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INFORMACE O VYDÁNÍ

Ostrovský měsíčník vydává město Ostrov se 
sídlem Městský úřad Ostrov, Jáchymovská 1, 
363 01 Ostrov v nákladu 8700 ks měsíčně.

Měsíčník je zdarma dodáván do každé 
domácnosti v Ostrově. Žádáme čtenáře, 
kteří nedostanou měsíčník na svou adresu do 
5. dne v měsíci, aby to neprodleně oznámili 
na: mesicnik@ostrov.cz, případně písemně 
v podatelně MěÚ Ostrov v obálce označené 

„Ostrovský měsíčník“. Přitom je třeba vždy uvést 
i adresu svého bydliště.

Uzávěrka pro příspěvky a objednávky 
inzerce do listopadového čísla je 11. října. 
Příspěvky doručené po tomto datu budou 
zveřejněny jen ve výjimečných případech.

Příspěvky i objednávky inzerce zasílejte 
na adresu: mesicnik@ostrov.cz, případně 
doneste osobně do podatelny Městského 
úřadu Ostrov v zalepené obálce s označením 

„Ostrovský měsíčník“. Pod text příspěvku 
se vždy podepisujte celým jménem.

Maximální rozsah příspěvků do měsíčníku 
je omezen na 2200 znaků s mezerami, tj. asi 
350 slov nebo 30 řádků. Redakce si vyhrazuje 
v případě potřeby právo krátit a upravovat 
příspěvky. Redakce si vyhrazuje právo měnit 
v případě potřeby titulky (nadpisy) příspěvků.

Názory přispěvatelů se nemusejí shodovat 
se stanoviskem redakce OM.

Šéfredaktorka: Mgr. Lucie Mildorfová
Editorka: Mgr. Kateřina Telínová
Redakční rada (A ‑Z): Mgr. Lenka Bardová;
Mgr. Lada Bláhová; Eliška Failová; Zuzana 
Janecká; Vladimír Kříž; Ing. Josef Macke; Mgr. Jana 
Múčková

Grafická úprava, tisk, distribuce: 
Oddych, s. r. o., Děpoltovická 214, 
362 32 Otovice

Grafická úprava programových stránek 
Domu kultury Ostrov: Martina Novotná

Registrační značka: MK ČR E 16035
Periodický tisk územního samosprávného celku

Webové stránky: 
www.ostrovskymesicnik.cz
www.ostrov.cz
Aktuální vydání OM v elektronické podobě je 
na těchto stránkách vždy nejpozději do 1. dne 
příslušného měsíce. Většinou je zde k dispozici již 
3 dny před jeho začátkem.

Facebook: 
www.facebook.com/OstrovskyMesicnik

Fotografie na titulní straně: 
Dům kultury v noci – archiv OstroFcon
Snímky z 48. FOH – archiv DK Ostrov

Vážení čtenáři,
Ostrov se opět stává dějištěm akce s celostátním významem. Filmový festival Oty Hof-
mana pomalu spěje ke kulatému jubileu. Letošní 49. ročník je ve znamení robotů a stejně 
jako každý rok, i tentokrát je vše v režii domu kultury. Bohatý program ve dnech 8.–
12. října zahrnuje přehlídky soutěžních filmů, výstavy, workshop, spoustu atraktivních 
akcí a těšit se můžete také na milé hosty. Někteří z vás možná zaznamenali ve Dvoraně 
ostrovského zámku malou tematickou výstavu – samozřejmě plnou robotů. Festival 
je sice určen především dětem, ale nebojte se spolu s nimi nahlédnout do „robosvěta“ 
a užijte si festivalovou atmosféru i Vy, dospělí.

red

OSTROV NAVŠTÍVILI RASTATTŠTÍ OBČANÉ

Druhý zářijový víkend se nesl ve znamení 
česko-německé spolupráce. Početná 
delegace našeho partnerského města 
Rastatt (75 osob) vedená primátorem 
města Hansem Jürgenem Pütschem na-
vštívila ve dnech 7.–10.  9. naše město 
a  region. Součástí jejich bohatého pro-
gramu, na jehož utváření se město Ostrov 
také podílelo, byla např. i prohlídka his-
torického centra Chebu nebo Karlových 
Varů. V  našem městě měli hosté mož-
nost prohlédnout si zámek s jeho expo-
zicemi, ale také zúčastnit se slavnostního 
odhalení a  předání sochy inspirované 
klavírem barokního skladatele J. C. F. Fis-
chera v klášterním areálu. Umělecké dílo 
vytvořili během kovářského sympozia 

v červenci tohoto roku kovářský mistr Jiří 
Javůrek a pracovní tým dalších 10 umělců. 
Následně se uskutečnila mše k 15. výročí 
znovuvysvěcení Einsiedelnské kaple, kte-
rou celebroval P. Marek Bonaventura Hric. 
K rekonstrukci kaple výraznou měrou fi-
nančně přispěly tehdy i nadace z Rastattu, 

což ve svém projevu zdůraznila 
i historička Zdenka Čepeláková. 
Ve společenském sále domu 
kultury byl pro hosty připraven 
taneční večer se Swing Melody 
Ostrov a  přítomné nadchla 
svým vystoupením i  taneční 
skupina Mirákl. Při zpáteční 
cestě do Rastattu byla na pro-
gramu ještě prohlídka kláštera 
v německém Waldsassenu.

Zuzana Železná, propagace města 
a přeshraniční kontakty
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PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH 
KONTEJNERŮ NA BIOODPAD
Město Ostrov opět nechává přistavit velkoobjemové kontejnery (VOK) na bioodpad k za-
hrádkářským koloniím – v níže uvedených termínech a lokalitách. Vzhledem k tomu, že 
jde o službu nadstandardní, město omezilo počet lokalit pouze na ty, se kterými jsou v od-
kládání bioodpadu dobré zkušenosti. Bioodpad je možné také odvážet do Sběrného dvora 
v Krušnohorské ulici 792 – zdarma.

Stanoviště VOK TERMÍNY

zahrádky v Klášterní ul. 06.–08. 10. 20.–22. 10. 03.–05. 11.

zahrádky v ul. U Nemocnice 06.–08. 10. 20.–22. 10. 03.–05. 11.

RD v ul. Lesní a okolí 06.–08. 10. 20.–22. 10. 03.–05. 11.

zahrádky pod Lidlem 29.09–01. 10. 13.–15. 10. 27.–29. 10.

zahrádky za Tescem (u cyklostezky 
na Květnovou)

29.09–01. 10. 13.–15. 10. 27.–29. 10.

RD Horní Žďár u čp. 91 29.09–01. 10. 13.–15. 10. 27.–29. 10.

zahrádky Staroměstská 29.09–01. 10. 13.–15. 10. 27.–29. 10.

Město Ostrov děkuje všem, kteří třídí a ukládají bioodpad tam, kam patří, a nezakládají 
černé bioskládky.

Odbor správy majetku města MěÚ Ostrov / red

KARLOVARSKÝ KRAJ NABÍZÍ SENIOR PASY
Tisková zpráva Karlovarského kraje
Karlovarský kraj začíná nabízet Senior 
Pasy, které umožní lidem využívat a čerpat 
zvýhodněné ceny za služby nebo zboží na 
území regionu i v dalších částech ČR. Se-
nior Pasy mají podobu plastové karty ne-
přenosné na jinou osobu a kraj je na základě 
registrace vydá zdarma všem lidem ve věku 
od 55 let. Výrobu a distribuci karet finan-
cuje Karlovarský kraj s příspěvkem z Minis-
terstva práce a sociálních věcí ČR.

„Velmi jsme se snažili připravit a spustit 
projekt Senior Pasů v našem kraji v co nej-
kratším čase. Doufám, že přinesou našim 
seniorům díky zajímavým slevám spoustu 
podnětů k  péči o  jejich zdraví, k  trávení 
volného času, k účasti na výletech. Chceme, 
aby Senior Pasy pomohly starším občanům 
být co nejdéle aktivní, protože jsme vděční 
za jejich dlouholetou práci, za jejich zku-
šený pohled na svět. Budeme se nyní snažit, 
aby se co nejvíce lidí zaregistrovalo a aby zís-
kali Senior Pas nejen prostřednictvím regis-
tračního formuláře v zářijových Krajských 
listech, ale i  na internetových stránkách 
projektu, kraje či na akcích, které budeme 
pořádat v jednotlivých městech. O spolu-
práci požádáme také všechny starosty, aby 
nám pomohli informace šířit,“ uvedla hejt-
manka Karlovarského kraje Jana Vildumet-
zová s tím, že do konce roku by mohli drži-
telé Senior Pasu využívat až 63 různých slev 
a nabídek, nyní je jich 23.

Dne 1. října 2017 bude také pro seniory 
z Karlovarského kraje (ale i další zájemce) 
připravena oslava Mezinárodního dne seni-
orů. Karlovarský kraj ve spolupráci se spo-
lečností Sun Drive Communications, drži-
telem licence, uspořádá v Karlových Varech 
společensko-kulturní odpoledne, v rámci 
kterého se účastníci budou moci zaregist-
rovat a získat Senior Pas. Bohatý program 
nabídne vystoupení Vladimíra Hrona, ale 
i zdravotně preventivní část s možností ne-
chat si například změřit krevní tlak a cukr.

Na tuto akci naváže série dalších „zastá-
vek“ se Senior Pasy v různých městech kraje. 
Zájemci o získání karty budou mít možnost 
dostat bližší informace o projektu i  regist-
rační lístek přímo na těchto místech a akcích:
• Sokolov – Senior roku – 5. 10. 2017, 

Městský dům kultury Sokolov
• Mariánské Lázně – Lázeňský festival 

jablek – 15.  10.  2017, Kolonáda  M. 
Gorkého

• Aš – Adventní setkání – 3.  12.  2017, 
Poštovní náměstí Aš

• Cheb – Vánoční trhy – 13.  12.  2017, 
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad Cheb

• Další z  těchto zastávek se plánuje 
i v Ostrově

„Věřím, že té možnosti využije co nejvíce lidí. 
V jednotlivých místech na ně budou čekat 
zástupci kraje a společnosti Sun Drive Com-
munications, pomohou jim vyplnit regist-
rační lístky, nebo vysvětlí, jak se lze přihlásit 

později,“ vysvětlil náměstek hejtmanky Petr 
Kubis. Bližší informace o projektu a o po-
skytovatelích zvýhodněných služeb najdou 
lidé na internetových stránkách: www.
seniorpasy.cz, kde se budou moci rovněž 
registrovat. Registrace dále bude možná 
na stránkách: www.kr-karlovarsky.cz, kde 
zjistí zájemci také novinky o Senior Pasech 
pro každé následující období. Registraci lze 
provést i po telefonu na čísle 725 534 865.

„V  příštím roce samozřejmě budeme 
chtít získat další poskytovatele zvýhodně-
ných služeb a připravit pro držitele Senior 
Pasu řadu akcí. Na počátku roku 2018 také 
plánujeme v rámci Senior Pasů poskytnout 
lidem z našeho regionu kompenzaci na po-
řízení dálniční známky ve výši poloviny její 
hodnoty, abychom občanům usnadnili 
cestování napříč krajem po D6, především 
z  Karlových Varů do Chebu, kde nikdy 
nemělo dojít ke zpoplatnění úseku, který 
vede takzvaně odnikud nikam,“ zdůraznila 
hejtmanka.

Nabízené slevy prostřednictvím Senior 
Pasů se pohybují v rozmezí 5–50 procent 
a jsou zaměřeny na zdravotnictví, lázeňství, 
wellness, cestování, stravování, ubytování, 
vzdělávání, vstupy do muzeí, galerií i spo-
třební nákupy. Od roku 2013 je projekt 
otevřen pro seniory z celé České republiky. 
Nyní je v něm zapojeno více než 250 tisíc 
seniorů a 2408 poskytovatelů.

Mgr. Jana Pavlíková, KÚKK

UZAVŘENÍ POŠTY 
11. 10.
Upozorňujeme obyvatele, že z  pro-
vozně-technických důvodů bude dne 
11. 10. 2017 v době od 8:00 do 14:00 hodin 
dočasně uzavřena pošta Ostrov, Hlavní 
třída 800, 363 01 Ostrov. Na poště bude 
ve výše uvedený den probíhat instalace 
nového operačního systému. Příjem poš-
tovních služeb, výplaty a příjem poštov-
ních poukázek lze zajistit na ostatních 
pobočkách České pošty, s. p. v okolí. Od 
14:00 hodin bude opět pobočka pošty Os-
trov otevřena v původním rozsahu hodin 
pro veřejnost. Klienti budou informováni 
o změně otevírací doby pošty Ostrov dne 
11. 10. 2017 prostřednictvím vývěsky vy-
věšené přímo na poště. Změna hodin pro 
veřejnost bude rovněž promítnuta v úda-
jích o pobočce na našich internetových 
stránkách.

Ing. Martin Král, vedoucí oddělení podpory
Pobočková síť Západní Čechy, Česká pošta, s. p.
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
A ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
Svoz nebezpečného odpadu a elektrospotřebičů je součástí podzimního úklidu města 
a bude proveden v sobotu 11. listopadu, a to pouze formou osobního předání přímo 
u vozidla svozové firmy Marius Pedersen a.s. Prosíme, neodkládejte tento odpad na ulici.

