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UŽÍVEJTE SI PŘÍJEMNÉ LÉTO

ať Vás nehoní čas a nebudí budíky,
ať Vám sluníčko svítí nad hlavou i v duši,
ať máte celé léto dobrou náladu,
to vše Vám přeje Váš Ostrovský měsíčník.

AKTUALITY

INFORMACE O VYDÁNÍ
Ostrovský měsíčník vydává město Ostrov
se sídlem Městský úřad Ostrov, Jáchymovská 1,
363 01 Ostrov, IČO: 00254843 v nákladu
8700 ks měsíčně. Vydáno dne 1. 7. 2018.
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: sklepek@
oddych.cz, případně písemně v podatelně MěÚ
Ostrov v obálce označené „Ostrovský měsíčník“.
Přitom je třeba vždy uvést i adresu svého bydliště.
UPOZORNĚNÍ!
Uzávěrka pro příspěvky a objednávky inzerce
do srpnového čísla je 10. července.
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.

ZMĚNA NÁVŠTĚVNÍCH HODIN
NA MĚSTSKÉM ÚŘADU OSTROV
S platností od 1. července dochází ke
změně návštěvních hodin
• Denně bude otevřeno od 7:30
• Denně bude polední přestávka nově
pouze ½ hodiny
V případě naléhavosti je možné domluvit se předem s pracovníkem městského
úřadu na vyřízení agendy i mimo návštěvní hodiny.
V tradičních úředních dnech (pondělí
a středa) je polední přestávka v době
12:00-12:30.
V ostatních dnech je polední přestávka
v 11:30-12:00.
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Webové stránky:
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Aktuální vydání OM v elektronické podobě je
na těchto stránkách vždy nejpozději do 1. dne
příslušného měsíce.
Fotografie na titulní straně:
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DEN

DOPOLEDNE ODPOLEDNE

pondělí 7:30 – 12:00

12:30 – 17:00

úterý

7:30 – 11:30

12:00 – 15:00

středa

7:30 – 12:00

12:30 – 17:00

čtvrtek

7:30 – 11:30

12:00 – 15:00

pátek

7:30 – 11:30

12:00 – 14:30
red

SENIOR EXPRES – INFORMACE O POSTUPU
PRO ZÁJEMCE O VYUŽITÍ SLUŽBY
Komu je služba určena?
• Občanům města Ostrov starším 70 let
• Občanům města Ostrov starším 18 let
s průkazem ZTP nebo ZTP/P
• Občanům s trvalým pobytem v Ostrově
• Pouze vlastníkům průkazu Senior expres

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.

Návštěvní hodiny MěÚ Ostrov
od 1. července 2018

POSTUP V PŘÍPADĚ ZÁJMU O SLUŽBU
SENIOR EXPRES:
Služba Senior expres je poskytována na
území města Ostrov a v jeho místních částech. Provozovatelem je Městská policie
Ostrov. Řidič ochotně dopraví držitele průkazu Senior expres například k lékaři, do lékárny, na návštěvu přátel, knihovny, pošty
či na nákup atd.
Maximální počet jízd pro uživatele je 20
v měsíci.
Provozní doba Senior expresu:
7:00 – 11:00 + 12:00 – 16:00
Přestávka v době 11:00-12:00
Změna – zkrácení doby objednání – nově
od 14. června je možné požádat o přepravu ½ dne předem.
Telefon pro objednání přepravy a další informace o provozu – 725 050 375 (městská
policie).
Informace k vystavování průkazů –
354 224 858 (odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Ostrov)
Ceník
• Jednotné jízdné za každou osobu
v autě = 20 Kč / 1 cesta
• Doprovod nehradí jízdné

Průkaz SENIOR EXPRES
Každý zájemce musí požádat o vystavení
průkazu SENIOR EXPRES. Vystavení průkazu zajišťuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ) Městského úřadu Ostrov,
jde o bezplatnou službu.
Kontaktní osoba – Marie Marcínková,
kancelář v přízemí za podatelnou – č.
A.1.23, tel. 354 224 858 / mmarcinkova@
ostrov.cz. K vystavení průkazu je potřebná
fotografie žadatele.
Objednávka cesty
Vlastník průkazky si může objednat dopravu v předstihu (nejpozději však ½ pracovního dne předem) na čísle 725 050 375.
Při objednání udává své jméno, číslo průkazu SENIOR EXPRES a informace důležité
pro plánovanou přepravu.
Každou objednávku zaevidují pracovníci služby Senior expres. Řidič přijede
dle možností co nejblíž k požadovanému
místu, od žadatele o převoz vybere proti
potvrzení částku 20 Kč a poté jej odveze na
místo určení.
red

AKTUALITY

ZAČALA DLOUHO OČEKÁVANÁ REKONSTRUKCE
KORIDORU GYMNÁZIA OSTROV
Slavnostním poklepem na základní kámen
byla 11. června odstartována rekonstrukce
koridoru mezi budovami ostrovského
gymnázia a přístavba šaten. U základního
kamene stavby se setkali zástupci Karlovarského kraje jako zřizovatele gymnázia, ředitel školy, starosta města Ostrov a zástupce
společnosti, která stavbu provádí.
Karlovarský kraj nechal zbourat starý koridor, na jeho místě nově vznikne moderní
spojovací chodba. Náměstek hejtmanky
Karlovarského kraje Dalibor Blažek při zahájení stavby vysvětlil: "Starý koridor žáci
i učitelé a další zaměstnanci školy využívali
od 60. let minulého století, kdy bylo ostrovské gymnázium naposledy přestěhováno
do zbrusu nového školního areálu. Během
Na základní kámen poklepali (zleva): starosta Ostrova Josef Železný, krajský radní Jan Bureš,
starosta Aše Dalibor Blažek a ředitel gymnázia Jaroslav Šafránek
postupujících let koridor chátral a bez pořádného oblečení tudy byl problém v zimě val kritéria stavby vhodné do Podkrušnohoří. koridor, ale zřizovatel – kraj v minulosti na
projít. Nyní se budou moci učitelé i žáci těšit, V nadsázce uvedl vlastní zkušenost z doby prosby neslyšel. „Neuvěřitelné se stává skutže v prvních měsících školního roku začne studií na ostrovském gymnáziu, kdy se kem, po prázdninách budeme mít krásný
sloužit koridor nový, k dispozici budou mít v zimě dalo v koridoru téměř bruslit a v létě koridor a důstojné šatny,“ uvedl ředitel ostaké uzamykatelné skříňky jako náhradu za v něm bylo neúnosné horko. Dodal také, že trovského gymnázia.
původní drátěné kóje. Kraj na tuto akci vyna- ostrovské gymnázium konečně bude mít
„Nový hlavní vstup pro studenty je naloží 23, 3 milionu s DPH."
šatny odpovídající standardům 21. století.
vržen západně od vstupu do pavilonu A,
Jak na místě uvedl člen Rady KarlovarŘeditel gymnázia Jaroslav Šafránek přímo do vstupní haly navazující na koridor,“
ského kraje a zastupitel města Ostrov Jan připomněl dlouhý boj o změnu, kdy tzv. upřesnil Václav Skopový, zástupce realizáBureš, koridor vlastně od počátku nesplňo- v šuplíku ležela studie i projekt na nový tora stavby, společnosti Mudicon s tím, že
v šatnách budou umístěny uzamykatelné
skříňky pro 600 studentů, vznikne nový
skladový prostor a propojení jednotlivých
pavilonů bude bezbariérové. S dokončením stavby se počítá nejpozději do 15. října.
Starosta města Josef Železný k rekonstrukci říká: „Ostrov dlouhodobě pečuje
o své školy, které zřizuje, a proto velmi pozitivně vnímáme modernizaci krajského
školského zařízení, po které pedagogové,
studenti i veřejnost tak dlouho volali.“
redakce s použitím tiskové zprávy
Karlovarského kraje
inzerce

Ostrovská teplárenská, a.s., Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov
přijme do trvalého pracovního poměru:
PRACOVNÍKA NA MÍSTO:
Strojník energetických zařízení

VÝHODOU:
platné topičské zkoušky základní svářečské zkoušky.

KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY:
střední odborné vzdělání ve strojírenském nebo elektro oboru,
případně vyučení (zámečník, nástrojař, obráběč kovů, servis a opravy strojů…)

VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY.
Nabízíme stabilní zaměstnání, možnost stravování a jiné
zaměstnanecké výhody.

V případě zájmu zašlete svůj životopis emailem na opatova@ostrovska-teplarenska.cz | Bližší informace na tel. č. 353 610 302 (p. Pavelek) nebo 353 610 305

www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz
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AKTUALITY

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
NOVÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE
MĚSTA OSTROV

Město Ostrov v současné době připravuje Priorita A2 – Podmínky pro osobní rozvoj
nový strategický plán svého rozvoje s výhle- obyvatel a návštěvníků města
dem na následujících 10 let. Potřeba zpraco- Priorita A3 – Kvalitní prostředí pro život
vat nový plán rozvoje města je dána tím, že Priorita B1 – Kvalitní správa města
v současné době platný plán rozvoje města
S návrhem nového Strategického plánu
byl schválen zastupitelstvem v roce 2005 a již rozvoje města Ostrova se můžete seznámit na
neodpovídá změnám ekonomické a sociální webových stránkách města (www.ostrov.cz),
situace v posledních letech.
v sekci Rozvoj města a územní plán.
Strategický plán rozvoje města Ostrov
Strategický plán rozvoje města je základpředstavuje komplexní dokument, který ním dokumentem pro řízení města a je podmapuje současný stav ve městě a jeho okolí, kladem pro tvorbu rozpočtu města. Výsledný
ukazuje největší problémy města, vymezuje dokument bude schvalovat Zastupitelstvo
rozvojové možnosti a vizi rozvoje a navrhuje města Ostrov.
cestu, která by měla vést k naplnění této vize.
Naším záměrem je plán rozvoje zpracovat
Nový strategický plán tvoří několik částí. Část v úzké spolupráci veřejného a soukromého
analytická mapuje současnou situaci v našem sektoru, odborné i laické veřejnosti, aby se do
městě, problémy, ale i rozvojový potenciál. Vy- tohoto důležitého strategického dokumentu
hodnocuje mimo jiné i anketu na téma „Jsou promítly jejich názory, zkušenosti a postřehy.
v Ostrově podmínky pro kvalitní život?“, která
Proto si Vás dovolujeme touto cestou
nedávno probíhala mezi občany Ostrova. pozvat na veřejné projednání návrhu noDalší, návrhová část představuje možnou vého Strategického plánu rozvoje města Oscestu, jak zjištěné problémy a potřeby obyvatel trov, které se uskuteční v úterý 17. července
města řešit. Poslední, tzv. implementační část od 15:00 hodin na MěÚ Ostrov (zámek), Jájiž obsahuje konkrétní kroky k naplnění plánu, chymovská 1, v zastupitelském sále.
včetně nastavení monitorování a vyhodnoco- Alexandra Fürbachová, vedoucí odboru rozvoje
vání úspěšnosti strategie.
a územního plánování MěÚ Ostrov
Nový plán rozvoje se zaměřuje na násle‑
dující čtyři rozvojové priority:
Priorita A1 – Podmínky pro kvalitní život
ve městě

