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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. 7. 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 srpnového čísla je 3. července. 
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: 
Doručování Ostrovského měsíčníku 
zprostředkovává Česká pošta.
V případě potíží se obraťte 
na číslo: 734 875 980

Grafika a tisk: Tiskárna Median s.r.o.
Průmyslová 1456, Ostrov 363 01
www.tiskarna-median.eu

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 červencových plodů. 
Archiv OM 

DEN SE STAROSTOU 10.7.2019
Vážení občané, přijměte pozvání 

na 10.7.2019, kdy se uskuteční Den se 
starostou. V  době od  15.00 do  17.00 
hod. mohou občané přijít za starostou 
města Ostrova, panem Janem Bure-
šem, se svými podněty, připomínkami 
a  stížnostmi. Rezervace termínu není 
nutná. Stačí se dostavit k  pracovně 
starosty do  budovy městského úřadu 
Jáchymovská 1. 

red

NOVÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA JE NAŠE 
VÝZNAMNÁ PRIORITA

Zajímavá práce spolu s  nabídkou 
kvalitního bydlení hrají významnou 
roli v rozhodování, kde se usadit, za-
ložit rodinu a  vytvořit svůj domov. 
Město nemá mnoho možností jak vy-
tvořit zajímavá pracovní místa. Větší 
prostor má ale v oblasti zajištění dob-
rého bydlení.

V našem městě úspěšně funguje pro-
gram podpory individuální výstavby, 
kdy město ze svého rozpočtu přispívá 
na individuální výstavbu. Ne každý si 
však přeje nebo může dovolit bydlet 
ve vlastním rodinném domě a volných 
bytů v bytových domech je v součas-
né době v Ostrově nedostatek, a to jak 
bytů ke koupi, tak i  těch nájemních. 
Svědčí o  tom nejen aktuální nabídka 
realitních kanceláří, ale také délka po-
řadníku na přidělení městského bytu. 
Nakonec rozvoj bydlení bylo jedním 
z hlavních předvolebních témat všech 
politických stran v Ostrově.

Celkem nedávno se v Ostrově v Se-
verní ulici postavily dva nové bytové 
domy. Zájem o  koupi bytů výrazně 
předčil očekávání investora. A  mys-
lím, že se tyto domy povedly i  co se 
estetické stránky týče. Přivítali jsme 
tedy, když nás stejný investor oslovil 
s tím, že si vytipoval proluku ve Van-
čurově ulici, kde kdysi bylo dopravní 
hřiště a  kde by chtěl postavit další 
bytový dům. Vedle potřeby města se 
rozvíjet, řešit dostupné bydlení a exi-
stence solidního investora s dobrými 
referencemi si férově na druhou mis-
ku vah klademe i  negativa, kterými 
mohou být zahuštění stávající loka-
lity novou stavbou na místě, které 
je aktivně užíváno pro odpočinek 
a  relaxaci, problémy s  parkováním 
a  v  neposlední řadě i  úbytek zeleně. 

Nebylo by však korektní, kdybychom 
investora už v počátku odmítli. Proto 
jsme společně s  firmou Liapor začali 
hledat konkrétní řešení a  podmínky, 
za jakých bychom byli ochotni tuto 
bytovou výstavbu umožnit. Zcela 
zásadní je pro nás vybudování do-
statečného počtu parkovacích míst, 
zachování dětského hřiště a  kvalita 
zeleně. V  této souvislosti jsme také 
začali projekčně připravovat nové 
volně přístupné sportovní hřiště mezi 
tzv. Kulatou bábou a zimním stadio-
nem, které výrazně zlepší možnosti 
vyžití dětí i dospělých.

Dalším místem, kde se dá postavit 
několik bytových domů, je tzv.  lo-
kalita mezi Penny Markety. Pro tyto 
nezastavěné pozemky je zpracována 
územní studie, která. komplexně řeší 
celé území (od NG Elektro, bývalého 
Alberta až po světelnou křižovatku 
na Jáchymovské ulici). Tato studie ur-
čuje, jak budou řešeny komunikace, 
napojení inženýrských sítí, jaké části 
a  jakým způsobem budou zastavitel-
né. Např. výška budov by měla být ta-
ková, aby došlo k  optickému propo-
jení starého města a vysokých domů 
v  Družební ulici. V  současnosti se 
připravuje dokumentace pro územní 
rozhodnutí na dopravní a technickou 
infrastrukturu, na kterou může navá-
zat vlastní projekční příprava byto-
vých domů. Z  tohoto důvodu není 
tato lokalita pro bytovou výstavbu 
ještě připravena, ale podnikáme po-
třebné kroky k  tomu, aby i  zde bylo 
možné v horizontu cca 2 až 3  let za-
hájit výstavbu nového, kvalitního 
a dostupného bydlení.

Ing. Jan Bureš,
starosta města
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KOUPALIŠTĚ ZAHÁJILO SVOU POSLEDNÍ SEZÓNU  
PŘED REKONSTRUKCÍ

Milovníkům vodních radovánek 
z  Ostrova a  okolí jistě není nutné vy-
světlovat, kde leží ostrovské koupališ-
tě nebo jaké tam najdou bazény. Pro 
všechny ostatní jen stručně připome-
nu, že leží na  jižním svahu nedaleko 
ostrovské nemocnice, a že je zde k dis-
pozici velký 50m bazén s  tobogánem 
a dva dětské bazénky. Od 1. června je 
otevřeno denně od 9.00 do 20.00 hod. 
Ne každý, ale ví, že na ostrovském kou-
pališti si můžete zahrát beach volejbal 
na  nefalšovaném hřišti a  využít také 

občerstvení, WC a  převlékárny. Výše 
vstupného byla i pro letošní rok zacho-
vána jen s tím, že cena pro děti se odvíjí 
od jejich výšky. 
Dospělí: 
celodenní - 50 Kč
odpolední (od 15.00 hod.) - 35 Kč
Děti:
děti do 140 cm výšky a senioři nad 65 
let celodenní - 30 Kč
odpolední (od 15.00 hod.) - 25 Kč
děti do 140 cm výšky v doprovodu do-
spělého - zdarma

Jednotné vstupné pro držitele prů‑
kazů ZTP a ZTP/P: 
- dospělí na den - 25 Kč
- děti do 15 let - zdarma
Připravujeme:

Současný stav koupaliště dáv-
no neodpovídá našim představám 
a  jeho každoroční příprava na  sezó-
nu spolyká čím dál více peněz. Proto 
jsme se rozhodli pro jeho postupnou 
rekonstrukci a modernizaci. Již 1. září 
tohoto roku bude zahájena prv-
ní etapa, kdy budou do  stávajících 
bazénových van umístěny dva ne-
rezové bazény s  rovněž nerezovými 
brodítky. Rekonstrukcí projde také 
bazénová technologie. Do  bazénů 
bude umožněn bezbariérový přístup. 
Brouzdaliště bude nově vybaveno 
fontánou, stříkajícím zvířátkem, ne-
rezovou skluzavkou, vodním ježkem 
a  nebude chybět ani oblíbený zvon. 
Rekonstrukci provede firma PRO 
URBAN s.r.o. za  cenu 14.679.641 Kč. 
Termín dokončení díla je stanoven 
na  31. května 2020. Již dnes hledá-
me řešení pro další etapy tak, aby 
bylo naše koupaliště opět jako nové 
a moderní. 

Ing. Marek Poledníček,
místostarosta města

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA V MĚSÍCI KVĚTNU
Rada města (RM) schválila aktua-

lizaci dokumentu Bezpečnostní po-
litika Městského úřadu Ostrov, který 
komplexně řeší problematiku ochra-
ny informací ve  všech jejich formách, 
po celý jejich životní cyklus. Tedy bě-
hem jejich vzniku, zpracování, ukládá-
ní, přenosu a likvidace.

RM vzala na vědomí hodnotící a vý-
roční zprávy o činnosti příspěvkových 
organizací města.

RM rada vzala na  vědomí plně-
ní rozpočtu města za  1. čtvrtle-
tí roku 2019, kdy celkové příjmy 
města, včetně financování, činily 
94740 tis. Kč a celkové výdaje města 

činily 74138 tis. Kč. Rozdíl mezi pří-
jmy a  výdaji je 20602 tis. Kč. Pro-
vozní a  investiční výdaje se vyvíjejí 
v souladu se schváleným rozpočtem. 
Vyšší celkové příjmy jsou ovlivněny 
zapojením rezervního fondu, tzv. fi-
nancováním.

MěÚ Ostrov

PROBĚHLO PRVNÍ VÍTÁNÍ MIMINEK V LETOŠNÍM ROCE
Na konci května letošního roku se 

uskutečnilo další vítání nových ob-
čánků města. Vítání se ujal starosta 
Ostrova Jan Bureš a při té významné 
události mu asistovala místostarost-
ka Jitka Samáková. Kulturního úvo-
du se ujaly děti ze Základní umě-
lecké školy Ostrov pod vedením 
ředitelky Ireny Konývkové a průvod-
kyní ceremoniálu se stala mladičká 
princezna Sibylla Augusta. Jak bývá 

zvykem, miminka neodešla s prázd-
nou. Od  vedení města získala kvě-
tinu a  repliku Jáchymovského tola-
ru, jako symbol úspěchu, bohatství 
a štěstí. K vítací družině se připojila 
také ředitelka ostrovské knihovny 
Irena Leitnerová a rodičům věnova-
la balíček s knížkou do života a půl-
roční registraci v knihovně zdarma, 
protože čtení dětem již od kolébky, 
je mimořádně důležité. Z  průběhu 

slavnostního aktu byla pořízena fo-
todokumentace, která bude rodi-
čům, a  po  čase i  samotným dětem, 
památkou na  vstup mezi ostrovské 
rodáky.

Zájemce o  tento slavnostní oka-
mžik upozorňujeme, že další termí-
ny jsou naplánovány na 28. září a 30. 
listopadu 2019.

Jitka Samáková,
místostarostka města 
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PÉČE O TRÁVNÍKY VE MĚSTĚ
V  souvislosti s  nedostatkem vláhy 

v krajině i ve městě je stále častěji dis-
kutováno sekání trávy ve městě. Zda 
a  jak často sekat, kde nesekat a když 
sekat, tak na jakou výšku.

Dle prognóz nás do budoucna čeka-
jí horká a suchá léta a i město Ostrov 
s  touto situací pracuje. Letošní jaro 
nebylo tak extrémně teplé jako to 
minulé. Občas zapršelo a tráva rostla. 
Travnaté plochy jsou sekány na vyšší 
délku, než v minulých letech a sekání 
probíhá ve volnějším tempu, než bylo 
zvykem. Klasická seč je také střídána 
s  mulčováním. Drobné kousky mul-
čované trávy zůstanou ležet na  po-
zemku, zetlí a působí jako hnojivo pro 
obnovení a  zlepšení kvality porostu 
a pomáhají držet vláhu. Téma o ome-
zování počtu sečí vzhledem k  sušší-
mu období je bohužel často špatně 
uchopeno. Omezování sečí má smy-
sl jen cca od konce června do konce 

září. Naopak v  jarním období, tedy 
v  období nejintenzivnějšího růstu je 
kosení žádoucí, protože podporuje 
odnožování a tím zahušťování trávní-
ku. Ponechání trávníku bez zásahu by 
znamenalo jeho degradaci. Letní tep-
loty a  vedra jsou teprve před námi. 
Sekání travnatých ploch bude i  přes 
léto probíhat dle aktuální situace 
a klimatických podmínek. 
Někdo nám maří prostředky i práci 

Ve městě se bohužel vyskytl nešvar 
v  podobě krádeží vysazených květin 
a  keříků. Na  některých místech byla 
dokonce odcizena i  mulčovací kůra 
od  proběhlých výsadeb. Naše snaha 
zvelebit prostory ve  městě pak při-
chází nazmar. Nazmar přicházejí také 
nemalé peníze, které péče o zeleň sto-
jí. Žádáme tímto dotyčné jedince, aby 
od tohoto jednání upustili. 

