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21. srpna 1968
Uprostřed míru bylo tehdejší Československo napadeno vojsky 
Varšavské smlouvy. Okupace pod velením Sovětského svazu 
proběhla v noci – ze všech stran státní hranice.
Uvnitř měsíčníku naleznete autentické fotografie z Ostrova 
i popis událostí z kroniky.
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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. 8. 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 zářijového čísla je 9. srpna. 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.
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příslušného měsíce.

Fotografie na titulní straně: 
Srpen 1968 v Ostrově
Z kroniky města

NÁVŠTĚVNÍ HODINY 
NA MĚSTSKÉM ÚŘADU OSTROV
Otevřeno je denně od 7:30
Polední přestávka je denně ½ hodiny
V případě naléhavosti je možné domluvit se předem s pracovníkem městského úřadu na 
vyřízení agendy i mimo návštěvní hodiny.
Návštěvní hodiny MěÚ Ostrov

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

Editorial
Vážení čtenáři,
díky iniciativě člena naší redakční rady vám 
přiblížíme jednu z nejsmutnějších událostí 
novodobé československé historie, a to 
přímo v Ostrově.

Nabízíme vám originální snímky z ob-
dobí, kdy jsme se náhle, uprostřed noci 
21. srpna 1968 ocitli ve vojenském sevření. 
Nikdo chápal, co se děje a proč jsou všude 
vojáci se zbraněmi a tanky. A už vůbec jsme 
si nedovedli představit, že tu „vojenský 
dohled“ zůstane dalších 23 let (i když už 
mimo ulice měst).

Ten, kdo 21.  srpen  1968 prožil, ví, jak 
neuvěřitelně hrůzný pocit prožívali rodiče, 
děti a všichni ostatní, když uprostřed míru 
náhle vtrhly do měst tanky. Lidé se báli, že 
začíná válka. Dozvídali jsme se o nevinných 
mrtvých z  řad civilistů v některých měs-
tech, o zraněných – a i tam, kde nedošlo 
k tragédii, ovládl oblast strach.

Dovede si dnes někdo představit, že jde 
s 10letým dítětem k lesíku, kde se najed-
nou vynoří hlaveň tanku a poté ruští vojáci 
se samopaly? Srpnové události 1968 jsou 
mementem diktátorského jednání nej-
vyšších politiků největšího „spřáteleného“ 
státu, kteří se za každou cenu snažili ovlád-
nout tehdejší Československo a  vyslali 
proti němu spojenecká vojska Varšavské 
smlouvy (Smlouva o přátelství, spolupráci 
a vzájemné pomoci socialistických zemí – 
členem bylo i Československo).

Vysvětlujte dnes mladším lidem ta-
kovou situaci – to protě nelze pochopit. 
Kdo neprožil, asi tuto historickou udá-
lost chápe jen jako pár stránek v učebnici 
dějepisu… Jen ve vzpomínkách a na foto-

grafiích zůstávají stopy toho, jak se lidé 
v kritické situaci semkli a společně ma-
lovali nápisy se jmény našich nejvyšších 
státních politiků coby zrádců, nápisy pro 
sovětské vojáky Jdi domů, Ivane a další, 
jak ve snaze zmást zahraniční vojen-
ské jednotky strhávali cedule s názvem 
svého města a  měnili je za nepravdivé 
(i když už bylo pozdě) a jak stáli fronty 
v  obchodech, aby zásobili rodiny, pro-
tože vůbec netušili, co bude zítra. Tedy – 
někteří lidé, ti druzí využili situaci, kdy se 
začalo mluvit o emigraci a odstartovali 
éru udavačství – ale to už je další smutná 
kapitola…

A protože je léto a sluníčko, závěr je 
optimistický. Nezapomínejme na minu-
lost, ale užívejme si života s uspokojivým 
vědomím toho, že nemusíme zažívat sr-
pen tak, jak jej lidé prožívali před 50 lety.

Děkujeme tímto mockrát Josefu Mac-
keovi za zpracování textu a  zaslání fo-
tografií, Josefu Václavu Petru Nečasovi 
za poskytnutí části fotodokumentace 
a kronikářce města Walburze Mikešové 
za poskytnuté fotografie z kroniky města 
Ostrov.

red
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VÝZNAMNÉ ŽENY OSTROVA 
(SCHLACKENWERTHU)
Tak se nazývá již druhé mezinárodní his-
torické sympozium, které se bude konat 
v Ostrově ve dnech 14. a 15. září (pátek – 
sobota). Sympozium bude tentokrát věno-
váno ženám významných rodů, které žily na 
zámku a panství Schlackenwerth (hrabata 
Schlikové, vévodové sasko-lauenburští 
a  markrabata bádenská, velkovévodové 
toskánští  – sekundogenitura Habsburg-

-Lothringen). Sympozium bude otevřené 
nejen odborné, ale i široké veřejnosti se zá-
jmem dozvědět se něco nového a zajíma-
vého z historie města Ostrov.

Většinou se připomínají mužští přísluš-
níci rodů a na jemné, ženské pohlaví se tro-
chu pozapomíná. Někdy i tyto příslušnice 
se svým mužským protějškům chováním, 
jednáním, podnikáním naprosto vyrovná-
vají. Starají se nejen o dominia a výchovu 
svých dětí, ale podporují vzdělání, vznik no-
vých klášterů, kolejí, rekonstruují zámecké 
objekty, zakládají sklárny, podporují místní 
spolky apod.

Jmenujme například manželku Ště-
pána Schlika Markétu Pluhovou z  Rabš-
tejna, která po smrti svého manžela roku 
1526 pokračovala se svými švagry a synem 
v ražbě jáchymovských tolarů, či Kateřinu 
z Redernu, rozenou Schlikovou, výbornou 
hospodářku redernovského panství. V roce 
2017 uplynulo 500 let od jejího úmrtí. V le-
tošním roce uplyne 350 let od skonání Anny 
Magdalény sasko-lauenburské, rozené Lob-
kowiczové. Ta se zasloužila o založení piari-
stické koleje v Ostrově a vybudování kláš-
terního areálu. Její vnučka Franziska Sibylla 
Augusta, markraběnka bádenská, byla další 
ženou, která se nesmazatelně zapsala do 

historie města Ostrov. Letos uplyne 285 let 
od jejího úmrtí.

120. výročí úmrtí si připomeneme u pří-
slušnice habsbursko-lotrinského domu 
Marie Antonie Toskánské, druhé manželky 
Leopolda II. Toskánského, která v Ostrově 
obnovila piaristické gymnázium a finančně 
podporovala vzdělávání, umění, místní 
spolky apod. V  loňském roce uplynulo 
rovněž i 100 let od smrti jejich dcery Marie 
Luisy Toskánské, rakouské arcivévodkyně, 
toskánské princezny a  kněžny Isenburg-

-Büdingen.
Na sympoziu by měly zaznít příspěvky 

v širokém spektru témat souvisejících ne-
jen s výše jmenovanými příslušnicemi rodů, 
ale i s jejich vazbami na ostrovské panství, 
umělecké památky, mecenášskou činnost 
atd. Již teď jsou přihlášeni historici z České 
republiky, Rakouska, Spolkové republiky 
Německo a Francie.

Záštitu nad sympoziem převzali člen 
senátu Parlamentu ČR Jan Horník a hejt-
manka Karlovarského kraje Jana Vildumet-
zová. Akce se uskuteční za finanční pod-
pory Karlovarského kraje.

Všichni jste srdečně zváni na naše druhé 
mezinárodní historické sympozium na zá-
mek Ostrov – do zastupitelského sálu od 
9:00 hod.

Miluše Kobesová, odborný garant sympozia

DVA VEŘEJNÉ TELEFONNÍ AUTOMATY 
V OSTROVĚ BUDU ZRUŠENY
V rámci akce „Optimalizace 2018“ prově-
řuje společnost O2 Czech Republic stáva-
jící využití veřejných telefonních automatů. 
Z  veřejných telefonních automatů, které 
tato společnost provozuje v našem městě, 
vykazují dvě místa dlouhodobě minimální 
provoz:
Vzhledem k tomu, že jejich další provozo-
vání není pro společnost O2 Czech Repub-

lic ekonomicky opodstatněné, budou tele-
fonní automaty zrušeny, a to v průběhu 2. 
pololetí roku 2018 v několika etapách (de-
montáž telefonního automatu a následně 
zrušení hovorny a  uvedení místa do pů-
vodního stavu).

