica
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BADMINTON - MISTROVSTVÍ SVĚTA SENIORŮ

Polské Katowice byly od 4. do 11.
8. 2019 dějištěm IX. Mistrovství světa
seniorů. V druhé největší multifukční
hale v zemi se sešlo 1548 účastníků z
55 zemí světa. Slavnostní zahájení pro‑
běhlo za účasti představitelů světové
badmintonové federace v hudebním
odeonu, kde se uskutečnil koncert

symfonického orchestru s předními
sólisty. V průběhu mistrovství probí‑
halo množství doprovodných progra‑
mů se zaměřením na přiblížení tohoto
sport veřejnosti, s možností shlédnout
zápasy přímo v hale. Za ČR se nomino‑
vala dvacítka hráčů a hráček v katego‑
riích 35 + až 75 +.
Jediným zástupcem za ČR v 70 +
byl Jiří Mácha, člen oddílu badmin‑
tonu TJ Ostrov. Ve dvouhře smolně
skončil před branami druhého kola.
Na čtyřhru, mu bohužel nepřijel stálý
deblový partner a byl mu přidělen iz‑
raelský hráč.
Soupeři byli z Thajska, a to pánové
Seri Chintanaseri a Pramot Khaosa‑
mang (první jmenovaný se stal mis‑
trem světa ve dvouhře). Proti sehrané‑
mu světovému páru byla malá šance
a ve výsledku to bylo osmifinále. Při
troše štěstí a dobrého výkonu, za pří‑
tomnosti deblového partnera z ČR, by
nebylo semifinále nereálné.

Obdivuhodné bylo sledovat nejstarší
asijské hráče, jak vše berou stále velmi
vážně a profesionálně. V jejich řadách
bylo mnoho těch, kteří v době aktiv‑
ní činnosti byli účastníky olympiád a
mnohonásobnými držiteli medailí ze
světových mistrovství. Možnost star‑
tovat na takové akci a proti takovým
borcům, sledovat perfektní práci orga‑
nizátorů, rozhodčích, obdivovat výkony
seniorů, povzbuzování fanoušků, ale i
mnoha četných rodinných příslušníků
z asijských zemích, nejvíce z Indie, stá‑
lo zato a určitě to pro všechny zůstane
jako nezapomenutelná vzpomínka.
Dvě prvenství pro ostrovského bad‑
mintonistu nakonec přece jenom byla.
Byl prvním, kdo za dobu trvání oddílu
od roku 1965 startoval na MS a his‑
toricky prvním reprezentantem ČR,
který se ve své kategorii ze všech pro‑
běhlých MSS zúčastnil.
Jiří Mácha,
za oddíl badmintonu TJ Ostrov

INZERCE

Otevřeli jsme
pro Vás novou
lékárnu Dr.Max
v Ostrově
Jáchymovská 1497
(Kaufland)
Otevírací doba
pondělí–neděle

8.00–20.00

Sleva až
polovina
z doplatku
na recept.
Pro každého.
Každý den.*

* Sleva je poskytována po předložení Karty výhod Dr.Max ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky a vztahuje se na léky a zdravotnické prostředky
hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Nárok na slevu mohou uplatnit držitelé Karty výhod Dr.Max při výdeji léků nebo zdravotnických prostředků
dostupných na lékařský předpis ve všech lékárnách Dr.Max v ČR. Plnou výši slevy nelze poskytnout mj. v případě, že by sleva byla vyšší, než je maximální obchodní
přirážka lékárny, nebo pokud by prodejní cena léku nebo zdravotnického prostředku byla nižší nebo na úrovni nákladů, které Dr.Max vynaložil na jeho pořízení.
Úplná pravidla, jakož i případná oznámení o změnách či ukončení akce, jsou k dispozici v lékárnách Dr.Max a na kartavyhod.drmax.cz.
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VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA

TAJENKA KŘÍŽOVKY
O CENY
Vážení čtenáři,
správné znění tajenky křížovky z minu‑
lého čísla je KDYŽ PÁLÍ SRPEN, BUDE
PÁLIT VÍNO. Z úspěšných luštitelů byl
vylosován pan Miroslav Zvolánek, který
obdrží dvě volné vstupenky na vybrané
představení Domu kultury Ostrov.
Tajenku křížovky z tohoto čísla zašlete nej‑
později do 4. září na: mesicnik@ostrov.cz;
případně doručte do Infocentra v Domu kul‑
tury Ostrov, Mírové náměstí 733, v zalepené
obálce, označené „Ostrovský měsíčník“. Vždy
uveďte celé své jméno a kontakt na vás. Ze
správných odpovědí opět vylosujeme výher‑
ce, který získá vstupenky na některou z kul‑
turních akcí Domu kultury Ostrov. Jméno
výherce zveřejníme v Ostrovském měsíční‑
ku. Redakce měsíčníku vám děkuje za zájem
o křížovku a přeje příjemné chvíle při luštění.
Tvorbu křížovky zajišťuje grafická
společnost Alfasoft, s. r. o.
INZERCE

PRODEJ

vyřazeného
kancelářského nábytku
(stoly, skříně, pracovní desky apod.)
Kontakt:
BPO spol. s r.o., Lidická 1239, Ostrov
Tel.: 353 675 214 nebo 353 675 203
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