Šárka Vaňková,
referent OMIS

REKONSTRUKCE 
PROSTORU PO BÝVALÉM 
TRŽIŠTI ZAČÍNÁ

Některé věci trvají dlouho a teprve 
čas ukáže, zda jistá míra rozvážnos-
ti přinesla ideální výsledek. Úprava 
prostoru v  bezprostřední blízkosti 
náměstí vyšla z několika různých ná-
vrhů, přičemž jsme se nakonec roz-
hodli pro výrazné zjednodušení, pro 
které se ujal název „Kreativní návrat 
k původnímu stavu“. Projektová do-
kumentace včetně vizualizace byla 
prezentována veřejnosti a na základě 
pádných připomínek bylo z projektu 
vypuštěno osm laviček. Tato změna 
není nevratná a v případě, že se uká-
že, že budou přínosem, mohou být 
poměrně snadno doplněny. 

V  rámci zadávacího řízení na  zho-
tovitele stavby byla jako nejvý-
hodnější vyhodnocena nabídka 
firmy HIPPMANN s.r.o., v  hodno-
tě 4.283.347 Kč. Zahájení stavby se 
předpokládá v druhé polovině červ-
na a termín dokončení byl stanoven 
na 30. září 2019.

Jiří Šuster,
referent OMIS

LETNÍ NABÍDKA PRO CELOU RODINU
V  průběhu léta se v  unikátním pro-

středí ostrovského  zámeckého parku 
uskuteční několik zajímavých akcí. Již 6. 
července můžete navštívit hudební od-
poledne a poslechnout si známé kapely 
Michal Prokop & Framus Five, Vladimír 
Mišík & ETC, T4 a Uriah Heep REVIVAL. 
V sobotu 10. srpna se v parku uskuteč-
ní oblíbený Rodinný den. Kulturní pro-
gram, během kterého vystoupí Vašo Pa-
tejdl, kapela Slza a další, doplní dětské 
atrakce. Hned následující víkend je pro 
návštěvníky připraven jedinečný záži-
tek přímo v zámeckém parku proběhne 
večerní projekce filmu Bohemian Rha-
psody, kterou následně doplní koncert 
kapely QUEENIE – world Queen tribute 
band, absolutní špičky svého žánru.

V  průběhu letních prázdnin můžete 
navštívit všechny nově otevřené a aktu-
alizované expozice a seznámit se s his-
torií města a celého regionu. V interiéru 
klášterního kostela Zvěstování Panny 
Marie je otevřena expozice „Církevní 
umění západního Krušnohoří“ s  do-
provodnou výstavou „Zničené kostely 
na  Karlovarsku“, v  podkroví zámku se 

nachází expozice „Šlikové a mincování“ 
s národní kulturní památkou, unikátní 
stříbrnou kazetou a ve dvoraně zámku 
a v letohrádku najdete dvě cenné expo-
zice ostrovského porcelánu, které jsou 
součástí mezinárodního projektu Cesta 
porcelánu / Porcelan Strasse.

Město Ostrov nabízí řadu dalších vol-
nočasových aktivit pro celou rodinu. 
V  klášterní zahradě můžete navštívit 
moderní Ekocentrum s mini ZOO s více 
než 50 druhy zvířat. Součástí areálu je 
také relaxační zahrada s jezírkem a po-
sezením, dětským hřištěm nebo ne-
všední stezkou pro bosé nohy. V areálu 
ostrovské nemocnice se nachází oblí-
bené sportcentrum s mnoha atrakcemi 
včetně lezecké stěny, dětského lanové-
ho centra, velké vzduchové trampolíny, 
hřištěm na petanque, bludištěm, či in-li-
ne dráhou. Ostrovské koupaliště nabízí 
všem milovníkům koupání a letních ra-
dovánek kromě velkého 50m plavecké-
ho bazénu s tobogánem, také dva malé 
dětské bazény a beach volejbalové hřiš-
tě. V areálu MDDM naleznete prostory 
pro široké spektrum sportovních aktivit 
– fotbalové hřiště a minihřiště s umělým 
trávníkem, hřiště netradičních sportů 
s dvěma kuželkovými drahami, lanovou 
pyramidou a minihorolezeckou stěnou, 
hřiště na  minigolf, multifunkční hernu 

se sportovními simulátory a  laserovou 
střelnicí, posilovnu, hřiště na  ricochet 
a stolní tenis a dvě víceúčelové hřiště.

Pro krátké vycházky a relaxaci je nej-
vhodnější soustava Boreckých rybníků, 
rozkládající se na  ploše více než čtyř 
hektarů v  těsném sousedství městské 
zástavby. 

Okolí Ostrova v  malebné krajině 
pod zalesněným hřebenem Krušných 
hor zve také k výletům po oblíbených 
naučných, turistických a  cyklistických 
trasách.

MěÚ Ostrov

JáchymOndřej Šlik
9. září 1569 (Ostrov) - † 21. června 1621 (Praha)

Rozšířená expozice u příležitosti 450. výročí
narození Jáchyma Ondřeje Šlika

Šlikové a mincování
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HŘBITOVNÍ KOSTEL SV. JAKUBA VĚTŠÍHO 
JE PŘIPRAVEN

U  příležitosti Noci kostelů v  pátek 
24. května 2019 byl veřejnosti před-
staven hřbitovní kostel sv. Jakuba 
většího v  podobě, v  jaké je připra-
ven k  poslednímu rozloučení s  na-
šimi blízkými. Cena za  použití kos-
tela za  tímto účelem je stanovena 
na 500 Kč. V případě vašeho zájmu se 
obraťte na v Ostrově obvyklé pohřeb-
ní služby, které by náš kostel již měly 
mít ve své nabídce. 

Kontakty:

Pohřební služba Václav Václavík ‑ Ostrov
Hlavní třída 1379, 363 01 Ostrov
tel: 353 612 590, mobil: 602 118 830
e-mail: pohrebni.sluzba.vaclavik@email.cz
www.pohrebni-sluzba-vaclavik.cz

Pohřební služba Neudert
Sokolovská 90, Karlovy Vary-Rybáře
Nejdek, Náměstí Karla IV. 235 
tel: 353 925 109, mobil: 776 712 004
pohrebnisluzbaneudert.webnode.cz

MěÚ Ostrov

CO JE DENNÍ CENTRUM ŽIRAFA, Z. S.? 
Denní centrum 

Žirafa je ambu-
lantní sociální 
služba, která je 
určena pro klien-
ty s  kombinova-
ným postižením, 

s mentálním postižením a hlavně pro 
klienty s  autismem. Věk naší cílové 
skupiny je od 1 roku do 26 let. Služba 
funguje od února 2006.

Místa poskytování sociální služby 
jsou Nové Sedlo u Lokte a město Kras-
lice. 

Co nabízíme kromě sociální služby 
je doprava uživatelů ráno a  odpo-
ledne. To znamená, že si přivážíme 
naše klienty do centra a odpoledne je 

rozvážíme domů. Pořádáme půlden-
ní výlety např. do  solné jeskyně, zoo 
parků, do  zábavních dětských center 
a jiné. Dále pak 3-5 denní zimní a letní 
výjezdové akce bez rodičů. Tyto poby-
tové výlety jsou cíleně bez rodičů, aby 
si mohli odpočinout. Kromě výše uve-
deného nabízíme canisterapii a jednou 
týdně muzikoterapii. 

Vzhledem k  přibývajícím klien-
tům se staly prostory v  Novém 
Sedle malé. V  loňském roce se nám 
podařilo díky Magistrátu města 
Karlovy Vary získat formou vý-
půjčky na  dobu 15 let budovu bý-
valé Základní školy v  Karlových 
Varech, Bohaticích. Tyto prosto-
ry je nutné přizpůsobit tak, aby 

vyhovovaly podmínkám pro posky-
tování sociální služby. Našim zámě-
rem je stávající ambulantní službu 
rozšířit na  týdenní stacionář, který 
v Karlovarském kraji chybí. K tomu, 
abychom mohli prostory upravit, 
opravit, vybudovat výtah a  vybavit 
vyhovujícím nábytkem a pomůcka-
mi potřebujeme finanční prostřed-
ky, které stále nemáme a snažíme se 
je sehnat.

Na  našich stránkách www.denni‑
centrumzirafa.cz již najdete žádost 
na týdenní stacionář. Zájemci si mo‑
hou tuto žádost vytisknout a zaslat 
na uvedenou adresu. 

Ing. Renata Kunešová, 
ředitelka Denního centra Žirafa, z.s.

                                  

 
 
 
             
       
 

VYHODNOCENÍ ANKETY: 
ODPOČINKOVÉ ZÓNY 
A HŘIŠTĚ V MÍSTNÍCH 
ČÁSTECH MĚSTA 
OSTROVA

Během jarních měsíců tohoto roku 
jsme se prostřednictvím ankety zve-
řejněné v  Ostrovském měsíčníku, 
na  webových stránkách a  na  face-
bookovém profilu města Ostrov ze-
ptali obyvatel místních částí města 
na jejich názor na vybudování odpo-
činkového místa v  sousedství jejich 
bydliště, jeho umístění, podobu a vy-
bavení. V anketě se sešlo 35 elektro-
nických odpovědí prostřednictvím 
formuláře Survio a  také několik ná-
zorů v papírové formě. I přes poměr-
ně nízký počet respondentů, lze říci, 
že největší zájem o  nové hřiště mají 
občané místních částí Kfely, Květno-
vá a Horní Žďár. Získané náměty pro-
jednala na svém jednání Komise pro 
místní části. Na základě vyhodnoce-
ní ankety a došlých námětů občanů 
započne nyní město Ostrov s přípra-
vami na  vybudování nové odpočin-
kové zóny s  hřištěm a  sportovištěm 
na  p.p.č.40/1 v  místní části Kfely 
v  souladu se zpracovanou územní 
studií. Již existující odpočinková mís-
ta v  Květnové a  Horním Žďáru bu-
dou vhodně doplněna o  nové herní 
prvky. 

Bc. Petra Niederhafnerová,
Odbor městských investic a správy
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ZÁZNAMY MĚSTSKÉ POLICIE OSTROV ZA DUBEN A KVĚTEN
Statečná strážnice

Dne 1.4.2019 přijali strážníci oznámení 
od  muže, který nahlásil, že byl napaden 
svým psem rotvajlerem, kterého zavřel 
v  bytě a  prosí hlídku o  pomoc. Shodou 
okolností byla ve  službě naše psovodka, 
která navíc toto plemeno aktivně chová, 
a tak přijala oznámení i trochu jako výzvu. 
Přestože se jednalo o  cca 60 kilogramo-
vého agresivního psa, podařilo se jej naší 
strážnici zvládnout a  odchytit. Za  to jí 
patří velký obdiv. Neopomněla však po-
dotknout a  požádala mne, abych touto 
cestou varoval všechny chovatele, že až si 
budou pořizovat svého miláčka, aby zvá-
žili všechna možná rizika a hlavně vlastní 
schopnosti se o zvíře postarat.
Rvačka pod dohledem

8.4.2019 zachytil pracovník kamerové-
ho systému potyčku na Mírovém náměs-
tí, kterou navíc začali oznamovatelé hlásit 
na  linku 156. Strážníci společně s kolegy 
z  Policie České republiky (PČR) vyrazili 
na místo a horké hlavy na místě uklidnili. 
Díky kamerovému systému byla celá věc 
pro podezření z  trestného činu předána 
i s důkazy PČR, která bude dál tento pří-
pad řešit.
Velmi křehké vztahy

V  podvečerních hodinách dne 
13.4.2019 bilancoval manželský pár pod 
vlivem alkoholu svoji životní dráhu a jak 

už to bývá, asi to nebylo vždy vše rů-
žové. Došlo proto k  vyostření situace. 
Bohužel v  tomto případě se z  nesmírné 
lásky dospělo až k  tomu, že žena chtěla 
svého muže zabít, což potvrdila na místě 
i  strážníkům. Vzhledem k  tomu, že byli 
oba manželé evidentně pod vlivem alko-
holu, nezbylo strážníkům, než zkusit své 
schopnosti i na poli manželské poradny. 
Snažili se manželům domluvit a  celou 
věc na místě uklidnit. Bohužel asi nejsme 
dostatečně školeni v tomto oboru a tato 
snaha se minula účinkem, a tak žena, kte-
rá své hrozby stále opakovala, putovala 
do jiné ložnice. Strážníci jí zajistili hotýlek 
v  Sokolově na  protialkoholní záchytce 
(PAZS  Sokolov) a  my pevně doufáme, 
že toto jiskření po vystřízlivění pominulo 
a tento pár žije i nadále svůj poklidný ro-
dinný život.
Opilý řidič, veselý vrah!!!