DOMOVU POKOJNÉHO STÁŘÍ
POŽEHNAL FRANTIŠEK RADKOVSKÝ
Objekt Domova pokojného stáří v Ostrově prošel v posledních letech rozsáhlou
rekonstrukcí, jejímž výsledkem je rozšíření
prostor, počtu lůžek a zvýšení komfortu
pro klienty.Do domova pro seniory v ulici
U Nemocnice 1202 město v posledních letech investovalo desítky milionů korun.
I. etapa rekonstrukce v roce 2014 byla
z městského rozpočtu podpořena částkou
ve výši 9 974 452 Kč, II. etapa v roce 2017
pak částkou ve výši 21 313 184 Kč. Od roku
2010 měl Domov pokojného stáří v Ostrově
pouze 7 lůžek pro 24hodinou péči o klienta, události se zúčastnila řada hostů – náměsv roce 2013 se počet zvýšil na 21 a v minu- tek hejtmanky Karlovarského kraje pro oblém roce se toto číslo podařilo zvýšit na 37 last sociálních věcí a bezpečnosti Petr Kulůžek.
bis, ředitel Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr,
29. června se v Domově pokojného stáří členové Zastupitelstva města Ostrov, páter
konala oslava nové podoby domova spo- Marek Bonaventura Hric, ředitel Věznice
jená s požehnáním emeritního biskupa Ostrov Pavel Zange, zástupci projektanta
plzeňského a prezidenta Diecézní charity a zhotovitele a další.
Plzeň Františka Radkovského. Významné
red
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Plán vysílání – červenec 2018
5. července | 18:00
·· Zahájení programového bloku
·· Zprávy + Informační servis + Policejní
zpravodajství
·· Pořad: Kulturní měšec
·· Pořad: Archiv KT
12. července | 18:00
·· Zahájení programového bloku
·· Zprávy + Informační servis
·· Pořad: S-MIX
19. července | 18:00
·· Zahájení programového bloku
·· Zprávy + Informační servis + Policejní
zpravodajství
·· Pořad: Škola hrou /sestřih/
26. července | 18:00
·· Zahájení programového bloku
·· Zprávy + Informační servis
·· Pořad: Rozhovor na téma
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 Zastupitelstva středa
od 13.00 hod.).
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 hodin.
Společnost KABEL Ostrov, s.r.o., provozovatel kabelové televize v Ostrově, upozorňuje všechny své předplatitele, že je
oprávněna přerušit poskytování všech
objednaných služeb, pokud je odběratel
v prodlení s úhradou částky za jejich poskytování. Doporučujeme proto všem, aby
překontrolovali své platby a vyrovnali své
případné dluhy.
Libuše Benešová, jednatelka

AKTUALITY

OSTROVSKÝ SENIOR EXPRES SLOUŽÍ POTŘEBNÝM
Desítky lidí už využily službu přepravy Senior expresem – vozidlem, které město
Ostrov pořídilo inspirováno dvouletými
pozitivními zkušenostmi s touto službou
v Sokolově.
7. června vozidlu požehnal páter Marek
Bonaventura Hric.
Na Rastattském nádvoří u ostrovského
zámku byl u malé slavnosti přítomen také
náměstek hejtmanky Karlovarského kraje
Petr Kubis, starosta Sokolova Jan Picka
a zástupci Ostrova – starosta Josef Železný
a Ilona Leupold. Akce, při které páter Hric
požehnal i novému autu městské policie,
přihlíželi také strážníci městské policie s velitelem Ladislavem Martínkem.
Starosta Josef Železný v úvodu vyjádřil poděkování Karlovarskému kraji za
finanční příspěvek na pořízení auta pro
službu Senior expres.

Starosta Jan Picka převzal květinu za
nepřítomnou místostarostku Sokolova
Renatu Oulehlovou, které vedení Ostrova
poděkovalo za sdílené zkušenosti s provozem této služby v Sokolově. Právě od
Sokolova Ostrov čerpal nejvíc užitečných
informací.
Na podzim 2017 město Ostrov požádalo
o příspěvek na pořízení auta pro službu Senior expres z dotačního programu Karlovarského kraje a obdrželo 250 000 korun.
Starosta města nákup auta podpořil částkou 100 000. Z veřejné zakázky pak vzešla
pořizovací cena automobilu ve výši 470 196
Kč. Z městské pokladny tedy šlo na pořízení
vozidla 120 196 korun.
Jde o automobil Renault Kangoo bílé
barvy, který má pro snadnou identifikaci
nápis SENIOR EXPRES, znak města Ostrov
a telefonní číslo pro komunikaci.

„Počet zájemců o přepravu stále roste,
těší nás, že je služba užitečná,“ chválí si
start služby v Ostrově Ladislav Martínek.
Místostarostka Ilona Leupold připomíná,
že počáteční stanovená pravidla nejsou
dogma: „Pokud bude potřeba, je jistě možné
v průběhu provozování služby některé věci
doladit, jde nám prioritně o to, aby služba
byla vstřícná k těm, kteří ji potřebují – tedy
k méně pohyblivým seniorům a zdravotně
postiženým lidem, pro které je i doprava
k autobusu, vlaku, do knihovny či do obchodu obtížně řešitelným problémem.“
Páter Hric při požehnání uvedl, že služba
Senior expres není jen o novém autě, ale důležité je, aby ji lidé vykonávali s láskou. Právě
lásku a empatii popřál páter této sociální
službě do vínku stejně jako šťastné jízdy bez
nehod a problémů.
red

CENY PRO STAVBY ROKU 2017
BYLY ROZDÁNY

Festival Tête-à-tête
v partnerském Rastattu

Letošní 18. ročník soutěže „STAVBY KARLOVARSKÉHO KRAJE“ je minulostí a pro
Ostrov znamená další úspěch – tentokrát v podobě Čestného uznání za „Přínos k podpoře sportu v celoměstském
měřítku“ pro stavbu Nový atletický areál
v Ostrově, kterou do soutěže přihlásilo
město Ostrov. Stavba byla realizována
společností ALGON a. s. podle projektu
BPO spol. s r. o.
Soutěž tradičně vypisuje Regionální
stavební sdružení Karlovy Vary spolu
s partnerskými stavebními organizacemi.
Organizátoři soutěže uvádějí, že kladou
důraz na prezentaci všeho nového, novostaveb a rekonstrukcí, které se v uplynulém období podařilo zrealizovat. Chtějí
představit přihlašovatele, podpořit investory, architekty, projektanty a stavební firmy, kteří všichni mění podobu
Karlovarského kraje. Dalším cílem je, aby
se nejširší odborná i laická veřejnost seznámila s tím, jak je na tom stavebnictví

V průběhu prvního červnového víkendu
navštívili zástupci příspěvkových organizací města Ostrov multižánrový pouliční
festival Tête-à-tête v partnerském městě
Rastatt v Německu. Na festival, opakující
se každé dva roky, se pro inspiraci ke své
další práci v kulturní oblasti vydali ředitel
Domu kultury Miroslav Očenášek, umělecká vedoucí taneční skupiny Mirákl Andrea Burešová, produkční Domu kultury
Eliška Failová a Zdeňka Bílková, kurátorka
letohrádku Ostrov – Galerie umění Karlovy
Vary. Díky rozhodnutí města Ostrov vyslat
na festival své zástupce navštívili členové
výpravy v krásném městě u hranic s Francií
mnoho kvalitních divadelních, tanečních
i akrobatických představení, jejichž performeři patří ke světovým špičkám ve svých
odvětvích. Zároveň také výprava reprezentovala město Ostrov na oficiálních setkáních se zástupci města Rastatt a dalších
partnerských měst.

v Karlovarském kraji, které nové stavby
zde vznikly a které se připravují.
V průběhu minulých ročníků se prezentovalo 469 staveb včetně projektů,
které jsou k prohlédnutí na internetu.
Zdroj: www.stavbykarlovarska.cz
red

Eliška Failová, Dům kultury Ostrov
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OD ČERVENCE UŽ NEMUSÍTE PRO ŘIDIČSKÝ
PRŮKAZ DO MÍSTA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ
Od 1. července 2018 si nově vyřídíte řidičský průkaz a paměťovou kartu do tachografu na libovolném úřadu obce s rozší‑
řenou působností.
Nadále platí, že výměna dokladu, kterému končí platnost, je zdarma a k žádosti
už nemusíte nosit papírovou fotografii.
Při změně bydliště se řidičský průkaz už
nemění.
Příklad:
Pokud žijete v Ostrově, ale trvalé bydliště
máte například v Plzni, museli jste dosud
pro vyřízení řidičského průkazu osobně dojet do Plzně. Váš čas ani peníze na takovou
cestu už vynakládat nemusíte.
Od 1. července 2018 si veškeré záležitosti spojené s řidičskými průkazy vyřídíte
na nejbližším obecním úřadu obce s rozšířenou působností nebo na takovém, který
vám svou lokalitou nejvíce vyhovuje. Celkově to bude na 206 místech v ČR.
Téměř vše vyřídíte na jednom místě
Nově si tak můžete na nejbližším úřadu
vyřídit vydání nového řidičského průkazu.
Také si na zvoleném úřadu zajistíte výpis
z evidenční karty řidiče, stav bodového
konta a záležitosti spojené s profesní způsobilostí řidiče.
Seznam všech úřadů obcí s rozšířenou
působností v celé České republice je k dispozici na stránkách ministerstva dopravy:
www.mdcr.cz/orp
V Karlovarském kraji jsou to městské úřady:
• Aš
• Cheb
• Karlovy Vary (magistrát města)
• Kraslice
• Mariánské Lázně
• Ostrov
• Sokolov
INZERCE

Půjčíme Vám
od 5 do 50 000 Kč

Volejte obchodního zástupce

727 895 461

rpsn 195.34%
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ZMĚNA PRAVIDEL
PRO VYDÁVÁNÍ
OSOBNÍCH DOKLADŮ

Stále ovšem existují situace, kdy je ne‑
zbytné dojet na úřad obce s rozšířenou Od 1. července 2018 dochází k zásadní
působností v místě vašeho trvalého by‑ změně při vydávání občanských průkazů
dliště. Takovou situací je například odnětí a cestovních dokladů. Nově bude možné
nebo vrácení řidičského oprávnění, ome- vyzvednout občanský průkaz i cestovní
zení oprávnění atd.
pas ve zkrácené lhůtě v pracovních
Dosud bylo nutné na úřad přijít s pa- dnech do 24 hodin po podání žádosti
pírovou fotografií, kterou pracovník na nebo do 5 pracovních dnů, a to za vyšší
přepážce umístil na žádost. Podle nové správní poplatek:
úpravy se už na úřad s fotografií nebude • občanský průkaz pro občana staršího
muset. Systém sám vyhledá, zda již ne15 let – 1000 korun
máte fotografii v jiné databázi (např. z ob- • cestovní pas pro občana staršího 15 let –
čanského průkazu nebo cestovního pasu),
6000 korun
a pokud bude vaše podoba stále aktuální, Doklady ve lhůtě do 24 hodin bude možné
použije ji a fotit se vůbec nebudete. V pří- převzít jen na Ministerstvu vnitra České
padě, že jste se změnili a vaše podoba se republiky.
na první pohled neshoduje s fotografií
Informace Ministerstva vnitra ČR
v existujících databázích, vyfotí vás úředník přímo při vyřizování žádosti. Odpadá
tedy nutnost pořídit si průkazové foto- ZÁCHRANNÉ VOZIDLO
grafie. Nově se také na každý doklad bude
prostřednictvím podpisového tabletu po- PRO ZVÍŘÁTKA
řizovat digitalizovaný podpis žadatele.
Jediný případ, kdy s sebou ještě na úřad
ponesete papírovou fotografii, je vydání
mezinárodního řidičského průkazu (má
formát malé knížky, který prozatím tisk
digitální fotografie neumožňuje).
Změna trvalého bydliště nemá na řidič‑
ský průkaz vliv
Pokud jste změnili trvalé bydliště, platila povinnost tuto změnu hlásit na úřadě.
Ten vám vydal nový řidičský průkaz. Nyní
je tato povinnost již minulostí. Od letošního července se budou vydávat řidičské
průkazy, které údaj o místě trvalého byd- Ostrovský Macík obdržel v květnu od
liště neobsahují. To se vztahuje i na ma- Karlovarského kraje vyřazené sanitní
jitele dříve vydaných, ale stále platných vozidlo, které budeme využívat přeřidičských průkazů.
devším pro záchrannou a odchytovou
Správní poplatky
službu. Vzhledem k větší kapacitě nám
Změna legislativy přinesla také úpravu tak velice usnadní práci při složitých odvýše správních poplatků. Za výměnu ři- chytech a při přepravě většího množství
dičského průkazu za nový v případě, že zvířat, díky svému prostoru a osvětlení
končí doba jeho platnosti, stále nebudete nám také ulehčí manipulativnost se zvínic platit a dostanete ho zdarma. Při vy- řaty, či jejich případné ošetření. Vůz je
dání nového průkazu zaplatíte nově 200 dovybavován potřebnými pomůckami
Kč (před 1. 7. 2018 to bylo 50 Kč). Navýšení pro odchyt a přepravu zvířat a dalším
správního poplatku je kompenzováno tím, potřebným zázemím, tak aby vyhovoval
že si již nemusíte pořizovat průkazovou fo- veškerým nárokům na přepravu a odtografii.
chyt zvířat. Vozidlo bude využíváno přeTaké se navýšil poplatek za zrychlené devším pro potřeby psího útulku Bety
vydání průkazu do pěti pracovních dnů na v Ostrově a při kastracích koček. Chtěli
700 Kč (před 1. 7. 2018 to bylo 500 Kč).
bychom poděkovat Karlovarskému kraji
Částka za vystavení mezinárodního ři- a radnímu Janu Burešovi za tento dar
dičského průkazu zůstává 50 Kč, za vydání i mnohaletou podporu a spolupráci.
paměťové karty do digitálního tachografu
Matylda Šimková,
zaplatíte i nadále 700 Kč.
vedoucí záchranné stanice
Informace Ministerstva dopravy ČR

