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ZAČÍNÁ NOVÝ ŠKOLNÍ ROK. 
V ostrovských školách 

je vše připraveno, 
očekáváni jsou 

i noví prvňáčci.
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SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, 
vážení rodiče, milé děti,

září bývá měsícem, kdy se každý žák 
a student vrací do své školy a absolvent 
s láskou vzpomíná na školu, kterou prá-
vě opustil. Letošní začátek školního roku 
však bude jiný. Jiný pro rodiče, žáky, pe-
dagogy i  ostatní pracovníky škol. Pan-
demie, která nás v  minulých měsících 
postihla, změnila život každého z  nás, 
a ani školy nebyly výjimkou. Naše školy 
prošly jednou z  největších zkoušek ve 
své historii. Prakticky ze dne na den se 
musel změnit systém výuky, na který 
jsme byli po celá desetiletí zvyklí, a pře-
sunul se do virtuální podoby. Učitelé 
přestali mít těsný kontakt s žáky, děti se 
přestaly potkávat se svými spolužáky. 
My rodiče jsme najednou měli celý den 
doma své děti a museli jsme se naučit 
nejen být s nimi a dohlédnout na vypra-
cování zadaných úkolů, ale především 
se z  nás tím okamžikem stali kantoři, 
resp. jejich asistenti. Spoustě z  nás to 

také jednoznačně ukázalo, jak náročná 
je jejich práce a  jaké jsme o  ní možná 
měli zkreslené představy. Věřím, že o to 
víc si jich budeme vážit a budeme jim 
pomáhat. Ani ve školách to už nebude 
takové jako před „vyvítečím“. Byť se na-
řízení, předpisy i doporučení mění rych-
lostí blesku, tak je jasné, že bude nutné 
dodržovat zvýšenou hygienu právě ve 
školách a také že musí být školy připra-
veny i na distanční výuku. Moc bych si 
přál, aby to nebylo potřeba, ale pokud 
to nastane, tak garantuji, že od nás, jako 
zřizovatele, budou mít veškerou pod-
poru. Ale i na tom špatném je třeba hle-
dat pozitiva. Měli bychom využít toho, 
že jsme zvládli pracovat v  digitálním 
prostředí, a tuhle kompetenci bychom 
měli rozvíjet. Jak u žáků, tak u učitelů. Ať 
se nám to líbí, nebo ne, svět bude čím 
dál tím více digitální. A uspěje v něm jen 
ten, kdo tohle prostředí zvládne.

Jan Bureš
Váš starosta

POŘADATELÉ FESTIVALU OTY HOFMANA ŘEŠÍ BEZPEČNOSTNÍ 
OPATŘENÍ, VĚŘÍ ALE, ŽE VŠE ZVLÁDNOU

Situace ohledně nemoci covid-19 
se stále mění, a  jak bude vypadat 
v říjnu, si dnes nikdo netroufne od-
hadnout. Jisté ale je, že celý tým po-
řadatelů Festivalu Oty Hofmana se 
nevzdává, stále pracuje a věří, že le-
tošní ročník bude minimálně stejně 
dobrý jako ty předešlé. Festival začí-
ná v sobotu 10. října.

„Přestože se v  souvislosti s  nemocí 
covid-19 připravuje řada bezpečnost-
ních opatření, věříme, že se festival 
uskuteční, byť za jistých omezení. Proto 
i nadále pokračujeme v jeho přípravě. 
Těší nás důvěra a  podpora sponzorů, 
díky které se můžete těšit na opravdu 

zajímavý program,“ říká místostarosta 
Ostrova a ředitel festivalu Oty Hofma-
na Marek Poledníček.

Bohatý festivalový program letos za-
číná už v sobotu 10. října.

Pro malé diváky je v  rámci oslav 
100  let „kariéry“ Spejbla a  Hurvínka 
připraveno v  divadelním sále domu 
kultury od 15. hodin představení Hur-
vínek a cesta do Tramtárie. A program 
prvního festivalového dne ukončí na 
zimním stadionu v Ostrově od 16. ho-
din hokejové utkání HC Olymp a  HC 
Atlantis, ve kterém nepůjde jen o ama-
térské hokejové utkání, nýbrž o  zába-
vu se vším všudy. Těšit se můžete na 

pěvecká vystoupení i  legrační herecké 
dovednosti obou týmů. Za HC Olymp 
totiž hrají jak profesionální kaskadéři 
tak vynikající krasobruslaři i stepařky.

„Bohatý program bude pokračovat 
v neděli na Mírovém náměstí. Na pódiu 
před domem kultury vystoupí Anička 
Slováčková se svým hostem Milanem 
Peroutkou a  hudební program vyvr-
cholí koncertem Petera Nagye s  kape-
lou. Vedle pódia bude již od 15. hodin 
připraven program pro děti. Nedělní 
program zakončí oblíbený ohňostroj. 
Oblíbený lampionový průvod budeme 
muset tentokrát oželet. V podvečerních 
hodinách můžete navštívit T- klub, kde 
se od 18. hodin koná talkshow s  pro-
tagonisty českých pohádek Zdeňkem 
Troškou a  Lucií Vondráčkovou,“ před-
stavuje program zahajovacího víkendu 
Marek Poledníček.

V podobném duchu budou probíhat 
i  další festivalové dny v  Ostrově. Jen 
k nim přibydou soutěžní i nesoutěžní 
filmové projekce a  další doprovodné 
akce. Již dnes se můžete s  komplet-
ním programem festivalu seznámit na 
www.festivalostrov.cz a možné je i za-
koupení vstupenek, neboť právě vstu-
penky na všechny festivalové akce jsou 
již v předprodeji. (kor)

DEN SE STAROSTOU 
DNE 23. 9. 2020
Vážení občané, přijměte pozvání na 
23. 9. 2020, kdy se uskuteční Den se 
starostou.

V  době od 15.00 do 17.00 mohou 
občané přijít za starostou města Ing. 
Janem Burešem se svými podněty, při-
pomínkami a stížnostmi. Rezervace 
termínu není nutná. Stačí se dostavit 
k pracovně starosty do budovy měst-
ského úřadu, Jáchymovská 1.  (red)

http://www.festivalostrov.cz
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PODZIMNÍ ÚKLID – ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ
Akce je naplánována celkem na devět 

etap od 12. 9. 2020 do 7. 11. 2020 a bude 
probíhat vždy v sobotu v dopoledních 
hodinách. Z technických důvodů bu-
dou kontejnery přistaveny v  sobotu 
ráno a odvezeny v sobotu po 12.00.

Velkoobjemové kontejnery jsou ur-
čeny pouze pro objemný odpad z do-
mácností (např. nábytek, koberce, dře-
vo aj.). Kontejnery mohou využívat 
pouze fyzické osoby. Doporučujeme 
odpady rozebrat na menší části (např. 
skříně a  jiný nábytek) a  vložit je do 
kontejneru tak, aby se využil celý jeho 
prostor. Odpady odložené mimo 
kontejner budou posuzovány jako 
nepřípustné zakládání černé sklád-
ky (bude řešeno městskou policií).

Bližší informace naleznete na 
www.ostrov.cz, odbor městských in-
vestic a  správy nebo RK Dospra, RK 
Reba a Ikon.
Kontejnery budou rozmístěny na ob-
vyklých místech:
12. 9. (sobota): Kollárova 1265, Kollárova 
1115–17 (křižovatka Májová x Kollárova), 

Kollárova 1135, Severní 1165–1167, Masa-
rykova 1149 (u tříděného odpadu), Masa-
rykova 782 (u tříděného odpadu), Májová 
1157–1158
19. 9. (sobota): Májová 842 (u tříděného 
odpadu), Májová 890 (křižovatka Májová 
x Borecká), Štúrova (u bývalého bazénku), 
Luční 832, Horská 848 (křižovatka Horská 
x Májová), Borecká 878, Hlavní 1064 (kři-
žovatka Hlavní x U Koupaliště)
26. 9. (sobota): Lokalita pod Křížkem, 
Penzion pro důchodce, zadní Lidická 3x, 
Vančurova za domem 1084, 1083, za At-
lantisem ul. Myslbekova
3. 10. (sobota): Mánesova 955 (u trafosta-
nice), Mánesova 1013, Klicperova 2x, Bri-
gádnická, Lidická naproti BPO, Šafaříkova, 
Nerudova 700-5
10. 10. (sobota): Jáchymovská 1377, Dru-
žební 1323 (u  tříděného odpadu), Jung-
mannova 2x, Jáchymovská 801–4, Smeta-
nova, Družební 1282
17. 10. (sobota): Klášterní areál, Staro-
městská, parkoviště u vjezdu na Staré ná-
městí, Družební 1275, Jáchymovská 201–3, 
Seifertova u MŠ (u tříděného odpadu), Ha-
lasova u čp. 626
24. 10. (sobota): Na Kopci, Studentská x 

Sládkova, Hornická x Nejedlého, Hornická x 
Odborů, Klínovecká 964 (u sousoší), Kruš-
nohorská u č.p. 615, Dukelských hrdinů
31. 10. (sobota): Nad Nádražím, Moři-
čovská 293–1021, Vykmanov (u paneláku, 
rozcestí), Vykmanov (v dolní části), Marol-
tov, Květnová 2x (u  Jednoty, u paneláku), 
Mořičov
7.11. (sobota): Dolní Žďár (u  bývalého 
statku), Horní Žďár (u  trafostanice), Hlu-
boký (u trafa), Hluboký (stará cesta), Kfely 
(za bývalou hospodou), Kfely (u  bus za-
stávky)- zadní, Horní Žďár (u  restaurace 
u Václava)

Pokud někdo z  časových důvodů 
mobilní svoz nevyužije, může odpad 
odevzdat bezplatně od pondělí do so-
boty ve Sběrném dvoře v  ul. Krušno-
horská 792, Ostrov. Nutné předložit 
občanský průkaz.
Sběrný dvůr:
Adresa: Marius Pedersen, a.s., Krušno-
horská 792, Ostrov
Provozní doba: Po – Čt: 7.30 – 11.00 / 
11.30 – 15.30; Pá: 7.30 – 11.00/11.30 – 
15.30 / 16.00 –19.00; So: 7.30 – 12.00

Hana Špičková, vedoucí OMIS

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROSPOTŘEBIČŮ - PODZIM
Svoz nebezpečného odpadu a  elek-

trospotřebičů je součástí podzimního 
úklidu a  bude proveden dle tohoto 
časového harmonogramu. Svoz bude 
proveden pouze osobním předáním 
u  vozidla svozové firmy Marius Pe-
dersen, a. s.

7. 11. 2020 (sobota) – zastávky 
obce:
Kfely (odbočka u  paneláku): 8.00 – 
8.20; Kfely (zastávka cyklotrasy): 8.25 
– 8.45; Hluboký (u trafa): 8.50 – 9.10; 
Horní Žďár (RD za trafem): 9.15 – 9.35; 
Horní Žďár (u „Václava“): 9.40 – 10.00; 

Vykmanov: 10.05 – 10.25
Dolní Žďár (u  autoopravny): 10.30 

– 10.50; Maroltov: 11.00 – 11.20; Květ-
nová (obchod): 11.25 – 11.45; Květno-
vá (panelák): 11.45 – 12.05; Moříčov 
(náměstí): 12.20 – 12.40

Hana Špičková, vedoucí OMIS

PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ NA BIOODPAD – PODZIM
Na podzim budou opět přistaveny 

velkoobjemové kontejnery na bioodpad 
v  níže uvedených lokalitách v  uvede-
ných víkendech. Tyto lokality se osvěd-
čily v čistotě odpadu a odkládají do VOK 
pouze bioodpad a  nic jiného. V  ostat-
ních lokalitách u  rodinných domků či 
u zahrádek byly VOK plné komunálního 
odpadu, ačkoliv na všech stranách ná-
dob bylo napsáno, co do bioodpadu pa-
tří a co nikoliv. Proto v takovýchto mís-
tech kontejnery na bioodpad umísťovat 
nebudeme. Pro všechny nadále platí, že 
je možné odvážet bioodpad do Sběrné-
ho dvora v  Krušnohorské ulici čp. 792 
zcela zdarma.

Do VOK pro bioodpad patří tráva, 

květiny, hlína z  květináčů, drobné vět-
vičky, dřevní štěpky, piliny, rostlinný 
bioodpad z  domácností. Pokud chcete 

odevzdat i větší větve či kmeny stromků, 
je nutné je pokrátit na max. délku 50 cm. 
NE PAŘEZY!!!