Zastávky v obcích čas

Kfely (odbočka u paneláku) 08:00–08:20

Kfely(zastávka cyklotrasy) 08:25–08:45

Hluboký (u trafa) 08:50–09:10

Horní Žďár (RD za trafem) 09:15–09:35

Horní Žďár (u „Václava“) 09:40–10:00

Vykmanov 10:05–10:25

Dolní Žďár (u autoopravny) 10:30–10:50

Maroltov 11:00–11:20

Květnová (obchod) 11:25–11:45

Květnová (paneláky) 11:45–12:05

Moříčov (náměstí) 12:20–12:40

KABEL OSTROV
Plán vysílání – říjen 2017

5. října | 18:00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis
 · Pořad: Kulturní měšec
 · Pořad: Rozhovor na téma

12. října | 18:00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis + Policejní 

zpravodajství
 · Pořad: S-MIX
 · Pořad: Z archivu KT

19. října | 18:00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis
 · Pořad: Škola hrou
 · Pořad: Rozcestník

26. října | 18:00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis + Policejní 

zpravodajství
 · Pořad: Autoperiskop
 · Pořad: T.T.T. – Proměny

Změna pořadů vyhrazena! 
Jakékoli návrhy, připomínky nebo dotazy 
můžete telefonovat či zaslat textovou 
zprávou na tel.: 777 572 089 nebo napsat na: 
marketing@tv-ostrov.cz.
Premiéra vysílání: čtvrtek 18.00 hodin 
(v případě vysílání jednání zastupitelstva 
středa od 13.00 hodin).
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.

Ing. Libuše Benešová, jednatelka

INZERCE

Mezinárodní sympozium v Ostrově

Ve dnech 11. až 12. října 2017 se bude ko-
nat za podpory Karlovarského kraje v Ost-
rově první ročník historického sympozia na 
téma „Toskánští Habsburkové a ostrovské 
panství“. Záštitu nad sympoziem převzal 
senátor Parlamentu České republiky Jan 
Horník a  hejtmanka Karlovarského kraje 
Jana Vildumetzová. Sympózium je ohléd-
nutím za výstavou „Toskánští Habsburkové 
a ostrovské panství 1808–1918“, která byla 
nainstalována na Staré radnici v  Ostrově 
do 2.  dubna  2017. Bude tak navazovat 
na výstavu a  rozšiřovat poznatky týkající 
se sekundogenitury, vedlejší větve, rodu 
Habsburg-Lothringen. Sympozium je věno-
váno Leopoldovi II. Toskánskému, který pů-
sobil v Ostrově po necelá tři volební období 
jako úspěšný starosta města a právě v letoš-
ním roce uplyne 220 let od jeho narození. Na 
sympoziu zazní příspěvky od významných 
českých a rakouských historiků a archivářů 
v širokém spektru témat souvisejících ne-
jen s osobností Leopolda  II. Toskánského, 
rodinnými příslušníky, ale i  s ostrovským 
panstvím, uměleckými památkami, mece-

nášskou činností atd. Účast na sympoziu 
přislíbili i příslušníci sekundogenitury rodu 
Habsburg-Lothringen.

Mezinárodní sympozium zahájí arcivé-
voda Radbot Habsburg-Lothringen. Těšit se 
můžeme na zajímavé příspěvky od rakous-
kých historiků a badatelů, např. Irmgard Pan-
gerl z Rakouského státního archivu ve Vídni, 
Helgy Schwendinger historičky a  autorky 
biografie Ludvíka Salvátora (syn Leopolda II.) 
a  Wolfganga Löhnerta z  Vídně. Česká re-
publika bude zastoupena Jakubem Mírkou 
ze Státního oblastního archivu v Plzni, dále 
Pavlem Onderkou z  Náprstkova muzea 
v Praze, Danou Stehlíkovou a Petrem Maš-
kem z Národního muzea Praha. Za Národní 
památkový ústav Praha, generální ředitelství 
přednese svůj příspěvek Naděžda Kubů a za 
Národní památkový ústav, územní odborné 
pracoviště v Lokti Lubomír Zeman. Město 
Ostrov svými příspěvky budou reprezen-
tovat Zdeňka Čepeláková ze Spolku přátel 
města Ostrova a Miluše Kobesová, odborný 
garant sympozia a kurátorka výstavy „Tosk-
ánští Habsburkové a ostrovské panství 1808-
1918“. Program s časovým harmonogramem 
je zveřejněn na webových stránkách města 
Ostrov www.ostrov.cz a www.toskanci.cz.

Srdečně Vás zveme na první meziná-
rodní historické sympozium do Ostrova.

Mgr. Miluše Kobesová, 
odborný garant sympozia
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ZÁZNAMY MĚSTSKÉ POLICIE
3. 8. v 16:05 bylo přijato oznámení od ženy, 
která sdělila, že na České poště v Ostrově 
je starší žena, která slovně napadá zaměst-
nankyni pošty, protože jí nechce vydat pe-
níze. Při prověření oznámení se starší žena 
na poště stále nacházela. Zaměstnankyně 
pošty hlídce sdělila, že paní po ní vyžado-
vala hotovost ze svého účtu v přesvědčení, 
že na něm má miliony. Když jí zaměstnan-
kyně sdělila, že miliony na svém účtu nemá, 
začala ji žena osočovat z krádeže a vyhrožo-
vat, že všechny na poště finančně zruinuje. 
Hlídka MP Ostrov s ženou několikrát jed-
nala a bylo zjištěno, že žena trpí schizofre-
nií, na kterou odmítá brát léky. Žena poté 
hlídce ukázala výpisy ze svého účtu, ze kte-
rých bylo patrné, že na účtu žádné peníze 
nemá. Hlídka ženě vysvětlila nevhodnost 
jejího chování, a  proto se žena odebrala 
v poklidu domů.
6. 8. v 15:48 přijali strážníci anonymní ozná-
mení od muže, který hlídce sdělil, že šel okolo 
prodejny pracovních oděvů a viděl staršího, 
cca 80letého pána, který se velice pomalu 
šoural a tak se mu nabídl, že mu pomůže, aby 
došel k nejbližší lavičce, kde jej posadil. Pak 
zjistil, že starší pán bydlí na ul. Hlavní a při 
procházce přecenil své síly. Oznamovatele 
proto napadlo zavolat na MP, která by star-
šímu muži mohla pomoci. Hlídka MP tedy 
vyjela na místo, kde bylo zjištěno, že se jedná 
o pana Ř., který si nepamatoval, kde bydlí 
a tak mu byla přivolána RZS, která jej pře-
vezla na interní oddělení k vyšetření do ne-
mocnice Ostrov. Hlídka veškeré informace 
předala manželce staršího muže.
12. 8. v 8:35 přijala hlídka MP Ostrov ozná-
mení, že se ve vnitřních prostorách domu 
v  ul. S. K. Neumanna pohybuje zmatená 
žena z  vedlejšího vchodu, která bouchá 
do skříňky na chodbě a hlasitě pokřikuje. 
Hlídka MP vyjela okamžitě na místo, kde 
v posledním patře byla nalezena žena, jak 

třese svazkem klíčů a něco nesrozumitel-
ného hovoří. Strážníci nejdříve ženu uklid-
nili a poté k místu události přivolali hlídku 
PČR Ostrov, která již tohoto dne také tuto 
ženu řešila. Na místo byla pro zmatenou 
ženu přivolána RZS. Na místě bylo posád-
kou RZS provedeno vyšetření a poté byla 
zmatená převezena na psychiatrické oddě-
lení Nemocnice Ostrov.
24. 8. v 13:29 bylo přijato telefonické ozná-
mení od starší paní s tím, že její 86letý muž 
spadl z křesla a ona jej svými silami nemůže 
zvednout. Po příjezdu na místo hlídka MP 
muže zvedla zpět do křesla, muž žádné 
lékařské ošetření nevyžadoval a na první 
pohled nebyl nijak zraněn. Hlídce MP man-
želé poděkovali a hlídka dále pokračovala 
v kontrolních činnostech.
25. 8. v 22:41 si hlídka MP Ostrov při kon-
trolní činnosti povšimla shluku občanů na 
Jáchymovské ulici u prodejny mobilních te-
lefonů. Strážníci tedy zastavili na místě, kde 
zjistili poškozenou výlohu a  muže, který 
silně krvácel z  pravého předloktí. Hlídka 
MP tedy okamžitě započala s první pomocí 
muži, kterému zaškrtila silně krvácející ránu 

a podržela mu zraněnou paži nad hlavou do 
příjezdu RZS. Hlídka MP poté přivolala na 
místo hlídku PČR Ostrov. Zanedlouho po 
hlídce PČR Ostrov se na místo dostavila také 
RZS, která nejdříve na místě muže ošetřila 
a poté jej odvezla do nemocnice v Karlo-
vých Varech. Zanedlouho poté se na místo 
musela dostavit i jednotka hasičů k odstra-
nění krvavých stop z chodníku a  schodů 
před domem v  Jáchymovské ulici. Hlídka 
PČR Ostrov si událost na místě převzala.

Ladislav Martínek
strážník pověřený řízením MP Ostrov

Městská policie Ostrov, Mírové nám. 733
Tel. 353 615 880, 777 766 074, straznik@ostrov.cz

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

PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE 
MĚŘICÍ A REGULAČNÍ TECHNIKA 

www.rescom.cz

inzerce

CELOSTÁTNÍ VEŘEJNÁ 
SBÍRKA NA PODPORU 
NEVIDOMÝCH
Sjednocená organizace nevidomých a sla-
bozrakých ČR pořádá 18. ročník veřejné 
sbírky Bílá pastelka. Sbírka se tradičně 
koná u příležitosti mezinárodního Dne bílé 
hole. Ve středu 11. 10. 2017 si mohou ob-
čané za symbolickou částku 30 Kč zakoupit 
od dobrovolníků bílou pastelku, symbol 
světa nevidomých. Ostatní formy možné 
podpory a další podrobnosti naleznete na: 
www.bilapastelka.cz

Zakoupením bílé pastelky podpoříte 
speciální služby pro nevidomé a slabozraké 

– děkujeme.
Dana Szarková TC KV o.p.s., středisko Ostrov

Foto: archiv MP

BÍLÁ PASTELKA
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VOLEBNÍ MÍSTNOSTI PRO VOLBY
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR – ŘÍJEN 2017
Termíny voleb
pátek 20. 10. 14:00–22:00 hod.
sobota 21. 10. 08:00–14:00 hod.

Obyvatelé dle volebních okrsků volí v níže 
uvedených volebních místnostech:
Volební okrsek č. 1. – Městský úřad 
Ostrov, Jáchymovská ul. čp. 1 (zámek)
Pro voliče bydlící v ulici (č. p.)
Bezručova • Dlouhá • Hroznětínská • Husova 
• Jáchymovská 1, 163–167, 169, 171–175, 
181–187,196, 201–205, 207, 211, 219, 225, 
242, 249, 273, 292, 294, 343, 371, 375, 1231, 
1395, 1420, 1451, 1470,1485 • Klášterní 
• Karlovarská • Krátká • Krušnohorská č. p. 
354, 364, 1291–1292, 1465 •  Lidická č. p. 
1400, 1404 • Máchova • Dukelských hrdinů 
1346, 1357 •  Nádražní (mimo č. p. 256, 
258) • Smetanova • Staroměstská • Sukova 
•  Školní •  Šlikova •  Žižkova •  Zámecký 
park • č. evidenční 214E, 218E, 221E, 233E 
•  náměstí: Malé náměstí •  Staré náměstí 
• U Brány • Kfely • Hluboký
Volební okrsek č. 2. – Gymnázium Ostrov, 
Studentská ul. čp. 1205
Pro voliče bydlící v ulici (č. p.)
Alšova 462–466, 1393, 1410 • Dvořákova 
467–468, 551–556 • Dukelských hrdinů 558, 
610, 611 •  Čapkova 385–454 •  Hornická 
617, 618 • Krušnohorská 369, 600–605, 615, 
616, 785–793, 1095–1108, 1145, 1196, 1217, 
1240–1246, 1368, 1479, 1484 • Moříčovská 
115, 209, 212, 250, 251, 259, 293, 295, 296, 
300, 301, 357, 358, 1021–1024, 1216,1218, 
1219–1220, 1287,1431 • Nádražní 256, 258 
• Nad Nádražím 155, 157, 199, 200, 307, 311, 
316, 317, 325, 338, 341, 368, 382 • Na Kopci 
1223, 1232–1238, 1298, 1343, 1455, 1477, 
1482, 1488 • Na Příkopě 461, 469, 599, 1336, 
1396 • Nejedlého 470–539 • Odborů 557, 

