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AKTUALITY Z MĚSTA

INFORMACE O VYDÁNÍ

Ostrovský měsíčník vydává Dům kultury 
Ostrov v nákladu 8000 kusů měsíčně.

Distribuce je zajišťována zdarma do každé 
ostrovské domácnosti.

Redakční uzávěrka všech příspěvků  
do prosincového čísla (včetně inzerce)  
je 12. listopadu do 18.00 hodin!  
Příspěvky došlé po tomto datu  
už nemusí být otištěny.

Grafická úprava, zlom, tisk: Samab Press 
Group a. s., Cyrilská 14, Brno 614 00

Grafická úprava programových stránek 
Domu kultury: Martina Pavlasová

Distribuce: Česká pošta s. p., Hlavní 800, 
Ostrov 363 01

Šéfredaktorka, editorka: Irena Janečková 
Korektury: Irena Janečková 
(Korektury se netýkají inzerce ani graficky 
zpracovaných textů od přispěvatelů.)

Redakční rada (a − z): Bc. Pavel Čekan,  
Ing. Jan Filip, MSc., MBA, Pavlína Lišková

Názory přispěvatelů se nemusí shodovat  
se stanoviskem redakční rady.

Příspěvky zasílejte na:  irejan@seznam.cz 
(nebo sefredaktor@dk-ostrov.cz), případně 
doručte do Infocentra DK Ostrov,  
tel. 353 800 526, 353 800 542.

Upozornění: Pod příspěvek se vždy 
podepište celým jménem. Redakce si 
vyhrazuje právo krátit či upravovat příspěvky.

Inzerce: posílejte na: irejan@seznam.cz nebo 
na: sefredaktor@dk-ostrov.cz nebo se obraťte 
na Infocentrum DK Ostrov, tel. 353 800 526,  
353 800 542

Registrační značka: MK ČR E 16035

Webové stránky měsíčníku:  
www.ostrovskymesicnik.cz - zde najdete 
všechny příspěvky, které z praktických 
důvodů nebylo možné otisknout v měsíčníku.

Titulní fotografie: Podzim v Zámeckém 
parku, autor: Irena Janečková

CYKLOSTEZKA HORNÍ ŽĎÁR DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

DOTACE NA PODPORU BYDLENÍ

ELEKTROWIN ODMĚNIL OSTROV

OSTROV OPĚT VÍTĚZEM

Cyklostezka v Horním Žďáru, která propojuje stá-
vající městské cyklotrasy s cyklostezkou „Ostrov 
– Jáchymov“, byla dokončena. Tím byla završena 
dlouholetá snaha napojit Ostrov na síť příhra-
ničních cyklotras, navazující na podobnou infra-
strukturu v sousedním Sasku. Cyklisté se tak nově 
budou moci dostat do Krušných hor, aniž by mu-
seli použít frekventované silnice I. třídy.
Tato nová 1 km dlouhá cyklostezka je kombino-
vanou trasou pro cyklisty i pěší. Vznikla odděle-
ním od silnice I. třídy, čímž došlo k zúžení silnice 
v Horním Žďáru na 7 m. V rámci této akce bylo 
také vybudováno nové veřejné osvětlení, ob-
noven povrch celé komunikace I/25 a snížena 
nejvyšší povolená rychlost na 50 km/hod. Cel-
kové náklady projektu činí cca 11 milionů Kč, 
přičemž část způsobilých výdajů byla pokryta  
z Regionálního operačního programu regionu 
soudržnosti Severozápad v rámci projektu na-
učné stezky Po starých cestách okolo Ostrova  
(reg. č. CZ.1.09/4.1.00/83.01248).
 

Jana Škutová, Odbor kancelář starosty

Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Ostrov, upo-
zorňuje v návaznosti na tiskovou zprávu vydanou 
1. října 2015, dostupnou na adrese http://portal.
mpsv.cz/upcr/media/tz/2015/10, že držitelé do-
časných průkazů osoby se zdravotním postiže-
ním (OZP) a průkazů mimořádných výhod si musí 
zajistit výměnu těchto průkazů nejpozději do  
31. prosince 2015. V případě, že tak neučiní, ne-
budou moci po 1. lednu 2016 využívat žádné 
benefity a nároky, které jim z vlastnictví průka-
zu vyplývají, držitelé průkazu s označením ZTP  
a ZTP/P pak zejména nárok na dávku tj. příspěvek 
na mobilitu.
 

Bc. Daniela Tothová, vedoucí NSD

Upozorňujeme zájemce o čerpání dotace pro-
střednictvím „Programu finanční podpory by-
tové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2015“, že 
mají stále možnost podat si žádost o poskytnutí 
dotace při splnění podmínek stanovených výše 
uvedeným „Programem“ až do vyčerpání finanč-
ních prostředků vyčleněných v rozpočtu města 
pro rok 2015. Aktualizace „Programu“ včetně žá-
dosti pro rok 2015 je k dispozici na webu města:  
www.ostrov.cz, pod odkazem „Dokumenty/Dota-
ce/Podpora bytové výstavby ve městě Ostrov pro 
rok 2015.“
 

Marie Holečková, Odbor finanční

Kolektivní systém Elektrowin na základě Dohody 
o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu 
„Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení“ 
odměnil 30. září nejúspěšnější město Karlovarské-
ho kraje, kterým je Ostrov, a udělil mu certifikát za 
sběr vysloužilých elektrospotřebičů. Město Ost-
rov získalo první místo v kategorii „Obec nad 5000 
obyvatel“ vysbíráním nejvíce spotřebičů včetně 
chlazení. Ostrov shromáždil celkem 3,31 kg na 
jednotlivce a obdržel za to kromě certifikátu také 
šek na 20 tisíc korun. Zaslouženou finanční odmě-
nu může využít na další zkvalitňování zpětného 
sběru vysloužilých spotřebičů. Bližší informace: 
jan.marxt@elektrowin.cz
 

Jan Marxt, Elektrowin

Také letos vyhlašovala společnost Asekol nejlep-
ší město (obec) ve sběru vyřazeného drobného 
elektrozařízení, televizí a monitorů za rok 2014  
v jednotlivých krajích ČR. Do celkově sebrané-
ho vyřazeného elektrozařízení bylo započítané 
množství sebrané ve sběrných dvorech a sta-
cionárních (červených) kontejnerech. V Karlo-
varském kraji se v kategorii obcí nad tři tisíce 
obyvatel umístilo na prvním místě město Ostrov  
s průměrným sběrem 2,306 kg elektroodpa-
du na obyvatele, na druhém skončila Toužim  
s 2,166 kg a na třetím Nová Role s 2,069 kg na 
obyvatele. V kategorii do tří tisíc obyvatel se jako 
první umístila obec Šemnice s 3,148 kg na obyva-
tele, druhý skončil Boží Dar s 2,984 kg a třetí Stráž 
nad Ohří s 2,462 kg. Vítěznému městu a obci byly 
předány šeky ve výši 15 tisíc Kč.
 

Ing. Jaroslav Labík, Asekol, a.s.

Ostrovští získali první místo ve sběru elektrozařízení.
Foto: Archiv MěÚ Ostrov

Město Ostrov získalo od Asekolu šek na 15 tisíc korun.
Foto: Archiv MěÚ Ostrov
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SLAVNOST VE WUNSIEDELU

NĚMEČTÍ HOSTÉ NAVŠTÍVILI 
TRADIČNÍ POUŤ

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
A ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

Naše partnerské město mělo 3. října trojnásobný 
důvod k oslavám. Na území bývalého nádraží byl 
otevřen nový park, který je součástí cyklostezky 
procházející městem. Park je uspořádán ve formě 
stojícího vlaku. Každý z jeho imaginárních vagó-
nů (částí parku) je věnován jednomu partnerské-
mu městu (Schwarzenberg, Ostrov, Mende, Vol-
terra), ale také různým věkovým skupinám, např. 
dětem a seniorům. Park by měl sloužit k setkávání 
příslušníků různých generací a národů. Pro ob-
čany Wunsiedelu je také důležitým propojením 
severní a jižní části města, které byly dříve tímto 
zchátralým územím odděleny. Nově vzniklý park 
nemá ještě své jméno, to vzejde z ankety, která 
byla k tomuto tématu vyhlášena. Druhým důvo-
dem k oslavě bylo 25. výročí uzavření smlouvy  
o partnerství mezi městy Wunsiedel a Schwarzen-
berg. Přední představitelé obou měst, starosta 
Karl Willi Beck a vrchní starostka Heidrun Hiemer, 
zavzpomínali ve svých emotivních projevech na 
dobu těsně po pádu železné opony, kdy se spo-
lupráce obou měst začala utvářet. Za čtvrt století 
přinesla oběma stranám řadu cenných zkušenos-
tí, které značnou měrou přispěly k jejich rozvoji. 
Třetím důvodem bylo odhalení památníku „Sjed-
nocení“ právě v den německého státního svátku. 
Je tvořen třemi stromy (buk, dub, borovice), které 
symbolizují neustálou proměnu a růst Německa. 
Akce se zúčastnila celá řada významných hostů, 
např. vládní prezident Horních Frank (Oberfran-
ken) Wilhelm Wenning, poslanci Spolkového sně-
mu, zemského parlamentu, představitelé církve 
a města Wunsiedel, zástupci partnerských měst 

V rámci Michaelské pouti navštívily naše město 
delegace partnerských měst Rastatt (starosta 
Arne Pfirrmann, radní Roy Zilius), Wunsiedel (sta-
rosta Wolfgang Kohler, radní Manfred Gabriel, Jür-
gen Fraas, Inge Schuster) a projektového partne-
ra města Schwarzenberg (starosta Jürgen Weigel  
a Petra Bauer). Pozvání do Ostrova přijal i zástupce 
vedení Zastoupení Svobodného státu Bavorsko  
v Praze Christopher Vickers s manželkou. Nejpr-
ve starosta města Ostrov Pavel Čekan uvítal pří-
tomné hosty ve Dvoraně a následovala prohlídka 
zámku včetně expozice „Ostrovsko a hornictví.“ 
Poté se společně zúčastnili představení ostrov-

Svoz nebezpečného odpadu a elektrospotřebičů 
bude proveden dle tohoto časového harmono-
gramu. Je možno jej provést pouze osobním pře-
dáním u vozidla svozové firmy Marius Pedersen a.s.
 
14. listopadu (sobota) – zastávky v Ostrově:
 1.    Křižovatka ul. Lidická – Vančurova:  

8.00-8.20 hod.
 2.    U trafostanice na rohu ul. Myslbekova –  

Mánesova: 8.30-8.50 hod.  
 3.    U trafostanice v ul. Horská čp. 841:  

9.00-9.20 hod.
 4.    Severní ul. u domu čp. 1168-1170:  

9.50-10.10 hod.
 5.    U trafostanice ul. Masarykova čp. 725:  

10.20-10.40 hod.
 6.    U výměníkové stanice ul. Kollárova čp. 1265: 

10.50-11.10 hod.
 7.    Družební ul. čp. 1324, u horních nádob  

na separaci: 11.40-12.00 hod.
 8.    Družební ul. u výměníkové stanice:  

12.10-12.30 hod.
 9.    Halasova, Lipová ul. u nádob na separaci: 

13.00-13.20 hod.
 10.    Na rohu ul. Hornická, Nejedlého 

 13.25-13.45 hod.
 11.   Staré náměstí: 13.55-14.15 hod.
 
21. listopadu (sobota) – zastávky v obcích:
  Kfely, odbočka u paneláku:  8.00-8.20 hod.
  Kfely, zastávka cyklotrasy:  8.30-8.50 hod.
  Hluboký, u trafa:  9.00-9.20 hod.
  Horní Žďár, RD za trafem:  9.30-9.50 hod.
  Horní Žďár U Václava:  10.00-10.20 hod.
  Vykmanov:  11.00-11.20 hod.
  Dolní Žďár, u autoopravny:  11.30-11.50 hod.
  Maroltov:  12.00-12.20 hod.
  Květnová, obchod:  12.30-12.50 hod.
  Květnová, paneláky:  13.00-13.20 hod.
  Moříčov, náměstí:  13.30-13.50 hod.
 

Václav Rada, ved. OMSB

DELEGACE ZE SCHÖNBRUNNU

Zástupci místní části Schönbrunn našeho part-
nerského města Wunsiedel navštívili 17. září ost-
rovský zámek. Robert Höhr, Ernst Stricker, Ludwig 
Müller a dalších sedm členů delegace přijalo 
pozvání místostarosty města Josefa Železného. 
Ten navštívil s dalšími zástupci Ostrova jejich 
obec v červnu tohoto roku v rámci Dne partner-
ských měst a Slavnosti kašen. Někteří přicestovali  
z Wunsiedelu na kolech s přenocováním ve Fran-
tiškových Lázních, další jeli doprovodným vozi-
dlem. Vzhledem k tomu, že většina z nich již dáv-
no překročila šedesátku, zaslouží si velký obdiv. 
Po úvodním přijetí místostarostou města si hos-
té v jeho doprovodu prohlédli zámek a expozici 
„Ostrovsko a hornictví“. Byli nadšeni prostředím 
zámku a naplánovali na další rok opět návštěvu 
Ostrova, tentokrát ve větším počtu a zájezdovým 
autobusem, protože Ostrov má podle jejich názo-
ru turistům co nabídnout.
 

Zuzana Železná, OKS

Delegace ze Schönbrunnu na ostrovském zámku
Foto: Zuzana Železná

Michaelskou pouť navštívila i německá delegace.
Foto: Zuzana Železná

Zástupci Ostrova Pavlína Lišková a Josef Železný (vlevo) 
na slavnosti ve Wunsiedelu Foto: Zuzana Železná

ských ostrostřelců na pódiu na Starém náměstí  
a následoval slavnostní oběd za účasti všech de-
legací, starosty a místostarosty města. Odpoledne 
si z programové nabídky hosté vybrali návštěvu 
MDDM, kterým je za účasti místostarosty Josefa 
Železného provedla Zuzana Janecká a ředitelka 
ZŠ v Perninku Dana Osičková. Na závěr si prohléd-
li také Ekocentrum, se kterým je seznámila vedou-
cí Petra Žlutická. Zástupci partnerských měst byli 
nadšeni bohatou činností MDDM a tím, co město 
dělá v oblasti volného času dětí a mládeže. Řadu 
věcí by chtěli realizovat ve svých městech. Sta-
rosta Arne Pfirrmann z Rastattu obdivoval také 
naši ZUŠ, kterou v minulosti navštívil a v krátkém 
rozhovoru s ředitelkou školy Irenou Konývkovou 
vyslovil přání, aby umělecké školy obou měst 
opět navázaly spolupráci. Christopher Vickers ze 
Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v Pra-
ze ocenil, jak funguje v praxi partnerství mezi 
německými městy a Ostrovem. Během Micha-
elské pouti vystoupili na pódiu u Pohledové zdi  
v rámci společného projektu „Od zámku k zám-
ku – Schwarzenberg a Ostrov na Stříbrné stezce“ 
z Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční 
spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou  
a Svobodným státem Sasko, spolufinancovaného 
Evropským fondem pro regionální rozvoj i umělci 
ze Schwarzenbergu. V předvečer Michaelské pou-
ti se uskutečnilo společné setkání spolku ostrov-
ských rodáků Heimatverband Schlackenwerth, 
vedeného Horstem Hippmannem, se zástupci 
vedení města a Spolku přátel města Ostrova.
 