Stanoviště VOK datum
zahrádky v Klášterní ulici 2 ks 4. 9. -6. 9. 18. 9. -20. 9. 2. 10. -4. 10. 16. 10. -18. 10. 30. 10. -1. 11. 
zahrádky v ulici U Nemocnice 2 ks 4. 9. -6. 9. 18. 9. -20. 9. 2. 10. -4. 10. 16. 10. -18. 10. 30. 10. -1. 11. 
zahrádky pod Lidlem 11. 9. -13. 9. 25. 9. -27. 9. 9. 10. -1. 10. 23. 10. -25. 10. 6. 11. -8. 11. 
RD v ulici Lesní a okolí 4. 9. -6. 9. 18. 9. -20. 9. 2. 10. -4. 10. 16. 10. -18. 10. 30. 10. -1. 11. 
zahrádky za VaKem 4. 9. -6. 9. 18. 9. -20. 9. 2. 10. -4. 10. 16. 10. -18. 10. 30. 10. -1. 11. 
RD Horní Žďár u čp. 91 11. 9. -13. 9. 25. 9. -27. 9. 9. 10. -1. 10. 23. 10. -25. 10. 6. 11. -8. 11. 
RD Horní Žďár u zrcadla 11. 9. -13. 9. 25. 9. -27. 9. 9. 10. -1. 10. 23. 10. -25. 10. 6. 11. -8. 11. 
zahrádky Smetanova ulice 11. 9. -13. 9. 25. 9. -27. 9. 9. 10. -1. 10. 23. 10. -25. 10. 6. 11. -8. 11. 
zahrádky za Tescem 
(cyklostezka Květnová) za plotem 11. 9. -13. 9. 25. 9. -27. 9. 9. 10. -1. 10. 23. 10. -25. 10. 6. 11. -8. 11. 

Děkujeme, že třídíte a ukládáte bioodpad tam, kam patří, a nezakládáte tzv. 
černé bioskládky.

Za OMIS Petra Niederhafnerová, Tel. 354 224 918

U některých stanovišť budou stát zaměstnanci svozové firmy, kteří budou dohlížet na správnost odevzdaného odpadu. V případě, že občan bude 
chtít odevzdat do kontejneru nesprávný odpad, či ho odložit vedle, bude těmito pracovníky vyzván, aby tak nečinil a tento odpad odvezl na sběrný 
dvůr. Pokud nebude uposlechnuto, bude volána Městská policie. Zároveň bude pořízena fotodokumentace přestupce pro potřeby Městské policie.

http://www.ostrov.cz
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Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov 
 

Oznámení o konání výběrového řízení 
Město Ostrov  

zastoupené Ing. Janem Burešem, starostou města, 
vyhlašuje 

výběrové řízení na obsazení  
 

funkce ředitelky/ředitele 
 

 Domu kultury Ostrov, příspěvková organizace 
 
Bližší informace o výběrovém řízení jsou k dispozici na úřední desce a webových stránkách 
města Ostrov www.ostrov.cz, příp. u vedoucí odboru finančního a školství – Ing. Aleny 
Novotné, Ph.D., tel. 354 224 824. 
 
Lhůta pro doručení přihlášky: do 18. 9. 2020 (včetně) 
 
Místo a způsob podání přihlášky: 

- osobně v podatelně Městského úřadu Ostrov 
- písemně na adresu Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01  Ostrov 
 Ing. Alena Novotná, Ph.D., vedoucí odboru finančního a školství 
- na obálku připište „KONKURS DK - NEOTVÍRAT“ 
- v přihlášce uveďte svoji poštovní a e-mailovou adresu a telefonický kontakt  

DO ŠKOL A ŠKOLEK LETOS MĚSTO INVESTUJE PATNÁCT MILIONŮ KORUN
Pokud se někdo domnívá, že jsou 
během prázdnin budovy škol prázd-
né, ve většině případů se mýlí. Čas 
v  nich ale místo studentů tráví ře-
meslníci a dělníci, kteří opravují, vy-
lepšují a připravují budovy na další 
školní rok. Stejně je tomu i  během 
letošních prázdnin, kdy město na 
tyto práce vyčlenilo dvojnásobek 
částky, kterou utratilo vloni.

„Některé práce jsme mohli kvůli ko-
ronavirové krizi zahájit dříve. Jiné zača-
ly až na začátku prázdnin. Pracuje se ve 
školách i školkách,“ říká starosta města 
Jan Bureš.

Kromě pravidelné průběžné výmal-
by se v  mateřských školách provedla 
rekonstrukce jídelních výtahů, které 
byly téměř v původním stavu.

„Na MŠ Halasova se děti již brzy bu-
dou těšit z  nových herních prvků na 
zahradě a  venkovní učebny. Zároveň 
zde bude ještě v letošním roce prove-
dena kompletní rekonstrukce terasy. 
MŠ Krušnohorská prošla sanací suteré-
nu a následně i vylepšením elektronic-
ké zabezpečovací signalizace v  budo-
vě,“ popisuje Martin Klucho z odboru 
městských investic a  správy (OMIS) 
Městského úřadu Ostrov a pokračuje: 
„V mateřince Palackého byla opravena 
kanalizace, aby již nedocházelo k  vy-
plavení suterénu při přívalovém dešti. 
MŠ Masarykova se pak brzy pochlubí 
opraveným plotem.“

Pracovalo se i na základních školách, 

a  to včetně té umělecké. Na všech 
základních školách byla zahájena in-
vestiční výstavba nových technických 
učeben a zároveň řešení bezbariérové-
ho přístupu a pohybu ve školách.

„I přes tyto nákladné investiční akce 
byla provedena běžná údržba a nutné 
opravy. Na základní škole Masarykova 
se dál pokračovalo v  rekonstrukci sil-
noproudé elektroinstalace. Nyní jsou 
již opraveny tři čtvrtiny elektrorozvo-
dů školy. Dále byla provedena přestav-
ba nevyužívaného prostoru na střižnu 
a  multimediální učebnu televizního 
studia a  ještě v  letošním roce se tady 
provede oprava ochozu školního bazé-
nu,“ pokračuje pracovník OMIS.

Na základní škole v  Májové ulici 
byla provedena rekonstrukce topení. 

Zahájila se postupná výměna dveří 
učeben, které ještě pamatují prarodiče 
dnešních žáků.

„Zároveň probíhá velká rekonstrukce 
tělocvičen, kde vznikne malá nářaďová 
tělocvična s vlysovým povrchem a vel-
ká tělocvična na sálové sporty, jako je 
například oblíbený florbal, volejbal, bas-
ketbal, s pružným polyuretanovým po-
vrchem, který si lidé již mohli vyzkoušet 
v nové tělocvičně na základní škole My-
slbekova,“ dodává Martin Klucho.

Určitou zajímavostí je i oprava školní-
ho bytu, který je velkým benefitem při 
získávání nových a  kvalitních učitelů. 
U této školy se na podzim zahájí výstav-
ba akumulačních nádrží na dešťovou 
vodu, která se bude následně využívat 
na zalévání školních zahrad.

„Tyto nádrže budou postupně vybu-
dovány u  každé školy, školky a  dalších 
objektů města. Jedná se o  projekt na 
zadržování dešťové vody, což nám dává 
smysl, proto se k němu hlásíme,“ dopl-
nil starosta města. Tato akce, spolu s vý-
stavbou technických učeben je spolufi-
nancována z dotačních programů státu 
a Evropské unie.

V  budově základní umělecké školy 
byla zahájena oprava silnoproudé elek-
troinstalace a v budově č. p. 717 došlo 
k odstranění původního a nefunkčního 
odhlučnění a nahrazení novým, odpo-
vídajícím současnosti.

Celkem bylo již letos do oprav škol 
a školek investováno 9,7 milionu korun. 
Na výstavbu učeben technických řeme-
sel cca 6 mil. korun jen v letošním roce 
a dalších 20 mil. v roce 2021

Dalších zhruba 600 000 korun bylo 
vyčleněno na projektové dokumentace 
dalších úprav a také na studii rozšíření 
kapacity umělecké školy. (kor)

Kompletní rekonstrukcí prošly i tělocvičny na ZŠ Májová. 
Školník Jiří Sypták ukazuje malou tělocvičnu, která je již téměř hotová.
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SENIORY V OSTROVĚ HLÍDÁ ANDĚL NA DRÁTĚ, OHLÍDÁ I VÁS
Služba Anděl na drátě je určena osa-
mělým seniorům, kterým může za-
chránit život nebo jim pomoci ve sví-
zelné situaci. Služba je poskytována 
odborem sociálních věcí a zdravotnic-
tví Městského úřadu v Ostrově.

„Jedná se o zapůjčení tísňového tlačítka, 
které slouží k  poskytování terénní služby 
tísňové péče Anděl na drátě. To je registro-
vaná sociální služba, která kromě nonstop 
asistenční tísňové služby dále zajišťuje i Lin-
ku důvěry a bezpečí pro seniory a poradnu 
pro seniory. Pomoc je klientům poskytová-
na 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu, po celý 
kalendářní rok,“ vysvětluje terénní pracov-
nice Marie Marcinková.

Město Ostrov disponuje omezeným 
počtem hodinkových náramků, jejichž 
přidělení není nárokové.

„Zapůjčení je zdarma, klienti si sami 
hradí pouze paušální měsíční poplatek 
ve výši 380 Kč. Na úhradu lze využít pří-
spěvek na péči. Předávání hodinek pro-
bíhá průběžně od září 2019 a  aktuálně 
jsou k  dispozici sedmery hodinky pro 
klienty, kteří by potřebovali pomoc,“ 
doplňuje Kateřina Šplíchalová, vedoucí 
odboru sociálních věcí a  zdravotnictví 
Městského úřadu Ostrov.

Zájemce o službu vyplní „Žádost o za-
řazení do projektu tísňové péče“. K  žá-
dosti je nutné doložit průkaz totožnosti, 
případně průkaz osoby zdravotně po-
stižené (ZTP, ZTP/P). Součástí žádosti je 
i vyjádření obvodního lékaře, popř. další 
doporučení odborného lékaře.

„Další bližší informace i  žádosti jsou 
k dispozici na webových stránkách města 

Ostrov, odboru sociálních věcí a zdravot-
nictví, v záložce Tísňová péče. Informace 
lze získat i  přímo na Městském úřadě 
Ostrov u Marie Marcinkové nebo na te-
lefonních číslech 354 224 858, případně 
725 885 432. Terénní pracovnici lze kontak-
tovat i mailem: mmarcinkova@ostrov.cz,“ 
dodala vedoucí odboru.
Kritéria pro zapůjčení zařízení tísňové 
péče
• Senior – věk 70 +
• Žijící sám v domácnosti
• S  trvalým pobytem v  Ostrově nebo 

jeho částech – Arnoldov, Dolní Žďár, 
Hanušov, Hluboký, Horní Žďár, Kfely, 
Květnová, Moříčov, Maroltov a  Vyk-
manov

• Žadatel souhlasí s provedením sociál-
ního šetření sociálním pracovníkem

• Služba není určená osobám závislým 
na alkoholu ani jiných psychotropních 
látkách a dále osobám s vážným du-
ševním onemocněním (potvrzení je 
součástí lékařské zprávy). (red)

KURZ
TRÉNINK
PAMĚTI 
PRO SENIORY

KURZ
TRÉNINK
PAMĚTI 
PRO SENIORY

KURZ
TRÉNINK
PAMĚTI 
PRO SENIORY

Podpořeno z MPSV 
– soutěž Obec přátelská

seniorům 2020

VSTUP ZDARMA

K účasti je nutné se předem přihlásit.
Rezervace je možná v knihovně na tel. 353 434 300, 773 546 490,
na e-mailové adrese: info@mkostrov.cz nebo webových stránkách 
www.mkostrov.cz

informace ke kurzu na tel. 354 224 859

Lektor:
Ing. Aleš Procházka,

akreditovaný trenér paměti ČSTPMJ

PROGRAM
10 navazujících přednášek na téma boje proti 

zapomínání, zpomalení stárnutí mozku, zlepšení 
paměti, možnosti prevence Alzheimerovy 

nemoci, efektivní učení ve vyšším věku, rozvoj 
kreativity apod., včetně seznámení účastníků 

kurzu s technikami na zlepšení paměti
a procvičení odpřednášených technik, 

zodpovídání dotazů účastníků.

5. 10. 2020
Trénink paměti a prevence Alzheimerovy nemoci. 
Jak zpomalit stárnutí mozku. Jak zvýšit výkon 
mozku a paměti. Krátkodobá paměť – nácvik 
paměťových technik.

