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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. října 2019.

TERMÍN UZÁVĚRKY
Uzávěrka pro příspěvky a objednávky
inzerce do listopadového čísla je 9. října.
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

VAŠE PŘÍSPĚVKY
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, Eliška Failová,
Zuzana Janecká, Josef Macke,
Jana Múčková

DISTRIBUCE
Doručování Ostrovského měsíčníku
zprostředkovává Česká pošta.
V případě potíží s doručením
aktuálního čísla se obraťte
na číslo: 734 875 980
Měsíčník je zdarma dodáván do každé
domácnosti v Ostrově.

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.

GRAFIKA NA TITULNÍ STRANĚ
Plakát na FOH
DK Ostrov

DEN SE STAROSTOU 23. 10. 2019
Vážení občané, přijměte pozvání na 23. 10. 2019, kdy se 

uskuteční Den se starostou. V době od 15.00 do 17.00 hod. 
mohou občané přijít za starostou města Ostrova, panem Ja‑
nem Burešem, se svými podněty, připomínkami a stížnost‑
mi. Rezervace termínu není nutná. Stačí se dostavit k pra‑
covně starosty do budovy městského úřadu Jáchymovská 1.

red

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ OSTROVSKÉHO 
ZÁMKU U PŘÍLEŽITOSTI VZNIKU ČESKÉ 
REPUBLIKY

Stejně, jako každý rok, se nám blíží vý‑
znamné datum, 28. říjen, den vzniku samo‑
statného Československa. Myslím, že město 
Ostrov by se při této příležitosti mohlo při‑
pojit k mnoha úřadům a organizacím, které 
tento významný den připomínají i  tím, že 
organizují dny otevřených dveří. Otevírají se 
tak nejen pracoviště zákonodárných sborů, 
ale i vlády a některých ministerstev. I my by‑
chom rádi pozvali vás, obyvatele Ostrova, 
a všechny návštěvníky na prohlídku prostor 
ostrovského zámku. Současně mám za to, 
že prohlídky v tento den by se mohly stát 

jednou z  našich dalších tradičních každo‑
ročních akcí.

Proto bych rád pozval co nejširší veřejnost 
na návštěvu ostrovského zámku, sídla Měst‑
ského úřadu Ostrov, dne 28. října 2019 od 
9.00 do 12.00 hod. Prohlídky budou orga‑
nizovány ve skupinách, které budou vyrážet 
na trasu každou půlhodinu, první prohlídka 
začne v 9.00 hod. a poslední v 11.30 hod.

Po celou dobu otevření areálu budu osob‑
ně přítomen a velice se těším na vaši návštěvu.

Ing. Jan Bureš,
starosta města

ODPOČÍTÁVÁME START FESTIVALU OTY 
HOFMANA V OSTROVĚ

V době, kdy budete číst 
říjnové číslo Ostrovského 
měsíčníku, bude na po‑
čítadle, které odpočítává 
dny do začátku letošní‑
ho ročníku festivalu na 

stránkách www.festivalostrov.cz, zcela jistě 
číslo menší než 10. Můžete tak odpočítávat 
s námi – 10, 9. 8, 7… start.

Přijměte prosím naše srdečné pozvání 
na letošní 51. dětský filmový a  televizní 
festival Oty Hofmana, který na téma „Ži‑
jeme sportem“, připravil Dům kultury Os‑
trov. Kromě klasické soutěžní části festiva‑
lu, ve které budou ostrovské děti vybírat 
už po padesáté prvé nejlepší film a dětské 
herce je v letošním ročníku připraven bo‑
hatý doprovodný program určený široké 
veřejnosti. Letos začínáme netradičně již 
v pátek 4. října nesoutěžní projekcí filmu 
Nabarvené ptáče. O víkendu nabere fes‑
tival dech ve skate parku, kde vystoupí 
hudební skupina POETIKA a v neděli na 
fotbalovém hřišti zápasem neznámých 
místních a  známých fotbalových hvězd. 
Neděle večer bude opět patřit oblíbené‑
mu lampionovému průvodu a ohňostroji. 

V rámci festivalu můžete navštívit mimo‑
řádné projekce celovečerních filmů nebo 
skvěle obsazené divadlo. Pro děti budeme 
hrát úžasné pohádky, společně můžete 
uniknout z únikové hry nebo každý den 
zkusit staronové hry a soutěže na Míro‑
vém náměstí. Dáme vám šanci porazit 
dětské krajské šachové mistry nebo vás 
vyfotíme s youtubery a seznámíme s hos‑
ty festivalu, kteří se do Ostrova každý rok 
těší a  kteří to tu mají rádi. Letos festival 
opět navštíví režisér Zdeněk Troška, Simo‑
na Stašová, Pavel Nový, Jiří Strach, Hynek 
Bočan, Karel Smyczek a další tvůrci, herci 
a  herečky. Program festivalu je letos tak 
obsáhlý, že ho nově naleznete i ve svých 
domovních schránkách. Sledujte tedy 
naše nové webové stránky, instagram, fa‑
cebook a výlepové plochy, vyberte si svůj 
pořad a přijďte se podívat nebo zasporto‑
vat si s námi – jste srdečně zváni.