559–586, 612–614, 619–620 •  Sládkova 
1301–1314 • Studentská 621, 1205
Volební okrsek č. 3. – Gymnázium Ostrov, 
Studentská ul. čp. 1205
Pro voliče bydlící v ulici (č. p.)
Masarykova 622–624, 629–631, 637–639 
•  Halasova 625, 626, 632, 633, 640, 641, 
765–766 •  Seifertova 645–652, 953, 954 
•  Klínovecká 947–952, 964–970, 975, 1197, 
1198,1407 • Krušnohorská 818–823, 978, 979, 
1077–1082, 1109–1114 •  Lipová 627, 628, 
634–636, 642–644 • Liticov • Moříčov • ev. č. 9
Volební okrsek č. 4. – Základní škola 
Ostrov, Masarykova ul. čp. 1289
Pro voliče bydlící v ulici (č. p.)
Jáchymovská 178, 190–191, 193, 195, 230, 
801–809, 1483 • Lidická 127, 180, 241, 248, 374, 
1329–1334, 1361, 1486, 1487 • Krušnohorská 
304 • Družební 995, 1275–1278, 1279–1282, 
1325–1328 • Masarykova 1289
Volební okrsek č. 5. – Základní škola 
Ostrov, Masarykova ul. čp. 1289
Pro voliče bydlící v ulici (č. p.)
Jungmannova 1046–1053, 1254–1264, 
682–690 • Hlavní tř. 691–693 • Šafaříkova 
731–732, 676–677 •  Lidická 1285–1286, 
1250–1253
Volební okrsek č. 6. – Dům kultury 
Ostrov, Mírové nám. čp. 733
Pro voliče bydlící v ulici (č. p.)
Hlavní tř. 673–675, 694–695 •  Šafaříkova 
678–681 • Masarykova 663–672, 696–699, 
1299 •  Brigádnická 706–712, 1029–1035, 
1359 • Lidická 653–662, 1239 • Nerudova 
700–705 • Klínovecká 998 • Mírové nám. 733
Volební okrsek č. 7. – Základní škola J. V. 
Myslbeka Ostrov, Myslbekova ul. čp. 996
Pro voliče bydlící v ulici (č. p.)
Hlavní tř. 734–739, 935–939 • Tylova 742–
745, 756–759, 1041–1042 •  Komenského 
746–748, 751–753, 760–762, 929–934, 1043 
•  Klicperova 740–741, 749–750, 754–755, 
763–764 • Lidická 865–870, 1036, 1212–1215 
• Myslbekova 955–960, 996 • Mánesova 926–
928 • Klínovecká 1201, 1204
Volební okrsek č. 8. – Základní škola J. V. 
Myslbeka Ostrov, Myslbekova ul. č. p. 996
Pro voliče bydlící v ulici (č. p.)
Hlavní tř. 982–983, 999, 1001–1002, 1009–
1010 • S. K. Neumanna 980–981, 984–987, 

1003–1004 • Mánesova 1013–1014, 1019–
1020, 1025–1028, 1200 • Myslbekova 1189 
• Lidická 1015–1018, 1293 –1296, 1347–1356
Volební okrsek č. 9. – Dům s pečovatelskou 
službou, Ostrov, Hlavní tř. č. p. 1365
Pro voliče bydlící v ulici (č. p.)
Borecká 971–974, 1054–1061 • U Koupaliště 
1065–1076 •  Hlavní tř. 1000, 1062–1064, 
1221, 1365–1367 • U Nemocnice 1161, 1345, 
1459, 1464 • Vančurova 1083–1094, 1340 
•  SKN 991–992, 1005–1008, 1011–1012 
• ul. Pod křížkem • Lesní • Jedlová • Habrová 
• Topolová • Smrková
Volební okrsek č. 10. – Základní škola 
Ostrov, Májová ul. č. p. 997
Pro voliče bydlící v ulici (č. p.)
U  Nemocnice 853–855, 895–899, 900–
901,943–946, 1190–1191, 1202,1209, 1421, 
1428, 1475 • Luční 824–825, 828–832, 835–
839, 845–846, 849–850 • Májová 842–844, 
940–942 •  Hlavní tř. 961–963, 988–990, 
1360, 1364, 1380 • Horská 826–827, 833–834, 
840–841, 847–848, 851–852, 856–857, 872–
876, 879–880, 883–884, 887–888, 891–892 
• Borecká 858, 871, 877–878, 881–882, 885–
886, 889–890, 893–894 • Severní 1492,1493
Volební okrsek č. 11. – Dům kultury 
Ostrov, Mírové nám. č. p. 733
Pro voliče bydlící v ulici (č. p.)
Májová 812–817, 902–905, 1044 
•  Masarykova 771–776, 781–784, 1038–
1040 • Hlavní tř. 794–800, 859–864, 1037 
• Palackého 767–770, 777–780, 1045 • Luční 
908–911, 922–925 • Štúrova 906–907, 912–
921 • Květnová • Maroltov
Volební okrsek č. 12. – Základní škola 
Ostrov, Májová ul. č. p. 997
Pro voliče bydlící v ulici (č. p.)
Luční 976–977 • Májová 997, 1155–1160 
•  Masarykova 1146–1154, 1195, 1199 
• Štúrova 1162–1164, 1274, 1337 • Severní 
1165–1182 • Horní Žďár • Arnoldov
Volební okrsek č. 13. – Základní umělecká 
škola Ostrov, Masarykova ul. čp. 717
Pro voliče bydlící v ulici (č. p.)
Masarykova 715, 717, 1136–1138 • Hlavní 
tř. 713–714, 716 •  Májová 718, 725–730, 
1207–1208 •  Kollárova 719–724, 1115–
1117, 1127–1129, 1265–1273 •  Družební 
1322–1324 • Dolní Žďár
Volební okrsek č. 14.–Základní škola 
Ostrov, Májová ul. čp. 997
Pro voliče bydlící v ulici (č. p.)
Kollárova 1118–1126, 1130–1135 
• Masarykova 1139–1144 • Severní 1183–
1188, 1194, 1338–1339 • Jáchymovská 254, 
1377,1442, 1443,1462, 1472 •  Vykmanov 
(věznice)

INZERCE

HELP FINANCIAL s.r.o.

  Volejte obchodního zástupce

Mobil: 727 895 461

Půjčíme Vám
od 5 do 50.000,- Kč

RPSN 195,34%
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Jak firmy hýčkají své lidi? WITTE!
OSTROV Přímé sousedství s Německem 
a  bobtnající průmyslové zóny – zvláště 
pak ta v Chebu, tlačí v Karlovarském kraji 
na peněženky zaměstnavatelů a ti si už zdá 
se začínají zvykat, že na své lidi musí vyčle-
nit nějakou tu korunu navíc. Pokud si to-
tiž na jedné straně lidé vybírají pro sebe ty 
nejvýhodnější adresy pro zaměstnání, nutí 
to zaměstnavatele přemýšlet, jak si ty nej-
schopnější pracovníky ve své firmě udržet 
i za cenu vyšších osobních nákladů.

Nezaměstnanost totiž láme v Česku his-
torické rekordy a zdá se, že ona čtyři pro-
centa v České republice je limit, pod který 
se může ekonomika jen velmi těžko dostat. 
To dokazuje i výhled na třetí čtvrtletí, který 
bývá tradičně nejoptimističtějším obdo-
bím roku z hlediska zaměstnanosti, v roce 
2017 však už nebude představovat další 
zrychlování náborových aktivit. „Velké 
firmy sice nadále nabírají nové zaměst-
nance vysokým tempem, ovšem organi-
zace pod 250 zaměstnanců nábory nových 

zaměstnanců zpomalují. Většina firem 
již naráží na akutní nedostatek vhodných 
uchazečů na volná místa. To vede ke stále 
rychlejšímu nárůstu mzdové úrovně, inves-
tic do rekvalifikací a rozvoje zaměstnanců, 
náboru v zahraničí, velkému důrazu na per-
sonální marketing a investice do budování 
značky zaměstnavatele,“ říká ředitelka per-
sonální agentury. Za důkaz v Karlovarském 
kraji může dobře posloužit WITTE Auto-
motive se svými závody v Nejdku a Ostrově. 
Jeden z technologických lídrů v oblasti me-
chatronických zamykacích systémů je na 
trhu už celé čtvrtstoletí. Od svého vzniku 
se ještě nikdy neopozdil s výplatou, za práci 
ve výrobě je ochotný zaplatit až šestadvacet 
tisíc, za doporučení kolegy nabízí 30 tisíc. 
Zaměstnanci tady platí za obědy směšných 
třináct korun! Ne nadarmo je tahle společ-
nost v prestižní anketě opakovaně Zaměst-
navatelem regionu. Díky kvalitnímu vnitro-
podnikovému vzdělávání a práci na rozvoji 
zaměstnanců například letos z dělnických 

pozic postoupilo o stupínek výše ve svém 
kariérním žebříčku již 25 zaměstnanců, což 
je pro mnoho zaměstnanců velká motivace.

Lidé ve WITTE pracují v moderním a čis-
tém prostředí, mají krásné jídelny a  jídlo-
maty jsou tady v provozu 24 hodin denně. 
Dvakrát ročně se setkávají ve firemní ka-
várně s vedením společnosti a mohou se 
ptát na vše, co je zajímá, káva a pohoštění 
je zdarma. V létě mají na dvoře grill-párty 
na účet firmy a 1. června k nim jezdí zmr-
zlinář se zmrzkou zdarma. Dětské hlídací 
centrum je v Nejdku v provozu již od brz-
kých ranních hodin a benefity v podobě 
příspěvků na zdraví, sport a kulturu mohou 
dle odpracovaných let dosahovat ve WITTE 
až 25 tisíc za rok. I pokud jste odsud v minu-
losti náhodou odešli a nastoupíte znovu do 
tří let zpátky, vrátí vám benefity, jako byste 
ani neodešli. A najde se toho ještě opravdu 
hodně, jak si ve WITTE své zaměstnance 
předcházejí. Zde zkrátka dobře ví, že inves-
tovat do vlastních zaměstnanců se vyplatí.

komerční článek

PŘEDSTAVITELÉ OSTROVSKÝCH ŠKOL 
SE OPĚT SETKALI NA PRAVIDELNÉ PORADĚ
5. září se v zastupitelském sále ostrovského 
zámku (Městský úřad Ostrov) konala pra-
videlná porada ředitelek a ředitelů orga-
nizací vykonávajících činnost škol a škol-
ských zařízení zřizovaných obcemi, spada-
jících do správního obvodu obce s rozšíře-
nou působností Ostrov.

Iniciátorem pracovního setkání byl 
stejně jako v předchozích letech Odbor 
školství, mládeže a tělovýchovy Krajského 
úřadu Karlovarského kraje. Porady se zú-
častnilo 16 zástupců škol a školských or-
ganizací ORP Ostrov. V úvodu přítomné 
pozdravila 2. místostarostka města Ilona 
Leupold.

S prvním bodem programu vystoupila 
Dana Martincová, vedoucí Oddělení or-
ganizačního, správního, mládeže a sportu 
OŠMT KÚKK. Dotkla se problematiky 
společného vzdělávání, podělila se o  in-
formace z porad na MŠMT ČR a přednesla 
také aktuální změny školské legislativy, 
resp. novelu školského zákona. Zmínila, že 
zápisem do registru orgánů veřejné moci 
(OVM) se MŠ, ZŠ a školská zařízení staly 
od 1. 7. 2017 OVM na základě zákona č. 
111/2009 Sb., o základních registrech, ve 
znění pozdějších předpisů.

Stěžejní část setkání byla věnována fi-
nancování přímých výdajů na vzdělávání 
a  zejména plánu čerpání finančních pro-

středků na vzdělávání na přelomu roku 
2017/2018. Téma prezentovala Jana Tranti-
nová, vedoucí Oddělení financování vzdě-
lávání Odboru školství, mládeže a tělový-
chovy KÚKK. Úvodem připomněla, že se 
jedná o poslední rok před chystanou refor-
mou způsobu financování školství.

Ivana Tormová z  Pedagogicko-psy-
chologické poradny Karlovy Vary hovo-
řila o Opatření ministra školství, mládeže 
a  tělovýchovy, kterým se mění Rámcový 
vzdělávací program pro základní vzdělá-
vání od 1. 9. 2017. Změna se týká možností 
úprav obsahu a  výsledků vzdělávání pro 
žáky s přiznaným podpůrnými opatřeními. 
I. Tormová apelovala na ředitelky a ředitele, 
aby dali do souladu s tímto opatřením svoje 
školní vzdělávací programy. Poté se věno-
vala stěžejním bodům vyhlášky MŠMT č. 
270/2017, kterou se mění vyhláška č. 
27/2016, o vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 
Její účinnost je již od 1. 9. 2017.

Posledním bodem programu byl pře-
hled plánovaných odborných školení a se-
minářů, který nabídla Ilona Juhásová, ve-
doucí pracoviště Národního institutu pro 
další vzdělávání v Karlových Varech.
Příští porada by se měla konat v únoru 2018.

Mgr. Lucie Mildorfová, 
vedoucí odboru kancelář starosty MěÚ Ostrov

Pokud Vás naše nabídka oslovila, pošlete 
prosím svůj životopis na Veolia Využití 
odpadů ČR, s.r.o., Veronika Vojtová, 
Buštěhradská 998, Dubí, Kladno, 272 01. 
Více informací pan Myslivec - 727 808 215

Hledáme zaměstnance na pozici 
PRACOVNÍK NA SBĚR A ÚPRAVU 
ODPADŮ do provozovny Ostrov, 
okres Karlovy Vary.

Pracovní náplň - vyprazdňování 
nádob, třídění materiálu, obsluha 
zařízení na úpravu materiálů a odpadů, 
příprava materiálu k expedici

Dvousměnný provoz 6:00 – 22:00 h., 
1x měsíčně ranní směna o víkendu

Nabízíme

 Zázemí silné nadnárodní 
 společnosti, jistotu a stabilitu 
 velké firmy

 Nástupní mzda 17 500 Kč/měsíc

Požadujeme

 Vyučen nebo SŠ

 Praxe ve výrobním provozu, znalost 
 dalších prací v údržbě výhodou

 Oprávnění na řízení VZV výhodou

INZERCE
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AKTUALITY

REALIZACE MÍSTNÍHO 
AKČNÍHO PLÁNU
Jako každý měsíc bychom Vás i teď chtěly in-
formovat o dalších krocích při realizaci pro-
jektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání 
v území ORP Ostrov“ (reg. č. CZ.02. 3. 68/0
.0/0.0/15_005/0000018), jenž je realizován 
od 1. 6. 2017. Projekt je financován z Operač-
ního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání 
pod záštitou Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy.