12. 10. 2020
Trénink paměti. Senzorická paměť a prostorová 
představivost. Čísla kolem nás, jak si zapamatovat 
PIN, telefon, aj. Jak zrychlit myšlení.

19. 10. 2020
Trénink paměti. Nákupy a běžné věci – jak si 
zapamatovat nákup a věci všedního dne? Paměťo-
vé techniky starých Římanů – LOCI.

26. 10. 2020
Trénink paměti. Jména a obličeje – zapamatování 
a procvičení.

2. 11. 2020
Trénink paměti a cizí jazyky. Verbální paměť. Jak 
se učit snadněji cizí slovíčka.

KDE?
Městská knihovna Ostrov - Oranžerie Václava Havla

vždy v
Pondělí, 10:00 – 12:00

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 
3. VĚKU – STUDIUM PRO 
SENIORY

V  září začíná zimní semestr 
2020/2021 Virtuální Univerzity třetího 
věku! Jste aktivní senior a chcete se stá-
le vzdělávat a dozvídat nové informa-
ce? Pak využijte možnost vzdělávání 
i v pozdějším věku a v pohodlí domova. 
Jedná se o  vzdělávání všeobecné, zá-
jmové a neprofesní. 2x měsíčně se ko-
nají schůzky účastníků, které probíhají 
ve velice přátelském duchu. Účastníci 
předchozího studia na ně docházeli 
s nadšením a na studijní setkání vzpo-
mínají rádi. Po splnění všech studijních 
podmínek bude absolvent pozván na 
slavnostní promoci v  aule České ze-
mědělské univerzity v Praze. Tak nevá-
hejte, začínáme 29. 9., tentokrát je vy-
bráno téma RITUÁLY EVROPSKÝCH 
KRÁLOVSKÝCH RODŮ. Zájemci se 
mohou hlásit přímo v knihovně, tele-
fonicky (353 434 300) nebo e-mailem 
(volfova@mkostrov.cz). Dlouho nevá-
hejte, kapacita je omezena. Studium je 
podporováno městem Ostrov a Mini-
sterstvem práce a sociálních věcí ČR.

Jana Skůrová, MK Ostrov

mailto:mmarcinkova@ostrov.cz
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JAKÝ JE ROZDÍL MEZI VRAKEM A AUTOVRAKEM
V srpnovém čísle Ostrovského měsíč-
níku jsme zveřejnili článek týkající se 
problémů autovraků. Mezi obyvate-
li Ostrova se rozhořela velká debata 
o tom, co je vrak a co autovrak. Proto 
nyní přinášíme vcelku podrobné vy-
světlení velitele Městské policie Ost-
rov Ladislava Martínka.

VRAK je podle zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, silniční vo-
zidlo, které je pro závady v technickém 
stavu zjevně technicky nezpůsobilé 
k  provozu na pozemních komunika-
cích a  obnovení způsobilosti by si vy-
žádalo výměnu, doplnění nebo opravu 
podstatných částí mechanismu nebo 
konstrukce silničního vozidla. Vrakem 
je také silniční vozidlo, které není mož-
né identifikovat prostřednictvím iden-
tifikačního čísla vozidla umístěného na 
karoserii nebo rámu vozidla, za čelním 
sklem nebo na výrobním štítku.

Nově je od 30. dubna 2020 na místních 
komunikacích zakázáno odstavovat vo-
zidla s  více než 6 měsíců „propadlou 

STK“. V  tomto případě majitel vozidla 
také do 2 měsíců musí na „STK“ nebo 
vozidlo odstavit mimo komunikaci. 
V  opačném případě vlastník pozemní 
komunikace vozidlo odtáhne.

Pokud strážník městské policie vyhod-
notí, že vozidlo je vrakem, na sklo vozidla 
vylepí výzvu, aby majitel uvedl vozidlo 
do náležitého stavu, nebo jej ve dvou-
měsíční lhůtě z  komunikace odstranil. 
V  opačném případě město přistupuje 
k odstranění vraku a k jeho předání fir-
mě zajišťující jeho ekologickou likvidaci. 
Samozřejmostí je písemná komunikace 
s majiteli vozidel, v případě nemožnosti 
komunikace dochází ke zveřejnění na 
úřední desce Městského úřadu Ostrov.

AUTOVRAK je dle zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech, „každé úplné nebo ne-
úplné motorové vozidlo, které bylo urče-
no k provozu na pozemních komunika-
cích pro účel přepravy osob, zvířat a věcí 
a stalo se odpadem“. Pokud z vozidla uni-
kají provozní kapaliny, stav vozidla ohro-
žuje životní prostředí či hyzdí estetický 

vzhled města, strážníci i úředníci konají 
v rámci svých pravomocí.

Zákony bohužel jednoznačně nede-
finují, kdy lze vozidlo považovat za vrak 
a kdy ne. Zjednodušeně řečeno - vozidlo 
není vrakem, pokud jej lze ještě opravit. 
Také to, že vozidlo má chybějící SPZ, 
vady na kráse, vypuštěná kola a  např. 
rozbité světlo, ještě nutně neznamená, 
že je vrakem. Proto zákon vždy stanovu-
je určitou lhůtu, aby vlastník takovéhoto 
„vozidla“ provedl nápravu.

Boj s  vraky a  opuštěnými vozidly na 
pozemcích všech měst v  republice je 
během na dlouhou trať. Městská poli-
cie Ostrov i  pracovníci Městského úřa-
du Ostrov v úzké spolupráci situaci řeší, 
monitorují ji a  i díky nedávno přijatým 
změnám v  zákoně již realizovali odtah 
několika opuštěných vozidel, např. mezi 
garážemi v ul. Vančurova a na parkovi-
šti u  fotbalového stadionu. Snahou MP 
Ostrov i MěÚ Ostrov je zbavit se všech 
„vraků“, rychlejší realizaci ale brání lhůty, 
které musíme ze zákona dodržet. (red)

PŘIPRAVENOST STRÁŽNÍKŮ PROVĚŘIL 
NEPOSLUŠNÝ ŘIDIČ, ZLODĚJI I NEMOCNÍ MUŽI

O  tom, že strážníci městské policie 
v  Ostrově znají dobře svůj rajon, se 
přesvědčil neposlušný řidič v Klicpero-
vě ulici. Hlídka provádějící dohled nad 
bezpečností silničního provozu totiž 
jela po Hlavní ulici, kde před hlídku vy-
jel z ulice Tylovy automobil, který byl 
hlídce dobře znám. „Strážníci se proto 
vydali za tímto vozidlem, které před 
křižovatkou ulic Hlavní a  Klicperova 
vjelo na pravý chodník. Ujelo zhru-
ba dvacet metrů a následně odbočilo 
vpravo do ulice Klicperovy. Zanedlou-
ho vozidlo zastavilo a  strážníci ihned 
poznali řidiče, který je v zákazu řízení,“ 
popisuje podivné jednání řidiče velitel 
Městské policie Ostrov Ladislav Martí-
nek s  tím, že na místo byla přivolána 
hlídka státní policie, která si celou věc 
převzala.

O pár dní později si strážníky na po-
moc přivolala pracovnice supermarke-
tu, která v prodejně zachytila zloděje. 
„Na místě jsme zjistili, že muž, který 
kradl, měl komplice v podobě přítelky-
ně, která proti obsluze použila pepřo-
vý sprej,“ pokračuje velitel s tím, že za 
krádež a přestupek proti občanskému 
soužití dostali oba hříšníci tučné po-
kuty.

Další zásah se tentokrát týkal lid-
ského života, a  možná nejen jedno-
ho. Na dispečink městské policie 
bylo přijato telefonické oznámení, že 
v ulici Mánesově vychází kouř z bytu 
staršího muže. Na místo ihned vyjela 
hlídka, která cítila zápach spáleného 
jídla. „Začaly se ozývat požární hlá-
siče, ale nájemník bytu na bouchá-
ní strážníků nereagoval. Strážníci se 
proto rozhodli pro násilný vstup do 
bytu, což bylo rozhodující. Po vy-
kopnutí dveří nalezli staršího muže 
ležícího na zemi,“ sděluje dále Ladi-
slav Martínek s  tím, že do příjezdu 
posádky rychlé záchranné služby za-
jišťovali strážníci první pomoc muži 
a odvětrání bytu.

Trpělivost a znalost města pomohly 
i  v  posledním případu, kdy byl ozná-
men útěk pacienta z  interního oddě-
lení Nemocnice Ostrov. „Vzhledem 
k tomu, že se mělo jednat o pacienta 
trpícího stařeckou demencí, zjistili naši 
strážníci trvalý pobyt pacienta, kde 
provedli kontrolu. U  domu muže na-
lezli a i přes obtížnou komunikaci pána 
přesvědčili k převozu zpět do nemoc-
nice, kde byl předán zdravotnímu per-
sonálu,“ dodal velitel.

HASIČŮM PODĚKOVAL 
HEJTMAN KRAJE

Ostrovští hasiči se podíleli na záchraně 
lidských životů u tragické železniční ne-
hody nedaleko Perninku. K  srážce vlaků 
došlo v  úterý 7. července a při nehodě 
zemřeli dva lidé a dalších 24 jich bylo zra-
něno. Zásah několika hasičských jednotek 
komplikoval nepřístupný terén. I přesto 
odvedli všichni zasahující profesionální 
práci, kterou ocenil i hejtman Karlovar-
ského kraje Petr Kubis. 

„Za pomoc v Perninku jsme od hejtma-
na dostali pamětní list, který byl vydán 
právě jako poděkování za zmíněný nároč-
ný zásah,“ uvedl Milan Kuna z  Jednotky 
Sboru dobrovolných hasičů Ostrov.  (kor)



POZEMKY

Krásné pozemky v srdci přírody  
s komfortem města.

– 27 pozemků
– od 750m2

– cena od 999.000 Kč

LOKALITA

Lokalita „U lesní školky“  
se nachází v severovýchodní části 
města Nová Role na levém břehu 
řeky Rolavy v prostoru mezi  
korytem řeky Rolavy a lesní  
školkou nad Novou Rolí.

tel.: +420 607 257 819

www.ulesniskolky.cz

Nová Role – bydlení 
přírodě na dosah

INZERCE
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VOLNÝ ČAS

MIRÁKL JE VÍC NEŽ TANEC, MIRÁKL JE NÁŠ ŽIVOT,
ŘÍKÁ VEDOUCÍ SKUPINY ANDREA BUREŠOVÁ
Skvělé výkony, cenné medaile, 
náročné tréninky, ale také dobrá 
parta nejen na tanečním parketu. 
To je skupina Mirákl z  Ostrova, 
která se věnuje uměleckým taneč-
ním stylům, jako je současný mo-
derní tanec, jazz dance nebo show 
dance. A protože chce zdejší oddíl 
držet krok s  moderními trendy, 
otvírá se i  novým tanečním sty-
lům, jako je MTV dance, Femme, 
Vogue, street a funky jazz.

„Letos nabídneme i otevřené lekce 
pro děti a  mládež, jež si chtějí při-
jít zatančit na hudbu, která je baví. 
Chybět nebudou ani tik-tok lekce 

nebo dance fitness i  pro dospělé. 
Zároveň skupina ve spolupráci 
s  domem kultury nabídne setkává-
ní v  komunitním centru, kde si ná-
vštěvníci mohou popovídat nejen 
o tanci. Mirákl je totiž víc než tanec, 
Mirákl je náš životní styl,“ říká An-
drea Burešová, vedoucí taneční sku-
piny Mirákl.

Celý oddíl si prošel nelehkým 
jarním obdobím a  po nucené jarní 
přestávce se od května začalo opět 
trénovat. Příprava na nadcházejí-
cí sezonu běžela v  plném proudu 
i o letních prázdninách.

„Měli jsme téměř abstinenční 

příznaky, jak nám tancování a  spo-
lečné trávení volného času chyběly. 
A díky skvělému trenérskému týmu 
jsme se zaměřili jak na technickou 
průpravu, tak na taneční variace 
nejrůznějších tanečních stylů. Na 
konci srpna pak Dům kultury v Ost-
rově, kde má skupina své domovské 
působiště, ožil intenzivním taneč-
ním soustředěním. Všech 80 členů 
skupiny ve třech věkových kategori-
ích pracovalo pod taktovkou taneč-
ních lektorů od nás i  ze zahraničí, 
tak aby byl start do nové sezóny co 
nejefektivnější,“ pokračuje dále ve-
doucí skupiny.