Zuzana Železná, OKS

a firem, které se podílely na stavbě parku. Měs-
to Ostrov zde reprezentoval místostarosta Josef 
Železný a radní Pavlína Lišková. Zástupci měst 
Wunsiedel a Schwarzenberg, kteří navštívili naše 
město v rámci Michaelské pouti, poděkovali ještě 
jednou místostarostovi za pozvání na tuto akci  
a bohatý program, který byl pro ně připraven 
(prohlídka zámku, MDDM, Ekocentra).
 

Zuzana Železná, OKS
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inzerce

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE 
PROJEKTU

Město Ostrov realizovalo v době od 1. července 
2014 do 31. srpna 2015 projekt „Podpora stan-
dardizace orgánu sociálně právní ochrany ORP 
Ostrov“, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/D1.00013, který 
byl financován z prostředků ESF prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstna-
nost a ze státního rozpočtu ČR. Projekt směřoval  
k vytvoření podmínek pro úspěšnou standardizaci 
orgánu sociálně právní ochrany obce s rozšířenou 
působností Ostrov (dále jen ORP Ostrov), přesně-
ji k tomu, aby sociálně-právní ochrana na tomto 
území byla zajišťována efektivně a kvalitně díky 
posílení dostupnosti služeb sociálních pracovníků 
nejen na pracovišti, ale i v terénu, včetně četnější 
preventivní aktivity. Zároveň se všichni pracovníci 
sociálně-právní ochrany v tomto zájmu intenziv-
ně vzdělávali a specializovali. Hlavními přínosy 
pro komfort klientů je bezesporu přijetí dvou 
nových sociálních pracovnic a vybavení jedna-
cí místnosti, zařízené tak, aby působila přívětivě  
a bezpečně, ale zároveň bylo možné plnit veškeré 
formální úkony. Mimo to byly z prostředků pro-
jektu hrazeny mzdové náklady nových sociálních 
pracovnic a bylo zakoupeno materiální a technic-
ké vybavení jejich kanceláří, jako je nábytek a vý-
početní technika. Pořízeny byly rovněž odborné 
publikace shrnující nejnovější informace a právní 
předpisy. Zmíněno již bylo odborné vzdělává-
ní, kdy se sociální pracovníci zúčastnili celkem 
devatenácti akreditovaných vzdělávacích kurzů  
a získali 55 osvědčení. Náklady na realizaci projek-
tu činily celkem 1 078 000 Kč.
 

Miroslava Světlíková, ved. OSVZ

NEJEN O NÁHRADNÍM 
RODIČOVSTVÍ

KABEL OSTROV

MUZEJNÍ SPOLEK 
SLAVÍ DRUHÉ NAROZENINY

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

Nezisková organizace Náhradním rodinám, o.p.s. 
zve širokou veřejnost na IV. konferenci „Setkání 
nejen o náhradním rodičovství“. 

Smyslem akce je šíření povědomí o problematice 
náhradní rodinné péče a důležitosti rodiny jako 
takové. Kdo se chcete dozvědět více nejen o ná-
hradním rodičovství, jste srdečně zváni 4. listopa-
du v čase od 9.00 do 17.00 hod. do sálu Krajské 
knihovny v Karlových Varech-Dvorech. 

Budete mít možnost setkat se s pracovníky or-
ganizace, pěstouny a dalšími odborníky. Těšit se 
můžete na jistě poutavou přednášku významné 
osobnosti na poli psychologie, psychoterapie, pu-
blicistiky a též autora knihy Partneři a rozchody, 
Jeronýma Klimeše.
 

Mgr. Jana Míglová

Plán vysílání na listopad
 
5. listopadu  18.00    Zprávy + Informační servis  

+ Policejní zpravodajství  
Pořad: Kulturní měšec  
Pořad: Archiv KT

 
11. listopadu 15.00    Přímý přenos jednání   

Zastupitelstva města 
Ostrov

 
12. listopadu 18.00    Záznam jednání  Zastupi-

telstva města Ostrov
 
19. listopadu 18.00    Zprávy + Informační servis  

+ Okénko z radnice
  Pořad: S-MIX 
  Pořad: Škola hrou
 
26. listopadu 18.00     Zprávy + Informační servis  

+ Policejní zpravodajství
  Pořad: T.T.T. – Proměny
  Pořad: Autoperiskop
  Pořad: Rozcestník
 
Změna pořadů vyhrazena! 
Jakékoli návrhy, připomínky nebo dotazy (i pro 
naše hosty) můžete telefonovat či zaslat texto-
vou zprávou na tel. 777 572 089 nebo napsat na:  
marketing@tv-ostrov.cz
Premiéra vysílání: čtvrtek 18.00 hod. (v případě 
Zastupitelstva od 15.00 hod.). Opakování vysílání 
každou sudou hodinu. Mezi reprízami vysíláme 
Informační smyčku.
 
Provozní doba kontaktního místa: 
po 8.00-17.00 hod., út 9.00-17.00 hod., st 8.00-
17.00 hod., čt 9.00-17.00 hod., pá 9.00-15.00 hod.

Společnost KABEL OSTROV, s.r.o., provozovatel 

V říjnu uběhly již dva roky od založení Ostrovské-
ho muzejního spolku, který si především klade za 
cíl vybudování a následnou podporu muzea v Os-
trově jako důstojné vědecké a výchovné instituce. 

Zatím jsme našich hlavních cílů nedosáh-
li, nikam však nespěcháme. Co jsou dva roky  
v existenci spolku? Může se stát, že zklameme 
něčí očekávání, neboť nejsme spolek památko-
vý ani okrašlovací (jako kupříkladu Spolek přátel 
města Ostrova), a tak jde tato problematika zcela 
mimo nás. Soustředíme se především na témata, 
jako je odborná evaluace námětů pro sbírkotvor-
nou, publikační a samozřejmě i prezentační čin-
nost muzea, nebo otázky fungování muzea jako 
takového. 

Proto prosím naše sympatizanty a podporovate-
le, jejichž zájem máme především na zřeteli, aby 
nám zachovali přízeň v příštích letech a desetile-
tích, kdy se snad přeci jen dočkáme osvícenějších 
časů a své záměry dokončíme.
 

Mgr. Lukáš Hanzl, předseda spolku

Třídění odpadů je v současnosti populární téma. 
Málokdo však dokáže s jistotou říci, jak správně 
odpady třídit a jak s nimi po vytřídění nakládat.
 
Co je to odpad?
Odpad je jakákoli movitá věc, která se stala pro 
člověka nepotřebnou a on má potřebu se jí zba-
vit. Existují situace, kdy je občan povinen se věci 
zbavit, pokud ztratila svůj původní účel nebo 
vlastnosti (např. autovrak). Zákony nařizují odpa-
dy třídit a předávat je pouze firmám oprávněným 
k nakládání s odpady. Není tedy možné hromadit 
na pozemku harampádí a tvrdit, že je to materi-
ál potřebný ke zpevnění plotu před dotěrným 
sousedem. Odpady vznikající v domácnostech 
se nazývají domovní odpad; komunální odpad 
pak vzniká na území obce, tj. domovní odpad od 
občanů a odpad z údržby obce (odpadkové koše, 
uliční smetky, hřbitovní odpad atd.).
V praxi se domovní odpad třídí na čtyři skupiny:
 
1. Objemný odpad
Odpad, který se pro své rozměry či hmotnost 
nevejde do klasické nádoby na odpad (přede-
vším části nábytku, podlahové krytiny, sanitární 
keramika a jiné rozměrné vybavení domácností). 
Jelikož se nevejde do standardní nádoby, ukládá 
se do tzv. velkokapacitních kontejnerů o objemu 
5 až 32 m3. Tyto kontejnery jsou umístěny ve 

kabelové televize v Ostrově, upozorňuje všechny 
své předplatitele, že je oprávněna přerušit po-
skytování všech objednaných služeb, pokud je 
odběratel v prodlení s úhradou částky za jejich 
poskytování. Doporučujeme proto všem, aby pře-
kontrolovali své platby a vyrovnali své případné 
dluhy.
 

Ing. Libuše Benešová, jednatelka
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CHARITA OSTROV

Pozvánka
1. prosince v 16.00 hod. pořádáme spolu s Měs-
tem Ostrov tradiční (již 20.) Předvánoční setkání 
seniorů aneb Setkání tří generací, opět ve spo-
lečenském sále a předsálí DK Ostrov. Sváteční 
podvečer bude mít i tentokrát slavnostní atmo-
sféru blížících se Vánoc a bude naplněn bohatým  
a kulturním programem. Pro každého účastníka 
je zajištěno občerstvení a dárky pro radost. Přijďte 
se společně s námi zastavit, načerpat síly a vzá-
jemně se potěšit.
 
Senior-klub
Oblastní charita Ostrov zve v rámci své nové 
dobrovolnické aktivity do Senior-klubu v bezba-
riérově upravených prostorách Klubovny (objekt 

bývalé Městské knihovny, Lidická 1036 Ostrov, 
vstup hlavním vchodem z ulice), vždy od 14.00 do 
16.00 hod., prozatím jednou za čtrnáct dní. Nej-
bližší termíny jsou 10. a 14. listopadu.
Co vás čeká? Především útulné příjemné prostře-
dí s náplní a atmosférou, která bude ovlivněna 
vámi samotnými, ale i vašimi zájmy, podněty  
a životními zkušenostmi. (Zprostředkoval Mgr. To-
máš Fexa, www.ostrov.charita.cz)
 
Také ostrovská charita má dárcovskou SMS!
Od poloviny dubna je již možné díky Fóru dárců, 
které projekt dárcovské SMS realizuje, podpořit 
DMSkou také seniory v našich Domovech pokoj-
ného stáří v Ostrově a Hroznětíně. Rádi bychom 
spolu s vámi pokročili v naší již několikaetapové/
několikaleté snaze zlepšit zázemí, prostředí pro 
naše klienty a personál. Nyní je před námi úkol 
dovybavit Domov v Hroznětíně a dále získat pro-
středky na II. etapu Rozšíření kapacity Domova  
v Ostrově. Jedno již víme: že bez vaší pomoci to 
nezvládneme, proto věříme, že nám pomůžete! 
Potřebujeme prostředky na rozličné vybavení, 
např. šatní skříně, stoly, venkovní altány aj. Pokud 
se rozhodnete využít možnosti podpořit právě 
naše klienty prostřednictvím dárcovské SMS, je 
možné zvolit tři způsoby: jednorázovou, roční 
DMS, nebo podporu prostřednictvím Klikni a da-
ruj! Za podporu předem děkujeme.
 
Podpořte nás dárcovskou SMS ve tvaru DMS 
OCHO na tel. č. 87 777. Cena DMS je 30 Kč, Oblast-
ní charita Ostrov obdrží 28,50 Kč. Více na:
www.darcovskasms.cz/projekt-1027/zlepseni-vy-
bavenosti-nasich-domovu-pokojneho-stari.html, 
http://www.darujspravne.cz/ocho,
http://www.darujspravne.cz/prispevek/500/754/, 
nebo nákupem v síti e-shopů GIFT.cz: 
https://givt.cz/oblastni-charita-ostrov
Za podporu vám předem děkujeme!
 
Potřebujeme dobrovolníky!
V Ostrově se uskuteční 21. listopadu od 8.00 do 
20.00 hod. Národní potravinová sbírka, která 
bude probíhat ve vybraných prodejnách po celé 
ČR, v našem městě konkrétně v Tescu! Během 
celého dne budou moci zákazníci Tesca, tedy  
i vy, darovat trvanlivé potraviny do košíků za po-
kladnami. Darované potraviny poputují do po-
travinové banky v Karlovarském kraji a následně 
organizacím, které pomáhají lidem v nouzi. Důvo-
dem sbírky je získat potraviny pro lidi v nouzi, ale 
i upozornit veřejnost na to, že i v České republice 
je chudoba problémem a že zde je mnoho lidí  
v těžké životní situaci, ve které si sami nemohou 
zajistit ani základní potraviny a jsou závislí na po-
moci druhých.
 
Proto vás, jako koordinátor NPS v Ostrově, oslovu-
jeme s žádostí o pomoc a spolupráci! Potřebuje-
me dobrovolníky, kteří by se dle svých časových 
možností při sbírce prostřídali! Činnost je velmi 
jednoduchá: spočívá v rozdávání letáků naku-
pujícím a sběru a třídění potravin za pokladna-
mi. Pokud vás naše výzva oslovila, kontaktujte:  
Mgr. Tomáš Fexa, tel. 777 767 050, 353 821 821, 
caritas-ostrov@seznam.cz. 

Předem děkujeme, a to i těm, kteří se rozhodnete 
pomoci formou nákupu!
 

Mgr. Tomáš Fexa, ředitel OCHO 
(www.ostrov.charita.cz)

POZNEJME SVŮJ REGION

Zřícenina zámečku u Moříčova
V první polovině 17. stol. získali šlikovské panství 
a tím i Ostrov vévodové sasko-lauenburští. V této 
době (kromě přestavby zámku a jiných úprav) 
byla mezi Ostrovem a Moříčovem založena hra-
zená obora a v ní (cca 1740), postaven lovecký 
zámeček. Byla to barokní dvoupatrová budova 
s 11úhelníkovým půdorysem. V přízemí byla ku-
chyně, v patře velká obytná místnost s krbem. 
Orientace cest i průhledů v oboře směřovala  
k hlavnímu vstupu do ostrovského zámku. Zá-
meček byl však již na počátku 20. stol. v ruinách 
a jeho devastace stále pokračuje. Před lety byla 
u něj orientační tabule, nyní už po ní není stopy. 
Ke zřícenině vede z rozcestí u nádraží v Ostrově 
žlutá turistická značka (tam i zpět 5 km). Nebo je 
možné ze železniční zastávky v Hájku přejít přes 
Nejdu na „královskou cestu“ k Radošovu. Z kři-
žovatky se žlutou značkou pak sejdeme opět po 
žluté (vlevo!) až k zámečku a pak do Ostrova (asi  
7 km). Nebo do třetice: z Moříčova, kam dojede-
me autobusem, dojdeme po polní (neznačené) 
cestě k vodojemu, odkud jsou krásné výhledy 
na Ostrov i Krušné hory. Polní cesta pokračuje  
k lesu, kde opět narazíme na žlutou značku – až do  
Ostrova necelých 5 km. (Redakčně kráceno) 

Text a foto: Jiří Ciprian

sběrných dvorech nebo jsou pravidelně rozmis-
ťovány v obci na veřejných prostranstvích. Výho-
dou sběrných dvorů je jejich pravidelná provozní 
doba a vyškolená obsluha, která zabrání vzniku 
hromad odpadů okolo kontejneru. Objemný od-
pad se zpravidla dále neupravuje a ukládá se na 
skládky, případně se odstraňuje ve spalovnách 
komunálních odpadů.
 
