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INFORMACE O VYDÁNÍ

Ostrovský měsíčník vydává město Ostrov
se sídlem Městský úřad Ostrov, Jáchymovská 1, 
363 01 Ostrov, IČ: 00254843, v nákladu 8700 ks 
měsíčně. Vydáno dne 1. 6. 2019.

Měsíčník je zdarma dodáván do každé 
domácnosti v Ostrově. Žádáme čtenáře, 
kteří nedostanou měsíčník na svou adresu do 
5. dne v měsíci, aby to neprodleně oznámili 
na: mesicnik@ostrov.cz, případně písemně 
v Infocentru DK Ostrov, Mírové náměstí 733, 
v obálce označené „Ostrovský měsíčník“. Vždy je 
třeba uvést i adresu svého bydliště.

TERMÍN UZÁVĚRKY
Uzávěrka pro příspěvky a objednávky inzerce
do červencového čísla je 5. června. 
Příspěvky doručené po tomto datu budou 
zveřejněny jen ve výjimečných případech.

ZASÍLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ
Příspěvky do měsíčníku nám můžete zaslat na 
adresu: mesicnik@ostrov.cz, případně donést 
osobně do Infocentra Domu kultury Ostrov.

PRO INZERENTY
Objednávky inzerce zasílejte na adresu 
inzerce@ostrovskymesicnik.cz

Odpovědná osoba: Miroslav Očenášek

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.

Redakční rada (A ‑Z): Lenka Bardová,
Lada Bláhová, Eliška Failová, Zuzana Janecká, 
Josef Macke, Jana Múčková

Kontakt pro distribuci: 
distribuce@ostrovskymesicnik.cz

Grafická úprava programových stránek Domu 
kultury Ostrov: pracovníci DK

Registrační značka: MK ČR E 16035
Ostrovský měsíčník je periodický tisk územního 
samosprávního celku.

Webové stránky: 
www.ostrovskymesicnik.cz
Aktuální vydání OM v elektronické podobě je 
na těchto stránkách vždy nejpozději do 1. dne 
příslušného měsíce.

Fotografie na titulní straně:
Ilustrační foto červnových plodů.
Archiv OM

OZVĚNY DNE SE STAROSTOU
Minulý měsíc se konal druhý Den se 
starostou. Byl jsem mile překvapen, jaký 
zájem tato akce vyvolala. Celkem přišlo 
12 lidí, z  nichž každého něco trápilo, 
nebo se přišli zeptat na některé věci, 
které se ve městě chystají. Některé do-
tazy se týkaly provozu MHD, kde vadilo 
přestupování na náměstí, také se obje-
vil dotaz na odkanalizování Květnové, 
kterou připravuje Vodohospodářské 
sdružení. Občany ve městě také trápí 
rozbité chodníky, které se postupně 
snažíme opravovat. Stranou pozornosti 
však nebyla ani zeleň. Konkrétní dotaz 
byl na to, zda se myslí na výsadbu ze-
leně u budoucích parkovacích stání na 
Jáchymovské ulici. Občany z 13. etapy 
také zajímal projekt výstavby nového 
bytového domu ve Vančurově ulici. 
Nejvíc však občany trápí bezpečnost ve 
městě, a to nejen na Mírovém náměstí, 
ale i v dalších lokalitách. S tím souvisí 
i  vyplácení tzv. doplatků na bydlení, 
které zapříčiňují koncentraci nepřizpů-
sobivých lidí, z nichž mnoho ani nepo-
chází z Ostrova, do určitých městských 

částí. S tím se chceme vypořádat. Pře-
devším tím, že opatřením obecné po-
vahy nedovolíme vyplácení doplatků 
v těchto problémových lokalitách, ale 
také zvýšenou činností policie a  pre-
ventistů kriminality. Zájem všech ob-
čanů mě velmi potěšil a samozřejmě, že 
se starostenskými dny budeme pokra-
čovat každý měsíc, v červnu to bude 
středa 12. 6.

Jan Bureš,
starosta města

MĚSTSKOU HROMADNOU DOPRAVU 
V OSTROVĚ BUDE I NADÁLE ZAJIŠŤOVAT 
DOPRAVNÍ PODNIK KARLOVY VARY
Na dubnovém zasedání rady města 
jsme doporučili zastupitelstvu, aby 
město uzavřelo na 10 let smlouvu na 
provoz MHD. Tím, kdo by měl po toto 
období v  Ostrově městskou hromad-
nou dopravu zajišťovat, by měl být 
Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., 
což je dopravní společnost vlastněná 
městem Karlovy Vary. S touto firmou 
máme dobré zkušenosti, rychle nám 
pomohla, když nám Dopravní podnik 
Ostrov oznámil, že od dalšího dne ne-
bude jezdit. Dle primárního práva EU 
byl záměr včas a na potřebnou dobu 

zveřejněn ve Věstníku Evropské unie 
a dle sekundárního práva též na úřed-
ních deskách města. A tak jsme využili 
možnosti dané zákonem a dohodli jsme 
se s touto firmou přímo za stejné ceny, 
jako dosud. Navíc se nám podařilo vy-
jednat, že budeme mít v autobusech 
zdarma reklamu, a to nejen v autobu-
sech městské dopravy, ale i na spojích, 
které Ostrovem projíždějí. Také bu-
deme mít zdarma na jeden měsíc v roce 
polep jednoho autobusu na zadní části. 
Toho chceme využít především pro pro-
pagaci festivalu Oty Hofmana. Odbor 
dopravně-správní také provedl analýzu 
vytíženosti jednotlivých spojů a navrhl 
úpravu jízdních řádů. Ukázalo se, že po 
zavedení služby Senior expres obsazení 
některých spojů pokleslo na minimum. 
Zrušili jsme i přestupování na náměstí. 
Tím bychom se měli dostat na úsporu 
větší než dva miliony korun. Jízdní řády 
samozřejmě nejsou neměnné, můžeme 
kdykoli přidat další spoje.

Ing. Jan Bureš,
starosta města
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DEN PRO OSTROV A JEHO PARTNERSKÁ MĚSTA
Městská slavnost „Den pro Ostrov“ je již několik let pevnou součástí ostrovského 
kulturního kalendáře. V letošním roce se uskuteční v sobotu 15. června a stane se 
příležitostí pro jednu oslavu a dvě vernisáže.
10 let partnerství měst Ostrov 
a Wunsiedel
Mezinárodní partnerství měst je ide-
ální způsob, jak odstranit bariéry mezi 
národy, jak rozšířit obzory zejména 
mladé generace a  nakonec proměnit 
sousedství v přátelství. V letošním roce 
uplyne 10 let od podpisu partnerské 
smlouvy mezi Ostrovem a bavorským 
Wunsiedlem, kterou tehdy podepsali 
starostové Jan Bureš a Karl-Willi Beck. 
Oba pánové se opět setkají v sobotu 
15. června v 10.00 hod. a podepíší pa-
mětní list, čímž vyjádří svoji podporu 
další spolupráci obou měst např. v ob-
lasti školství nebo kultury. Účast na akci 
potvrdily také delegace partnerského 
města Rastatt a  projektových part-
nerů  – měst Kurort Oberwiesenthal 
a Schwarzenberg.

Vernisáž expozice ostrovského 
porcelánu ve dvoraně zámku
Dalším bodem oficiálního program 
Dne pro Ostrov je otevření výstavy 

„Historický ostrovský porcelán“, která 
v jiné podobě byla dosud vystavována 
na 2. kúru klášterního kostela. Ostrov-
ský porcelán je známý pod původním 
označením „Schlackenwerther Por-
zellan“, od roku 1926 pod značkou 
PULS (Pfeiffer und Löwenstein Schlac-
kenwerth) a dnes představuje již zcela 
uzavřenou produkci. Výroba skončila 
těsně po druhé světové válce a nebyla 
již nikdy obnovena. V  90. letech 20. 

století začalo město Ostrov s pomocí 
Spolku přátel města Ostrova a Zdeňky 
Čepelákové shromažďovat dnes již roz-
sáhlou sbírku ostrovského porcelánu, 
která v  současnosti obsahuje na 700 
kusů předmětů. V expozici si můžete 
prohlédnout skutečně exkluzivní por-
celán, neboť porcelánka v  1. pol. 20. 
století patřila k nejlepším porcelánkám 
západního Krušnohoří vedle Horního 
Slavkova, Březové u  Karlových Varů 
a Lokte.

Vernisáž rozšířené výstavy 
Šlikové a mincování v expozici na 
půdě zámku
Odpoledne v  15.00 hod. si přijdou 
na své milovníci 17. století. Výstava 

„Schlikové a  mincování“ bude rozší-
řena o  další artefakty vážící se k  os-
trovskému rodáku Jáchymu Ond-
řeji Schlikovi. Uvidí svatební pohár, 
který věnovala Marie z  Redernu, ro-
zená Schliková, sestřenice Jáchyma O. 
Schlika, k jeho třetí svatbě s Urschulou 
Sofií von Oppensdorf. Kromě poháru 
jsou to portréty jeho rodičů, faksimile 
listin – Majestát Rudolfa II. Habsbur-
ského nebo listina, ve které císař Zik-
mund v  roce 1434 zastavuje zámek, 
město i panství Loket a město Ostrov 
Kašparovi Schlikovi a  jeho dědicům. 
Kromě uvedených předmětů bude 
moci návštěvník shlédnout údajný 
popravčí meč kata Mydláře ze 17. sto-
letí a další nové artefakty.

Pro širokou veřejnost, včetně rodin 
s  dětmi, je připraven bohatý odpole-
dní program, který bude situován do 
zámecké zahrady. Kromě přehlídky os-
trovského domu dětí a mládeže se mů-
žete těšit na hudební a taneční vystou-
pení z partnerského města Wunsiedelu 
a  Schwarzenbergu. Připraveny jsou 
divadelní pohádky pro děti, malování 
obrazů pískem a mj. také prezentace 
nového ostrovského pivovaru Rudohor. 
Podvečer bude patřit lidové a dechové 
hudbě, kdy milovníci tance mohou vy-
užít taneční parket v  improvizované 

„Sametové kavárničce“ u  knihovny. 
V 19.30 hod. na hlavním podiu začne 
„KONCERT V  BARVÁCH SEMAFORU“ 
a samotné finále programu vypukne ve 
21.00 hod., kdy na hlavním podiu vy-
stoupí legendární skupina 90. let „LU-
NETIC“. Celý večer zakončí ve 21.45 ob-
líbený ohňostroj.

Podrobné informace najdete na 
programovém plakátu v  tomto čísle 
Ostrovského měsíčníku nebo na webu 
www.icostrov.cz/den-pro-ostrov.

Ing. Marek Poledníček,
místostarosta města

HELP FINANCIAL s.r.o.

  Volejte obchodního zástupce

Mobil: 727 895 461

Půjčíme Vám
od 5 do 50.000,- Kč

INZERCE
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VZNIK BEZDOPLATKOVÝCH ZÓN NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA
Město Ostrov vyhlásilo jako další 
z  měst regionu na svém území 
takzvané bezdoplatkové zóny. Ve spo-
lupráci s  Policií České republiky, ob-
vodním oddělením Ostrov a  s  Měst-
skou policií Ostrov bylo po důkladné 
analýze vytipováno několik problé-
mových lokalit se zvýšeným výskytem 
případů narušování veřejného po-
řádku a občanského soužití. Z těchto 
lokalit byl v průběhu minulého roku 
zaznamenán velký počet přijatých 
oznámení od občanů, kteří zde ztrácejí 
pocit bezpečí a místům se raději vyhý-
bají. Jedná se především o části města 
s  větší koncentrací obyvatel ohrože-
ných chudobou a  nezaměstnaností, 
jmenovitě o  oblast sídliště zvaného 
Papouškárna v západní části Nového 
města a dále pak o lokalitu vymezenou 
ulicemi Krušnohorská, Odborů a Hor-
nická či okolí objektu čp. 1207.

Městská policie zde eviduje zvýšený 
počet přestupků, násilných a majetko-
vých trestných činů, výskyt sociálně 
patologických jevů, které ohrožují na-
příklad děti, či větší počet osob pod vli-
vem návykových látek apod. Ke zlep-

šení bezpečnostní situace ve vybra-
ných lokalitách (graficky vyznačených 
v  příloze) přistoupilo Město Ostrov 
k vyhlášení bezdoplatkových zón a ná-
sledně k zastavení vyplácení doplatků 
na bydlení všem nově se přistěhova-
vším obyvatelům. Tito mají možnost, 
po splnění základních podmínek (ná-
jemní smlouva a trvalý pobyt), žádat 
na úřadu práce o přiznání jiné dávky, 
tj. příspěvku na bydlení. Stávajících 
nájemníků v bezdoplatkových zónách 
se opatření nedotkne. Těm, kterým je 
doposud vyplácen doplatek na byd-
lení, bude tento vyplácen i nadále, a to 
i po nabytí účinnosti opatření.