Zdroj: O2 Czech Republic a. s.

ČERVEN NA LINCE 150
V červnu naše jednotka zasahovala celkem 
u 36 událostí. Z tohoto počtu to bylo 6 po-
žárů, 4 dopravní nehody, 19 technických po-
mocí, 2 úniky látek, 1 prověřovací cvičení na 
požár, 2 plané poplachy a 2 zprávy o činnosti.

Na konci června jsme vyjeli společně 
s jednotkou HZS Karlovy Vary do Květnové 
k dopravní nehodě osobního vozidla a mo-
tocyklu. Následně jednotka zajišťovala místo 
pro přistání vrtulníku lékařské záchranné 
služby na místním fotbalovém hřišti. V os-
trovské Krušnohorské ulici naše jednotka 
společně s jednotkou HZS Karlovy Vary ře-
šila odstranění okapu hrozícího pádem.

Dále jsme se zúčastnili několika dětských 
dnů, besed a ukázek naší činnosti pro školy 
a školky. Pořádali jsme benefiční akci Spo-
lečně k cíli s hasiči, zúčastnili se benefičního 
fotbalového turnaje pro místní charitu Ost-
rov, Jízdy naděje pro malou Toničku a spolu-
pracovali při akci Tour de Kolečko.

Milan Kuna, Jednotka sboru 
dobrovolných hasičů Ostrov

353 613 291 Ostrov Jáchymovská 219

353 615 510 Ostrov Lipová 642

Foto: archiv JSDH Ostrov 
Zásah u dopravní nehody v Květnové

Foto: archiv JSDH Ostrov 
Odstraňování okapu v Ostrově

Foto: archiv JSDH Ostrov 
Den pro Ostrov
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ČERVNOVÉ ZÁZNAMY MĚSTSKÉ POLICIE
2. 6. v 11:00 hodin bylo přijato ozná-

mení z  Nemocnice Ostrov, že v  areálu 
nemocnice běhá nahý muž, který byl 
propuštěn z psychiatrie. Hlídka na místě 
zjistila, že muž byl před chvílí propuštěn 
z  oddělení psychiatrie s  tím, že je v  po-
řádku. Vzhledem k tomu, že byl nahý v jí-
delně, kde se koupal v umyvadle, dovedla 
jej hlídka zpět na psychiatrickou léčebnu, 
kde vyčkala dle potřeb službu konajícího 
doktora. Ten posléze uvedl, že muž je 
v naprostém pořádku a nebudou jej hos-
pitalizovat.

2. 6. v 14:30 přijala hlídka MP Ostrov 
žádost od stálé služby PČR Ostrov, zda by 
hlídka MP nemohla prověřit oznámení 
ohledně krádeže v supermarketu. Hlídka 
MP Ostrov žádost přijala, na místě zjistila, 
že se jedná o dívky staré 8 a 10 let, které 
odcizily zboží v hodnotě 3 200 Kč. Z to-
hoto důvodu byla telefonicky kontak-
tována pohotovost Sociálních služeb, se 
kterou se telefonicky domluvilo osobní 
předání dětí rodičům, to hlídka učinila 
u obou dívek, které si převzaly matky. Při 
předání dívek bylo matkám vysvětleno, že 
v nejbližší době budou kontaktovány pra-

covnicí odboru Sociálních věcí a zdravot-
nictví MěÚ Ostrov.

12. 6. v 11:25 přijali strážníci oznámení 
od ženy, která uvedla, že se v  jednom 
z domů v Luční ulici zasekla s invalidním 
vozíkem na plošině uprostřed schodiště. 
Hlídce MP Ostrov se podařilo ženu vy-
prostit i  s  vozíkem před příjezdem jed-
notky dobrovolných hasičů Ostrov. Plo-
šina byla hlídkou MP zprovozněna, s tou 
se následně sjelo do sklepních prostor, aby 
nebránila v průchodu po schodišti.

18.  6. v  13:20 bylo přijato oznámení 
na linku 156, že školáky obtěžuje podivný 
muž, který je pravděpodobně pod vlivem 
omamných nebo psychotropních látek. 
K prověření byla k místu vyslána hlídka. 
Na místě události se nacházel muž, který 
byl hlídce znám, a který obtěžoval školáky 
tím, že si k nim přisedával a zapojoval se 
do konverzace, přičemž nesmyslně drmo-
lil. Všem byla jeho přítomnost nepříjemná. 
Hlídce muž uvedl, že je pod vlivem ředidla 
a že si přeje přestat „čichat“. Poté požádal 
hlídku aby jej převezla na psychiatrické 
oddělení Nemocnice Ostrov. Žádosti bylo 
vyhověno a hlídka jej převezla na psychia-
trii, kde byl hospitalizován.

18.  6. v  21:24 bylo přijato oznámení, 
že v ul. Lidická leží v trávě podnapilý muž. 
Hlídka MP prověřila oznámení, které se 
zakládalo na pravdě. Na uvedeném místě 

ležel muž, který se opil a poté upadl a ude-
řil se do hlavy. Opilec si stěžoval na bolest 
hlavy a kvůli tržné ráně u levého oka byla 
na místo přivolána záchranka. Byla také 
provedena orientační dechová zkouška 
na přítomnost alkoholu v dechu, tou bylo 
naměřeno 2,77 promile. Následně byl muž 
převezen rychlou záchrannou službou do 
Nemocnice v Karlových Varech.

21. 6. v 14:25 přijala hlídka MP ozná-
mení od ženy, která sdělila, že byla s dětmi 
na louce u  rybníků a v okolí se pohybo-
val muž, který zřejmě čichal toluen. Po 
chvilce se vydal blíže k dětem, kde sebral 
jednu z  koloběžek a  ujel neznámo kam. 
Žena strážníkům důkladně popsala pa-
chatele. Hlídka dle popisu zjistila, že se 
jednalo o muže, který byl řešen již dříve 
za podobný čin. O věci byla vyrozuměna 
hlídka PČR Ostrov a  společně bylo pro-
vedeno pátrání. Informace byla hlídkou 
MP Ostrov předána i asistentům prevence 
kriminality. Po cca 20 minutách pátrání 
hlídka APK nalezla muže na Mírovém ná-
městí i s ukradenou koloběžkou. Muž byl 
posléze dopaden.

Opětovně se při kontrolách města 
hlídky městské policie setkávají s  ne-
vzhledným nepořádkem, s  odpadem, 
který překáží a kazí pohled na danou část 
města. A  opětovně také město Ostrov 
žádá všechny občany, aby odpad odkládali 
tam, kam patří. Velké části zařízení bytu 
(pohovka, lednice apod.) patří do sběr-
ného dvora.

Zdroj: Městská policie Ostrov, 
Mírové náměstí 733

tel. 353 615 880, mob. 777 766 074

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

Foto: Městská policie Ostrov

Foto: Městská policie Ostrov

Foto: Městská policie OstrovFoto: Městská policie Ostrov
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V KVĚTNOVÉ SE PŘIPRAVUJE VÝSTAVBA 
NOVÉ TLAKOVÉ KANALIZACE
Ostrov má vybudovaný rozsáhlý kanalizační 
systém s moderní plně automatizovanou čis-
tírnou odpadních vod, která splňuje všechny 
legislativní požadavky na kvalitu čištění od-
padních vod i zpracování čistírenských kalů. 
Systém má přitom dostatečnou kapacitu, 
aby se na něj mohly napojovat další dosud 
neodkanalizované části Ostrova.

Dnes je na ostrovský kanalizační systém 
kromě města Ostrov napojen také Vykmanov, 
Dolní Žďár a Horní Žďár. V současné době se 
jako další připravuje připojení Květnové.

Projekt spočívá ve vybudování tlakové 
kanalizace, která bude napojena ve Vykma-
nově na již existující kanalizaci města Ostrov. 
V Květnové budou položeny necelé tři kilo-
metry kanalizačního potrubí. Celkové ná-
klady se odhadují na přibližně šest milionů 
Kč. Náklady budou hrazeny z prostředků Vo-
dohospodářského sdružení obcí západních 
Čech, jehož je Ostrov dlouholetým členem, 
z části bude také přispívat město samotné. 
Zhruba polovinu nákladů by měla pokrýt 
dotace z Karlovarského kraje.