Na konci srpna proběhl V. kulatý stůl všech 
aktérů vzdělávání, kterým byly představeny 
finální dokumenty Místní akční plán a Roční 
akční plán pro školní rok 2017/2018. Koneč-
ným verzím předcházelo připomínkování ak-
térů. Jejich komentáře byly během prázdnin za-
pracovány. Následně 7. 9. proběhl Řídící výbor, 
který schválil finální dokumenty. Schvalování 
dokumentů v zastupitelstvech jednotlivých 
obcí území ORP Ostrov proběhne do konce 
listopadu. K 30. 10. 2017 končí samotná reali-
zace projektu. Děkujeme tímto všem, kteří se 
podíleli na tvorbě Místního akčního plánu.

Do konce listopadu bude ještě působit 
pracovní skupina Prevence školního neúspě-
chu pod vedením Kateřiny Šplíchalové z MěÚ 
Ostrov / OSPOD. Na jednáních této pracovní 
skupiny vznikly návody, které pomáhají ško-
lám řešit výskyt sociálně patologických jevů. 
Najdete je v sekci „Ředitel“ na školském por-
tálu www.huradolavic.cz. Pro ředitele a zřizo-
vatele škol celého Karlovarského kraje ve spo-
lupráci s MAS Sokolovsko připravujeme se-
minář České školní inspekce, který proběhne 
5. 10. 2017 v Ostrově. Veškeré zápisy, pozvánky 
a fotogalerii uplynulých akcí naleznete na na-
šich stránkách www.mas-krusnehory.cz/map.

Ing. Zuzana Žitná, Ing. Bc. Eva Urbanová, 
MAS Krušné hory, o.p.s.

Podzimní úklid 2017
Rozmístění velkoobjemových kontejnerů
Akce probíhá až do 11.  listopadu – 
každou  sobotu v  dopoledních hodinách. 
Kontejnery budou přistaveny v  sobotu 
ráno, odvezeny po 14:00 hod. Kontejnery 
mohou využívat pouze fyzické osoby.

Velkoobjemové kontejnery jsou určeny 
pouze pro objemný odpad z domácností 
(např. nábytek, koberce, dřevo, kovy aj.) 
Doporučujeme odpady rozebrat na menší 
části (např. skříně a jiný nábytek) a vložit je 
do kontejneru tak, aby se využil celý jeho 
prostor.

Odpady odložené mimo kontejner 
budou posuzovány jako nepřípustné 
zakládání černé skládky (bude řešeno 
městskou policií).

Bližší informace naleznete na www.
ostrov.cz, odbor správy majetku města 
nebo dospra.cz
Rozmístění kontejnerů bude na 
obvyklých místech:
07. 10.
• Lokalita pod Křížkem
• Penzion pro důchodce
• zadní Lidická 3x
• Vančurova za domem 1084
• Myslbekova (za Atlantisem)
• Hluboký (u trafa)
14. 10.
• Mánesova 957
• Mánesova 1013
• Klicperova 2x
• Brigádnická
• Lidická naproti BPO
• Šafaříkova
• Nerudova 700-5
• Kfely (za bývalou hospodou)
21. 10.
• Jáchymovská 1377
• Družební 1322

• Jungmannova 2x
• Jáchymovská 801–4
• Smetanova
• Družební u 1329
• Horní Žďár (u restaurace U Václava)
28. 10.
• Klášterní areál
• Staroměstská
• parkoviště u vjezdu na Staré náměstí
• Družební 1275
• Jáchymovská 201–3
• Seifertova u MŠ
• Halasova (u galanterie)
• Hluboký (stará cesta)
04. 11.
• Na kopci
• Studentská x Sládkova
• Hornická x Nejedlého
• Hornická x Odborů
• Klínovecká 965 u telef. budky
• Krušnohorská u č. p. 615
• Dukelských hrdinů
11. 11.
• Nad nádražím
• Moříčovská 293–1021
• Vykmanov (u paneláku)
• Maroltov
• Květnová 2x (u Jednoty, u paneláku)
• Moříčov
Pokud z časových důvodů mobilní svoz 
nevyužijete, můžete odpad odevzdat 
bezplatně vždy od pondělí do soboty 
ve Sběrném dvoře v  ul. Krušnohorská 
792, Ostrov. Je nutné předložit občanský 
průkaz.
Sběrný dvůr – kontakty:
Marius Pedersen a.s., Krušnohorská 792, 
Ostrov / zodpovědná osoba: Petr Špirit
Provozní doba: Po–Pá 7:30–11:30
a 12:00–16:00 hod + So 8:00–14:00 hod

Hledám uklízečku pro úklid bytu 
v Jáchymově a předávání klíče od 
bytu turistům při příjezdu. Kandidát musí 
mluvit anglicky nebo německy a bydlet 
v blízkosti Jáchymova. Musí být mobilní 
a kdykoliv schopen do bytu zajít.

Nabízím dobrý výdělek. Zájemci mohou 
poslat e-mail v angličtině nebo němčině 
na adresu: info@jachymov-flat.be

INZERCE

POCHVALA HEJTMANKY 
pro žáky ZŠ Masarykova
Sportovní výkony žáků ZŠ Masarykova 
v  Ostrově jsou nepřehlédnutelné. Již po 
čtvrté za sebou je škola vítězem kategorie 
1. stupně v soutěžích vyhlášených krajem 
i Krajskou radou AŠSK. Od roku 2005 jde 
celkově již o 8. vítězství ve sportovních dis-
ciplínách. V minulých dnech ředitel školy 
Helmut Harzer obdržel od hejtmanky Kar-
lovarského kraje Jany Vildumetzové dopis, 
ve kterém hejtmanka vyjadřuje obdiv nad 
sportovním nasazením každého mladého 
sportovce. Děkuje také řediteli školy za 
umožnění účasti žáků v soutěžích i orga-
nizační zajištění. Ke gratulaci se připojuje 
i město Ostrov.

red
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AKTUALITY

SRPEN NA LINCE 150
Jednotka sboru dobrovolných hasičů (SDH 
Ostrov) v srpnu zasahovala celkem u 32 udá-
lostí, z nichž bylo 15 technických pomocí, 7 
dopravních nehod, 4 požáry, 5 úniků látek a je-
den planý poplach. Ve spolupráci s jednotkou 
SDH Stráž nad Ohří jsme v obci Srní otevírali 
byt. Na žádost PČR Ostrov jsme otevírali byt 
v ulici Brigádnická a také v Družební. V Kollá-
rově ulici jsme uzavírali vodovodní řád z dů-
vodu prasklého potrubí, v Severní ulici jsme 
odčerpávali vodu z bytu taktéž z důvodu po-
ruchy na potrubí. Ve čtyřech případech jsme 
likvidovali obtížný hmyz a to v Merklíně, v Os-
trově v Lidické, Jungmannově a na Mírovém 
náměstí. Odstraňovali jsme strom padlý do 
drátů vysokého napětí v areálu bývalých výsta-
veb uranových dolů, v ul. Májová bylo nutno 
odstranit větev hrozící pádem ze stromu na 
zem, dále jsme společně s jednotkou HZS KV 
zajišťovali v  Radošově přistání vrtulníku le-
tecké záchranné služby. Na Jáchymovské ulici 
jsme společně s jednotkou HZS KV likvidovali 
biologický odpad po úrazu a v prostorách Bo-
reckých rybníků jsme vylovili uhynulou labuť. 
V ulicích Lesní, U nemocnice, Borecká a Hlavní 
třída jsme likvidovali ropnou skvrnu po tech-
nické závadě na vozidle, další ropné skvrny 
bylo třeba zlikvidovat v ulicích Jáchymovská, 
Krušnohorská, Dukelských hrdinů, na kruho-
vém objezdu v ul. Obchodní a na parkovišti 
u OD TESCO. V Severní ul. jsme s jednotkami 
HZS KV, SDH Hájek likvidovali požár v malé 
výrobní dílně. K požáru kuchyně restaurace 
v Karlových Varech Zeyerově ul. jsme byli vy-

sláni společně s jednotkami HZS KV a SDH Ta-
šovice. K dalšímu požáru budovy v Karlových 
Varech Varšavské ul. jsme vyjížděli s  jednot-
kami HZS KV, SO a SDH Tašovice a Stará Role, 
jednalo se o požár odpadu v neobydlené části 
budovy. Další požár v Karlových Varech kde 
jsme zasahovali, byl v prostorách muzea v ul. 
Nová louka, na místě bylo zjištěno, že se jedná 
o planý poplach. S jednotkou HZS KV jsme za-
sahovali ve Stráži nad Ohří u dopravní nehody 
motocyklu, na místo byl povolán i vrtulník LZ 
Líně, bohužel byl lékařem ZZS Ostrov odvolán, 
protože řidič svým zraněním na místě podlehl. 
Dopravní nehoda (DN) nákladního auta té-
měř na šest hodin uzavřela silnici č. 13/I mezi 
Stráží nad Ohří a Bočí, u této nehody zasaho-
vala naše jednotka společně s jednotkou HZS 
Klášterec nad Ohří a HZS KV, o několik dní 
později jsme skoro na stejném místě zasaho-
vali u DN osobního auta. V Hroznětíně došlo 
k nehodě traktoru s cisternovým vlekem, který 
se převrátil na bok a došlo k úniku hnojiva na 
vozovku a do příkopu. Na místě zasahovala 
naše jednotka společně s jednotkou HZS KV. 
Na silnici č. 221/II došlo k nehodě dvou osob-
ních automobilů, kde došlo ke zranění dvou 
dospělých a čtyř dětí, na místě zasahovala naše 
jednotka, horská záchranná služba a jednotka 
HZS KV. Dále jsme zasahovali s jednotkou HZS 
KV, SDH Merklín a SŽDC Cheb u DN osob-
ního auta a vlaku. V Ostrově na průmyslové 
zóně jsme zasahovali u DN osobního auta 
s jednotkou HZS KV.

Milan Kuna, JSDH Ostrov

Blokové čištění – ŘÍJEN 2017

týden datum ulice

40

3. 10. Klínovecká, horní Klínovecká

4. 10. Klicperova

5. 10. Lidická (od Klínovecké)

6. 10. Lidická horní, Lidická (Klínovecká – Masarykova)

41

10. 10. Komenského, Myslbekova (Komenského – Mánesova)
11. 10. Mánesova, Myslbekova (Mánesova – S. K. Neumanna)
12. 10. S. K. Neumanna, U Atlantisu

13. 10.
Vančurova + zimní stadion, Myslbekova 
(S. K. Neumanna – Vančurova)

42

17. 10. U Nemocnice
18. 10. Lesní ulice, Pod Křížkem
19. 10. Borecká
20. 10. Horská

43

24. 10. U Koupaliště, parkoviště u koupaliště
25. 10. Luční + vnitroblok bazének + za stometrákem
26. 10. Dvořákova, Alšova, Na Kopci
27. 10. Sládkova, Na Příkopě, Nad Nádražím

Ulice neuvedené v tomto seznamu, a nevyužívané ke stálému parkování, budou čištěny 
bez celodenních uzavírek. Blokové čištění se bude provádět v době od 7 do 15 hodin.

ZÁHÁJENÍ ŠKOLNÍHO 
ROKU V OSTROVSKÝCH 
ŠKOLÁCH

Po dvouměsíční odmlce se 4. září úderem 
osmé hodiny otevřely dveře v  ostrov-
ských základních školách. S příchodem 
nového školního roku 2017/2018 se jako 
obvykle největší pozornost věnovala 
novopečeným prvňáčkům. V  Základní 
škole Masarykova a Základní škole Má-
jová bylo otevřeno po třech prvních tří-
dách a v Základní škole a Mateřské škole 
Myslbekova přibyla ke dvěma prvním 
třídám jedna přípravná třída pro 14 dětí. 
S povinnou školní docházkou začalo 185 
žáčků a do školních lavic zasedlo celkem 
téměř 1 600 žáků.

Školáky přicházejí již tradičně přiví-
tat také členové vedení ostrovské rad-
nice. Základní školu a Mateřskou školu 
Myslbekova navštívil starosta města Jo-
sef Železný, Základní školu Masarykova 
si vybrala 2. místostarostka města Ilona 
Leupold, a Základní školu Májová přišla 
podpořit členka zastupitelstva města 
Pavlína Lišková.

Starosta města popřál učitelům radost 
a uspokojení z práce a dětem úspěchy ve 
škole. „Věřím, že čas prožitý ve škole bude 
naplněný radostí z  objevování a  pozná-
vání,“ uvedl Josef Železný.