Opatření se tak dotkne výlučně 
občanů, kteří nově zažádají u úřadu 
práce o  doplatek na bydlení a  kteří 
doloží nájemní či ubytovací smlouvu 
k prostorám v objektu nacházejícím 
se ve vyhlášené bezdoplatkové zóně. 
Cílem vyhlášení bezdoplatkových zón 
je zejména zamezení obchodu s chu-
dobou spojeného s  nárůstem krimi-
nality. S ohledem na aktuální legisla-
tivu se jedná o jediný funkční model 
v boji proti spekulantům, kteří skupují 

byty a  do nich následně sestěhová-
vají sociálně slabé občany z různých 
koutů republiky bez jakékoliv vazby 
na region. Opatření rovněž zamezí 
nežádoucí migraci těchto lidí v rámci 
města, což dosud bránilo smysluplné 
sociální práci. Bez podobné vyhlášky 
má město svázané ruce a  je proti ta-
kovým praktikám na svém území zcela 
bezzubé. Pozitivní zkušenosti ostat-
ních měst v Karlovarském kraji, která 
se již pro zřízení bezdoplatkových zón 
v minulosti rozhodla, přivedly vedení 
města k zavedení tohoto opatření také 
na území Ostrova.

V  Sokolově, Aši a  Chodově vedl 
tento krok k uklidnění napjaté situace 
ve vybraných lokalitách. S ohledem na 
skutečnost, že situace v Ostrově není 
zatím nijak dramatická, jako v někte-
rých dalších městech České republiky, 
má opatření především preventivní 
charakter do budoucna. Opatření 
obecné povahy nabylo účinnosti pat-
náctým dnem po dni vyvěšení veřejné 
vyhlášky, tj. k 10.5.2019.

Ing. Jitka Samáková,
místostarostka města
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SENIORSKÁ OBÁLKA PRO OSTROVSKÉ SENIORY
Také pro seniory z  Ostrova bude do-
stupná „Seniorská obálka“, která má 
usnadnit řešení v situaci tísně a ohrožení 
zdraví nebo života. Jde o kartu, ve které 
senioři (i  za pomoci příbuzných nebo 
svého praktického lékaře) vyplní základní 
údaje o svých nemocech, alergiích, lécích 
(včetně dávkování) a  kontakty na své 
blízké osoby i praktického lékaře. Formu-
lář pomůže v případě zásahu záchranářů 
ke správnému rozhodnutí o závažnosti 
zdravotního stavu, optimální terapii na 
místě nebo nutnosti transportu do zdra-
votnického zařízení. Měl by být umístěn 
na viditelném místě v bytě (na dveřích 
lednice nebo vnitřní straně vchodových 
dveří) a  jeho obsah pravidelně aktuali-
zován. Seniorská obálka je výsledkem 
spolupráce odborníků z projektu Mini-
sterstva práce a sociálních věcí „Imple-
mentace politiky stárnutí na krajskou 
úroveň“, Krajského úřadu Karlovarského 
kraje, Zdravotnické záchranné služby 
Karlovarského kraje, p. o., dalších složek 

IZS v kraji a je hrazen z Operačního pro-
gramu Zaměstnanost. „Seniorská obálka 
zcela určitě brzy zdomácní zejména tam, 
kde žijí lidé osamoceně, napomůže v dů-
ležitých situacích, urychlí čas a rozhodo-
vání při záchraně života,“ uvádí Bc. Milo-
slav Čermák z MPSV, krajský koordinátor 
projektu „Implementace politiky stárnutí 
na krajskou úroveň“. Odkaz na více infor-
mací o Seniorské obálce a tiskopis Seni-
orské obálky s pravidly pro jeho vyplnění 
najdete ke stažení na webových strán-
kách města www.ostrov.cz – TÉMATA – 
ZDRAVOTNICTVÍ.

Seniorská obálka v papírové podobě 
bude zájemcům k dispozici na Odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví Městského 
úřadu Ostrov a  v  Informačním centru 
Domu kultury Ostrov. V  případě do-
tazů kontaktujte pracovnici MěÚ Ostrov 
paní Marii Marcinkovou, tel. 354 224 858, 
e-mail: mmarcinkova@ostrov.cz

Marie Marcinková,
OSVZ Ostrov

JAK FUNGUJE ASISTENČNÍ A TÍSŇOVÁ PÉČE 
ANDĚL NA DRÁTĚ?

„Anděl na drátě“ je nepřetržitá asistenční 
a  tísňová péče určena převážně senio-
rům a osobám se zdravotním postižením, 
u kterých je vyšší riziko pádu, náhlé nevol-
nosti, slabosti či kolapsu. Zdraví i život pak 
závisí na rychlém zajištění pomoci. Princip 
služby spočívá v tom, že klient má stále 
u sebe (na ruce) malé elektronické zaří-
zení – hodinky, náramek. Po jeho stisknutí 
se ozve hlas asistenta, který po vyhodno-
cení situace zvolí postup a formu pomoci. 
Profesionálně proškolený asistent zůstává 
s klientem v neustálé komunikaci až do 
úplného vyřešení celé situace.

Zařízení navíc samo dokáže rozpoznat 
a upozornit na nestandardní situace (ná-
hlý pád či déle trvající nehybnost), i když 
klient nestihne aktivovat tlačítko. Zároveň 
se lokalizuje (GPS/GSM) místo v jakém se 
klient nachází. Asistent i v těchto přípa-
dech volá na zařízení a ověřuje stav kli-
enta. Senior a jeho rodina tak mají jistotu, 
že se mu vždy dostane rychlé a optimální 
pomoci v  domácím i  venkovním pro-
středí. Uživatel tím získá větší sebedůvěru 
a nemusí se omezovat ve svých aktivitách 
a oblíbených činnostech kvůli obavám 
z nečekaných problémů.

Součástí služby je také non-stop linka 
pomoci a bezpečí pro seniory (pomoc při 

úzkostných a  tísnivých pocitech) a  po-
radna pro seniory (pomoc a rada před 
podvodnými praktikami podomních 
a telefonních prodejců, pomoc při řešení 
problémů v domácnosti). Další přidanou 
hodnotou je možnost přijímat hovory 
na zařízení od rodiny a přátel a zejména 
vlastní neomezené volání ze zařízení (od-
chozí hovory) na jakákoliv čísla v rámci 
veškerých států EU (vše v ceně služby). 
Klient tak nepotřebuje telefon a ušetří za 
kredit či paušál SIM karty.

Město Ostrov zjišťuje potenciální zá-
jem ze strany veřejnosti v případě, že by 
město zařízení uhradilo. To by bylo dle 
stanovených kritérií zájemci zapůjčeno, 
avšak měsíční poplatek ve výši 380 Kč by 
si klient hradil sám, nebo jeho rodina. Na 
úhradu měsíčního poplatku lze využít 
také příspěvek na péči.

V  případě zájmu kontaktujte Marii 
Marcinkovou, tel. 354 224 858, e-mail: 
mmarcinkova@ostrov.cz.

MěÚ Ostrov

SKLÁDKA NA KARLO‑
VARSKÉ ULICI ZMIZÍ DO 
KONCE ČERVNA
Jistě jste si všimli hromad hlíny a nejrůz-
nějšího stavebního materiálu, které již 
několik let hyzdí příjezd do Ostrova po 
Karlovarské silnici. Jedná se o tzv. výko-
pek, který vzniká při nejrůznějších sta-
vebních pracích, které ve městě probí-
hají. Vzhledem k tomu, že se jeho část 
dá ještě využít, shromažďovali jsme jej 
v tomto místě jako tzv. deponii. Protože 
nám ale záleží na tom, jak naše město vy-
padá, a vjezd chápeme jako první vizitku, 
rozhodli jsme se tento prostor uklidit 
a upravit. Celá akce by se měla uskutečnit 
v průběhu měsíce května. Část materi-
álu bude výhledově použita na výstavbu 
pumptrack dráhy, která vznikne v rámci 
revitalizace areálu bývalého vozového 
parku za klášterním areálem. Ve spojení 
s již stávajícím skateparkem zde pomalu 
vznikne atraktivní prostor pro alterna-
tivní volnočasové aktivity v našem městě.

Ing. Marek Poledníček,
místostarosta města

MĚSTO OSTROV MÁ 
NOVÉ LOGO
Významnou součástí propagace ka ždé 
společnosti a tedy i města je logo. Je to po-
kud možno unikátní vizuální prvek, který 
pomáhá rychleji si zapa matovat a identi-
fikovat značku, v na šem případě město. 
Funkci loga může do jisté míry suplovat 
historický znak města, ale v mnoha pří-
padech je to spíše nevhodné. Proto jsme 
vytvořili logo, které nenahrazuje histo-
rický znak, ale bude sloužit primárně pro 
potřeby cestovního ruchu. Použito bude 
zejména v inzerátech, propagač ních ma-
teriálech a  také na služeb ních autech 
města Ostrova. Autorem loga je agen-
tura Studio Fresh, s.r.o., se kterou město 
Ostrov již v minulosti úspěšně spolupra-
covalo. Realizační tým vybíral z několika 
návrhů zkušených grafiků. Do vlastního 
výběru byla zapojena také Propagační 
a kulturní komisí města. Finální podobu 
loga schválila rada města Ostrova. Věším, 
že se vám logo bude líbit a postupně jej 
přijmete za své.

Ing. Marek Poledníček
místostarosta města
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DŮM KULTURY OSTROV SE DOČKÁ NOVÝCH OKEN 
I OPRAVENÉ FASÁDY
Dlouhá řada oprav technického vyba-
vení kulturního domu, jako například 
topení, vzduchotechniky, divadelních 
a  promítacích technologií a  vybavení 
sálů, probíhá průběžně více jak dvě de-
sítky let. Dnes, po letech příprav, dochází 
konečně na výměnu oken a  celkovou 
opravu fasády budovy.

Známá dominanta ostrovského Mí-
rového náměstí se dočká zásadní opravy 
vnějšího pláště budovy. Práce jsou na-
plánovány na dva roky, kdy v první fázi 
budou vyměněna okna a v druhé pak 
bude opravena fasáda. Jednotlivé práce 
obnovy fasády budou upřesněny po pro-

vedení zkoušky stanoveného technolo-
gického postupu. Pozitivní je, že se mů-
žeme inspirovat aktuálními zkušenostmi 
z rekonstrukce obdobných budov v Ha-
vířově. Všechny práce budou probíhat 
pod bedlivým dohledem památkářů. 
Dům kultury Ostrov je totiž nejen stě-
žejní dominantou Mírového náměstí, 
ale také svým architektonickým výra-
zem a  monumentalitou patří k  výraz-
ným stavbám odrážejícím historii města 
Ostrova. Bez nadsázky je nejvýznamněj-
ším představitelem architektury padesá-
tých let 20. století v Československu. Tuto 
skutečnost potvrzuje mj. fakt, že se bu-

dova Domu kultury stala součástí video-
mapingu na budově Národního muzea 
v Praze v rámci oslavy 100. výročí zalo-
žení republiky.

Dne 2.  května  2019 bylo předáno 
staveniště vítězné firmě ROFIS, s.r.o., Ky-
sucké Nové Mesto, která zakázku vyhrála 
s nabídkovou cenou ve výši 23 323 960,00 
Kč vč. DPH. Termín dokončení je stano-
ven na 31. 8. 2020. Práce budou organi-
zovány tak, aby nebyly narušeny stěžejní 
akce Domu kultury, jako jsou například 
Dětský filmový a televizní festival Oty 
Hofmana, plesová, divadelní sezóna 
a další. K určitému omezení návštěvníků 
však zcela jistě dojde, proto prosíme 
o pochopení a shovívavost. Výsledkem 
bude dům kultury jako nový, který by-
chom do budoucna chtěli co nejvíce 
otevřít jak veřejnosti, tak i nejrůznějším 
zájmovým spolkům a skupinám, aby se 
stal středobodem veškerého kulturního 
a společenského života v Ostrově.

Ing. Marek Poledníček,
místostarosta města

MĚSTO OSTROV OCENILO SVÉ MIMOŘÁDNÉ OBČANY
Ve čtvrtek 25. dubna proběhlo ve dvo-
raně ostrovského zámku slavnostní 
předání ocenění Občan města roku 
2018, městské ceny Ď v Ostrově 2019, 
místní ceny Ď v Bečově, místní ceny Ď 
v  Chodově a  ceny Ď v  Karlovarském 
kraji 2019. Generálním partnerem ceny 
Ď v Karlovarském kraji je právě město 
Ostrov. Jednotlivé ceny předávali sta-
rosta města Jan Bureš, místostarostka 
Jitka Samáková, místostarosta Marek 
Poledníček, P. ostrovský farář Marek Bo-
naventura Hric a členové místních ko-
legií. Podvečerem provázel moderátor 
a autor projektu Ceny Ď Richard Langer.