Strážníci při své pravidelné hlídkové 
činnosti dne 21. 4. kontrolovali řidiče, kte-
rý se evidentně nevešel na  silnici a  svou 
jízdou si přímo vyžádal pozornost strážní-
ků. Nebylo pro strážníky překvapením, že 
jim tento řidič dýchnul plných 1,5 promi-
le. Vzhledem k této výši obsahu alkoholu 
v dechu, hlídce nezbývalo nic jiného, než 
tohoto lotra předat pro podezření z trest-
ného činu kolegům z PČR, kteří se již po-
starají o  to, aby byl jeho řidičský průkaz 

trochu proprán v čistírně.
A zase ten alkohol

26.4.2019 přijali strážníci oznámení 
od asistentů prevence kriminality, že před 
hernou v Májové ulici dochází k přestup-
kovému jednání pod vlivem alkoholu. 
Toto oznámení se na  místě potvrdilo 
a strážníci situaci na místě zklidnili. Jedna-
lo se o pošťuchování, kdy si mladíci pomě-
řovali své válečnické schopnosti. Strážníci 
neměli pro toto jednání moc pochopení 
a všechny aktéry si pozvali k přestupkové-
mu jednání a po vystřízlivění je i náležitě 
odměnili.
Nový rekordman

Když jsme nedávno psali o  muži, kte-
rý se v  letošním roce jistě stane vítězem 
v disciplíně vypij vše, co jde a pokud mož-
no co nejvíce, netušili jsme, že se najdou 
tací, kteří budou chtít zvítězit za každou 
cenu. Dne 2.5.2019 byla hlídka přivolána 
k muži, který nadýchal neuvěřitelných 4,5 
promile. Vzhledem k tomu, že v jednom 
ze supermarketů budil veřejné pohorše-
ní a navíc se pokoušel měřit síly s našimi 
strážníky, byl převezen do PAZS Sokolov. 
Bohužel tento „závodník“ pokračoval 
i  dne 24.5.2019, a  tak putoval ještě jed-
nou na  zkušenou do  Sokolova. Musím 
podotknout, že hlavní cena „PAZS“ je 
daná předem a doufám, že ostatní odradí 
od dalšího měření sil. 
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Malý závodník
Co se stane, když dáte klukovi klíče 

od  auta, názorně předvedl nezletilý 
klučina v Lidické ulici. Měl dojít jen pro 
nákup, ale touha něco vyzkoušet byla 
silnější. Mladík vozidlo rozjel, ale mís-
to po  silnici si to nasměroval k  sušá-
kům na  prádlo, které trošku srovnal, 
a  po  přejetí silnice vozidlo zastavil 
o  bagr, který zde prováděl výkopové 
práce. Vše dopadlo naštěstí bez zra-
nění a mladík má jistě již teď spousty 
zkušeností, které využije při získávání 
řidičského průkazu.
Zloději na hřbitově

Trochu smutné krádeže se nám 
v poslední době odehrály na místním 
hřbitově. Obsluha kamerového sys-
tému a  hlavně strážníci se proto více 
zaměřili na místní hřbitov a po několi-
ka dnech se dostavil úspěch v podobě 

objasněného pachatele, který zde 
bral výzdobu z cizích hrobů. Strážníci 
s osobou přestupek vyřešili, ale hlavní 
byl asi v tomto případě osobní a lidský 
pohovor, kdy sama usvědčená osoba 
svého činu velice litovala a i pro pokro-
čilý věk strážníci postupovali v tomto 
případě lidsky a profesionálně. Nicmé-
ně bych byl velice rád, kdyby tento pří-
pad byl varováním pro ostatní případ-
né nenechavce, i nadále budeme tento 
prostor pečlivě střežit.
A zase ty skládky

Momentu, kdy město nechává vyčis-
tit v  ulici Karlovarská navážku, aby byl 
příjezd do  našeho města hezčí, zneužil 
občan města a vyvezl na toto místo od-
pad. Strážníci vše ve spolupráci s pracov-
níky MěÚ zajistili, viníka odhalili a ten byl 
za svůj skutek vyřešen na MěÚ ve správ-
ním řízení. 

Opravdu funkční kamerový systém 
a fotopasti

Opět upozorňujeme některé občany, že 
máme stále více objasněných případů díky 
kamerovému systému a  fotopastem, kdy 
se zaměřujeme hlavně na odkládání odpa-
du mimo vyznačená místa. Ještě více mo-
nitorujeme lokalitu Mírového náměstí, kde 
již pár občanů dostalo pokutu za odkládá-
ní odpadu, znečištění veřejného prostran-
ství či za porušení OZV města. Tato lokalita 
je navíc již třetí měsíc pod zvýšeným dohle-
dem MP Ostrov a PČR tak, abychom zvýšili 
pocit bezpečí občanů.
Statistika SENIOR EXPRES
Duben: uskutečněno 328 jízd, 
z toho 190 k lékaři, vybráno 6.650 Kč.
Květen: uskutečněno 268 jízd, 
z toho 162 k lékaři, vybráno 5.360 Kč.

Ladislav Martínek,
velitel MP Ostrov

AKCE „DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY 3“
Město Ostrov podalo v loňském roce 

úspěšně žádost o  dotaci na  pořízení 
domácích kompostérů z  Operačního 
programu Životní prostředí. Následně 
proběhlo výběrové řízení na  dodava-
tele kompostérů a výroba byla zadána 
vítězné firmě MEVATEC, s.r.o. Celko-
vá cena zakázky, tedy dodání 300 ks 

kompostérů a 1 kontejneru na textil, je 
810 095,00 Kč včetně DPH. V seznamu 
žadatelů je volných ještě 5 míst a  pří-
padně je možno být veden jako náhrad-
ník. Stačí poslat žádost na e-mail pnie-
derhafnerova@ostrov.cz, ve  kterém 
uvedete vaše jméno, adresu, tel. kontakt 
a umístění kompostéru (č. parcely, příp. 

čp. domu). Pro splnění podmínky dota-
ce je nutné, aby byl kompostér umístěn 
na pozemku v katastru města Ostrov či 
jeho místních částí. Pro aktuální infor-
mace sledujte web města, facebook, či 
kabelovou televizi.

Bc. Petra Niederhafnerová,
Odbor městských investic a správy

ORBIS PICTUS OSTROV SI VYZPÍVAL STŘÍBRNOU MEDAILI
Smíšený pěvecký sbor Orbis Pictus 

Ostrov si z  mezinárodní soutěže sbo-
rového zpěvu Svátky písní Olomouc 
– Festa Musicale přivezl stříbrnou 
medaili. Tato soutěž má v  České re-
publice dlouholetou tradici, konal se 

již 47. ročník. Soutěžního festivalu se 
pravidelně účastní sborová tělesa z ce-
lého světa. Náš ostrovský pěvecký sbor 
rozhodně zabodoval a v náročné kon-
kurenci dalších 42 sborů si ve své kate-
gorii vyzpíval stříbrnou medaili.

Největší dík za tento úspěch jistě pa-
tří dlouholeté sbormistryni Mgr. Lence 
Kozohorské.

Za Orbis Pictus Ostrov 
Mgr. Monika Lesserová, 

vedoucí sboru

mailto:pniederhafnerova@ostrov.cz
mailto:pniederhafnerova@ostrov.cz
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SPORTOVNÍ PARK U OSTROVSKÉ NEMOCNICE SLOUŽÍ 
VEŘEJNOSTI JIŽ 7 LET

Park u Nemocnice Ostrov je v provozu 
od roku 2013 a je přístupný široké veřej-
nosti i pacientům nemocnice po celý den 
vždy od 1. dubna do 31. října. Chodí sem 
školy a  školky, v  době letních prázdnin 
i dětské tábory. O víkendech tu celé rodi-
ny využívají ohniště či multifunkční hřiště. 
Jeho vybudování stálo zhruba 32 milionů 
korun a roční provoz včetně revizí a oprav 
stojí nemocnici téměř 1.000.000 korun.

Péči o zahradu a herní prvky zajišťuje 

správce parku ve  spolupráci s  technic-
kým oddělením Nemocnice Ostrov 
a brigádníkem, který je v parku zaměst-
nán. Herní prvky jsou každoročně kon-
trolovány certifikovaným revizorem. 
K  nejnavštěvovanějším atrakcím patří 
trampolína a  lanové centrum. Právě 
tyto bývají často poničené a provozova-
tel je musí do dalšího opravení uzavřít. 
Je vždy nepříjemné, když není možné 
udělit revizi na prvky, které jsou v parku 

nejoblíbenější, ale naším zájmem je pře-
devším bezpečnost návštěvníků, zejmé-
na těch nejmenších a z toho důvodu ne-
jsou otevřeny prvky, které plně nevyhoví 
revizi. 

„Bohužel se v poslední době setkáváme 
i  s  úmyslným ničením a  poškozováním 
prvků v parku, a to je pak vždy k tíži sluš-
ným návštěvníkům, kteří musí o  to déle 
čekat na  zprovoznění opravených částí,“ 
uvedl Joža Lokajíček, ředitel společnosti 
Ostrov Zdraví, která park provozuje a je 
součástí skupiny Penta Hospitals CZ.

Do parku a na všechny atrakce je bez-
platný vstup. Při vstupu do  parku jsou 
umístěné piktogramy, které návštěvní-
kům říkají, co je zde zakázáno – napří-
klad kouření, vstup se zvířaty, na  kole 
a  požití alkoholu či jiných omamných 
drog. Rodiče by měli své děti poučit 
o  pravidlech plynoucích z  návštěvních 
řádů a řádně je instruovat, jak se tu mají 
na atrakcích chovat. 

Markéta Singerová,
tisková mluvčí Nemocnice Ostrov

ZÁVĚREČNÝ SEMINÁŘ VIRTUÁLNÍ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU

Ve středu 29. května Městská knihov-
na Ostrov doslova praskala ve švech. Dů-
vodem byla milá návštěva studentů Vir-
tuální Univerzity třetího věku (VU3V). 
Jedná se o  celoživotní vzdělávání orga-
nizované Provozně ekonomickou fakul-
tou České zemědělské univerzity v Praze. 
Cílem VU3V je umožnit všem poslucha-
čům v  rámci České republiky zájmové 
vysokoškolské studium U3V bez ohle-
du na vzdálenost od sídel vysokých škol 
a univerzit, ve kterých probíhá prezenční 
seniorské vzdělávání, jehož se z různých 
důvodů (vzdálenost, zdravotní a časové 
důvody, finanční náročnost na dopravu 
apod.) nemohou zúčastňovat. V  soula-
du se vzděláváním je cílem vytvořit také 
prostředí pro sociální kontakt poslucha-
čů v daných lokalitách. 

Naše knihovna se stala konzultačním 
střediskem v roce 2014. Od té doby pro-
šlo výukou přibližně 40 studentů seniorů. 
Tutorkou VU3V ostrovského konzultač-
ního střediska je vedoucí oddělení pro 
dospělé, slečna Veronika Volfová, která 

se o studenty stará s nejvyšším možným 
nasazením a  nadšením a  vždy studen-
tům ochotně pomůže zvládat drobná 
úskalí. Z každé studijní skupiny se téměř 
vždy stala skvělá parta lidí, kteří nesdíleli 
pouze studijní pokroky, ale často i navá-
zali nová přátelství a tak by to mělo být. 

Středeční seminář navštívilo téměř 
140 studentů z  konzultačních středisek 
ze všech koutů naší země. Cestu k nám si 
nenechali ujít studenti z Kladna, Slavičí-
na, Votic, Nevřeně, Benešova, Litvínova, 
Jílového, Horažďovic, Staňkovic, Touži-
mi, Nové Role, Jáchymova a samozřejmě 
nechyběli pilní studenti z Ostrova. 