Mgr. Lucie Mildorfová, 
vedoucí odboru kancelář starosty MěÚ Ostrov
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PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

KAM PO ZŠ? 
NA SPŠ…
12. října 2017 se na Střední průmyslovou 
školu Ostrov sjedou zástupci krajských 
středních škol, kteří chtějí oslovit rodiče 
a  žáky 9. tříd základních škol. V  rámci 
různě koncipovaných expozic přestaví 
své studijní programy a seznámí zájemce 
s  možnostmi uplatnění na trhu práce 
po získání daného vzdělání. Na všetečné 
otázky budou odpovídat nejen zkušení 
pedagogové-náboráři, ale o své aktuální 
zážitky se podělí i stávající studenti škol. 
Putovní výstavu „Kam po ZŠ?“ zájemci 
mohou navštívit od 9 do 17 hodin. Pro 
žáky mimoostrovských škol organizuje 
SPŠ Ostrov dopolední svozy. Návštěvu 
výstavy můžeme vřele doporučit, neboť 
koncentrovanější nabídku vzdělání již 
nenajdete. Pokud ještě nevíte, ve které 
oblasti lidské činnosti hledat budouc-
nost, usnadní vám orientaci ve stánku 
úřadu práce, kde je možné absolvovat 
profesní test. Jelikož si pedagogové SPŠ 
Ostrov uvědomují, že pro dnešní mládež 
není lehké se orientovat ve spleti různých 
oborů a zaměstnání, vypracovali projekt 
Technika je zábava, jehož cílem je umož-
nit deváťákům stát se na jedno odpole-
dne strojařem či elektrotechnikem. V na-
šich dílnách a  laboratořích si vyzkouší 
různé činnosti, stroje a zařízení potřebné 
k výkonu těchto odborností. Projekt se 
v minulých letech setkal s kladným ohla-
sem, a proto již tento měsíc startujeme 
jeho další ročník. „Věříme, že v mnohých 
z nich tato aktivita vzbudí zájem o jeden 
z těchto oborů či technické vzdělání vů-
bec, a my se s nimi setkáme za rok, kdy 
usednou do našich školních škamen. 
Vzhledem k rostoucímu zájmu o odbor-
níky – techniky jistě nebude tato volba 
chybou,“ uzavírá Milana Oberhofnerová 

– garant projektu.
A co čeká naše stávající studenty? Za-

tím takové malé, ale praktické zpestření 
výuky tělesné výchovy – hodiny sebeo-
brany, které v prvních ročnících již dru-
hým rokem v  pravidelných cyklech vy-
učují instruktoři České asociace Okina-
wského karate a kobuda. „Nemyslím si, že 
po pár hodinách a několika málo chva-
tech, které jsme měli možnost si vyzkou-
šet, bych se dobrovolně vrhl na nějakého 
útočníka, ale je to dobrá zkušenost, inspi-
race. Krom toho atletika – gymnastika – 
míčové hry je už dost ohraná kombinace, 
takže každá změna je dobrá,“ hodnotí své 
loňské zkušenosti student třídy E2.

Mgr. Lenka Bardová, SPŠ Ostrov

NOVÉ OSTROVSKÉ GYMNAZISTY 
PŘIVÍTAL KRAJSKÝ RADNÍ

Člen Rady Karlovarského kraje Jan Bureš na-
vštívil 4. září ostrovské gymnázium, aby po-
zdravil nové studenty, kteří poprvé zasedli 
do gymnaziálních lavic, a popřál jim i jejich 
třídním profesorům Ivaně Alfonsové v 1. A, 
Michaele Netrvalové v primě A a Ivanu Šu-
píkovi v primě B hodně zdaru a úspěchů 
v nadcházejícím školním roce. Jan Bureš při 
té příležitosti zavzpomínal na svá student-
ská léta na ostrovském gymnáziu, která 
považuje za jedny z nejkrásnějších ve svém 
životě, a zdůraznil význam gymnaziálního 
vzdělání v současné době.

Kromě nových studentů pozdravil Jan Bu-
reš také pedagogy gymnázia na jejich úvodní 
pedagogické radě, povzbudil je v jejich ná-

ročné práci a vyjádřil optimismus ohledně 
budoucnosti ostrovského gymnázia. Pan 
radní zejména vysoce ocenil úspěchy, které 
ostrovští studenti dosahují v předmětových 
soutěžích a olympiádách nejen na krajské, 
ale i celostátní a mezinárodní úrovni.

Ředitel školy Jaroslav Šafránek poté se-
známil pana radního s investičními záměry 
školy, kde je prioritou nahrazení dosluhu-
jícího spojovacího koridoru mezi pavilony, 
moderní budovou se šatnami a aulou, a pro-
vedl jej po prostorách školy. Jsme velmi rádi, 
že si pan radní vybral pro návštěvu právě 
ostrovské gymnázium a věříme, že se mu na 
naší škole líbilo.

Mgr. Jiří Fresser, 
zástupce ředitele Gymnázia Ostrov

Glopepa
TEXTIL · OBUV · DROGERIE · DOMÁCÍ POTŘEBY

Otevřeno denně 8–18 hod.

DRUŽBA – OSTROV
NEJLEPŠÍ CENY

inzerce
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TANEČNICE MIRÁKLU SI UŽILY HLAVNÍ CENU
Spoustu zábavy, relaxace, ale i zajímavých 
tanečních workshopů si užily tanečnice 
Miráklu v Aquaparku Čestlice. Právě po-
byt v tomto zábavném parku i s ubytová-
ním a  stravováním vyhrála skupina jako 
nejlepší Taneční skupina roku napříč všemi 
tanečními styly. „Ocenění si nesmírně vá-
žíme, zvláště i  proto, že se nám ho jako 
jediné taneční skupině podařilo vyhrát 
v  jeden den dvakrát, jak v nejmladší, tak 
i v hlavní dětské kategorii. Pobyt jsme také 
pojaly jako malé soustředění a  pozvaly 
jsme na workshopy skvělé lektory, kteří 
opět obohatili náš taneční slovník. Tento-

krát jím byl Mistr světa ve stepu a výborný 
choreograf Tap Academy Prag Tomáš Sla-
víček a do stylu hip hopu a funky našim 
tanečnicím otevřel dveře Michal Zvara ze 
skupiny B-Original. Snažíme se tak, aby 
naši tanečníci byli univerzální a dokázali 
využívat pohybový slovník více stylů.“ Nyní 
již skupinu čeká intenzivní příprava na vr-
cholné soutěže, kterými jsou Mistrovství 
světa v show dance v Německu a Mistrov-
ství světa v modern a jazz dance v Polsku, 
kam se Mirákl, který v Ostrově působí při 
ZUŠ, nominoval s 27 choreografiemi.

Mgr. Andrea Burešová Klugová

O DECHU TĚLE A MYSLI
Následující rozhovor je připomínkou před-
nášky Vítězný dech, která se konala jaře 
v městské knihovně. Vedla ji Gantulga Gan-
juur (Gana) původem z Mongolska, která 
od roku 1997 žije v České republice. K jejím 
předkům patřili významní lámové. I  u  ní 
samotně se v dětství začali objevovat dis-
pozice pro duchovní činnost a  léčitelství. 
Gana se postupně stala žákyní významných 
duchovních mistrů, pod jejichž vedením 
nadále prohlubuje své vědění a dovednosti. 

„Mezi nádechem a výdechem probíhá celý 
náš život,“ říká Gana a dále odpovídá.
Jakou techniku k  harmonii, zklidnění 
a  nabíjení používáte nejčastěji? Dech 
je nejvzácnější lék, který nám dala maminka 
příroda. V dechu je skryto tajemství všech 
tajemství. Pomocí dechu můžeme pracovat, 
jak s tělem, tak s myslí. Dechem ovlivňujeme 
naše zdraví, tak i to, jak se cítíme a jak přemýš-
líme. Když jsme vystresovaní, dýcháme rychle, 
když jsme úzkostliví, dýcháme povrchně apod. 
Dech je jako otisk našeho života. Nádechem 
náš život začíná a výdechem končí.
Jaké uvědomění nejčastěji mění lidem 
život? Každá událost v životě nás posouvá 
dopředu. Cokoliv život přinese, nás nemá 
zastavit, ale dává nám to impuls jít dál.

Když onemocníte, co uděláte nejdříve? 
Na co se zaměříte? Důležité je zastavit se 
a zamyslet se nad tím, kde děláme chybu, 
a snažit se ji, co nejdříve napravit.
Co pro Vás znamená smrt? Smrt je ko-
nec a začátek. Umíráme každou vteřinu 
a každou vteřinu se rodíme. Není se čeho 
bát. Je to normální proces, jako když si 
převlékáme povlečení nebo když jdeme 
večer spát.
Máte nějakou metodu na okamžité 
zvednutí energie, zklidnění se a  uvol‑
nění? Zhluboka se nadechnout, dlouze 
vydechnout a pozorovat svůj dech.
Co byste lidem na začátku poradila? Pře-
konat lenost a vlastní výmluvy. Najít jednu, 
dvě techniky a každý den je praktikovat. 
Je potřeba proniknout až do hloubky a ke 
skutečnému poznání. Neskákejte od jedné 
věci k druhé. To člověka jen mate. Každý 
den se sami sebe alespoň chvíli ptejte, kdo 
skutečně jste?

Pokud máte zájem dozvědět se víc, sle-
dujte měsíčník, kde najdete pozvánku na 
listopadovou přednášku na téma Život 
a smrt v Městské knihovně Ostrov.

Ing. Robert Karliczek
Kfely

INZERCE

KOUPÍM
GARÁŽ

Volejte na 
730 626 237

POZVÁNKY NA CVIČENÍ
Oznámení pro zájemce o cvičení v bazénu na 
1. ZŠ a cvičení na židlích v klubovně Charity.
Cvičení v bazénu 1. ZŠ je od 11. září každé 
pondělí 17:00 – 18:00. Vstupné pro členy 
Svazu diabetiků je 30 Kč, pro ostatní je 40 Kč.
Cvičení na židlích je od 13. 9. každou středu 
16:45 – 17:45, vstupné je 15 Kč.

Judita Ilková, 
předsedkyně svazu diabetiků

Město Ostrov 
a Spolek přátel města Ostrova 

pořádají

ve čtvrtek 19. října 2017 
od 17:00 hodin

ve společenském sále 
Domu kultury Ostrov

XX. SETKÁNÍ PAMĚTNÍKŮ
žijících v Ostrově v letech 

1945 – 1960

PROGRAM:
zahájení, kulturní vystoupení

taneční skupina 
COUNTRY CROK OSTROV
pěvecký sbor Orbis pictus

beseda se členy SPMO

malé občerstvení, volná zábava

Jakékoliv dobové 
dokumenty jsou vítány!

Vstup volný
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MDDM OSTROV
ZÁPIS DO KROUŽKŮ MDDM A EC
Pokud jste zápis do kroužků během září 
nestihli, máte možnost přihlásit se i v mě-
síci říjnu a dále kdykoli v průběhu celého 
školního roku. Přihlašovat se můžete online 
nebo osobně v Domě dětí a EC.
TAJUPLNÝ KLÁŠTER TEPLÁ
7. října 9.00‑16.00 hod. 200 Kč
Výlet za poznáním historie kláštera pre-
monstrátů v Teplé. Vhodné pro účastníky 
od sedmi let. Prohlídka kláštera pro malé 
dobrodruhy doplněná výpravou za klášter-
ním pokladem. Doprava vlakem. Přihlášky: 
nejpozději do 3. 10. online nebo osobně 
v MDDM.
OSTROVSKÁ KOLEJNICE – SOUTĚŽ
20. – 22. října
26. ročník veřejné soutěže registrovaných 
železničních modelářů pořádané ve spolu-
práci s Klubem železničních modelářů Os-
trov. Propozice soutěže k dispozici v Domě 
dětí nebo na www.kzm-ostrov.estranky.cz
PRÁZDNINOVÉ SPORTOVÁNÍ
26. října 9.00‑15.00 hod. 80 Kč
Florbalový a tenisový turnaj pro školní děti 
6-12 let, které se o prázdninách nechtějí 
doma nudit. Zajištěn oběd, svačinka a pitný 

režim. Přihlášky: nejpozději do 20. 10. on-
line nebo osobně v MDDM.
STRAŠIDELNÝ ATELIÉR
27. října 8.30‑15.00 hod. 80 Kč
Výtvarné tvoření v duchu nadcházejícího 
halloweenu. Program v  budově i  venku. 
Pro školní děti 6-12 let. Zajištěn oběd, sva-
činka a pitný režim. Přihlášky: nejpozději do 
20. 10. online nebo osobně v MDDM.

Provoz budovy MDDM
Po-Pá 8.00-20.00 hod.
Provoz sportovního areálu
Po-Pá 9.00-19.00 hod., So-Ne, svátky 10.00-
19.00 hod. Rezervace hřiště a  kurtů ve 
všední dny na tel. 736 505 681.
Zimní stadion
Veřejné bruslení dle aktuálního rozpisu le-
dové plochy. Rozpis k dispozici vždy na ná-
stěnce Zimního stadionu, na webu MDDM 
a FB.
Kontakty
informace: 736 505 681, akce: 736 505 684, 
zájmová činnost: 731 615 657, doprava, 
ubytování: 736 505 683, ekonomický úsek: 
735 605 685, zimní stadion: 601 089 332
www.mddmostrov.cz

POZVÁNKY KLUBU 
ČESKÝCH TURISTŮ
Kalendář veřejných turistických akcí v říjnu
07. 10. Jáchymov: Pochod O jáchymovský 
tolar (Blatenský vodní příkop)
14. 10. Českosaské Švýcarsko: Po pravém 
břehu Labe
21. 10. Chebsko: Toulky s historikem po za-
pomenutých místech (II.)
28. 10. Hradec Králové: Perly východních 
Čech (2 dny)
Bližší informace budou k dispozici vždy od 
středy pro příslušný sobotní termín ve vit-
ríně KČT na Mírovém náměstí v Ostrově 
u autobusové zastávky na K. Vary. Info také 
na: www.kctkvary.cz