Ocenění Občan města roku 2018 zís-
kala na základě usnesení zastupitelstva 
města Andrea Burešová za dlouholeté 
úspěšné vedení tanečního souboru 
Mirákl a  především za vynikající vý-
sledky a prezentaci města nejen v naší 
republice, ale také v zahraničí. Dalšími 
nominovanými byli Michal Gross-
mann, Věra Mrázová, Hana Patočková 
a Milena Smolová. Na městskou cenu 
Ď 2019 v Ostrově byli nominováni Věra 
Mrázová, Milena Smolová, Pavel Pet-
ričko, Josef Macke, kolektiv pracovníků 
Domova pokojného stáří z  Oblastní 

charity Ostrov a  kolektiv pracovníků 
interního oddělení Nemocnice Ostrov. 
Ocenění získala paní Milena Smolová 
za dlouholeté působení v oddíle ZRTV 
a Sport pro všechny. Přes 60 let vede 
cvičení pro ženy, v úctyhodném věku 
80 let stále předcvičuje a stará se o ženy. 
Paní Mileně děkují ženy z tělocvičny ZŠ 
Myslbekova a výbor oddílu Sport pro 
všechny při TJ Ostrov. Během slav-
nostního podvečera byla předána také 
místní cena Ď v Bečově, kterou získala 
paní Anna Rajserová za dlouholetou 
činnost pro město. Předána byla také 
místní cena Ď v Chodově Školnímu at-

letickému klubu Chodov za organizo-
vání akcí, jejichž výtěžek je věnován na 
charitativní účely. Cenu Ď v Karlovar-
ském kraji 2019 obdržela dle rozhod-
nutí krajského kolegia firma Kompakt 
spol. s.r.o. za svůj projekt Sociální auto-
mobil, jehož prostřednictvím se snaží 
obnovovat vozový park organizacím, 
které pomáhají handicapovaným či ji-
nak sociálně znevýhodněným osobám.

Slavnostní atmosféru večera dopl-
nila svým vystoupením violistka Eva 
Mokrá a taneční skupina Mirákl. Více 
o ceně Ď najdete na www.cena-d.cz.

MěÚ Ostrov

Foto: Předávání Ceny Ď
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OSTROV MEZI OSTROVY – PROPOJENÍ STARÉHO A NOVÉHO MĚSTA
Před třemi lety proběhla anketa mezi 
obyvateli Ostrova, která se týkala mož-
nosti využití volného prostoru mezi Já-
chymovskou ulicí a cyklostezkou Ostrov-
ské rondo. Celé území je jakousi přecho-
dovou plochou mezi novým a starým 
městem a pro budoucí rozvoj města má 
velký potenciál. Že jde o lokalitu velice 
cennou, svědčí i to, že vzbudila zájem stu-
dentů fakulty architektury ČVUT a návrh 
jejího řešení se stal předmětem ročníko-
vých prací budoucích architektů. Návrhy 
zástavby jste mohli zhlédnout na podzim 
roku 2016 na výstavě „Ostrov mezi Ost-
rovy“ ve Dvoraně ostrovského zámku.

Tento dosud téměř nedotčený měst-
ský prostor o rozloze cca 18 ha, umís-
těný mezi historickým jádrem a novým 
městem, je nutné řešit komplexně, tedy 
s vazbami na okolí. Proto je jeho řešení 
předmětem zájmu města dlouhodobě. 
Jak by mohlo území v budoucnu vypa-
dat, řešil již tzv. regulační plán schvá-
lený v roce 2004. Nicméně od doby jeho 
vzniku zde, kromě dvou Penny marketů, 
nebyla realizována žádná výstavba.

Většina obyvatel bydlí v  nové části 
města a nejnavštěvovanější místní cíle 
(městský úřad, knihovna, galerie, polikli-
nika, klášterní areál, park i Ekocentrum) 
jsou situovány v historické části města. Je-
likož staré město postupně ožívá, vzniká 
potřeba řešit plnohodnotné propojení 
a budoucí uspořádání tohoto „území ni-
koho“ a spojit staré a nové části v plno-
hodnotný městský celek. A stejně jako 
propojení obou městských částí novými 
silnicemi a chodníky, je nutné řešit i spo-
jení a návaznost jejich rozdílného druhu 

– historického rostlého jádra s  památ-
kovými objekty a sídliště s panelovými 
domy – vhodnou zástavbou. Proto byla 
v roce 2016 zpracována urbanistická stu-
die celé této lokality, která zohledňovala 
i některá přání obyvatel, jež vyplynula 
z již zmíněné ankety. Tato studie je do-
stupná na webových stránkách Ostrova. 
Studie, kromě uspořádání celého území, 
v uvedené lokalitě také navrhuje až 200 
bytů v nových bytových domech.

V současné době probíhá zpracování 
projektové dokumentace k územnímu 

rozhodnutí, která určí, kudy povedou 
inženýrské sítě, páteřní komunikace, 
chodníky a  jak budou řešena veřejná 
prostranství. Kromě propojení obou 
částí města, je předmětem řešení také 
dopravní zklidnění Jáchymovské ulice 
z důvodu bezpečného pohybu chodců 
a dále severojižní propojení ulic Karlo-
varská a Hlavní pro zlepšení dopravní 
obslužnosti území. Následně může být 
zahájena příprava výstavby nových 
domů s byty, která by mohla pomoci ře-
šit problematiku bydlení v našem městě. 
Ta je jednou z hlavních priorit, vyplýva-
jící i ze schváleného Strategického plánu 
rozvoje města Ostrova.

Od poloviny června 2019 se budete 
moci s návrhem řešení i vývojem celé 
lokality seznámit ve dvoraně ostrov-
ského zámku. Veřejná prezentace pak 
proběhne ve středu 26. června 2019 od 
16.00 hod. v Zastupitelském sále MěÚ 
Ostrov.

Ing. Alexandra Fürbachová,
vedoucí Odboru rozvoje 

a územního plánování

OPRAVY CHODNÍKŮ, SILNIC A NOVÁ PARKOVACÍ MÍSTA V OSTROVĚ
Spravené chodníky, silnice a dostatek 
parkovacích míst je základ příjemného 
žití v  každém městě. Kromě toho, že 
připravujeme plán celkové revitalizace 
komunikací, pokračujeme v  započa-
tých projektech a v rámci prostorových 
a finančních možností zlepšujeme mož-
nosti parkování.
Lidická ulice
6. května byla zahájena oprava Lidické 
ulice v úseku Komenského – Vančurova. 
Stavba zahrnuje výměnu asfaltového 
povrchu silnice, kompletní rekonstrukci 
levostranného chodníku v  úseku ulic 
Mánesova – Vančurova a opravu pro-

padlých povrchů na přilehlých parkoviš-
tích. V rámci akce bude vyměněno 21 ks 
uličních vpustí a opravena budou také 
kontejnerová stání. Celkové náklady, 
které vzešly z  výběrového řízení, činí 
2 880 tis. Kč. Stavbu realizuje firma CO-
LAS, a.s. Termín dokončení je stanoven 
na konec měsíce června 2019.
Májová ulice 2. a 4. etapa
Zahájeny již byly také práce na rekon-
strukci Májové ulice v úseku mezi uli-
cemi Štúrova a Luční (2. etapa) a mezi 
ulicemi Kollárova  – Masarykova 
(4.  etapa). V  rámci stavby dojde k  re-
konstrukci chodníků a vozovek, vznik-

nou nová parkovací stání a obměněno 
bude také veřejné osvětlení. Termín do-
končení Luční ul. (2. etapa) je stanoven 
na 31. 7. 2019. Májová ul. (4. etapa) bude 
zahájena 1. 8. 2019, termín dokončení 
je stanoven na 31.  října  2019. Stavbu 
provádí firma ALGON, a.s. za cenu 
11 792 692 Kč.
Parkování v Družební ulici
V  průběhu léta bude v  severní části 
Družební ulice a  za „jídelnou“ Adam 
doplněno celkem 27 parkovacích míst. 
Náklady stavby jsou odhadovány na 
953 tis. Kč.

MěÚ Ostrov

Plánek zájmového území
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PŮJČKY NA VÝMĚNU KOTLŮ
Od září  2022 neumožní zákon provoz 
kotlů 1. a 2. emisní třídy a domácnosti si 
budou muset pořídit ekologičtější zdroj 
tepla. V dubnu 2019 byla v Karlovarském 
kraji vyhlášena výzva pro 3. kolo kotlíko-
vých dotací na podporu výměny zdrojů 
tepla na pevná paliva v  rodinných do-
mech. Staré kotle na pevná paliva bude 
možné vyměnit za tepelné čerpadlo, kotel 
na biomasu či plynový kondenzační kotel. 
Příjem žádostí bude zahájen dne 1. 7. 2019.

Novinkou bude možnost předfinan-
cování výměn nevyhovujících kotlů v do-
mácnostech za modernější zdroje tepla 
formou zvýhodněné bezúročné půjčky 
fyzickým osobám poskytované měs-

tem a zároveň pomoc při zpracování žá-
dostí o  dotaci. Finanční prostředky na 
bezúročné půjčky poskytne městům 
a obcím Ministerstvo životního prostředí 
prostřednictvím Státního fondu život-
ního prostředí.

V případě zájmu o bezúročnou půjčku 
vyplňte dotazník, který najdete ve vašich 
poštovních schránkách či na stránkách 
města Ostrov. Vyplněný dotazník ode-
vzdejte na Městském úřadu v Ostrově, od-
bor finanční a školství, Marie Holečková 
nebo jej naskenovaný zašlete na e-mail: 
mholeckova@ostrov.cz nejpozději do 
30. 6. 2019, později podané žádosti ne‑
budou zařazeny.

Upozorňujeme na skutečnost, že 
město bude poskytovat půjčku pouze 
v  případě, pokud bude jeho žádost 
podpořená z dotace SFŽP.

Zájemci o kotlíkovou dotaci mohou 
využít informativní seminář o možnosti 
získání kotlíkové dotace včetně půjčky, 
který město pořádá ve spolupráci s Karlo-
varským krajem dne 22. 5. 2019 od 15.30 
hod. v  zastupitelském sále Městského 
úřadu v Ostrově.

Více informací ke kotlíkovým dotacím 
a půjčkám: kotliky.kr-karlovarsky.cz
www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-

-dotace/kotlikove-dotace-3-vyzva
MěÚ Ostrov

SONDA DO OSTROVSKÉ DUŠE, 
NEZÁVAZNÝ PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ
Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom vás oslovili malým 
nezávazným průzkumem, který se 
bude týkat tělovýchovné jednoty Sokol.

Nemusíme zeširoka rozvádět, co je 
TJ Sokol, zvláště po loňském úspěšném 
XVI. všesokolském sletu v Praze, jehož 
prezentace a vystoupení cvičenců na 
stadionu v Edenu náležitě ukázaly kva-
litu všestrannosti této nejstarší tělový-
chovné jednoty. Tělovýchovná jednota 
Sokol obsahuje mnoho forem práce 
podle zájmu v daném místě a zahrnuje 
všechny složky tělesného rozvoje svých 
svěřenců.

Letos, kdy karlovarská jednota So-
kol oslaví 100. leté výročí od svého 

založení, je zvláště příhodné položit 
si otázku, zda by se i u nás v Ostrově 
nepodařilo též založit jednotu, zprvu 
aspoň s jedním oddílem, nejmladším 
žactvem. Uvědomujeme si, že v  Ost-
rově mají žáci dostatek možností, kde 
si zacvičit, ale jistě jsou tu i děti, které 
jsou z  různých důvodů nezařazené. 
A jistě budete souhlasit, že jak si mladý 
člověk zvykne na pravidelný pohyb, 
bude ho vyhledávat po celý svůj život. 
A od toho je tu Sokol, který sdružuje 
všechny věkové kategorie. Vzpome-
neme, že i v Ostrově působil po válce 
malý oddíl mladších žákyň, bohužel, 
rokem 1952 ukončil svou činnost. Bylo 
by opravdu záslužné navázat na tradici 

a přinést tělovýchově ve městě další 
výrazný rozměr.

A toho se týká náš průzkum. Zjistit, 
zda bude zájem u rodičů, neboť oni smě-
rují své děti podle svých představ. Nabí-
zíme vám tradiční jednotu s dlouhole-
tými zkušenostmi a  barevnou škálou 
cvičení. Budeme čekat na vaši odezvu.

Formou letáčků na školách můžete 
přihlásit své děti ve věku 6–8 let. Teprve 
podle počtu přihlášených můžeme po-
kračovat v dalším jednání (tělocvična, 
cvičitelé).