volně žijících živočichů

AKTUALITY

ZMĚNY VE VYDÁVÁNÍ CESTOVNÍCH PASŮ OD 1. ČERVENCE
Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve • u kteréhokoliv obecního úřadu obce
vydávání cestovních pasů občanům, kteří
s rozšířenou působností (ORP),
potřebují urychleně vycestovat do zahraničí. • v Praze u úřadu městské části Praha 1
Podání žádosti
až 22,
Občan může požádat o vydání cestovního • u Ministerstva vnitra ČR.
pasu ve dvou zkrácených lhůtách, a to:
Občan může při podání žádosti o vydání
• v pracovních dnech do 24 hodin, nebo
cestovního pasu zadat své telefonní číslo
• do 5 pracovních dnů.
nebo e-mail a na uvedený kontakt mu bude
Občan může žádost o vydání cestovního zaslána informace o možnosti převzetí vypasu podat ve zkrácených lhůtách:
hotoveného dokladu.
Přehled správních poplatků za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách

Převzetí cestovního pasu
Občan může převzít cestovní pas vydaný
v pracovních dnech do 24 hodin pouze
u Ministerstva vnitra ČR, na adrese Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C – stanice „Pražského povstání“).
Cestovní pas vydaný do 5 pracovních
dnů může převzít na Ministerstvu vnitra ČR
nebo na obecním úřadu obce s rozšířenou
působností či úřadu městské části Praha 1
až 22, u kterého podal žádost o jeho vydání.
Správní poplatky
Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas převezme
u úřadu, kde žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností či úřadu městské části Praha
1 až 22 a převezme cestovní pas na Ministerstvu vnitra, zaplatí první část správního
poplatku při podání žádosti a druhou při
převzetí cestovního pasu.
Informace Ministerstva vnitra ČR

KVĚTEN NA LINCE 150
Ostrovští dobrovolní hasiči mají za sebou
opět perný měsíc.
V květnu zasahovali u 29 událostí, z nichž
bylo 13 technických pomocí, 7 dopravních
nehod, 2 úniky látek, 1 planý poplach, prověřovací cvičení a tři zprávy o činnosti.
V Horské ulici například prověřovali zápach ředidla v obytném domě, v Družební
likvidovali olej uniklý z osobního vozidla, na
kruhovém objezdu likvidovali uniklý benzín po technické závadě na motocyklu, ve
Štúrově ulici pomáhali ostrovské záchrance
při transportu pacienta do sanity. Hasiči také řešili nepodařený šprým chlapce,
který se sám pouty připoutal k atrakci na
dětském hřišti a nepodařilo se mu vyprostit.
Silný vítr a prudký déšť přinesl v květnu
problémy v podobě popadaných stromů
a zatopených sklepů. V takových případech mají hasiči plné ruce práce. Na silnici č.
13/I před Stráží nad Ohří na třech místech
odstraňovali popadané stromy – jeden byl
padlý do drátů vysokého napětí, další strom
odstraňovali ve Školní ulici. V jednom případě k odstranění stromu musela být použita výšková technika ze stanice Hasičského
záchranného sboru Karlovy Vary. V několika ostrovských ulicích hasiči ve spolupráci
s jednotkami z Hájku odčerpávali vodu ze
zatopených sklepů a ulice a také v prostorách teplárny. Následný den po výstraze
vydané Českým hydrometeorologickým
ústavem byla ostrovské jednotce nařízena
pohotovost.

V Dubině, Hroznětíně a Jáchymově hasiči
zasahovali u dopravních nehod společně s jednotkami z Jáchymova. Zasahovali také u nešťastné události v Boči, kde došlo ke střetu
dvou nákladních automobilů, z nichž byl jeden odražen do rodinného domu a ten byl
z části poškozen. V tu dobu se v domě naštěstí
nikdo nenacházel, řidič kamionu byl lehce
zraněn. Po nárazu došlo k úniku provozních
náplní vozidla na komunikaci, při odstraňování následků nehody byla komunikace zcela
uzavřena, poničený dům byl po vyjádření statika provizorně zajištěn výdřevou proti pádu
zbytků zdiva. Komunikace byla po dobu šesti
hodin zcela uzavřena. Zásah probíhal ve spolupráci s jednotkami z Karlových Varů, Klášterce nad Ohří a CHZ Sokolov.

Dále zasahovali u dopravních nehod na
obchvatu Ostrova či v Masarykově ulici.
Společně s jednotkami z Toužimi, Staré
Role, Tašovic, Hájku a Chodova likvidovali
ostrovští hasiči požár prodejny nábytku
v Karlových Varech, v Dolním Žďáru likvidovali požár po vypalování kabelů.
V ulici Odborů byl hlášen pád výtahu
s osobami, naštěstí se tato informace po
provedeném průzkumu nepotvrdila. Hasiči také asistovali při pořádání koncertu
v Zámeckém parku a na Mírovém náměstí
při pořádání a zúčastnění se krajské soutěže
ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel.
Milan Kuna
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Ostrov
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Z KVĚTNOVÝCH ZÁZNAMŮ MĚSTSKÉ POLICIE
Naše bezpečí a někdy i životy ochraňují každý měsíc strážníci Městské policie Ostrov
Například na počátku května byli přivoláni do OD TESCO kvůli muži, který měl
odcizit láhev piva. Než strážníci stihli na
místo dojet, muž budil veřejné pohoršení
a prokázal i svoji agresivitu, když rozbil dveře
u kanceláře obchodního domu. Vzhledem
k naměřeným 2,2 prom. alkoholu v krvi
a agresivitě byl převezen do Protialkoholní
záchytné stanice Sokolov (PAZS). Druhý den
byl opilec řešen dle zákona.
Opilost byla řešena i v dalším případě, kdy
Opakovný pokus o sebevraždu skončil
žena s 2,87 promile alkoholu v krvi obtěžo- šťastně. I takovou událost řešili městští strážvala na dětském hřišti dítě a ženu, která jej níci, kteří po oznámení vyjeli k chlapci, který
hlídala. Otec dítěte událost oznámil a navíc se měl kvůli přítelkyni pořezat žiletkou. Na
pomohl se zajištěním opilé ženy. Ta byla pro místo přijela i záchranka, ale naštěstí porazjevnou podnapilost a důvodné podezření nění na obou rukou od zápěstí po loket bylo
ze spáchání přestupku převezena na PAZS jen povrchové. Chlapec byl ošetřen. VzhleSokolov, kde bylo rozhodnuto o jejím umís- dem k tomu, že byla nalezena i starší sebetění k odeznění akutní intoxikace alkoholem. vražedná poranění, nařídil lékař rychlé záA opilost do třetice. Na konci května při- chranné lužby převoz chlapce do Karlových
jala hlídka městské policie oznámení od ženy, Varů na vyšetření, odkud bude převezen na
která sdělila, že v zahrádkářské kolonii se na- dětské psychiatrické oddělení do Plzně.
chází zřejmě opilý muž a napadá zde zahrádSvíčka u stromu způsobila požár. Stalo se
káře. Po příjezdu strážníků na místo byl zjištěn na ostrovském hřbitově a díky rychlému záagresor při řízení motorového vozidla. Řidič sahu hlídky městské policie byl oheň hasicím
byl hlídkou zastaven a vyzván k prokázání přístrojem utlumen. Následně jej dohasila
totožnosti. Muž byl sice vyzván k podrobení jednotka ostrovských dobrovolných hasičů.
se dechové zkoušky ke zjištění množství alko- Vzhledem k častým suchům je potřeba zaholu v dechu, ale vzhledem k opilosti nebyl cházet se svíčkami velmi opatrně. Namísto
ani při opětovném pokusu schopen decho- otevřených svíček je bezpečnější používat ty,
vou zkoušku úspěšně dokončit. Poté byla na u kterých je plamen chráněn poklopem.
místo přivolána hlídka Policie České republiky
Majitel zaparkovaného auta nezamkl
Ostrov (PČR). Hlídce MP na místě pomohli dveře? Zřejmě jen výmluva zlodějů. 31. května
svědci události, kteří shodně uvedli, že opilý hlídka městské policie při kontrolní činnosti
muž přijel se svým vozidlem k zahradě, kde v Horním Žďáru odhalila dva mladíky v cise zastavil těsně před plotem. Na to majitel zím autě, navíc bez dokladů totožnosti. Oba
plotu vyšel ven ze své zahrady, kde uviděl ři- shodně uvedli, že šli okolo vozu, který měl
diče vozidla, kterého napomenul. Protože na oboje dveře otevřené dokořán, tak se chtěli
jeho plotě nevznikla žádná škoda, vrátil se na chvilku uvnitř ohřát. Při bližší kontrole vona zahradu. Následně za ním šel řidič vozidla zidla bylo zjištěno rozbité okénko a vytrhané
s prknem v ruce a pokřikoval na něj. Když to dráty pod volantem. Hlídka MP pojala podezahrádkář zaregistroval, volal o pomoc. Volání zření, že se jedná o trestný čin, proto celou věc
zaslechl jiný muž, který přispěchal na pomoc konzultovala s Policií České republiky Ostrov,
a agresorovi prkno vytrhl z ruky. Následně se poté operační důstojník na místo vyslal poliagresor pokusil z místa události odjet. Věc je cejní hlídku. PČR Ostrov si celou věc na místě
nadále v šetření PČR Ostrov.
převzala.