Nikdo z  tanečníků ani jejich tre-
nérů neví, jak bude zmiňovaná nová 
sezona vypadat. Neví se, zda se bu-
dou konat soutěže přesunuté z  jara 
kvůli koronavirové pandemii, neví 
se, zda se budou konat i další pláno-
vané soutěže.

„Tanec pro nás zdaleka nejsou 
jen medaile, ale způsob, jak vyjád-
řit i to, na co slova nestačí. Je proto 
inspirující potkávat se s  tanečníky 
u nás i na mezinárodních soutěžích 
a  sledovat moderní taneční trendy 
naživo. Motivujeme naše taneční-
ky, aby tančili proto, že díky tanci 
mohou být sami sebou a  patřit do 
široké taneční platformy, která drží 
při sobě,“ dodává Andrea Burešová.

Mirákl v  Ostrově působí při zá-
kladní umělecké škole pod vede-
ním Andrey Burešové, přípravnou 
třídu pro nejmladší děti od 3 let 
otevírá trenérka Markéta Vajdíková 
při MDDM v  Ostrově pod názvem 
Taneční hrátky a  Balet. Trenérský 
a  choreografický tým skupiny poté 
dotváří Marta Šafářová a Lucie Bur-
síková (sólové tanečnice skupiny), 
gymnastickou průpravu vede Klára 
Tamchynová. (red)Taneční vystoupení skupiny Mirákl jsou velmi pestrá a zajímavá. (foto archiv skupiny Mirákl)

Nedílnou součástí vystoupení tanečníků Miráklu jsou pestré kostýmy, kterým je v oddíle věnována 
rovněž velká pozornost. (foto archiv skupiny Mirákl)
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BEATOVÉ LETOKRUHY V ZÁMECKÉM PARKU
Velmi zajímavý hudební program 

čeká návštěvníky mikrofestivalu v  os-
trovském zámeckém parku. V  sobotu 
5. září se na zdejším pódiu předsta-
ví několik kapel, které spojuje láska 
k beatové muzice.

„Letos se milovníci beatu mohou 
těšit na opravdu zajímavá seskupení, 
jako jsou legendární Blue Condition, 
Bernard Blues band, Whitesnake revi-
val, Uriah Heep revival, Black moon, 
sbor Cantica nebo Jaroslava Biera 
s Rock a den,“ prozrazuje obsazení le-
tošního ročníku Beatových letokruhů 
Richard Rychlík.

Hudební přehlídka startuje ve 14 ho-
din a pořadatelé věří, že si v programu 
najde každý hudební příznivec to svo-
je. „A pokud by snad někdo chtěl ještě 
něco navíc, tak dostane i to. Bývá totiž 

zvykem, že festival ukončí jam session, 
během které zaznívají opravdu zají-
mavé kousky a skladby,“ dodal Richard 
Rychlík. (kor)

INZERCE

Taneční škola manželů Horákových
pořádá od září 2020 v Karlových Varech a Ostrově

TANEČNÍ KURZY
Alžbětiny Lázně, Vejškovka Ostrov

źzákladní taneční kurzy pro mládež a dospělé
źpokračovací taneční kurzy pro mládež a dospělé
źkdy - od září do prosince 2020
źvíce info a přihlášky ke stažení na  www.d-team.cz

                                            telefon 725357287
                          sarkahorak@atlas.cz

REGIONBEAT SE LETOS KONÁ UŽ PODESÁTÉ
Dvanáct kapel se v polovině září zúčast-

ní tradiční regionální přehlídky Region-
Beat. Hrát se bude na dvou pódiích a jako 
host přijedou Loco Loco z Prahy.

„Letos se jedná o jubilejní desátý ročník, 
který se uskuteční nezvykle na podzim. Na 
jaře jsme ho museli zrušit a nyní se snad vše 
podaří,“ říká Zuzana Janecká z ostrovského 
domu kultury. Přehlídka se koná 19. září 
a  zahájí ji nejmladší generace hudebníků, 
a to konkrétně Rockeři z  II. patra ze ZUŠ 
Ostrov a 4Strings z DDM Karlovy Vary.

„Dále návštěvníci uslyší Zakázanej Pře-
chod (punk Chodov), Prayers in Vain 
(folk metal Plzeň), Já Ještě Nevim (punk 
rock Toužim), Grande Tete (ska rock Láz-
ně Kynžvart) a Funky Terrorist (funk core 

z Chebu). Z Karlových Varů přijedou za-
hrát death metal Pathetic Faith, crossover 
skupina The Rage Machine a hard rock 
kapela Troll,“ pokračuje Zuzana Janecká.

Jako speciální host pak během veče-
ra vystoupí pražská skupina Loco Loco, 
která má za sebou republikové turné 
s kapelou Harlej a v letošním roce ji čeká 
společná tour s  metal-rockovou partou 
Černá. „Druhý host festivalu, Beautiful 
Cafillery ze  Žatce, hraje na Karlovarsku 
poměrně často a má tady i své stálé fa-
noušky,“ dodala pracovnice domu kul-
tury s  tím, že předprodej vstupenek za 
zvýhodněnou cenu 200 korun probíhá 
v  infocentru domu kultury nebo online 
na www.dk-ostrov.cz.  (red)

MALÝ PRINC 
NA STARÉ RADNICI

Kdo by ho neznal malého, zvídavého 
kluka, který zčistajasna doputoval do 
pouště ze své planetky B 612? Každá gene-
race dětí i jejich rodičů se k jeho příběhu 
vrací. A tentokrát mají možnost poznat jej 
nově v úchvatných fotoilustracích výtvar-
nice Elišky Podzimkové. Knihu Malý princ 
od Antoine de Saint Exupéryho, tolikrát 
ohmatanou rodiči i dětmi mnoha genera-
cí, můžete tentokrát poznat ze zcela oje-
dinělého pohledu. Nabízí jej výtvarnice 
Eliška Podzimková, právem označovaná 
za jeden z největších talentů současnosti.

Originální expozice se otevírá v  půd-
ních prostorách Staré radnice od 3. září 
do 31. října. Představí se zde obrázky ze 
stejnojmenné knížky, které Eliška Podzim-
ková připravovala na Islandu. „Koncept 
výstavy je vytvořit kouzelný svět Malého 
prince, který zapůsobí nejen na oči, ale 
i  další lidské smysly. Cílem je především 
odstřihnout návštěvníky od každoden-
nosti a aspoň na chvíli je vrátit do dětství,“ 
prozradila Eliška Podzimková.

Co je na výstavě odlišné a  zasluhující 
pozornost, je možnost zažít magický svět 
fantazie na vlastní kůži, ponořit se do něj 
a zasnít se.

„Fotoilustrace z knížky Malý princ jsou 
však zároveň animované prostřednictvím 
rozšířené reality, technologie známé pod 
zkratkou AR. Stačí si do chytrého telefonu 
stáhnout aplikaci ARTIVIVE, která je vol-
ně ke stažení. Jejím prostřednictvím pak 
návštěvníci jednotlivé obrázky probudí 
k životu. Například obrázek z pilotní ka-
biny letadla se začne hýbat tak, že letadlo 
prolétává krajinou, pilot manévruje a vše 
podkresluje zvuková stopa. Aplikace, po-
mocí které můžete na výstavě ilustrace 
rozpohybovat, je dostupná pro operační 
systémy Android i  iOS,“ říká Iva Floriá-
nová, vedoucí klášterního areálu a  Staré 
radnice, s tím, že výstava Malý princ vtáh-
ne návštěvníky do pohádkového světa 
a i dospělé promění v děti. (kor)
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HRA IQRACE SE ROZJELA

Městská knihovna Ostrov spustila hru 
pro všechny, kdo rádi hledají a mají rádi 
kvízy. Principem IQRace 2.0 je hledání 
kartiček s  QR kódy, které odkazují na 
webovou adresu, jež zobrazí otázku. Po 
správném zodpovězení otázky je uživateli 
přičtena konkrétní bodová hodnota. Hru 
lze hrát i bez chytrého telefonu. U každé-
ho QR kódu je vždy také kód s kombinací 
písmen a čísel, který se dá ručně vepsat do 
systému a  otázku tak získat. V  průběhu 
hry se body sčítají a hráči si za ně mohou 
vybrat zajímavé ceny. Přehled cen nalez-
nete na www.iqrace.cz.

Hra je rozdělena do několika kategorií, 
a to pro děti do 10 let, do 15 let a starší, če-
muž jsou přizpůsobeny i otázky. QR kódy 
můžete hledat především v knihovně a je-
jím okolí, ale také u partnerů iQRace 2.0. 
Veškeré informace se dozvíte na webových 
stránkách iqrace.cz. Zapojit do hry se mů-
žete kdykoli.   Jana Skůrová, MK Ostrov

POSBÍRÁNO CESTOU - VÝSTAVA V ORANŽERII VÁCLAVA HAVLA
V měsíci září, ve dnech od 2. 9. do 30. 9. 

tohoto roku, se bude konat výstava obra-
zů Jiřiny Romové, doplněná dřevořezba-
mi jejího syna Jakuba Roma. Výstava se 
koná k  jubileu autorky, která v Ostrově 
žije prakticky celý život.

Po vystudování gymnázia v  Ostrově 
a SZŠ v Karlových Varech pracovala jako 
porodní asistentka. Později vystudovala 
SKŠ v Plzni a pracovala jako knihovnice 
v Městské knihovně Ostrov. Současně se 
po celou dobu věnovala výtvarné tvor-
bě. V roce 1997 založila rodinnou galerii 
Ja.Ro. ve Vejprtech (www.galeriejaro.cz), 
ve které až dosud vystavovala celá řada 

výtvarníků regionálních, celostátních 
i zahraničních. Galerie pořádá také každý 
rok výtvarná sympozia. V současné době 
je v galerii Ja.Ro. stálá výstava obrazů Jiři-
ny Romové a dřevořezeb Jakuba Roma.

Obrazy vystavené v ostrovské knihov-
ně pod názvem „Posbíráno cestou“ jsou 
odrazem autorčina vnímání jednotlivých 
životních prožitků, postojů a  náhledů. 
Jiřina Romová se věnuje převážně olejo-
malbě a  práci s  pastelem. Tvoří obrazy 
realistické a také obrazy abstraktní.

Uspořádala mnoho samostatných vý-
stav (např. v Ostrově, v Děčíně, ve Žluti-
cích, v Klášterci nad Ohří, v Chomutově, 

Vejprtech, Aši, Bílině, Karlových Varech, 
Fr. Lázních, ale také v  Německu atd.). 
Převážnou většinu její tvorby vlastní sou-
kromí majitelé, a to nejen v Čechách, ale 
i v Holandsku, Německu nebo v Kanadě.

Jakub Rom je rodák z Ostrova, kde vy-
studoval gymnázium, poté SPŠ v Karlo-
vých Varech a následně Pedagogickou fa-
kultu v Plzni. Před odchodem do Vejprt 
nějaký čas učil v  Ostrově. Ve Vejprtech 
pracuje jako pedagog na základní škole.

Má za sebou množství výstav. Jeho 
betlémy zakoupilo do stálé sbírky muze-
um v Chomutově.

 Jan Rom

SWAP SE STÁVÁ OSTROVSKOU TRADICÍ
Již potřetí se v  ostrovském kulturním 

domě uskuteční akce, které se říká swap. 
Jedná se o výměnu oblečení s heslem „Při-
nes, co chceš poslat dál. Vyber si, co potře-
buješ, nebo se ti líbí, a odnes si to“.

„Tato moderní setkání strhla svým prin-
cipem bezplatné výměny už přes 250 lidí. 
Po zrušeném dubnovém SWAPU opět 
navazujeme, a  to konkrétně v  sobotu 
12. září 2020,“ říká pořadatelka akce Eliška 
Failová.

Pokud vás zajímá, jak se do swapu za-
pojit, tak věřte, že je to velmi jednoduché.

„Princip této akce je velmi prostý: při-
neste vlastní vyřazené oblečení pánské, 
dámské i dětské, boty, šperky, kabelky či 
drobné doplňky do domácnosti, které už 
se vám nehodí, a odneste si cokoliv z toho, 
co přinesli ostatní. Jedinou podmínkou je 
nosit na swap pěkné, čisté a kvalitní věci. 
Takové, jaké byste klidně darovali i svým 
přátelům,“ vysvětluje pořadatelka s tím, že 
návštěvníci kromě jednorázového vstup-
ného nic neplatí.

A to bez ohledu na to, kolik toho sami 
přinesou, nebo naopak odnesou. Věci lze 

samozřejmě na swap pouze donést nebo 
si pouze přijít vybrat. Tašky s věcmi, které 
už nechcete, můžete odevzdat v  domě 
kultury v pátek 11. září mezi 17. a 19. hodi-
nou, nebo přímo v sobotu 12. září mezi 9. 
a 11. hodinou.