Zdeňka Janischová,
Ing. Vlastimil Baumgärtl,

MUDr. Adéla Baumgärtlová,
TJ Sokol Karlovy Vary

CHODNÍK V HORNÍM 
ŽĎÁRU
Postupující výstavba průmyslového 
areálu po bývalém závodu Škoda s se-
bou bohužel přinesla poškození stávají-
cího chodníku, vedoucího podél silnice 
na Jáchymov od původního parkoviště 
až po odbočku na Vykmanov. Na zá-
kladě jednání a dohody s Ředitelstvím 
silnic a dálnic a společností Panattoni 
v tomto úseku vybudujeme provizorní 
cestu, která v rámci možností umožní 
pohodlnou a hlavně bezpečnou cestu 
z  Ostrova do Horního Žďáru. Defini-
tivní řešení bude realizovat společnost 
Panattoni spolu se stavbou první haly 
do konce roku 2020. Těšit se můžete na 
chodník a cyklostezku.

MěÚ Ostrov

KOMISE RADY MĚSTA PRO ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ
Rádi bychom vás informovali, že v roce 
2019 byla městem Ostrov nově zřízena 
komise pro životní prostředí. Komise 
si klade za cíl udržovat a zlepšovat péči 
o prostředí města, jedná se zejména o zá-
ležitosti spojené s městskou zelení, pořád-
kem ve městě, ale i další témata, týkající 
se životního prostředí města a jeho oby-
vatel. Názor občanů i zpětná vazba jsou 
pro členy komise důležité, a proto pokud 
budete mít podnět nebo připomínku 
z  této oblasti, lze je zasílat komisi pro-
střednictvím asistentky komise na e-mail 
msimkova@ostrov.cz. S  těmito tématy 
také souvisí nepořádek, černé skládky, 
odstavená vozidla apod., které se mo-

hou nacházet v katastru města. V těchto 
případech se obracejte přímo na MP 
Ostrov prostřednictvím čísla 156 nebo 
353 615 880, či mobilního telefonu 
777 766 074.

Bc. Matylda Šimková,
asistentka komise pro 

ŽP MěÚ Ostrov
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AKTUALITY

VYTÁPĚNÍ MIMO TOPNÉ OBDOBÍ
Vážení občané Ostrova/odběratelé, 
dovolte, abych vás v tomto článku ve 
zkratce seznámil s pravidly pro vytá-
pění mimo topné období.

Topné období začíná 1. září a končí 
31. května následujícího roku. Ne ka-
ždé léto bývá dlouhodobě tak teplé 
jako loňské a občas se stává, že dojde 
k významnému ochlazení. V případě, 
že je ochlazení spojené i s déle trvají-
cím deštěm a průměrné denní teploty 
klesnou pod 13 °C, je někdy vhodné 
(a mnohými odběrateli je to vyžado-
váno) zahájit vytápění a  tím zajistit 
tepelnou pohodu v objektech.

Mimo topnou sezónu nemůže 
Ostrovská teplárenská, a.s. topit dle 
libosti, ale než je možné zahájit vytá-
pění, je potřeba mít souhlas alespoň 
dvou třetin odběratelů. Zajištění sou-
hlasu nejméně dvou třetin konečných 
spotřebitelů je v době poklesu teplot 
administrativně náročné, ale než by 
se nám tento souhlas povedlo získat, 
bude zase krásné počasí.

Proto vám chceme nabídnout mož-
nost udělit souhlas předem na zvlášt-
ním formuláři, který budeme v těchto 

dnech jednotlivým odběratelům ro-
zesílat. Souhlas či nesouhlas budeme 
posuzovat vždy na okruzích jednot-
livých výměníkových stanic, takže se 
může stát, že některé okruhy VS bu-
dou v případě potřeby topit a některé 
ne. Obecně doporučujeme souhlas 
i s ohledem na ostatní odběratele pře-
dem poskytnout, protože v případě, 
že někdo nebude chtít vytápět svůj 
byt, případně celý objekt, je nejjedno-
dušší řešení uzavřít ventily na radiáto-
rech a tím zamezit nechtěným dodáv-
kám tepla. V případě déle trvajícího 
ochlazení si pak mohou přitopit i  ti, 
kteří zpočátku vytápění nepožadovali.

O  prázdninách jsme naposledy 
přitápěli v srpnu 2014 po dobu 5 dní 
a náklady přepočtené na dnešní ceny 
byly za 5 dní v rozmezí 1,3–2 Kč/m2 
vytápěné plochy vč. DPH, což u bytu 
o  velikosti 50 m2 představovalo ná-
klady na přitápění 13–20 Kč vč. DPH 
za jeden den. Náklady na přitápění se 
tak ve vyúčtování projeví v řádu desí-
tek korun, v případě delšího období 
mohou vyrůst až na několik stokorun, 
což je ale téměř vždy levnější, než ná-

klady na přitápění různými přímotop-
nými spotřebiči nebo náklady na léky 
z důvodu nachlazení.

Z  hlediska ekonomiky teplárny 
nemá letní přitápění zásadní vliv, ne-
boť tržby za teplo prakticky pokryjí 
jen náklady na elektřinu pro oběhová 
čerpadla a náklady na palivo, ale do-
mníváme se, že naši odběratelé mají 
mít právo ohřát se kdykoliv to ven-
kovní teploty vyžadují.

S ohledem na výše uvedené dopo-
ručuji všem odběratelům poskytnout 
souhlas s vytápěním mimo topné ob-
dobí. Souhlas bude možné kdykoliv 
odvolat.

Po vyhodnocení formulářů s vašimi 
souhlasy nebo nesouhlasy budete in-
formováni, které stanice v případě po-
třeby budou v létě topit a které nikoliv.

Ing. Tibor Hrušovský,
předseda představenstva 

Ostrovské teplárenské, a. s.

JOHANNES MATHESIUS – 
OPOMÍJENÝ PŘÍBĚH 
Z DĚJIN WITTENBERSKÉ 
REFORMACE
Muzeum Královská mincovna Já-
chymov zve na přednášku histo-
rika a filosofa Petra Hlaváčka, který 
představí životopisnou knihu o  Jo-
hannu Mathesiovi, od jehož naro-
zení uplyne 515 let. Wittenberskou 
reformaci čili luteránství lze označit 
za skrytý proud českých duchovních 
dějin, který však výrazně ovlivňoval 
náboženské, kulturní a intelektuální 
klima českých zemí. Stěžejním re-
prezentantem této svébytné refor-
mační tradice byl právě Johannes 
Mathesius (†1565), luteránský farář 
v krušnohorském Jáchymově, teolog 
a učenec humanistické orientace, je-
hož životní příběh a dílo jsou v české 
historiografii i  v  prostředí křesťan-
ských církví poněkud opomíjeny. 
Přednáška se uskuteční 15.  června 
od 17.00 hod.

Lev Havlíček,
PR Muzea Karlovy Vary

T‑MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH 
OPĚT V OSTROVĚ
Blíží se největší běžecká událost v České 
republice. Přes 80 tisíc běžců, mezi nimi 
i  mnoho olympioniků, vyběhne ve 
středu 19. června přesně v jeden oka-
mžik na tratě závodů T-Mobile Olympij-
ského běhu po celé zemi. A pozadu ne-
bude ani náš Ostrov, kde se poběží jeden 
z více než 80 závodů. Všichni, kteří se chtějí 
do akce zapojit, se mohou přihlásit na 
www.olympijskybeh.cz do 12. června.

Olympijská myšlenka prostřednic-
tvím běhu ožívá přes třicet let a může 
u  toho být každý. Stačí běžecké boty 
a chuť vyrazit na připravené trasy. V Os-
trově nabídneme trasy na 0,5km, 1 a 5 
kilometrů. Zázemí závodu najdete v are-
álu Městského domu dětí a mládeže, pro-
gram zahájíme prezencemi od 15.30 hod.

Ač se bude běhat na více než osmde-
sáti místech v celém Česku, budou mít 
závody jedno společně, a to start z éteru 
Českého rozhlasu Radiožurnál. Všechny 
běhy se konají jako oslava celosvětového 
Olympijského dne, tedy výročí založení 
Mezinárodního olympijského výboru. 

Do Česka přinesl myšlenku Olympij-
ských běhů už v roce 1987 legendární 
běžec Emil Zátopek.

V rámci T-Mobile Olympijského běhu 
účastníci neběží pouze pro sebe, část ze 
startovného jde na podporu charitativní 
činnosti České olympijské nadace, která 
umožňuje sportovat dětem, kterým 
v tom brání nedostatek finančních pro-
středků.

Pokud se někdo chce přidat k deseti-
tisícům běžců a přitom nemá možnost 
startovat na oficiálních závodech, může 
využít individuální výzvu a díky aplikaci 
EPP si zaběhnout závod odkudkoliv, ať 
už na oblíbené trase za domem nebo 
třeba v zahraničí.

Registrace do všech závodů probíhají 
na www.olympijskybeh.cz. Startovné za-
číná na 150 Kč. Děti do 15 let běží v rámci 
dětských závodů zdarma.

Podrobné informace k akci najdete 
také na našem webu mddmostrov.cz.

Dagmar Gburová,
MDDM Ostrov
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BERLÍN, MODERNÍ MĚSTO PLNÉ HISTORIE

Na přelomu dubna a  května si čtyři-
cet vybraných žáků školy užívalo pobyt 
u našich západních sousedů. V Lipsku 
navštívili továrnu na výrobu vozů Pors-
che. Hlavním tématem exkurze však bylo 
poznávání hlavního města Německa. 
Z vyprávění a fotografií víme, že navštívili 
české velvyslanectví, Říšský sněm, Brani-
borskou bránu, Památník obětem ho-
locaustu i slavnou East Side. A jak pobyt 
v evropském velkoměstě hodnotí sami 
studenti? O své zážitky se podělili Tomáš 
Riedl a Aleš Hoch ze třídy S3.

Tomáš: „První den naše výprava za-
vítala do automobilky Porsche v Lipsku. 
Zde jsme si prošli výrobní haly, z nichž vy-
jíždí vozy modelů Panamera a Macan. Ná-
sledovala prohlídka muzea značky, kde 
jsou k vidění automobily historické a zá-
roveň i ty nejnovější, nejluxusnější kousky.“ 
Aleš pokračuje: „Prohlídka Berlína za-
čala až následující den. Žáci mohli vidět 
mnoho zajímavých míst jako Sony Center, 
nové pětipodlažní hlavní nádraží, Alexan-
derplatz a mnoho dalších památek. Zau-
jala nás i 368 m vysoká televizní věž. Po 
Berlíně jsme se pohybovali hromadnou 
dopravou, která je poněkud rozsáhlejší 
a spletitější než MHD v českých městech – 
cenná zkušenost. Následujícího dne jsme 
se do centra města vrátili, abychom na-
vštívili ta místa, která zajímají konkrétně 
nás osobně a při té příležitosti jsme měli 
plnit i dílčí úkoly, které pro nás připra-
vili naši vyučující, jako např. vyfotit se se 
zvířecím symbolem Berlína nebo zjistit, 
která z řek protékajících Berlínem, je tou 
nejdelší apod.,“ pokračuje Tomáš, který se 
svými přáteli zavítal např. na olympijský 
stadion. Kluci se shodují, že ve středu, třetí 
den pobytu, si Berlína užili dosyta, pro-
tože po večeři všichni společně odjeli na-
sát atmosféru nočního velkoměsta a do 
hostelu se vrátili značně znaveni. V Ber-
líně také nejlépe prověřili své jazykové 
a  komunikační dovednosti, schopnost 
improvizace, orientaci v mapách, plánech, 
jízdních řádech apod. Den čtvrtý – cesta 
domů, ale ne moc rychle. Nejprve čtyřho-

dinový relax v Tropical Islandu a ještě za-
stávka v Drážďanech. „V 18.30 hod. jsme 
přijeli do Karlových Varů, rozloučili se 
s celou výpravou a rychlým krokem na-
stoupili do aut svých rodičů. Ale výlet to 
byl super,“ uzavírá berlínské dobrodruž-
ství Tomáš.

A  co zbytek školy? Vybraní žáci tře-
tího ročníku oboru elektrotechnika se 
ve dnech 24.–26. dubna podívali v rámci 
Energetické maturity do Tušimic, aby tu 
poměřili znalosti s žáky dalších škol a do-
zvěděli se něco nového o oboru, který 
studují. Organizátorem této akce je ČEZ, 
dlouholetý partner školy. Milovníci rych-
lých aut sledovali Rallye Šumava přímo 
na místě. Sportovcem roku byl vyhlášen 
Jan Ullmann ze třídy E4. Honza po celou 
dobu studia skvěle reprezentoval školu 
v atletice a v tomto roce jsme se hlavně 
jeho zásluhou dostali až na republikové 
finále v  halové atletice, kde dosáhl na 
několik školních rekordů. Jako člen druž-
stva v silovém víceboji se podílel na his-
torickém úspěchu, třetím místě v repub-
likovém finále, které proběhlo v Karviné. 
Jendovi děkujeme a přejeme, aby stejné 
výkony jako na sportovním poli předvedl 
i u maturity.