Při své činnosti se strážníci mětské
policie setkávají s opakovaným vandalismem a nepořádkem. Takový obraz,
který dokumentují fotografie pořízené
v květnu v ulicích Jáchymovská, Zahradní
a Staroměstská, rozhodně Ostrovu na
kráse nepřidá. Upozorňujeme, že vždy,
když je pachatel zjištěn, řeší případ městská policie dle zákona.
redakce s použitím zdroje:
Městská policie Ostrov
Ladislav Martínek

VÝMĚNA OBČANSKÉHO
PRŮKAZU PO NÁVRATU
Z CIZINY
Občané, kteří se zdržují delší dobu mimo
Českou republiku a skončí jim platnost
občanského průkazu, si mohou požádat
o vydání nového občanského průkazu až
po návratu z ciziny.
Skutečnost, že se zdržovali dlouhodobě v cizině a nemohli tak splnit povinnost výměny občanského průkazu,
bude třeba prokázat úřadu příslušnému
k vydání občanského průkazu, neboť nesplnění povinnosti provést výměnu občanského průkazu po skončení jeho platnosti je přestupkem. Dlouhodobý pobyt
v cizině lze prokázat např. dokladem
o studiu, pracovní smlouvou, nájemní
smlouvou, razítky v cestovním pasu.
Zákon o občanských průkaz neumožňuje podání žádosti o vydání občanského průkazu ani převzetí vyhotoveného občanského průkazu na zastupitelském úřadu v zahraničí.
Občan si může také požádat o vydání
občanského průkazu při návštěvě České
republiky. Je však třeba počítat s lhůtou
30 dnů pro vydání občanského průkazu.
Občané, kteří ukončili trvalý pobyt na
území České republiky, nemají povinnost
mít občanský průkaz.
Informace Ministerstva vnitra ČR
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PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

PROKOP DIVIŠ NÁM NENADĚLIL JEN BLESKOSVOD
SPŠ OSTROV ŽIJE PROJEKTY
V závěru školního roku 2017/2018 se na
Střední průmyslové škole Ostrov studentům
rozdávaly historicky první finanční odměny
z Motivačního programu Prokopa Diviše.
Cílem projektu je zvýšit zájem studentstva
o elektrotechnické obory na všech úrovních vzdělání a také přilákat mladou krev
do řad stárnoucí zaměstnanecké základny
ČEZ. V případě SPŠ Ostrov mohou do programu vstupovat studenti 2., 3. a 4. ročníků
oboru Elektrotechnika. Při vyhodnocování
jednotlivců rozhodují o pořadí tři hlavní kritéria – prospěch, účast a umístění v soutě- Foto archiv SPŠ – Prvních devět stipendistů Motivačního programu Prokopa Diviše
žích a další mimoškolní aktivity vztahující se volnu na kroužky robotiky, učili se pracovat k tomu, že spolupráce mezi SPŠ Ostrov
k oboru, jako jsou např. exkurze, studijní po- se stavebnicemi Lego Minddstorms EDU a základními školami funguje na jedničku,
byty apod. Studenti během roku sbírají body NXT. Třikrát do roka zavítali na půdu SPŠ, připravuje se již od dubna nový projekt Ina na konci května je celý program vyhodno- aby rozšířili své dovednosti s uvedenými ženýr Junior realizovaný v rámci Implemencen. A snaha se vskutku vyplácí, třem nejlep- lego roboty, vyzkoušeli si práci s průmyslo- tace krajského akčního plánu (IKAP1), do
ším v ročníku je uděleno finanční ohodno- vými roboty a pronikli do tajů teoretických kterého se s námi zapojilo 15 základních
cení ve výši 16 000, 11 000 a 7 000 korun, což znalostí potřebných k obsluze robotických škol z celého Karlovarského kraje, takže se
znamená, že devítka našich nejúspěšnějších pracovišť. Podobná výuka byla realizována i v následujících dvou letech můžeme těšit
si mezi sebe rozdělila úctyhodnou částku pro vybrané třídy průmyslovky. „Projekt na mladé, zapálené techniky.“
102 000 Kč. Všem oceněným gratulujeme a jeho udržitelnost sice končí, ale to neznaNa škole také prvním rokem realizujeme
a přejeme mnoho úspěchů při dalším studiu mená, že všechnu dosavadní práci hodíme aktivity v rámci projektu Podpora výuky SPŠ
i v osobním a profesním životě.
za hlavu. Spolupráce mezi SPŠ Ostrov a zá- Ostrov 2017 financovaného EU v operačním
Po pěti letech se učitelé i žáci SPŠ Ost- kladními školami bude samozřejmě pokra- programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který
rov a sedmi spolupracujících základních čovat i nadále, děti o své oblíbené kroužky se zaměřuje nejen na zkvalitnění výuky, ale
škol loučí s Robotickým projektem realizo- nepřijdou a učebnu budou nadále k výuce také na podporu osobního a profesního růstu
vaným v rámci Podpory přírodovědného využívat elektrotechnici, informatici i strojaři, pedagogů, což představuje další vzdělávání
a technického vzdělávání v Karlovarském konkrétně E3, I3 a S2,“ doplnila informace pedagogů, stáže v podnicích a provozech a zakraji. Žáci základních škol chodili ve svém Kateřina Fexová a pokračovala: „Vzhledem pojení odborníků z praxe do výuky. V rámci
programu je také poskytována pomoc žákům
ohroženým školním neúspěchem. A pokud by
se vám zdálo, že z oken školy slyšíte angličtinu
jinak, než jste zvyklí, nedivte se, rozmáhá se
u nás totiž podpora CLILu – aplikace cizího
jazyka v jiných předmětech.
Orchestr Ad libitum pod vedením Ivety Mülle- množství účastníků. Ale i v bojových podmín- Krásné léto všem.
rové byl vybrán společně s dalšími 8 soubory kách jsme vše zvládli a dokázali si festival naLenka Bardová,
z ČR na čtyřdenní hudební festival At The Wa- plno užít řídě se heslem: „Co tě nezabije, to tě
Střední průmyslová škola Ostrov
tergate v Holandském městě Sneek.
posílí“. Díky hudebnímu festivalu jsme poznali
Celkově se festivalu zúčastnilo 6000 účast- mládežnický orchestr z Hradce Králové – STO
níků ze 160 různorodých hudebních souborů jazz orchestra, se kterým plánujeme spoluz 20 zemí. Orchestr Ad libitum odehrál 3 kon- práci a společný koncert. O tom festivaly mají
certy, a to v novém obsazení mladších „adli- být, o potkávání nových lidí a inspirací.
biťáků“, kteří od ledna s velkým nasazením
Orchestr Ad libitum,
a nadšením pečlivě nacvičovali každý víkend.
Základní umělecká škola Ostrov
Také se naučili společnou píseň s choreografií,
kterou si zazpívali a zatancovali na zahájení
festivalu s ostatními soubory. Dokonce jsme
se pokusili překonat rekord hrou všech účastníků na kazoo.
Městem vládla hudební atmosféra a tak
jsme byli ve své kůži. Jediný negativní dojem
máme z organizace, která i kvůli rozsáhlosti
akce nebyla nejlepší. Spíše vůbec chyběla a netel./fax: 353 220 554
být ochotného řidiče asi bychom se mnohomobil: 602 444 940
krát ocitli v nouzi. Ubytování bylo ve spartaki- Foto: archiv ZUŠ – členové orchestru Ad libitum před
ádním duchu a kvalita jídla také odpovídala plakátem ke svému koncertu

AD LIBITUM NA HUDEBNÍHO FESTIVALU
V HOLANDSKU

INZERCE

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chle
bře
evně
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PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

OKÉNKO Z MATEŘSKÉ ŠKOLY MASARYKOVA OSTROV
Jako celý školní rok i jaro ve školce bylo
opět plné zážitků, vyrábění, tvoření a akcí
všeho druhu. Kromě kulturních divadelních představení, jsme podnikli několik
výletů za poznáním. Navštívili jsme farmu
Kozodoj, Lesopark v Chomutově, Ekocentrum v MDDM, knihovnu. Přivítali jsme
i zajímavé návštěvy přímo v mateřské škole
například zvířátka z Ekocentra, učitele ze
základní umělecké školy, hasiče s požárními
auty a vybavením, budoucí paní učitelky na
praxi. Oslavili jsme Den dětí, kdy na dopoledne učitelky připravily program pouze
pro děti a odpoledne byli přizváni i rodiče
ke společnému pohádkovému sportování.
Podnikli jsme již tradiční pohádkovou

cestu za pokladem mezi Boreckými rybníky. Rozloučili jsme se s našimi nejstaršími
dětmi, které čeká po prázdninách základní
škola. Školní rok utekl jako voda – zakončili
jsme ho divadelním představením na školní
zahradě.

Provoz o prázdninách bude probíhat ve 4.
až 7. třídě, v nové budově naší MŠ. Ve starší
budově budou probíhat řemeslnické práce.
Ve dnech 30. a 31. srpna bude mateřská
škola uzavřena kvůli sanitárním dnům.
Od 3. září začínáme nový školní rok,
a protože ještě máme volná místa pro nové
děti, rodiče je stále mohou do naší mateřské školy zapsat.
Milí rodiče, neváhejte, a přijďte k nám
své dítě zapsat, na každého se těšíme.
Přejeme všem krásné prázdniny plné
slunce, vody, výletů a pohodový čas s rodinou.
Lenka Dienesová,
ředitelka MŠ Masarykova Ostrov

VOLNÝ ČAS

MĚSTSKÁ KNIHOVNA OSTROV

VÝSTAVA ŽELEZNIČNÍCH MODELŮ
červenec, Oranžerie Václava Havla
Výstava modelů, jejichž autory jsou účastníci
Mistrovství České republiky v železničním
modelářství. Uvidíte stavby železničních
vozidel, budov, diorám, doplňky modelové
železnice modelářů z celé ČR. Výstavu pořádá Svaz modelářů ČR a Klub železničních
modelářů Ostrov a můžete si ji prohlédnout
během provozní doby knihovny.
KOMIKS – DEVÁTÉ UMĚNÍ
červenec – říjen, Hudební oddělení
Soutěž pro registrované čtenáře knihovny.
Propojení komiksových předloh s filmem
a připomenutí čtenářům, že komiksy nejsou jen filmy, ale především jejich papírové předlohy. V Hudebním oddělení bude
k nahlédnutí seznam filmů a komiksů, na
které budou zaměřeny soutěžní otázky. Po
správném zodpovězení otázek, bude soutěžící zařazen do slosování. Čím více správně
vyplněných kvízů, tím větší šance na výhru.
Slosování o zajímavé ceny proběhne v listopadu. Více informací získáte v Hudebním
oddělení.
RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ
11. července 9.00, vzdělávací centrum,
vstupné: dobrovolné
Tentokrát pro všechny generace, proto vezměte děti, babičky a dědečky a přijďte se
odreagovat od každodenních povinností.
Omalovánky nejsou jen pro děti, donutí vás
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„vypnout“ a nepřemýšlet nad věcmi, které
vás během dne stresují, přinesou 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. Malovat bude možné také na kameny.

vých stránkách, přímo u vybrané akce. Rezervovanou vstupenku je nutno do 7 dnů
vyzvednout, jinak bude rezervace zrušena.
Upozorňujeme návštěvníky knihovny,
že v červenci a srpnu platí letní
provozní doba:
Pondělí
9.00 – 12.00 13.00 – 18.00
Úterý
9.00 – 12.00
Středa
9.00 – 12.00 13.00 – 18.00
KARETNÍ DÝCHÁNEK
Čtvrtek
9.00 – 12.00 13.00 – 18.00
12. července 16.00, vzdělávací centrum
Pátek
9.00 – 12.00
Karetní odpoledne pro dospělé.
Sobota
ZAVŘENO
Mimo provozní dobu knihovny je odemčen
JÓGA V KNIHOVNĚ
bibliobox, do kterého můžete vrátit vypůj14. července 9.30, Oranžerie Václava
čené dokumenty.
Havla, vstupné: 150 Kč (120 Kč při
Knihovna rozšiřuje své služby o půjzakoupení permanentky)
čování venkovních her. Během provozní
Dopolední jóga se zaměřením na probu- doby knihovny půjčujeme např. petanque,
zení našeho organismu a zahnání únavy. Kubb-Vikingské šachy, Parkur, kuličky, míče,
Vhodné pro začátečníky i pokročilé. S se- badminton, frisbee, líný tenis, guma na skábou: pohodlné oblečení (doporučujeme kání apod. Registrovaným čtenářům půjčulegíny a elastické tričko), vlastní podložku jeme hry zdarma, ostatní návštěvníkům na
(v případě potřeby je možné si podložku za- základě vratné zálohy. I v průběhu letních
půjčit, ale je nutná její rezervace předem), prázdnin stále probíhá soutěž o vstupenky
ručník a v neposlední řadě dobrou náladu. do Zoo i Knihomolení.
Lektorkou je Petra Gutwirt. Počet míst je
Veškeré informace o akcích a službách
omezen, proto je nutná rezervace.
knihovny naleznete na www.mkostrov.cz,
www.facebook.com/knihovnaostrov. UvíNÁRAMKY PŘÁTELSTVÍ
táme jakékoli dotazy a náměty, které nám
18. července 9.00, vzdělávací centrum,
můžete posílat na info@mkostrov.cz. Savstupné: 20 Kč
mozřejmě můžete také volat, a to na tel. č.:
Tvořivá dílna pro děti i rodiče, na které si 353 434 300, 773 546 490.
vyrobíte náramek z provázků a korálků.
Máte-li zájem o některou z našich akcí,
rezervujte si, prosím, vstupenku. Při malém
počtu rezervací jsme nuceni akci zrušit. Rezervaci lze provést telefonicky, e-mailem,
osobně, ale také on-line na našich webo-