V  současné době vodohospodářské 
sdružení zajišťuje stavební povolení, poté 
bude usilovat o dotaci z krajského rozpočtu.
Jak funguje tlaková kanalizace?

V rámci tlakové kanalizace jsou jednot-
livé nemovitosti napojeny pomocí domov-
ních čerpacích stanic. Splašky z domu se 
nejprve svedou do jímky. V ní je umístěno 
čerpadlo, které po dosažení nastavené 
horní hladiny sepne a splašky se vyčerpají 
výtlačným potrubím až do hlavního řadu 
kanalizace.

Jaké jsou výhody tlakové kanalizace?
Tlaková kanalizace nepotřebuje tak velké 

profily potrubí jako gravitační, nemusí se 
ukládat do velkých hloubek a nemusí do-
držovat přesný spád. To vše snižuje rozsah 
zemních a výkopových prací, spotřebu ma-
teriálu a tedy i celkové náklady na výstavbu 
jak veřejné části kanalizace, tak jednotli-
vých přípojek. Do tlakové kanalizace navíc 
nemohou natékat dešťové či balastní vody, 
což lépe vyhovuje současným požadavkům 
na větší zadržování vody v krajině.
Kdo platí čerpadlo a stará se o něj?

Samotnou technologii domovní čerpací 
stanice dodává zdarma provozovatel (Vo-
dakva), který se také stará o pravidelnou kon-
trolu a údržbu čerpadla a zajistí jeho připo-
jení na domovní elektrické rozvody. Vlastník 

domu hradí ostatní části tlakové kanalizační 
přípojky (pokládku potrubí, jímku, kabelové 
chráničky). Čerpadlo je v provozu pouze něko-
lik minut denně, spotřebu má podobnou jako 
například rychlovarná konvice. Náklady na 
elektřinu budou odběratelům kompenzovány 
slevou pevné složky, kterou hradí v rámci stoč-
ného. Jedinou starostí odběratele bude dbát 
na to, aby se do čerpací jímky z domu nedo-
staly předměty, které by mohly poškodit čer-
padlo (vlhčené ubrousky, dámské hygienické 
potřeby, hadry apod.) a průběžně kontrolovat 
na řídicím panelu, zda svítí zelená a čerpadlo 
funguje správně. Podrobné pokyny obdrží 
odběratelé od provozovatele po napojení tla-
kové přípojky, včetně nezbytných kontaktů 
pro případ poruchy.

Zdroj: Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Prázdninový provoz Občanské a dluhové poradny
na Městském úřadu Ostrov
Obecně prospěšná společnost KSK cent-
rum, Karlovy Vary nabízí občanům města 
Ostrov a  přilehlých obcí bezplatné od‑
borné sociální poradenství formou ob‑
čanské poradny v  budově Městského 
úřadu Ostrov (zámek) Jáchymovská 1, 363 
01 Ostrov.

Poradna se nachází v přízemí za podatel-
nou, vedle kanceláře č. A.1.27

V  srpnu je poradna otevřena v  násle-
dujících 2 dnech: 14. a 28. Vždy v 13:00 – 
15:00 h.

Od září 2018 bude opět obnoven provoz 
každé úterý.

Službu mohou využívat osoby starší 18 
let, které se ocitly v  tíživé životní situaci 

nebo kterým taková situace hrozí a  neu-
mějí nebo nemohou ji řešit vlastními silami.
Občané se mohou na poradnu obrátit se 
svými problémy v rámci těchto oblastí:

dluhové poradenství (oddlužení – po-
moc při vyhotovení návrhů na oddlužení, 
konsolidace úvěrů, finanční gramotnost – 
kurzy, semináře, vytváření osobních a ro-
dinných rozpočtů, poradenství při exekuci)

rodinné poradenství (rozvody, majet-
kové vyrovnání, dědické řízení, vyživovací 
povinnost – trestní oznámení, exekuční 
vymáhání, svěření dětí do výchovy a vý-
živy, domácí násilí – zprostředkování kon-
taktu s příslušnými orgány, sociální dávky 
a důchody)

ostatní poradenství (pracovně právní 
vztahy  – uzavírání a  ukončování pracov-
ního poměru, pracovní smlouvy, bydlení – 
nájemní vztahy, prodej a  koupě nemovi-
tosti, právní systém a právní ochrana – po-
moc při řešení problémů v rámci trestního 
a  přestupkového řízení, ochrana spotře-
bitele – reklamace, vymáhání spotřebitel-
ských práv, posílení informovanosti občanů 
v oblasti tématiky předváděcích zájezdů)

Zachování diskrétnosti. Žádná infor-
mace, zjištěná od uživatele v průběhu po-
radenského procesu, nebude bez jeho vý-
slovného souhlasu nikomu předána.
PORADENSTVÍ ZDARMA – PŘIJĎTE SI 
PRO RADU DŘÍV, NEŽ BUDE POZDĚ!
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AKTUALITY

SRPNOVÉ AKTIVITY 
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ 
ŠKOLY OSTROV
30. července – 3. srpna
Oberwiesenthal (Německo)
Soubor HOP-HOP pod vedením Ondřeje 
Šulce – účast na městečku trpaslíků a spo-
lečné soustředění na denním táboře rodin-
ného centra v Oberwiesenthalu (Famiien-
zentrum Oberwiesenthal)

3.‑11. srpna – Hronov
88. ročník divadelního festivalu 
Jiráskův Hronov
Soubor HOP-HOP v režii Ireny Konývkové 
inscenace: Běž, chlapče, běž

ZUŠ OSTROV 
INFORMUJE
3. září
Organizační schůzka u třídních učitelů 
pro nově přijaté v červnu i nadále stu‑
dující žáky
8:30–12:00 13:00–17:30

DOPLŇUJÍCÍ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO 
VYPSANÝCH OBORŮ A ROČNÍKŮ 
(2. KOLO)
4. září
14:00 –17:00
hudební obor – Masarykova 717, 
2. poschodí, Jaroslav Chmelík
pouze hra na housle, violoncello, zobco‑
vou flétnu, pozoun, trubku, baskytaru
16:00
literárně dramatický obor – Masarykova 
1195, Irena Konývková
13‑14letí, doplnění souboru HOP‑HOP 
o kluky ve věku 6, 7 let.
17:00
výtvarný obor – Masarykova 715, 
Hana Vaculíková
do všech ročníků
5. září
17:00
taneční obor – Masarykova 1195, 
Andrea Burešová
do všech ročníků

Irena Konývková
ředitelka Základní umělecké školy Ostrov

PRACOVNÍ PRÁZDNINY 
SOUBORU HOP‑HOP
O prázdninách většinou školy zejí prázd-
notou a učitelé čerpají síly na další školní 
rok. Tedy někteří. Irena Konývková ne. Sou-
bor HOP-HOP totiž znovu, stejně jako loni 
postoupil na mezidruhovou divadelní pře-
hlídku Jiráskův Hronov. Skupina pod jejím 
vedením a v její režii s inscenací Běž chlapče, 
běž nadchla porotu přehlídky Dětská scéna 
ve Svitavách a ta jej doporučila na přímý po-
stup. Abych citoval vyjádření lektorského 
sboru: „Inscenace souboru HOP-HOP v re-
žii Ireny Konývkové je v pozitivním smyslu 
ambiciózní a  velkoformátová. Náročné 
téma, rozsáhlá předloha, využívání boha-
tých divadelních prostředků atd. To vše si 
však dospívající soubor podrobil a vytvořil 
precizní a efektní dílo.“

Jak Inscenace dopadne v  porovnání 
s ostatními nejlepšími neprofesionálními 
dospělými činoherními i loutkářskými sou-

bory se ukáže až v srpnu v Hronově. Žádné 
vyšší ocenění pro neprofesionální divadlo 
než hrát na Jiráskově Hronově už ale není 
a dokázat to dva roky po sobě je obdivu-
hodné. Gratulace nejen režisérce Ireně Ko-
nývkové, ale i souboru: Vítu Bauchnerovi, 
Lucii Ratajčákové, Janu Roháčovi, Karolině 
Joo, Tadeáši Novákovi, Hedvice Navráti-
lové, Janě Ďuržové, Sáře Horčičkové, Sáře 
Weithalerové, Antonínu Valentovi.