A co nás ještě čeká? Naši zástupci skvěle 
reprezentovali školu v krajském kole Stře-
doškolské odborné činnosti, které se usku-
tečnilo na chebském gymnáziu. Tři práce 
postupují do republikového kola, další 
obsadily druhá a třetí místa. My budeme 
našim zástupcům držet palce, aby navá-
zali na úspěch z minulého roku, kdy dvě 
práce skončily na stříbrných příčkách. Re-
publikové finále se uskuteční v polovině 
června v Opavě, severní Morava nám letos 
už jednu radost přinesla, máme tedy na co 
navazovat. Všem účastníkům velké díky.

A to nejlepší nakonec. Slavnostní pře-
dání maturitních vysvědčení absolven-
tům šesti studijních oborů se uskuteční 
v pondělí 10. června 2019 od 15.00 hod. 
v ostrovském klášterním areálu v kostele 
Zvěstování Panny Marie.

Mgr. Libor Háček, Mgr. Lenka Bardová

ZŠ MÁJOVÁ INFORMUJE
Vrcholí období písemek, zkoušení 
a po něm přijde rekapitulace toho, co 
se nám letos podařilo dosáhnout, čas 
výletů, školy v přírodě a exkurzí.

Tradičně se na naší škole konala at-
letická Minitretra. Tato atletická udá-
lost je pořádána pro ostrovské školy, 
pro žáky 2. stupně a naše škola obsa-
dila 3. místo.

Na fotbalovém hřišti v Dalovicích 
se odehrál McDonald’s  Cup. Naši 
malí fotbalisté z 1.–3. tříd obsadili 2. 
místo a starší fotbalisté ze 4.–5. tříd 
obsadili po všech zápasech 1. místo. 
Oba týmy postoupily do dalšího kola, 
které se odehrálo na fotbalovém hři-
šti v Ostrově. Zde oba týmy vybojo-
valy 4. místo. Děkujeme za reprezen-
taci školy.

Okresní dopravní soutěž mladých 
cyklistů pro žáky pátých tříd se ko-
nala v  Karlových Varech. Soutěžící 
byli prověřeni z  pravidel provozu, 
zdravovědy i  praktické jízdy. Naši 
soutěžící Pavlína Motlíková, Natálie 
Jorová, Patrik Kožušník a Petr Míčka 
celkově obsadili 2. místo a postupují 
do krajského kola.
Více na www.3zsostrov.cz.

Mgr. Michaela Budaiová,
učitelka 1.stupně
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DALŠÍ ÚSPĚCHY OSTROVSKÝCH GYMNAZISTŮ
V minulých týdnech se ostrovští gym-
nazisté velmi úspěšně prezentovali ne-
jen v soutěžích humanitních, ale také 
přírodovědných. Dařilo se především 
naši matematikům, kteří zabodovali 
hned třikrát. V  krajském kole mate-
matické olympiády kategorie C obsa-
dil Kristián Šťastný z kvinty A skvělé 
2. místo. V kategorii Z9 téže soutěže 
zvítězila v  krajském kole Julie Křim-
ská z kvarty B a nakonec Tereza Hor-
čičková z kvarty B zvítězila v krajském 
kole celostátní matematické soutěže 
Pangea, čímž se kvalifikovala do celo-
státního pražského finále.

Neztratili se ani naši informatici 
v robosoutěži, kterou organizovala fa-
kulta elektrotechniky ČVUT v Praze. 
Tým ve složení Jakub Krejčí z  kvarty 
B, Jakub Nekvinda z kvarty A, Kryštof 

Mašek z kvarty A a Jan Havlan z primy 
B v silné konkurenci dalších 40 týmů 
z celé České republiky vybojovali se zis-
kem 16 bodů pěkné 23. místo.

Ve vynikajících výsledcích pokračo-
vali také naši zástupci v humanitních 
soutěžích. V krajském kole dějepisné 
soutěže gymnázií zvítězilo naše druž-
stvo ve složení Kateřina Fedorová, 

Marta Šafářová, obě z kvarty A, a Kris-
tián Šťastný z kvinty A. Tato soutěž se 
konala již po devětadvacáté. Je dvou-
kolová (krajské a  mezinárodní kolo), 
přičemž krajské kolo je nominační. 
Mezinárodní se odehrává vždy na pod-
zim v Chebu a každoročně se do něj 
z krajských kol probojuje téměř stovka 
gymnázií z České i Slovenské republiky.

A na závěr ještě jeden individuální 
úspěch. V ústředním kole olympiády 
v  německém jazyce se Martin Ne-
jedlý ze septimy A v kategorii IIIB (žáci 
s možností komunikovat v německém 
jazyce i mimo školu, popřípadě žáci, 
kteří strávili nějaký čas v  německy 
mluvící zemi) umístil na vynikajícím 
10. místě!

Mgr. Jiří Fresser,
zástupce ředitele

JARNÍ AKTIVITY NA ZŠ KRUŠNOHORSKÁ
Koncem dubna proběhlo na naší škole 
hned několik projektových dnů. První 
z nich se uskutečnil v rámci dopravní vý-
chovy, kdy vzniklo na školní zahradě do-
pravní hřiště spolu s překážkovou drá-
hou. Žáci prvního i druhého stupně po 
celý den plnili úkoly s dopravní témati-
kou a zasoutěžili si na koloběžkách. Celé 
dopoledne se všem moc líbilo a na závěr 
bylo vyhlášení nejlepšího vytvořeného 
dopravního prostředku. Vítězem se stala 
třída 7. A učitelky Kvasničkové, která ko-
lektivně vytvořila spolu s kolegyní Staň-
kovskou model jízdního kola ve 3D.

Další projektový den byl spojen 
s  čarodějnickým rejem. Vytvářely se 
výrobky související s touto tematikou 
a  nechyběla ani soutěž se stanovišti 
po celé škole. Za správně vyluštěnou 
tajenku čekala na děti sladká odměna. 
A součástí bylo také opékání buřtů, na 
kterých jsme si všichni moc pochutnali.

Na květen jsme připravili akci nazva-
nou „Lázeňské lesy“. Jedná se o pobyt 
v přírodě s několikahodinovým progra-
mem v lesích u Karlových Varů. Dále 
exkurze do Chebu na školní statek s te-
matikou zvířátka, včely a chleba.

Ke Dni matek se na naší škole usku-
tečnila výtvarná soutěž, tanečně-hu-
dební „Jarní festival“ a vystoupení ke 
Dni matek. Ze tříd pedagožky Arnol-
dové, Kopecké a  Žitné připravili vy-

braní žáci vystoupení ke Dni matek 
a vystoupili s ním v Domově pro seni-
ory Květinka. Děti zpívaly, tancovaly, 
ale i upekly drobné sladkosti, které pře-
daly seniorům jako překvapení.

V  minulém příspěvku jsme zmiňo-
vali, že se naše škola zúčastnila sou-
těže ministerstva zemědělství „Voda 
pro všechny“. Dvě naše žačky z 8. roč-
níku obsadily přední místa. T. Grajcá-
rová s dílem „Žízeň“ získala 2. místo a S. 
Emingerová s dílem „Voda na Zemi“ zís-
kala 3. místo. Všechny soutěžní práce 
budou vystaveny v  Národním země-
dělském muzeu v Praze.

Faten Fakach,
asistentka pedagoga

INZERCE



KALENDÁŘ AKCÍ

12 Ostrovský měsíčník | ČERVEN 2019

6/20196/2019
DATUM NÁZEV AKCE ČAS A MÍSTO KONÁNÍ POPIS

1. 6. 2019
sobota

JAK VYCVIČIT DRAKA 2
10.00–12.00 hod.
Dům kultury Ostrov

kino | USA | animovaný

PRIMA DEN DĚTÍ V MDDM
14.00–17.00 hod.
Městský dům dětí a mládeže Ostrov

zábava, atrakce, pohádkový den

JAK VYCVIČIT DRAKA 3
14.00–16.00 hod.
Dům kultury Ostrov

kino | USA | animovaný

GODZILLA II KRÁL MONSTER
17.30–20.00 hod.
Dům kultury Ostrov

kino | USA | akční, dobrodružný,
thriller, sci-fi  | české titulky

ROCKETMAN
20.00–22:00 hod.
Dům kultury Ostrov

kino | Velká Británie, USA |
životopisný, drama, hudební

4. 6. 2019
úterý

SLAVNOSTNÍ OCENĚNÍ ŽÁKŮ ZUŠ
16.00 hod. klášterní kostel Zvěstování 
Panny Marie

ocenění žáků všech oborů
Základní umělecké školy Ostrov

TANEČNÍ PODVEČER PRO SENIORY
18.00-21.00 hod.
Dům kultury Ostrov

taneční podvečer,
speciální host Josef Zíma

5. 6. 2019
středa

ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ
17.00 hod. Oranžerie Václava Havla, 
Městská knihovna Ostrov

koncert absolventů I. a II stupně
Základní umělecké školy Ostrov

6. 6. 2019
čtvrtek

SLOVNÍ SEBEOBRANA
17.00–18.30 hod.
Městská knihovna Ostrov

přednáška

PSÍ POSLÁNÍ 2
17.30-19.30 hod.
Dům kultury Ostrov

kino | USA | rodinný

TRHLINA
20.00–22.00 hod.
Dům kultury Ostrov

kino | Slovensko | thriller, horor,
mysteriózní | české titulky

7. 6. 2019
pátek

PSÍ POSLÁNÍ 2
17.30–19.00 hod.
Dům kultury Ostrov

kino | USA | rodinný

X-MEN: DARK PHOENIX
20.00–22.00 hod.
Dům kultury Ostrov

kino | USA | akční, dobrodružný,
sci-fi  | české titulky 

8. 6. 2019
sobota

X-MEN: DARK PHOENIX 3D DABING
17.30–19.30 hod.
Dům kultury Ostrov

kino | USA | akční, dobrodružný,
sci-fi  | české titulky 

TRHLINA
20.00–22.00 hod.
Dům kultury Ostrov

kino | Slovensko | thriller, horor,
mysteriózní | české titulky

10. 6. 2019
pondělí

DÁMSKÝ KLUB
16.00–18.00 hod.
Městská knihovna Ostrov

společenské odpoledne pro dámy

PROMÍTÁNÍ AMATÉRSKÝCH FILMŮ
16.30–18.00 hod.
Městská knihovna Ostrov

projekce, fi lmová kronika

12. 6. 2019
středa

ŽOLÍKOVÝ PODVEČER
16.00–18.00 hod.
Městská knihovna Ostrov

herní odpoledne pro dospělé

13. 6. 2019
čtvrtek

VLIV SACHARIDŮ NA NAŠE ZDRAVÍ
A JAK S NIMI PRACOVAT

17.00–18.30 hod.
Městská knihovna Ostrov

přednáška

MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA
17.30–19.00 hod.
Dům kultury Ostrov

kino | USA | komedie, sci-fi , akční |
české titulky

MÁMA
20.00–22.00 hod.
Dům kultury Ostrov

kino | USA | horor, thriller | české titulky

14. 6. 2019
pátek

MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA
3D DABING

17.30–19.30 hod.
Dům kultury Ostrov

kino | USA | komedie, sci-fi , akční |
české titulky

THE BEACH BUM
20.00–22.00 hod.
Dům kultury Ostrov

kino | USA, Francie, Velká Británie,
Švýcarsko | komedie | české titulky

15. 6. 2019
sobota

DEN PRO OSTROV
10.00–22.00 hod.
Ostrov Zámecký park

kulturně-společenský den pro celou
rodinu, kompletní program je
na poslední straně měsíčníku

SLAVNOSTNÍ AKT K 10. VÝROČÍ 
PARTNERSTVÍ MĚST OSTROV 
A WUNSIEDEL

10.00–11.00 hod.
Zámek Ostrov, dvorana

obnovení partnerské smlouvy s Wunsiedlem

VERNISÁŽ VÝSTAVY
„OSTROVSKÝ PORCELÁN“

11.00–12.00 hod.
Zámek Ostrov, dvorana

vernisáž nově koncipované výstavy
ostrovského porcelánu 

DĚTI RODIČŮM
14.00–17.00 hod.
Zámecký park

představení kroužků Městského
domu dětí a mládeže Ostrov

VERNISÁŽ ROZŠÍŘENÉ EXPOZICE
„SCHLIKOVÉ A MINCOVÁNÍ“

15.00 hod.
Zámek Ostrov, Infocentrum

vernisáž rozšíření expozice
v podkroví zámku

THE BEACH BUM
17.30–19.00 hod.
Dům kultury Ostrov

kino | USA, Francie, Velká Británie,
Švýcarsko | komedie | české titulky

KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ V OSTROVĚ
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DATUM NÁZEV AKCE ČAS A MÍSTO KONÁNÍ POPIS

15. 6. 2019
sobota

MÁMA
20.00–22.00 hod.
Dům kultury Ostrov

kino | USA | horor, thriller | české titulky

19. 6. 2019
středa

RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ
15.30–18.00 hod.
Městská knihovna Ostrov

malování antistresových
omalovánek

OLYMPIJSKÝ BĚH
17.00 hod. start dětských kategorií,
18.00 hod. start dospělých kategorií
Zámecký park