VOLNÝ ČAS

POZVÁNKY KLUBU
ČESKÝCH TURISTŮ
Kalendář veřejných turistických akcí
v červenci
04. 07. Sokolov – XVI. Letníturistický sraz
14. 07. Z Manětína do Rabštějna
nad Střelou
21. 07. Dvořákovou cestou do Nelahozevsi
28. 07. Okolím Mže z Plané do Pavlovic
Bližší informace jsou k dispozici vždy od
středy pro příslušný sobotní termín ve vitríně KČT na Mírovém náměstí v Ostrově
u autobusové zastávky na K. Vary. Info také
na: www.kctkvary.cz
František Wohlmuth
předseda KČT Slovan Karlovy Vary

UMĚLECKÉ SOUBORY
OSTROVSKÉ ZUŠ JSOU
AKTIVNÍ I O PRÁZDNINÁCH

Tanečníci Miráklu Andrei Burešové se ve
dnech 21. června – 7. července zúčastní
akce Dance World cup ve španělské Barceloně.
Soubor HOP-HOP v rámci společného
projektu Velké Británie, Itálie a České republiky sehraje inscenaci Běž, chlapče,
běž v režii Ireny Konývkové. Přeshraniční
akce se uskuteční v anglickém Wolverhamptonu ve dnech 25.-29. července.
Dalšího přeshraničního projektu se
zúčastní soubor HOP-HOP pod vedením Ondřeje Šulce. Od 30. července do
3. srpna čeká mladé herce účast na městečku trpaslíků a společné soustředění
na denním táboře rodinného centra
v německém Oberwiesenthalu.
red z podkladů ZUŠ
INZERCE

Do nově vznikajícího pivovaru v Ostrově

PŘIJMEME SPOLUPRACOVNÍKY
na pozice podsládek a manipulátor výroby.

Rádi mezi sebou přivítáme
ambiciózního pivního nadšence,
který se bude podílet na výrobě
a tvorbě nové regionální značky piva.
Nástup možný ihned.

Více informací naleznete na www.rudohor.cz
Zájemci zasílejte svoje životopisy na e-mail: info@rudohor.cz
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VOLNÝ ČAS

POZVÁNKA NA HISTORICKÝ PIKNIK V DOBÁCH PRVNÍ REPUBLIKY
Letošní pátý ročník Historického pikniku,
distů. Ostrovské DIFadlo připraví DIFadelní
který pořádá Letohrádek Ostrov ve spolufotokoutek s názvem Vítej na Barrandově!
práci s Domem kultury Ostrov, vás přenese
Kde se potkáte s herci první republiky: Oldo dob první republiky. V neděli 8. čerdřichem Novým, Natašou Gollovou a Adivence od 11 hodin se rozezní park v rytmu
nou Mandlovou a přípraven pro vás bude
swingové hudby a nasaje atmosféru 20. let
i speciální filmový kvíz.
20. století. Akce je jako vždy určena nejen
Od 15:30 je připraveno novo cirkusové
pro rodiny s dětmi. Přijďte oslavit stoleté
představení Ve stínu šapitó, které přímo
výročí první republiky netradičně v prostopro piknik připravila skupina Žongléros
rách nádherného zámeckého parku.
Ansámbl. Uvidíte například párovou akroOd 11.00 do 13.00 a od 14.00 do 16.00
bacii, jízdu na jednokolce nebo vzdušnou
hodin čekají návštěvníky pikniku dva bloky
akrobacie na kruhu.
výtvarných dílen pro děti i dospělé vycháOd 17 hodin vás čeká Povídání o životě
zející z prvorepublikové tématiky. Dílny
a tvorbě Františka Tichého s Boženou Vapovedou zkušení galerijní edukátoři a pe- pro celou Evropu období neustálých změn chudovou. Právě krásné grafické listy Frandagogové uměleckých škol. Těšit se můžete a zvratů, válečných strádání, průběžných tiška Tichého, jež má galerie ve svých sbírnapříklad na dílnu zaměřenou na krasopis, změn vlivu hlavních politických mocností. kách, inspirovaly organizátorky k přípravě
výrobu vlasových ozdob, koláž, či panenky Československo, nacházející se v srdci Ev- programu s cirkusovou tématikou.
oblečené v prvorepublikové módě.
ropy, výrazně poznamenaly tyto události,
V průběhu celého dne se o příjemnou
V průběhu celého dne bude piknik a to jak v dalším směřování vývoje, tak atmosféru postará plzeňská kapela Tabashudebně doprovázet ostrovská Jednotka v rámci osobních životních osudů jeho ker se směsicí lidových písní z různých kulFrantiška Kůse, která zahraje v rytmu obyvatel. Výstava si neklade za cíl prezen- tur zejména s prvky klezmeru, gypsy a folku.
swingu (11.00, 12.30, 14.00). Atmosféru tovat umělecká díla, která explicitně rea- Po celý den budete moci využít účasti na
první republiky doplní taneční vystoupení gují na tyto základní události české histo- pohybových workshopech – těšit se můstudia Lion z Plzně pod vedením Lenky rie. Představují se rozmanitá umělecká díla žete na workshop žonglování, hoopingu,
Sekaninové. Tanečníci předvedou ukázky (krajiny, zátiší, akty, ale i výjevy z běžného slackline či akrobacie na šále.
charlestonu a swingu.
života), která v těchto klíčových a velmi
Piknik je tradičně také o jídle a gastroProtože piknik je také vždy i o gastro- dramatických chvílích vznikala. Cílem nomii. Kdo si s sebou nepřinese svačinu
nomii, čeká návštěvníky soutěž o nejlepší výstavy je ukázat, že život se ani v těchto v piknikovém košíčku, bude si moci vyprvorepublikovou bábovku. Do soutěže momentech nezastavil. Květiny každé chutnat kávu či zákusek od Vypečené cukse může zapojit každý, svou nejlepší bá- jaro ozdobily různobarevné květy. Stromy rářky, různé druhy čajů a pochutin čajovny
bovku je nutné odevzdat odborné porotě se každé jaro obalily brčálově zeleným Pod hvězdami a spoustu dalších dobrot
nejpozději ve 13.00 hodin. Ve 14.30 pro- listím a každý podzim postupně měnily u stánků. Drobnou svačinu vám také naběhne vyhlášení nejlepší prvorepublikové své barvy od žluté, přes oranžovou až po bídne cirkusová rodina Max v podání osbábovky. Soutěž se uskuteční ve spolu- sytě červenou. Ženy byly krásné, tak, jak trovského DIFadla.
práci s nadací St. Joachim a kuchařky či už české ženy bývají. A děti si stavěly sněTakže – vemte si deku a svačinu a určitě
kuchaři třech nejlepších bábovek získají huláky…
přiďte oslavit stoleté výročí vzniku první
velmi zajímavé ceny.
V průběhu celého dne se návštěvníci republiky do ostrovského zámeckého
V 15.00 čeká návštěvníky pikniku novo- mohou podívat na práci při česání prvore- parku. Budeme rádi, když s sebou vezmete
cirkusové představení Plovárna v podání publikových účesů Kláry Jindrové z kadeř- i dobrou náladu – těšíme se na vás!
Bratří v tričku. Jemná groteska, v níž je vy- nického salónu v Ostrově. Park oživí čleZa Letohrádek Ostrov Zdeňka Bílková,
užíváno disciplín jako žonglování, prova- nové spolku Podkrušnohorských velocipeza DK Ostrov Eliška Failová
zochodectví a párové akrobacie, je volně
inspirována novelou Rozmarné léto Vladi- inzerce
slava Vančury.
Na závěr programu se v letohrádku
uskuteční vernisáž výstavy, která se věnuje významným výročím v tomto roce.
Výstava s názvem 5 x 8 = 40 / Grafika
a kresba ze sbírek GUKV v klíčových letech české historie 20. století představí
práce na papíře čtyřiceti výtvarníků, které
PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE
vznikaly v zásadních letech české, respekMĚŘICÍ A REGULAČNÍ TECHNIKA
tive československé historie. Rok 2018 je
nejen stým jubileem vzniku samostatné
www.rescom.cz
Československé republiky. Také roky 1938,
1948, 1968 a 1988 byly svými zásadními
událostmi signifikantní pro další vývoj samostatného československého, respektive
RESCOM s.r.o. – Klínovecká 998, Ostrov – Tel.: 773 690 222 – E-mail: info@rescom.cz – www.rescom.cz
českého státu. Dvacáté století znamenalo
www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz
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MĚSTSKÝ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE OSTROV
OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM
ŠKOLNÍM ROKEM
Školní rok je za námi a my můžeme bilancovat. Už dle názvu je tu ostrovský dům
dětí především pro děti. Zájmové útvary
však navštěvují i studenti a dospělí. Na
164 kroužků s nejrůznějším zaměřením
navštěvovalo přes 2 300 účastníků. Pravidelnou činnost zajišťovala rovná stovka
externích pracovníků. Pro širokou veřejnost jsme během roku připravili 300 akcí
pro bezmála 10 000 návštěvníků. Jednalo
se o tematické akce sportovní, tvořivé,
umělecké, turistické i pobytové, pro samotné děti nebo pro rodiče s dětmi i pro
dospělé. Hojně je využíván i náš sportovní
areál otevřený denně od března do konce
listopadu. Zkrátka, v Ostrově nuda nemá
místo.
Všichni pracovníci Domu dětí, ať už
stálí, externí či dobrovolníci, pracují s plným nasazením a nadšením, aby nabídka
smysluplného využití volného času byla
pro vás ostrováky co nejpestřejší.
Přejeme všem dětem krásné prázdniny
plné jedinečných zážitků, dospělákům
nekonečně dlouhou dovolenou a už teď
se těšíme, že se budeme u nás vídat opět
v dalším školním roce!

LETNÍ TÁBORY MANĚTÍN
V červenci probíhají tábory v termínech:
29. 6.–11. 7. ; 11.–23. 7. ; 23. 7.–4. 8.
Svým dětem, vnoučatům, kamarádům můžete psát na adresu Letní tábor MDDM Ostrov, Stará cihelna, 331 62 Manětín

můžeme realizovat. Výhodou je pedagogické minimum, kladný vztah k práci
s dětmi a organizační schopnosti. Zájemci se mohou hlásit u pana Faktora na
tel. 731 615 657 nebo na faktor@mddmostrov.cz

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
V našem areálu probíhají tento měsíc
sportovní tábory v termínech: 9.–13. 7. ;
23.–27. 7.

PROVOZ BUDOVY MDDM
Po-Pá 9.00 – 13.00 hod.
PROVOZ SPORTOVNÍHO AREÁLU
Po-Pá 9.00 – 20.00 hod.,
So, Ne, státní svátky 10.00 – 20.00 hod.

I DOSPĚLÍ SI MOHOU HRÁT
aneb Den trifidů v Manětíně
7. – 9. září LT Manětín
PROVOZ ZIMNÍHO STADIONU
Přihlašujte se už nyní na víkendový pobyt OSTROV
pro dospěláky, kteří si stále umějí a chtějí Po-Ne 8.00 – 20.00 hod.
hrát. Pohodové dny plné her, legrace i rela- Termíny veřejného bruslení dle aktuálního
xace v Manětínské přírodě. Přihlašování on- rozpisu ledové plochy. Rozpis k dispozici
line nebo osobně v MDDM. Cena: 1 000 Kč, vždy na nástěnce Zimního stadionu, na
v ceně plná penze a program
webu MDDM a FB.
HLEDÁME POSILY DO TÝMU
Pro nadcházející školní rok 2018/2019
hledáme nové vedoucí zájmových
útvarů Minecraft, Rokenrol, Balet, Hip-Hop, Youtuber, Malenky, Kreslení.
Nebráníme se ani zcela novým kroužkům. Přijďte s nápadem a my vám ho po-

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

LETOHRÁDEK OSTROV ZVE NA HISTORICKÝ PIKNIK I NA VÝSTAVY
Bertold, Bořivoj Hořínek, Korbinian Huber,
Jan Samec, Luboš Vetegl.