RNDr. František Wohlmuth 
předseda výkon. výboru TJ Slovan Karlovy Vary

EKOCENTRUM OSTROV
SBÍRÁME LESNÍ PLODY
říjen‑listopad
Soutěž ve sběru lesních plodů, které budou 
následně předány lesníkům na zimní přikr-
mování divoké zvěře. Nasbírané kaštany, ža-
ludy a bukvice odevzdávejte v EC ve všední 
dny od 10.00 do 16.00 hod. Nejlepší sběrače 
odměníme zajímavými cenami.
PRÁZDNINOVÉ BRUSLENÍ
26. října 8.00‑12.30 hod. 100 Kč
Pro školáky 7-12 let. Zajištěna doprava, 
teplý čaj, svačinka, oběd. Přihlášky: od 
10. 10. on-line nebo v kanceláři EC.
HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY
27. října 9.00‑12.30 hod. 60 Kč
Prázdninový program mezi zvířátky pro 
školáky 6-12 let. Přijďte si vyzkoušet běžné 
činnosti chovatele. Nakrmíme krokodýla, 
hady, ještěrky, želvy, leguány a  drobné 
hlodavce. Vyčistíme terária apod. Zajištěn 
pitný režim a oběd. Přihlášky: od 10. 10. 
on-line nebo v kanceláři EC.
HALLOWEEN
31. října 17.30 hod. 50 Kč
Stezka odvahy pro celou rodinu tento-
krát v  Zámeckém parku. Stezku zakon-
číme opékáním buřtů v  EC. Vstup do 
parku je možný na základě předem za-
koupené vstupenky. Vstupenky pro děti, 

doprovod zdarma. Předprodej: od 11. 10. 
v EC. Podrobnosti na plakátech a na na-
šem webu.
PROSBA ZAHRÁDKÁŘŮM
Rádi bychom požádali zahrádkáře o věno-
vání přebytečných dýní do EC.
PROHLÍDKY PRO ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
Po‑Pá 8.30‑12.00 hod.
V dopoledních hodinách rádi přivítáme 
děti z MŠ, ZŠ i SŠ na prohlídky s odborným 
výkladem. Prohlídka trvá cca 40 minut. 
Děti se poutavým vyprávěním seznámí 
s místní faunou, mohou si určitá zvířátka 
pohladit, pochovat popř. nakrmit. Nutná 
předchozí rezervace na tel. 731 615 658.
PROHLÍDKY PRO VEŘEJNOST
Po‑Ne, státní svátky 13.00‑17.00 hod.
Navštivte malý ráj zvířat v zahradě Kláš-
terního areálu a  zažijte bezprostřední 
kontakt s některými druhy zvířat, který se 
vám jinde nenaskytne. Najdete tu přes 100 
druhů živočichů – drobné hlodavce, hady, 
obojživelníky, pavouky, ryby, exotické 
i  dravé ptáky, malé šelmy i  skot. Vstup 
zdarma.
Informace k akcím a kroužkům:
Po-Pá 10.00-17.00 hod na tel. 731 615 658, 
602 600 995, FB – Ekocentrum MDDM 
Ostrov, www.mddmostrov.cz

OSTRŮVEK ZVE 
RODIČE S DĚTMI
Od října zveme nejen maminky k návštěvě 
programů rodinného centra Ostrůvek.

V pondělí a pátek dopoledne mohou 
rodiče s  dětmi navštívit Baby herničku, 
v  úterý Hrátky s  batolátky pro děti od 
1 roku, ve středu prográmek Koťátka pro 
děti od 2 let a ve čtvrtek otevíráme pro-
gram pro nejmenší od 4 měsíců Miminka. 
Začátky všech dopoledních programů 
jsou od 9:30 hodin.

Odpolední programy – ve středu Opičky 
od 15:30 a ve čtvrtek Tanečky od 16:00 jsou 
pro děti od 3 do 6 let.

Celý program včetně kontaktů na lek-
torky a  dalších informací najdete na na-
šich fb stránkách Rodinné centrum Os-
trůvek nebo na webových stránkách www.
centrum ostruvek.cz
PŘIJĎTE SI K NÁM HRÁT… MÁTE NÁPADY, 
ČAS A  CHUŤ? STAŇTE SE LEKTORY PRO-
GRAMŮ PRO DĚTI, RODIČE, PRARODIČE…

Pavlína Lišková, RC Ostrůvek, z. s.

Foto: Na pltích po Hronu u Zvolena
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA OSTROV

POHYB V RYTMECH ŽIVOTA
2.  října 16.30, Oranžerie Václava Havla, 
vstupné: 30 Kč
Srdečně vás zveme na pohybovou aktivitu, 
kterou povede Irena Janečková. Pohyb v ryt-
mech života posiluje fyzické i duševní zdraví, 
zvyšuje sebedůvěru, napomáhá vnitřní rov-
nováze. Aktivita je vhodná pro každého, bez 
ohledu na fyzickou kondici, hmotnost, věk 
či pohybové obtíže. Schůzky se budou konat 
pravidelně každý týden v pondělí. Prosíme 
zájemce, aby si rezervovali místa v dostateč-
ném předstihu. Následující termíny: 9. 10. , 
16. 10. , 23. 10. , 30. 10. (vždy od 16.30).
TVOŘÍME S KVAKEM A ŽBLUŇKEM
2. října 15.00, Oddělení pro mládež
Zveme všechny tvořivé děti na dílničku 
s  Kvakem a  Žbluňkem. Přijďte si vyrobit 
něco pěkného z  papíru a  přírodnin, vše 
bude k dispozici.
OBRAZY A ILUSTRACE
4. října – 3. listopadu, Oranžerie Václava 
Havla
Srdečně vás zveme na výstavu malířky léči-
vých obrazů a  ilustrátorky knih Aleny Ka-
davé. Jak sama říká, obrázky maluje od srdce 
pro všechny lidi, i pro ty co příliš nepřijdou 
s uměním do kontaktu. Největší radost má, 
když se obrázky všem líbí a zvlášť, když se líbí 
dětem.
ČTENÍ S KVAKEM A ŽBLUŇKEM
4. a 6. října 15.00, Oddělení pro mládež
Srdečně zveme všechny děti, rodiče, praro-
diče, tety a strýčky na čtení v knihovně. Do 
předčítání se mohou zapojit všichni! Přijďte 
strávit příjemné odpoledne do příjemného 
prostředí a především s knihou.
RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ
4. října 15.30, učebna
Přijďte se odreagovat od každodenních po-
vinností. Omalovánky nejsou jen pro děti, 
donutí vás „vypnout“ a  nepřemýšlet nad 
věcmi, které vás během dne stresují, přine-
sou vám příjemný pocit z tvoření, nemluvě 
o psychologickém vlivu barev. Máme pro 
vás spoustu omalovánek s různými motivy, 
relaxační hudbu, kávu i čaj. Pastelky či fixy si 
můžete přinést vlastní, nebo vám je půjčíme. 
Nově můžete malovat také na kameny, které 
budou k dispozici.
ČTENÍ S KVAKEM A ŽBLUŇKEM
4. října 15.00, Oddělení pro mládež
Srdečně zveme všechny děti, rodiče, praro-
diče, tety a strýčky na čtení v knihovně. Do 
předčítání se mohou zapojit všichni! Přijďte 

strávit příjemné odpoledne do příjemného 
prostředí a především s knihou.
PÍSNIČKY S NÁDECHEM TAJEMNA
5. října 17.00, učebna, vstupné: 50 Kč
Přijďte prožít příjemný večer a nechte se in-
spirovat písničkami o pralesích, kočovnících, 
šamanech, moudrosti pohádek a dalšími ná-
měty. Nechte se vtáhnout do hlubšího vní-
mání skutečnosti zajímavými texty i působi-
vým hudebním podáním. Hrají: Amelancha 

– texty, hudba, kytara, zpěv; Petr Suchomel 
– piano, kytara, flétna, zpěv

INTERNETEM BEZPEČNĚ
6. října, 17.00, učebna
Kurz pro rodiče dětí a další zájemce, na kte-
rém se dozvíte o mnoha rizicích, která dětem 
na internetu hrozí a budou vám nabídnuta 
jejich řešení. Čeká vás velice zajímavé poví-
dání specialisty na kybernetické prostředí 
Romana Kohouta. Upozorňujeme, že kurz 
není vhodný pro děti a mládež.
S BYLINKAMI NA PODZIMNÍ POSÍLENÍ 
ORGANISMU
11. října 17.00, učebna
Zveme vás na posezení se Zdeňkou Krejčo-
vou o cestě ke zdraví s produkty z přírody. 
Vraťme se ke zkušenostem bylinkářů a vy-
užijme účinků bylin pro podzimní posílení 
našeho těla, podpořme imunitu našich nej-
menších. Přednáškou vás budou provázet 
ukázky produktů a úryvky z odborných knih.
HUMOR V ŽIVOTĚ A V MEDICÍNĚ
12.  října 17.00, Oranžerie Václava Havla, 
vstupné: 100 Kč (80 Kč v předprodeji, senioři 
70+ zdarma)
Srdečně Vás zveme na přednášku MUDr. 
Radkina Honzáka, CSc., známého psychiatra 
a propagátora psychosomatiky u nás, která 
se bude týkat humoru a smíchu.
JÓGA V KNIHOVNĚ
14.  října 9.30, učebna, vstupné: 150 Kč 
(120 Kč v předprodeji)
Dopolední se zaměřením na harmonizaci 
a aktivaci našich energetických center těla. 
Rozprouděním toku energie podpoříme fy-
zické i psychické zdraví. Vhodné pro začáteč-
níky i pokročilé.
ONE WOMAN SHOW
18.  října 17.00, učebna, vstupné: 80 Kč 
(50 Kč v předprodeji, senioři 70+ zdarma)
Zveme vás na setkání se spisovatelkou Mar-
kétou Harasimovou, která bude mluvit o té-

matu stalkingu a depresích, která na základě 
vlastních zkušeností rozebírá i ve své knize 
Mrazivé hry.
3D TISK – JAK NA TO
19. října 16.00, učebna, kurzovné: 60 Kč
Kurz pro pokročilejší uživatele, kteří váhají, 
zda se pustit do vod tisku ve třech rozmě-
rech. Uživatel se dozví, co je vlastně k tako-
vému tisku potřeba, podle čeho si vybírat tis-
kárnu, jaký použít materiál a spoustu další 
informací přímo z praxe.
VŠUDE ŽIJÍ LIDÉ
25.  října 17.00, učebna, vstupné: 80 Kč 
(50 Kč v předprodeji, senioři 70+ zdarma)
Beseda a autorské čtení spisovatelky Danky 
Šárkové. Autorka představí svých dvanáct 
knih a  od října i  připravovanou novinku. 
Všechny její knihy pojednávají o  vztazích, 
a to jak v osobním, tak pracovním životě 
a některé mohou zaujmout také kriminální 
zápletkou.
JAK ZABEZPEČIT DOMÁCÍ 
POČÍTAČOVOU SÍŤ
26. října 16.00, učebna, kurzovné: 60 Kč
Kurz pro uživatele, kteří by si rádi rozšířili své 
znalosti o práci s domácí sítí. Během kurzu 
si uživatelé naučí základním pojmům a na-
stavením domácích routerů. Zmínka padne 
také o bezpečnosti Wi-Fi sítě a zvýšení po-
krytí. Podmínkou účasti v kurzu je pokročilá 
znalost práce na počítači.

Máte-li zájem o některou z našich akcí, re-
zervujte si vstupenku v dostatečném před-
stihu. V  případě malého počtu rezervací 
jsme nuceni akci zrušit.
TÝDEN KNIHOVEN
První týden v říjnu (2.–7. 10.) patří tradiční 
celostátní akci na podporu čtenářství – 
TÝDEN KNIHOVEN. Letos pro naše čtenáře 
připravujeme oblíbenou burzu knih, pro 
zapomětlivé čtenáře vyhlašujeme v tomto 
týdnu amnestii 3. a vyšších upomínek, pa-
tříte-li mezi ně, pak využijte tuto možnost 
a přijďte nám vrátit knihy, které máte doma 
již dlouho. Amnestie bude probíhat celý 
měsíc! A všem, kdo uvažují o registraci do 
knihovny, nabízíme možnost půlroční regis-
trace zdarma!

Veškeré informace o akcích a  službách 
knihovny naleznete na www.mkostrov.
cz; www.facebook.com/knihovnaostrov. 
Uvítáme jakékoli dotazy a  náměty, které 
nám můžete posílat na info@mkostrov.
cz. Můžete také volat na tel. 353 434 300; 
773 546 490.
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KULTURNÍ AKCE

ZUŠ – KALENDÁŘ AKCÍ
Akce v Ostrově
9. října – Dům Kultury Ostrov
10:00 Zahájení festivalu Oty Hofmana, 
v režii Ireny Konývkové a Ondřeje Šulce 
účinkují členové souboru HOP-HOP
9. října – Vejškovka
17:00 PÍSK PÍSK Barbaři, koncert v rámci 
doprovodného programu festivalu Oty 
Hofmana
10. října – Vejškovka
17:00 Pod Křídly andělů, komponovaný 
program taneční skupiny MIRÁKL v rámci 
doprovodného programu festivalu Oty 
Hofmana
10.  října – divadelní sál Domu kultury 
Ostrov
19.00 Azher, představení souboru HOP-
-HOP v  režii Ireny Konývkové v  rámci 
doprovodného programu festivalu Oty 
Hofmana

Hrají: Karolína Joo, Antonín Valenta, 
Vít Bauchner, Jana Ďuržová, Sára Horčič-
ková, Štěpán Liška, Hedvika Navrátilová, 
Tadeáš Novák, Lucie Ratajčáková, Jan Ro-
háč a Sára Weithalerová.
11. října – Vejškovka
17:00 AFTER PARTY BAND, koncert 
v  rámci doprovodného programu festi-
valu Oty Hofmana
12. října – Dům Kultury Ostrov
11:00 zakončení festivalu Oty Hofmana, 
v režii Ireny Konývkové a Ondřeje Šulce 
účinkují členové souboru HOP-HOP
24. října – Sál ZUŠ
17:00 – Interní koncert
Akce mimo Ostrov
27. – 29. října – Divadlo DISK Praha
festival katedry výchovné dramatiky praž-
ské DAMU: Děti-Výchova-Divadlo
Přednáší Jan Roháč ze souboru HOP-HOP

ÚHLAVNÍ PŘÁTELÉ 
V DIVADLE
Dvě ženy a dva muži. Takové je obsazení 
svěží francouzské komedie Úhlavní přátelé 
v režii Jiřího Seydlera, která bude uvedena 
25. října v Domě kultury Ostrov. Úspěšná 
divadelní hra dramatičky a herečky Carole 
Greep vypráví příběh dvou manželských 
párů, starých přátel, jejichž idylické vztahy 
naruší vyslechnutí konverzace, kterou je-
den z párů slyšet neměl. Tuto skutečnost 
však neprozradí a  vyráží na společný ví-
kend, aby si se svými přáteli trochu pohráli. 
O tom, jak může být přátelství falešné a zá-
roveň pevné, vás přesvědčí Tereza Kostková, 
Miroslav Vladyka, Nela Boudová a Radek 
Holub ve zpracování Divadla v Rytířské.