„Výměnou dostanete pásku na ruku, 
která vám umožní vstup do sálu o  ho-
dinu a  půl dříve před těmi, kteří se roz-
hodli si přijít pouze vybrat. Vstupenky na 
akci doporučujeme zakoupit online na 
www.dk-ostrov.cz nebo v  infocentru DK 
Ostrov,“ doplňuje Eliška Failová.
Přijít na swap můžete ve třech časových 
blocích:
11.30 - pokud jsem na SWAP věno-
val/a své věci
13.00 - pokud jsem si přišel/a pouze vy-
brat
14.30 - pokud nechci platit žádné vstupné

„Pokud máte zájem se zapojit do akce, 
napište nám na mail klicnice.sperky@
gmail.com.

Díky tomu získáme přehled, kolik mů-
žeme očekávat lidí, a tudíž i věcí k výmě-
ně,“ dodala pořadatelka. (red)

V ostrovském domě kultury se bude konat oblíbený SWAP. Foto Dominika Dostálová

MICHAELSKÁ POUŤ 
BYLA ZRUŠENA

Stále se měnící a zpřísňující se opatře-
ní ohledně nemoci COVID-19 přiměla 
vedení města Ostrov zrušit tradiční Mi-
chaelskou pouť. „Zvažovali jsme několik 
variant jak počet návštěvníků omezit na 
povolených 1000 osob, ale na každý pád 
by byla spousta návštěvníků a obyvatel 
města nespokojená. Navíc vzhledem 
k tomu, že se pravidla mění každým 
dnem, neradi, ale nakonec jsme se roz-
hodli pouť zcela zrušit,“ uvedl místosta-
rosta města Marek Poledníček.  (kor) 

http://www.galeriejaro.cz
http://www.dk-ostrov.cz
mailto:klicnice.sperky@gmail.com
mailto:klicnice.sperky@gmail.com
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ V OSTROVĚ
DATUM NÁZEV AKCE ČAS A MÍSTO KONÁNÍ POPIS

2. 9. 2020 Relaxační malování pro dospělé 15:30 - 18:00
Městská knihovna Ostrov

malování antistresových omalovánek, 
kamenů, tašek

3. 9. 2020 Keltská hudba 19:00 - 20:30
Městská knihovna Ostrov

koncert

5. 9. 2020 BEATOVÉ LETOKRUHY 14:30
Ostrov zámecký park

hudební mikrofestival
- koncert "legendárních" kapel

8. 9. 2020 Kurz tréninku paměti - Senior pas 2020 10:00 - 12:00
Městská knihovna Ostrov

kurz pro seniory 55+

10. 9. 2020 Poznejte svého překladatele - Petr Kotrle 18:00 - 19:30
Městská knihovna Ostrov

beseda s překladatelem knih
žánru sci-fi a fantasy

11. 9. 2020 Unity OM chanting 17:00 - 18:00
Městská knihovna Ostrov

společný zpěv mantry OM

12. 9. 2020 OSTROVSKÝ SWAP #3 11:30 - 15:30
Dům kultury Ostrov - 
Společenský sál

akce zaměřená na výměnu oblečení, 
doplňků, bižuterie a drobností
do domácnosti

12. 9. 2020 JAZZOVÁ SCÉNA - ALLISON WHEELER
& DANIEL BULATKIN TRIO

19:30 - 21:00
T-klub Ostrov

vystoupení jazzové zpěvačky
v doprovodu jazzového tria

14. 9. 2020 Dámský klub 16:00 - 18:00
Městská knihovna Ostrov

odpoledne pro dámy

15. 9. 2020 MAGICKÉ HOUSLE 17:00
Ostrov klášterní kostel 
Zvěstování Panny Marie

jedinečné vyprávění herce Jana Přeučila 
o tajemstvích houslí a virtuózní ukázky 
skladeb pro sólové housle v podání 
Václava Návrata

16. 9. 2020 Syndrom vyhoření 17:00 - 18:30
Městská knihovna Ostrov

přednáška pro veřejnost

18. 9. 2020 OSTROVSKÉ TRHY 10:00 - 17:00
Ostrov Mírové náměstí

prodej sazenic, zdravé výživy, sýrů,
uzenin, domácích zákusků, oděvů, koření…

19. 9. 2020 REGIONBEAT 2020 16:00 - 22:00
Dům kultury Ostrov - 
Společenský sál

jubilejní 10. ročník přehlídky hudebních 
skupin Karlovarského kraje
/ náhradní termín /

19. 9. 2020 Jeden z nás lže 17:00 - 18:00
Dům kultury Ostrov

premiéra divadelního souboru HOP-HOP 
Základní umělecká škola Ostrov
a MINIDIV, spolek souboru HOP-HOP

21. 9. 2020 Večer s bylinkářkou 17:00 - 18:30
Městská knihovna Ostrov

povídání o bylinkách a jejich účincích

22. 9. 2020 DEN SENIORŮ 9:00 - 21:00
Dům kultury Ostrov - 
Společenský sál

prohlídka zámku, klášterního areálu
a společenský večer v domě kultury

23. 9. 2020 IVO ŠMOLDAS 19:00 - 20:30
Dům kultury Ostrov - Di-
vadelní sál

zábavná talk show Ivo Šmoldase
a jeho hostů Václava Kopty
a Marie Formáčkové / náhradní termín /

23. 9. 2020 Karetní podvečer 16:00 - 18:00
Městská knihovna Ostrov

herní odpoledne pro dospělé

24. 9. 2020 Logopedie a její souvislosti 17:00 - 18:30
Městská knihovna Ostrov

přednáška pro veřejnost

30. 9. 2020 Jóga smíchu 17:00 - 19:00
Městská knihovna Ostrov

přednáška pro veřejnost

1. 9. 2020–
30. 9. 2020

CÍRKEVNÍ UMĚNÍ ZÁPADNÍHO
KRUŠNOHOŘÍ A ZNIČENÉ KOSTELY 
NA KARLOVARSKU

klášterní kostel Zvěstování 
Panny Marie (Ostrov)

stálá expozice

13. 8. 2020–
30. 9. 2020

Vzpomínky Městská knihovna Ostrov výstava obrazů a šperků

3. 9. 2020–
31. 10. 2020

MALÝ PRINC Stará radnice Ostrov interaktivní výstava známé výtvarnice 
Elišky Podzimkové

3. 9. 2020–
30. 9. 2020

Posbíráno cestou Městská knihovna Ostrov výstava malířky Jiřiny Romové

akce vhodná i pro rodiny s dětmi
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co? 

3.9.
 čtvrtek
17.30 hod.

 

KŘUPAVÍ MAZLÍČCI 
režie: Tony Bancroft, Scott Christian Sava | USA, Španělsko
animovaný | 105 min. | vstupné: 120 Kč 

4.9.
 pátek
20.00 hod.

 

 

VZPOMÍNKY NA ITÁLII

VZPOMÍNKY NA ITÁLII

režie: James D'Arcy | Velká Británie, Itálie | komedie, 
romantický | 95 min. | vstupné:  120 Kč

režie: James D'Arcy | Velká Británie, Itálie | komedie, 
romantický | 95 min. | vstupné:  120 Kč

5.9.
 sobota
17.30 hod.

5.9.
 sobota
20.00 hod.

10.9.

11.9.

čtvrtek 

pátek

17.30 hod.

17.30 hod.

 

 

NOVÍ MUTANTI

NOVÍ MUTANTI

režie: Josh Boone | USA | horor, sci-fi, akční
| vstupné: 130 Kč95 min.   

režie: Josh Boone | USA | horor, sci-fi, akční
| vstupné: 130 Kč95 min.   

12.9.
 sobota
17.30 hod.

DĚDA POSTRACH RODINY
režie: Tim Hill | USA | komedie, rodinný

| 141 min. vstupné: 120 Kč 

 

ŽENSKÁ POMSTA

KRAJINA VE STÍNU

BÁBOVKY 

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE

KINGSMAN:PRVNÍ MISE

BÁBOVKY 

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE

KINGSMAN:PRVNÍ MISE

režie: Dušan Rapoš | Česko | komedie 
88 min. | vstupné: 130 Kč

režie: Bohdan Sláma | Česko | drama, historický
135 min. | vstupné: 120 Kč  

režie: Rudolf Havlík | Česko, Slovensko | romantický,  
drama, komedie | 97 min. | vstupné: 130 Kč 

režie: Petr Kubík | Česko | pohádka, fantasy
| 115 min. vstupné: 130 Kč  

režie: Matthew Vaughn | Velká Británie, USA | akční, dobrodružný
komedie | (*15)  vstupné: 130 Kč   

režie: Rudolf Havlík | Česko, Slovensko | romantický,  
drama, komedie | 97 min. | vstupné: 130 Kč 

režie: Petr Kubík | Česko | pohádka, fantasy
| 115 min. vstupné: 130 Kč  

režie: Petr Kubík | Česko | pohádka, fantasy
| 115 min. vstupné: 130 Kč  

režie: Matthew Vaughn | Velká Británie, USA | akční, dobrodružný
komedie | (*15)  vstupné: 130 Kč   

3.9.
čtvrtek
20.00 hod.

 

 

 

99 min. vstupné: 130 Kč | 

ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC

ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC

režie: Jiří Diarmaid Novák | Česko | komedie

režie: Jiří Diarmaid Novák | Česko | komedie
| 99 min. vstupné: 130 Kč 

 

KŘUPAVÍ MAZLÍČCI 
režie: Tony Bancroft, Scott Christian Sava | USA, Španělsko
animovaný | 105 min. | vstupné: 120 Kč 

12.9.

17.9.

24.9.

17.9.

25.9.

26.9.

24.9.

25.9.

26.9.

sobota

čtvrtek

čtvrtek

čtvrtek

pátek

sobota

čtvrtek

pátek

sobota

20.00 hod.

20.00 hod.

20.00 hod.

17.30 hod.

20.00 hod.

20.00 hod.

17.30 hod.

17.30 hod.

17.30 hod.

10.9.
čtvrtek
20.00 hod.

 
ŽENSKÁ POMSTA
režie: Dušan Rapoš | Česko | komedie 
88 min. | vstupné: 130 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

titulky

titulky

dabing

dabing

dabing

titulky

titulky

titulky

kino
kdy? září 2020

4.9.
 pátek
17.30 hod.

 

www.dk-ostrov.cz
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11.9.
pátek
20.00 hod.

 
DĚDA POSTRACH RODINY
režie: Tim Hill | USA | komedie, rodinný

| 141 min. vstupné: 120 Kč 

 

2D

2D
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KULTURNÍ AKCE

POMÁHÁME TEREZCE Z OSTROVA
Letošní, již šestý, ročník benefič-

ních dní ve Velkém Rybníku je věno-
ván, tentokrát ve spolupráci s nadací 
„Pomáhej SRDCEM“, čtyřleté Terezce 
z  Ostrova. Osud jí do vínku nadě-
lil nelehký životní úděl. Po genetic-
kých testech se zjistilo, že Terezka se 
narodila již se vzácným genetickým 
onemocněním, tzv. trizomií dvanác-
tého chromozomu (mírnější forma 
Pallister Kilian syndromu). V  celé re-
publice jsou pouze dvě děti s  tímto 
syndromem a ani lékaři nedokáží říct, 
co Terezku v budoucnu čeká. Nyní je 
v  péči mnoha odborných lékařů, ab-
solvuje hipoterapii, ergoterapii, cvičí 
Vojtovu a Bobath metodu a  jezdí na 

neurokliniku ATC na cvičení Thera-
suit. Terezka nechodí, neleze, ale nyní 
se po třetí návštěvě neurokliniky ATC 
dokáže alespoň sama posadit. Moto-
rický vývoj jde sice pomalu, ale zatím 
postupuje a všichni věří, že se podaří 
tento stav co nejvíce zlepšit.

Pomoc Terezce bude směrována 
hlavně na finančně velmi nákladné 
pobyty na neuroklinice a  na nákup 
různých zdravotních a  vzdělávacích 
pomůcek, které jí pomohou zlepšit 
kvalitu života jak zdravotního, tak 
i sociálního.

Pořadatelem benefičních dní je 
Sdružení obyvatel Velkého Rybníka 
a  Ruprechtova a  město Hroznětín. 