Slavnostního zahájení se ujala ředitel-
ka knihovny Mgr. Irena Leitnerová, která 
představila zástupkyně pořádající fakul-
ty Ing.  Kláru Nehodovou a  Ing.  Hanu 
Balzerovou, Ph.D. Paní ředitelka také při-
vítala kronikářku města paní Walburgu 
Mikešovou a  starostu města Ostrova, 
pana Ing.  Jana Bureše, který si nenechal 
ujít příležitost setkat se s tolika studenty 
- seniory. Po zahájení následovalo vtipné 
vystoupení žáků třídy 4. B ze ZŠ Masary-
kova Ostrov, pod vedením paní učitelky 
Mgr. Dominiky Suché.

Pak již došlo na předávání Pamětních 
listů jednotlivým konzultačním středis-
kům, vyhlášení nejstarší studentky a pře-
čtení nejúspěšnější ročníkové práce. Pro 
všechny účastníky bylo připraveno malé 
občerstvení, na  kterém se podíleli stu-
denti ostrovského konzultačního středis-
ka. Odpoledne si mohli zájemci prohléd-
nout celou knihovnu a  místní klášterní 
areál. Ohlasy návštěvníků semináře byly 
naprosto úžasné. Jsme velice rádi, že se 
jim u nás líbilo. Chválili nejen knihovnu, 
organizaci semináře, ale také samotné 
město Ostrov. Odjížděli nadšení a  plni 
krásných zážitků a věříme, že na nás bu-
dou vzpomínat s radostí. 

 Chtěli bychom poděkovat městu Os-
trov a panu starostovi za podporu, dále 
také Domu kultury Ostrov za umožnění 
prohlídky klášterního areálu, paní Jaro-
slavě Velemanové a  Jaroslavě Uremović 
Jůnkové za  krásné komentované pro-
hlídky areálem a všem, kteří se na přípra-
vě a organizaci celé akce podíleli. A že to 
byla práce náročná.

Fotografie z celé akce jsou k nahlédnu-
tí na webových stránkách knihovny.

kolektiv MK Ostrov

PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL
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KONEC ŠKOLNÍHO ROKU NA SPŠ OSTROV
Vysvědčení jsou rozdána, školní 

škamny osiřely, pedagogové užívají 
zaslouženého odpočinku. Budova ško-
ly se zdá opuštěná. Zdání však klame, 
během prázdnin se areál stává králov-
stvím správních a  administrativních 
pracovníků, kteří jej intenzivně při-
pravují na  další školní rok. Živo bývá 
i  v  kancelářích vedení, protože vždy 
se najde někdo, kdo potřebuje během 
prázdnin něco neodkladně vyřídit. 
Studentům jsme se konec roku snažili 
všemožně zpříjemnit, jen počasí nám 
naše úsilí občas hatilo. Však posuďte 
sami.

Druhé ročníky se rozjely napříč re-
publikou, aby absolvovaly turistický 
kurz, přesto třída E2 zůstala doma 
za pecí, aby vyzkoušela možnosti růz-
norodých pohybových aktivit v  blíz-
kém okolí svých domovů. Další třídy se 
rozhodly prozkoumat např. České Švý-
carsko, I2 a V3 se snažily přijít na to, co 
láká děti již po desetiletí do Manětína 
atd. Na nedostatek pohybu si rozhod-
ně nemohou stěžovat naši sportovci, 
kteří úspěšně zvládali jednotlivé disci-
plíny Středoškolské olympiády.

Studenti jednotlivých oborů absol-
vovali celou řadu exkurzí a  soutěží. 
Žáci autooborů např. reprezentova-
li Karlovarský kraj v  Hradci Králové 
na celostátní soutěži řidičských doved-
ností AUTOMOBILEUM 2019. „Soutěž 
je náročná hned z  několika důvodů,“ 
přibližuje atmosféru klání Mgr. O. Šikýř 
a pokračuje: „účastníci soutěží v deví-
ti disciplínách, jen namátkou - test 
z pravidel silničního provozu, ovládání 
automobilu na  kluzké ploše, průjezd 
zatáčkou, podélné parkování atd., dále 
musí splnit věkové rozmezí a být vlast-
níky řidičského oprávnění kategorie B, 
C.“ Náš čtyřčlenný tým v  konkurenci 
dalších 13 soutěžících obsadil krásné 
8. místo. Za  svůj výkon se rozhodně 
nemusí stydět Jakub Pilař, který mezi 
56 jednotlivci získal 14. příčku. Odmě-
nou i  pro další automechaniky a  au-
totroniky byla návštěva Muzea spor-
tovních vozů v  Lánech – jedinečné 
sbírky sportovních vozů a  motocyklů 
od roku 1914 až do současnosti.

Osazenstvo oboru veřejnopráv-
ní činnost zavítalo na  jednání Po-
slanecké sněmovny Parlamentu ČR 
i  na  besedu do  věznice – dvě strany 
jedné mince - dobrá to zkušenost 
pro budoucí soudní úředníky. Elek-
trotechnici se vypravili prozkoumat 

přečerpávací elektrárnu Markesbach 
i  tepelnou elektrárnu Tušimice. Stro-
jaři pro změnu navštívili několik vý-
robních podniků. Zahanbeni nezůsta-
li ani Informatici, jmenovitě student 1. 
ročníku Kristian Tichota v Ostravě re-
prezentoval Karlovarský kraj na  Mis-
trovství České republiky v  grafických 
předmětech. V konkurenci 57 studen-
tů středních škol, soutěžících ve  čty-
řech disciplínách, obsadil krásné 6. 
místo v kategorii „psaní na klávesnici“. 
V průběhu 10 minut opsal z papírové 
předlohy text o rozsahu 4724 úhozů, 
což znamená, že během minuty na-
psal téměř 500 znaků.

Závěrem trocha osvěty - vybrané 

třídy se zúčastnily programu Krajské 
hygienické stanice Karlovy Vary s  ná-
zvem „Hrou proti AIDS“, zatímco jiné 
třídy divadelního představení Pygma-
lion na  prknech Divadla na  Vinohra-
dech a  všichni se na  závěr roku sešli 
v  kině a  vybrali si film dle vlastního 
vkusu (Pašerák – Nikdy neodvracej 
zrak – Arctic: Ledové peklo) Který sní-
mek by oslovil vás?

Gratulaci a  přání šťastného startu 
do života si zaslouží všichni úspěšní ab-
solventi maturitních i učebních oborů. 
Věříme, že jejich vysvědčení a  výuční 
listy jsou dobrým doporučením pro 
jejich budoucí zaměstnavatele.

Lenka Bardová

Studenti oboru veřejnoprávní činnost před Parlamentem ČR

Návštěva Muzea sportovních vozů v Lánech
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UDÁLOSTI ZE ZŠ MASARYKOVA

Školní rok uplynul jako voda, ško-
láci se rozjeli na  prázdniny a  je čas 
na krátké hodnocení. Žáci ZŠ Masa-
rykova se kromě školních učebních 
povinností také pravidelně zapojo-
vali do  nejrůznějších sportovních 
soutěží. Na  podzim se pravidelně 
začíná atletikou, následují přespolní 
běhy a od  listopadu se soutěže stě-
hují do hal. Do jara děti stihly změ-
řit svoje dovednosti ve florbale, bas-
ketbale, halové kopané, gymnastice, 
plavání a  volejbalu. V  závěru škol-
ního roku ještě následovala malá 
kopaná, orientační běh, odznak 
všestrannosti a pohár rozhlasu.

Žáci 1. stupně navíc ještě soutěží 
v  přehazované a  vybíjené. V  průbě-
hu celého školního roku byla obo-
hacena naše sbírka celou řadou po-
hárů za okresní i krajské soutěže, ale 
v závěru se podařily dva mimořádné 
úspěchy. Dětem 1. stupně se opako-
vaně, již pošesté, podařilo zvítězit 
v krajském finále Štafetového poháru 
a  zaslouženě postoupily do  republi-
kového finále, které se uskutečnilo 
29. května ve  Vlašimi. Podobně žáci 
2. stupně uspěli v  soutěži Odznak 
všestrannosti a  jejich RF se uskuteč-
ní hned začátkem měsíce září v Brně. 
V  měsíci červnu také vyvrcholily 
soutěže o Pohár městské rady a o Po-
hár starosty města, jak žáci 1.,  tak 
i 2. stupně v obou soutěžích zvítězili 
a převzali poháry za 1. místo. 

V  den předávání vysvědčení, je 
tradicí na  ZŠ Masarykova vyhlašo-
vat nejúspěšnější sportovce školy 
za  uplynulý školní rok. K  těm  nejú-
spěšnějším sportovcům na  1. stup-
ni patřili Martin Lexa, Adam Hanek 
a z děvčat Nikola Hostová a Anička 
Nápravová. Na 2. stupni bylo pořadí 
mezi děvčaty Viktorie Drobná, Tere-
zie Drobná a  Aneta Bauerová, mezi 
chlapci Jakub Vlach, Sebastián Hor-
ník a  Radek Lešťan. V  absolutním 
pořadí titul Sportovec roku získali: 
Jakub Vlach žák 9. B a Viktorie Drob-
ná žákyně 7. B.

Ing. Karel Daníček,
učitel tělesné výchovy

INZERCE
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UDÁLOSTI ZE ZŠ KRUŠNOHORSKÁ
Ve speciální třídě SŠ2 proběhla květ-

nová setkání s  rodiči ve  spolupráci 
s Mgr. I. Harzerovou a lektorkou P. Pet-
říkovou za pomoci asistentek pedago-
ga L. Preclíkovou a  M. Spruzsanskou. 
Žáci si vyzkoušeli terapeutické hudeb-
ní nástroje společně s prožitkovým cvi-
čením, což bylo velkým přínosem a vě-
říme, že paní lektorku ještě uvidíme.

Závěr školního roku byl celkově 
nabitý akcemi. Děti s  paní učitelkou 
L.  Staňkovskou se účastnily krajského 

kola dopravní soutěže mladých cyklis-
tů v  areálu vzdělávacího centra “Svět 
záchranářů” v  Karlových Varech. Celá 
soutěž byla rozdělena na více kategorií. 
Za  mladší žáky vybojovali A.  Janová, 
M. Pavlenka, Š. Šándor a J. Hájek 3. mís-
to a za starší žáky M. Tomko, J. Chmár-
ník a K. Šándor krásné 2. místo. Děvča-
ta z druhého stupně A. Průchová 7.A 
a  V.  Šugarová 9.  třída společně s  ko-
legyní Kronkovou vyrazily porovnat 
své síly ve  vaření na  krajskou soutěž 

“Praktická dívka”. Se svým výborným 
“buřtgulášem” obsadily 3. místo. 

Do  Chodova, kde se konalo krajské 
kolo počítačové soutěže “Umíme to 
s počítačem “ odjela paní zástupkyně 
D. Brodcová se žáky druhého stupně. 
Celkem soutěžilo osm základních škol 
a v kategorii žáků 7.-9.tříd přivezli sou-
rozenci Tomkovi 2. místo.

První týden v červnu většina našich 
žáků společně s  pedagogickým per-
sonálem odjela na  netrpělivě očeká-
vanou školu v přírodě do táborového 
areálu Manětín. Letos na téma “Cesta 
kolem světa”. Počasí vyšlo a děti se sice 
musely ještě na  pár dnů vrátit plné 
zážitků do školních lavic, ale už se těší 
na příští školandu.

Blahopřejeme všem našim žákyním 
a žákům, kteří ukončili povinnou škol-
ní docházku na naší škole a těm, kteří 
budou pokračovat v dalším vzdělává-
ní, přejeme úspěšné studium na střed-
ních školách. 

Faten Fakach,
assistentka pedagoga

„JSEM MLADEJ, ALE NĚKDY PROTIVNEJ,“ ŘÍKÁ MLADÝ PEDAGOG

Od  právě skončeného školního roku 
u nás na základní umělecké škole vyuču-
je violoncello nový mladý pedagog Pavel 
Klvač. To, jak umí hrát, bylo slyšet na le-
tošním oceňování žáků v  kostele Zvěs-
tování Panny Marie, kde hrál společně 
s  kolegou Ondřejem Hanouskem. Stejně 
jako on hraje v  Karlovarském symfonic-
kém orchestru a  kromě toho hraje ještě 
na baskytaru v kapele 0609.
Odkud jsi a jak jsi se vůbec dostal k ná‑
stroji jako je violoncello?