Vstupenky na představení jsou v prodeji 
v našich Infocentrech. Zakoupit si je mů-
žete i z pohodlí domova prostřednictvím 
webových stránek domu kultury. Sledujte 
nás také na FB: facebook.com/dkostrov.

Tadeáš Král, propagace DK

OSTROVSKÝ ŠLÁGRBÁL
TyfloCentrum Karlovy Vary a Sjednocená 
organizace nevidomých a  slabozrakých 
zvou příznivce interpretů TV Šlágr na 
OSTROVSKÝ ŠLÁGRBÁL, který se usku‑
teční v sobotu 11. 11. 2017 od 19:30 hod. 
v Domě kultury Ostrov.

Vstupenky budou od 30. 10. 2017 v před-
prodeji domu kultury, v kanceláři TyfloCen-
tra v Ostrově (pension pod koupalištěm, 
budova A) nebo v  kanceláři Zájmového 
spolku důchodců.

Pavlína Lišková, TyfloCentrum 
Karlovy Vary, o.p.s.

MARTIN BENDA
ZPĚV, KYTARA, SLOVO

SUCHÝ
ŠTĚDRÝ
VAŠÍČEK
MATUŠKA
GOTT
KOPECKÝ
ZÍMA
NECKÁŘ
HÁLA
CHLADIL
OLYMPIC
SPÁLENÝ
NOVÁK
KAHOVEC
KRYL…

songy 60. let

SOBOTA 14. 10. 2017 V 18 HODIN, 
KINOKAVÁRNA DOMU KULTURY OSTROV,
Vstupné 100 Kč, vstupenky k zakoupení v kanceláři Svazu 
diabetiků ve čtvrtek v době od 14. 9. v 15-17 hod. 

Foto: archiv Divadla v Rytířské
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POHLED DO HISTORIE

Z HISTORIE OSTROVSKÉHO PORCELÁNU
Sbírka výrobků z ostrovské porcelánky je 
dnes nejpočetnější a nejobsažnější u nás 
v Ostrově. Zahrnuje ukázky samé počá-
teční produkce mezi lety 1873–1900, ale 
prezentuje především více než tři dese-
tiletí vrcholného vzmachu pod vedením 
synů obou zakladatelů porcelánky. Tehdy 
se produkce ostrovské porcelánky zařa-
dila mezi pět nekvalitnějších v českých 
zemích a po roce 1918 v Československu. 
Co znamenala i v rámci Evropy, dokládá 
nejen řada úspěchů na mezinárodních 
výstavách, ale také spolupráce s  pres-
tižní organizací, zaměřené na výtvarnou 
i užitnou hodnotu současné umělecko-
řemeslné tvorby – Vídeňské dílny (Wi-
ener Werkstätte). Ostrovská porcelánka 
byla jejich téměř jediným dodavatelem 
bílého porcelánu, tvarů, které navrhovali 
vynikající vídeňští umělci. Také stále se 
rozšiřující, kvalitní a na požadavky dobo-
vého stylu pružně reagující výroba, a to 
z velké části pro export do celého světa 

(to vše uzavřeno rokem 1948), předsta-
vuje významnou součást ostrovské mi-
nulosti.

Sbírka porcelánu značky PLS, později 
PULS (Pfeiffer und Löwenstein Schlac-
kenwerth), kterou od počátku 90. let 
shromáždil a městu předal Spolek přátel 
města Ostrova, čítá již stovky předmětů. 
Z části jsou vystaveny v klášterním kos-
tele, na staré radnici a v zámku, a podle 

možností Spolku je sbírka stále doplňo-
vána. Zachycuje proměny výtvarných 
proudů i  nároky tehdejší společnosti. 
Finanční prostředky Spolku – tvořené 
téměř jen příspěvky členů – nedovolují 
často další nákupy. Tím více si ceníme 
darů od ostrovských obyvatel. Ostrovský 
porcelán se totiž stále ještě vyskytuje v je-
jich domácnostech. Takový velkorysý dar 
(28 položek) věnovali letos prostřednic-
tvím Spolku městu sourozenci Černých 
z  Ostrova, a  to z  pozůstalosti svých ro-
dičů. Soubor pochází většinou z 20. a 30. 
let 20. století, ale obsahuje také předměty 
z doby před první světovou válkou, jeden 
značený i jménem autora návrhu Micha-
ela Powolného, významného člena Ví-
deňských dílen. Jsou to další, velmi cenné 
přírůstky do sbírek a jsme za ně a také za 
pochopení jejich přínosu pro minulost 
města, velmi vděční.

Mgr. Zdenka Čepeláková, 
Spolek přátel města Ostrova

HVĚZDA NEBO KŘÍŽ?

Už jako malý kluk jsem koukal na vrcho-
lek Popovské hory, na hrdě se tyčící Po-
povskou skálu. Říkali jsme tomuto místu 
Hvězda, a to proto, že jsme věděli od star-
ších, že tu hvězda opravdu bývala. Za to-
talitního režimu rudé světlo hvězdy ozna-
movalo, že se daří plnit plán těžby uranu. 
Smutné je, že se na plnění plánu otrockou 
prací podíleli i političtí vězni. Popovská 
hvězda je ale nesprávné pojmenování. 
Správný název je Popovský Špičák a  na 
něm se vždy hrdě tyčil kříž, který byl vidi-
telný z širokého podhůří.

Hned pod Popovským Špičákem byla 
vesnice Popov (původně Pfaffengrünn) 
založená klášterem v Teplé již ve 13. sto-

letí. Ta byla proslavená svým kozím sýrem, 
prodávaným v Karlových Varech. Kříž ne-
byl na vrcholku hory postavený náhodou 
a k jeho umístění se váže i jedna pověst.

Počátkem 19. století žil přímo pod vr-
cholkem uhlíř. Byl to tak trochu podivín, 
samotář, který se s  lidmi příliš nestýkal. 
Často o něm sousedé nevěděli celé týdny. 
Pravděpodobně byl posledním z dlouhé 
řady uhlířů, žijících zde po staletí. Lidé 
si o něm povídali řadu různých historek. 
Společné měly jen to, že je uhlíř poměrně 
zámožný a že již od mládí holduje alkoholu. 
Snad tato vášeň stála za požárem jeho 
domu. Když vesničané plameny zkrotili, 
našli mezi troskami uhlíře mrtvého. Jeho 

tělo snad spočinulo na hřbitově v blízkém 
Jáchymově.

Povídačky o  bohatství uhlíře inspiro-
valy řadu hledačů pokladů. A jeden z nich 
na místě trosek domu zarůstajících travou 
skutečně nalezl uschované mince. Tyto 
mince posloužily ke vztyčení kříže, který 
měl připomínat nešťastného uhlíře. Pokud 
dřevo kříže zpuchřelo, byl vždy obnoven.

Tolik tedy pověst. Ve skutečnosti byl 
kříž na dobře viditelném místě vztyčen na 
znamení vítězství katolicismu nad refor-
mací po skončení Třicetileté války.

Dnes je rudá hvězda (kvůli které byl 
vrcholek dokonce elektrifikován) minu-
lostí a  prací nadšenců byl na vrcholek 
v roce 2016 instalován kříž. Poprvé byl 
kříž vztyčen v  devadesátých letech 20. 
století. Ten byl vandalsky zničen, když 
ho kdosi podřízl pomocí motorové pily. 
K  výrobě dnešního kříže byly použity 
trámy z kaple sv. Barbory získané při její 
rekonstrukci.

Nakonec zbývá poděkovat Josefu Mülle-
rovi a Stanislavu Pavlasovi z Mariánské, Vla-
dimíru Ramsovi z Podlesí, jakožto i  jejich 
manželkám a přítelkyním za zcela nezištné 
obnovení kříže na Popovském Špičáku.

Každou druhou srpnovou sobotu koná 
farář z Ostrova ke kříži malou neoficiální 
pouť spojenou s  Požehnáním z  Pfaffen-
grünnu.

Vladimír Kříž

Foto: Vladimír Rams – stavění kříže
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BAROKNÍ SOCHAŘSTVÍ V OSTROVĚ
Příspěvek k Roku baroka – III. část
Jako autora plastik na kazatelně uvádí ostrov-
ský kronikář Alfred Wolf rovněž Jana Jakuba 
Eberleho, ale toto autorství není doložené. 
Jde o řezané postavy apoštolů Petra a Pavla 
a postavu Krista, provázející latinský nápis: 

„Jděte do celého světa a hlásejte evangelium 
všemu tvorstvu.“ Zvláště postava Krista i její 
rámování směřuje svým jemným, kultivova-
ným pojetím k projevu až rokokovému.

Součástí barokních úprav je i sochařská 
výzdoba varhan, postavy andělů, kteří ja-
koby hudbou nadšeně provázeli bohoslužby. 
Soubor řezaných plastik vytvořil plzeňský 
sochař Karel Legát. Celek sochařského sou-
boru je výrazným projevem exaltované po-
zdně barokní zbožnosti.

Úplný závěr barokního období předsta-
vuje v Ostrově kamenná socha sv. Jana Ne-
pomuckého, která původně stála na mostě 
u  klášterního areálu a  byla přenesena na 
most v  Zámeckém parku. Autorem je lo-
ketský sochař Johann Wildt mladší – jak je 

vyryto na spodní straně poškozeného pod-
stavce, který zůstal na někdejším místě a nesl 
latinský nápis – sochu věnovali ostrovští 
farníci. Světec držel původně palmový list, 
symbol mučednictví, z nejasných důvodů 
byl tento atribut změněn na visací zámek, 
symbol mlčenlivosti.

Tvář historického jádra Ostrova pozna-
menalo tedy barokní umění po všech strán-
kách, stavební, hudební, malířské i sochařské. 
Ať už jako oslava vládnoucího rodu a jeho 
vznešenosti, či jako součást probíhající reka-
tolizace.

Mgr. Zdeňka Čepeláková, 
členka Spolku přátel města Ostrova

Socha sv. Jana Nepomuckého v Zámeckém parku
Foto: Archiv

INZERCE

Prodám byt 2+1 68 m2 

4 km od Ostrova

Byt je v Sadově-Lesově, 
dobré autobusové spojení, 
v okolí příroda. Byt je před 
rekonstrukcí, vyklizený, 
ihned k dispozici.

Cena: 499 000 Kč, sleva možná 
Tel.: 607 075 430

INZERCE
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ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOTERAPEUTICKÝ STACIONÁŘ V OSTROVSKÉ 
NEMOCNICI FUNGUJE JIŽ ROK
Tisková zpráva Nemocnice Ostrov
Téměř rok funguje v ostrovské nemocnici 
na Karlovarsku Denní psychoterapeutický 
stacionář. Vysoce odborné a  specializo-
vané pracoviště, které je jediné svého druhu 
v  kraji, rozšiřuje ambulantní péči o  paci-
enty potýkající se s různými psychickými 
problémy a nemocemi. Zdejší lékaři chtějí 
oslovit praktické lékaře, kteří se potýkají ve 
svých ordinacích s pacienty s psychickými 
a  psychosomatickými problémy a  nabíd-
nout jim pomoc.

Efekt stacionáře je z odborného hlediska 
jasný. V řadě případů se jedná o vhodnou 
formu doléčování, jakýsi most mezi pro-
puštěním z hospitalizace na psychiatrickém 
oddělením a plným zapojením se do běž-
ného rodinného i pracovního života.

„Další část pacientů tvoří lidé s tzv. chro-
nifikovaným, dlouhodobým průběhem 
onemocnění, kdy docházení do programu 
ve stacionáři, který podporuje socializaci 
a  přináší strukturu do života, rozvíjí ko-
munikační a  jiné dovednosti, takže plní 
zejména sociálně – rehabilitační úlohu,“ 
uvedla Jana Olachová – psychoterapeut 
Nemocnice Ostrov s  tím, že u těchto pa-
cientů se snižuje riziko opakovaných hos-
pitalizací a zlepšuje se jejich kvalita života, 
protože jim léčba poskytuje možnost ne-
opouštět své přirozené domácí prostředí. 

„Ukazuje se, že docházení do programu je 
vhodné i pro pacienty, kteří jsou v tzv. pra-
covní neschopnosti a  docházka do pro-
gramu jim efektivně napomáhá při rekon-
valescenci,“ dodala Jana Olachová.

Pacienti docházejí na terapeutický pro-
gram jeden den v týdnu. Jednotlivé dny jsou 
určeny pro pacienty z podobných diagnos-
tických skupin, které jsou definované podle 
toho, s jakými obtížemi pacienti přicházejí.

Lékaři se věnují pacientům s neurotic-
kými a osobnostními poruchami, abstinují-
cím pacientům s přeléčenou závislostí, dále 
pak pacientům s psychotickým onemocně-
ním v remisi, tedy poté, co zmizely příznaky 
onemocnění. Skupiny jsou maximálně os-
mičlenné, otevřené, takže pacienti přichá-
zejí a odcházejí tak, jak postupují s léčbou. 
Denní program začíná v  půl desáté spo-
lečným komunitním setkáním, následuje 
relaxace, skupinová terapie, arteterapie, 
edukace, kognitivní trénink. Program je 
ukončen v půl čtvrté po sdílením prožitků 
z terapeutického dne.