Součástí letošního benefičního dne 
bude i charitativní aukce, ve které se 
bude dražit zapůjčení osobního auto-
mobilu Mercedes s  plnou nádrží, let 
vrtulníkem, let balonem, dres hokejo-
vé Energie a spousta dalších hodnot-
ných věcí.

Naší snahou je nemocným dětem 
pomáhat a  spoustě věcí je naučit, 
ale uvědomujeme si, že právě tyto 
děti jsou ty, které nás samotné vlast-
ně nejvíc učí a  obohacují. Děkujeme 
předem všem, kteří se letošní pomoci 
Terezce zúčastní, protože pomáhat 
druhým má smysl!

Zdeněk Janský,
místostarosta města Hroznětín

PROGRAM
ZÁŘÍ 2020

Letohrádek Ostrov,
pobočka Galerie umění Karlovy Vary

Zámecký park 226, 363 01 Ostrov
tel. 737 072 522 nebo 720 052 725
e-mail: letohradek@galeriekvary.cz

www.letohradekostrov.cz
Facebook: Letohrádek Ostrov

Vstup na všechny výstavy volný

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY:
Vernisáž výstav proběhne 17. 9. 2020 
od 17 hodin
18. 9. – 31. 10. 2020
Adéla Matasová/ Dialog
Akademická malířka, sochařka, grafič-
ka a  konceptuální umělkyně pracující 
s novými médii Adéla Matasová (*1940), 
studovala na AVU v  Praze u  prof. Vla-
dimíra Sychry. Výstava se uskuteční při 
příležitosti oslav autorčiných jubilejních 
narozenin a k připomenutí již dříve usku-
tečněných výstav v Letohrádku Ostrov.
18. 9. – 31. 10. 2020
Pravda / Krása / Posedlost II – Osobnosti 
českého umění 2. poloviny 20. století
Výstava obrazů a sochařských děl ze sbí-
rek karlovarské galerie.

STÁLÁ EXPOZICE:
Sbírka porcelánu Střední umělecko-
průmyslové školy keramické a sklářské 
Karlovy Vary
Stálá expozice unikátní sbírky porcelánu ma-
puje období od počátků 19. století do 2. polo-
viny 20. století. Výstava prezentuje produkci 
významných porcelánek v regionu.

DOPROVODNÉ PROGRAMY:
středa 9. září 2020, 15-17 hodin, vstup volný
Den dyslexie
neděle 20. září, 10-17 hodin, vstup volný
Umělecké sympozium / Papír v umění
 (red)
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VÝLET I OLYMPIJSKÝ BĚH S OSTROVSKÝM MDDM
ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ

Hlavní vlna zápisu proběhne od 
1. do 11. září. Přihlašovat se můžete on-
line na webu domu dětí nebo osobně 
ve všední dny od 8.00 do 18.00 v našich 
kancelářích. Do zájmových útvarů je 
možné se přihlásit i po hlavním termí-
nu i v průběhu celého roku.
VÝLET DO ZOO PRAHA
23. září

Na výlet do zoologické zahrady 
v Praze se můžou těšit děti z MŠ Masa-
rykova, které získaly první místo v sou-
těži „Vánoční ozdoba“. Z  důvodu epi-
demie akce přeložena z května 2020.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
MDDM A EKOCENTRA
27. září 10.00–17.00

Přijďte si vyzkoušet, jak u nás probí-
hají zájmové útvary v jednotlivých klu-
bovnách, tělocvičnách a hernách. Mů-
žete si s  námi zacvičit, něco pěkného 
vyrobit, uvařit, prohlédnout si výstavu 
modelů nebo si zahrát zajímavou hru. 
REKREACE PRO RODIČE S DĚTMI
7.–11. září

Oblíbený rodinný pobyt se uskuteční 
v letní táborové základně Manětín, kde 
si budeme po celou dobu táboření hrát 
na malou zoologickou zahradu. Jako 

každý správný zvířecí nadšenec bude-
me lovit, stopovat, poznávat, ale i tančit 
a zpívat, a to vše v okolí překrásné příro-
dy naší táborové základny v Manětíně.
Cena: děti 1.600 Kč, dospělí 1.900 Kč
Přihlašování: online nebo osobně 
v MDDM od 10. 8. – 3. 9. 2020
OLYMPIJSKÝ BĚH
16. září 18.00, zámecký park
5. ročník T-Mobile Olympijského běhu, 
který proběhne opět v Ostrově
Přihlašování pouze online do 6. září

Různí běžci, různá místa, jedna my-
šlenka. To je heslo, s  kterým je pro-
pojen T-Mobile Olympijský běh už 
několik let. Je jedno, jestli jsi závodník, 
nebo běháš jen občas, jestli jsi malý 
nebo velký, jestli běháš radši ve měs-
tě, v přírodě, na louce nebo na dráze. 
Na T-Mobile Olympijském běhu jde 
především o to, hýbat se, a hlavně pro 
radost.

Děti mají registraci zdarma a po přihláše-
ní můžou získat za 150 Kč originální triko.

Tím, že si s námi zaběhneš, uděláš dobře 
nejen svému tělu, ale pomůžeš i ostatním. 
Na T-Mobile Olympijském běhu totiž 
pomáhá každý běžec svou účastí i České 
olympijské nadaci. Z každého startovné-
ho jde část na podporu sportování dětí, 

kterým v  tom brání nedostatek finanč-
ních prostředků. A s vaší podporou doká-
že nadace pomoci dalším mladým spor-
tovcům k plnění jejich snů.
Registrujte se na: 
www.olympijskybeh.cz/registrace
Podrobné informace k závodu najdete 
na našem webu.
PROVOZ BUDOVY MDDM
1.–11. září: Po–Pá 8.00–18.00
od 14. září: Po–Pá 8.00–20.00
PROVOZ SPORTOVNÍHO AREÁLU
Po–Pá 8.00–20.00, So–Ne 10.00–20.00
PROVOZ ZIMNÍHO STADIONU 
OSTROV
Po–Ne 8.00–20.00

Termíny veřejného bruslení dle ak-
tuálního rozpisu ledové plochy. Rozpis 
k  dispozici vždy na nástěnce zimního 
stadionu, na webu MDDM a FB zimní-
ho stadionu Ostrov

KONTAKTY
informace: 736 505 681; akce: 736 505 
684, zájmová činnost: 731 615 657; 
doprava, ubytování: 736 505 683; zim-
ní stadion: 601 089 332; ekonomický 
úsek: 736 505 685
www.mddmostrov.cz
 (red)

EKOCENTRUM OSTROV ZVE DĚTI
K ZÁPISU A NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Zápis do zájmových útvarů
1.–11. září, všední dny 8.00–17.00

Hlavní vlna zápisu do zájmových 
útvarů proběhne od 1. do 11. září 
2020 online nebo osobně v kanceláři 
Ekocentra ve všední dny od 8.00 do 
17.00. Přihlášení do zájmových útvarů 
je možné i po hlavním termínu zápisu, 
v průběhu celého školního roku.

Brožuru s  přihláškou a  kompletní 
nabídkou zájmových útvarů včetně 
termínů prvních informativních schů-
zek obdrží děti v  prvním zářijovém 
týdnu ve svých třídách MŠ, ZŠ i SŠ.

Jednotlivé útvary zahájí svou činnost 
v týdnu od 7. 9. 2020.
Den otevřených dveří
27. září 10.00–17.00

Navštivte v  rámci dne otevřených 
dveří náš malý ráj zvířat v zahradě kláš-
terního areálu a  zažijte bezprostřední 
kontakt s některými druhy zvířat, kte-
rý se vám jinde nenaskytne. Najdete 
tu různé druhy živočichů - drobné 

hlodavce, hady, obojživelníky, pavou-
ky, rybičky, exotické i dravé ptáky, malé 
šelmy i skot.

Pro děti bude připraven doprovodný 
program. Vstup zdarma.
Září plné zvířátek
7. září – 2. října všední dny 9.00–13.00

Dopolední prohlídky přírodověd-
ných expozic EC s odborným výkladem 
pro školy a školky. Vzhledem k očeká-
vanému velkému zájmu doporučuje-
me rezervaci na tel. čísle 602 600 995.

Návštěvní hodiny pro veřejnost
Po–Ne, státní svátky 13.00–17.00

Udělejte si k  nám odpolední pro-
cházku a  prohlédněte si venkovní 
voliéry i  chovatelské klubovny. Vstup 
zdarma.
Informace

k  akcím a  ZÚ: Po–Pá 10.00–17.00 
hod. na tel. 731 615 658, 602 600 995, 
FB - Ekocentrum MDDM Ostrov, 
www.mddmostrov.cz (red)

ZACVIČTE SI JÓGU
Oblastní charita Ostrov pořádá cvičení 

nazvané Jóga pro každého. Akce se koná 
v  prostorách Klubovny v  objektu bývalé 
Městské knihovny, Lidická 1036, 363 01 
OSTROV od 1. 9. 2020 v 18.00 (prozatím 
každé úterý). Naučíme vás cviky zaměřené 
proti bolestem v zádech, na posílení krční, 
hrudní a bederní páteře, dechové cvičení, 
relaxace. S  sebou karimatku nebo deku, 
tepláky a teplé ponožky.   (kor)
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91.0 FM  103.4 FM  R-KVARY

NATANKUJTE  
ZADARMO

Po celé září vyhrávejte v našem vysílání  
poukázky na pohonné hmoty v hodnotě 1 000 Kč!

s Českým rozhlasem  
Karlovy Vary

INZERCE
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PRVNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY MAS KRUŠNÉ HORY

V areálu Nemocnice Ostrov se letos po-
prvé po dobu letních prázdnin uskutečni-
ly příměstské tábory, jejichž pořadatelem 
byla MAS Krušné hory. Táborů se zúčast-
nilo zhruba 76 dětí z Jáchymova, Ostrova 
a přilehlého okolí ve věku od 3 do 14 let. 
Program na jednotlivé turnusy byl velmi 
pestrý, zahrnoval výlety po blízkém okolí, 
sportovní vyžití pro malé i velké.

Realizace tábora proběhla v  rám-
ci dotace z  Operačního programu 

Zaměstnanost, reg. č. projektu CZ.03.2.6
5/0.0/0.0/16_047/0015750, ve spolupráci 
s organizací Nemos Plus, s. r. o. Poděková-
ní patří vedoucím táborům slečně Len-
ce Rehákové, Kateřině Zrnové, Romaně 
Adámkové a Mgr. Adéle Kučové.

Příměstské tábory budou připravovány 
i příští rok po dobu jarních a letních prázd-
nin. Pro aktuální informace sledujte webo-
vé stránky na mas-primestsketabory.cz.

Šárka Retamalová, manažer MAS

ZŠ KRUŠNOHORSKÁ 
A RELIKVIÁŘ ŽÁKŮ IX. A

„Relikviář očima dětí“, tak zní název sou-
těže, kterou vypsala správa hradu a zámku 
Bečov ve spolupráci s Galerií umění K. Vary 
a ZŠ a SŠ K. Vary u příležitosti oslav 35. výro-
čí znovunalezení relikviáře sv. Maura.

Relikviář sv. Maura je unikátní zlat-
nickou památkou naší země. Význam 
relikviářů netkvěl pouze v  jejich umělec-
ké, řemeslné a  materiálové hodnotě, ale 
především v  jejich hodnotě duchovní. 
Relikviáře byly symbolem úcty a tradice. 
Relikviář sv. Maura má svůj velmi poutavý 
a napínavý příběh nalezení.

Žáci IX. A  pí uč. Kopecké – Anička 
a Kuba – se rozhodli do soutěže zapojit 
v  rámci dobrovolné výuky. Po dokonče-
ní díla ho se svou třídní učitelkou a  AP 
odvezli přímo na správu hradu a zámku 
Bečov, kde si výrobek převzala Mgr. Lenka 
Herzogová. Byli jsme úplně první, kdo do 
soutěže přispěl svým výrobkem. Paní Her-
zogová nás za odměnu provedla zámkem, 
poutavým způsobem nám vyprávěla 
o relikviáři a nakonec jsme se za duchovní 
hudby přenesli do dob dávno minulých… 

I přes nemilá koronavirová omezení se 
žáci IX. B a VIII. A rozhodli od 8. června 
využít čas zbývající do konce školního 
roku naplno. Každodenní procvičování 
učební látky ve škole si doplnili zajímavý-
mi akcemi, jako např. tvořením vlajek pro 
výzdobu podzimního DFF, četbou v nové 
zahradní učebně nebo vycházkami. 
V rámci plnění školního projektu „Putová-
ní historickým Ostrovem“ navštívili např. 
výstavní prostory Letohrádku, seznámili 
se s expozicí porcelánu v budově zámku 
a s obdivem zde zhlédli i vystavené práce 
Jiřího Urbana.   Faten Fakach

PRÁZDNINY VE SLUNÍČKU
Prázdniny jsou časem odpočinku a do-

volených, ale Sluníčko bylo v provozu té-
měř celou dobu. Oživením oproti zbytku 
roku byly příměstské tábory, které se ko-
naly v  červenci. První turnus jsme zažili 
Indiánské léto. S malými indiány jsme se 
během tábora projeli na koních, vyzkou-
šeli svou obratnost v lanovém centru, stří-
leli z  luku a  nechyběla ani dobrodružná 
výprava za pokladem.