DOPROVODNÝ PROGRAM
neděle 8. července / 11.00 – 17.00
Historický piknik – V dobách první
republiky
Podrobné informace o akci jsou v článku
POZVÁKA NA HISTORICKÝ PIKNIK
v tomto čísle. Připraveny budou také výtvarné dílny pro děti i dospělé. Vstupné
zdarma.

Výstava prezentuje umělecká díla na papíře
ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary, která
vznikla v klíčových letech české historie. Výdo 7. října
stava představuje rozmanitá umělecká díla
BUNTES GOLD / Peru očima současných (krajiny, zátiší, akty, ale i výjevy z běžného žiněmeckých textilních výtvarnic
vota), která v těchto klíčových a velmi draZákladem projektu je měsíční cesta po matických chvílích vznikala. Cílem výstavy
Peru pětice německých textilních výtvar- je ukázat, že život se ani v těchto momennic, při které autorky sbíraly inspiraci pro tech nezastavil.
svou tvorbu v různých rovinách. Potkávaly
se s místními textilními designéry a umělci, STÁLÁ EXPOZICE
navštívily textilní firmy, učily se od místních Sbírka porcelánu Střední uměleckoprů‑
řemeslníků. Zážitky a vjemy z cest po Peru myslové školy Karlovy Vary
zaznamenaly různými způsoby – deníky,
Nová stálá expozice unikátní sbírky porvideodeníky, skicami. Součástí výstavy jsou celánu ze Střední uměleckoprůmyslové
práce dokumentačního charakteru, deníky, školy v Karlových Varech mapuje období od
skici, film, fotografie, ale především volné počátků 19. století do 2. poloviny 20. století.
výtvarné práce vycházející z textilní technik Přijměte naše pozvání, tešíme se na Vás.
přesahující do konceptuálního umění. VyLetohrádek Ostrov,
stavující autorky: Heda Bayer, Swantje Mapobočka Galerie umění Karlovy Vary
asermann, Magdalena Sophie Orland, Luise
Zámecký park 226, 363 01 Ostrov,
Stark, Fabiane Vogel
tel. 731 439 452 nebo 720 021 499

VÝSTAVY
do 30. září
Wunsiedelské vodní hry / Wunsiedler
Wasserspiele
Projekt zaměřený na tématiku vody zobrazené v různých uměleckých médiích – fotografie, malba, objekty, konceptuální instalace – iniciovaný občanským fórem Wunsiedel e. V. se koná ve spolupráci s městem
Ostrov a Letohrádkem Ostrov. Část expo- 8. 7.–7. 10.
zice bude k vidění ve vnitřních prostorách 5 x 8 = 40 / Grafika a kresba ze sbírek
galerie a část bude vystavena v zámeckém Galerie umení Karlovy Vary v klíčových
parku. Vystavující autoři: Jeff Beer, Matthias letech české historie 20. století
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www.letohradekostrov.cz
Facebook: Letohrádek Ostrov
Vstupné aktuální výstavy: plné / snížené: 40 / 20 Kč
Vstupné stálá expozice porcelánu: 20 Kč
Vstupné historický sál: 20 Kč

VOLNÝ ČAS

EKOCENTRUM MDDM OSTROV
OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM
ŠKOLNÍM ROKEM
V průběhu školního roku 2017/2018 jsme
v EC uspořádali 21 akcí za účasti více jak
2 000 účastníků. Smyslem jejich pořádání
bylo oslovit co nejširší veřejnost, zapojit ji
do pozorování přírody i do ochrany důležitých přírodních celků v okolí našeho města.
Osvětu formou přímé environmentální
činnosti, výukových vzdělávacích pořadů
i specializovaných exkurzí jsme aplikovali
především na žáky MŠ, ZŠ a SŠ. Výukové
a vzdělávací programy pomáhaly rozvíjet
tvořivost, komunikativní dovednosti, ekologické a environmentální myšlení a jednání, sebeúctu, sebedůvěru a odpovědnost.
Během školního roku jich proběhlo celkem
78, často spojených se specializovanou komentovanou prohlídkou chovatelských
pracoven. Účastnilo se jich 1 283 dětí a mládeže nejen z ostrovských škol, ale z celého
Karlovarského kraje.

vědec – fyzikální, chemické a jiné přírodovědné pokusy, Badatelský kroužek – praktické poznávání jednotlivých druhů rostlin,
živočichů, hub a jejich přirozeného prostředí, Malý entomolog…
Nebráníme se ani zcela novým kroužkům.
Přijďte s nápadem a my vám ho pomůžeme
realizovat. Výhodou je pedagogické minimum, kladný vztah k práci s dětmi a organizační schopnosti. Bližší informace u paní
Kubíkové na tel. 602 600 995 nebo na adrese kubikova@eko.mddmostrov.cz

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Příměstské tábory s přírodovědnou tematikou probíhají v Ekocentru v termínech:
16.-20. července
30. července – 3. srpna

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem školským zařízením, která
navštívila Ekocentrum v rámci školních výletů a také všem návštěvníkům, kteří nás
zásobují sušeným pečivem a dalšími laskominami pro naše zvířátka.

HLEDÁME POSILY DO TÝMU
Pro nadcházející školní rok 2018/2019
hledáme nové vedoucí zájmových útvarů
Chovatelství – drobní hlodavci, Turistika,
Hasiči, Malý záchranář, Včelařství, Malý

NÁVŠTĚVNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST
Po-Ne, státní svátky 13.00-17.00 hod.,
vstup zdarma
Navštivte náš malý ráj zvířat a zažijte bezprostřední kontakt s některými druhy,
který se vám jinde nenaskytne. Chováme
přes 100 druhů živočichů – hlodavce, hady,
obojživelníky, pavouky, ryby, exotické
i dravé ptáky, malé šelmy i skot.

KONTAKTY
tel. 731 615 658, 602 600 995,
FB – Ekocentrum MDDM Ostrov
www.mddmostrov.cz/ekocentrum

OSTROVŠTÍ MODELÁŘI
INFORMUJÍ

Foto: MK-02 Ostrov – Pilotování modelu
může být pěkný adrenalin

V sobotu 26. května se konala druhá soutěž
ze seriálu Ostrovské ligy.
Vzhledem k příliš vysoké trávě na ploše
u Jenišova byla tato přesunuta na letiště
Hory u Karlových Varů, kde jsme vždy vítáni.
Mimochodem zde pořádáme soutěž polomaket kategorie F4H s celostátní účastí nazvanou Krušnohorský pohár, která se letos
bude konat v termínu 28.-29. července.
Dik nádhernému až letnímu počasí byla
účast hojná. Na start se dostavilo 18 pilotů. Tito pak svedli velmi vyrovnaný souboj, s nebývale vysokým hodnocením, kdy
piloti na prvních osmi příčkách vítězného
žebříčku získali všichni nad osm set bodů.
Maximum pro jednoho pilota je 1000.
Poděkování patří všem organizátorům,
především dlouholetému náčelníkovi
Karlu Klingorovi.
Výsledková tabulka je dostupná na
stránkách klubu: www.mk02ostrov.wbs.cz
MK 02 Ostrov

DIFadlo hledá herecké parťáky
Jsme ostrovský divadelní amatérský spolek DIFadlo, který by rád uvedl hru pro
dospělého diváka. Chybí nám ale herečtí
kolegové nebo prostě parťáci, kteří by
toho šli s námi. Máte-li tedy trochu volného času, bavíte se rádi a nestydíte se
před publikem, přidejte se k nám! Nám
nejde o to, abyste byli perfektními herci,
my se chceme bavit a bavit i ostatní. Každý, kdo k nám přibyde a posílí náš kolektiv, bude tvořit DIFadlo s námi. My
vás na druhou kolej neodstavíme i když
nejste zrovna talent. A pokud třeba nejste typ pro hraní, můžete nám pomoci
s režií, s psaním scénářů nebo se scénou,
kostýmy. Je toho spousta. Napište nám
na spolekdifadlo@gmail.com nebo zavolejte na: 728683980. Těšíme se na vás!
Martina Novotná
principál spolku DIFadlo, z. s.
FB: DIFadlo.zs

Foto Arnošt Mrázek

www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz
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KULTURNÍ AKCE

POZVÁNKA NA KONCERTY SOUBORU
CONSORTIUM MUSICUM DIVERTIMENTO
Consortium Musicum Divertimento uspořádá ve dnech 14. – 21. července druhou
koncertní cestu do České republiky a vrací
se i do Ostrova.
Chór (90 zpěváků a instrumentalistů)
v doprovodu symfonického orchestru nabídne letos například:
• Pět sborových skladeb (Joseph
Rheinberger)
• Miserere v C-dur pro soprán, chór
a orchestr (Dismas Zelenka)
• Allegro con fugo ze Symfonie No, 9 opus
95 „Z Nového světa” (Antonín Dvořák)
• „Vyslyš mé prosby“ pro soprán, chór
a orchestr (Felix Mendelssohn – Bartholdi)
• Serenáda pro dechové nástroje (Richard
Strauss)
• Ouverture Freischűtz (Carl Marie von
Weber)

Všichni členového úspěšného hudebního tělěsa pocházejí z Bredy a okolí (Nizozemí), v České republice budou ubytováni v Kempu Amerika ve Františkových
Lázních. V Karlovarském kraji je čeká
celkem 5 koncertů – 2 koncerty sólistů
a 3 koncerty symfonického orchestru
s chórem:
• 15. července v 17.00 – kostel sv. Petra
a Pavla v Hroznětíně – koncert sólistů
• 16. července v 19.30 – evangelický kostel
Františkovy Lázně
• 18. července v 19.00 – kostel sv. Anny
v Sedlci
• 19. července v 19.00 – Klášterní areál
v Ostrově
• 20. července v 19.30 – INGO Casino Františkovy Lázně
red + DK

NA FESTIVAL PŘIJEDE
DÁDA I MICHAL
Mezi novinky letošního jubilejního Filmového festivalu Oty Hofmana patří
potěšení pro nejmenší návštěvníky. Do
festivalového programu jsme pro ně zařadili vystoupení jejich oblíbené Dády
a Michala z Kouzlené školky. S Dádou se
děti mohou setkat hned první festivalový den v pondělí 8. října ve 14. 00 hodin v prostorách Domu kultury Ostrov
v rámci programu Minidisco show. Program je plný známých tanečních melodií, které Dáda přezpívala pro děti. Děti si
budou moci s Dádou zatancovat přímo
na jevišti.
Další vystoupení pro malé děti bude
ve středu 10. října od 14.00 hodin na společenském sále domu kultury. Jde o pořad s Michalem, kterého děti znají jako
kamaráda z televizní Kouzelné školky.
Všechny děti jsou v průběhu představení
zapojovány do hry. Všechna avizovaná
představení vám samozřejmě připomeneme ještě v září, abyste na říjnový dětský festival nezapomněli.
Markéta Jeništová, produkční DK Ostrov
redakčně upraveno

POZVÁNKA NA
ROCKOVÉ ODPOLEDNE
POZVÁNKY NA ROCKOVÉ KONCERTY
14. července od 16:00
se v Atlantisu představí kapely
SPHERES, GREYHOUND a MADNESS.