Program je plně hrazen zdravotní po-
jišťovnou. „V současné době jsme jediným 

zařízením v regionu, které takovou formu 
péče nabízí – v sociálním sektoru ovšem 
poskytuje službu sociální rehabilitace a te-
rénní služby klientům s vážným psychickým 
onemocněním nezisková organizace Fokus, 
s níž úzce spolupracujeme,“ uvedl Richard 
Záleský, primář psychiatrického a psychote-
rapeutického oddělení Nemocnice Ostrov.

O  samotný chod stacionáře se po od-
borné stránce stará tým zkušených odbor-
níků, z nichž většina pracuje rovněž na psy-
choterapeutickém oddělení. Pacientům je 
k dispozici psychiatr, který provádí vstupní 
pohovor a je během pobytu plně k dispo-
zici pacientovi. Dále se o pacienty starají 

psychoterapeuti, psychiatrická sestra a pro 
abstinující závislé je k dispozici adiktolog.

Případní zájemci o léčbu se mohou ob-
jednávat u  zdravotní sestry na telefonu 
353 364 353, kde lze získat podrobnější in-
formace.
Nemocnice Ostrov:
Nemocnice Ostrov, založena v roce 1961, se 
soustředí na kvalitu poskytovaných služeb 
a klientský přístup. Již dvacet let je soukro-
mým nestátním zdravotnickým zařízením 
s kapacitou 300 lůžek s téměř 500 zaměst-
nanci, je součástí skupiny Nemos Group. 
www.nemostrov.cz

Markéta Singerová, tisková mluvčí
Nemocnice Ostrov
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OSKARKY MDDM OSTROV NEZAHÁLELY ANI O PRÁZDNINÁCH
Poslední srpnovou sobotu proběhl na malé 
scéně MDDM Ostrovský pohár mažoretek. 
Prázdninové termíny jsou většinou ne-
šťastné kvůli velké absenci děvčat, ale letos 
tomu tak nebylo a účast byla nad očeká-
vání velká. Poprvé se součástí poháru stal 
vložený závod Old Stars, tedy bývalých ma-
žoretek. Děvčata se připravovala pod vede-
ním, bývalých výborných mažoretek, dnes 
trenérek, Petry Samákové a Edity Kubíkové. 
Před samotným zahájením se ostrovská 
děvčata sešla s  Old Stars týmem z  Litví-
nova a  společně popřála dlouholetému 
trenérovi ostrovských Oskarek Bedřichu 

Sieglovi k jeho životnímu jubileu. V rámci 
Ostrovského poháru zapochodovaly také 
minioskarky MDDM Ostrov. Děvčátka pod 
vedením Petry Samákové a Edity Kubíkové 
se ještě představila ve společné skladbě Ná-
mořníci a ve třech sólových vystoupeních. 
Kromě mažoretek vystoupily i  domácí 
twirlerky, juniorky se skladbou S  dráčky, 
choreografii připravila Lucie Matoušková. 
Dále duo seniorek Maruška Nguyen a Te-
reza Provazníková a následovalo trio s Pa-
tricií Slavíkovou. Zlatým hřebem bylo vy-
stoupení spřátelených chorvatských skupin 
z Kaštely.

O  týden později, v  sobotu 2.  září, se 
v karlovarské hale míčových sportů usku-
tečnil Twirlingový Evropský pohár, opět za 
účasti ostrovských Oskarek. Závodilo se 
ve třech věkových kategoriích (dle výkon-
nosti). Oskarky měly také svá želízka v ohni. 
V povinném sólu s jednou hůlkou soutěžila 
Anna Trnková. Melinda Plzáková si poprvé 
vyzkoušela závod v kategorii B a premiéru 
zvládla na výbornou. V rytmickém taneč-
ním sólu se přestavila Tereza Provazníková, 
i ta zvládla náročné vystoupení a sklidila 
velký potlesk.

Lada Bláhová

TURNAJ 
V MINIHOKEJI
Hokejový klub HC Čerti uspořádal 9. září 
mezinárodní turnaj v minihokeji pro děti 
narozené v roce 2009 a 2010. Organizátoři 
se rozhodli věnovat tento turnaj Honzíkovi 
Jakešovi z Děčína, který onemocněl zákeř-
nou nemocí – leukémií. Uspořádaná byla 
sbírka a také spanilá jízda motorkářů. Drsní 
chlapi na motorkách jeli dvě kolečka kolem 
zimního stadionu a poté se děti mohly po-
sadit na motorky a vyfotit se.

Mezinárodního turnaje se zúčastnily 
týmy z německého Selbu, z Kralup, ze Sla-
ného, z Plzně a samozřejmě nechyběli do-
mácí Čertíci. Slavnostního vyhlášení se zú-
častnila hejtmanka karlovarského kraje Jana 
Vildumetzová, která přivezla pro všechny 
týmy dorty, medaile a upomínkové ceny.

Vítězem ve skupině 2009 se stal tým 
Hvězda Praha, na druhém místě se umís-
tily Kralupy, na třetím Plzeň, domácí hráči 
se umístili na 5. místě. V kategorii ročníků 
2010 se z  vítězství radovaly Kralupy, na 
druhém místě skončila Hvězda Praha, na 
třetím Plzeň, Čertíci Ostrov se museli spo-
kojit se 6. místem. Celý turnaj se vydařil na 
výbornou, organizátoři měli akci skvěle při-
pravenou. Na nemocného Honzíka se na-
konec vybralo 17 700 Kč.

Lada Bláhová
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HYDE PARK

PROSTOR PRO VAŠE NÁZORYHYDE PARK
Příspěvky v této rubrice jsou zveřejněny vždy v originální podobě. V případě překročení stanovené hranice počtu znaků, nebo 
vysokého počtu příspěvků, je zde uvedena část textu či upoutávka, kompletní příspěvek je zveřejněn na webu Ostrovského 
měsíčníku v sekci Neotištěné příspěvky, kde naleznete i další nevyžádané příspěvky. Web OM: www.ostrovskymesicnik.cz 
nebo na stránce města www.ostrov.cz; odkaz vpravo.

RADKIN HONZÁK OPĚT 
V OSTROVĚ
Populární psychiatr, pedagog a publicista 
Radkin Honzák pobavil i poučil početné os-
trovské obecenstvo loni v říjnu, kdy uspořá-
dal v městské knihovně besedu o psychoso-
matice. Cestu do našeho města absolvoval 
ani ne dva týdny poté, co ukončil náročnou 
sérii chemoterapie a  ozařování, protože 

– jak sám s oblibou říká – tehdy úspěšně 
přechodil rakovinu. Nedávno dokončil 
svou sedmnáctou knihu v pořadí, v níž se 
zaměřuje rovněž na psychosomatiku. Ve 
čtvrtek 12. října vystoupí R. Honzák v oran-
žerii Václava Havla znovu, tentokrát se svou 
prezentací „Humor v medicíně a v životě“. 
Jeho příznivce jistě potěší fakt, že nyní se 
těší výbornému zdraví a na své posluchače 
v ostrovské knihovně už se velmi těší.

Irena Janečková

JÁHENSKÉ SVĚCENÍ

Řada „ostrovanů“ četla pozvánku, nebo 
se i účastnila jáhenského svěcení v plzeň-
ské katedrále sv. Bartoloměje během po-
slední soboty v srpnu. K jáhenské službě, 
jako k předstupni kněžské služby, byl pl-
zeňským biskupem Mons. Tomášem Ho-
lubem svěcen Bystrík Feranec, student 
Katolické teologické fakulty Univerzity 
Karlovy a Arcibiskupského kněžského se-
mináře v Praze.

Není rodákem z  Ostrova, pochází ze 
západního Slovenska – ale protože stu-
duje pro činnost v plzeňské diecézi, byla 
mu určena domovská farnost v rámci této 
diecéze – a to právě farnost naše, ostrov-
ská. Už od roku 2012 Bystrík tráví v Ostrově 
svátky a část prázdnin a přitom všestranně 

pomáhá (včetně vaření) – tak jako doma. 
Až obhájí diplomovou práci a dokončí stu-
dium, bude ho očekávat svěcení kněžské.

Jáhen (diakon) může konat některé 
stejné služby jako kněz – například může 
křtít, žehnat sňatku, vést pohřební obřady, 
sloužit bohoslužby slova (první polovina 
mše), udělovat některé další svátosti – ne-
smí však udílet svátost smíření, čili zpo-
vídat. V kostele při bohoslužbě poznáte 
jáhna podle toho, že má štolu uvázanou 
šikmo přes hrudník (podobně jako Miss, 
ale bez nápisu, zato v  liturgických bar-
vách) a čte evangelium.

Duchovní povolání a  svěcení v  kato-
lické církvi slavil Ostrov ještě jako Schlac-
kenwerth. Přijal je tehdy místní rodák, 
kněz a řeholník P. Gerhard Josef Puffmann 
(1900–1982) v roce 1926, kdy byl svěcen na 

kněze, Byl synem obuvníka z Dlouhé ulice 
čp. 55. Od roku 1922 byl členem klášterní 
komunity augustiniánů v Neustift (Nova-
cella) u Brixenu v Tyrolsku. Vyučoval v kláš-
terní škole latinu a zeměpis. Měl hudební 
nadání, dobře zpíval, a proto byl také činný 
dlouhá léta jako vedoucí kůru – regen-
schori a vykonával řadu dalších poslání.

Mgr. Lidmila Hanzlová, Ostrov
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Starosta Josef Železný s biskupem plzeňským 
Tomášem Holubem | Foto Josef Kováčík

V Ostrově 27. 8. 2017 / Bystrík Feranec slouží poprvé 
jako jáhen | Foto Ivan Dobrovolský
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VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA

- GALANTERIE - nitě, jehly, špendlíky, metry, zipy, stuhy
- pletací a háčkovací příze, jehlice a háčky, krajky...
- pomůcky pro patchwork, nůžky, křídy, vyšívání, korálky...

Po-Pá
8:00-12:00

13:00-17:00

Ostrov
Dukelských hrdinů

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

NOVINKY

- ŠICÍ STROJE pro domácnost a průmysl - prodej a servis
- řezací a žehlící technika, broušení nožů a nůžek a jiné...

Prodáváme střihy BURDA
kompletní sortiment

INZERCE

TAJENKA KŘÍŽOVKY
Vážení čtenáři, tajenka křížovky z minulého 
čísla zní BEZPEČNÁ ŠKOLA. Z  úspěšných 
luštitelů byla vylosována paní Alena Bornová, 
která dostane 2 vstupenky na koncert sku-
piny Lunetic. Koncert se koná v rámci 49. FOH 
11. 10. od 18:00 hodin v Domě kultury Ostrov.
Srdečně gratulujeme. Tajenku křížovky z to-
hoto čísla zašlete nejpozději do 11. 10. 2017 
na adresu mesicnik@ostrov.cz, případně do-
ručte do podatelny MěÚ Ostrov, Jáchymovská 
1 v zalepené obálce, označené „Ostrovský mě-
síčník“. Vždy prosím uveďte celé své jméno, ad-
resu a kontakt (telefon či e-mail). Ze správných 
odpovědí opět vylosujeme výherce, který 
získá vstupenky na některou z kulturních akcí 
Domu kultury Ostrov. Jeho jméno zveřejníme 
v Ostrovském měsíčníku. Redakce Vám přeje 
příjemnou zábavu při luštění.

Tvorbu křížovky zajišťuje grafická společ-
nost Alfasoft s. r. o.

Mgr. Lucie Mildorfová, šéfredaktorka OM

PODĚKOVÁNÍ
Prostřednictvím OM moc děkujeme všem, 
kteří se podíleli na zdárném průběhu akce, 
která se konala 12. srpna v prostorách hos-
půdky Atlantis. Jako pořádající kapela 4R pro 
ní máme už několik let název Muzikantské 
pozdní odpoledne a pořádáme jí jako vzpo-
mínku na odešlé kamarády, muzikanty a lidi, 
kteří se kolem muziky pohybovali.

Velké díky patří městu Ostrov, za poskyt-
nuté dotace, dále majitelům hospůdky Atlan-
tis a jejich partě „Ostrovských Tučňáků“, díky 
za poskytnuté prostory a veškerou pomoc ko-
lem akce. Díky také patří zvukařům za poskyt-
nutí aparatury a báječný zvuk a samozřejmě 
všem kapelám – Bylo nás 7, kapele Bluegrass 
z Doupovských hor, 4R a písničkáři M. Kuče-
rovi a také kapele Lazareth z Ostrova, která 
zdárně akci zakončila. Pokud bylo na někoho 
zapomenuto, budiž nám odpuštěno a omlou-
váme se předem, nebyl to záměr.

Poděkování by nebylo úplné, pokud by-
chom zapomněli na Vás, diváky a posluchače, 
na Vás, kteří jste opustili klid Vašeho domova 
a své televizní přijímače a přišli jste posedět, 
zavzpomínat a taky si zatančit a něco málo 
(hodně) vypít a sníst. Zároveň se omlouváme 
spoluobčanům, kteří bydlí v okolí hospůdky 
Atlantis, že jsme jim naopak vnikli do klidu 
domova a děkujeme, že to vydrželi a zacho-
vají nám (snad) přízeň i do let následujících. 
Krátce a jasně – děkujeme Všem! A jenom zá-
věrem konstatování – kdo byl, doufáme, neli-
toval a kdo nebyl, snad příště!

Za kapelu 4R Ríša Rychlík

PODĚKOVÁNÍ