Závěrem nám dovolte poděkovat Měs‑
tu Ostrov, Karlovarskému kraji a  dalším 
menším či větším sponzorům za finanční 
podporu a všem ostatním, kteří festivalu 
fandí nebo mu pomáhají.

Realizační tým FOH

mailto:inzerce@ostrovskymesicnik.cz
http://www.ostrovskymesicnik.cz
http://www.festivalostrov.cz
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FESTIVAL OTY HOFMANA, DĚTSKÁ MÉDIA A MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST
Ostrovský festival je mezi mnoha 

ostatními festivaly v  České republice 
mimořádný tím, že se na jeho mediali‑
zaci již 24 let podílejí samy děti. Veškeré 
dění dokumentuje festivalová televize, 
vycházejí festivalové noviny a vysílá fes‑
tivalové rádio. V Ostrově se tak scházejí 
děti, pro které média nejsou jen zdro‑
jem informací, ale koníčkem, který se 
nejednou mění v osudové povolání.

Už před mnoha lety se v  Ostrově 
konala odborná setkání, která malým 
dílem napomohla k zavedení mediální 

výchovy do škol. Již popáté je nedílnou 
součástí festivalu seminář pod zášti‑
tou Rady pro rozhlasové a  televizní 
vysílání. Je určen pro žáky vyšších tříd 
základních a středních škol. V letošním 
roce jsme připravili zvláštní seminář 
také pro pedagogy, které tato proble‑
matika zajímá a kteří uvítají pomoc ze 
strany zkušenějších.

Hlavním tématem letošního semináře 
je Propaganda a  fake news. Přednášejí‑
cími budou Michal Kaderka (Svět mé‑
dií), Kateřina Křivánková (Zvol si info) 

a  Martin Bezouška (RRTV). Podrobný 
program semináře najdete na webové ad‑
rese www.medialnigramotnost2015.cz, 
kde se dozvíte další informace o předná‑
šejících a najdete zde také řadu zajíma‑
vých kontaktů.

Média jsou dobrý sluha, ale v rukou 
nedobrého člověka se mohou změnit 
v nebezpečnou zbraň. Naším cílem je 
napomoci tomu, aby zejména mládež 
tyto útoky rozpoznala.

Ing. Marek Poledníček,
člen RRTV

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP NA POLIKLINIKU
Ostrovská poliklinika je význam‑

ným centrem zdravotní péče v  na‑
šem městě. Proto je v našem zájmu, 
aby poskytované služby byly nejen 
kvalitní, ale také dostupné. V tomto 
pojmu se skrývají dostatečné parko‑
vací možnosti, napojení na hromad‑
nou dopravu a  v  neposlední řadě 
také bezbariérový přístup. Ten je již 
dnes do jisté míry zajištěn zadní stra‑
nou, ale nevyhovuje velikostí sklonu. 
Proto jsme ve spolupráci s  majiteli 
objektu připravili návrh nové rampy, 
která by mohla sloužit také pacien‑
tů, kteří jsou imobilní a dopravují se 
sami bez cizí asistence. Potěšující je 
také skutečnost, že se nám podařilo 

získat do majetku chodník u autobu‑
sové zastávky a  nyní již nic nebrání 
tomu, abychom ho mohli opravit 
a  zároveň vyřešit parkování a  ostat‑
ní problémy s přilehlou komunikací. 
V  tuto chvíli byla provedena provi‑
zorní oprava chodníku, ale již máme 
rozpracován projekt na komplexní 
řešení tohoto místa. Mimo jiné se 
diskutuje také zvýšení kapacity par‑
kování pro pacienty i  v  prostoru za 
poliklinikou. Práce organizujeme tak, 
aby již příští rok mohla být hotova 
nová rampa a vše ostatní za další dva 
až tři roky.

Ing. Marek Poledníček,
místostarosta

NA ZŠ MASARYKOVA 
OPRAVILI UČEBNY 
A ELEKTROINSTALACI

V rámci celkové rekonstrukce daných 
prostor byly vytvořeny nové učebny pro 
praktickou výuku přírodovědných obo‑
rů a posluchárna včetně vybavení. Sou‑
částí akce jsou dva navazující kabinety.

Rekonstrukce byla zahájena 10. 6. 2019 
stavební firmou SVS 2000,  spol.  s  r.  o., 
Ostrov, hodnota díla 3 680 257,60 Kč. 
Dne 2. 9. 2019 byla stavba předána a ná‑
sledně zahájeno kolaudační řízení.

V  rámci opravy silnoproudé insta‑
lace byla provedena 1. etapa výměny 
kabeláže a elektroinstalace.