KLASICKÉ

TANEČNÍ KURZY

KURZOVNÉ 1600 Kč
platba dne___________________

PRO MLADÉ
Společenský sál vždy od 18.00 – 20.00 hod.
ZAHÁJENÍ v pondělí 17. září 2018
další lekce 24. září, 1., 15, 22., 29. října,
5., 12., 19., 26. listopadu
Prodloužená 2. listopadu, Věneček 1. prosince
Jako bonus je pro Vás připravena vstupenka na Ples města Ostrov
a DK v lednu 2019.
Taneční se v rámci tanečních kurzů vzájemně střídají.
Kurzovné je nevratné
jméno a příjmení___________________________________
email_____________________ telefon__________________
adresa____________________________________________
podpis___________________
Zápis do kurzu v Infocentru Domu kultury Ostrov, www.dk-ostrov.cz
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27. července od 17:00
Vás čeka po čertech dobrý big beat.
Koncert nestárnoucí nejdecké kapely
The CRASH.
Vstup na obě akce je volný.
INZERCE

POHLED DO HISTORIE

PRVNÍ KOSMONAUT V OSTROVĚ
Je tomu právě padesát let, co tragicky zahynul první, tehdy teprve čtyřiatřicetiletý
kosmonaut Jurij Alexejevič Gagarin. Jeho
sochu, jedinou u nás, vytvořili pro Karlovy
Vary sochaři Antonín a Gizela Kuchařovi.
Bronzová postava měla být původně umístěna logicky proti obloze, ocitla se však
v zajetí domů u karlovarské kamenné kolonády. Naštěstí byla však později přemístěna,
a to k letišti v Olšových Vratech, kde je nad
kosmonautem celý vesmír, ze kterého se
právě vrací.

Ostrov navštívil Gagarin v roce 1967,
pravděpodobně v souvislosti s pobytem
v Karlových Varech. Tehdejší pracovník
ostrovského domu kultury pan Miroslav
Lázinka si o této události zapsal do svého
deníku: „… Škoda, že pozornosti oficiálních
představitelů města unikla neohlášená návštěva prvního kosmonauta Jurije Gagarina,
který prošel naším městem, mnohými nepoznán, ale mnohými vřele vítán. Zástupci
Městského národního výboru Ostrov se
s ním setkali o několik dní později v lesov-

ské továrně na porcelán.“ Pan Lázinka tak
tehdy získal do své rozsáhlé sbírky autogramů i podpis této tak výjimečné osobnosti. Jurij Gagarin byl brzy po svém návratu z vesmíru bouřlivě pozdravován a vítán na své triumfální cestě – poprvé v Praze,
a to nejen jako první člověk, který spatřil
dosud neprobádanou hloubku vesmíru, ale
také v souvislosti s počátkem uvolňování
tehdejšího autoritativního režimu v jeho
i naší zemi.
Zdenka Čepeláková, Ostrov

VZÁCNÁ OSTROVSKÁ „OSMIČKA“
Roku 1518, tedy před pěti sty lety, byla
poprvé vydána údajně první tištěná
a česky označovaná mapa Čech, známá
jako Mapa Klaudyánova. Jejím vydavatelem byl totiž Mikuláš Klaudyán (Nicolaus
Cludianus), lékař, humanista a nakladatel
v Mladé Boleslavi, jeden z významných
představitelů Jednoty českých bratří. Jediný známý, původní výtisk Klaudyánovy
mapy se zachoval ve Státním oblastním
archivu v Litoměřicích.
Pro Ostrov má tato mapa mimořádný
význam. Je na ní totiž – pokud víme –
poprvé pojmenováno naše město česky:
Wostrow. Předcházely varianty názvu,
německé složeniny „Slavko“ a „Werde“,
naposled byla používána verze „Schlackenwerth“.
Klaudyánova mapa, kterou známe
z reprodukcí (jedna z nich je součástí
historické expozice v klášterním kostele) je ovšem obzvláště vzácná i v celé
své podobě. Její dvě třetiny totiž shrnují
charakter doby, v níž mapa vznikala, tedy
za vlády Ludvíka Jagellonského (15161526). Tato část vrcholí postavou trů-

nícího krále, následuje řada erbů zemí malý výjev – loupežné přepadení vozů
a nejvýznamnějších českých rodů. Sym- s nákladem.
bol Spravedlnosti – váhy – doplňují texty,
Zvláštností mapy, tehdy však také pokteré vyjadřují tehdejší představy o jejím užívanou, je její nezvyklá orientace: sever
naplňování a řady drobných biblických dole, jih nahoře, obráceně i východ a závýjevů s obdobně zaměřenými citáty pad. Všechna města jsou uváděna česky
z knihy Přísloví a Sirachovec. Zahrnují a doplňována symboly jejich charakteru,
požadavek neúplatnosti a nestrannosti tedy jako město katolické, protestantské,
soudců, poctivosti svědků, ochrany chu- poddanské, královské. Ostrov, tehdy nádých, vdov a sirotků, také varování před ležející Šlikům, je zde označen ještě jako
pýchou, domýšlivostí, mstivostí a rozma- město katolické.
řilostí. Tyto tendence kotví v učení Petra
O tom všem vypovídá Klaudyánova
Chelčického, především v přísné mravní mapa. Také o kultivaci českého jazyka
kázni. Větší část mapy uzavírá alegorie, v překladech biblických i odborných
vystihující tehdejší poměry v zemi. Ačko- textů z latiny a němčiny a jejich zpřístupliv patří svým významem do doby dávno ňování nejširším vrstvám obyvatel, snah,
minulé, je nám svým způsobem pově- které vyvrcholily v osobnosti a díle Jana
domá. Do velikého vozu, na němž stojí Amose Komenského.
střetající se představitelé tehdejší společMikuláš Klaudyán zemřel roku 1526,
nosti – učenec, měšťan, zřejmě i šlechtic v roce kdy na českém trůně spočinul
a Turek mávající šavlí, jsou zapřažena první z mnoha Habsburků Ferdinand I.
trojspřeží koní, poháněných ovšem na Započala tak další kapitola českých dějin,
obě strany současně. Této absurdní situ- země koruny české se měly na tři staletí
aci napomáhají dva muži usilovně otá- stát součástí Habsburské říše.
čející koly vozu – ovšem každý opět na
S použitím dostupné literatury
opačnou stranu. Kromě toho je zde také
Zdenka Čepeláková

inzerce
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OLYMPIÁDA OSTROVSKÝCH ŠKOL 2018
Olympiáda ostrovských škol má v našem
městě tradici již přes dvacet let. Žáci mateřských, základních i středních škol každoročně měří své síly a dovednosti ve sportovních i netradičních disciplínách a bojují
o vítězné poháry. Organizačně zaštiťuje
celou akci Městský dům dětí a mládeže Ostrov.
Letošní sportovní zápolení zahájili za
přítomnosti starosty Josefa Železného žáci
prvního i druhého stupně základních škol
a příslušných ročníků gymnázia již v únoru,
V cestě za vítězným pohárem v soutěkdy se poprvé v historii olympiády škol žích O pohár městské rady a O pohár stautkali v netradičních soutěžích na ledě. rosty města museli žáci základních škol
Díky spolupráci s HC Čerti Ostrov proběhlo zvládnout po zimním závodu ještě atletické
vše perfektně, a všichni zúčastnění si celé disciplíny. Na začátku května organizovala
dopoledne užili.
ZŠ Májová Minitretru, a to na výbornou.
Pomyslnou závodní štafetu převzaly ke Závěr Olympiády Ostrovských škol prokonci dubna střední školy. O pohár města běhl 29. května v Zámeckém parku, kde se
Ostrova se v areálu MDDM Ostrov utkalo v bouřlivé atmosféře běžel štafetový závod
na sto deset studentů ostrovského gymná- smíšených družstev, za který jednotlivé
zia a střední průmyslové školy v míčových školy získaly poslední body do celkového
sportech – basketbalu, volejbalu, fotbalu hodnocení.
a nohejbalu. Vítězný pohár si tentokrát odPo doběhu posledních závodníků už
nesla SPŠ Ostrov a radost z něj neskrývali zbývalo jen vyhlásit vítěze. V soutěži
studenti ani profesoři.
žáků prvního stupně O pohár městské

rady zvítězila ZŠ Masarykova, druhá byla
ZŠ Májová a třetí ZŠ a MŠ Myslbekova.
Žáci druhého stupně a příslušných ročníků gymnázia bojovali O pohár starosty města. Prvenství si odnesla opět
ZŠ Masarykova, druhé místo vybojovala
ZŠ a MŠ Myslbekova, třetí příčku ZŠ Májová a nepopulární bramborovou Gymnázium Ostrov. Slavnostního předání
pohárů se zhostil starosta Ostrova Josef
Železný spolu s hostem závěrečného závodu, ostrovákem Michalem Geierem,
který letos aktivně reprezentoval Českou
republiku ve sledge hokeji na zimní paralympiádě v Koreji.
Z 22. ročníku Olympiády ostrovských
škol bohužel kvůli nepřízni počasí vypadly dva závody, orientační běh prvních
tříd a soutěž mateřských škol. Celkově se
ve všech závodech vystřídalo téměř 500
ostrovských žáků a studentů.
Kromě pohárů jednotlivé školy získaly
také finanční odměny, šeky v hodnotě
400–700 korun (podle umístění), za které
si mohou pořídit sportovní pomůcky.
Zuzana Janecká, MDDM Ostrov

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NAŠE MĚSTO RECYKLACÍ ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
VÝRAZNĚ ULEVILO ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
Loni občané odevzdali k recyklaci 44 282
V současné chvíli mají Češi prostředkilogramů starých spotřebičů
nictvím sběrné sítě společnosti ASEKOL
Snaha obyvatel města recyklovat staré
k dispozici více než 16 000 sběrných míst.
a nepoužívané elektrospotřebiče se již něTo je pětkrát více než například v ekolokolik let vyplácí. Město Ostrov obdrželo cergicky vyspělém Rakousku. Sběrný dvůr je
tifikát vypovídající o přínosech třídění a rejiž v každé středně velké obci. Zároveň
cyklace elektrozařízení. Díky environmenulice a separační stání jsou doplněny
tálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL
o červené kontejnery na drobné elekmůžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektro. Každý kdo má zájem třídit vysloutrické energie, ropy, uhlí, primárních surožilé elektro si může najít nejbližší sběrné
vin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů místo na www.sberne-dvory.cz nebo na
elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o 577,52 tun. Výsledek studie jednoznačně www.cervenekontejnery.cz.
o jaké množství jsme snížili produkci sklení- prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení,
Studie LCA posuzuje systém zpětného
kových plynů CO2 nebo nebezpečného od- i těch nejmenších, má nezanedbatelný po- odběru vysloužilého elektrozařízení. Hodpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové zitivní dopad na životní prostředí. Když si notí jejich sběr, dopravu a zpracování až do
společnosti ASEKOL, která s městem Ostrov uvědomíme, že recyklace běžných 100 tele- okamžiku finální recyklace jednotlivých
dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vy- vizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro frakcí vyřazených spotřebičů do nového
tříděných elektrozařízení. Z Certifikátu En- domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny
vironmentálního vyúčtování společnosti 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám dopady na životní prostředí. Výsledky stuASEKOL vyplývá, že občané našeho města do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Po- die jsou prezentovány jako spotřeba enerv loňském roce vyřadili 44 282,38 kilogramů zitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, gie, surovin, emise do ovzduší, vody a proelektra. Tím, že jsme ho následně předali že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří dukce odpadu. Konečná bilance vyzněla
k recyklaci, jsme uspořili 601,39 MWh elek- spotřebu energie potřebnou pro chod note- pro zpětný odběr elektrozařízení jednotřiny, 31 955,95 litrů ropy, 2 758,32 m3 vody booku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří značně pozitivně, a to ve všech aspektech.
a 25,05 tun primárních surovin. Navíc jsme tříděním takto zásad přispívají k ochraně žiPetra Niederhafnerová,
snížili emise skleníkových plynů o 127,78 tun votního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
odbor správy majetku města MěÚ Ostrov
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OSTROV ZÍSKAL KRAJSKÉHO ODPADOVÉHO OSKARA
V REPUBLICE JE NA 4. MÍSTĚ
31. května pořádal Výbor pro územní rozvoj, která má na starosti agendu odpadového hosveřejnou správu a životní prostředí Senátu podářství na Městském úřadu Ostrov.
v Hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu
Arnika hodnotila obce na základě dostupParlamentu ČR seminář na téma „Odpadové ných vykázaných dat. Podmínkou kvalifikace
hospodářství obcí ČR“.
do soutěže je produkce směsného komunálV prvním bloku účastníci diskutovali o vý- ního odpadu do 150 kg na osobu za rok. Jde
voji nakládání s komunálními odpady v ČR o množství, kterého dosahují obce v sousedi EU, druhý blok byl pak zaměřen na snižování ních vyspělých státech, jako jsou Rakousko
produkce směsných odpadů v obcích a měs- a Německo. V České republice je průměrná
tech. Na závěr byly vyhlášeny výsledky 4. roč- produkce směsného odpadu asi o třetinu vyšší.
níku Odpadového Oskara a prezentovány vý- V Ostrově je toto množství 129,5 kg.
sledky oceněných měst a obcí. Akce proběhla
Vysoká produkce směsného odpadu je
ve spolupráci s neziskovou organizací Arnika, hlavním problémem v oblasti nakládání s odkterá se zaměřuje na ochranu životního pro- pady v ČR. Velké množství směsného odpadu
středí. Spolek Arnika letos počtvrté ocenil končí v popelnicích, a proto neplníme požaobce s nejnižší produkcí směsného komu- davky evropské legislativy.
nálního odpadu do 150 kg na osobu za rok.
„Budeme mít hodně práce s naplňováním
Město Ostrov získalo v rámci Karlovarského cílů oběhového hospodářství, které letos
kraje 1. místo v kategorii měst nad 5000 obyva- v květnu schválil Evropský parlament. Abytel, v rámci celé České republiky město získalo chom v roce 2025 dosáhli úrovně recyklace
4. místo (21 kvalifikovaných obcí). Odpado- 55 %, bude nutné oproti současnosti vytřídit
vého Oskara převzala Petra Niederhafnerová, 1 milión tun komunálních odpadů. Oceněné