Narodil jsem se ve  Zlíně, odkud je 
táta, ale jinak jsem z Kraslic. A táta může 
i  za  to, že hraju na violoncello, protože 
kdysi viděl film Kolja a  řekl si, že bych 
to mohl taky zkusit. Já jsem tou dobou 
zkoušel hrát na housle, ale to mě neba-
vilo, moc to skřípalo. Jenže když jsem 
přešel na violoncello, tak mě stejně po-
řád učili hrát houslisti, měl jsem kvůli 
tomu špatné držení smyčce a  špatnou 

techniku hry. Když se mě tedy někdo 
ptá, jak dlouho hraju na violoncello, tak 
říkám, že od osmé třídy, kdy jsem koneč-
ně dostal učitelku Radku Královou, kte-
rá uměla hrát a učit hru na violoncello. 
Zároveň jsem se tou dobou rozhodoval, 
na jakou střední školu půjdu. První vol-
ba byla houslařská škola v  Chebu, ale 
nakonec jsem začal jezdit na konzultace 
na  teplickou konzervatoř k  profesoru 
Maratu Šajachmetovi, který mě později 
po přijetí na konzervatoř učil.
Co tě vedlo zpátky do  karlovarského 
kraje?

Když jsem na konzervatoři končil, ob-
jevil se konkurz do Karlovarského symfo-
nického orchestru a já to šel zkusit. Na-
poprvé to sice nevyšlo, ale slečna, která 
konkurz vyhrála, nakonec nenastoupila, 
vypsal se nový konkurz a už v orchestru 
hraju čtvrtým rokem.
Jaké uplatnění vidíš u violoncella jako 
nástroje?

Uplatnění je velké, já mám nejraději 
klasiku, ale dneska se violoncello prosa-
zuje v nejrůznějších žánrech. Už to není 
jen alternativa nebo okrajový nástroj, ale 
díky svému příjemnému zvuku se čím 
dál víc prosazuje v  mainstreamových 

aranžích, v  popu, rocku. Uplatnění je 
široké a záleží jen na  fantazii toho, kdo 
na něj hraje. 

Taky když ke  mně někdo přijde, aby 
se učil na nástroj, tak nemůžu chtít, aby 
začínal na barokních skladbách. Začíná-
me u  mladších hrou podle ucha, lido-
vé písničky, to co děti znají. Učí se hrát 
vydrnkávaně, později přecházejí na hru 
smyčcem. Když přicházejí starší žáci, tak 
většinou začínáme podle učebnice Su-
zuki, kde jsou zajímavé skladby, zábavné, 
jednoduché na hraní. Potom už hrajeme 
individuálně podle toho, co kdo zvládne. 
To mě na výuce baví.
Kdybys měl nalákat své potenciální 
budoucí žáky, aby začali hrát na vio‑
loncello, jak bys to udělal?

Kromě toho všeho, co jsem říkal o vio-
loncellu, tak bych je lákal na to, že jsem 
mladej. Ale jsem i protivnej, když někdo 
necvičí. Je to tak u každého nástroje nebo 
dovednosti. Když je nerozvíjíš, nikam se 
neposouváš. A  druhou věcí, na  kterou 
bych lákal, je, že bych chtěl výuku rozšířit 
i  na  hru na  elektrické violoncello, což je 
další rozšíření možností tohohle nástroje. 
Tak snad budu mít dost žáků, aby to šlo.

Ondřej Šulc

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

6.7.2019
sobota

KRÁSNÉ NÁLEZY: MICHAL PROKOP 
& FRAMUS FIVE, VLADIMÍR MIŠÍK 
& ETC, T4, URIAH HEEP REVIVAL

15.30 hod
Zámecký park Ostrov

rockový koncert VLNY music 
agency 

7.7.2019
neděle

STEAMPUNKOVÝ PIKNIK 
‑ ČAJ O PÁTÉ

13.00-18.00 hod.
Zámecký park Ostrov 

piknikové odpoledne v Zámeckém 
parku u Galerie umění

10.7.2019
středa OSTROVSKÝ ŠLÁGR 16.00 hod.

Zámecký park Ostrov
Hudební odpoledne plné melodií

17.7.2019
středa ŽOLÍKOVÝ PODVEČER 16.00-18.00 hod.

Městská knihovna Ostrov
herní odpoledne pro dospělé

18.7.2019
čtvrtek

CONSORTIUM MUSICUM 
DIVERTIMENTO ‑ CMD

17.00 hod.
kostel Zvěstování Panny Marie

koncert 90-členného orchestru 
z holandské Bredy

24.7.2019
středa TANEČNÍ KLÁŠTERNÍ PODVEČER

18.00-21.00 hod.
Klášterní areál 
- Posvátný okrsek Ostrov

procházka letním večerem 
zakončená sklenkou vína 
a pohodovou muzikou

26.7.2019
pátek OSTROVSKÉ TRHY 10.00-17:00 hod.

Dům kultury Ostrov
prodej ovoce, zeleniny, sýrů, koření, 
zdravé výživy atd.

1.7.2019 -
28.7.2019

SUCHÉ VAZBY TRADIČNĚ 
I NETRADIČNĚ

13.000-17.00 hod.
Stará radnice Ostrov

autorská výstava suchých i živých 
květin. 

1.7.2019 -
31.7.2019

CÍRKEVNÍ UMĚNÍ ZÁPADNÍHO
KRUŠNOHOŘÍ A ZNIČENÉ KOSTELY 
NA KARLOVARSKU

10.00-18.00 hod.
kostel Zvěstování Panny Marie

stálá expozice

30.7.2019 -
1.9.2019 HLAVOLAMY 13.00-17.00 hod.

Stará radnice Ostrov - půda

výstava vyzkouší vaše znalosti ve světě 
rébusů a hlavolamů, k vidění bude 
nejstarší hlavolam světa

Queeni v parku16
08
2019 zámecký park Ostrov

VSTUPNÉ:

300 Kč

www.dk-ostrov.cz

film BOHEMIAN RHAPSODY 
+ koncert kapely QUEENIE
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co? 

2.7.
 úterý
20.00 hod.

 

130 min. vstupné: 80 Kč| „Vary ve vašem kině” (*15) | 

DIEGO MARADONA - MFFKV
režie: Asif Kapadia | Velká Británie | dokumentární, sportovní

5.7.
 pátek
17.30 hod.

 

 

TvMiniUni: ZLODĚJ OTÁZEK

MRTVÍ NEUMÍRAJÍ

režie: Jan Jirků | Česko | animovaný, rodinný
80 min. | vstupné: 120 Kč 

režie: Jim Jarmusch | USA | komedie, horor
103 min. | (*15) vstupné: 120 Kč 

5.7.
 pátek
20.00 hod.

6.7.
 sobota
17.30 hod.

6.7.
sobota
20.00 hod.  

SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA
režie: Jon Watts | USA | akční, dobrodružný, sci-fi

| dabing vstupné: 150 Kč dospělí, 130 Kč děti

 

KOŘIST
režie: Alexandre Aja | | USA horor 
vstupné: 120 Kč 

11.7.
 čtvrtek
20.00 hod.

12.7.

13.7.

 pátek

 sobota

17.30 hod.

17.30 hod.

 

WILLY A KOUZELNÁ PLANETA

UZLY A POMERANČE

režie: Eric Tosti | Francie | animovaný
90 min. | vstupné: 130 Kč 

režie: Ivan Pokorný |  | drama
| 

Česko, Německo, Slovensko , romantický
92 min. vstupné: 120 Kč 

 

 

UZLY A POMERANČE
režie: Ivan Pokorný |  | drama

| 
Česko, Německo, Slovensko , romantický

92 min. vstupné: 120 Kč 

 

BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ
režie: Florian David Fitz | Německo | komedie
111 min. | (*15) vstupné: 130 Kč 

19.7.
 pátek
17.30 hod.

 

LVÍ KRÁL
režie: Jon Favreau | USA | animovaný, dobrodružný, drama
dabing | vstupné: 150 Kč dospělí, 130 Kč děti 

 

SRÁŽKA S LÁSKOU
režie: Jonathan Levine | USA | komedie, romantický
125 min. vstupné: 130 Kč| (*12) 

20.7.
 sobota
17.30 hod.

20.7.
 sobota
20.00 hod.

 

BÍLÝ BÍLÝ DEN
režie: Hlynur Pálmason | Island, Dánsko | drama
109 min. vstupné: 100 Kč| (*15) „Vary ve vašem kině” |

 

DEVADESÁTKY
režie: Jonah Hill | USA | drama, komedie 

| 85 min. vstupné: 100 Kč„Vary ve vašem kině” |

25.7.
 čtvrtek
17.30 hod.

4.7.
čtvrtek
17.30 hod.

 

 

80 min. | vstupné: 120 Kč 

TvMiniUni: ZLODĚJ OTÁZEK

MRTVÍ NEUMÍRAJÍ

režie: Jan Jirků | Česko | animovaný, rodinný

režie: Jim Jarmusch | USA | komedie, horor
103 min. | (*15) vstupné: 120 Kč 

 

SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA
režie: Jon Watts | USA | akční, dobrodružný, sci-fi
vstupné: 130 Kč dospělí, 110 Kč děti

18.7.
 čtvrtek
20.00 hod.

 

 

LVÍ KRÁL
režie: Jon Favreau | USA | animovaný, dobrodružný, drama
dabing | vstupné: 130 Kč dospělí, 110 Kč děti 

26.7.

27.7.

 pátek

 sobota

17.30 hod.

17.30 hod.

 

 

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2

PAVAROTTI

režie: Chris Renaud | USA | animovaný
| 86 min. vstupné: 120 Kč dospělí, 100 Kč děti

režie: Ron Howard | Velká Británie, USA | dokumentární, životopisný,
hudební | | 114 min. vstupné: 110 Kč

12.7.
pátek
20.00 hod.

18.7.
čtvrtek
17.30 hod.

19.7.
 pátek
20.00 hod.

 

SRÁŽKA S LÁSKOU
režie: Jonathan Levine | USA | komedie, romantický
125 min. vstupné: 130 Kč| (*12) 

 

 

DĚTSKÁ HRA

PAVAROTTI

režie: Lars Klevberg | USA | horor, thriller 
| (*15) 120 min. vstupné: 120 Kč

režie: Ron Howard | Velká Británie, USA | dokumentární, životopisný,
hudební | | 114 min. vstupné: 110 Kč

25.7.

26.7.

 čtvtek

 pátek

20.00 hod.

20.00 hod.

11.7.
čtvrtek
17.30 hod.

 

90 min. | vstupné: 130 Kč 

WILLY A KOUZELNÁ PLANETA
režie: Eric Tosti | Francie | animovaný

 

www.dk-ostrov.cz

předprodej vstupenek v IC nebo online | změna programu vyhrazena

Dům kultury Ostrov, p.o. | Mírové nám. 733 | tel. 724 509 287

titulky

titulky

titulky

titulky

titulky

titulky

titulky

titulky

titulky

titulky

titulky

titulky

titulky

titulky

titulky

3D

3D

kino
kdy? červenec 2019

4.7.
 čtvrtek
20.00 hod.

DĚTSKÁ HRA

KOŘIST

režie: Lars Klevberg | USA | horor, thriller 
| (*15) 120 min. vstupné: 120 Kč

režie: Alexandre Aja | | USA horor 
vstupné: 120 Kč 

 

 

27.7.
sobota
20.00 hod.