Ondřej Šulc, ZUŠ Ostrov

PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

DĚTSKÁ SKUPINA
Následující informace jsou určeny případným 
iniciátorům či přímo zájemcům o zřízení dět-
ské skupiny.
Jestliže vás oslovují tyto otázky, určitě po‑
kračujte ve čtení:
• Máte malé dítě a potřebujete se vrátit do 

zaměstnání?
• Potřebujete flexibilní službu s  kvalitním 

a kvalifikovaným personálem?
• Má Vaše dítě, nebo Vy jako rodič, specifické 

požadavky na stravu?
• Vaše práce zahrnuje i nestandardní dobu, 

kdy klasické služby péče o dítě nefungují?
• Hledáte kvalitní zařízení s individuální péčí, 

kterému můžete důvěřovat?
• Řešíte stejné či podobné problémy Vašich 

zaměstnanců?
Kladnou odpověď na všechny tyto otázky 
poskytuje dětská skupina (DS). Pokud ve Vaší 
blízkosti není, můžete právě Vy být iniciáto-
rem vzniku DS.
• Zeptejte se svého zaměstnavatele, proč ve 

společnosti, kde pracujete, DS není.
• Oslovte známé či příbuzné, kteří by se rádi 

věnovali péči nejen o své maličké, a tato 
práce by je naplňovala.

Zřízení dětské skupiny není složité, s postu-
pem Vám pomůže krajská metodička pro 
implementaci dětských skupin. Kontakt na 
nejbližší kancelář naleznete na stránkách 
dsmpsv.cz.
KOMU JE URČENA
Dětská skupina je určena pro děti od jednoho 
roku do započetí povinné školní docházky. 
Velikost je od 6 do 24 dětí, ale je možné místa 
sdílet, tedy může být přihlášeno více dětí a ty 
se mohou o místo v dětské skupině střídat. Vě-
kové rozpětí si poskytovatel určuje sám podle 
zájmu rodičů a svých možností.

Na prostory pro dětskou skupinu do 12 
dětí je kladeno minimum nároků (musí spl-
ňovat technické požadavky na byt, obytnou 
nebo pobytovou místnost, a hygienické po-
žadavky stanovené vyhláškou č. 281/2014 Sb.; 

větší DS pak musí splňovat požadavky dle hy-
gienické vyhlášky a č. 410/2005 Sb.)

Náklady na provoz dětské skupiny jsou 
pro zaměstnavatele, který poskytuje dětskou 
skupinu pro děti svých zaměstnanců, daňově 
uznatelné. Rodiče rovněž mohou uplatnit 
slevu na dani za každé dítě, které navštěvuje 
dětskou skupinu, ve výši maximálně mini-
mální mzdy za rok.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
pravidelně vyhlašuje výzvy pro poskyto‑
vatele na podporu provozu dětských skupin 
z ESF (www.esfcr.cz), ze kterých je možné po-
krýt kompletní náklady na provoz.

Veškeré potřebné informace naleznete 
na stránkách www.mpsv.cz v sekci Rodina / 
Ochrana práv dětí. Pokud se chcete nechat 
inspirovat, naleznete tu i kontakt na nejbližší 
dětskou skupinu ve vašem okolí. V Karlovar-
ském kraji zatím fungují 4 skupiny – v Karlo-
vých Varech (2), v Chebu a Sokolově.

Zdroj: www.mpsv.cz

Foto z představení Běž, chlapče, běž / archiv ZUŠ
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HELP FINANCIAL s.r.o.

  Volejte obchodního zástupce

Mobil: 727 895 461

Půjčíme Vám
od 5 do 50.000,- Kč

INZERCE

MDDM OSTROV
LETNÍ TÁBORY MANĚTÍN
V srpnu probíhají tábory v termínech: 4.-16. 
+ 16.-26. a Sportovní soustředění v termínu 
26.-31.

Svým dětem, vnoučatům, kamarádům 
můžete psát na adresu Letní tábor MDDM 
Ostrov, Stará cihelna, 331 62 Manětín

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
V našem areálu probíhají tento měsíc spor-
tovní tábory v termínech: 6.-8. + 20.-24.

I DOSPĚLÍ SI MOHOU HRÁT
aneb Den trifidů v Manětíně
7. – 9. září LT Manětín
Přihlašujte se už nyní na víkendový pobyt 
pro dospěláky, kteří si stále umějí a chtějí 
hrát. Pohodové dny plné her, legrace i re-
laxace v  manětínské přírodě. Přihlašo-
vání online nebo osobně v MDDM. Cena: 
1.000 Kč, v ceně plná penze a program

ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ
Hlavní vlna zápisu proběhne od 3. do 
14. září. Přihlašovat se můžete online na 
webu MDDM nebo ve všední dny od 8.00 
do 18.00 hod. v našich kancelářích. Do zá-
jmových útvarů je možné se přihlásit i po 
hlavním termínu v průběhu celého roku.

HLEDÁME POSILY DO TÝMU
Pro nadcházející školní rok 2018/2019 
hledáme nové vedoucí zájmových útvarů 

Minecraft, Rokenrol, Balet, Hip-Hop, You-
tuber, Malenky, Kreslení.
Nebráníme se ani zcela novým krouž-
kům. Přijďte s  nápadem a  my vám ho 
pomůžeme realizovat. Výhodou peda-
gogické minimum, kladný vztah k práci 
s  dětmi a  organizační schopnosti. Zá-
jemci se mohou hlásit u pana Faktora na 
tel. 731 615 657 nebo na faktor@mddm-
ostrov.cz

PROVOZ BUDOVY MDDM
Po-Pá 9.00 – 13.00 hod.

PROVOZ SPORTOVNÍHO AREÁLU
Po-Pá 9.00 – 20.00 hod.
So-Ne 10.00 – 20.00 hod.

PROVOZ ZIMNÍHO STADIONU OSTROV
Po-Ne 8.00 – 20.00 hod.
Termíny veřejného bruslení dle aktuálního 
rozpisu ledové plochy. Rozpis k dispozici 
vždy na nástěnce Zimního stadionu, na 
webu MDDM a FB.

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

EKOCENTRUM MDDM OSTROV
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
V srpnu probíhají v Ekocentru příměst-
ské tábory s přírodovědnou tematikou 
v termínech: 13.-17. a 27.-31.

HLEDÁME POSILY DO TÝMU
Pro nadcházející školní rok 2018/2019 
hledáme nové vedoucí zájmových útvarů 
Chovatelství – drobní hlodavci, Turistika, 
Hasiči, Malý záchranář, Včelařství, Malý 
vědec – fyzikální, chemické a jiné přírodo-
vědné pokusy, Badatelský kroužek – prak-
tické poznávání jednotlivých druhů rostlin, 
živočichů, hub a  jejich přirozeného pro-
středí, Malý entomolog…

Nebráníme se ani zcela novým krouž-
kům. Přijďte s  nápadem a  my vám ho 
pomůžeme realizovat. Výhodou peda-
gogické 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

ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ
Hlavní vlna zápisu proběhne od 3. do 
14. září. Přihlašovat se můžete online na 
webu Domu dětí nebo ve všední dny od 
9.00 do 17.00 v  kanceláři EC. Do zájmo-
vých útvarů je možné se přihlásit i po hlav-
ním termínu v průběhu celého roku.

NÁVŠTĚVNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST
Po-Ne, 13.00-17.00 hod.,
vstup zdarma

Navštivte náš malý ráj zvířat a zažijte bez-
prostřední kontakt s  některými druhy, 
který se vám jinde nenaskytne. Chováme 
přes 100 druhů živočichů – hlodavce, 
hady, obojživelníky, pavouky, ryby, exo-
tické i dravé ptáky, malé šelmy i skot.

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

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ 
– 1968
Drazí všichni, kdož se ještě i dnes hlásíte ke 
KABARETU ŠKAMNA, KLUBU MLADÉHO 
SVĚTA A JUNIOR KLUBU.

Při příležitosti letošního 50. výročí oku-
pace ČSSR vojsky Varšavské smlouvy by-
chom se v neděli 2. září v 13.00 rádi sešli před 
Domem kultury v Ostrově se všemi ročníky 
našich klubů, našich diváků, příznivců a ro-
dinných příslušníků těch, kteří již nejsou 
mezi námi.

Rádi bychom se sešli i s těmi, kteří s námi 
spolupracovali a jejichž aktivity vyvrcholily 
na demonstracích a dalších akcích nesou-
hlasu, např. vydávaní ZPRAVODAJE a jeho 
distribuce, roznášení letáků, psaní hesel 
apod.