Druhý turnus do našeho centra při-
vedl skřítky z  lesa. S  nimi jsme měli 
možnost na vlastní oči vidět hadí sleč-
nu Áju, kterou si všichni statečně po-
hladili. Vypravili jsme se do Jáchymova 
na prohlídku mlýnků a hledali kouzel-
né vajíčko v parku u nemocnice.

Oba tábory spojovala dobrá nálada, 
smích a  pokaždé návštěva místních 
hasičů a městské policie. Poslední den 
byla vždy oslava spojená s  tanečním 
překvapením pro rodiče.

Táborů se zúčastnily děti z  Ostro-
va, blízkého okolí, a dokonce dvě děti 
z Kanárských ostrovů.

Během prázdnin standardně běžely 
klasické aktivity – cvičení, hernička, 
hlídání, miniškolka, tanečky. Nezapo-
meňte, že na všechny aktivity se může-
te přihlašovat kdykoli během roku. Ak-
tuální informace naleznete na našich 
profilech na facebooku i  instagramu. 
Těšíme se na Vás i Vaše děti.

Blanka Krejzová

FOTOHÁDANKA NA MĚSÍC ZÁŘÍ
Nejen historické kamenické prá-

ce jsou v našem městě k vidění. Je zde 
i  řada mladších kamenosochařských 
děl. Dnešní jistě jednoduchá hádanka 
přináší detail díla sochaře Františka Pa-
cíka. Tak co, víte, kde si v Ostrově hrají 
kamenné děti?

Řešení hádanky ze srpnového čís-
la OM: Maskaron je součástí tzv. Bílé 
brány postavené v  letech 1690–1695. 
Bílá brána s aliančním znakem majitelů 
panství, markrabat bádenských a vévo-
dů sasko-lauenburských, je mistrovské 
kamenické dílo krášlící vstup do zámec-
kého parku.

Josef Macke Řešení fotohádanky ze srpnového čísla. Zářijová hádanka. Fota: Josef Macke

http://mas-primestsketabory.cz
http://mas-primestsketabory.cz
http://mas-primestsketabory.cz
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POHLED DO HISTORIE
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HOLA, HOLA, ŠKOLA VOLÁ
Podívejme se do záznamů Národní 

jednoty severočeské v  Ostrově a  do 
školní kroniky na to, jak to vlastně 
bylo s  první českou školou v  našem 
městě.

Prosazovat české zájmy ve městě, 
kde převládala němčina, nebylo ni-
kterak jednoduché. Hrstka Čechů, 
která po roce 1918 pomalu narůsta-
la, založila v březnu 1922 Odbor Ná-
rodní jednoty severočeské v Ostrově. 
Jedním z hlavních úkolů spolku bylo 
zasadit se o  zřízení mateřské školy 
a  české školy. Po několikaletém úsilí 
se skutečně zadařilo. 1. května 1926 
zřídila Ústřední matice školská v pří-
zemí zámku mateřskou školu a  opa-
trovnu. Zahájení činnosti posvětila 
zemská školní rada 30. června 1926. 
První pěstounkou se stala slečna Ja-
roslava Braunspergerová. Ve školním 
roce 1926/27 navštěvovalo opatrov-
nu a  mateřskou školu průměrně 16 
dětí.

Další radostná zpráva přichází na 
počátku srpna. Ministerstvo školství 
a národní osvěty výnosem z 2. srpna 
1926 zřídilo v Ostrově veřejnou obec-
nou školu s československým jazykem 
vyučovacím. Škola, tzv. jednotřídka, 
byla otevřena ve dvou místnostech 
v  jihozápadní části zámku. Výuka 
tak mohla 1. září 1926 začít. Učite-
lem a  správcem školy byl ustanoven 
Bohuslav Přibyl. Učitelkou ženských 
ručních prací a  domácích nauk se 
stala slečna Anna Luftová. Výuky ná-
boženství se ujal ostrovský farář p. Jan 
Peřich. Do školy dorazilo 9 chlapců 
a 9 děvčat. Začátky školní výuky ne-
byly nikterak jednoduché. Jen málo 
dětí umělo česky. Děti ze smíšených 
manželství a děti z německých rodin 
většinou neuměly česky vůbec. Na 
konci prvního školního roku bylo ve 
třídě 9 chlapců a 11 děvčat.

Zřízení školy byl pro místní českou 
menšinu důležitý krok v prosazování 
českých zájmů v  převážně němec-
kém městě. Počáteční radost po le-
tech ale vystřídalo zoufání. Umístění 
školy a  školky v  prostorách zámku 
nebylo zcela šťastné. I  po deseti le-
tech to bylo vlastně stále jen provizo-
rium. Češi řadu let proto bojovali za 
výstavbu nové školní budovy. Roku 
1934 nabídla Správa státních statků 
a  lesů pro školní účely Palác princů. 
O pár měsíců později, v březnu 1935, 
pak dokonce nabídla spolumajitelka 

místní porcelánky Luisa Löwensteino-
vá pozemek pro stavbu nové školy 
v  tehdejší Masarykově ulice (dnešní 
Nádražní ulici). Za pozemek o výměře 
2926 m2 požadovala částku 52 000 Kč. 
Žádost byla postoupena Ministerstvu 
veřejných prací. Vše se ale táhlo, a vy-
hlídky na novou školu v nedohlednu.

22. listopadu 1936 se proto konala 
v  Ostrově schůze zástupců českých 
politických stran a místního školního 
výboru. Výsledkem schůze byla nová 
žádost odeslaná na Ministerstvo škol-
ství a národní osvěty. Žádost o novou 
školní budovu doplnili výčtem nedo-
statků stávající školy v zámku. V prvé 
řadě Češi zámku vytýkali malá okna 
ve zdech 1,5 m silných, která nedosta-
tečně osvětlovala učebny především 
za mlhavého počasí. Třídy tak muse-
ly být často celodenně osvětlovány. 
To mělo údajně své následky: „Děti 
trpí značné škody na zraku, chřad-
nou bledničkou, stávají se nervosními 
a  podléhají každé epidemii, kterou 
roční doba s  sebou nese.“ Dále bylo 
vytýkáno, že škola neměla žádný ka-
binet a  školní pomůcky byly ulože-
ny v  předsíni, která byla rozdělena 
prkennou příčkou. Zároveň předsíň 
sloužila jako prostor pro odkládání 
svršků, neboť ve škole chyběly šatny. 
Škola neměla dílnu ani školní kuchy-
ni. Učebny byly vlhké, chladné a plné 
zkaženého vzduchu. Záchody byly 
doslova obžalobou školní hygieny. 
Škola neměla dvůr ani hřiště. Zdraví 
dětí neprospívaly ani chladné a vlhké 

zámecké chodby, vzduch prosáklý 
plísní. Řady přilehlých místností byly 
totiž proměněny v  ponurá skladiště 
dříví a  starého haraburdí. Skladiště 
školního paliva bylo přístupné jen ze 
zámeckého parku. Uhlí a dřevo se tak 
musely denně donášet. V neposlední 
řadě vadilo také, že: „V učebnách po-
bíhají myši, které se ve starých ratej-
nách na školu proměněných vyhubiti 
nedají.“

Ač bylo nedostatků mnoho, do 
roku 1938 nebyla otázka nové školní 
budovy vyřešena. Výuka v  září 1938 
proto ještě započala v  zámku, ale 
s ohledem na překotné změny v naší 
republice záhy skončila. Většina Če-
chů z  Ostrova nedobrovolně odešla. 
Čeština se tak v Ostrově začala znovu 
vyučovat až v létě 1945.

Josef Macke

Vzpomínka na školku, říjen 1935, foto poskytla Lucie Černá

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu 
Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, 
Green Shell - typu Araukana 
a Dark Shell - typu Maranska. 
Stáří 15 - 19 týdnů, 169 - 229,- Kč/ks.                                                                          

Prodej: 14. 9., 27. 10.  2020   
Ostrov - u  čerp. st. Benzina

16.00  hod.
Výkup králičích kožek
cena dle poptávky. 
Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod,
Tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz 

INZERCE
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FOTBALOVÁ SEZONA SE ROZBĚHLA BEZ PROBLÉMŮ
Zatímco konec školního roku pro-

bíhal hodně netradičně, léto a začátek 
nové fotbalové sezony zvládli hráči 
FK Ostrov bez problémů. Po nezvykle 
dlouhých prázdninách byla zahájena 
letní příprava všech věkových katego-
rií. „Naše A mužstvo zahájilo podzimní 
část divizní soutěže a  příznivci ostrov-
ského fotbalu pevně věří, že si své páté 
místo v tabulce z předchozí sezony při-
nejmenším udrží,“ popisuje Jaroslava 
Tomáňová z FK Ostrov.

Ta zároveň připomíná, že vrcholem 
léta byl v  Ostrově Den plný fotbalu, 

nad jehož konáním dlouho visel otaz-
ník. Nakonec se ale uskutečnil a  udě-
lal radost několika stovkám dětí, které 
v době karantény místo běhání po hřišti 
seděly doma.

„I přesto, že od časných ranních ho-
din nepřetržitě pršelo, dorazilo do Os-
trova kolem osmé hodiny ranní čtyřicet 
fotbalových družstev a sportovní klání 
mohla začít. Zpočátku všichni dou-
fali, že se během dne počasí umoudří, 
ale déšť byl po celý den velmi vydatný 
a vytrvalý. To ale nebránilo fotbalistům 
ve věku 8–13 let v podávání úžasných 

fotbalových výkonů,“ pokračuje dále Ja-
roslava Tomáňová s  tím, že někdy sice 
hra připomínala spíše vodní sporty, ale 
naštěstí se nikomu ze zúčastněných nic 
vážného nestalo.

Samotný turnaj se odehrával na 5 hři-
štích, avšak bez účasti hráčů ze soused-
ního Německa. I  letos byl pro všechny 
přítomné připraven doprovodný pro-
gram, konal se pětiboj, díky neúnavným 
ostrovským maminkám se prodávala 
bohatá tombola a nechyběly ani tradiční 
„Mňamky od mamky“, které byly nejen 
velmi chutné, ale i nápadité a lákavé.

„Zápasy v  jednotlivých kategoriích 
probíhaly jako vždy plynule a  přesně 
podle připraveného harmonogramu, 
a na slavnostní ceremoniál dokonce pře-
stalo pršet.

Všichni už byli sice úplně promáčení, ale 
ani to dětem nepokazilo radost z medailí 
a pohárů, které si vybojovaly a na které se 
moc těšily. Na závěr nezbývá než podě-
kovat všem partnerům akce, dobrovolní-
kům a nadšencům pohybujícím se kolem 
ostrovského fotbalu, protože bez jejich 
pomoci by se takováto velká sportovní 
akce nemohla konat,“ dodává Jaroslava 
Tomáňová s  tím, že turnaj se v  Ostrově 
konal už pojedenácté a  právem se řadí 
mezi nejúspěšnější turnaje v ČR.  (red)

KRASOBRUSLAŘKY DOHÁNĚJÍ NUCENOU JARNÍ TRÉNINKOVOU PAUZU
Tak jako většinu sportů i krasobrusle-

ní zasáhla pandemie koronaviru. Zruše-
né soutěže, exhibice, kempy a tréninky. 
To vše museli skousnout nejen trenéři, 
ale i samotné závodnice.

„Přitom začátek sezony vůbec nevy-
padal špatně. Na domácím ledě závodi-
la naše děvčata v rámci zimní olympiá-
dy mládeže hned ve dvou disciplínách, 
a to v kraso- a rychlobruslení. Ještě jsme 
stihli odjet mistrovství České republiky 
žactva v Pardubicích, kde všechny z tro-
jice Jana Valentová, Nela Šnebergerová 
a  Kačka Zupková předvedly kvalitní 
výkon,“ popisuje průběh nekompletní 
sezony Taťána Mašková z SK krasobrus-
lení Ostrov.