2. Nebezpečný odpad
Odpad, který obsahuje jednu nebo více složek ne-
bezpečných pro lidské zdraví či životní prostředí, 
nebo má aspoň jednu nebezpečnou vlastnost. 
Proto je nezbytně nutné takovéto odpady třídit 
z domovního odpadu a předávat je specializova-
ným firmám ve sběrných dvorech nebo při mo-
bilních svozech nebezpečných odpadů. Mobilní 
sběry probíhají zhruba 2krát ročně a obec by  
o nich měla v dostatečném předstihu informovat. 
Rozhodně nelze odhazovat nebezpečné odpady 
do popelnic. Nejste-li si jistí, zda jde o nebezpeč-
ný odpad, najdete informace na obalu výrobku, 
nebo s předmětem jednejte, jako by to nebezpeč-
ný odpad byl. Můžete tak zabránit případnému 
poškození zdraví a kontaminaci prostředí.
Jaké nebezpečné odpady v domácnostech vzni-
kají? Jsou to barvy, laky a lepidla obsahující těžké 
kovy, rozpouštědla a obaly od těchto látek, pro-
středky domácí chemie, látky na hubení škůdců 
či plevelů, minerální oleje a tuky, provozní kapa-
liny z motorových vozidel, akumulátory a většina 
baterií, zářivky a jiná zařízení s obsahem rtuti, 
nepoužité léky (včetně mastí), kyseliny, fotoche-
mikálie, vyřazená elektronika (zejména monitory) 
a chladničky. Nebezpečné odpady se po sběru od 
občanů převezou speciálně upraveným vozem  
k dalšímu nakládání. Lednice, elektronika, zářivky, 
akumulátory se na zvláštních zařízeních demon-
tují, odstraní se z nich nebezpečné složky, které se 
dále bezpečně likvidují nebo použijí k výrobě no-
vých výrobků. Použité minerální oleje se dají re-
generovat např. na oleje topné. Většina kapalných 
nebezpečných odpadů (léky, materiály znečiště-
né nebezpečnými odpady) se spalují ve spalov-
nách. Těch je v zemi celá řada, jsou jimi vybaveny 
např. velké nemocnice, které tak likvidují infekční 
materiál. Ostatní nebezpečné odpady, které nelze 
žádným z výše uvedených způsobů zpracovat či 
odstranit, se ukládají na skládky nebezpečných 
odpadů, což jsou zařízení, kde se přísně dohlíží na 
bezpečné uložení.
 
3. Využitelné odpady
Odpady, které se dají použít k získání stejného či 
podobného materiálu nebo výrobku. Tradičně se 
sem řadí papír, sklo, plasty, kovy, nápojové karto-
ny a odpad ze zeleně (bioodpad). Využitelné od-
pady lze při dodržení přesných pravidel sbírat do 
oddělených nádob nebo na sběrná místa a dále 
upravovat; teprve pak mohou posloužit k výrobě 
jiného výrobku či materiálu.

4. Směsný domovní odpad
Odpad, který by měl po vytřídění předchozích 
složek skončit v popelnici. Z pravidelně provádě-
ných rozborů domovního odpadu však vyplývá, 
že současná průměrná česká popelnice obsahu-
je až 30% objemu plastů, 20% objemu papíru, 
téměř 8% skla, velké množství bioodpadu a také 
nebezpečné odpady. Je tedy jasné, že pokud by 
se odpady doopravdy důsledně třídily, nemohly 
by popelnice přetékat a v jejich okolí by se nemo-
hl vyskytovat nepořádek.

Zásady správného třídění odpadů:
1. Dodržujte pokyny uvedené na nádobách.
2. Odkládejte odpad jen do příslušných nádob.
3. Nikdy neodhazujte odpad znečištěný zbytky 
potravin nebo chemikáliemi.
4. Zmenšujte objem odpadu.
 

Václav Maršík, EKO-KOM, a. s.

Fotka: Lovecký zámeček u Moříčova stále chátrá.
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RES VITAE UPOZORŇUJE MĚSTSKÁ KNIHOVNA OSTROV

OSTROVŠTÍ HASIČI V ZÁŘÍ

ZE ZÁZNAMŮ MĚSTSKÉ POLICIE

Oznamujeme veřejnosti, že od 1. října byla rozší-
řena doba poskytování pečovatelské služby pro 
občany města Ostrov takto:
pondělí až pátek: 7.00-18.00 hod.
sobota, neděle, svátky: 7.00-18.00 hod.
s tím, že ve všední dny od 7.00 do 15.30 platí stan-
dardní pečovatelská služba a doba od 15.30 do 
18.00 hod. je určena pro klienty, se kterými jsou 
po předchozí dohodě nasmlouvány tyto úkony 
pečovatelské služby: osobní hygiena, sebeobslu-
ha, pomoc a podpora při podání jídla a pití. V so-
botu, neděli a státní svátky platí poskytování peč. 
služby v době od 7.00 do 18.00 hod. rovněž po 
předchozí dohodě s klientem.

Kromě péče o klienta v domácnosti rovněž zajiš-
ťujeme i doprovodnou službu dospělým a v pří-
padě potřeby i dohled nad dospělým.
 

Marie Marcinková, soc. pracovnice

Královna zima
1. listopadu až 31. prosince
Soutěž pro nadšené amatérské fotografy. Podělte 
se s námi a zapojte se do soutěže. Jak? Stačí zaslat 
fotografii související s daným tématem na: foto-
soutez@mkostrov.cz. Více na intern. stránkách 
knihovny.
 
Kraj příběhů, kraj magických míst
3. až 30. listopadu, Oranžerie Václava Havla
Výstava fotografií. Spisovatel a outdoorový fo-
tograf Václav Fikar představuje Karlovarský kraj 
jako lyricko-epický region, bohatý na úchvatnou 
přírodu a magická místa, k nimž se vážou prastaré 
legendy. Svým pohledem přirovnává Karlovarský 
kraj k Tolkienově Středozemi.
 
Základy počítačové gramotnosti
5. listopadu 15.00 hod., učebna  
Nevíte, jaké rozdíly jsou v zařízeních, operačních 
systémech a aplikacích? Pak právě pro vás jsme 
připravili přednášku, kde se navíc dozvíte i o zá-
kladech bezpečnosti a používání internetu.
 
Pacifická Kanada aneb Půl semestru pod stanem
11. listopadu 17.00 hod., učebna
Vstupné 30 Kč v předprodeji (50 Kč na místě)  
Přednáška geografa a cestovatele Jirky Lehejčka 
o západní Kanadě, ostrově Vancouver a Rocky 
Mountains, kde jsou nekonečné divočiny v ne-
konečných horách. Spatříme nejvyšší vodopády 
Kanady, budeme obdivovat Kaskádové pohoří. 
Ukážeme si, že pralesy s gigantickými stromy 
nerostou jen v tropech. Ponoříme se v helmách 
s čelovkami do jeskynního systému Horne Lake. 
Přijďte se pobavit a dozvědět něco o zemi Indi-
ánů, kde je příroda ještě divoká, kde je medvěd 
spolubydlícím a ne raritou či loveckou trofejí  
a kde se stále dá pít voda z řek a potoků.
 
Základy počítačové gramotnosti
13. listopadu 15.00 hod., učebna  
Nevíte, jaké rozdíly jsou v zařízeních, operačních 
systémech a aplikacích? Pak právě pro vás jsme 
připravili přednášku, kde se navíc dozvíte i o zá-
kladech bezpečnosti a používání internetu.
 
Vintage medailonky z balsového dřeva
18. listopadu 16.00 hod., učebna, 
kurzovné 100 Kč
Tvůrčí dílna Zdeňky Bílkové zaměřená na výrobu 
medailonků z balsového dřeva, které budeme 
polepovat scrapbookovými papíry a dekorovat 
razítky, embassováním a kovovými přívěšky.
 
Cesta šamana
19. listopadu 17.00 hod., 
Oranžerie Václava Havla
Vstupné 100 Kč v předprodeji (150 Kč na místě)
Šamanismus je původní náboženství Mongolska. 
Chcete-li poznat pravého šamana, nevydáte se jej 
hledat do Ameriky ani na Sibiř, nýbrž do Mongol-
ska, na sever země, kde rozlehlé stepi střídá divo-

Zasahovali jsme u 13 událostí; čtyřikrát se zopa-
kovaly: technické pomoci, požáry, dopravní ne-
hody a jednou byl planý poplach. Obtížný hmyz 
jsme likvidovali areálu MŠ Masarykova a v Krušno-
horské ul. v areálu technických služeb. V Družební 
bylo nutno otevřít byt. Dále jsme byli vysláni do 
Merklína-Pstruží k zajištění přistávací plochy pro 
vrtulník LZS. Za zahrádkářskou kolonií za zimním 
stadionem jsme likvidovali požár lesní hrabanky 
a u průmyslové zóny dohašovali neuhašená oh-
niska po pálení klestí. Požár garáže v Hroznětíně-
-Bystřici jsme likvidovali společně s jednotkami 
KV, Hroznětín a Hájek. Dále jsme s jednotkami KV, 
Klášterec n. Ohří, Stráž n. Ohří a Kyselka likvido-
vali požár dřevěného přístavku ve Stráži-Korunní.  
K dopravní nehodě automobilu v Hroznětíně-
-Odeři jsme vyjeli s jednotkou KV, dále jsme za-
sahovali u dopravní nehody na silnici směr KV  
a poté jsme byli přeposláni k nehodě osobního 
auta v Nádražní ul. v Ostrově. S velitelským vozi-
dlem jsme zasahovali u dopravní nehody na kři-
žovatce Karlovarská – Nádražní (před hasičskou 
zbrojnicí), kde došlo ke srážce osobního auta  
s cyklistou. K prověření signalizace EPS v Městské 
knihovně jsme byli vysláni s jednotkou HZS KV, 
jednalo se o planý poplach.
 

Milan Kuna, JSDH Ostrov

Prevence kriminality
Již druhá preventivní akce s názvem „Na kole jen 
s přilbou“ se konala 26. září. Akce je společným 
projektem skupiny Prevence kriminality a účast-
ní se jí (kromě MP Ostrov) i MP Sokolov, Chodov  
a Karlovy Vary. Hlídka MP v průběhu dne oslovi-
la několik desítek cyklistů, kterým strážníci nejen 
vytkli případné nedostatky ve výbavě kola, ale 
seznámili je s faktem, proč je důležité mít při jíz-
dě nasazenou přilbu. Každý z oslovených cyklistů 
pak obdržel od strážníků propagační předměty, 
které pro všechny členy skupiny Prevence krimi-
nality karlovarského kraje zdarma obstarala Ka-
mila Hofmannová z MP Karlovy Vary.  
 
16. září 13.05 hod.
Strážníci přijali oznámení, že se na Mírovém ná-
městí nachází žena s kočárkem a popíjí alkohol. 
Na místě zjistili, že se v přítomnosti ženy nacházejí 
její tři nezletilé děti: 12leté, šestileté a chlapečkovi 
v kočárku není ještě ani rok. Byla jí provedena ori-
entační dechová zkouška s výsledkem téměř dvě 
promile alkoholu v dechu. Hlídka na místo přivo-
lala pracovnici OSVZ z MěÚ Ostrov, která rozhodla 
o přechodném umístění dětí do zařízení SOS Slu-
níčko v Karlových Varech, jelikož se o ně neměl 
kdo postarat. Celou událost má v šetření OSVZ.

16. září 14.57 hod.
Strážník MP Ostrov, který prováděl kontrolu v Já-
chymově, si povšiml vozidla, jež zastavilo pod zíd-
kou, na které seděla nezletilá dívka. Ve vozidle se 
nacházel muž, u kterého je hlídce známo, že v mi-
nulosti v onom vozidle masturboval před dětmi. 
Před příjezdem strážníka k místu vozidlo odjelo. 
Dívka uvedla, že se na ni muž upřeně díval a po-
píjel tekutinu ze skleněné láhve. Vozidlo strážník 
zastavil za obcí Jáchymov, a jelikož byl z muže cítit 
alkohol, byl vyzván k dechové zkoušce, se kterou 
souhlasil. Následně ovšem nastartoval vozidlo  
a z místa ujel, ale ne na dlouho. Byl totiž nalezen 
druhou hlídkou MP Ostrov v Horním Žďáru již bez 
vozidla. Výzvu k podrobení se dechové zkoušce 
tentokrát odmítl. Na místo byla přivolána hlídka 
PČR Ostrov, která si muže převzala pro podezření 
ze spáchání trestného činu společně s dalšími po-
znatky od strážníků.
 
Od 1. října se občané Ostrova budou setkávat  
s novým členem APK (Asistent prevence krimi-
nality), který na zkoušku rozšířil naše řady z pro-
gramu podpory zaměstnanosti. Program má na 
starosti Úřad práce, který MP Ostrov kandidáta na 
tuto pozici doporučil a zároveň plně hradí jeho 
mzdu. Nový člen APK bude působit preventivně 
v okolí škol, školek, dětských hřišť a v Zámeckém 
parku, kde bude dohlížet především na bezpeč-
nost našich nejmenších.
 
V září strážníci řešili 279 přestupků, z toho v do-
pravě 204, proti veřejnému pořádku 36 a na úse-
ku majetkové přestupkové činnosti 11 přestupků, 
za které vybrali blokové pokuty ve výši 25 200 Kč. 
Dále provedli osm odchytů psa, nasadili 99 boti-
ček, odtáhli tři vozidla, převezli tři osoby na zá-
chytnou stanici a prověřili 27 alarmů.
 