MěÚ Ostrov

NOVÝ SPRÁVCE DĚTSKÝCH HŘIŠŤ
V  srpnu 2019 proběhlo výběrové 

řízení na veřejnou zakázku „Zajištění 
správy a provozu městských dětských 
hřišť“. Ve smlouvě bylo mimo jiné zo‑
hledněno větší množství dětských 
hřišť oproti původní smlouvě. V  prů‑
běhu let dětská hřiště přibývala, či byla 
obnovována dožilá. V  současné době 
jich je 34 + 5 samostatných pískovišť. 
Vzhledem ke změně klimatických 

podmínek je vyšší potřeba kontroly 
a péče o hřiště. Toto vše bylo v rámci 
výběrového řízení zohledněno a nový 
správce dětských hřišť, p. Kamil Vrána 
ml., se od 1.  9.  2019 bude o  všechna 
dětská hřiště starat celoročně.

V případě zjištění závady nebo poško‑
zení dětského hřiště lze volat MěÚ Ostrov, 
odbor městských investic a správy, Bc. 
Niederhafnerovou – 354 224 918, napsat 

e ‑mail pniederhafnerova@ostrov.cz či 
kontaktovat městskou policii.

Občany žádáme, aby dodržova‑
li Provozní řád dětských hřišť a  také 
zákony a  vyhlášky. Jedná se zejména 
o ZÁKAZ KOUŘENÍ A ZÁKAZ VSTU‑
PU OSOB ZJEVNĚ POD VLIVEM AL‑
KOHOLU NEBO JINÉ NÁVYKOVÉ 
LÁTKY A  POŽÍVÁNÍ ALKOHOLU 
A JINÝCH NÁVYKOVÝCH LÁTEK DLE 
ZÁKONA Č. 65/2017 Sb., § 8, § 9, § 18. 
PORUŠENÍ TĚCHTO ZÁKAZŮ BU‑
DOU ŘEŠENA JAKO PŘESTUPKY DLE 
§ 35 ZÁKONA Č. 65/2017 Sb. S ULO‑
ŽENÍM POKUTY NA MÍSTĚ AŽ DO 
VÝŠE 10 000 Kč.

Na dětská hřiště nesmí psi, ani v pří‑
padě, že jsou vedeni na vodítku.

MěÚ Ostrov

http://www.medialnigramotnost2015.cz
mailto:pniederhafnerova@ostrov.cz
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ROZŠIŘUJEME 
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 
V SEVERNÍ ULICI

V  těchto dnech probíhá výstavba 
2.  etapy dětského hřiště v  ulici Severní 
pod Tescem.

O výstavbě dětského hřiště v těchto 
místech Město Ostrov rozhodlo na zá‑
kladě žádosti občanů přilehlých domů 
a  také proto, že se v  blízkosti zrušilo 
a odstranilo již dožilé a nefunkční hři‑
ště. Umístění dětského hřiště u  ob‑
chodního domu určitě prospěje i dal‑
ším rodičům, kteří zde mohou své děti 
s ohledem na jejich věk ponechat a jít 
např. nakoupit.

Výstavba navazuje na dokončenou 
1. etapu dle studie vytvořené v roce 2018 
Ing. Greinerovou. V  letošním roce byla 
vyhotovena projektová dokumentace 
pro 2. etapu. Prioritou při zadání bylo 
postavit herní prvky z kvalitního, vanda‑
lům odolného materiálu s nadčasovým 
designem, které budou vyžadovat mini‑
mální údržbu.

V červnu 2019 proběhlo výběrové řízení 
na zhotovitele stavby. Do výběrového říze‑
ní se přihlásili 3 uchazeči. Hodnotícím kri‑
tériem nebyla pouze nejnižší cena, ale sou‑
časně estetické, funkční hledisko a kvalita 
materiálu. Nejvýhodnější nabídku pro za‑
davatele podala firma HAGS Praha, s. r. o., 
s cenou 1 073 030,00 Kč bez DPH. Tato fir‑
ma má dlouholeté zkušenosti s projektová‑
ním a budováním dětských hřišť. Již v 1. eta‑
pě byly instalovány herní prvky této firmy.

V plánu města je postupně dokončit celé 
dětské hřiště podle studie Ing. Greinerové, 
kde se počítá s dalšími herními prvky a s vy‑
budováním dopadové plochy z pryže.

Žádáme uživatele dětského hřiště, aby 
se řídili provozním řádem a  chovali se 
tak, aby herní prvky byly pořád pěkné 
a mohly sloužit všem mnoho let.

MěÚ Ostrov

ZÁZNAMY MĚSTSKÉ POLICIE OSTROV ZA SRPEN
Nepoučitelný prodejce vůní

Dne 5. 8. 2019 bylo řešeno oznámení, 
že měl jistý muž nabízet u supermarke‑
tů parfémy. Hlídka pojala podezření, že 
by se mohlo jednat o nám již známého 
„voňavkáře“. Našim strážníkům nedalo 
velkou práci tohoto muže vypátrat. 
Tentokrát bylo jeho výmluvou, že si 
vydělává na cestu domů. Jakým způso‑
bem se dostal do Ostrova, už vysvětlit 
nedokázal. Hlídka tedy opětovně za‑
bavila všechny věci určené k  prodeji 
a muž byl předán k dalšímu šetření na 
MěÚ Ostrov i s nimi.
Přerostlý býložravec