 

 

 

13.7.
sobota
20.00 hod.
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Plán vysílání ‑ červenec 2019

4. července | 18.00 hod.
• Zahájení programového bloku 
• Zprávy + Informační servis + Policej-

ní zpravodajství
• Pořad: Kulturní měšec
• Pořad: Archiv KT

11. července | 18.00 hod.
• Zahájení programového bloku 
• Zprávy + Informační servis 
• Pořad: S-MIX

18. července | 18.00 hod.
• Zahájení programového bloku 
• Zprávy + Informační servis + Policej-

ní zpravodajství
• Pořad: Škola hrou /sestřih/

25. července | 18.00 hod.
• Zahájení programového bloku 
• Zprávy + Informační servis 
• Pořad: Rozcestník

Ing. Libuše Benešová,
jednatelka

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Kalendář veřejných turistických akcí 
v červenci 2019
06.07. Chebská pánev: 
 Přírodní rezervace Soos
13.07. Tepelská vrchovina: Milhostov 
 – Pístov ‑ Chodová Planá
20.07. Slavkovský les: Prameny 
 – Vlček – Mariánské Lázně
27.07. Poznáváme Slovensko: 
 Novohrad (týden)

Bližší informace (doba odjezdu, 
počet km, org. propozice) budou 
k  dispozici vždy od  středy pro pří-
slušný sobotní termín ve  vitríně 
KČT na Mírovém náměstí u autobu-
sové zastávky na Karlovy Vary. Bližší 
údaje jsou na  internetové adrese: 
www.kctkvary.cz, 

RNDr. František Wohlmuth,
předseda KČT Slovan Karlovy Vary 

LÉTO V KNIHOVNĚ

Doba prázdnin a dovolených je tady 
a  s  ní i  omezená letní provozní doba 
knihovny v průběhu července a srpna. 
Mimo povozní dobu knihovny mů‑
žete k  vracení výpůjček použít bib‑
liobox.
Po  9.00-12.00 13.00-18.00
Út  9.00-12.00 
St  9.00-12.00 13.00-18.00
Čt 9.00-12.00 13.00-18.00
Pá 9.00-12.00
So ZAVŘENO

Již třetím rokem lze využít Literární 
občerstvení na  ostrovském koupališti. 
Jedná se o malou červenou knihovničku. 
Z této knihovničky si můžete půjčit kni-
hu nebo časopis a zpříjemnit si tak pobyt 
u vody. Před odchodem vypůjčené jed-
noduše vrátíte zpět. Pokud se vám čet-
ba opravdu zalíbila, můžete si ji odnést 
domů, dočíst a vrátit při další návštěvě.

Je to sice ještě brzy, ale nezapomeň-
te si poznamenat datum 30.8.2019. 
Na  tento pátek, poslední srpnový, 
pro vás opět připravujeme Loučení 
s  prázdninami, zábavné odpoledne 
pro celou rodinu. Tentokrát na  téma 
STAROVĚKÉ ŘECKO A ŘÍM. 

kolektiv MK Ostrov

MDDM OSTROV
OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM 
ŠKOLNÍM ROKEM

Školní rok je za námi a my můžeme 
bilancovat. Už dle názvu je tu ostrov-
ský dům dětí především pro děti. Zá-
jmové útvary však navštěvují i studenti 
a dospělí. Na 163 kroužků s nejrůzněj-
ším zaměřením navštěvovalo přes 
2.200 účastníků. Pravidelnou činnost 
zajišťovala více jak stovka externích 
pracovníků. Pro širokou veřejnost jsme 
během roku připravili 200 akcí pro 
bezmála 10.000 návštěvníků. Jednalo 
se o tematické akce sportovní, tvořivé, 
umělecké, turistické i  pobytové, pro 
samotné děti pro rodiče s dětmi i pro 
dospělé. 

Táborová základna v  Manětíně bě-
hem léta uspokojí v pěti turnusech 630 
dětí. Již od  května si pobyt zde užívají 
školy, sportovní střediska, oddíly nebo 
rodiče s malými dětmi. Nezastupitelné 
místo v  naší mimoškolní nabídce mají 
i příměstské sportovní tábory, o které je 
velký zájem. Během letních měsíců vyu-
žije nabídku aktivně sportovat 150 dětí.

Hojně je využíván i  náš sportov-
ní areál otevřený denně od  března 
do  konce listopadu. Zkrátka v  domě 
dětí nuda nemá místo.
LETNÍ TÁBORY MANĚTÍN

V červenci probíhají tábory v termí-
nech: 28. 6.-10. 7.; 10.-22. 7.; 22.7.-3. 8. 

Svým dětem, vnoučatům, kama-
rádům můžete psát na  adresu: Letní 
tábor MDDM Ostrov, Stará cihelna, 
331 62 Manětín
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

V  našem areálu probíhají sportovní 
tábory v termínech: 15.-19. 7.; 29.-2. 8.

Tábor na ledě: 8.7.-12.7.
HLEDÁME POSILY DO TÝMU

Pro nadcházející školní rok 
2019/2020 se nebráníme zcela novým 
kroužkům. Přijďte s nápadem a my vám 
ho pomůžeme realizovat. Výhodou je 
pedagogické minimum, kladný vztah 
k  práci s  dětmi a  organizační schop-
nosti. Zájemci se mohou hlásit u pana 
Faktora  na  tel.  731  615  657  nebo 
na faktor@mddmostrov.cz.

MDDM Ostrov

INZERCE

http://www.kctkvary.cz,
mailto:faktor@mddmostrov.cz
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MIRÁKL POŠESTÉ VYTANČIL TITUL MISTR MISTRŮ
Na  konci května absolvovali taneč-

níci Miráklu náročné čtyřdenní Mis-
trovství ČR, během kterého skupinu 
reprezentovalo 27 soutěžních jedno-
tek ve  3 věkových kategoriích. Sedmi 
z  nich se nakonec podařilo vytančit 
zlaté umístění a 19 choreografií získa-
lo nominace na mezinárodní soutěže. 
Vyvrcholením mistrovství, které se již 
pravidelně koná v Praze ve Veletržním 
paláci na  Výstavišti v  Holešovicích, je 
vždy soutěž extraligy formací. V  těch 
se Mirákl umístil čtyřikrát na  1.místě, 
jednou si tanečníci vytančili stříbrné 
medaile. Choreografie juniorů The 
great dictator, inspirovaná promluvou 
Charlieho Chaplina ve stejnojmenném 
filmu, byla odbornou porotou oceně-
na účastí na  slavnostním galavečeru 
Mistr Mistrů, kde se Mistři ČR potká-
vají napříč všemi   tanečními disciplí-
nami. Právě tato jednotka Miráklu 
bodovala v  juniorské kategorii a  po-
dařilo se jí zvítězit. Titul Mistr Mistrů 
Mirákl získal již pošesté a  také letos 
ukázal, že patří mezi taneční špičku 
u  nás. Odpočinek však na  tanečnice 
skupiny nečekal, ještě v  červnu ab-
solvovaly Mistrovství Evropy, které se 
konalo v Praze. Choreografky skupiny 
Andrea Burešová a Markéta Vajdíková 
děkují za skvělou reprezentaci všem 47 
tanečníkům, za podporu ZUŠ Ostrov, 
Městu Ostrov, DK Ostrov, Karlovarské-
mu kraji a v neposlední řadě rodičům 
jejich svěřenců, kteří své děti v koníč-
ku, kterým lze vyjádřit i to, na co slova 
nestačí, bezmezně podporují.
CHOREOGRAFIE KOŠILOVÁ 
– ART DANCE – 1. MÍSTO – děti mladší

Nela Bufková, Ema Trantová, Ema 
Hořčičková, Laura Kopfstein, Kristína 
Hudečková, Barbora Žlutická, Bára 

Lišková, Magdaléna Tegdová, Lucie 
Kudelová, Laura Svobodová, Bára Šká-
bová, Veronika Eretová
CHOREOGRAFIE DOCTROR JAZZ 
– JAZZ DANCE – 1.MÍSTO děti
CHOREOGRAFIE POZDRAV 
Z PLANETY DĚTÍ – CONTEMPORARY 
DANCE – 2. MÍSTO ‑ děti

Nikola Bočková, Veronika Černá, 
Natali Farmačková, Lucie Heřmanová, 
Rozálie Horká, Kristýna Hudečková, 
Natálie Jandáková, Laura Kopfstein, 
Lucie Kudelová, Bára Lišková, Amé-
lie Miczka, Táňa Mokruschová, Julie 
Slámová, Viktorie Stekerová, Karolína 
Šafářová, Tereza Veverková, Barbora 
Vilčková,Veronika Voslařová, Karolína 
Kořánová, Magdaléna Nováčková
CHOREOGRAFIE THIS IS ME – JAZZ 
DANCE ‑ VŽDY 1. MÍSTO ‑ junioři

Adéla Blahušová, Nikola Bočková, 

Anna Elisabeth Burešová, Lucie Bursí-
ková, Veronika Černá, Nikola Dušková, 
Karolína Kunzová, Simone Elen Lajdo-
vá, Adéla Luncarová, Leona Svobodo-
vá, Zuzana Syptáková, Marta Šafářová, 
Magdaléna Šlemrová,Tereza Veverko-
vá, Eliška Voslařová
CHOREOGRAFIE THE GREAT 
DICTATOR – CONTEMPORARY 
DANCE – VŽDY 1. MÍSTO ‑ junioři
TITUL MISTR MISTRŮ (nejlepší 
choreografie napříč všemi 
tanečními styly)

Adéla Blahušová, Nikola Bočko-
vá, Anna Elisabeth Burešová, Lucie 
Bursíková, Nikola Dušková, Karolína 
Kunzová, Simone Elen Lajdová, Adéla 
Luncarová, Leona Svobodová, Zuzana 
Syptáková, Marta Šafářová, Eliška Vos-
lařová, Magdaléna Nováčková

Andrea Klugová

EKOCENTRUM V ČERVENCI A V SRPNU
Příměstské tábory:

Příměstské tábory v areálu EC s příro-
dovědnou tematikou v termínech: 8.7.–
12.7., 22.7.–26.7., 19.8.-23.8., 26.8.–30.8.
Návštěvní hodiny 
o letních prázdninách:
po‑ne, státní svátky: 13.00‑17.00 hod., 
vstup zdarma 

Navštivte malý ráj zvířat a zažijte bez-
prostřední kontakt s  některými druhy, 
který se jinde nenaskytne; máme hlo-
davce, hady, obojživelníky, pavouky, ryby, 
exotické i dravé ptáky, malé šelmy i skot. 

Hledáme posily do týmu:
Pro nadcházející školní rok 

2019/2020 hledáme nové vedoucí 
těchto zájmových útvarů pro děti 
- turistika, hasiči, malý záchranář, 
včelařství, malý vědec (fyzikální, che-
mické a jiných přírodovědné pokusy), 
Nebráníme se ani zcela novým krouž-
kům. Přijďte s nápadem a my vám ho 
pomůžeme realizovat.

Výhodou pedagogické minimum, 
kladný vztah k práci s dětmi a organi-
zační schopnosti.

Bližší informace u  paní Maškové 
na  tel.: 602  600  995 nebo na  adrese: 
maskova@eko.mddmostrov.cz.

Připravujeme:
Zápis do zájmových útvarů pro škol-

ní rok 2019/2020 se koná od  2.  září 
v  kancelářích EC a  MDDM. Brožu-
ru s  kompletní nabídkou zájmových 
útvarů a  přihláškou obdrží všechny 
děti v MŠ, ZŠ i SŠ v prvním zářijovém 
týdnu. 

Petra Žlutická
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ÚSPĚCHY Z NÁRODNÍCH PŘEHLÍDEK
Letošní rok v  lite-

rárně dramatickém 
oboru nebyl jen 
o  Soukání. Jako ka-
ždý rok se naši žáci 
měli možnost účast-

nit přehlídek a postupových přehlídek 
se svými novými i  staršími inscenace-
mi, sólovými výstupy i přednesem. 

Soubor HOP-HOP se tak zúčastnil 
i letošní postupové přehlídky souborů 
Dětská scéna, která se druhým rokem 
koná v ostrovském domě kultury. Jako 
domácí se tak mohly zúčastnit všech-
ny naše skupiny, které měly dokonče-
né inscenace. Celkem šest ostrovských 
souborů hrálo sedm z celkového počtu 
dvanácti inscenací. Všechny nemohly 
být stejně úspěšné, ale přesto některé 
získaly ocenění. Nominaci na  postup 
do  národního kola této přehlídky 
získaly inscenace Človíček a  ovečky 
a  VĚŘTE NEVĚŘTE v  režii Ireny Ko-
nývkové, inscenace Poslední vlaštovka 
a  Klárka a  6 babiček v  režii Ondřeje 
Šulce a přímý postup na národní pře-
hlídku dětských divadel ve  Svitavách 
získala pod jeho vedením i  inscenace 
Liška s dobrou náladou.