obce už této úrovně často dosahují,“ říká odborník Arniky na odpadové hospodářství Milan Havel.
Jedním z cílů soutěže je starostům a veřejnosti ukázat, že dosáhnout cílů oběhového
hospodářství je možné a co všechno je možné
proto udělat. Čím méně vzniká směsného odpadu, tím méně je nutné rozšiřovat skládky
nebo stavět zbytečné spalovny.
Na výsledcích Ostrova mají zásluhu
především občané města – vedení města
děkuje všem, kteří třídí.
Zdroje: arnika.org + www.senat.cz
red

KRAJ OCENIL VÍTĚZE LIGY
ODPADŮ OBCÍ A SOUTĚŽÍ
VE SBĚRU ELEKTRA
Karlovarský kraj vyhlásil na zámku v Sokolově
výsledky soutěže obcí ve sběru využitelných
složek odpadu s názvem Liga odpadů 2017
a vyhodnotil nejúspěšnější obce ve sběru
elektra. Do soutěží byly zahrnuty všechny
obce, které uzavřely smlouvy se společnostmi
EKO-KOM, ASEKOL a ELEKTROWIN, jež organizují sběr a využití tříděného odpadu.
„Snažíme se tímto způsobem zlepšit úroveň
třídění odpadů v obcích. Věřím, že i finanční
odměna získaná v soutěži je motivací k tomu,
aby obce pracovaly na ekonomice svého odpadového hospodářství a podporovaly občany v tomto směru. Už dnes je patrné, že
třídění odpadu se ve většině míst kraje stalo
samozřejmou a přirozenou součástí života lidí
ve městech a obcích,“ zdůraznil Karel Jakobec,
krajský radní pro oblast životního prostředí.
V soutěži Liga odpadů se hodnotily obce
v kategoriích do 1 000 obyvatel včetně a obce
nad 1 000 obyvatel. V ostatních dvou soutěžích byly vyhlášeny kategorie – obce do 2 500
obyvatel včetně a obce nad 2 500 obyvatel.
Vítězové v každé kategorii obdrželi finanční
odměnu.
V soutěži EZ – Liga – Asekol získal Ostrov 2. místo za Kynšperkem nad Ohří, na 3.
místě je Aš.
V soutěži ELEKTROWIN město Ostrov
zvítězilo, 2. místo získala Toužim a 3. místo
Jáchymov.
Starosta města Ostrov Josef Železný
převzal pro město odměny – šek na 15 000
korun za 1. místo a šek na 10 000 korun za
druhé místo.
red
s použitím krajské tiskové zprávy
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PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ

Upoutávka na následující příspěvek byla
zveřejněna v dubnovém vydání Ostrovského měsíčníku – v sekci HYDEPARK. Příspěvek byl tehdy umístěn v internetové podobě, v sekci Neotištěné příspěvky vzhledem
k tomu, že obsahuje odkazy na soukromé
komerční subjekty. Vzhledem k novele tiskového zákona má každý zastupitel právo
na otištění příspěvku o své činnosti v přiměřené velikosti a dle metodického výkladu
je věcí svědomí každého zastupitele, jaké
informace ve svém příspěvku uvádí. Nesmí
ale nikoho napadat, urážet nebo používat
vulgární slova… Na základě opakované žádosti zastupitelky města Pavlíny Liškové je
tento příspěvek zveřejněn i v tištěné podobě
měsíčníku.

Senior expres úspěšně odstartoval

Jistě si většina z vás pamatuje na anketu,
která byla otištěna v květnu roku 2017
v Ostrovském měsíčníku. Cílem bylo zmapování zájmu ostrovské veřejnosti o projekt Senior expres. Po vyhodnocení ankety,
kdy se na ostrovskou radnici vrátilo kolem
60 kladných odpovědí, začalo město Ostrov s jeho přípravou. Od počáteční myšlenky, jejíž inspirací byl provoz Senior
expresu v Sokolově, uběhl více než rok.
Doba úspěšně zakončených příprav, kdy
se vedení města, i přes značnou nevoli
některých kolegů zastupitelů a kolegyň
zastupitelek, podařilo uvést projekt do života i v našem krásném městě. Služba svůj
provoz započala na konci května. Ke 12.
červnu vydala radnice již přes 100 průkazů
opravňujících k užívání služby a jejich poPOTŘEBUJEME DALŠÍ
čet stále roste. Zároveň také roste každým dnem počet přepravovaných klientů.
KLIDOVOU ZÓNU?
Služba je poskytována na území města
Jak již bylo prezentováno v tisku, rada města Ostrov a v jeho místních částech, jejím
vybrala návrh, kterým chce přeměnit místo po účelem může být návštěva lékaře, lékárny,
bývalém městském tržišti na klidovou zónu.
přátel, knihovny, pošty nebo i nákup. AkBude tato klidová zóna opravdu klidovou? tuálně byla provedena podstatná změna
Dle radou vybraného návrhu pro občany, kteří – zkrácení doby objednání z původních 2
bydlí v sousedních domech, určitě nebude. dnů předem
na ½ dne předem. Podrobné
2016-06-studiohh-118,5x128-rolety-rimske-01.pdf 1
Klidovou zónou podobného typu v této lokalitě je navíc již přilehlé Mírové náměstí.
inzerce
Existují i jiné varianty využití tohoto prostoru např. chybějící parkovací místa nebo
kultivovanější varianta tržiště s veřejnými toaletami, které v této lokalitě nejsou optimálně
vyřešeny.
Toto rozhodnutí určí na dlouhou dobu
využití této důležité části města, a proto by
o definitivním řešení měli rozhodovat občané
v širší diskusi formou ankety, veřejného projednávání nebo v komunálních volbách, které
nás letos čekají.
Nedovolte, aby došlo na uspěchané řešení
rady města a připojte svůj podpis k „Petici za
změnu rozhodnutí o využití prostoru bývalého tržiště“.
Zdroj: facebookové stránky
Text a petiční archy jsou k dispozici do konce
dubna 2018 na těchto místech:
• v poslanecké kanceláři Karly Maříkové na
Jáchymovské ulici v pondělí od 12 do 15
hodin
• v Cafe Bistru HurbyBurger (bývalé cukrárně u Veverek) od úterý do soboty
v době od 12 do 19 hodin, v prodejně
Foto Ostrov na náměstí od pondělí do
pátku v době od 9 do 17 hodin
• na www.petice24.com – Petice za změnu
rozhodnutí o využití prostoru bývalého
tržiště
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Pavlína Lišková,
zastupitelka města Ostrov
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informace o službě Senior expres jsou
v tomto vydání, v Aktualitách.
Dovolte mi poděkovat všem, kteří se na
zdárné realizaci projektu podíleli: vedení
města Sokolov za poskytnutí materiálů
a zkušeností, Karlovarskému kraji za poskytnutí dotace na pořízení vozu, starostovi
Josefu Železnému za příspěvek na pořízení
vozu, dále pracovníkům městského úřadu:
Alexandře Fürbachové za zúřadování dotace, Kateřině Telínové za zajištění pořízení vozu, Marii Marcinkové za zúřadování
průkazů, Vladimíře Žlutické za zajištění
koncese, veliteli městské policie Ladislavu
Martínkovi za organizační záležitosti provozu, úřadu práce za poskytnutí dotace na
mzdy řidičů a také ostrovskému faráři. Marek Bonaventura Hric pronesl opravdu milé
Boží požehnání.
Projekt vznikl proto, aby přispěl ke zkvalitnění života našich seniorů a občanů se
zdravotním postižením. Přijměte jej od
města Ostrov jako projev úcty, pokory
a díku za vaše celoživotní úsilí a práci. Přeji
službě Senior expres mnoho spokojených
klientů a šťastně ujetých kilometrů.
Ilona Leupold, 2. místostarostka města Ostrov

1.6.2018 11:39:56

KŘÍŽOVKA

TAJENKA KŘÍŽOVKY
O CENY
Vážení čtenáři, správné znění tajenky křížovky
z minulého čísla je TRADIČNÍ MĚSTSKÁ
SLAVNOST. Z úspěšných luštitelů byla vylosována paní Margita Hrádelová, který obdrží
dvě volné vstupenky na divadelní představení
Penzion pro svobodné pány – představení se
uskuteční v září. Srdečně gratulujeme.
Tajenku křížovky z tohoto čísla zašlete
nejpozději do 10. července na: mesicnik@
ostrov.cz; případně doručte do podatelny
MěÚ Ostrov, Jáchymovská 1 v zalepené
obálce, označené „Ostrovský měsíčník“.
Vždy prosím uveďte celé své jméno a kontakt na vás. Ze správných odpovědí opět
vylosujeme výherce, který získá vstupenky
na některou z kulturních akcí Domu kultury
Ostrov. Jméno výherce zveřejníme v Ostrovském měsíčníku. Redakce měsíčníku Vám
děkuje za zájem o křížovku a přeje příjemné
chvíle při luštění.
Tvorbu křížovky zajišťuje grafická společnost Alfasoft s. r. o.

PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ SENIOR
EXPRESU
Mockrát děkuji službě Senior Expres. Posádka tohoto vozu je velice milá, ochotná.
Pomohou vám nastoupit, podrží tašku,
jsou prostě skvělí. To byl moc dobrý nápad,
něco takového pořídit.
Ještě jednou děkuji.
Hana Veselá, Ostrov
inzerce

HLEDÁTE LEPŠÍ PRÁCI?

ZKUSTE
TO S NÁMI!
Pravidelný příjem,
trvalý růst mezd.

ČÍŠNÍK
obsluha hostů,
debaras

ZDRAVOTNÍ
SESTRA
péče o pacienty

POKOJSKÁ
udržování čistoty
a útulnosti

Tel. 702 153 251 | nabor@laznejachymov.cz | www.laznejachymov.cz/kariera

www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz
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