Dne 5. 8. 2019 dostali strážníci ozná‑
mení o  poničených stromech v  ulici 
Kollárova. Jednalo se o  posprejované 
stromy, které měly v  některých mís‑
tech navíc oloupanou kůru. Strážní‑
kům to nedalo, aby se nepokusili bý‑
ložravce vypátrat, a  tak se pustili do 
mravenčí práce spojené s  monitoro‑
váním místa. Po 14 dnech se dostavil 
úspěch a  celá vypečená partička byla 
polapena a usvědčena. K jejich cti nut‑
no podotknout, že se přiznali a svého 
činu litovali. Přesto strážníkům nezby‑
lo než celou věc předat k dořešení na 
MěÚ. Chceme upozornit občany, že 
MP Ostrov nevyužívá v katastru města 
jen kamerový systém, ale i takzvané fo‑
topasti, které jí v některých případech 
pátrání usnadňují.
Volání přírody

Ve středu 7.  8.  2019 strážníci za‑
sahovali u  kuriózního případu, kdy 
roztoužený mladý muž neudržel své 
sexuální choutky a  masturboval pří‑
mo pod okny domu v katastru města. 
Chlapec byl tak roztoužený, že ho ani 

přítomnost hlídky nepřiměla k  zane‑
chání svého jednání. Proto museli naši 
hoši zasáhnout a tuto radost erotoma‑
novi ukončit. Jako bonus si mladík za 
svůj výkon vysloužil tučnou pokutu.
Boj s  medvědem v  ulicích našeho 
města

Medvěd na Mírovém náměstí zpaci‑
fikován partou mladíků, tak by mohl 
znít nadpis v  bulvárním časopisu, 
kdyby se ovšem nejednalo o  velikého 
plyšového medvěda. Toho doslova 
rozcupovali na náměstí mladíci, kteří si 
tak zřejmě dokazovali svojí sílu a ohro‑
movali dívky kolem sebe. K jejich smůle 
máme kamerový systém, díky kterému 
hlídka tyto siláky vypátrala. Mladíci se 
ke svému činu přiznali a celé náměstí 
po tom, co si na MP Ostrov půjčili ná‑
řadí, uklidili. Strážníci zase na oplátku 
využili zákonné možnosti a přestupek 
projednali domluvou.
Dobří lidé jsou stále mezi námi

Všímavý občan oznámil na linku 156, 
že se na parkovišti u jednoho z vozidel 
nalézá taška s  cennostmi. Hlídka po 
otevření zajistila elektroniku, osobní 
věci a  naštěstí i  doklady, takže bylo 
hned jasné, na jakou adresu zásilka pa‑
tří. Žena, které jsme věci vrátili, přizna‑
la, že přijela v noci z dovolené a zřejmě 
pod tíhou dlouhé cesty tašku zapo‑
mněla. Tímto děkujeme nálezci, který 
potvrdil, že mezi námi stále žijí i slušní 
občané.
SENIOR EXPRES

V  srpnu jsme přepravili 130 osob, 
uskutečnili 252 jízd a  najeli přitom 
1.149 km.

Ladislav Martínek,
velitel MP Ostrov

ZAČALA REKONSTRUKCE MALÝCH BAZÉNŮ 
NA KOUPALIŠTI

V rámci celkové rekonstrukce dojde 
k  výměně malých bazénů. Po částeč‑
né demolici dožilých konstrukčních 
částí budou osazeny dva nové nerezo‑
vé bazény, nerezová brodítka a  bude 
provedena úprava a  doplnění bazé‑
nové technologie, provedena výměna 
technologických rozvodů a  technolo‑
gické oddělení bazénků. Bude zajištěn 
bezbariérový přístup a v rámci bazénů 
budou rozděleny vodní atrakce – fon‑
tána, stříkající zvířátko, nerezová sklu‑
zavka, vodní ježek a zvon.

Rekonstrukce byla zahájena předá‑
ním staveniště dne 2. 9. 2019, stavební 
firmou PRO URBAN, s.  r. o., s nejlepší 
nabídkou v hodnotě 14 679 641,00 Kč. 
Smluvní termín kompletního dokon‑
čení díla je stanoven do 31. 5. 2020.

MěÚ Ostrov

INZERCE



Co ve městě chybí? – dotazník pro seniory (60+)  
V současné době je více jak pětina obyvatel města v seniorském věku a dle demografických trendů bude 
seniorů přibývat. Město chce i pro tuto skupinu obyvatel vytvořit co nejpříznivější životní podmínky.  
Dotazník, který máte v ruce, si klade za cíl zjistit potřeby a názory seniorů v různých oblastech života.  
Svými odpověďmi můžete ovlivnit podobu aktivit a služeb, které město bude v budoucnu pro seniory 
realizovat.  

Vyplněný dotazník lze odevzdat do 31.10.2019 na následujících místech: 
 podatelna Městského úřadu Ostrov – do boxu 
 Městská knihovna Ostrov – do boxu na recepci 
 dům s pečovatelskou službou, Hlavní 1365, Pavilon A – do poštovní schránky pečovatelské služby 

Res vitae  
 Infocentrum Domu kultury Ostrov – do boxu 

Dotazník lze vyplnit též elektronicky, a to kliknutím na odkaz: http://bit.ly/2mrIjhO 
k vytištění je umístěn na webových stránkách města (www.ostrov.cz), pod odkazem aktuality. 