Ladislav Martínek
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AKTUALITY Z MĚSTA

Děti se oslavy zúčastnily s nadšením.
Foto: Lenka Křížová

Zástupci města v čele se starostou přebírají ocenění.
Foto: Roman Preis

15 LET TYFLOCENTRA

70. VÝROČÍ KNIHOVNY

Historie této neziskové organizace se začala psát 
r. 2000, kdy bylo založeno krajské pracoviště pro 
zrakově postižené v Karlových Varech s pěti vy-
školenými zaměstnanci, kteří začali pomáhat 
nevidomým a slabozrakým klientům aktivitami 
a poradenstvím. O pět let později rozšířilo Tyflo-
Centrum své služby do dalších regionů v kraji: do 
Ostrova, Sokolova a Chebu, kde vznikala regio-
nální střediska s dalšími pracovníky a po patnácti 
letech jsme se dostali na číslo 15 – patnáct za-
městnanců, 15 let poskytování služeb pro zrakově 
postižené občany.
V sobotu 10. října se u příležitosti 15. výročí 
TyfloCentra uskutečnila pro klienty, sponzory, 
donátory a širokou veřejnost slavnostní akce  
v Grandhotelu Ambassador Národní dům. Pro pří-
tomné jsme připravili ohlédnutí za patnáctiletou 
činností organizace obohacené o kulturní pro-
gram: vystoupení Bohuše Matuše, Milana Pitki-
na, Františka Nedvěda ml., nevidomých zpěváků 
Radka Žaluda, Lenky Kosinové-Čermákové, Hany 
Šimkové a Milana Hradila, kteří svými písničkami 
doprovázeli degustaci moravských vín. Tento den 
jsme slavnostně představili a pokřtili nové logo 
TyfloCentra z dílny grafika Ivana Pelce, kterému 
písničkou popřál kmotr loga, vítěz hitparády Šlá- 
grTV, Radek Žalud. Během oslav došlo i na předá-
ní pamětních listů jako poděkování za dlouhole-
tou spolupráci a podporu naší organizace. Mezi 
mnoha oceněnými bylo i Město Ostrov a Městská 
knihovna Ostrov, za které pamětní listy přebírali 
starosta Pavel Čekan a místostarosta Libor Bílek.
 

Pavlína Lišková

Městská knihovna Ostrov oslavila v sobotu sedm-
desátku. Ostrovská knihovna nabídla po 2. světo-
vé válce, jako jedna z prvních v našem kraji, čtená-
řům svůj fond. 70 let od obnovení činnosti takové 
organizace je pořádný důvod k oslavě; ta proběh-
la v rámci Týdne knihoven 10. 10. od 10.10 hod. na 
Mírovém náměstí v Ostrově. Byl připraven bohatý 
program pro malé i velké příznivce knihovny. Děti 
mohly v rámci několika stanovišť soutěžit, vyrá-
bět, připravena byla pohádka, turnaj v počíta-
čových hrách, kouzelnické vystoupení, spousta 
odměn a cukrová vata. Každý mohl namalovat 
obrázek, který se postupně stal součástí leporela. 
Je dlouhé přes 10 m, složeno z 68 obrázků a bude 
vystaveno v Oddělení pro mládež v MK Ostrov. 
Dospělí mohli soutěžit ve stavění knihomínu (ko-
mín z knih), nejvyšší měřil 165 cm, projít slalom 
s knihou na hlavě, odhadnout váhu balíčku knih 
nebo si zkusit zabalit knihu. Nechyběla burza, na 
kterou jsme přivezli z knihovny asi 3500 knih, kte-
ré už dosloužily. Burza byla hojně navštěvovaná  
a jsme rádi, že vyřazené knihy našly místo u mno-
hých doma. V mobilní knihovně mohli zájemci 
využít možnost registrace do knihovny zdarma, 
půjčit si knihu nebo po vyplnění slosovatelného 
anketního lístku vyhrát jednu ze zajímavých cen. 
Oblíbeným zastavením se stal také stánek CZLAN, 
kde si zájemci mohli vyzkoušet simulátor zá-
vodních her a karate, virtuální taneční simulátor  

ká tajga. Zde má šamanismus své pevné místo ve 
společnosti. V čem je jiný? Kdo je klíčovou posta-
vou? Jaká je cesta mongolského šamana a jak se 
jím člověk stane? O tom všem (a nejen o tom) si 
za zvuku brumle budeme povídat s mongolskou 
šamankou Khatuu Otgongerel.
 
Vánoční hvězdičky
23. listopadu 16.00 hod., učebna, 
kurzovné 350 Kč
Vánoční ozdoby prošly v průběhu času značný-
mi změnami, od prvních zdobení po současnost. 
Jejich výroba má u nás dlouhou tradici. Hlavně 
jsou to ozdoby skleněné, které se stále vyrábí 
ve Východních Čechách a jdou hlavně na vývoz.  
V dnešní době jsou ale také v oblibě ozdoby plas-
tové (hlavně proto, že se nerozbijí a také kvůli 
ceně). V našem kurzu se ale vrátíme do předmi-
nulého století, kdy se podomácku vyráběly ozdo-
bičky z drátků a skleněných korálků. Stihneme si 
vyrobit velkou hvězdu na pověšení, buď do okna, 
nebo kdekoliv do prostoru, a také malou hvězdič-
ku na vánoční stromek. Veškerý potřebný materi-
ál bude k dispozici. Lektorka: Miloslava Čanigová
 
Základy Office 2015 (1. část)
25. listopadu 15.00 hod., učebna  
Dozvíte se o moderních kancelářských aplikacích, 
kancelářských balíčcích a naučíte se základy prá-
ce s programy Word, Excel a Power Point.
 
Úkryt
25. listopadu 18.00 hod., učebna  
Promítání dokumentárního filmu z festivalu Je-
den svět. Španělský pár zasažený ekonomickou 
krizí, obchodník z Mauretánie, romská rodina  
z Rumunska… Mohou se tak rozdílní lidé potkat 
v jeden čas na jednom místě? Ve švýcarském 
Lausanne ano. Zdejší útulek pro bezdomovce  
a migranty je v zimní sezoně jednou z mála na-
dějí, jak neumrznout na ulici. Kapacity jsou ome-
zené, a i když personál dělá, co může, ne vždy se 
dostane na všechny. Před vchodem se tak každý 
večer odehraje dramatický zápas o nocleh, který 
má vždy nějaké poražené. Režisér Fernard Melgar 
pokračuje po filmu Zvláštní let, oceněném na fes-
tivalu Jeden svět 2012, citlivým observačním způ-
sobem v tématu přistěhovalectví.
 
Co je synestézie – jakou barvu mají písmena?
26. listopadu 17.00 hod., učebna  
O tom, jaké to je narodit se jako synestetik po-
hovoří novinářka, spisovatelka a malířka Irena 
Janečková. Kdo máte zájem, přineste si s sebou 
papíry a pastelky nebo barevné fixy. Můžete si 
zkusit nakreslit písmena, číslice nebo slova v bar-
vách, které u nich sami „cítíte“. Jakou barvu má 
vaše jméno? Jak poznat, zda jste synestetik? Jak 
odlišit pravou a nepravou synestézii? V případě 
zájmu odpoví Irena Janečková na otázky týkající 
se (nejen) synestézie.
 
Základy Office 2015 (2. část)
27. listopadu 15.00 hod., učebna  
Dozvíte se o moderních kancelářských aplikacích, 
kancelářských balíčcích a naučíte se základy prá-
ce s programy Word, Excel a Power Point.
 
V Oddělení pro mládež právě probíhá tradiční 
soutěž pro jednotlivce i celé třídy žáků ZŠ nazva-
ná SUPERČTENÁŘI. Navštěvuj knihovnu, půjčuj si 
knihy, vyplňuj kvízy, sbírej body a vyhraj ty nebo 
celá tvoje třída! Hlavní výhrou pro třídy je v letoš-

ním ročníku NOC SUPERČTENÁŘŮ – nocování vý-
herní třídy v knihovně!
 
Pro všechny malé milovníky zvířat tady máme 
soutěž o vstupenku do Zoo Plzeň. Vyzvedněte si 
v Oddělení pro mládež hrací kartu, sbírejte razítka 
a jeďte příští rok do zoo.
 
Více na: www.mkostrov.cz, 
www.facebook.com/knihovnaostrov
Dotazy, náměty na: info@mkostrov.cz 
nebo na tel. 353 434 300
 

Mgr. Jana Múčková

a zahrát si další počítačové hry, včetně těch pro 
nejmenší hráče. Na jevišti se vystřídali bubeníci 
ZUŠ Ostrov, mažoretky MDDM, sbor Orbis pictus 
Ostrov, kapela 4R country & bluegrass, big band 
Červení Panteři, zájmový kroužek zumby z MDDM, 
Divadélko Ondřej a kouzelník. Celým dnem nás 
skvěle prováděl moderátor Jindřich Skopec. Na 
závěr se sluší poděkovat všem, kdo umožnili 
oslavu uskutečnit. Za podporu a pomoc velice 
děkujeme Domu kultury Ostrov, MDDM Ostrov, 
ZUŠ Ostrov, společnosti CZ.NIC, spolku CZLAN, 
reklamní agentuře Luckyart a Městu Ostrov. Také 
všem účinkujícím, brigádníkům, dobrovolníkům 
a samozřejmě i všem návštěvníkům, kteří (na-
vzdory velice chladnému počasí) svou návštěvou 
ukázali, že knihovna a knihy k jejich životu prostě 
patří. Více informací: Městská knihovna Ostrov, 
tel. 353 434 306, muckova@mkostrov.cz
 

Mgr. Jana Múčková
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Noc otevřených divadel a výjimečných zážitků 
se v Ostrově uskuteční už potřetí. Noc divadel je 
součástí evropského projektu European Theatre  
Night, který prezentuje divadlo tvůrčím způso-
bem v netradiční formě vždy třetí listopadovou 
sobotu (od r. 2008). European Theatre Night se  
r. 2013 zúčastnilo 10 evropských zemí (Belgie, 
Bosna a Hercegovina, Bulharsko, ČR, Chorvat-
sko, Maďarsko, Rakousko, Srbsko, Slovensko, 
Slovinsko), zapojilo se 400 divadel a institucí 
ze 120 měst. V ČR proběhl I. ročník Noci divadel  
16. listopadu 2013. Zúčastnilo se 80 amatérských 
i profesionálních divadel a souborů z 25 českých 
a moravských měst a navštívilo jej přes 40 tisíc 
diváků. Druhý ročník se konal 15. listopadu 2014; 
tématem byl Rok české hudby. Ostrov se i tento-
krát zapojil a připravil program jak pro děti, tak 
dospělé fanoušky divadla.

Třetí ročník Noci divadel se koná 21. listopadu.
Program:
16.30 hod., foyer Domu kultury, vstup zdarma
Pohádková škola pod vedením Petra Pokor-
ného a Leny Pintnerové – děti si mohou vyrobit 
svou loutku a společně si zahrát divadlo, nebo ko-
runu prince či princezny a vybrat si a vyzkoušet 
kostým…
18.00 hod. foyer, autogramiáda herců Divadel-
ní společnosti Josefa Dvořáka
19.30 hod., Divadelní sál Domu kultury
Taneční hodiny pro starší a pokročilé
Nová divadelní úprava hry Bohumila Hrabala 
křehce a srozumitelně zprostředkovává texty pá-
bitelských historek, objevuje pravdu o životě, lás-

AKTUALITY Z MĚSTA

Petr Novotný s dětmi v Pohádkové škole
Foto: Roman Preis

Ostrovští získali zlaté medaile.
Foto: Soukromý archiv

Foto: Archiv MěÚ Ostrov

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU

12. listopadu v 17.00 hod., podkroví zám-
ku, výstavní prostory expozice „Ostrovsko  
a hornictví“, přednáška „Významné osobnos-
ti rodu Schliků a jejich působení v západních 
Čechách“.

Přednáška magistry Miluše Kobesové, kurátorky 
expozice „Ostrovsko a hornictví“, představení šli-
kovské stříbrné kazety – národní kulturní památ-
ky. Pořádá Spolek přátel města Ostrova ve spolu-
práci s Domem kultury.
 

Foto: Archiv MěÚ Ostrov

ZLATÍ V ORIENTAČNÍM BĚHU

NOC DIVADEL POTŘETÍ

Mistrovství ČR tříčlenných štafet a osmičlenných 
družstev v orientačním běhu se konalo ve Vra-
cově u Hodonína 10. a 11. října. Zúčastnili se ho 
také studenti ostrovského gymnázia, kteří běhají 
za klub orientačního běhu SKOB Ostrov a Jiskra 
Nejdek: Tokárová, Oncirk, Tokár. Byli vybráni jako 
nejlepší z kraje, aby reprezentovali západočeskou 
oblast na těchto mistrovských závodech. Primáni 
Oncirk a Tokár zvítězili spolu s plzeňským závod-
níkem v kategorii mladších žáků v konkurenci  
49 štafet. Trenérem je Petr Ševčík. Zaslouží si vel-
ký obdiv, s jakým nasazením se věnuje jak no-
váčkům, kteří se teprve učí mapovým základům, 
tak i dětem, kteří už závodí několikátým rokem. 
Zájemci o zajímavý sport, kde potřebujete nejen 
rychlé nohy, ale hlavně bystrou hlavu, sport v pří-
rodě a za jakéhokoliv počasí – koukněte na naše 
stránky a přijďte se mezi nás podívat: 
http://skobostrov.webnode.cz/
 

Monika Lisá, člen SKOB Ostrov

inzerce

ku mnoha podob a osobitý humor autora. Uvádí 
Divadelní společnost Josefa Dvořáka s Josefem 
Dvořákem v hlavní roli. Vstupné 250 Kč
21.30 hod. Kinokavárna Domu kultury
Mirko Stieber: Svatební noc
Jednoaktovou hru uvede Divadelní scéna při 
Domu kultury Ostrov. Dva starší pánové si nacvičí 
koncert a po úspěšném uskutečnění si slíbí užít 
s lehkou ženou… Hrají: Václav Novotný, Radek 
Wolf, Lenka Novotná. Režie: Jan Mareš. Vstup 
zdarma
Věříme, že přijdete podpořit divadlo jako takové 
a pomůžete nám ho zviditelnit, tak jak si právem 
zaslouží.
 