čtvrtý ročník olympijského
běhu v zámeckém parku

TANEČNÍ KLÁŠTERNÍ PODVEČER
18.00–21.00 hod. Klášterní areál – 
Posvátný okrsek Ostrov

k tanci a poslechu hraje kapela Fryzúr

20. 6. 2019
čtvrtek

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
17.30–19.00
Dům kultury Ostrov

kino | USA | animovaný

UČENÍ ŠAMANSKÉHO STROMU –
LÁSKA K ŽIVOTU

18.30–20.00 hod.
Městská knihovna Ostrov

šamanské vystoupení

RODIČE NA TAHU
20.00–22.00
Dům kultury Ostrov

kino | USA | komedie | české titulky

21. 6. 2019
pátek

KONCERT ZPĚVÁKŮ ZUŠ OSTROV
17.00 hod. Oranžerie Václava Havla, 
Městská knihovna Ostrov

hudba k poslechu

HISTORKY, POVĚSTI A FÁMY ZE STARÉHO 
OSTROVA V OBRAZECH

17.00 hod. Klášterní areál –
Posvátný okrsek Ostrov

hraná prohlídka klášterního areálu

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 3D DABING
17.30–19.00
Dům kultury Ostrov

kino | USA | animovaný 

AFTER: POLIBEK
20.00–22.00 hod.
Dům kultury Ostrov

kino | USA | drama, romantický |
české titulky

22. 6. 2019
sobota

OSTROVSKÝ DEN PLNÝ FOTBALU
8.00–20.00 hod.
Fotbalové hřiště

sportovní den

ISLAND 2019
16:00 hod.
Zámecký park

hudební festival tvrdších žánrů

AFTER: POLIBEK
17.30–19.00 hod.
Dům kultury Ostrov

kino | USA | drama, romantický |
české titulky

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL 
JOHANNA CASPARA FERDINANDA 
FISCHERA OSLAVÍ PÁTÉ JUBILEUM

19.00 hod.
kostel Zvěstování Panny Marie
v Ostrově

festival barokní hudby

RODIČE NA TAHU
20.00–22.00
Dům kultury Ostrov

kino | USA | komedie | české titulky

26. 6. 2019
středa

ZANIKLÁ A ZNOVUOBJEVENÁ ŘEMESLA
13.00–17.00 hod.
Zámek Ostrov, dvorana

ukázky technik starých řemesel

UNIVERSITY OF BIRMINGHAM 
SYMPHONY ORCHESTRA

17.00 hod. Klášterní areál –
Posvátný okrsek Ostrov

koncert studentského symfonického
orchestru z Birminghamu

27. 6. 2019
čtvrtek

MIA A BÍLÝ LEV
17.30–19.00 hod.
Dům kultury Ostrov

kino | Francie, Německo, JAR |
rodinný, dobrodružný

ANNABELLE 3
20.00–22.00 hod.
Dům kultury Ostrov

kino | USA | horor, mysteriózní, thriller |
české titulky

28. 6. 2019
pátek

OSTROVSKÉ TRHY
10.00–17.00 hod.
Dům kultury Ostrov

Řemeslné trhy plné sýrů, sazenic.
Ovoce, uzeniny a dalších dobrot

ANNABELLE 3
17.30–19.00 hod.
Dům kultury Ostrov

kino | USA | horor, mysteriózní, thriller |
české titulky

YESTERDAY
20.00–22.00 hod.
Dům kultury Ostrov

kino | Velká Británie | komedie, hudební |
české titulky

29. 6. 2019
sobota

ZASE (TI) TUPITELÉ
21.00 hod.
Zámecký park

Premiéra divadelního spolku
Ochotníci Ostrov

YESTERDAY
17.30–19.00 hod.
Dům kultury Ostrov

kino | Velká Británie | komedie,
hudební | české titulky

ANNABELLE 3
20.00–22.00 hod.
Dům kultury Ostrov

kino | USA | horor, mysteriózní, thriller |
české titulky

1. 6. 2019–
9. 6. 2019

EMMA SRNCOVA – VÝSTAVA LITOGRAFIÍ
13.00–17.00 hod.
Stará radnice Ostrov

výstava, která pohladí duši

26. 4. 2019–
9. 6. 2019

MILOSLAV POLCAR – OTEVŘENÉ MÉDIUM
10.00–17.00 hod.
Ostrov Letohrádek Ostrov

pokračování výstavy

ROBERT VLASÁK – ROZHRANÍ
10.00 – 17.00 hod.
Ostrov Letohrádek Ostrov

pokračování výstavy

18. 6. 2019–
28. 7. 2019

SUCHÉ VAZBY TRADIČNĚ I NETRADIČNĚ
13.00 – 17.00 hod.
Stará radnice

autorská výstava suchých i živých květin



14 Ostrovský měsíčník | ČERVEN 2019

VOLNÝ ČAS



15www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz

VOLNÝ ČAS

Plán vysílání – červen 2019
6. června | 18.00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis + 

Policejní zpravodajství
 · Pořad: Z archivu KT
 · Pořad: Kulturní měšec

13. června | 18.00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis
 · Pořad: S-MIX

19. června | 15.00 hod.
 · Přímý přenos zasedání 

zastupitelstva města

20. června | 18.00 hod.
 · Záznam zasedání zastupitelstva 

města

27. června | 18.00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis + 

Policejní zpravodajství
 · Pořad: Škola hrou

Ing. Libuše Benešová,
jednatelka

SOUKÁNÍ – ŠPIČKA MEZI SVĚTOVÝMI 
DIVADELNÍMI FESTIVALY
Festival Soukání začal a než jsme se sta-
čili pořádně rozkoukat, tak také skončil. 
Skončily čtyři dny nabité divadlem i di-
vadelními aktivitami s  festivalem spoje-
nými. Skončily průvody, semináře, dis-
kuse, ponocování a odezněl i  stres. Co 
ale, doufejme, dlouho neodezní, je po-
cit z úžasného setkání s lidmi z různých 
koutů světa. Není jednoduché dostát 
vysoké kvality mezinárodního festivalu. 
Snad i proto jsme letos na Soukání přiví-
tali Dr. Joke Elbers, dlouholetou pracov-
nici mezinárodní organizace zabývající se 
amatérským divadlem AITA/IATA a lek-
torku mnoha mezinárodních divadelních 
festivalů, abychom získali její zkušenosti 
a  zpětnou vazbu opřenou o  účast na 
mnoha světových divadelních amatér-
ských festivalech. Samozřejmě nás těší její 
chvála našeho výběru inscenací do pro-
gramu. Opravdu ani jedna nebyla špatná, 
všechny držely vysokou úroveň profesi-
onální práce s režií i pedagogické práce 
s mládeží. Co nás ale těší ještě víc, jsou její 
slova v závěrečné řeči: „Nerada říkám, že je 
nějaký festival nejlepší, protože je to neu-
ctivé k ostatním festivalům, ale Soukání je 
opravdu špička mezi světovými festivaly.“ 
A to je pochvala, která opravdu nepatří jen 
nám, sponzorům a městu, ale také všem 
rodičům, kteří se do organizace a pomoci 
festivalu zapojili. Ubytovávali členy sou-
borů, zajišťovali dopravu nebo každý den 
pekli, připravovali, nosili nebo posílali ob-
čerstvení pro účastníky festivalu a zajišťo-
vali tak občerstvení mladých divadelníků 
a divadelnic, kteří, jak správně zaznělo od 
pana starosty: „Jsou stále hladoví“.

A hladoví opravdu byli. Kdo se zúčastnil 
nebo sledoval sobotní festivalový průvod 
městem, mohl vidět, jak svůj hlad dokázali 
všichni přetvořit do hladu po nových zku-
šenostech, které mohli nasát právě v letoš-
ních seminářích neutrální masky, závěsné 
akrobacie na šálách, párové akrobacie, 
bubnů, zkoumání podstaty herectví nebo 
hravé diskuse.

Festival skončil. Co ale neskončí, jsou 
kontakty a  přátelství, které jsme my 
i ostatní účastníci měli možnost navázat. 
Uvědomění si, že i když jsme každý jiný 
a odjinud, tak můžeme mít společný zá-
jem, můžeme spolupracovat. Můžeme 
spolupracovat na divadle, nebo na tom 
jak bude vypadat náš svět. A to všechno 
by nebylo možné, kdybyste nám, vy Os-
trované, ať už jste rodičem, zaměstnan-
cem „zušky“, sponzorem či radním, nepo-
máhali. Děkujeme.

Irena Konývková a Ondřej Šulc,

DIFADLO HLEDÁ CHLÁPKA DO HRY
Jsme ostrovský divadelní amatérský 
spolek DIFadlo z.s., který by rád uvedl 
hru pro dospělého diváka, ale chybí 
nám mužští kolegové, herci, parťáci. 
Máte-li úterky a čtvrtky v podvečer čas, 
bavíte se rádi a nestydíte se před pu-
blikem, přidejte se k nám. Nám nejde 
o to, abyste byli perfektními herci, my 
se chceme bavit a bavit i ostatní. Každý, 
kdo k nám přibude a posílí náš kolektiv, 
bude tvořit DIFadlo s námi. Tak nám 
napište na spolekdifadlo@gmail.com 
nebo zavolejte 728 683 980 nebo se 
s námi bavte přes FB: DIFadlo.zs.

Martina Novotná,
principál spolku DIFadlo. z.s. Foto: archiv spolku

Foto: Jakub Liška – Představení inscenace Love, Jazz 
and Devil souboru Saula z litevského Plunge
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UŽIJTE SI BIGBEATOVÝ 
VEČER
Dne 22. června zavítají do restaurace At-
lantis kapely The Crash a Meat Mincer. 
Vstup je volný a začíná se v 17.00 hod.

Karel Kunz

ČERVNOVÉ PREMIÉRY OSTROVSKÝCH OCHOTNÍKŮ
Divadelní spolek Ochotníci Ostrov na-
studoval k červnovým předprázdnino-
vým dnům hned dvě premiéry. Ta první 
potěší převážně dospělé, druhá je ur-
čena pro ty nejmenší.

Komedie Petra Tomšů s  lákavým 
názvem „Zase (ti) tupitelé“ nás zavede 
na zasedání zastupitelstva jedné malé, 
blíže nejmenované obce. Budete se 
možná divit, anebo se možná ani divit 
nebudete. Obyčejní lidé, neobyčejné 
problémy a  naprosto lidu prostá, par-
don, lidu blízká řešení. Vždyť o majetek 
a slávu jde vždy až v první řadě. Premiéru 
si společně s našimi ochotníky můžete 

vychutnat v setmělém zámeckém parku 
29. června od 21.00 hod.

Nová pohádka s názvem „Piráti z Os-
trova“ potěší děti už v neděli 9. června od 
15.00 hod. v Domě kultury. Vypráví o tom, 
jak je těžké splnit si své vlastní sny, když 
kotvíte na liduprázdném ostrově. Možná 
bude k vyplutí potřeba pomoc dvou roz-
verných, nemytých a drzých čarodějnic. 
Veselá pohádka je první autorskou po-
hádkou ostrovských ochotníků, ve které 
uvidíte opravdu živého papouška, a to si 
přece nemůžete nechat ujít.

Lena ANEER Pintnerová,
za Divadelní spolek Ochotníci Ostrov

MDDM OSTROV
TÁBOR PRO RODIČE S DĚTMI
10. – 14. června
Oblíbený rodinný pobyt se uskuteční 
v letní táborové základně Manětín, kde 
si budeme v  letošním roce po celou 
dobu táboření hrát na piráty.
Cena: děti 1.600 Kč, dospělí 1.900 Kč
Přihlašování: online nebo osobně 
v MDDM

I DOSPĚLÍ SI MOHOU HRÁT
aneb „Na veselé řece“ v Manětíně
14. – 16. června
Víkendový pobyt pro dospěláky, kteří si 
stále umějí a chtějí hrát. Pohodové dny 
plné her, legrace i relaxace v Manětín-
ské přírodě.

Tentokrát nás víkend zavede do 
mladší doby kamenné, dob prvních 
osadníků a  zemědělců v  českých ze-
mích. Zkusíme si způsob života na-
šich předků – nepřetržitý boj o přežití 
a odolávání neustálému nebezpečí.
Přihlašování: online nebo osobně 
v MDDM od 1. května
Cena: 1.100 Kč

MDDM Ostrov

KLUB ČESKÝCH 
TURISTŮ
Kalendář veřejných turistických 
akcí v červnu 2019
01. 06. Žatecko – rokokový zámek 
 Stekník
08. 06. Z Bečova za minerálními 
 prameny
15. 06. Karlovy Vary: KV50 – 
 Karlovarský letní slunovrat 
 Mezinárodní turistický 
 pochod pro veřejnost
22. 06. Krušné hory: Z Medníku 
 do Perštejna
29. 06. Z Božího Daru ke štole 
 Johannes

RNDr. František Wohlmuth,
předseda KČT Slovan Karlovy Vary

EKOCENTRUM 
MDDM
Hledáme posily do týmu
Pro nadcházející školní rok 2019/2020 
hledáme nové vedoucí přírodověd-
ných, ekologických, badatelských a ji-
ných kroužků nejen s  environmen-
tální tematikou. Rádi přivítáme i  ja-
kékoli další nápady na nové zajímavé 
kroužky. Výhodou pedagogické mi-
nimum, kladný vztah k práci s dětmi 
a organizační schopnosti. Zájemci se 
mohou hlásit v kanceláři EC ve všední 
dny 10.00–17.00 hod. nebo na e-mailu 
maskova@eko.mddmostrov.cz.