Průzkum potřeb seniorů bude pokračovat prostřednictvím skupinových setkání v průběhu listopadu 
2019. V případě zájmu o účast na setkání, prosím, kontaktujte paní Jitku Capkovou, DiS., Městský úřad 
Ostrov, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, tel. 354 224 859, jcapkova@ostrov.cz.  

Děkujeme za spolupráci a ochotu sdělit Váš názor. 
    
Není-li uvedeno jinak, označte Vaši odpověď křížkem v políčku. 

1. Informace o respondentovi: 
Muž              ⃝ 
Žena             ⃝ 

2.  Věk: 60 - 65 let     ⃝      66 – 75 let    ⃝      76 – 85 let    ⃝     86 let a více    ⃝    
3. Bydlení:   

Bydlím sám (sama) ve vlastním bytě či domku…………  ⃝  
Bydlím sám (sama) v nájemním bytě…………………………  ⃝   
Bydlím s manželem (manželkou), druhem (družkou)…   ⃝ 
Bydlím s dospělým dítětem (a jeho rodinou)………………  ⃝ 
Bydlím v domě s pečovatelskou službou či Kodusu……… ⃝ 
Bydlím v domově pro seniory………………………………………  ⃝ 
Bydlím jinde (vypište) …………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Máte informace o aktivitách a službách realizovaných ve městě, které jsou určeny pro seniory?  
Ano, mám jich dostatek       ⃝   Mám, ale není jich dost ⃝   Nemám žádné     ⃝ 
 

5. Jakým způsobem se o aktivitách a službách pro seniory dozvídáte? 

Z novin, letáků, plakátů, vývěsek apod………………………………  ⃝ 
Od příbuzných, známých, někde informaci zaslechnu……….  ⃝   
Z internetu……………………………………………………………………….  ⃝    

Jinak (vypište):…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



6. Využíváte nebo jste někdy využíval (a) některou z následujících aktivit? 
Vzdělávací aktivity Městské knihovny v Ostrově (virtuální univerzita 3. věku, relaxační malování, 
přednášky, koncerty, herní odpoledne, počítačové kurzy, dámský klub) 

Ano    ⃝              Ne      ⃝      
Aktivity Městského domu dětí a mládeže (country tance, výtvarně umělecká řemesla, zumba, 
rehabilitační cvičení) 

Ano    ⃝              Ne      ⃝      
Akce Domu kultury Ostrov (slevy na kulturní pořady, výstavy, přednostní prodej vstupenek) 

Ano    ⃝              Ne      ⃝      
Nabídky Základní umělecké školy (výuka v oboru hudebním, výtvarném a tanečním) 

Ano    ⃝              Ne      ⃝      

7. O jaké jiné aktivity byste měl/a zájem (vypište): ………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8. Jste spokojen s poskytovanou zdravotní péčí v Ostrově? 
Ano    ⃝              Spíše ano     ⃝                 Spíše ne   ⃝              Ne      ⃝      

9. Co ve zdravotnické péči nejvíce postrádáte? 
Více specialistů (geriatr, psychiatr, očař, jiní)     Ano    ⃝              Ne      ⃝  

Pokud ano, uveďte konkrétně:.................................................................................................................. 
Zlepšení dopravního spojení do nemocnice a na polikliniku     Ano    ⃝              Ne      ⃝      
Zajištění dostatečného počtu sociálních lůžek v nemocnici     Ano    ⃝              Ne      ⃝   

Jiné (vypište):………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

10. Využíváte dopravu Senior expres?         
 Ano    ⃝              Ne      ⃝            Tuto službu neznám    ⃝      

Za jakým účelem ji převážně využíváte?...................................................................................................     

11. Pociťujete nějaká ohrožení či rizika týkají se některé z následujících oblastí? 
Obavy ze zlodějů, pouličních krádeží a násilí         

Ano         ⃝             Občas        ⃝           Málokdy        ⃝        Ne     ⃝    
Je ve městě nějaké místo, kde se necítíte bezpečně? Pokud ano, o jaké místo jde: 

.................................................................................................................................................................. 
Obavy z podvodníků, podomních prodejců, falešných prodejců apod. 

Ano         ⃝             Občas        ⃝           Málokdy        ⃝        Ne     ⃝    
Obavy z nedostatku financí (vzrůstající ceny, nájmy, poplatky, ...) 