Martina Pavlasová



9OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK | LISTOPAD 2015

PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

Žáci primy při 3D výuce
Foto: Mgr. Jiří Fresser

Na SPŠ Ostrov se studenti rozhodně nenudí.
Foto: Archiv SPŠ Ostrov

SPŠ OSTROV VÍTĚZ ANKETY

Organizátoři celorepublikové ankety Škola dopo-
ručená zaměstnavateli hledají stř. školy a fakulty 
vysokých škol nejlépe připravující své absolven-
ty na zaměstnání. Titul udělují zástupci předních 
firem z celé ČR s 20 a více zaměstnanci; anketa 
má sloužit jako užitečná zpětná vazba pro školy 
samotné, ale zejména má poskytnout informace 
a vodítko pro uchazeče o studium a jejich rodiče 
při hledání správné volby pro přípravu na bu-
doucí kariéru. Na získání titulu jsme patřičně hrdí  

3D NA GYMNÁZIU OSTROV

3D laboratoř gymnázia oslavila první výročí. Prá-
vě před rokem (31. října) představitelé Karlovar-
ského kraje a města Ostrov slavnostně otevřeli 
na gymnáziu moderní 3D laboratoř, vybudova-
nou v rámci projektu „Podpora přírodovědného 
a technického vzdělávání v Karlovarském kraji.“ 
Smyslem tohoto náročného projektu bylo umož-
nit žákům zkoumání přírodních zákonitostí zcela 
novým a pro ně atraktivním způsobem a pokusit 
se tak zvrátit dlouhodobý trend nezájmu žáků zá-
kladních a středních škol o přírodovědné a tech-
nické obory.
Po ročním provozu učebny můžeme říci, že záměr 
se vydařil. Kromě ostrovských gymnazistů se na 
pravidelných hodinách zeměpisu, biologie, che-
mie a fyziky vystřídalo více než 500 žáků partner-
ských ZŠ z Ostrova, Nejdku, Karlových Varů, Mer-
klína, Hroznětína a Jáchymova. Řada z nich byla 
moderní učebnou tak uchvácena, že podali při-
hlášku ke studiu na gymnáziu a dnes zde absol-
vují pravidelnou výuku již jako studenti naší školy.
S výukou v 3D učebně, která kromě 3D projek-
ce umožňuje také individuální práci s tablety, se 
mohli seznámit rovněž gymnazisté ze Sokolova 
a Karlových Varů. Věhlas 3D laboratoře přesáhl  
i hranice kraje a nedávno jsme zde přivítali žáky 
ze severočeských Libochovic. Naše škola nabízí 
možnost pravidelné výuky i jednorázových ná-
vštěv nejen pro žáky základních a středních škol, 
ale řada instalovaných 3D programů a prezentací 
může být velice dobře využita i v rámci předškol-
ního vzdělávání. Nabídka programů v učebně, 
jejíž kapacita je 30 míst, byla nově rozšířena také  
o výuku anglického jazyka.
Všichni, kdo mají zájem se s možnostmi a cho-
dem 3D laboratoře seznámit, mohou kon-
taktovat profesorku Kateřinu Ledvinovou na:  
ledka@gymostrov.eu nebo na tel. 353 433 795. 
Lze dojednat individuální termíny i tematické za-
měření akcí.
 

Mgr. Jiří Fresser

ZŠ PRAKTICKÁ A ZŠ SPECIÁLNÍ

ZŠ J. V. MYSLBEKA A MŠ

Učitelé ZŠP a ZŠS se od 27. září do 3. října zú-
častnili v rámci projektu EU tzv. stínování (sha-
dowing) na Spojené škole v Trnavě. Cílem bylo 
monitorování práce našich kolegů. Ve škole nás 
mile přivítali vyučující i děti. Rádi se pochlubili 
zrekonstruovanou budovou, prostornými třída-
mi i malým počtem žáků v jednotlivých třídách. 
Spojená škola v Trnavě poskytuje vzdělání žákům, 
zařazeným do variant A, B, C, což odpovídá naše-
mu rozdělení, a to Základní škole praktické a Zá-
kladní škole speciální. Výhodou na Slovensku je 
skutečnost, že občané mohou rozhodovat o tom, 
komu poskytnou finanční příspěvek ve výši 2 % 
ze svých daní. Většina rodičů včetně okruhu jejich 
známých poskytují tuto finanční dotaci právě ško-
le. Vyučující může finanční příspěvek využít ve své 
třídě na nákup různých pomůcek, které obohatí 
výuku. Jistě bychom přivítali tuto možnost i u nás. 
Během týdenního pracovního pobytu na Sloven-
sku žáci naší školy pracovali v projektu „Podzimní 
týden“, kdy se seznamovali s různorodým mate-
riálem při pracovních dovednostech. Společně 
realizovali výstavu prací v přízemí naší školy. Po 
návratu domů nás čekalo milé překvapení: 1. října 
se uskutečnil v Karlových Varech Schodoběh, kde 
se naši žáci velmi pěkně umístili. Gratulace patří 
Vanese Bílé za druhé a Janu Filovi za třetí místo.
 

Mgr. Jana Kopecká

S angličtinou naši žáci začínají už ve školce. Nej-
prve probíhá formou hry a během I. st. přechází 
nenásilnou formou v běžnou výuku. A protože 
naše žáky rádi podporujeme ve výuce cizích ja-
zyků, zapojila se naše škola, stejně jako mnoho 
škol v ČR, do projektů dotovaných EU, které mimo 
jiné podporují právě rozvoj cizích jazyků. Jsou 
to projekty Výzva 56 a Výzva 57. Na každý z nich 
nám byla poskytnuta dotace ve výši téměř jedno-
ho milionu korun. Výzva 56 probíhá od srpna do 
prosince 2015. Finanční prostředky jsou čerpá-
ny na tvorbu čtenářských dílen, které podporují 
rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, dále 
pak na tzv. stínování a jazykové kurzy pedagogů  
v zahraničí a jazykově-poznávací zájezdy pro žáky.  
Z těchto prostředků má škola povinnost nakoupit 
minimálně 600 nových knih pro žáky. Stínování  
a jazykově-vzdělávací kurzy jsou realizovány ve 
Velké Británii a Německu. Žáci i učitelé se při těch-
to zájezdech aktivně účastní výuky a také mají 
možnost poznávat některá města, památky a dal-
ší zajímavosti v dané zemi. Výzva 57 je zaměřena 
na výuku angličtiny formou blended-learning. Do 
tohoto projektu se zapojilo 400 žáků naší školy  
(z 1.- 6. a 8. ročníků). Blended-learning je přiroze-
ný a rychlý způsob osvojování angličtiny, využíva-
jící moderní informační a komunikační technolo-
gie. Základem je využití počítačů. Hlavní výhodou 
je kombinace poslechu-mluvení-čtení-psaní. Ten-
to program automaticky nastaví vhodnou úroveň 
pro žáka dle jeho výkonů. Žáci mohou pracovat 
nejen ve škole, ale také samostatně doma a vo-
lit si tempo, jaké jim vyhovuje. Doufáme, že tyto 
projekty budou pro školu velkým přínosem a těší-
me se na další výzvy. Více na: www.zsjvm.cz
 

Mgr. Zdena Nováková

a věříme, že to, co do studentů vkládáme, se bude 
i nadále kladně úročit v jejich profesních úspěších. 
Ředitel školy ocenění okomentoval slovy: „Všem 
blahopřeji k získání takového ocenění a zároveň 
moc děkuji za pedagogickou práci, bez které by 
škola nebyla tam, kde dnes je.“ Pokud vás zajímá, 
v jakých oborech naši studenti získávají kvalifikaci 
pro úspěšnou kariéru, nezapomeňte nás navštívit 
v rámci Dne otevřených dveří, který se uskuteční 
letos 3. prosince.
I v tomto školním roce pokračuje projekt Techni-
ka je zábava, v němž se pedagogové a studenti 
snaží poutavou formou přiblížit žákům ZŠ vy-
brané odborné činnosti z oblasti strojírenství  
a elektrotechniky. Na nudu a jednotvárnost si 
na naší škole nemohou stěžovat studenti ani 
zaměstnanci. V rámci výstavy stř. škol „Kam po 
základní škole?“ branami SPŠ Ostrov prošlo více 
než tisíc žáků ZŠ, nejen z Karlovarského kraje, ale  
i z Ústeckého. Prubířským kamenem odpověd-
nosti a dovedností studentů byla spolupráce na 
organizaci Noci konstruktérů, pořádané tento-
krát v prostorách Domu kultury Ostrov naším 
dlouholetým partnerem, firmou Witte Nejdek, 
spol. s r.o. Návštěvníci akce měli možnost si v naší 
expozici vyzkoušet ovládání robota mobilním 
telefonem, výrobu elektrické energie dynamem 
či se seznámit s minirobotickým ramenem. Do-
statečné množství adrenalinu si dopřáli zájemci  
z řad našich žáků v Heideparku v německém Sol-
tau, kam studenti jezdí pravidelně jednou za dva 
roky; letos, vzhledem k dobře zvolenému termínu  
(28. září), měli atrakce téměř jen pro sebe a výlet 
si nemohli vynachválit. Návštěvu v bavorském 
Forchheimu nám oplatili zaměstnanci partnerské 
školy, kteří se v druhém říjnovém víkendu v do-
provodu svých českých kolegů seznamovali ne-
jen s naší školou a její vybaveností, ale i s krásami 
a pamětihodnostmi Ostrova a K. Varů. Nezapome-
nutelným zážitkem se stala návštěva Becherovky 
i ochutnávka pramenů, obdiv sklidilo bývalé sídlo 
školy – zrekonstruovaný zámek s přilehlými bu-
dovami a parkem. Své konstruktérské a mode-
lářské dovednosti poměřili zástupci jednotlivých 
tříd v rámci druhého ročníku „Leteckého dne“ 
organizovaného nadšenci z kroužku MaFík, jenž 
na škole už několik let působí. Nezapomínáme 
ani na duše umělců, kteří se mohou prezentovat 
v rámci fotosoutěže na téma Mraky či Barvy pod-
zimu. Touhu našich studentů po poznání v oblasti 
energetiky uspokojili přednášející praktici z agen-
tury JLM Praha s.r.o., kteří s nimi prodiskutovali 
otázky současného a budoucího stavu energetiky 
v ČR i ve světě.
 

Mgr. Lenka Bardová
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PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

ZŠ MÁJOVÁ

MŠ MASARYKOVA

Naše škola se již tradičně účastní řady kulturních, 
sportovních i vzdělávacích akcí a soutěží. Žáci ne-
zahálí a kromě výuky v nově zrekonstruovaném 
posledním patře (elektřina) se zapojují do mimo-
školních akcí. Ostrovská míle patří k nejpopulár-
nějším sportovním akcím. Těší nás, že naši v tom-
to masovém běhu získali 2. místo. Do 3. tříd přišla 
v říjnu paní Krylová s pejskem Ajaxem a jeho pra-
covním sešitem. Děti se dověděly mnoho zajíma-
vostí z práce policie a zopakovaly si mnoho zásad 
bezpečného pohybu po komunikacích. Žáci I. st. 
navštívili interaktivní výstavu v Letohrádku – Hele 
kniha a poté si vyrobili krásné knižní vazby. Fes-
tival Oty Hofmana byl zahájen společnými silami 
i naší školou, která se zapojila do lampiónového 
průvodu. Společně se na FOH naši žáci zúčastni-
li filmových projekcí i doprovodného programu, 
např. soutěže „Pohádkové zpívání“, na kterou se 
přihlásila třída 3. B s učitelkou Budaiovou, prv-
ňáčci soutěžili a plnili různé úkoly s Večerníčkem.  
V šapitó se konala akce „Kamarád baví kamaráda“, 
kde se rozezněly hlasy našich zpěváčků z Májo-
vých sluníček s učitelkou Svobodovou a vystoupi-
la zde i třída 3. B s „Čarodějnickým tancem“. 
Více na: www.3zsostrov.cz
 

Mgr. Michaela Budaiová

Od října nabízíme pro letošní školní rok nové zá-
jmové aktivity, nejen pro nadané děti, ale i pro so-
ciálně znevýhodněné. V odpoledních hodinách je 
možné si vybrat z několika činností:
 
1. Logopedické chvilky
2. Pastelka
3. Šikovné prstíky
5. Zvídánci
6. Tvořivá dílna
 
Všechny nadstandardní aktivity jsou zdarma pro 
radost a spokojenost našich dětí.
 

Kolektiv Mateřské školy Masarykova

KALENDÁŘ ZUŠ OSTROV

SLAVNOSTNÍ PLES ZUŠ OSTROV

14. listopadu 
19.30 hod., 
Společenský sál Domu 
kultury
Slavnostní ples 
ZUŠ Ostrov
 
24. listopadu 
17.00 hod., 
Koncertní sál ZUŠ
Interní koncert

29. listopadu 11.00-18.00 hod., Mírové náměstí
Rozsvěcení vánočního stromu - prezentace vý-
tvarného oboru

Základní umělecká škola Ostrov v letošním škol-
ním roce slaví 60. výročí založení školy. Hlavním 
dnem oslav byla zvolena sobota 14. listopadu, 
kdy všechny zúčastněné čeká bohatý program:
 
 13.30  Setkání s bývalými a současnými 

zaměstnanci ZUŠ Ostrov v hlavní 
budově školy

 14.00-16.30  Den otevřených dveří s programem 
ve všech budovách školy

 17.00  Divadelní představení a posezení  
u kávy pro absolventy literárně dra-
matického oboru v Divadelním sále 
DK a v Točně

 19.30  Slavnostní ples ve Společenském 
sále

 
Slavnostní ples bude moderovat absolvent os-
trovského literárně dramatického oboru Aleš 
Háma a k tanci, poslechu zahrají a k zábavě vy-
stoupí současní žáci i absolventi školy, a samozřej-
mě učitelé naší školy (Drum Band Fr. Zemana, Ad 
libitum, After Party Band, Mirákl, Swing Melody 
Ostrov). 

Připravena bude bohatá tombola. O půlnoční 
překvapení se postarají absolventi divadelního 
souboru HOP-HOP. 

Na ples jsou všichni srdečně zváni a vstupenky je 
možné zakoupit v kanceláři školy, Masarykova 717, 
tel. 353 300 530.
 

Mgr. Hana Vaculíková

 29. listopadu 17.00 hod., Mírové náměstí
Rozsvěcení vánočního stromu - vystoupení 
pěveckého sboru Kateřiny Bodlákové s flétno-
vým souborem TraXllety
 
Akce mimo Ostrov
Divadelní soubor 
NA POSLEDNÍ CHVÍLI/Lucie Veličková
6. listopadu:   představení Tam, kde šplouná 

– Brno
11. listopadu:   představení Sv. Martin  

– Lázně Jáchymov
27.-29. listopadu:  představení Pac a pusu aneb 

něco z Broučků,  
Festival Praha

Na plese zahraje také soubor Swing Melody Ostrov.
Foto: Archiv ZUŠ Ostrov

Ilustrační foto: Archiv MŠ

inzerce
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VOLNÝ ČAS

PEPAMARKET
Moříčovská 1431
363 01 Ostrov
otevírací doba:
po - pá   8:00 - 17:00
so -        9:00 - 13:00
ne -        zavřeno

elektrická pila, 40 cm

1499.-
1999.-

štípač dřeva 8t

štípač dřeva 5t

11999.-

Novinky za skvělé ceny!Připravte se včas na zimu

Německá drogerie 
skladem

elektrická pila, 40 cm

prací prášek 
Purox 10 kg

ponorné čerpadlo Sharks
750C  2 v 1

prací gel 
Dr. House 5,5 l 

DOPRAVA K VÁM
DOMŮ ZDARMA!!!