Nejsilnějším důvodem tohoto setkání 
je vidět se zase po 50 letech, zavzpomínat, 
prohlížet si zašlé a pomačkané fotografie, 
časopisy, a přitom vést řeči jací jsme to byli 
borci. Proto se po „nostalgické prohlídce“ 
prostor domu kultury přesuneme do blízké 
hospůdky „U RÁBA“ a  snad nám kluci ze 
ŠKAMNY zahrají.

Impuls k setkání vyšel z informace o do-
mem kultury připravovaném koncertu os-
trovských bigbítových kapel z šedesátých let, 
mezi něž patřila především hudební skupina 
ŠKAMNA. Koncert Letokruhy bigbítu Ost-
rov se má uskutečnit v sobotu 1. září odpo-
ledne v ostrovském zámeckém parku.

Nad naším setkáním převzal záštitu sta-
rosta města Ostrov Josef Železný, za což mu 
mnohokráte děkujeme. Srdečně Vás zveme!

Za KABARET ŠKAMNA, 
KLUB MLADÉHO SVĚTA A JUNIOR KLUB

Valja a Zdeněk Flídrovi

Za redakční radu ZPRAVODAJE 
vydávaného od 22. do 29. srpna 1968

Vojtěch Písačka
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MODELÁŘSKÝ KLUB 
INFORMUJE

V sobotu 9. června se konala třetí soutěž 
ze seriálu Ostrovské ligy. Sešli jsme se na 
vzorně upravené ploše letiště Hory u Kar-
lových Varů.

Od rána bylo navzdory předpovědi nád-
herné letní počasí. Bohužel počasí nevydr-
želo a přesto, že všichni zúčastnění bojovali 
do poslední chvíle, podařilo se odlétat jen 
5 kol z 6. Čestně zvítězil Milan Pivko, kolega 
z chomutovského klubu.

Výsledková tabulka je jako vždy do-
stupná ke stažení na stránkách klubu: www.
mk02ostrov.wbs.cz

Poděkování patří řediteli soutěže, čle-
nům jury, časoměřičům a  především za-
pisovatelce, bez které by nevznikla výsled-
ková listina.

MK 02 Ostrov

Půlroční kurzy CVIČENÍ
1. ZŠ Ostrov – září 2018 – leden 2019
pondělí: 18.30 – 20.00 hod. cvičení 
v KVANTOVÉM POLI + CHI KUNG
úterý: 18.00 – 18.45 hod. 
POWER JOGA
úterý: 18.45 – 19.45 hod. 
HORMONÁLNÍ CVIČENÍ
čtvrtek: 18.00 – 19.00 hod. – cvičení na PÁTEŘ + SU JOK
cena cvičení – od 50 – 90 Kč/lekci

KURZY – zapomenutých dovedností – práce s KVANTOVOU 
VLNOU, KINEZIOLOGIE, EFT, AUTOMATICKÁ KRESBA, AURA, ČAKRY, 
VÝUKY – KYVADLO, VIRGULE, REIKI…

SLUŽBY – Kvantová terapie při problémech s páteří, „zamrzlým“ 
ramenem, tenisovým loktem apod., Očista aury od temných energií, 
entit, duší zemřelých, odstranění kletby, uřknutí, Harmonizace 
čaker + odstranění energetických vláken, Odblokování fóbií, 
strachů, stresu technikou  EFT, Odstranění programů z podvědomí, 
Očista prostorů od geopatogenních zón, nízkých energií, duchů.

Více informací: janacekanka.webnode.cz
Registrace a objednávky na tel.: 608 31 35 31

INZERCE

POZVÁNKA
NA SRAZ BÝVALÝCH 
ZAMĚSTNANCŮ 
PODNIKU TOSTA
Zveme všechny bývalé pracovníky n. p. TOSTA 
na setkání v restauraci U Rába v Ostrově.
Přijďte s  námi posedět a  zavzpomínat 
v sobotu 8. září od 14:00.

J. Mašková, Z. Kachlířová

YOUTUBEŘI SE CHYSTAJÍ NA FESTIVAL 
DO OSTROVA
I když letos Dětskému filmovému a televiz-
nímu festivalu bude už 50 let, stále drží krok 
s dobou a vychází vstříc těm, kterým je pře-
devším určen, tedy dětem a mládeži. Orga-
nizátoři k jubileu připravili několik progra-
mových lahůdek. Jednou z nich je setkání 
s youtubery. Příznivci dění kolem youtube 
jsou srdečně zváni v  pondělí 8.  října od 
16.00 do společenského sálu Domu kultury 
Ostrov.
Pozváni jsou tři (vlastně 4) youtubeři:
DENIS KUBÍK / DennisKubikTV

- 580 tisíc odběratelů na Youtube
- 310 tisíc sledujících na Instagramu
- 85 tisíc sledujících na Facebooku
Denis přijede na jeden hlavní den, připraví 
si povídání i program k Youtubu.
DATEL / MareValach

- 450 tisíc odběratelů na Youtube
- 170 tisíc sledujících na Instagramu

- 70 tisíc sledujících na Facebooku
Datel udělá videopozvánku, dále video 
z každého následujícího dne festivalu, po-
zvánku a odkaz na příští ročník festivalu. 
Datel má dosah většinou kolem milionu 
uživatelů. Hostem festivalu bude tři dny.
THE INSIDIA PROJECT / KickxBro
Obsah kanálu KickxBro vytváří dva youtu-
beři

- 70 tisíc odběratelů na Youtube
- 15 tisíc sledujících na Instagramu
- 20 tisíc sledujících na Facebook

Všichni youtubeři budou na svých blo-
cích informovat o našem festivalu. 8. října 
odpoledne budou všichni tři připraveni na 
setkání se svými příznivci, se kterými si bu-
dou povídat o youtuberech, udělají si s nimi 
selfíčko a  budou mít připravené drobné 
soutěže a ceny.

DK Ostrov

OSTROVŠTÍ ŠIPKAŘI ZAKONČILI SEZÓNU
Poslední červnovou sobotu skončil 3. roč-
ník ostrovské TOPky. Po 40 čtvrtečních 
večerů se šipkaři z  celého širokého kraje 
scházeli v Ostrově na Kolečku, kde každý 
týden bojovali o lákavé ceny i o body do 
místního a  krajského žebříčku. Za právě 
skončenou sezónou se na domácích tur-
najích zaregistrovalo 125 šipkařů. Pouze 24 
nejlepších však mohlo dostat pozvánku do 
závěrečného finále. Z rodinných důvodů se 
turnaje nemohl zúčastnit loňský vítěz Jirka 
Trnka z Rotavy.

Vše začalo vyhlášením sezónních vý-
sledků, předáváním plaket, krásných po-
hárů jak pro muže, tak pro ženy a  také 
peněžních odměn, které byly více než lá-
kavé. Na celkovém prvním místě skončil 
s velkým náskokem Radek Krůta, druhý 
byl nejlepší ostrovský hráč Jan Mrenica 
a třetí místo těsně obsadil Štěpán Tunkiv. 
Mezi ženami byla nejlepší Petra Peterková, 
za ní skončila Veronika Štroblová a třetí 
ženou v  pořadí byla Vrtilová Petra. Pak 
se už konečně mohly rozjet šipkové boje 
velkého finále. Hráči byli rozděleni do čtyř 
skupin po šesti, kde hrál každý s každým. 
Čtyři nejlepší z  každé skupiny postupo-
vali do vyřazovacího play off, kde jediná 
porážka už znamenala konec v  turnaji. 
Nejlepší ženou velkého finále se nakonec 
stala Veronika Štroblová, když porazila 
svojí sokyni a domácí hráčku Petru Peter-
kovou. Bronzovou medaili dostala další 
domácí hráčka Karolína Domáčková. Na 

společném 5. místě se umístila Veronika 
Štroblová, její týmový spoluhráč z karlo-
varského týmu Radek Krůta a domácí šip-
kaři Michal Zelenka s Tomášem Hruškou. 
Čtvrtý skončil mariánskolázeňský Štěpán 
Tunkiv. Bronz putoval do Dalovic k  Leo-
šovi Ševčíkovi. Velké finále mělo složení 
obou doposud neporažených – Petra Fi-
aly z týmu Nikola Kraslice a chodovského 
borce Milana Grilla. „Mimič“ nakonec 
ovládl finále 4:1 a mohl se tak po právu ra-
dovat z celkového vítězství, zlaté medaile, 
putovního poháru a z krásné peněžní od-
měny. Pedro se musel poklonit soupeřovi 
a spokojit se se stříbrem. Šipkové turnaje 
budou probíhat opět od září, každý čtvr-
tek od 19:00 v pivnici Kolečko. Všechny 
nadšence srdečně zveme.