Ano         ⃝             Občas        ⃝           Málokdy        ⃝        Ne     ⃝    
Obavy z osamocení, ze ztráty sociálních kontaktů   

Ano         ⃝            Občas        ⃝           Málokdy        ⃝        Ne     ⃝    
Obavy ze ztráty soběstačnosti v  péči o sebe či domácnost 

Ano         ⃝             Občas        ⃝           Málokdy        ⃝        Ne     ⃝    
Obavy z neschopnosti zvládat moderní komunikační technologie 

Ano         ⃝             Občas        ⃝           Málokdy        ⃝        Ne     ⃝  
12.  Je něco, co byste ve městě změnili? Je něco, co Vám ve městě chybí?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ZE SRPNOVÉHO JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Rada města, na základě provedeného 

hodnocení podaných nabídek, dle krité‑
ria nejnižší nabídková cena, schválila po‑
řadí nabídek dle návrhu hodnotící komi‑
se a přidělila veřejnou zakázku „Dopravní 
automobil pro potřeby Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Ostrov“ uchazeči 
s  nabídkou č.  3.  – Auto pro zadavatele. 
Eder, s. r. o., Chebská 392/116 B Dvory, 360 
06 Karlovy Vary, IČO 29066476 s nabídko‑
vou cenou 656 000 Kč bez DPH, tj. 797 390 
vč. DPH.

Rada města, na základě provedeného 
hodnocení podaných nabídek, schválila 

pořadí nabídek dle návrhu komise a při‑
dělila veřejnou zakázku „Zajištění správy 
a  provozu městských dětských hřišť“ 
dodavateli s nabídkou č. 3 – Kamil Vrá‑
na, se sídlem Severní 1493, Ostrov 363 
01, IČO 08324085 s  nabídkovou cenou 
1 466 342 Kč bez DPH, neplátce DPH jako 
nejvýhodnějšího pro zadavatele.

Rada města vzala na vědomí plnění roz‑
počtu města za 1. pololetí roku 2019, kdy 
celkové příjmy města včetně financování 
činily 317 994 tis. Kč a celkové výdaje měs‑
ta činily 182 664 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy 
a výdaji je 135 350 tis. Kč.

Rada města vzala na vědomí zapojení 
Městské knihovny Ostrov, příspěvkové 
organizace,

do celorepublikového 17. ročníku sbír‑
ky Nadačního fondu Českého rozhlasu 
pro Světlušku.

Rada města schválila přijetí daru 231 ks 
historického porcelánu z produkce bývalé 
ostrovské porcelánky Pfeiffer & Löwen‑
stein Schlackenwerth od Spolku přátel 
města Ostrova na základě Dodatku č. 12 
k darovací smlouvě reg. číslo 310 – 99 – 
12 – 15.

MěÚ Ostrov

VÝSTAVA ZNIČENÉ KOSTELY NA KARLOVARSKU
V  autentickém prostředí obnoveného 

areálu bývalého piaristického kláštera 
v Ostrově můžete, v rámci stálé expozice 
„Církevní umění západního Krušnohoří“, 
navštívit neméně zajímavou tematickou 
panelovou výstavu „Zničené kostely na 
Karlovarsku“, dokumentující likvidaci sa‑
králních památek na území okresu Kar‑
lovy Vary v době po roce 1945. Výstavní 
panely přináší emotivní fotografické svě‑
dectví postupné devastace těchto svato‑
stánků, doplněné informacemi o  jejich 
bohaté historii i  pohnutých osudech. 
Výstavu doplňují originály zachráněných 
uměleckých předmětů patřící k původní‑
mu vybavení kostelů, které dnes již nee‑
xistují, nebo jim hrozí zřícení. Vystavena je 
zde např. poslední dochovaná část mobi‑
liáře ze zbořeného kláštera na Mariánské, 
základní kámen, kterým začala stavba 
kostela ve Svatoboru, nebo na uhel spá‑
lené plastiky světců, zachráněné z popela 
vyhořelého kostela v Krásném Lese. Umě‑
lecké plastiky a obrazy doplňují liturgické 
předměty, které provázely všední život 

věřících a procedury prováděné duchov‑
ními během bohoslužeb a dalších církev‑
ních úkonů.

Kostely bývaly v  minulosti ústředním 
místem života tehdejších obyvatel a cen‑
trem veškerého kulturního a duchovního 
dění v obcích. Změna nastala po nuceném 
vysídlení původního německého oby‑
vatelstva po 2. světové válce. Následkem 
zpřetrhání kořenů a potírání víry ze strany 
komunistického režimu ztratily sakrální 
stavby svůj význam. Některé byly opuště‑
ny, jiné sloužily jako skladiště, sýpky, nebo 
dokonce jako chlévy k ustájení dobytka. 
Umělecky hodnotné vnitřní vybavení 
kostelů bylo často rozkradeno, či zniče‑
no. Neudržované stavby postupně zcela 
zchátraly a  začaly překážet. Památkově 
chráněné objekty byly mnohdy bez jaké‑
koliv dokumentace bořeny a kulturní kra‑
jina tak byla nenávratně ochuzena o část 
své historické paměti. Jen v okrese Karlo‑
vy Vary bylo zcela zničeno na dvě desítky 
velkých kostelů, nespočet kaplí, soch, bo‑
žích muk, či křížů na rozcestích – objektů, 

které bývaly kdysi výrazem zbožnosti 
zdejších obyvatel a zároveň dotvářely kra‑
jinu jejich domova.

Výstava s neopakovatelnou atmosférou 
v interiéru klášterního kostela Zvěstování 
Panně Marii má pro všechny milovníky 
historie a našeho regionu otevřeno vždy 
od středy do neděle od 10.00 do 18.00 
hod.