229,-

VYSOKÝ 
VÝKON

rázový utahovák SH 390
napětí: 12 V
točivý moment: 300 Nm
pojistka: 250V/15A

1299.-

4999.-

elektrická ostřička 
řetězů SH 220W

759.-

motorová pila Sharks SH 4590
objem motoru: 45 cm³
délka lišta: 45 cm 
otáčky: 7500/min
karburátor: Walbro

OCHRANNÁ MASKA ZDARMA

+
Elektrický fukar/vysavač na listí 
Sharks SH 3030
příkon: 3000 W
funkce: sání nebo fukar
objem sběrného vaku: 45 litrů
drtící poměr: 10:1
odnímatelná hubice
ramenní popruh

799.-

napětí/frekvence: 230V/50Hz
příkon: 750 W
nastavitelná výška dna

2 v 1

topidlo teplovzdušné HS0133

159,-

2199.-

1299.-

NOVINKA
NOVINKA štípací klín 

v ceně!

Váš dobrý soused

349,-

inzerce

WEST ROCK TOUR 2015

CO SE DĚJE V KYSELCE?

EKOCENTRUM V LISTOPADU

NOVÝ PROVOZ ZAŠÍVÁRNY

Klub Domino v Ostrově zve příznivce rocku a me-
talu na koncert 14. listopadu ve 20.00 hod.
Kapely Attacus, Dependence a Chiomara, které 
míří do vyhlášených klubů Karlovarského kraje, se 
zastaví i v ostrovském klubu Domino. Při své West 
Rock Tour 2015 nabídnou kapely „trojitej nářez“. 
Hosty čekají svěží novinky. Rockově metalová for-
mace Attacus z Libé představí album Černý listí. 
Chiomara z Ostrova přiváží kovově hutné příběhy 
dávných časů. V podání Dependence zazní pocti-
vý „Rókundroull“ kapely ze Starého Sedla.
 

Mgr. Josef Šorfa

Další novinky ohledně záchrany zdevastovaného 
areálu bývalých lázní, ale i zajímavosti z historie se 
dozvíte při komentovaných prohlídkách v sobotu 
7. a 14. listopadu vždy od 10.00 a 14.00 hod. Trva-
jí přibližně 50 minut. Sraz před budovou bývalé 
jídelny u vodopádu. Vstup i ochutnávka Ottova 
pramene zdarma.
 

Mgr. Josef Šorfa

Zápis do zájmových kroužků
Pokud jste zápis nestihli, máte možnost přihlásit 
se i v listopadu a dále kdykoli v průběhu celého 
školního roku. K dispozici jsme vám denně 10.00-
17.00 hod. v kanceláři EC.
 
Halloween v Ekocentru
2. listopadu 17.30 hod.
Vydejte se s námi po stopách Freddyho Kruegera 
na strašidelnou stezku odvahy s ještě strašidel-
nějšími úkoly. Všechny odvážné čeká na konci 
drobná odměna. S sebou přineste vlastní malou 
baterku a nezapomeňte na halloweenské kostý-
my jako: čaroděj(ka), duch, kostlivec, černá koč-

PONDĚLÍ PRO KOHO?
10.30-12.00 –  Poradenství pro ty, kdo hledají práci 

a je jim 15-26 let
14.00-16.30 –  Volný klub pro všechny od 6-14 let
14.00-15.30 –  Příprava do školy pro ty, co se chtějí 

naučit, jak se učit (probíhá ve stu-
dovně)

ÚTERÝ PRO KOHO?
09.00-12.00 –  Programy pro školy přípravné třídy, 

ZŠ, SOU, SŠ
STŘEDA PRO KOHO?
14.00-15.30 – Volný klub pro všechny od 6-14 let
15.30-16.30 – Volný klub pro všechny od 6-26 let
16.30-18.00 – Volný klub pro všechny od 15-26 let
ČTVRTEK PRO KOHO?
10.30-12.00 –  Poradenství pro všechny od 15-26 

let, kdo si neví rady s úřady, dokla-
dy, bydlením, penězi, rodinou, zá-
vislostí atd.

14.00-16.30 –  Volný klub pro všechny od 6-14 let
15.00-16.30 –  Zkušebna pro všechny dle dohody 

(ve studovně)
16.00-17.30 –  Terén v Májové ul. a okolí pro všech-

ny od 6-26 let
PÁTEK PRO KOHO?
10.30-12.00 –  Poradenství pro všechny od 15-26 

let, kdo si neví rady s úřady, dokla-
dy, bydlením, penězi, rodinou, zá-
vislostí atd.

14.00-16.00 –  Volný klub pro všechny od 6-14 let
14.00-16.00 –  Terén v Krušnohorské ul. a okolí pro 

všechny od 6-26 let

- každý první pátek v měsíci Skatepark

JAK SE OBJEDNAT:
1. Osobně, během otevřeného klubu
2.  SMS, zavoláním nebo prozvoněním (zavoláme 

zpět) na mobil: 727 925 741
3. Přes e-mail: nzdm.ostrov@os-svetlo.net
4.  Přes facebook: Nízkoprahový klub - Zašívárna 

Ostrov
Kdy můžete dorazit, se dohodneme od pondělí 
do pátku mezi 10.30 -16.30 hod. Pokud napíšete 
či prozvoníte později, ozveme se druhý den.
 
Služba je poskytována z finančních prostředků 
poskytnutých Karlovarským krajem a městem 
Ostrov

Těší se na vás pracovníci NZDM Zašívárna: 
Lenka, Saša, Milan, Klárka, Tereza a Šárka

ka, netopýr, dýně aj. Akce je určena pro rodiče  
s dětmi i samotné děti. Účastnický poplatek 20 Kč.  
Na akci zve EC, MDDM Ostrov a OS Benjamin.
 
Noc se zvířátky
27.-28. listopadu
Oblíbené přenocování v areálu EC pro děti 7-10 let. 
Spousta zábavy a legrace, soutěže a noční hra. 
Přihlášky v kanceláři EC od 18. 11. do obsazení ka-
pacity. Přednostně zapisujeme děti, které se této 
akce ještě nikdy neúčastnily. Děkujeme za pocho-
pení. Cena 120 Kč
 
Sbíráme lesní plody – soutěž
říjen-listopad
Až do konce listopadu se můžete zapojit do sou-
těže ve sběru lesních plodů, které budou předány 
lesníkům na zimní přikrmování zvěře. Kaštany, ža-
ludy a bukvice odevzdejte v EC, všední dny 10.00-
16.00 hod. Nejlepší sběrače čekají zajímavé ceny.
 
Poznej a chraň - vědomostní soutěž
duben-listopad
Poslední měsíc zbývá do zapojení do soutěže, 
která prověří vaše přírodovědné znalosti. Každý 
týden do konce listopadu najdete na nástěnce ve 
vstupní hale EC otázku, týkající se našich zvířátek 
nebo zvířat ve volné přírodě. Do soutěže se za-
pojte vyplněním a odevzdáním soutěžní kartičky. 
Uveďte své jméno, adresu a telefon. Vždy na konci 
týdne losujeme výherce. Jména výherců uveřejní-
me na FB Ekocentra a v OM. Výherci: Anežka Ko-
vaříková, Petr Klíček a Matěj Janák.
 
Prohlídky pro veřejnost: po-ne, státní svátky 
13.00-17.00 hod.
Vstup zdarma
Využijte poslední otevřené víkendy k návštěvě EC 
před zazimováním. V malé zoo v zahradě zažijte 
bezprostřední kontakt s druhy zvířat, který se vám 
jinde nenaskytne. Je tu přes sto druhů živočichů 
(drobní hlodavci, hadi, obojživelníci, pavouci, 
ryby, exotičtí i draví ptáci, malé šelmy i skot).
 
Informace k akcím a kroužkům: 
po-pá 10.00-17.00 hod. tel. 731 615 658, 
602 600 995
FB: Ekocentrum MDDM Ostrov, 
www.eko.mddmostrov.cz
 

Petra Žlutická, vedoucí EC
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VOLNÝ ČAS
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MDDM OSTROV

ZLATÝ OŘÍŠEK MÁ VÍTĚZE

EVA A VAŠEK 
ROZEZPÍVAJÍ OSTROV

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

Betlém očima dětí – výtvarná soutěž
1. října až 27. listopadu
Výtvarná soutěž pro školní a zájmové kolektivy ve 
třech kategoriích: předškoláci, školáci do 10 a nad 
10 let. Soutěžní práce označené jménem, věkem, 
školou a tel. kontaktem doručte nejpozději 27. 11. 
do kanceláře MDDM. Výstava všech prací bude ke 
zhlédnutí 3. až 22. 12. v přízemí MDDM. Tři vítěze 
z každé kategorie čeká sladká vánoční odměna. 
Jména oceněných uveřejníme v lednovém OM.
 
Výlet do Obory Hájek
7. listopadu
Na vycházku s průvodcem zveme ve spolupráci  
s OS Benjamin a Lesy ČR rodiče s dětmi i samotné 
děti od osmi let. Pedagogický doprovod zajištěn. 
Příspěvek na autobus: 20 Kč/os. Přihlášky v kance-
láři MDDM: do 5. 11. nebo do obsazení kapacity 
autobusu. 
Více na plakátech a v MDDM tel. 353 613 248.
 
Běh 17. listopadu
14. listopadu od 8.30 hod., Zámecký park
38. ročník závodu v přespolním běhu. Závod je 
otevřen všem ostrovským dětem a mladým, kteří 
si chtějí zaběhat a změřit síly s nejlepšími v regio-
nu. Propozice k dispozici na www.mddmostrov.cz 
Přihlášky: ženy, muži z org. důvodů nejpozději do 
10. 11., ostatní kategorie nejpozději do 13. 11. do 
18.00 hod., elektronicky na http://pavka.webz.cz/
beh17listopadu/prihlasovani.php
Ve výjimečných případech možnost přihlášení na 
místě hodinu před startem za zvýšené startovné.  
Startovné: nejml. žáci-st. žáci 30 Kč, dorost-vete-
ráni 50 Kč
 
Adventní tvoření
28. listopadu 9.30-12.00 hod., poplatek 100 Kč
První ze čtyř sobot věnujeme tvorbě adventních 
věnců pod vedením zkušené aranžérky. Z orga-
nizačních důvodů prosíme zájemce o přihlášení  
a uhrazení poplatku předem, nejpozději do 26. 11. 
v Domě dětí. Děkujeme.
 
Sportovní hřiště, minigolf, kuželky
V listopadu všechna sportoviště MDDM otevřena 
v závislosti na počasí: všední dny 9.00-18.00 hod., 
víkendy 10.00-17.00 hod. Rezervace kurtů a fot-

Slavnostním finále skončil 11. října II. ročník ta-
lentové soutěže Zlatý oříšek Karlovarského kraje. 
Vítězi se stali karatistka, trumpetista a všestranně 
nadaná gymnastka.
Více jak třem stovkám diváků se v divadelním 
sále ostrovského Domu kultury představily nej-
šikovnější děti a skupiny kraje. Atmosféra celého 
soutěžního odpoledne byla jedinečná díky úvod-
nímu dynamickému vystoupení Drum bandu 
Františka Zemana a také díky bouřlivé podpoře 
jednotlivých fanouškovských skupin finalistů. 

Přijďte si v sobotu 7. listopadu od 20.00 hod. za-
zpívat či zatančit na první ples sezóny v našem 
městě, kde v programu Plesu TyfloCentra vystoupí 
pěvecké duo Eva a Vašek. Vstupenky v ceně 150 Kč 
budou v předprodeji v infocentru Domu kultury 
Ostrov od 1. listopadu.
 

Pavlína Lišková

Kalendář veřejných turistických akcí v listopadu
 
 7. listopadu:   Děčínsko, Rabštejn Janská  

– podzemní továrna  
 14. listopadu:   Plzeň, Nové divadlo  

– prohlídka budovy                                            
 17. listopadu:   Nejdecko,  

okolím přehrady Tatrovice      
 21. listopadu:   Krušné hory, Abertamy  

– rukavičkářská tradice  
 28. listopadu:   Střední Poohří, z Kotviny přes 

Klenštejn a Lestkov  
do Klášterce n. Ohří

 5. prosince:   Praha, Předvánoční zájezd  
do hlavního města

Bližší informace (doba odjezdu, počet km, org. 
propozice) budou k dispozici vždy od středy pro 
příslušný sobotní termín ve vitríně KČT na Míro-
vém náměstí u autobusové zastávky na K. Vary. 
Více na: www.turiste.webpark.cz
 

RNDr. František Wohlmuth

balového minihřiště: tel. 353 613 248 všední dny 
od 8.00 do 18.00 hod.
 
PŘIPRAVUJEME:
Mikulášská besídka
3. prosince od 16.30 hod.
Mikulášská nadílka za písničku nebo básničku, 
vánoční dílničky, mikulášské jízdy na modelové 
železnici a další. Předprodej vstupenek od 23. 11. 
v MDDM. Cena 50 Kč
 
Adventní tvoření
5. prosince 9.30-12.00 hod. Drobné vánoční 
dárečky; 12. prosince 9.30-12.00 hod. Vánoční 
ozdoby; 19. prosince 9.30-12.00 hod. Nepečené 
cukroví. Více v prosincovém OM.
 
Informace k akcím a kroužkům: 
po-čt 8.00-20.00 hod., pá 8.00-18.00 hod., 
tel. 353 613 248, 731 616 657, www.mddmostrov.cz
 

Bc. Dagmar Gburová, 
ved. Odd. nepravid. činnosti

Duo Eva a Vašek zazpívají na plese TyfloCentra.
Foto: Archiv agentury

Svatojakubská pouť, cesta do Santiaga de Compostela
Foto: autor textu
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K ČEMU MI BUDE CIZÍ JAZYK?

Tuto otázku si možná pokládáte právě Vy. Zvažu-
jete všechna pro a proti a přemýšlíte, k čemu by 
vám vlastně cizí jazyk mohl být. Možností je ov-
šem spousta a nic nemusí být překážkou. I když 
jste už věkově starší nebo ať už si myslíte, že pro 
jazyk nemáte nadání, nikdy není pozdě. Učit se 
cizí jazyk může velmi pozitivně stimulovat váš 
mozek a hezky jej aktivovat. Něco jako kdybyste 
cvičili v posilovně, s tím rozdílem, že cvičíte svou 
mysl. A často to, jak se chová naše mysl, ovlivňu-
je i naše tělo. Cizí jazyk můžete aktivně využít na 
dovolené, když si chcete přečíst návod, který není 
přeložen do češtiny, podívat se na film v původ-
ním znění a nepustíte si jej s dabingem, nebo 
si přečíst oblíbenou knížku v angličtině. Vše je 
možné, když se začnete učit cizí jazyk. Nikdy není 
pozdě.
 