Tímto domácí klub hledá i sponzory pro 
tento krásný sport. Vše podstatné najdete 
na stránkách klubu.

www.skodiciostrov.cz

Foto: Start Milana Pivka
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MIRÁKL USPĚL NA DANCE WORLD CUPU
Světový taneční pohár, který se uskuteč-
nil na přelomu června a července v Barce-
loně, měl v soutěžním poli i české zástupce. 
V  disciplínách modern, contemporary 
a  jazz dance se ho zúčastnily i  juniorské 
tanečnice Miráklu, a  to na základě no-
minační soutěže společně pro Německo 
a  Českou republiku. Z  prestižní taneční 
soutěže si Mirákl přivezl zlaté medaile 
v kategorii modern malé skupiny za cho-
reografii Skryté souvislosti a  2. místo si 
v soutěži formací vytančila choreografie 
Face to Face.

Soutěž je otevřena pro amatérské i pro-
fesionální týmy, tedy studenty a skupiny 
tanečních škol a konzervatoří. To, že jsme 
v tak silné konkurenci dokázali bodovat 
při naší premiéře na tomto typu soutěže, 
kde jsou přísné technické parametry, mi 
přijde opravdu jako zázrak (angl. miracle).

Týden v  Sitge, kde se soutěž konala, 
však nebyl pro dívky vůbec odpočin-
kový. V rámci soutěže se konaly taneční 
workshopy vedené lektory z  celého 
světa, které jsme si nenechaly ujít. Měly 
jsme tak možnost poznat nové styly 
tance i  způsoby výuky – a  já jsem byla 
neskutečně hrdá na své tanečnice, že se 

mezi světovou konkurenci neztratily jak 
v  soutěžním poli, tak právě na těchto 
workshopech, kde pravidelně byly vybí-
rány do top skupiny. Moc mne těšil zá-
jem lektorů o to, odkud jsme a čím se za-
býváme, s  jazzovým choreografem a ta-
nečníkem Colinem Sinclairem z Londýna 
jsme měli možnost trénovat i  individu-
álně jako skupina a navázali jsme s ním 
spolupráci, po prázdninách by měl k nám 
přijet na workshopový víkend.

Mne i  tanečnice překvapila přátel-
ská atmosféra soutěže, po vystoupení za 
námi chodili tanečníci i diváci a přáli nám 
hodně štěstí.

Lehce hororový byl pouze návrat ze 
soutěže, kdy nám byl zrušen let, měli jsme 
být do těch následujících rozděleni do 3 
skupin, odvezli nás do hotelu 50 km od le-
tiště a ráno ve 3:30 nedorazila domluvená 
doprava.

I v tak vyhrocené situaci se potvrdilo 
pravidlo „Co tě nezabije, to tě posílí“. 
Náš posílený tým poté čekaly zaslou-
žené prázdniny a  na konci července již 
první tanečnice odstartovaly výjezdy na 
workshopy, aby zde načerpaly zkušenosti 
pro další soutěžní sezónu.

Andrea Burešová
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inzerce

POZVÁNKY KLUBU 
ČESKÝCH TURISTŮ
Kalendář veřejných turistických akcí 
v srpnu
04. 08. Mezi Střelou a  Berounkou: 
 Kralovice – Kožlany – Krašov
11. 08. Chebsko: Kyselky mezi Plesnou 
 a Františkovými Lázněmi
18. 08. Krušné hory: Okolím Vejprt mezi 
 Bärensteinem a  Přísečnickou 
 přehradou
25. 08. Krušné hory: Hora sv. Šebestiána – 
 Německým Krušnohořím
01. 09. VÚ Boletice: Želnavská hornatina – 
 Kolem Knížecího stolce
Bližší informace jsou 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

František Wohlmuth
předseda KČT Slovan Karlovy Vary
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LETNÍ SETKÁNÍ 
KRAJKÁŘEK
Když se řekne Krušné hory, vybaví se nám 
nejčastěji těžba rud. Její postupný po-
kles však způsobil značný odliv obyvatel 
a ti, kteří zde zůstali, museli hledat nové 
způsoby obživy. A tak se v Krušných ho-
rách začala rozvíjet nejrůznější řemesla 
a ruční práce jako tkalcovství, výroba lžic, 
rukavičkářství a také paličkování.

Paličkování se poprvé objevilo v  16. 
století v Annabergu, kde se o  jeho roz-
šíření zasloužila podnikatelka Barbara 
Uthmann. Nejenže sama paličkovala, 
ale tomuto řemeslu rovněž vyučovala. 
Brzy se paličkování krajek natolik roz-
šířilo, že překročilo hranice i k nám, na 
českou stranu Krušných hor. Již v 16. sto-
letí vzrostl počet paličkářek na 100 000 
a nadále narůstal. Mezi významná cen-
tra patřily Vejprty, Jáchymov, Přebuz, Ne-
jdek a další. Výrobu paličkovaných krajek 
podporovala i Marie Terezie.

Zlom přišel se strojovou výrobou. Pa-
ličkování kvůli ní značně utrpělo, ruční 
práce byla nahrazena rychlejší a levnější 
technologií. Na paličkování se pomalu 
a jistě začalo zapomínat… Přesto nezmi-
zelo úplně. Na půdách starých chalup 
byly pod nánosem prachu znovu obje-
veny staré herdule, paličky z třešňového 
dřeva a nitě. A tak bylo toto řemeslo opět 
probuzeno k životu. Již ne jako zdroj ob-

inzerce

V  Damicích pro 
zahradu, později 
stavební parcely.
Cena za m2 499 Kč.

Kontak t :  Jana  S t ře lbo vá 
Telefon:  +420 731 184 241

P O Z E M K Y 
K PRODEJI

PODZIMNÍ AKCE 
OSTROVSKÉHO SVAZU 
DIABETIKŮ
Výbor Svazu diabetiků, pobočného spolku 
Ostrov přichystal pro diabetiky a širokou 
veřejnost tyto akce:
2. 10. Zájezd do muzea v  Kyselce, 
 odjezd od kanceláře svazu ve 
 13:00, cena 150 Kč
9. 11. Hudební odpoledne v  restauraci 
 Kozlovna – Placka od 14:00, 
 vstupné 50 Kč
14. 11. Pochod proti diabetu – sraz na 
 náměstí u  hodin v  Ostrově ve 
 13:00. Směr akce – Klášterní areál
Přihlásit se můžete v  kanceláři svazu ve 
dnech a hodinách pro veřejnost. Pokud se 
rozhodnete později, můžete přijít přímo na 
akci. Nemůžeme ale zaručit, že ještě budou 
volná místa. Na pochod se samozřejmě pře-
dem přihlašovat nemusíte. Těšíme se na vás.

Judita Ilková, předsedkyně SD, 
pobočného spolku Ostrov

živy, ale zejména jako záliba přinášející 
radost.

V Karlových Varech a okolí se pravi-
delně schází zhruba stovka paličkářek, 
které se dnes již vzácné řemeslo snaží 
udržet a přilákat další zručné nadšence. 
Každý měsíc usedají k herdulím v prosto-
rách Domu dětí a mládeže Karlovy Vary. 
Své příští setkání se rozhodly uspořádat 
v ostrovském domu kultury.

Srdečně Vás zveme na setkání v  so-
botu 11. srpna od 10:00 do 15:00 hodin 
v klubovně č. 108 Domu kultury Ostrov. 
Ukázku řemesel navíc doplní i  výstava 
výrobků. Těšíme se na Vás!

Lýdie Lichtenbergová
Jana Dvořáková
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STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chle
bře
evně

tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940

OPEN AIR MUZIKANTSKÉ POZDNÍ ODPOLEDNE
Srdečně zveme všechny příznivce dobré 
muziky a všech lahodných nápojů, a to 
na ojedinělou vzpomínkovou akci, která 
se koná dne 11. srpna od 16:00 v maleb-
ném prostředí mezi domy, v  areálu Re-
staurace Atlantis v Ostrově.