Jaroslav Vyčichlo,
odbor kanceláře starosty a vnitřní správy

PŘIPRAVUJEME REPLIKU OSTROVSKÉHO PORCELÁNU
Porcelán je nejušlechtilejší keramická 

hmota, která je mimořádně náročná 
na zpracování a  výrobu.  Právem tedy 

můžeme být pyšní na to, že v  našem 
městě před téměř 150 lety vznikla por‑
celánka, jejíž produkce byla mimořádně 
kvalitní, jejíž výrobky vyhrávaly soutěže 
a  dostávaly se k  těm nejvýznamnějším 
zákazníkům.

Jedním takovým je nápojová souprava 
Calais z roku 1910. Je to tak jednoduchý 
tvar, že i po 110 letech působí mimořád‑
ně lehce a moderně. Proto jsme se roz‑
hodli nechat vyrobit repliku moka šálku 
s  podšálkem za účelem krásné a  hod‑
notné propagace našeho města. Přesto‑
že tvar bude věrnou kopií historického 

originálu, rozhodli jsme se ho opatřit 
současným dekorem. O jeho návrh jsme 
požádali Jiřího Kožíška, který je uznávaný 
autor v této oblasti. Zhotovení repliky se 
ujal bývalý Vývojový závod Lesov, kam se 
údajně přestěhovala produkce po uza‑
vření porcelánky v Ostrově.

Impulzem pro zhotovení repliky bylo 
otevření nové expozice porcelánu v Os‑
trově a časté dotazy, kde se to dá koupit. 
Nyní už známe odpověď. Věříme, že to 
bude možné už před letošními Vánoci.

Ing. Marek Poledníček,
místostarosta
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LISTOPADOVÉ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Na konci listopadu se ve spolupráci 

s  Domem kultury Ostrov, ZUŠ Ostrov 
a Městskou knihovnou Ostrov uskuteč‑
ní další vítání nově narozených ostrov‑
ských občánků, a  to dne 30.  11.  2019 
od 9.00 hod. v  obřadní síni na Staré 
radnici v  Ostrově. Zájemci se již nyní 
mohou hlásit emailem na adrese kspli‑
chalova@ostrov.cz, telefonicky na čísle 
354 224 887 nebo osobně na Městském 

úřadě Ostrov, v kanceláři č. 22 v příze‑
mí. K přihlášení je nezbytné uvést:
• jména a příjmení obou rodičů,
• jméno (jména) a příjmení dítěte,
• trvalý pobyt,
• datum a místo narození dítěte,
• telefonický kontakt alespoň na jed‑

noho z rodičů.
Ing. Kateřina Šplíchalová,

OSVZ MěÚ Ostrov

SRPEN NA LINCE 150
• V  srpnu naše jednotka zasahovala 

celkem u  51 událostí, což je zatím 
nejvíce událostí za jeden měsíc, než 
v  předchozích letech. Nejvíce bylo 
technických pomocí, celkem 19, 
dále 14 dopravních nehod, 9 požá‑
rů, 3 úniky látek a po dvou záchrana 
osob – zvířat, planý poplach a zpráva 
o činnosti jednotky.

• ve dvou případech naše jednotka spo‑
lupracovala při pátrání po osobách 
na Sokolovsku v okolí Starého Sedla 
a v  Jáchymově – Neklidu. Pátrání se 
zúčastnilo celkem 15 jednotek hasi‑
čů profesionálních i  dobrovolných. 
Bohužel jen v jednom případě se po‑
vedlo osobu najít v pořádku,

• ve třinácti případech jsme likvidovali 
obtížný hmyz, a to v Ostrově v ulicích 
Klínovecká, Krušnohorská 2x, Kollá‑
rova, Tylova, Mánesova, Družební, 
Severní, Mírové náměstí a Horní Žďár 
2x, Damice a Hroznětín,

• padlý strom jsme odstraňovali ze sil‑
nice ve směru na Srní, dále jsme za‑
jišťovali místo pro přistání vrtulníku 
LZS Plzeň – Líně,

• v ulicích Masarykova a Odborů bylo 
nutno otevřít byt,

• v  Jakubově jsme společně s  jednot‑
kami HZS KV, SDH Kyselka a  Voj‑
kovice likvidovali požár líhně kuřat, 

v  Masarykově ulici naše jednotka li‑
kvidovala požár kontejneru, v  jedné 
z firem na průmyslové zóně jsme zasa‑
hovali při požáru elektrického rozvad‑
ěče, za zimním stadionem v  Ostrově 
jsme likvidovali, požár lesní hrabanky 
a v Odeři požáru louky a starých paře‑
zů po neohlášeném pálení. Při požáru 
karmy v  bytě a  dalšího bytu v  Kar‑
lových Varech v  Sokolovské a  Maja‑
kovského ulici jsme zasahovali spo‑
lečně s  jednotkami HZS KV, Toužim, 
SO a  SDH Tašovice a  Chodov (SO). 
V  Ostrově v  Krušnohorské ulici jsme 
likvidovali ve spolupráci s jednotkami 
HZS KV, SDH Hájek a Jáchymov požár 
okenního rámu na balkóně hotelu 
Krušnohor. Na požár cisterny v areálu 
skladu PHM v  Hájku pod výdejními 
lávkami byly vyslány jednotky HZS KV 
a SDH Hájek, Ostrov a  Jáchymov. Na 
místě události bylo zjištěno, že se jed‑
ná o prověřovací cvičení,