Přehlídka ve  Svitavách už není ani 
postupová, ani oceňovací, ale Národ-
ní přehlídka základních uměleckých 
škol v  souborovém projevu konaná 
jednou za  tři roky v  Litvínově, byla. 
Na  tuto přehlídku byl nominovaný 
soubor HOP-HOP pod vedením Ireny 
Konývkové s inscenacemi Běž, chlapče, 
běž a  LIDÉ NÁS MAjí rádi. Z  třinácti 
krajů postoupilo na  přehlídku dvacet 
pět nejzajímavějších inscenací z celko-
vého počtu dvě stě čtyřiceti. Přehlíd-
ka to byla žánrově velmi pestrá, vidět 

byly dětské loutkové hry, rakvičkárny, 
pouliční divadlo, divadlo výpovědi, 
dokumentární divadlo, generační di-
vadlo, alternativní i  činoherní divadlo 
i site specific. V této konkurenci získala 
inscenace LIDÉ NÁS MAjí rádi stříbrné 
pásmo a Běž, chlapče, běž pásmo zla-
té. Porota se rozhodla udělit ještě dvě 
zvláštní ceny, jednu kolektivu pedago-
gů Základní umělecké školy v  Liberci 
a druhou Ireně Konývkové za  inspira-
tivní vedení souboru HOP-HOP.

Ondřej Šulc

Foto: Sára Horčičková a Lucie Ratajčáková v inscenaci Běž, chlapče, běž

PŘEDSTAVENÍ „BĚŽ CHLAPČE, 
BĚŽ!“ DOJÍMÁ DIVÁKY  
Z RŮZNÝCH KOUTŮ SVĚTA

Představení „Běž, chlapče běž!“ souboru HOP-HOP ZUŠ Ostrov 
zasáhlo diváky v Rakousku ve dnech 7.-10.6.2019 na mezinárodním 
festivalu v Abtenau a 11.6.2019 v Salzburgu na festivalu Dlouhý den 
mladého divadla. Na oba festivaly ostrovské představení vybrala Ve-
ronika Pernthaner-Maeke, vedoucí  Salzburgského sdružení amatér-
ského divadla. 

Skutečný příběh židovského chlapce, který utíká z  varšavského 
ghetta, dojal účastníky abtenauského festivalu z Vietnamu, Rumunska, 
Iránu, Izraele, Německa, Lotyšska, ale i domácí diváky. Režisérce Ireně 
Konývkové děkovali vedoucí ostatních souborů za opravdové herectví, 
silný příběh a vyprávění s absolutním nasazením mladých herců. Ne ji-
nak tomu bylo i v Salzburgu, kde se sešly především rakouské soubory. 
Překvapení režiséři mladých divadel i jejich svěřenci nemohli pochopit, 
že se nejedná o profesionální divadelní soubor a přišli hned po předsta-
vení osobně děkovat s žádostí o kontakt na soubor.

Jsme rádi, že soubor, který podporuje i náš spolek MINIDIV, slaví 
takové úspěchy. Mladým hercům i jejich režisérce patří velké podě-
kování za reprezentaci našeho města v obou rakouských městech 
a přejeme jim další úspěchy i na dalších festivalech. Tím nejbližším 
bude říjnový světový festival na daleké Sibiři v městě Ťumeň, kam 
byl soubor vyslán českou organizací AITA/IATA. 

Spolek MINIDIV, 
Walburga Mikešová

Caj o páté

13.00–13.15 Zahájení pikniku 
13.00–14.30  I. blok výtvarných dílen 
14.00–14.30 Parní show Jamese Watta I.
15.00–15.30 Steampunkové divadlo POD PAROU 
15.30–17.00  II. blok výtvarných dílen 

16.00–16.30 Parní show Jamese Watta II.
16.30–17.00  Registrace soutežících o nejlepší steampunkový kostým
17.00–18.00 Caj o páté - pro všechny kostýmované
17.30–18.00 Vyhlášení výsledku souteže
18.00   Konec programu
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LETOŠNÍ FESTIVAL OTY HOFMANA BUDE ŽÍT SPORTEM

Žijeme sportem. Takový je podti-
tul 51. ročníku Dětského filmového 
a televizního festivalu Oty Hofmana, 
který bude ve  dnech 4. až 11. října 
tradiční hostit Ostrov. Široké téma 
nabízí organizátorům festivalu mož-
nost spousty doprovodných akcí 
zaměřených na  sport a  sportovní 
aktivity dětí. Festival ovšem hlavně 
připomíná významná výročí přede-
vším z oblasti filmu a tvorby pro děti 
a  mládež. Je také každoroční připo-
mínkou spisovatele a scénáristy Oty 
Hofmana.

Vzhledem k regionálnímu charakte-
ru, mediální značce festivalu a zamě-
ření festivalu na  dětského diváka se 
nabízí myšlenka partnerství s projek-
tem krajské olympiády dětí a mládeže 
(KDML), která se uskuteční v  lednu 
příštího roku v  Karlovarském kraji. 
Cílem spolupráce je dosažení syner-
gického efektu v mediální prezentaci 
obou projektů s  přesahem do  cílené 
propagace Karlovarského kraje.

Soutěž o NEJ hudbu k Večerníčkům
Už v  únoru letošního roku vyhlásili 

organizátoři letošní přehlídky snímků 
pro děti a  mládež soutěž o  nejlepší 
večerníčkovu muziku nebo písnič-
ku. Hudební skladatel Zdeněk Barták 
proto z nepřeberné nabídky vybral 50 
skladeb, které zazněly v klasických po-
hádkách na dobrou noc. O předvýběr 
se postaraly děti z mateřských škol. Ty 
vybraly pět písniček - Tam, kde v noci 
jasně svítí světluška a Přátelé chvátám, 
chvátám z  Příběhů včelích medvídků, 
My jsme žáci 3. B z dobrodružství Ma-
cha a Šebestové, hudbu z Maxipsa Fíka 
a samotnou znělku Večerníčka. Druhé 
kolo bylo v  režii hlasujících na  sociál-
ních sítích. Ti rozhodli o  tom, že po-
myslné stupně vítězů obsadí písničky 
Tam, kde v  noci jasně svítí světluška 
a Přátelé chvátám, chvátám z Příběhů 
včelích medvídků z  pera skladatele 
Petra Skoumala a textaře Zdeňka Svě-
ráka. Na třetím místě pak skončila Ve-
černíčkova znělka.

Festival Oty Hofmana za hranicemi
Do  německého města Annaberg 

Buchholz se letos podívá delegace os-
trovského festivalu. U  sousedů v  Sas-
ku se totiž ve dnech 28. srpna až 1. září 
uskuteční Mezinárodní festival pohádek 
Fabilux.  Poslední den je vyhrazený prá-
vě pro ostrovský festival, respektive pro 
Dům kultury, který je partnerem Fabilu-
xu. V  soutěžní části německé přehlídky 
se představí pohádka Čertoviny, která 
v Ostrově vloni získala od malých diváků 
Cenu dětského diváka a od dospělácké 
poroty cenu Ostrovský dudek.

V celodenním programu se v Němec-
ku představí také taneční soubor Mirákl 
a  divadelní spolek Ochotníci Ostrov se 
svou česko – německou pohádkou Stra-
šidelná škola. Po celou dobu akce v Anna-
berg Buchholz bude v prostorách radnice 
k  vidění panelová výstava „Kdo byl Ota 
Hofman“, která přiblíží tvorbu spisovatele 
a scénáristy, jehož jméno ostrovský festi-
val nese. Oficiální delegaci z Ostrova při-
jme i annabergský starosta.

Ostrov na oplátku v říjnu navštíví v rám-
ci zahájení festivalu delegace z  Annaberg 
Buchholz. Budou v ní jak děti, které se aktiv-
ně zapojí do programu prvních dvou festi-
valových dnů, tak oficiální zástupci města.

DK Ostrov

51. dětský �lmový a televizní festival Oty Hofmana 

Ostrov    4. – 11. 10. 2019

STEAMPUNKOVÝ PIKNIK / ČAJ O PÁTÉ
Každoročně se od  roku 2014 dru-

hou neděli v  červenci v  Zámeckém 
parku koná Historický piknik, který 
pořádá Dům kultury Ostrov a  Le-
tohrádek Ostrov. V rámci pikniku se 
vždy vydáme do  minulosti. Napří-
klad v  roce 2015 návštěvníky pikni-
ku přivítala ostrovská markraběnka 
Františka Sibylla Augusta a Zámecký 
park se proměnil v rej barokních kos-
týmů. V roce 2016 jsme si připomněli 
narození Karla IV.  a přenesli jsme se 
s  návštěvníky do  období vrcholné 
gotiky. Rok 2018 patřil oslavám sto-
letého výročí První republiky, kdy 
swingové tance okouzlily nejednoho 
návštěvníka a představení Na Plovár-
ně naladilo atmosféru Rozmarného 
léta Vladislava Vančury. V rámci pik-
niku měli vždy návštěvníci možnost 
ochutnat speciality dřívější gastro-
nomie, vyzkoušet si různé výtvarné 
dílny, zasoutěžit si v  tematicky po-
jatých hrách, nebo prostě jen ležet 

na dece a pozorovat 
z  dálky rej historic-
kých kostýmů a růz-
norodá hudební, 
taneční či divadelní 
vystoupení. A  ne-
jinak tomu bude 
i  v  letošním roce, 
kdy se společně vy-
dáme na cestu do al-
ternativní minulosti, 
do  světa inspirova-
ného viktoriánskou 
Anglií a  romány Ju-
liuse Verna lehce 
okořeněného Alenčinou Říší divů. 
Nechte se vtáhnout do  světa kou-
zel a  ozubených koleček, nasedněte 
do  stroje času a  přeneste se s  námi 
do alternativního světa steampunku. 
V  rámci programu proběhne mimo 
jiné ukázka parních strojů, o hudeb-
ní kulisu se postará Vítězslav Adamec 
a  pro všechny okostýmované bude 

připraven čajový dýchánek a  soutěž 
o hodnotné ceny, která se uskuteční 
ve spolupráci s Nadací St. Joachim.

Těšíme se na všechny Alenky, které 
hledají svou Říši divů, Šílené Maxe, 
Emily Brontëové a  další steampun-
kové i viktoriánské hrdiny.

Za letohrádek Ostrov Zdeňka Bílková, 
za DK Ostrov Eliška Failová

Foto: Šimon Fuksa
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LETNÍ KONCERT 
OBLÍBENÝCH MELODIÍ
Ve středu 10. července jsme si pro 
vás připravili již tradičně OSTROV‑
SKÝ ŠLÁGR.  
aneb koncert oblíbených melodií

Nechte se unést swingem 20. – 40. 
let v originálním pojetí Jana Veverky 
a  jeho bandu. Celý Swing Melody 
Quintet se zabývá jak americkou, tak 
i  českou swingovou hudbou těchto 
noblesních let. Krásu, šarm a  ele-
ganci interpretů, to vše lze nalézt při 
koncertu Swing Melody Quintetu, 

který zahájí v 16.00 hod.
Dalším účinkujícím je Jiří Štědroň, 

který zazpívá některé své nejznáměj-
ší hity jako je Belinda, Vlaky co nikde 
nestaví, Řekni proč luna bledá a další.

S  Evou Pilarovou si můžete za-
vzpomínat na  divadlo Semafor, Ro-
koko, kolegy a  kamarády. Eva Pila-
rová vypráví o  svém životě, dětství, 
studiu i láskách. Během večera zazní 
její největší hity.

Produkce domu kultury

UŽIJTE SI POSLEDNÍ KONCERT 
HOLANDSKÉHO TĚLESA CMD

Do  třetice všeho dobrého se letos 
setkáme a současně i rozloučíme s hu-
debníky a  pěvci z  holandské Bredy. 
Jediný koncert se bude konat pod tak-
tovkou dvou dirigentů Pietra Zwaanse 
a  Rienka Bakkera v  klášterním kostele 
dne 18. července od 17.30 hod.