Radim Targosz, Jazyková škola Target, ředitel

Pod taktovkou zkušeného moderátora Richarda 
Langera se během dvou hodin vystřídalo na diva-
delních prknech celkem 51 dětí ve věku 8-14 let  
a představilo své dovednosti a dosažené úspě-
chy z nejrůznějších oborů. Vystoupili vedle sebe 
taneční skupiny, jezdec motokrosu, jachtařka, ka-
ratistka, violoncellista, člen dětské mensy, gym-
nastka, moderátor a kameraman, atletka, akvabe-
ly i železniční modelář. Vybrat nejlepší mezi tolika 
talenty nebylo pro sedmičlennou porotu v čele  
s Ivou Raškovou vůbec jednoduché. V rozhodo-
vání pomohli ředitelce nadačního fondu Zlatý 
oříšek také Edmund Janish (člen Rady KK pro 
školství, mládež a tělovýchovu, Pavel Čekan (sta-
rosta Ostrova), Jana Trantinová (ved. Odboru ŠMT 
KK), Jan Filip (ředitel DK Ostrov), Milan Bican (ved. 
extraligového týmu VK ČEZ Karlovarsko) a Pavla 
Mezzeiová (mistryně republiky a Evropy v karate).
Sošku Zlatého oříšku a finanční odměnu ve výši 
sedmi tisíc korun nakonec získali všestranně na-
daná Klára Tamchynová, trumpetista Filip Hemza 
a karatistka Zuzana Tekely. Všichni tři navíc získali 
přímou účast ve finále celonárodního kola, které 
je tradičně vysíláno na Nový rok prostřednictvím 
ČT a Českého rozhlasu. Čtvrtou sošku a Cenu sta-
rosty města Ostrov převzala nadějná ostrovská 
atletka Valérie Pelcová. Hlavní organizátor akce 
ostrovský Dům dětí si může připsat další úspěš-
nou akci, kterou připravil pod záštitou hejtmana 
Martina Havla a za finanční podpory Karlovarské-
ho kraje a města Ostrov.
 

Zuzana Janecká, MDDM Ostrov

Vítězové Zlatého oříšku
Foto: Stanislava Petele

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA VÝSTAVA 

Stalo se již každoročním zvykem, že Divadelní 
scéna při DK Ostrov připraví čertovskou pohádku 
pro nejmenší a představí ji na Mikulášské besídce. 
Letos 4. prosince tomu nebude jinak. Těšit se mů-
žete i na Mikuláše, který přijde v závěru pořadu 
se svými pomocníky a bude nadělovat balíčky. 
Ale pozor, jen hodným dětem. Vstupenky si za-
koupíte v předprodeji Domu kultury Ostrov už od  
1. listopadu!
 

Martina Pavlasová

Jiří Winter Neprakta – známý i neznámý
Výstava českého ilustrátora, humoristy a karikatu-
risty Jiřího Wintera Neprakty bude k vidění v kos-
tele Zvěstování Panny Marie od 5. listopadu do 
2. prosince 2015. Zahájení výstavy se uskuteční 
5. listopadu v 17.00 hod. za účasti jeho manželky 
Daniely Pavlátové. V rámci vernisáže zazní sklad-
by folkového mistra Vladimíra Veita a bude pro-
mítán krátký film Poselstvo krále Jiříka. Jiří Winter 
byl velmi plodný autor, za život nakreslil více jak 
35 tisíc kreslených vtipů a ilustroval stovky hu-
moristických knih. Svou uměleckou dráhu spojil 
s českým spisovatelem a humoristou Miloslavem 
Švandrlíkem. Oba patřili mezi hlavní autory čs. 
satirického a humoristického časopisu Dikobraz.
Zveme vás na nevšední výstavu, protože to, co 
uvidíte, vás zcela jistě překvapí…
 
KONCERT – Jaroslav Hutka
K výročí „Sametové revoluce“ pořádáme 7. listo-
padu v 18.00 hod. v klášterním kostele koncert 
Jaroslava Hutky. Kvůli politickému nátlaku opustil 
Hutka v říjnu 1978 Československo a žil v emigra-
ci v Nizozemsku. Po pádu komunismu se r. 1989 
vrátil a již v listopadu zpíval na Letenské pláni. Při-
pomeňme si jeho koncertem nezapomenutelné 
období podzimu 1989.
 

Iva Florianová, ved. Kláštera Ostrov

Čerti na loňské Mikulášské besídce
Foto: Archiv Divadelní scény DKO
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KULTURNÍ AKCE

SNOW FILM FESTPŘIJĎTE OCHUTNAT PERNÍČKY

Celovečerní pásmo špičkových filmů o extrém-
ním lyžování, zimním lezení, snowboardingu, 
snow-kitingu a dalších zimních radovánkách opět 
přinese Snow Film Fest. 

Tato přehlídka je bratrský festival Expediční ka-
mery a hlavním organizátorem je Občanské sdru-
žení Hedvábná stezka. Festival probíhá od října 
do prosince ve všech regionech ČR a Slovenska. 

V Ostrově se projekce uskuteční 11. listopadu ve 
Velkém kině Domu kultury.
 
Program:

Kašmír: 
režie Mark Kogelmann, USA, 2014, 4 minuty
V únoru 2013 se Mark Kogelmann ze Soulryders 
vypravil točit film do krásného, ale problematic-
kého himálajského regionu Kašmír. V den, kdy se 
tým freeriderů dotkl země, indická vláda nechala 
pověsit jednoho z Kašmířanů a tělo nechala taj-
ně pohřbít ve věznici, kde byl držen. Tato událost 
vnesla nové semínko sváru do dlouhotrvajícího 
konfliktu mezi Indií a Pákistánem o horkou oblast 
Kašmíru, přezdívanou Asijské Švýcarsko. Freeri-
deři se tak nesetkávají tváří v tvář jen s technicky 
náročnými výstupy, sjezdy, hlubokým sněhem  
a pobíhajícími opicemi v pohoří Pir Panjal, ale  
i politickými nepokoji. Ocenění: Coldsmoke 
Award 2014, Cena diváků

Nezkrotná Antarktida: 
režie Keith Ladzinski, USA, 2013, 23 minut
S nápadem vydat se na Antarktidu přišel Mike 
Libecki, horolezec a dobrodruh často spolupra-
cující s National Geographic. Plán byl najít nej-
větší koncentraci dosud neobjevených vrcholů  
a v oblasti uskutečnit tolik prvovýstupů, kolik drs-
né antarktické počasí a kondice lezců dovolí. Za 
cíl padlo pohoří Wolthat v Zemi královny Maud. 

Galerie na půdě Staré radnice pro vás v termínu 
od 6. do 22. listopadu připravila výstavu vánoč-
ních perníčků Jany Barthové s názvem Voňavé 
překvapení. K vidění budou všelijaké perníkové 
ozdoby (nejen) na vánoční stromeček, adventní 
svícny i svícínky, chaloupky z perníku i perníkový 
betlém. A v průběhu výstavy si budete moci je-
den sladký perníček ozdobit i sami!
Jana Barthová začala péct perníčky zhruba před 
30 lety: „Pekla jsem perníkové ozdoby na stro-
meček, hlavně kvůli dětem, aby se neporanily.“ 
Před pěti lety si řekla, že už je o děti postaráno,  
a může se tedy více věnovat perníčkům. A začala 
je krásně zdobit. Tak to všechno začalo… Autorči-
ny perníčky jste možná už zahlédli na velikonoční 
výstavě v Domě kultury nebo v jáchymovských 
lázeňských domech, ale výstava na Staré radni-
ci je z hlediska rozsahu i významu autorčinou 
premiérou. Protože je výstava prodejní, můžete 
si všechnu tu voňavou dobrotu rovnou odnést  
s sebou domů. Kdo se chce podívat, jak se per-
níček zdobí a třeba si i zdobení vyzkoušet, je ví-
tán 18. listopadu od 14 hod. na Staré radnici, kde 
sama autorka přiblíží techniky zdobení. Vernisáž 
výstavy proběhne 6. listopadu od 17 hod. Její pro-
gram je tajemstvím, ale prozradit můžeme to, že 
vám bude skutečně chutnat!
 

Lena Pintnerová, Stará radnice

Voňavé perníčky jsou i na prodej.
Foto: Soukromý archiv

- GALANTERIE - jehly, nitì, stuhy, špendlíky, metry...
- pomùcky pro patchwork, nùžky, køídy, vyšívání, korálky...

- broušení nožù a nùžek
- kompresory a vzduchotechnika, pøíslušenství

- prodej a servis ŠICÍCH STROJÙ pro domácnost a prùmysl

Po-Pá
8:00-12:00

13:00-17:00

Ostrov
Dukelských hrdinù

1357
www.sicistrojevik.cz

tel: +420 353 821 923

STROJE A TECHNIKA

Vladimír Vik

mob: +420 602 455 247

GALANTERIE

Petra Viková
tel: +420 353 822 480

mob: +420 724 264 776

nová GALANTERIE v Ostrovì

inzerce

Expedici nechybělo nic, co polární oblast slibuje. 
Nevyzpytatelné počasí, zima, silný vítr i bílá tma.

The Pamir Game: 
režie Jakub Strauss, ČR, 2014, 16 minut
Tři hory, tři příběhy, jedno velké dobrodružství  
a legrace při výpravě Beton Ski Teamu do tádžické-
ho Pamíru. Po sjezdu šestitisícovky Pik Cetyrjoch 
vyráží Martin a Karel na Pik Komunisma (7495 m),  
nejvyšší horu bývalého Sovětského svazu, kde je-
jich výstup zastaví obrovská lavina. Už bez lyží se 
pak vydávají na sedmitisícovku Pik Korženěvské. 
Snímek o dobrodružství, odvaze a kamarádství. 
Co dělat, když ztratíte vybavení a vaše vysněná 
mise je ztracena? Vymyslíte si nový cíl, u kterého 
si opět budou všichni klepat na čelo.

Few Days: 
režie Tomáš Galásek, ČR, 2014, 42 minut
Film sleduje dvě skupiny českých freeskiingových 
jezdců, z nichž obě mají stejný cíl, avšak odlišný 
způsob jeho zdolání. Jejich přístup k horám uka-
zuje jednu společnou vášeň: svobodu a čerstvý 
prašan. Můžete se těšit na českou lyžařskou špič-
ku. Na heliskiing ve Švédsku se vydal Robin Kaleta 
spolu s českým olympionikem Ondřejem Ban-
kem. V druhé skupině, která si na rakouské vrchol-
ky vyšlápla po vlastních nohou, se objeví freeri-
deři Lukáš Niemczyk, Lukáš Bilko, Martin Knybel 
nebo snowboardisté Filip Paseka a Aleš Zeman.

Arrowhead 135: 
režie Brenda Piekarski, USA, 2014, 29 minut
Ultramaraton Arrowhead 135 severní Minesotou 
patří mezi 50 nejnáročnějších závodů na světě. 
Donutit zmrzlé tělo ke zdolání 135 mil na sněž-
ném kole, běžkách nebo pěšky za 60 hodin není 
žádná hračka. Film sleduje jednoho závodníka  
z každé kategorie bojujícího nejen s mrazy minus 
48 °C, ale i se sebou samým. Jak správně rozvrh-
nout síly? Kolik hodin (nebo spíš minut) spát? Če-
kají je pouze tři kontrolní místa a počasí během 
nejchladnějšího období roku se nedá předvídat. 
Zažijte sílu závodu s Bonnie, Markem a Johnem 
v prvním filmu minnesotské drsné série Among 
the Wild.

Dům kultury do programu zařadil i bonusové fil-
my, takže je opravdu na co se těšit. Na festivalu 
zažijete ohlušující ticho i nedozírnost arktických 
pustin stejně jako nádheru zasněžených hor a le-
dovců. Prožijete s aktéry situace, které vám mož-
ná odhalí, proč se vydávají na hranice svých mož-
ností, a třeba zjistíte, že je kousek „toho“ i ve vás.
Vstupenky jsou právě v prodeji v Infocentrech 
města Ostrov nebo online na www.dk-ostrov.cz
 

Martina Pavlasová

Ilustrační foto: Archiv SFF

Ilustrační foto: Archiv SFF

Ilustrační foto: Archiv SFF
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ČTENÁŘSKÉ PŘÍSPEVKY

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU

VÝSLEDKY 47. FESTIVALU 
OTY HOFMANA SBĚRATEL PROSÍ ČTENÁŘE

KOSTEL V BOČI OPĚT OŽÍVÁ

Po celé republice se na první adventní neděli 
29. listopadu rozsvítí vánoční stromy a náměstí 
provoní svařené víno, medovina a další dobroty. 
Ostrov samozřejmě nebude pozadu, a tak se mů-
žeme těšit nejen na slavnostní rozsvícení vánoč-
ního stromu, ale také na vánoční trh, na kterém si 
budete moci zakoupit jmelí, vánoční cukroví, svíč-
ky, adventní věnce a vánoční výzdobu. V Domě 
kultury se již tradičně od 10 hod. návštěvníkům 
představí krušnohorské krajkářky a jejich hosté 
se svou Vánoční inspirací. Program na Mírovém 
náměstí pak ve 14 hod. zahájí hudební program, 
kde nebude chybět oblíbený sbor Orbis Pictus. 
Své vystoupení přichystala i Divadelní scéna při 
DK Ostrov. V hlavním bloku od 17 hod. vystoupí 
pěvecké soubory Májová sluníčka ze ZŠ Májová  
a Sboreček ze ZŠ Masarykova, dále zazpívají Zuz-
ka Seibertová a Albín Augustýn Balát. Tradičně 
si pro dopisy a přání pro Ježíška přijde i nebeský 
pošťák. V předvánočním adventním čase nám při-
jde popřát vánoční pohodu také starosta města 
Pavel Čekan, který také rozsvítí vánoční strom. 
Přijďte na Mírové náměstí a nechte se inspiro-
vat vánoční náladou, udělejte si čas na setkání  
s přáteli u teplého svařáku a medoviny, přijďte se 
podívat na vystoupení svého dítěte a na krásný 
vánoční strom. V neděli večer pak nezapomeňte 
zapálit první svíčku na adventním věnci a pusťte 
do svých domovů adventní čas.
 

Martina Pavlasová, Ilona Hálová

Porota dospělých uděluje ZVLÁŠTNÍ CENU PORO-
TY za dílo s nejvýraznějším morálním akcentem 
filmu JAK JSME HRÁLI ČÁRU režiséra Juraje Nvoty.
 
Porota dospělých uděluje ČESTNÉ UZNÁNÍ filmu 
RYBIČKA režiséra Karla Janáka za originální a vtip-
né zpracování klasického námětu.
 

Dětská porota uděluje ZLATÉHO DUDKA za nej-
lepší dívčí herecký výkon ANNĚ KADEŘÁVKOVÉ 
za roli Viktorie ve filmu Andílek na nervy režiséra 
Juraje Šajmoviče.
 
Dětská porota uděluje ZLATÉHO DUDKA za nej-
lepší chlapecký herecký výkon RICHARDU LABU-
DOVI za roli Honzy ve filmu Jak jsme hráli čáru 
režiséra Juraje Nvoty.
 
Odborná porota uděluje CENU OTY HOFMANA 
za nejlepší dětskou videotvorbu snímku TV A MY 
režiséra Matěje Čipery za kvalitní dokument o dů-
ležitém tématu.
 