Tradiční, výjimečná akce je věnována 
všem muzikantům, kamarádům a přáte-
lům, kteří již nemají možnost rozdávat 
radost na tomto pozemském světě.

Letos se můžete těšit na kapely
• PAST (Horokofolk Pzeň)
• MUZIKA OBČAS (Bleuegrass 

Klášterec nad Ohří)
• MIROSLAV KUČERA (Folkrok 

Karlovy Vary)
• 4R (Country a zpěvná muzika Ostrov)
• LAZARETH (Rock Ostrov)

Chtěli bychom touto cestou poděko-
vat městu Ostrov za poskytnutý spon-

zorský příspěvek, bez kterého by tato 
akce byla jen stěží realizovatelná a také 
majitelům hospůdky Atlantis za poskyt-
nuté prostory a  spoluobčanům kolem 
konání akce, za pochopení a  strádání 
klidem.

Všechny Vás srdečně zveme – zaví-
tejte, budeme se těšit, protože bez Vás, 
by to nebylo ono.

Pořádající kapela 4R z Ostrova

chráněná dílna – tým milých lidí
Vás zve mezi sebe!

NABÍZÍME PRÁCI ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÝM / ZNEVÝHODNĚNÝM
Do provozovny v Ostrově hledáme nové
spolupracovníky

Nabízíme:
• stabilní zaměstnání
• čestné jednání
• hlavní pracovní poměr
• individuální přístup
• pět týdnů dovolené
• nástupní plat 7 000 Kč / 4 hod. směny

Telefon: +420 601 309 262
E–mail: klara.palousova@filipakv.cz

inzerce
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POHLED DO HISTORIE

PRŮBĚH SRPNOVÉ OKUPACE 1968 V OSTROVĚ
V tomto roce je tomu právě 50 let, kdy 
v  noci z  20. na 21.  srpna překročila voj-
ska Varšavské smlouvy (SSSR, NDR, Pol-
ska, Maďarska a Bulharska) hranice Čes-
koslovenska, aby zde potlačila údajnou 

„kontrarevoluci“. Nahlédněme krátce díky 
záznamům v kronice města do průběhu 
okupace našeho města.

21. srpna 1968
00.30 hod. obdržel náčelník štábu os-

trovské posádky informaci o překročení 
cizích vojsk státní hranice. Zároveň obdr-
žel rozkaz neklást sovětským jednotkám 
odpor a poskytnout sovětským vojskům 
materiální pomoc.

01.00 hod. první okupační jednotky 
dorazily do Ostrova. Souvislý proud vět-
šinou tankových kolon ustal před 7. ho-
dinou ranní. Další okupační jednotky, 
zásobovací a  technické projížděli po Já-
chymovské ulici směrem na Karlovy Vary 
po celý den.

01.45 hod. ke kasárnám v Ostrově do-
razilo vozidlo GAZ. Ve voze přijel pplk. 
sovětské armády Krasinskij a čtyři vojáci.

02.15 hod. velitel posádky pplk. 
Drexler toho času na dovolené je tele-
fonicky informován o  událostech. Bě-
hem krátké chvíle je dopraven na útvar. 
Do kasáren byl dále povolán i tajemník 
MěstNV (městský národní výbor) Štefan 
Harakal, velitel Lidových milicí a  před-
seda MV KSČ Václav Hanzl. Krasinskij 
informoval přítomné, že je jmenován ve-
litelem města a s vojskem přijel, aby po-
tlačil kontrarevoluci. Vyzval přítomné, 

aby ve městě nedocházelo k provokacím, 
které by měli za následek prolití krve.

05.00 hod. krátce po páté hodině ranní 
zahájila rada města mimořádné jednání.

06.00 hod. rada města vydává provo-
lání k občanům města, ve kterém občany 
vyzývá „k zachování naprostého klidu, roz-
vahy a  vystříhání se jakéhokoliv počinu, 
který by mohl zavdat příčinu zákroku vo-
jenských jednotek Varšavské smlouvy“.

07.30 hod. Před schodištěm domu kul-
tury je Junior klubem organizována první 
podpisová akce proti vstupu pěti armád 
na naše území. Ve stejnou chvíli zachytil 
fotograf do příkopu zapadlý sovětský tank 
u zahradnictví na Jáchymovské ulici.

Již od ranních hodin se před obchody 
s potravinami tvořili fronty. Začala nákupní 
horečka, která byla zesílena ještě zpoždě-
nou dodávkou mléka a chleba. Byl vydán 
zákaz prodeje alkoholických nápojů.

09.00 hod. rada MěstNV projednala 
a schválila text prohlášení adresovaného 
vládě ČSSR a ÚV KSČ v Praze. Text byl os-
trovskou poštou zpracován v 09.30 hod. 
ale odeslán již nebyl, neboť provoz dálno-
pisu byl přerušen.

10.00 hod. také MěstNV začal organi-
zovat podpisové akce. Stolky s  podpiso-
vými archy byly rozmístěny asi na devíti 
místech ve městě.

12.00 hod. městem zní tovární sirény 
oznamující začátek dvouminutové pro-
testní stávky.

Kolem 16:00 hod. se shromáždilo 40 až 
50 lidí u kasáren a dožadovali se vysvětlení 
proč jsou sovětská vojska v republice.

19.30 hod. společné jednán MV KSČ 
a rady MěstNV. Na závěr jednání vydáno 

„Provolání“, ve kterém se téměř všichni pří-
tomní podpisem přihlásili k politice a sta-
noviskům československé vlády a ÚV KSČ 
(Ústřední výbor Komunistické strany Čes-
koslovenska).

Během celého dne se lidé snažili vysvět-
lovat příchozím vojákům cizích států, že 
u  nás žádná kontrarevoluce neprobíhá. 
Protesty proti okupaci probíhaly nejen 
21. srpna, ale i v následujících dnech. Po-
kračovaly podpisové akce. Šířily se proti-
sovětské letáky a mnohé výlohy a budovy 
zdobily protiokupační nápisy. Různá hesla 
byla i  na silnicích, chodnících, automo-
bilech. Odstraňovaly se uliční cedule. Na 
vjezdu do města se objevilo označení Ma-
riánské Lázně. Srpnový omezený celostátní 
tisk nahradilo zvláštní vydání Ostrovského 
zpravodaje. Přestože protesty proti oku-
paci probíhaly jen mírumilovnou formou, 
ozývala se i v Ostrově v nočních hodinách 
střelba, naštěstí jen do vzduchu. Mnohem 
hůře dopadl cizími vojsky rozstřílený vysí-
lač na Klínovci. Poškozen byl také silniční 
most na Moříčov, který nevydržel váhu 
okupačních tanků. Protesty nepomohly 

– ač nevítána vydržela sovětská vojska 
v Československu až do června 1991.

Josef Macke, Ostrov
Foto: kronika města

V textu jsou použity zkratky:
SSSR / Svaz sovětských socialistických republik
NDR / Německá demokratická republika
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POHLED DO HISTORIE

KNĚŽSKÝ TÝM A BEZPEČNOSTNÍ SBORY MĚSTA REMIZOVALY 
V CHARITATIVNÍM FOTBALOVÉM UTKÁNÍ
19. června se na fotbalovém hřišti FK Ost-
rov utkaly zdánlivě nesourodé týmy. Jejich 
společné úsilí přineslo nejen příjemnou 
atmosféru, ale také potřebné peníze pro 
Oblastní charitu Ostrov – dům pokojného 
stáří v Ostrově.

Cílem fotbalového zápasu nebyla jedno-
značně výhra, proto nebylo ani na jednom 
ze zúčastněných znát zklamání nad výsled-
kem 5:5. „Kněžský tým nás opravdu překva-
pil, hrál moc dobře,“ komentoval kvalitu hry 
soupeře velitel Městské policie Ostrov Ladi-
slav Martínek.

Slavnostní výkop provedl emeritní 
biskup plzeňský František Radkovský 
společně s  veliteli ostrovských bezpeč-
nostních sborů (policejní, hasičský a vě-
zeňská služba)  – podíleli se například: 
Martin Filip, Ladislav Martínek, Josef 
Černý či Pavel Zange.