Přijede cca 50 hudebníků a 30 pěvců 
opět s  atraktivním programem. Tato 

velká skupina cestuje již 42 let po celém 
světě. Pro velký úspěch se nakonec vra-
celi do jednotlivých měst po tři roky. Je 
tomu tak i u nás v Ostrově. Na progra-
mu jsou skladby se sakrálním nápěvem 
a  jedno malé překvapení pro všechny 
ostrovské milovníky vážné hudby. Přijď-
te si vychutnat tuto velkolepou událost.

Jana Dvořáková

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

INZERCE
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 1989, ANEB JAK SE ŽILO ZA SOCIALISMU

V rámci městem vyhlášeného ROKU 
SVOBODY A DEMOKRACIE proběhla 
již řada besed a  další nás jistě čekají. 
Než se nám vzpomínkový rok pře-
houpne do  osudových listopadových 
dnů, není na škodu trochu zavzpomí-
nat, jak se nám za socialismu žilo. Ote-
vřeme tedy kroniku roku 1989 a  po-
dívejme se třeba na  to, jak fungovalo 
zásobování města. 

V obvodu města bylo v roce 1989 cel-
kem 69 obchodních jednotek včetně 
9 prodejních oddělení v  obchodním 
domě Prior (dodnes mnohými zvaný 
Brigádník). Z  toho bylo 31 prodejen 
potravinářského zboží, 33 průmyslové-
ho zboží a 1 prodejna paliv. Počet ob-
chodů byl už tehdy pro dvacetitisícové 
město nedostatečný. Začalo se proto 
jednat se spotřebním družstvem Jed-
nota Toužim o vybudování dalšího ob-
chodního domu o výměře 900 m2. Ani 
tento záměr by však problémy v  zá-
sobování zřejmě nevyřešil, a  proto se 
začalo uvažovat o vybudování velkého 
obchodního domu mezi škodováckou 
závodní jídelnou a silnicí na Jáchymov. 

Situaci v  oblasti zásobování zeleni-
nou a  ovocem napomohla řešit nová 
mobilní buňka Agrokombinátu Je-
nišov. Prodej v  tomto stánku byl ale 

nepravidelný a  často váznul. Přede-
vším různé ovocné krémy a šťávy byly 
hned vykoupeny a  byl jich tak stálý 
nedostatek. Situaci zlepšila až zahrád-
kářská prodejna na Mírovém náměstí, 
kde prodávali své přebytky nejen za-
hrádkáři z Ostrova, ale i z okolí. 

Podívejme se blíže na  situaci v  ob-
chodním domě Prior. Kronika za  rok 
1989 uvádí, že v oddělení průmyslového 
zboží chyběly mrazící boxy, automatic-
ké pračky, šicí stroje, ždímačky, barev-
né televizory, kombinované ledničky, 
elektrické sporáky, remosky, jízdní kola 
s náhradními díly. Ve fotooddělení ne-
byly často k dostání především kabely, 
blesky k fotoaparátům, chyběly konek-
tory pro nahrávání. Byl nedostatek slu-
chátek pro rádia a  televizní přijímače. 
Elektrické pojistky chyběly po celý rok. 
Nabídka kvalitních fotopřístrojů byla 
velmi malá. Oddělení hraček si stěžo-
valo na  nedostatek gumových hraček 
pro nejmenší. Chyběly stavebnice, spo-
lečenské hry a nafukovací hračky. Od-
dělení hudebnin na tom nebylo o moc 
lépe. Desky Supraphonu nebyly k  do-
stání vůbec. Vázlo i zásobování s odě-
vy. Nedostatkovým bylo především žá-
dané oblečení z jeansoviny. Na pultech 
chybělo zboží z kůže, společenské šaty, 

halenky, termokalhoty. Bylo také málo 
dámských letních a zimních bund, chy-
bělo kvalitní sportovní oblečení. Schá-
zel sortiment pro atypické postavy. 
Zboží, které oděvní oddělení dostávalo, 
nesplňovalo módní požadavky. Na úse-
ku prádla byl dlouhodobý nedostatek 
bavlněných výrobků a  dámského prá-
dla. Oddělení obuvi hlásilo malý výběr 
pánských a chlapeckých bot. Nedostá-
valo se sportovní obuvi. Snad jen do-
mácí dámské a  dětské obuvi bylo do-
statek. Módní obuv dostával obchodní 
dům Prior pouze na rozdělovník závo-
du SVIT Gottwaldov.

Takto bychom mohli pokračovat jis-
tě ještě dlouho. Vždyť problémy neby-
ly jen v obchodním domě. Kdo si chtěl 
koupit hit automobilového trhu, ŠKO-
DU Favorit, musel si nejprve vystát 
i více jak 24 hodinovou frontu na zápis 
do  pořadníku. Kdo si ráno nepřivstal, 
už svoji oblíbenou Mladou frontu či 
Svobodné slovo nekoupil. Jen Rudé 
právo na stáncích ve velkém množství 
zůstávalo. 

Zápis z  roku 1989 může vypadat 
dnes, v době supermarketů, jako zprá-
va z jiného světa. Není to žádná sci-fi, 
ale tehdejší každodenní realita. 

Ing. Josef Macke

POHLED DO HISTORIE

Foto: Obchodní dům Brigádník na dobové pohlednici, sbírka Josef Macke.
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PŘIVEZL MEDAILI 
Z MISTROVSTVÍ SVĚTA

V  Kladně se 
8.6.2019 kona-
lo MČR senio-
rů v  badmin-
tonu. Mezi 84 
účastníky, kteří 
bojovali v osmi 
k a t e g o r i í c h 
od 35+ do 70+, 
byl člen oddílu 
b a d m i nto n u 
TJ Ostrov Jiří 
Mácha. V kate-
gorii 70+ vybo-
joval stříbrnou 
medaili, když 
ve třísetovém zápase podlehl ve finále 
dvouhry svému spoluhráči ze čtyřhry 
Pavlu Homolkovi z Kladna. Spolu pak 
v kategorii 60+ obsadili ve čtyřhře 5-6 
místo.

Jiří Mácha 

BADMINTONISTÉ ÚSPĚŠNĚ ZAKONČUJÍ SEZONU
V končící sezoně 2018/2019 se hráči 

oddílu badmintonu zúčastnili hned tří 
akcí. Na  všech bylo dosaženo výbor-
ných výsledků. 

Dne 14.4.2019 proběhl ve  Vejprtech 
pátý ročník párových disciplín. V  Plzni 
se dne 20.4.2019 konal celostátní turnaj 

kategorií GPC a GPD, z kterého bylo jedno 
zlato. Další celostátní turnaj GPC se ode-
hrál v  Karlových Varech dne 11.5.2019. 
Za  skvělé výkony a  reprezentaci oddílu 
patří hráčům velké poděkování. Více 
na www.badostrov.estranky.cz.
Výsledky ostrovských hráčů:
Vejprty:
ČM: 1. Hauer - Žemlička; 4. Mácha - 
Šesták /Ostrov-Nejdek/
Mix: 1. Hauer - Špuláková / Ostrov - 
Nejdek/
ČŽ: 3. Karbulková - Špuláková / Ostrov 
- Nejdek/
Plzeň GPC, GPD:
Mix: 1. F. Šula - Müllerová
DM: 3. F. Šula
Karlovy Vary GPC:
Mix: 2. F. Šula - Müllerová
ČM: 3. F. Šula - Odvárka /Ostrov-BKV 
Plzeň/
ČŽ: 3. Müllerová - Königsmarková /Os-
trov - B. Hora Plzeň/

Jiří Mácha,
Předseda oddílu

CYKLISTA DAVID ZADÁK VYHRÁL NA ČESKÉM POHÁRU  
V PECI POD SNĚŽKOU

V Peci pod Sněžkou je buď krásně, 
nebo naprosto příšerně. S  pravidel-
ností se rozmary počasí v  krkonoš-
ském středisku po roce střídají. A tak 
na  letošní 3. závod Českého poháru 
XCO opět vyšla ta horší varianta. Déšť 
se střídal s  lijákem, sněhem a  zimou. 
Každopádně pro všechny stejný pří-
běh. Foukal i  ledový vítr, takže poci-
tová teplota nebyla daleka mrazu.

V  neděli 12.5.2019 se na  start 
elitní kategorie postavilo 54 mužů 
včetně zahraniční účasti. David 
Zadák (Česká spořitelna Speciali-
zed junior team) odstartoval s č. 9 
a  do  terénu najížděl na  skvělém 4. 
místě. V  hrozném počasí si tuto 
pozici stále hájil po  celých 7 kol. 
Závod trval 1 hod. a 33 min. A tak 
největším překvapením dne bylo 

Davidovo 4. místo v kategorii muži 
Elite a jeho vítězství ve své katego-
rii závodníků do 23 let. 

Je to pro Davida, který se v  zimní 
přípravě potýkal se zdravotními pro-
blémy, další skvělý výsledek a potvr-
zení dobré formy před Světovým po-
hárem v  Německém Albstadu, kam 
vyrazil 16.5.2019

Josef Krs

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež  Červený Hrádek  prodává slepičky 
typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy,
Green Shell - typu Araukana.
Stáří 14-19 týdnů, cena 159-209,- Kč/ks.

Prodej: 26. srpna 2019   
Ostrov - u  čerp. st. Benzina

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

INZERCE
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STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chleRY
DO

L
bře
evně

tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940

RODINNÝ ORIENTAČNÍ BĚH MĚL REKORDNÍ ÚČAST
Ve čtvrtek 16.5.2019 jsme uspořá-

dali 4. ročník Rodinného orientační-
ho běhu. Název akce není náhodný, 
má informovat všechny co neznají 
tento sport, že je to sport pro ce-
lou rodinu. Doprava dětí na  různé 

stadiony je zdlouhavá a  ještě tam 
musíte prostát půl dne na  promr-
zlých tribunách. V  orientačním 
běhu tomu tak nemusí být a můžete 
se sami závodů zúčastnit. Vybrat lze 
mezi závodními kategoriemi, nebo 

kategoriemi pro příchozí, postave-
nými právě pro náhodné závodníky, 
kteří začínají s  orientačním během 
nebo si ho chtějí zkusit. Letošní roč-
ník Rodinného  orientačního  běhu 
měl rekordní účast 175 startujících. 

Děkujeme všem,  co přišli závodit 
i těm, co přišli jako doprovod do nád-
herných prostor Zámeckého parku 
v Ostrově. Také děkujeme Městu Ost-
rov, které nás podporuje. Příští rok se 
již můžete těšit na další ročník v po-
dobném, květnovém termínu. 

Letos budeme pořádat závod při 
filmovém festivalu Oty Hofma-
na 7.10.2019 nebo závody v  Hlu-
bokém v  termínu 28.9.-29.9.2019.
Pro více informací můžete sledo-
vat náš facebook nebo stránky 
www.skobostrov.webnode.cz. 

Vladimír Ječmen, 
sportovní klub OB Ostrov

INZERCE

http://www.skobostrov.webnode.cz/
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TAJENKA KŘÍŽOVKY 
O CENY
Vážení čtenáři, 

správné znění tajenky křížovky z mi-
nulého čísla je ČERVEN STÁLÝ, PROSI-
NEC DOKONALÝ. Z  úspěšných lušti-
telů byl vylosován pan Josef Královec, 
který obdrží dvě volné vstupenky 
na vybrané představení Domu kultury 
Ostrov. 

Tajenku křížovky z  tohoto čísla za-
šlete nejpozději do  3. července na: 
mesicnik@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 
kultury Ostrov. Jméno výherce zveřej-
níme v Ostrovském měsíčníku. Redakce 
měsíčníku vám děkuje za  zájem o  kří-
žovku a přeje příjemné chvíle při luštění.

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

VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA
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HELP FINANCIAL s.r.o.

  Volejte obchodního zástupce

Mobil: 727 895 461

Půjčíme Vám
od 5 do 50.000,- Kč

PRODEJ
vyřazeného 

kancelářského nábytku
(stoly, skříně, pracovní desky apod.)

Kontakt: 
BPO spol. s r.o., Lidická 1239, Ostrov
Tel.: 353 675 214 nebo 353 675 203

mailto:mesicnik@ostrov.cz
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