Odborná porota uděluje ČESTNÉ UZNÁNÍ snímku 
JAK JSME NACVIČOVALI DIVADLO z tvůrčího štá-
bu MTD za tvůrčí práci s dětským kolektivem.
Odborná porota uděluje CENU OTY HOFMANA za 
nejlepší studentskou tvorbu snímku ONE SQUA-
RE STORY režiséra Martina Kostelníka za citlivé 
ztvárnění světa, kde často cit schází.
 
Odborná porota uděluje ČESTNÉ UZNÁNÍ snímku 
MOJI DRAZÍ režiséra Patrika Ulricha za aktuální 
téma a chytrý scénář.
 
Porota dospělých uděluje CENU OTY HOFMANA 
za nejlepší dílo v kategorii do 12 let filmu SEDME-
RO KRKAVCŮ režisérky Alice Nellis.
Porota dospělých uděluje CENU OTY HOFMANA 
za nejlepší dílo v kategorii od 13 do 18 let filmu 

Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, z důvodu 
nedostatku jiných příležitostí bych vás chtěl infor-
movat o tom, že od vás rád odkoupím poštovní 
známky, staré dopisní obálky se známkami, po-
hledy, mince a všechny hračky do roku 1985. Kon-
taktujte mě prosím na telefonu č. 773 505 063, pří-
padně na e-mail: radetoma@seznam.cz, děkuji.
 

Sběratel z Ostrova

V kostele sv. Václava se 27. září konalo v pořadí 
již třetí setkání těch, kteří to mají v Boči rádi. Boč-
ským údolím se nesl hlas zvonu, který vítal všech-
ny příchozí.  Úvodního slova se ujal páter Artur. 
Nemohl se nezmínit o životě patrona našeho 
kostela sv. Václava, jehož odkaz přenesl i do sou-
časnosti. Společně jsme se mohli zamyslet nad 
sebou i nad naším národem. Celou akci obohatilo 
hudební vystoupení Aničky a Antonína Vávro-
vých, zahráli na kytaru a příčnou flétnu. Zpěvem 
nás uchvátila Lucie Pazlerová. Na zobcovou flétnu 
zahrál (nejen v kostele) Vlastík Mourek. Vyvrcho-
lením akce bylo vysvěcení nového hlavního kříže 
z dílny Ervína Grubera. Páter Artur nám objasnil 
význam a historii nápisu, který je na kříži: „Ave 
Crux, Spes unica“. Pak se už jen rozdávaly výborné 
koláčky a rohlíčky, které napekly Lenka Vágnerová 
a Alena Chvostová. Atmosféra celého setkání byla 
přátelská a uvolněná. 
(Více na http://obec-boc.webnode.cz/)
 

Petra Mourková

K milé atmosféře přispěly i domácí koláčky.
Foto: Stanislava Petele

Děti odevzdávají přání pro Ježíška.
Foto: Archiv DK Ostrov

Ostrov a okolí

ELEKTRIKÁŘ
 � el. instalace v bytech, bytových a rodinných domech

 � rozvody bytových telefonů

 � výměna el. stoupacího vedení v panelových domech

 � výměna jističů a vodičů v rozvaděčích

 � dotahování spojů hliníkových vodičů (prevence požáru)

 � automatické ovládání osvětlení chodby a schodišť

 � elektronické zabezpečení bytů a budov

Ivan Kasík
www.elektromontaze-kasik.cz

602 428 437

inzerce

Herečka Helena Lia Tachovská
Foto: Roman Preis  

Zleva: Anna Kadeřávková, Juraj Šajmovič, 
Beatriz Šajmovičová Foto: Roman Preis 

Producent ČT Jiří Koštýř převzal ceny za nepřítomné.
Foto: Roman Preis

Producentka Ester Honsyová přebírá cenu od starosty 
Pavla Čekana. Foto: Roman Preis  

JAK JSME HRÁLI ČÁRU režiséra Juraje Nvoty.
 
Dětská porota uděluje KŘIŠŤÁLOVÝ ŠATON v ka-
tegorii do 12 let pohádce SEDMERO KRKAVCŮ 
režisérky Alice Nellis.

Dětská porota uděluje KŘIŠŤÁLOVÝ ŠATON v ka-
tegorii od 13 do 18 let filmu ANDÍLEK NA NERVY 
režiséra Juraje Šajmoviče.
Na základě hlasování udělují děti CENU DĚTSKÉ-
HO DIVÁKA pohádce PRINCEZNA A PÍSAŘ režiséra 
Karla Janáka.
 

Festivalový tým DK Ostrov
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SPORT

OSTROVŠTÍ ATLETI USPĚLI

DAVID ZADÁK OPĚT VÍTĚZEM

OSTROV MÁ SKVĚLÉ 
TRIATLONISTYÚSPĚŠNÝ ŠTĚPÁN NOVOTNÝ

Atleti z Karlovarského kraje se 11. října za sluneč-
ného dne sjeli do Chodova, aby v rámci 24. ročníku 
Běhu Smolnickým kopcem bojovali o poslední le-
tošní tituly krajských přeborníků. Velmi úspěšnou 
sezónu tam zakončila Kristýna Sedlecká, která si 
suverénním způsobem doběhla pro první místo 
v kategorii mladších žákyň, v kategorii mladších 
žáků si s konkurencí stejným způsobem poradil 
Martin Plha. Mohutným finišem za Kristýnou vy-
bojovala na cílové čáře 2. místo Veronika Bure-
šová. Těsně pod stupni vítězů zůstal v kategorii 
dorostenců Jan Krchňák. Ani naši další závodníci, 
pro které byly z větší části závody součástí nároč-
né podzimní přípravy, se neztratili a na náročných 
chodovských tratích předvedli bojovné výkony. 
Nyní nás čeká podzimní kros v Klášterci nad Ohří 
a 14. listopadu chceme pozvat všechny přízniv-
ce atletiky do Zámeckého parku na další ročník 
tradičního Běhu 17. listopadu (podrobnosti na  
www.atletika.cz). Se sezónou se rozloučíme v zá-
věru roku Silvestrovským během, který si již získal 
pevné místo v kalendáři běhů mimo dráhu.
 

Petr Pavelka, TJ MDDM

Cyklista David Zadák si prodloužil letošní skvělou 
sezónu. O jeho úspěších na Mistrovství ČR na sil-
nici i horských kolech jsme již psali. Tyto závody 
končily v srpnu, a tak David využil svou formu  
v závodech seriálu „Kolo pro život“. Na start 
střední trati na 35 km se 19. září v Plzni postavilo  
309 závodníků. David na této trati zvítězil  
absolutně, tedy bez ohledu na věkové kategorie. 
Posledním letošním závodem tohoto seriálu byl  
3. října závod ve „Vysočině aréně“ v Novém Městě 
na Moravě. Zde se na trať dlouhou 33 km posta-
vilo 369 závodníků a opět to bylo Davidovo abso-
lutní vítězství. Je to skvělá prezentace Cykloteamu  
a města Ostrov, neboť záběry a rozhovor vysílá 
i ČT Sport.  Gratulujeme, přejeme hlavně pevné 
zdraví a hodně dalších úspěšných kilometrů.

Josef Krs

Pro studenty ostrovského gymnázia Heidi a Luká-
še Juránkovy znamenal konec prázdnin i ukonče-
ní úspěšné triatlonové sezóny, kde v dresu oddílu 
X-team BaNo Karlovy Vary plnili role nováčků.  
V tomto roce se zúčastnili celého seriálu závo-
du Českého poháru triatlonové asociace Czech 
Tri Series. Součástí jarní přípravy na triatlon byla  
i účast na několika aquatlonových a duatlono-
vých závodech. Oba sourozenci závodí v kategorii 
mladších žáků a pro jejich kategorii se triatlonový 
závod skládá z 300 m plavání, 5 km na kole a na 
závěr 2 km běhu. Závodů bylo celkem sedm po 
celé ČR. První se konal v Nymburce již 30. května, 
kde Heidi zvítězila a Lukáš obsadil 2. místo. Po-
slední závod se konal v Jablonci n. Nisou 29. srp-
na v prostředí přehrady Mšeno v centru Jablonce.  
V tomto závodě Heidi skončila druhá a Lukáš třetí. 

Na konci srpna jsme mohli tyto závodníky vidět 
a povzbudit při City triatlonu v Karlových Varech, 
který byl nejen součástí ČP, ale i MR žactva. Zde 
Heidi vynikajícím způsobem útočila na mistrov-
ský titul, ale technická chyba a následná penali-
zace v cyklistickém depu ji odsunula na druhé 
místo, je tedy vicemistryně republiky (v případě, 
že by tento závod vyhrála, stala by se vítězkou ce-
lého ČP v triatlonu, ale i druhé místo je výborné). 
Lukáš se po sérii výborných umístění zařadil na 
celkové 5. místo v ČP, kdy konkurence v podobě 
silných triatlonových týmů (Slavie Praha, TCV Jin-
dřichův Hradec, Ekol Brno) je pro nováčka těžký 
kalibr. 
Oba sourozenci se tímto jednoznačně nomi-
novali do výběru žáků pro střediska mládeže 
a budou zváni na pravidelná výkonnostní sou-
středění. Výkonnostní úroveň v ČP v dětských ka-
tegoriích je překvapivě vysoká. Heidi s Lukášem 

Závodník z Ostrova, jachtař Štěpán Novotný (člen 
Jachtklubu Cheb), úspěšně zakončil letošní zá-
vodní sezonu trojnásobným úspěchem. Ve dnech 
25. až 28. září se na vodní nádrži Nové mlýny zú-
častnil závodu Mistrovství ČR v jachtingu v olym-
pijské třídě Laser Standard. Zde vybojoval titul 
mistra ČR v juniorské kategorii a titul vicemistra 
ČR v kategorii dospělí. K těmto titulům přidal  
i celkové vítězství v pohárové soutěži ČR ve stejné 
třídě. Tímto závodem skončila jachtařská sezona 
v Čechách, ale trénink dále pokračuje ve španěl-
ské Valencii na Palma de Mallorca, kde se Štěpán 
bude připravovat na jarní kvalifikační závody na 
Olympijské hry, které se budou konat v Brazílii 
(Rio de Janeiro).
Děkujeme tímto Karlovarskému kraji, Městu 
Cheb, JK Cheb a všem ostatním za podporu naší 
činnosti.
 

Václav Novotný, trenér

Foto: Eva Skořepová

David Zadák na nejvyšším stupni vítězů
Foto: Josef Krs

Heidi a Lukáš Juránkovi
Foto: Tomáš Juránek

Karlovy Vary, City triatlon 2015
Foto: Tomáš Juránek
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se účastní již tři roky velmi náročného X-terra tri-
atlonu i v sousedním Německu a zatím vždy ob-
sadili medailové pozice i v silné německé konku-
renci. Přejeme jim, aby jim další snažení přinášelo 
nejen dobré výsledky, ale hlavně radost ze sportu!
                                                                           

Josef Krs
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TJ OSTROV SLOUŽÍ VEŘEJNOSTI

TJ Ostrov se prezentuje jako významný partner 
ostrovské sportovní veřejnosti. Tato nezisková 
zájmová organizace sdružuje osm sportovních 
oddílů. Provozuje víceúčelovou sportovní halu  
a pronajímá lyžařský areál se dvěma vleky v No-
vém Městě u Jáchymova. 

TJ Ostrov slouží ostrovské sportovní veřejnosti od 
90. let minulého století. Nyní má přes 300 členů,  
z toho přes 70 mládežníků. Tito sportovní nadšen-
ci sportují v rámci TJ v oddílech lyžování, stolního 
tenisu, tenisu, karate, odbíjené, šachu, SPV (sport 
pro všechny) a badmintonu. 

TJ Ostrov je sportovní organizace, otevřená pro 
všechny příznivce sportu a ráda vždy přivítá nové 
tváře. Proto se také snaží poskytnout sportovcům 
své zázemí víceúčelové haly.

TJ Ostrov na sezónu 2015/2016 zlevňuje proná-
jem sportovní haly na víkendy (sobota, neděle), 
a to na 350 Kč/hod. Ve sportovní hale, která patří 
svojí kapacitou a velikostí k největším v Ostrově, 
je možnost provozovat nebo organizovat turna-
je v odbíjené, florbalu, sálové kopané, házené  
i mnoha jiných sportech. Hala neslouží jen spor-
tovcům, ale občas i modelářům, výstavám či 
prodejním akcím. Dále je zde možnost pronájmu  
i v týdnu, a to v posledních volných termínech 
středa a čtvrtek od osmi hodin za sazbu 460 Kč/hod. 

V případě zájmu o sportovní činnost v naší TJ ne-
váhejte kontaktovat pracovníky sekretariátu, kteří 
vám rádi pomohou přímo v sekretariátu TJ, nebo 
na tel. 602 188 204. Dále se na naši činnost může-
te podívat na: www.tjostrov.estranky.cz
 

Ladislav Martínek, předseda TJ Ostrov

 VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA O CENY

HELP FINANCIAL s.r.o.

  Volejte obchodního zástupce

Mobil: 727 895 461

Půjčíme Vám
od 5 do 50.000,- Kč

TAJENKA KŘÍŽOVKY

Tajenka z minulého čísla zní: KOUZELNÝ FESTI-
VAL PRO DĚTI OPĚT V DOMĚ KULTURY. Ze správ-
ných odpovědí byla vylosována čtenářka Miluška 
Němcová, která vyhrává dvě vstupenky na nově 
upravenou hru Bohumila Hrabala „Taneční ho-
diny pro starší a pokročilé“ v podání Divadelní 
společnosti Josefa Dvořáka (hraje se 21. listopadu  
v 19.30 hod. v Divadelním sále DK Ostrov). Výher-
kyni upřímně gratulujeme.
Znění tajenky listopadové křížovky zasílejte na: 
irejan@seznam.cz (nebo sefredaktor@dk-ostrov.
cz), případně doručte do IC Domu kultury Os-
trov nejpozději do 12. listopadu. Ze správných 
odpovědí opět vylosujeme výherce, který získá 
vstupenky na některou z akcí DK. Tvorbu křížovky 
zajišťuje grafická společnost Alfasoft s.r.o.
 

Redakce OM
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STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chle
bře
evně

tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940



V Ostrově - až na samém konci Nádražní ulice - najdete pobočku firmy LightGate a.s.,  
kde si můžete nechat vyrobit 3D stereogram - což je prostorový obrázek zhotovený z videa. 

Jde vlastně o dobře nasvícenou 3D fotografii, která je opravdu jako živá, neboť v ní lze  
zachytit i pomalý pohyb, nebo úsměv. Neváhejte nás kontaktovat a rezervovat si termín.

Překvapte svým  
živým 3D obrazem

w w w. h o l o g r a p i c s . c z /  t e l e f o n :  7 7 7  3 0 0  5 2 2

Čím potěšit své blízké pod stromečkem?
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