Nejradostnějším momentem pro celý 
klub tak bylo vyhlášení Sportovce roku 
města Ostrov, kde uspěla Nelinka Šne-
bergerová.

„I přes problémy, které nastaly, se naši 
trenéři Hanka, Soňa a  Radim snažili 
udržet děti v  kondici pomocí náhrad-
ního plánu a pomoci rodičů. Nyní už je 

příprava našich krasobruslařek v plném 
proudu. Využívali jsme možnost trénin-
ků na ledové ploše v Třemošné, v prázd-
ninovém volnu absolvovala děvčata od-
ložené kempy v  Nymburce, zúčastnila 
se soustředění s  významnými trenéry 
v  Náchodě,“ dodává Taťána Mašková 
s  tím, že velmi očekávané je i  domácí 

soustředění s  úspěšnými zahraničními 
trenéry.

Vedení klubu rovněž připravuje zahá-
jení výuky nejmenších dětí v  oblíbené 
Brusličce a doufá v pevné zdraví spor-
tovkyň a  trenérů, kteří se pro změnu 
těší na to, že odjedou co nejvíce soutěží.
 (kor)

Den plný fotbalu se v Ostrově i letos povedl. Do turnaje žáků ve věku od 8 do 13 let
se přihlásilo 40 družstev. (foto FK Ostrov)

Ostrovské krasobruslařky už opět trénují. Foto SK krasobruslení Ostrov
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BADMINTON V OSTROVĚ SLAVÍ 55. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
Neoficiálně se na IV. ZŠ scházelo ješ-

tě před rokem 1965 několik nadšenců 
tohoto sportu (manželé Jaroslav a Jana 
Davídkovi, Eda a Hanka Juraškovi, Lída 
a Vláďa Urbancovi, Miroslav Pařík). Tito 
„průkopníci“ (jinak volejbalisté) pod-
nikli dokonce cestu do NDR k přátelské-
mu utkání v Berlíně. Došlo na oplátku 
i k pozvání německých badmintonistů.

Ostrovský oddíl byl oficiálně založen 
v  roce 1965. Je jedním z  nejstarších ve 
městě a  nesl mnoho názvů od Baníku, 
Rudé hvězdy, TJ Škody Ostrov, až od roku 
1997 se nastálo jmenuje TJ Ostrov. Dle ne-
oficiálních pramenů měl badminton jako 
oddíl přihlásit do TJ Škoda Ostrov Bedřich 
Půda. Nelze nevzpomenout i další důleži-
té osobnosti, které byly rovněž, někdy byť 
krátce, spjaty se vznikem klubu a  které 
provozovaly tento krásný sport.

Byli to Edmund Juraška st., Miro-
slav Pařík, František Janus, František 

Turčínek st. a  další, někteří již dnes 
bohužel nejsou mezi námi. Štafetu od 
nich v  roce 1976 převzal a  drží ji do-
dnes nynější předseda oddílu.

Klubem prošly stovky hráčů. V  do-
bách největšího rozmachu míval i  60 
členů. Základnou byla IV. ZŠ, nyní 
SPŠS. Ve svých řadách vychoval ve 
všech kategoriích mnoho přeborníků 
kraje, a to jak v družstvech, tak jednot-
livcích. Měl rovněž mistryni republiky 
Helenu Turčínkovou, která byla řadu 
let v  reprezentaci. V  letech 1970–71 
a 1973–77 hrál klub první národní ligu. 
Jeden z ročníků vyhrál a bojoval v ba-
ráži o 1. ligu. Tehdejší sestava byla prav-
děpodobně nejsilnější v historii klubu 
a byli v ní Milan Juráček, Jiří Mácha, Jan 
Maxa, Martin Pokorný, Jana Čutková, 
Olina Petríková, sourozenci Helena 
a  František Turčínkovi. V  sedmdesá-
tých až devadesátých letech nastoupili 
další, kteří se výrazně podíleli na dob-
rých výsledcích a zaslouží připomenu-
tí. Byli to manželé Dienesovi, Juraška 
ml., Bl. Pilmayerová, Vl. Urbanec ml., 
Sim. Poštová, sestry E. a M. Máchovy, 
sourozenci Ryšánkovi, Možiešikovi, 
MUDr. Valenta, I. Příhodová, Šť. No-
votný, I. Ondrůšková, P. Budai, D. Ma-
xová, D. Tyr, H. Veselý, R. Rybáková, 
H.  Tóthová, Jakub Dvořák, Jan Puc, 
bratři Koutní a mnoho dalších.

Oddíl po dobu své existence pořá-
dal a stále pořádá krajské a celostátní 
turnaje, kterých jsou už více než dvě 
stovky. Populárních bylo od roku 1975 
deset ročníků turnaje o  Pohár města 
Ostrova, kterého se pravidelně zúčast-
ňovali i  tehdejší reprezentanti repub-
liky, a  zapomenout nesmíme ani na 
turnaje pro „škodováky“.

V  novodobé historii 1993–2007 
působili v  klubu velmi nadějní hráči 
a  hráčky, kteří svými výkony sbíra-
li vavříny ve všech kategoriích jako 
krajští přeborníci a medailisté z MČR. 
Úspěchy slavili ve výběrech oblastí 
i  tituly v  zahraničí. Mimořádným ta-
lentem byla Petra Rosolová, která od 
kategorie mladších žáků až po dospě-
lé neměla v kraji konkurenci. Z MČR 
nepřijela bez medaile. Medailových 
umístění na MČR dosáhli také David 
Petr a Jan Šula ml., v seniorech pak Jiří 
Mácha přidal další mistrovské tituly. 
V současné době pořádá klub turnaje 
GP v rámci soutěží ČBaS a turnaje pro 
neregistrovanou veřejnost.

V  průběhu let nastaly i  krušné 
chvíle, kdy nebyla možnost hrát, 
chyběly finance, byly upřednostňo-
vány takzvané „olympijské“ sporty 
a  masové organizace, které malé 
sporty vytlačily z  tělocvičen. Vše se 
přečkalo. Poděkování patří všem, 
kteří obětovali stovky hodin na úkor 
osobního volna a  v  obtížných ča-
sech se zasloužili o to, že badminton 
v  Ostrově může oslavit nepřetrži-
tých a úspěšných 55 let. Doufám, že 
naši následovníci budou pokračovat 
v  udržování tradic tohoto sportu 
a  že hra s  opeřeným míčkem bude 
i v budoucnu těšit závodní i rekreač-
ní hráče v Ostrově.

Jiří Mácha, předseda oddílu
www.badostrov.estranky.cz

Družstva Ostrova ze sedmdesátých let. Tým 
z první ligy - zleva stojící: Jiří Mácha, František 

Turčínek, Martin Pokorný, Milan Juráček;
zleva sedící: Olina Petríková, Helena Turčínková, 

Jana Čutková. (foto archiv autora článku)

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA
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tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940

+420 608 446 969
info@bauwin.cz
www.bauwin.cz

okna | dveře | vrata | žaluzie
rolety | sítě proti hmyzu

servis oken a dveří

INZERCE INZERCE INZERCE

Půjčíme Vám
od 5 do 100.000,- Kč

Volejte obchodního zástupce

Mobil: 727 895 461
rpsn od 123,69 %
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přijme zaměstnance do těchto pracovních pozic 

 
 

PROVOZNÍ ÚDRŽBA,  
MECHANICKÁ, ELEKTRO A PLC 
 
požadujeme: 

 
- zkušenost s údržbou výrobních strojů 

a zařízení 
- znalost problematiky PLC řízení 

výhodou 

OBSLUHA STROJŮ NA 
ZPRACOVÁNÍ PLECHU 

 
požadujeme: 

 
- zkušenost s obsluhou roll-formingové linky, 

ohraňovacích, vysekávacích a excentrických lisů 
- zkušenost s obsluhou hydraulických CNC nůžek  

  
Nabízíme: 
5 týdnů dovolené, zajímavé finanční ohodnocení, měsíční bonusy, výkonnostní prémie, 
závodní stravování (obědy, večeře), př. stravenky 

 
 

Bližší informace na personálním oddělení: 
       Tel.: 800 023 070, nebo e-mail: info@czech-cont.cz 
 

CZECH - CONT s.r.o., Mořičovská 265, 363 01 Ostrov, www.czech-cont.cz 
 

 
 
 

přijme zaměstnance do těchto pracovních pozic: 
 

 
     MONTÁŽNÍ DĚLNÍK 

 
     SVÁŘEČ CO2 

 

  
Nabízíme: 
5 týdnů dovolené, zajímavé finanční ohodnocení,  
měsíční bonusy, výkonnostní prémie,  
závodní stravování (obědy, večeře), př. stravenky 
 
 

 
 

        
 

Bližší informace na personálním oddělení: 
Bezplatná linka: 800 023 070, nebo e-mail: info@czech-cont.cz 

CZECH - CONT s.r.o., Mořičovská 265, 363 01 Ostrov, www.czech-cont.cz 
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Ostrovský měsíčník vydává město
Ostrov se sídlem Městský úřad Ostrov,
Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov,
IČ 00254843 v nákladu 8 700 ks měsíčně. 
Vydáno dne 1. září 2020.

TERMÍN UZÁVĚRKY
Uzávěrka pro příspěvky a inzerci
do říjnového čísla je 15. 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

ŠÉFREDAKTOR
Roman Kořinek

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 v přípa-
dě potřeby měnit titulky (nadpisy) příspěvků.
Názory přispěvatelů se nemusejí shodovat
se stanoviskem redakce OM.
Za obsahovou správnost příspěvků redakce 
nezodpovídá. Redakce nezodpovídá za obsah 
placené inzerce. U příspěvků, které budou 
dodány po uzávěrce, nezaručujeme jejich 
otištění, a to ani v případě placené inzerce.

REDAKČNÍ RADA (A-Z)
Jana Lukášová, Josef Macke, Jana Skůrová

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
S přípravou učebnic pro žáky prvních tříd 
pomáhala i Lenka Arnoltová.

mailto:inzerce@ostrovskymesicnik.cz
http://www.ostrovskymesicnik.cz
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30.
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Proplácení  
přes mobilní 

aplikaci 

Připojte se 
k nám!

700 Kč na 
pravidelný
pohyb
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POHLED DO HISTORIEVÝHERNÍ KŘÍŽOVKA

TAJENKA KŘÍŽOVKY 
O CENY
Vážení čtenáři,

správné znění tajenky křížovky z minu-
lého čísla je SLOUP SE SOCHOU PANNY 
MARIE. Z úspěšných luštitelů jsme vybrali 
Jitku Štěrbovou, která obdrží dvě volné 
vstupenky na vybrané představení Domu 
kultury Ostrov.

Tajenku křížovky z tohoto čísla zašlete nej-
později do 15. září na: mesicnik@ostrov.cz; 
případně doručte do Infocentra v  Domu 
kultury Ostrov, Mírové náměstí 733, v  za-
lepené obálce, označené „Ostrovský měsíč-
ník“. Vždy uveďte celé své jméno a kontakt 
na vás. Ze správných odpovědí opět vylo-
sujeme výherce, který získá vstupenky na 
některou z  kulturních akcí Domu kultury 
Ostrov. Jméno výherce zveřejníme v  Os-
trovském měsíčníku. Redakce měsíčníku 
vám děkuje za zájem o křížovku a přeje pří-
jemné chvíle při luštění.

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

Pískovcový (viz tajenka) z roku 1861 stojí 
v historické části města na Malém náměs-
tí u  farního kostela sv. Michaela. Církevní 
památka po roce 1945 chátrala. Roku 1958 
dílo zkázy dokonala vichřice, která strhla vr-
cholovou část. K obnově (viz tajenka) došlo 
teprve v roce 2010. (red)

INZERCE

mailto:mesicnik@ostrov.cz


DEN SENIORU
22 .  ZÁŘÍ  2�2�

VSTUP VOLNÝ DO KLÁŠTERA, DO ZÁMKU I DO DOMU KULTURY.

NA SPOLEČENSKÝ VEČER VSTUP POUZE SE VSTUPENKOU, KTEROU SI MŮŽETE VYZVEDNOUT OD 1 . 9. DO 1). 9.

V  KTER�MKOLI  IN�O"ENTRU  MĚSTA  OSTROV .  KAPA"ITA  300  OSO! .  2  LÍSTKY  NA  OSO!U .

AKTIVITY PROJEKTU JSOU PODPOROVÁNY DOTA"Í MPSV 

V  SOUTĚŽI  O!E"  P�ÁTELSKÁ  RODINĚ  

A  SENIORŮM  2020 .

O
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