Návštěvní hodiny pro veřejnost
Po–Ne 13.00–17.00 hod.
Navštivte malou zoo v zahradě kláš-
terního areálu a zažijte bezprostřední 
kontakt s  některými druhy zvířat, 
který se vám jinde nenaskytne. Na-
jdete tu drobné hlodavce, plazy, pa-
vouky, kajmana, leguány, exotické 
i dravé ptáky, malé šelmy i skot. Vstup 
zdarma.

MDDM Ostrov

KULTURNÍ AKCE

Státní zámek Stekník
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MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL JOHANNA CASPARA 
FERDINANDA FISCHERA OSLAVÍ PÁTÉ JUBILEUM
J. C. F. Fischer je významný barokní 
skladatel, který je uznáván jako před-
chůdce Johanna Sebastiana Bacha. 
Jako Ostrov se hrdě hlásíme k tomu, 
že právě v  našem městě na zdejším 
piaristickém gymnáziu vystudoval 
a naučil se hrát na varhany, cembalo 
a housle. Někdy mezi lety 1686 až 1689 
zde rovněž působil jako kapelník u sas-
ko-lauenburského dvora, kde se setkal 
s rozmanitými hudebními vlivy, které 
se později odrážely v jeho tvorbě.

V letošním roce je pro posluchače 
připraveno devět koncertů, které 
v období od 20. června do 5. září pro-
běhnou v Ostrově, Karlových Varech 
a  dalších městech a  obcích regionu. 
Slavnostní zahajovací koncert se 
uskuteční 22. června od 19.00 hod. 
v  kostele Zvěstování Panny Marie 
v Ostrově. S programem „J. C. F. Fis-
cher a mistři baroka“ se představí ně-

mecký ansámbl Rastatter Hofkapelle. 
Jedná se o  velmi symbolické propo-
jení, neboť J. C. F. Fischer později přes 
třicet let působil právě u rastattského 
dvora. Soubor reprezentující toto 
město nahrál průřez Fischerovy du-
chovní tvorby; tento záznam je první 
nahrávkou Fischerova díla v Německu 
a z velké části i ve světě.

Zahájení festivalu předchází 
20. června prolog v kostele sv. Kateřiny 
v Krásně, kde vystoupí Capella Regia 
Praha. Významné místo v  dramatur-
gii festivalu zaujímají také varhanní 
koncerty. Nástroj v kostele sv. Jáchyma 
v  Jáchymově rozezní vynikající pol-
ský varhaník Waclav Golonka. V  Já-
chymově můžete navštívit také kon-
cert Tria Fauré a italské klavíristky Fla-
vie Brunetto v hotelu Radium Palace. 
V rámci festivalu bude také vzdána po-
cta skladateli Petru Ebenovi, od jehož 

narození uplynulo letos 90 let, a to kon-
certem slovenské mezzosopranistky 
Evy Garajové, za doprovodu Kristiny 
Fialové (viola) a Michaely Káčerkové 
(varhany) v  kostele sv. Petra a  Pavla 
v Karlových Varech. Závěrečný koncert 
tradičně podpoří obnovu Císařských 
lázní v  Karlových Varech a  vystoupí 
v něm Karlovarský symfonický orchestr 
s dirigentem Vojtěchem Spurným, jenž 
provede v tomto unikátním prostoru 
suitu Vodní hudba od G. F. Händela. Ve 
spolupráci s karlovarskými symfoniky 
se bude konat i epilog festivalu v po-
době Suit pro sólové violoncello J. S. 
Bacha v podání vynikajícího violonce-
llisty Jiřího Bárty.

Předprodej vstupenek byl zahá-
jen 1. května. Na vybrané koncerty je 
vstupné dobrovolné. Podrobný pro-
gram a bližší informace na www.imff.cz.

MěÚ Ostrov

FESTIVAL ISLAND 2019 OZDOBÍ AMERIČTÍ BILLYBIO
Island 2019 se uskuteční 22. června od 
15.00 hod. v zámeckém parku. Na akci 
vystoupí celkem šest kapel, hlavní hvěz-
dou festivalu bude legendární americký 
kytarista Billy Graziadei se svojí sólo 
kapelou BillyBio. Fandové jej mohou 
znát z jeho domovské kapely Biohazard 
z New Yorku, která stála u zrodu hudeb-
ního stylu hardcore a prodala přes 5 mi-
lionu desek. V rámci evropského turné 
zavítá BillyBio i do České republiky, a to 
jen na dva koncerty. Jeden se uskuteční 
v Chrudimi a druhý právě v Ostrově na 
festivalu Island 2019.

BillyBio přijedou podpořit svojí 
první desku, která se jmenuje „Feed 
the fire“, která vyšla u  AFM records. 
V  tomto sólovém projektu nezapře 
své kořeny, takže se můžete těšit na 
pořádné hardcore s prvky metalu, ale 
také hip hopu a punku.

Dalšími kapelami jsou Censorshit 
z Ostrova, Projekt Parabelum z Prahy, 
znojemští X‑core, Karlovaráci The 
Rage Machine a DWTK ze Železného 
Brodu.

Josef Balák,
DenDis music Foto archiv kapely: Billy Graziadei
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„INSPIROVAL JSEM SE V KRESLENÝCH FILMECH,“ 
ŘÍKÁ VOJŤECH KŘESINA, AUTOR VÍTĚZNÉHO GRAFICKÉHO 
NÁVRHU PRO FESTIVAL OTY HOFMANA
Jedenapadesátý ročník Dětského fil-
mového a  televizního festivalu Oty 
Hofmana bude letos ve znamení 
sportu. Za tímto účelem vyhlásil or-
ganizátor akce, Dům kultury Ostrov, 
soutěž na zpracování kompletního 
grafického návrhu akce. Z  osmi zú-
častněných nakonec zvítězil Karlova-
rák Vojtěch Křesina, který nám svou 
práci více přiblížil v následujícím roz-
hovoru.

Při jaké příležitosti jste se ujal 
tvorby grafiky na 51. festival Oty 
Hofmana?
Jedenapadesátý festival Oty Hofmana 
bylo téma mé klauzurní práce. To je 
souhrnná práce, která musí být spl-
něna pro postup do dalšího ročníku. 
Je na ni vyhrazen určitý čas a obhajuje 
se před komisí. Chodím do čtvrtého 
ročníku Střední uměleckoprůmyslové 
školy v Karlových Varech a můj návrh 
z osmi dalších byl vybrán pro letošní 
ročník festivalu.

Jedná se o  celou grafiku (web ba‑
nnery, pozvánky atd.) nebo jen 
o hlavní plakáty?
Jedná se o kompletní grafiku, tedy pla-
kát, vstupenky, programy, bannery na 
web, festival pass, trička, placky atd.

Co vás inspirovalo udělat námět, 
jaký jste vytvořil?
Inspiroval jsem se v kreslených filmech 
a pohádkách pro děti. Nejnáročnější 
na úkolu bylo spojit filmový festival 
pro děti a téma letošního ročníku „Ži-
jeme sportem“. Po spoustě návrhů mě 
napadl kreslený panáček, který má 
místo hlavy kamerku a hraje si s mí-
čem. Chtěl jsem docílit toho, aby byl 
námět hravý, jednoduchý a čistý. Po-
užil jsem veselé barvy pro motiv ka-
merky s míčem, která se dobře dopl-
ňuje s barvou textu použitého na pla-
kátu a společně vytváří kompozici.

Navštívil jste někdy festival? Co se 
vám líbilo?
Na festivalu Oty Hofmana jsem dosud 
nebyl, ale tento ročník si rozhodně ne-
nechám ujít.

Chtěl byste se dále věnovat grafice 
i po skončení školy?
Určitě se chci grafice věnovat nadále. 
Chci pokračovat ve studiu na Vyšší 
odborné škole grafické v Praze. Gra-
fika mě baví a chtěl bych se po studiu 
grafikou i nadále živit, ale ať už budu 
dělat cokoli, tak bude mým koníčkem.

Děkuji za rozhovor, Zdeněk Hnízdil
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KOUZLO STARÉ FOTOGRAFIE
To, co je pro mnohé z nás dnes internet, 
znamenaly pro naše prarodiče nejrůz-
nější časopisy a noviny. Novinky ze světa 
i domova k našim babičkám a dědečkům 
promlouvaly z dnes již zažloutlých strá-
nek Světozoru, Ozvěn domova i  světa 
anebo třeba z časopisu Pestrý týden. Tak 
jako dnes na virtuální síti, zde našli čtenáři 
nejen rady o vaření, ale i módní trendy, 
zprávy o  osobnostech doby a  mnoho 
dalšího. Týdeníky sem tam přinášely i za-
jímavosti z  našeho okolí. Občas je tak 
možné ve starých časopisech narazit na 
pozvánku do Jáchymova, přečíst si něco 
o karlovarské lázeňské sezoně. Nechybí 
ani dnes již zažloutlé snímky slavných ná-
vštěvníků blízkých lázní.

Na stránky celostátního časopisu Pes-
trý týden se kdysi dostala i fotografie z Os-
trova. Není to žádná upoutávka na cestu 
do městečka, žádný záběr známý z dobo-
vých pohlednic představující Ostrov jako 

malebné městečko ve stínu Krušných hor. 
Však právě proto má pro nás snímek své 
kouzlo. Vždyť na fotografii je zachycen 
ministr zahraničních věcí českosloven-
ské republiky Dr. Edvard Beneš. Kde se 
tu v Ostrově vzal? Dlouho se tu nezdržel. 
Ostrov byl pro ministra a jeho početnou 
družinu jen přestupní stanicí na cestě 
do Jáchymova, kde se 13.  května  1927 

odehrála konference států Malé dohody. 
O konferenci Malé dohody už referovali 
mnozí. Díky snímku víme, že svojí špet-
kou do mlýna k jednání státníků nepatrně 
přispěl i Ostrov.

Fotografie z  nádraží v  Ostrově byla 
uveřejněna v  časopise Pestrý týden 
z 25. května 1927. Snímek tak rozšiřuje 
náš seznam známých a  slavných osob-
ností, které se v našem městě v minulosti 
objevili. Není bez zajímavosti, že téměř na 
den přesně po 20 letech projel Dr. Edvard 
Beneš, nyní již jako prezident, naším měs-
tem znovu. Jeho cesta 19. května 1947 
opět vedla do Jáchymova. Květnovou 
cestu roku 1947 prezidenta Beneše nám 
dodnes připomíná krátce nato vydaná 
kniha PRESIDENT DR. E. BENEŠ POPRVÉ 
V NAŠEM POHRANIČÍ. Však my už dnes 
díky reportérům Pestrého týdne víme, že 
v Ostrově byl Dr. Beneš již v roce 1927.

Ing. Josef Macke

HURÁ NA PRÁZDNINY
Prázdniny už pomalu klepou na dveře 
a s nimi je tu opět čas dětských táborů. 
Generace dětí z Ostrova jezdily a stále 
jezdí na dnes již chatkový, dříve stanový, 
tábor do Manětína. V  dobách sociali-
smu se vyráželo také na nejrůznější pod-
nikové tábory ať už do Žihle, Chrustenic, 
Bechyně anebo třeba do Jivna u Českých 
Budějovic. Někteří aktivní pionýři měli 
to štěstí, že mohli zavítat i na meziná-

rodní pionýrský tábor Artěk do tehdej-
šího Sovětského svazu.