„Oceňuji sportovní zápal pro dobrou 
věc,“ hodnotil přístup hráčů starosta Josef 
Železný a dodal: „Navíc to nejsou hráči do 
21 let, zaslouží si náš obdiv.“

Fandit přišli klienti seniorského do-
mova i další návštěvníci. Celkem se vybralo 
20 980 korun.

„Za vybrané peníze jsme samozřejmě 
rádi, moc děkujeme a  použijeme je na 
zlepšení vybavení pro naše klienty,“ uvedl 
ředitel Oblastní charity Ostrov Tomáš Fexa 
s tím, že velký dík patří všem zúčastněným 
a také městu Ostrov za podporu.

red

Foto: Michal Ševčík

SPORT

Foto: Josef Václav Petr Nečas Foto: Josef Václav Petr Nečas

Foto: Josef Václav Petr Nečas Foto: Josef Václav Petr Nečas
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HYDE PARK

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych touto cestou poděkovala 
Radce Kubíkové, která tento školní rok 
vedla v  MDDM (Ekocentrum) kroužek 
Badatel. Celý rok vymýšlela pro děti 
různé akce, ale poslední akce neměla 
chybu. Paní magistra vymyslela pro naše 
dětičky jako vyvrcholení badatelské čin-
nosti přespání v  Ekocentru. Děti si vy-
zkoušely mj. „Bobříka odvahy“, opékaly 
buřty, udělaly si společnou snídani a jiné. 
V sobotu, když jsme si v poledne pro děti 
přišli, tak bylo vidět, že děti byly opravdu 
nadšené! Za všechny rodiče paní magis-
tře ještě jednou děkuji!!!

Eva Urbanová

Chtěl bych touto cestou poděkovat panu 
primáři Stanislavu Kubínovi z chirurgic-
kého oddělení ostrovské nemocnice za 
provedenou operaci a  sestřičkám z  té-
hož oddělení za péči, kterou mi po dobu 
mého pobytu věnovaly.

Miroslav Eret, Ostrov

Témuž oddělení děkuji za péči také.
Marek Bednář, Mariánské Lázně

ZRUŠENÍ PODZIMNÍHO 
BLOKOVÉHOČIŠTĚNÍ
Rada města Ostrov na svém jednání 
25. června 2018 rozhodla usnesením 578/18 
o zrušení podzimního blokového čištění.

Ke zrušení došlo poté, kdy bylo vyhod-
noceno jako neefektivní, neřešilo odstra-
nění spadaného listí, pro které bylo pů-
vodně sjednáno.

Čistota města bude nadále řešena násle-
dujícími pracemi:

• průběžné strojní čištění komunikací 
a chodníků,

• čištění kanalizačních vpustí,
• úklid zelených ploch od listí bude pro-

váděn dodavatelskou firmou při sečích 
průběžně.

redakce s použitím zdroje: 
odbor správy majetku města 

MÚ Ostrov

Vážení spoluobčané,
na jednání Zastupitelstva města Ostrov 
13. června 2018 jsem byla nevybíravým způ-
sobem slovně napadena a veřejně urážena 
zastupitelkou Pavlínou Liškovou.

Neumím si vystoupení paní Liškové 
na veřejném jednání vysvětlit jinak, než 
že šlo o reakci na úspěšné spuštění služby 
Senior expres, kterému se snažila aktivně 
bránit. Je mi líto, že zastupitelka města 
je schopna v  rámci oficiálního jednání 
nejvyššího orgánu města použít urážky 

a vulgární slova s tím, že jsem je údajně 
měla pronést já.

Bohužel nejde o  první urážku, již té-
měř rok a půl čelím já a někteří další ko-
legové zastupitelé neustálému napadání, 
lžím, pomluvám a urážkám na veřejnosti 
a především na několika Facebookových 
profilech právě ze strany výše zmiňované 
kolegyně  – političky. Výrazy, jimiž jsme 
častováni, jsou nepublikovatelné!

Vzhledem ke všem velmi urážlivým slov-
ním napadáním musím zaujmout k těmto 

incidentům jasný postoj a reagovat na ně. 
Po konzultaci a zralém uvážení mi nezbylo 
nic jiného, než předat podklady mojí právní 
zástupkyni k podniknutí dalších právních 
kroků.

Vzhledem k tomu, že mě práce zastu-
pitelky zejména v sociální oblasti naplňuje 
a považuji ji za užitečnou, budu se jí dále 
věnovat a  nebudu již více vyřčená i  na-
psaná nedůstojná vyjádření komentovat.

Ilona Leupold, 
2. místostarostka města Ostrov

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ

ČISTOTA VE MĚSTĚ

PODĚKOVÁNÍ

INZERCE

Od podzimních měsíců minulého roku 
jsem vedl korespondenci s  vedením 
města a  vedením Městské policie Ost-
rov kvůli neomalenosti jednoho ze sou-
sedů širšího okolí mého bydliště, který 
postupně plnil, a místy stále ještě stále 
blokuje parkovací místa ve městě auto-
mobily z dovozu. Většinou jde na první 
pohled o vozy dosti pochybné technické 
kvality, zřejmě „zachráněné“ z  vrako-
višť. Údajně jich takto po městě bylo za-
parkováno i několik desítek a mě, zcela 
upřímně, zlobilo, že často nebylo možné 
v ulici ani zaparkovat. V Lipové ulici tak 
stálo červené Audi bez SPZ více, než 7 
měsíců a hned za ním bílé kombi Peugeot. 
O Krušnohorské ulici ani nemluvě… Ač-
koliv jsem se po celé problematice pídil 
a věděl jsem, že řešení není nijak jedno-
duché, reagoval jsem poměrně rozzlo-
beně a pana starostu i městskou policii 
opakovaně e-mailem nebo i telefonicky 
kontaktoval. Tím spíše, když se situace 

pohnula a  auta přičiněním zmíněných 
orgánů začala mizet, cítím morální po-
vinnost reagovat i pozitivně a všem také 
poděkovat.

Chápu, že automobilů v dnešní době 
neustále přibývá a  jejich parkování lec-
kde představuje problém, ale stále ještě 
máme prostor, aniž by bylo třeba ukuso-
vat trávníky nebo městskou zeleň. V kraj-
ním případě lze asi aplikovat i  vyzna-
čení referentských zón nebo předplatné 
(osobně jsem ochoten si za stání ročně 
platit), ale někdy postačí trocha ohle-
duplnosti a když už někdo chce s dovo-
zovými automobily podnikat, ať si pak 
také zajistí prostor pro jejich ukládání. 
A pokud dotyčný přirozené sebereflexe 
a  ohleduplnosti není schopen a  pova-
žuje za přirozené, že na úkor ostatních 
lze zneužít městské pozemky k parkování, 
pak jsem rád, že je zde ochota s tím něco 
udělat.

Martin Chochel

PROSTOR PRO VAŠE NÁZORYHYDE PARK
Příspěvky v této rubrice jsou zveřejněny v originální podobě.
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KŘÍŽOVKA

inzerce

TAJENKA KŘÍŽOVKY 
O CENY
Vážení čtenáři,
správné znění tajenky křížovky z minulého 
čísla je ČAS VOLNA ČAS DOVOLENÝCH. 
Z  úspěšných luštitelů byl vylosován pan 
Robert Jančík, který obdrží dvě volné vstu-
penky do letního kina na některou ze srp-
nových projekcí. Srdečně gratulujeme.

Tajenku křížovky z  tohoto čísla 
zašlete nejpozději do 9.  srpna na: 
mesicnik@ostrov.cz případně doručte 
do podatelny MěÚ Ostrov, Jáchymovská 
1 v  zalepené obálce, označené „Ostrov-
ský měsíčník“. Vždy prosím uveďte celé 
své jméno a  kontakt na vás. Ze správ-
ných odpovědí opět vylosujeme vý-
herce, který získá vstupenky na některou 
z kulturních akcí Domu kultury Ostrov. 
Jméno výherce zveřejníme v Ostrovském 
měsíčníku. Redakce měsíčníku Vám dě-
kuje za zájem o křížovku a přeje příjemné 
chvíle při luštění.

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

inzerce

PRODEJ SLEPIČEK

PRODEJ: 25. SRPNA 2018
OSTROV – u čerp. st. 
BENZINA v 16.00 hod.

Červený Hrádek prodává slepičky typu 
Tetra hnědá a Dominant ve všech 
barvách a slepičky Green Shell – typu 
Arakauna. Stáří 14–19 týdnů. Cena 
159–195 Kč/ks

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