Po sametové revoluci skauti z oddílu 
Papúz jezdívali léta do údolí Úterského 
potoka. Možností a nabídek, kam dnes 
z našeho města vyrazit na letní tábor, je 
jistě dosti. Bývalo však i období, kdy se na 
prázdniny jezdívalo také k nám do Os-
trova. Tehdy se tomu ale říkalo „Dětská 
prázdninová osada“. Netábořilo se ve sta-
nech ani chatkách, ale v místním zámku. 
Zámek velkovévodů toskánských byl to-
tiž krátce po vzniku československé re-
publiky státem zkonfiskován a přešel do 
správy Státních lesů a statků, vnuceným 
správcem byl již v červnu 1919 ustano-
ven lesmistr Ing. Rudolf Komárek. Část 
zámku byla přitom již na počátku 20. let 
dána k dispozici Sociální ochraně státních 
zaměstnanců v Praze, která v Ostrově pro 
své členy a jejich rodiny pořádala ozdravné 

pobyty. Do Ostrova tak začaly na letní do-
volenou ve větší míře přijíždět především 
rodiny pražských méně majetných stát-
ních úředníků. Prázdninové osady se ve 
30. letech konaly pod hlavičkou pražské 
Československé obce úřednické. A jak se 
dětem v Ostrově líbilo? Věřím, že po více 
jak 80 letech si můžeme dovolit porušit lis-
tovní tajemství:

„Milá maminko, vede se mi dobře. Cho-
díme každý den do parku a hrajeme různé 
hry. Mami pošli mi sem nějaké peníze. Po-
jedeme do Kar. Varů do Jáchymova a na 
jiné výlety. Budeme jezditi autobusem. 
S pozdravem Jirka“

Jak je zřejmé, Jirkovi se v červenci 1935 
v  Ostrově líbilo. Kolik podobných po-
hledů a dopisů letos asi do Ostrova pošta 
doručí? Báječné prázdniny a šťastný ná-
vrat do Ostrova.

Ing. Josef Macke

Na fotografii je původní titulek 
z časopisu Pestrý týden.

Pohlednice: „Dětská prázdninová osada před 
budovou zámku“, sbírka Josef Macke
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X.MÁJOVÝ PRIMA CUP V PRIMA HORSELANDU
Dne 5. května proběhl ve Vykmanově 
již X. ročník oblíbeného dětského pě-
tiboje s poníky. Děti se utkaly ve třech 
věkových kategoriích. Jednotlivými ví-
tězkami se staly Terezka T., Lenka Ch. 
a Kateřina B. Nejvíce bodů v jednotli-
vých disciplínách (Lead Rein nebo First 
Ridden, mladý vystavovatel, slalom, 
barely a karnevalová jízda zručnosti) 
se podařilo nasbírat Kateřině B. Ta se 
stala celkovým Prima Cup šampionem 
pro rok 2019. Nejlepší kuchařkou cuk-
rářského výrobku maminek se stala 
Petra T., nejhezčího poníka vystrojila 
děvčata Hanka B. a Kristýnka Š. a nej-
lepší karnevalovou masku si připravila 
Hanička P.

Akce se účastnili i  hostující Mar-
tinka L. z Nezvěstic u Plzně a Adélka N. 
ze stáje ve Velichově. Všem děkujeme 

za účast a přízeň, městu Ostrov, Kar-
lovarskému kraji, obchodu Jana Horse, 
restauraci Jáchym a Věznici Ostrov za 
podporu této již tradiční jarní akce.

Více o našich akcích se dozvíte na 
www.primahorseland.snadno.eu.

Denisa Pačanová, 
předseda spolku

CYKLOTEAM OSTROV ZAHÁJIL SEZONU 2019
Začátkem letošního jara začala závodní-
kům Cykloteamu Ostrov sezona. Nejprve 
se naši svěřenci „zahřáli“ v březnovém seri-
álu tří závodů jarního Bahna, odkud si řada 
z nich odvezla jak medaile za jednotlivé zá-
vody, tak i poháry za celkové umístění (Bo-
nifác Berger – 2. místo, Viktor Michlík – 3. 
místo, Barča Lepíková – 1. místo).

V měsíci dubnu se naši kanárci zaměřili 
na seriál závodů karlovarského kraje CKK 
horských kol (MTB) i seriálu závodů kol 
silničních, a to od kategorie starších žáků 
a kadetů. Nutno podotknout, že v kate-
gorii starších žáků silniční kategorie nás 
zastupují „začátečníci“ Tomáš Urbánek, 
Miloš Palice, Vojta Keilhauer, Filip Jánský 
a Hana Štěpánková a v kategorii kadetek 
Františka Horáková.

S  tím souvisí i  nová strategie Cyklo-
teamu Ostrov, rozdělení závodníků na 
závodníky horských kol (zejména mladší 
kategorie) a závodníky silničních kol.

Někteří naši závodníci nelení a  nad 
rámec závodů Karlovarského kraje CKK 
sbírají zkušenosti i  ze závodů kraje Pl-
zeňského, z Prahy, tak i několika závodů 
v rámci Českého poháru. Jedná se o zá-
vodníky Tomáše Urbánka, Barboru Le-
píkovou a Viktora Michlíka, kteří během 
části dubna a května absolvovali závodní 
víkendy. Zde musím také uvést další čtyři 
jména, a to z „detašovaného“ pracoviště 
z Rakovníka, kdy nás zastupují v našich 
barvách CT Ostrov další úspěšní závodníci, 
a to Mikoláš Icha, Aleš Icha, Jakub Němec 
a Honza Němec.

Čeká nás ještě řada závodů napříč se-
verozápadním regionem České repub-
liky: pohár CKK, Peruna, Chebský pohá-
rek a další závody ze seriálu pohárů PAL 
cup a Českého poháru.

Na závěr bych chtěl poděkovat ce-
lému našemu teamu lidí (rodiče, tre-
néři) za vynikající reprezentaci města 
Ostrov, resp. našeho cykloteamu Ost-
rov. Dále bych chtěl poděkovat našim 
sponzorům, městu Ostrov a Karlovar-
skému kraji a pozvat všechny příznivce 
horských kol na naše závody „O pohár 
města Ostrov 2019“, které pořádáme 
dne 23. června na louce za nemocnicí 
(ul. Lesní).

Tomáš Michlík,
za celý Cykloteam Ostrov
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INZERCE

OSKARKY OSTROV, TO JE DNES SKUTEČNÝ SVĚTOVÝ POJEM
Přestože název moc nenapoví, znáte je 
jistě všichni, protože jsou ozdobou ne-
jedné městské akce, a to již po dlouhá léta. 
Slušivé uniformy, kloboučky, poutavé lí-
čení, vysoké šněrovací kozačky, hůlky lé-
tající vzduchem… Ano, řeč je o krásných 
mažoretkách. Kde se u nás v Ostrově ale 
vlastně vzaly?

Psal se rok 1998 a při MDDM Ostrov 
vznikla z nápadu paní Evy Žilákové a pana 
Bedřicha Siegla první mažoretková sku-
pina. Uteklo již více než dvacet let a první 
členky jsou dnes již maminkami od rodin, 
ale tato zájmová skupina funguje do-
dnes. V současnosti se dělí na tři oddě-
lení: Mažoretky přípravka pod vedením 
zakladatelů – paní Žilákové a pana Siegla, 
Mažoretky Minioskarky – Twirling pod 
vedením Lucie Matouškové a Mažoretky 
Oskarky pod vedením Petry Denčevové 
a Edity Kubíkové.

Přehlídková vystoupení jednotliv-
kyň či skupin nejsou jedinou náplní 
těchto uskupení. Účastní se také celé 
řady soutěží, na kterých získávají kromě 
zkušeností také cenná ocenění. Poslední 
z nich byla účast OSKAREK na klatov-
ském Mistrovství Čech, které se konalo 

poslední dubnový víkend. V  kategorii 
DĚTI si medaili přivezlo duo Lucie Me-
licharová a Ludmila Vomočilová, a to za 
druhé místo, které znamená postup na 
Mistrovství České republiky (MČR). Lu-
cie Melicharová získala postup na MČR 
také v  kategorii jednotlivců. V  katego-
rii JUNIOR MLADŠÍ se 3. místem může 
pyšnit duo Gabriela Benešová a Tereza 
Komáromy, což i jim zajistilo postup na 
MČR. Ať již malé slečny z mistrovství při-
vezou medaile či ne, patří jim za repre-

zentaci našeho města velké díky. Veřte 
tomu, nebo ne, ale jméno Oskarky Ost-
rov je za ta léta v mažoretkovém světě již 
doopravdy pojmem. Zmíněné úspěchy 
jsou jen hrstkou v moři, ale stojí za nimi 
nejen tvrdá práce mažoretek, ale také 
pevné nervy a odříkání ze strany trené-
rek. Přejme oběma stranám, ať jim vydrží 
elán a nadšení, a bude-li jejich snažení 
oceněno medailemi, tím lépe.

Mgr. Simona Hnátová,
za fanoušky OSKAREK OSTROV
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ČISTOTA VE MĚSTĚ

DOBROVOLNÍCI ULEVILI OHŘI O 11,95 TUN ODPADU
MAS Krušné hory, o.p.s. se společně 
s  krajskou sítí místních akčních sku-
pin zapojila do akce Čištění řeky Ohře 
2019, která si kladla za cíl vyčistit břehy 
a tok řeky od odpadků a ostatního ne-
pořádku. Akce se uskutečnila v sobotu 
6. dubna 2019.

Náš úsek od Karlových Varů do 
Stráže nad Ohří (32,8 km) byl rozdě-
len na několik menších částí, do jejichž 
úklidu se aktivně zapojily všechny obce 
podél řeky.

Počet zapojených dobrovolníků byl 
letos opět vysoký, sešlo se jich 346.

Na tomto úseku se celkem posbíralo 
neuvěřitelných 11,95 tun odpadu, což 
je oproti loňskému roku o 4 tuny více! 
K tomu je nutné připočítat 35 vylove-
ných pneumatik.

Chtěli bychom poděkovat městu Os-
trov za finanční podporu akce.

A  samozřejmě děkujeme všem za-
pojeným aktérům, sponzorům a dob-
rovolníkům.

Foto a  partneři ke zhlédnutí zde 
https://www.mas-krusnehory.cz/pro-
jekty/cisteni-reky-ohre-2019/.

Akce se konala v rámci celorepubli-
kové iniciativy Ukliďme svět! Ukliďme 
Česko!

Simona Aiznerová,
manažer MAS Krušné Hory

Trompetter Guss CS s.r.o.  
v Jáchymově 

přijme pracovníky na pozici

BRUSIČ ODLITKŮ
• Plný pracovní úvazek

• Perspektivní zaměstnání,  
již fungujeme 25 let

• Dobré platové podmínky 
oproti konkurenci

• 5 týdnů dovolené

Tomáš Bařtipán 
353 811 061 • 607 930 066
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YOGA & OSTROV 
JÓGOVÉ NEDĚLE V OSTROVĚ 

JÓGOVÁNÍ V PŘÍRODĚ PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST 
VSTUPNÉ ZDARMA 

. 
              TERMÍNY   16.6. ZÁMECKÝ PARK 
   CVIČENÍ JÓGY       21.7. KLÁŠTERNÍ AREÁL 
          V ROCE     18.8. SPORTPARK U NEMOCNICE 
                    2019        15.9. ZÁMECKÝ PARK 
  
                                        KAŽDÁ 3. NEDĚLE V MĚSÍCI OD 10:00 HODIN, DOBA TRVÁNÍ LEKCE 60MIN.  
             ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ VYHRAZENA – V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ BUDEME JÓGOVAT V DOMĚ KULTURY 
. 
                                                       Sraz vždy 15 minut předem na určeném místě. 
                          Aktuální informace sledujte na našich webových stránkách nebo facebooku. 

PROJEKT PRO VÁS PŘIPRAVILO JÓGOVÉ STUDIO PETRAKI VE SPOLUPRÁCI S DOMEM KULTURY OSTROV 

.  
WWW.PETRAKI.CZ 
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VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA

jto1906kk002.CDR

TAJENKA KŘÍŽOVKY 
O CENY
Vážení čtenáři,
správné znění tajenky křížovky z  mi-
nulého čísla je MÁJOVÁ VODA VYPIJE 
VÍNO. Z úspěšných luštitelů byla vylo-
sována paní Eva Fričová, která obdrží 
dvě volné vstupenky na vybrané před-
stavení Domu kultury Ostrov.

Tajenku křížovky z  tohoto čísla za-
šlete nejpozději do 5.  června na: me-
sicnik@ostrov.cz; případně doručte 
do Infocentra v Domu kultury Ostrov, 
Mírové náměstí 733, v zalepené obálce, 
označené „Ostrovský měsíčník“. Vždy 
uveďte celé své jméno a kontakt na vás. 
Ze správných odpovědí opět vylosu-
jeme výherce, který získá vstupenky na 
některou z kulturních akcí Domu kul-
tury Ostrov. Jméno výherce zveřejníme 
v Ostrovském měsíčníku. Redakce mě-
síčníku vám děkuje za zájem o křížovku 
a přeje příjemné chvíle při luštění.

Tvorbu křížovky zajišťuje grafická 
společnost Alfasoft s. r. o.

Paní Dagmar Curdová (bývalá dlouho-
letá náčelnice Tělovýchovné jednoty 
Ostrov a vyznamenaná občanka roku), 
by ráda touto cestou poděkovala zři-
zovateli města za výbornou službu Ex-
pres senior, která tolik pomáhá starším 
lidem. Pochvala patří i dvoučlenné po-
sádce auta za jejich vstřícnost.

Red
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STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA
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mobil:

353 220 554
602 444 940
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