• únik provozních náplní vozidel po 
technické závadě jsme likvidovali 
v  Jáchymovské ulici v  Ostrově, dále 
pak v  Krušnohorské, Jáchymovské 
a Hroznětínské ulici a  ještě na silnici 
č. 13/I u Květnové,

• v sedmi případech jsme ve spolupráci 
s jednotkami HZS Klášterec nad Ohří, 
KV a SDH Stráž nad Ohří zasahovali 

na silnici č.  13/I  mezi Květnovou 
a Bočí u dopravních nehod osobních 
automobilů a  motocyklů, v  jednom 
případě na místě přistával vrtulník 
LZS ústeckého kraje, k  dalším ne‑
hodám došlo v  Jáchymově, Ostrově 
Družební ulici, v  Horním Žďáru, Po‑
tůčky – Stráň, Karlovy Vary – Vítězná 
ulice a Horní Hrad,

• v Hroznětíně jsme společně s jednot‑
kou SDH Hroznětín vyprošťovali koč‑
ku zaklesnutou v  okně ve ventilační 
poloze, po vyproštění byla bohužel 
uspána,

• uvízlé dívce jsme pomáhali ze šachty 
u školy v Masarykově ulici v Ostrově,

• k  požáru hotelového pokoje v  Kar‑
lových Varech byly vyslány jednotky 
HZS KV, SO a  jednotka Ostrov, po 
upřesnění události byly všechny jed‑
notky odvolány zpět na základny, 
jednalo se o planý poplach,

• k prověření signálu EPS v budově MÚ 
Ostrov jsme byli vysláni společně 
s  jednotkou HZS KV, na místě bylo 
zjištěno, že se jedná o planý poplach,

• naše jednotka také zajišťovala po‑
žární asistenci při pořádání koncertu 
v ostrovském parku a také v Dolním 
Žďáru při konání slavnosti.

Milan Kuna,
Za JSDH Ostrov

ZÁCHRANNÁ STANICE VOLNĚ 
ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ

Ostrovský Macík, z. s., provozuje 
záchrannou stanici volně žijících živo‑
čichů pod registračním číslem 56. Sta‑
nice je určená pro ORP Ostrov. V pří‑
padě nálezu volně žijícího živočicha, 
o  kterém se domníváte, že potřebuje 
pomoc, volejte 776 669 084. Tato linka 
funguje 24 hodin, 7 dní v  týdnu. Péči 
o  volně žijící živočichy smí zajišťovat 

pouze záchranné stanice, které mají 
k  této činnosti povolení Ministerstva 
životního prostředí. Pracovníci zá‑
chranné stanice můžou situaci řešit 
následně ještě se správci mysliveckých 
honiteb, pokud se jedná o druhy jme‑
nované v zákoně o myslivosti.

Bc. Matylda Šimková,
vedoucí záchranné stanice

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chleRY
DO

L
bře
evně

tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940

INZERCE

mailto:ksplichalova@ostrov.cz
mailto:ksplichalova@ostrov.cz
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GYMNÁZIUM VSTOUPILO DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
Ředitel školy Jaroslav Šafránek přiví‑

tal 2. září nové gymnazisty, kteří úspěš‑
ně prošli náročným přijímacím řízením 
na naši školu. Novými třídními učiteli 
jsou Alena Bělohoubková v  primě A, 
Miroslava Havlová v primě B a Radim 
Vrba v první A.

Během letních prázdnin zdárně po‑
kračovala rekonstrukce vnitřních pro‑
stor obou pavilonů školy a  výstavba 
kompetenčního centra pro 3D labo‑
ratoř, které bude sloužit zejména pro 
výuku biologie.

I v letošním školním roce čeká gym‑
nazisty celá řada mimoškolních akcí 

a  aktivit. Jedna z  prvních proběhla 
již v  září, kdy studenti pod vedením 
dějepisářů Petra Fialy, Ivana Machka 
a  Jakuba Hechta navštívili Petrohrad 
a Pobaltí, kde se seznámili s tradicemi 
a historií těchto oblastí.

Vážení a  milí přátelé ostrovského 
gymnázia. Děkujeme vám všem, kteří 
jste v soutěži „Stavba roku Karlovarské‑
ho kraje“ poslali svůj hlas pro náš kori‑
dor. Díky vám koridor zvítězil a může se 
pyšnit titulem „Stavba Karlovarského 
kraje 2019 ‑ Vítěz hlasování veřejnosti“.

Mgr. Jiří Fresser,
zástupce ředitele

NA 3. ZŠ CVIČÍ ŽENY I MALÉ DĚTI S RODIČI
V  oddíle Sport pro všechny při TJ 

Ostrov cvičí rodiče s  dětmi na 3. ZŠ 
Májová každé úterý od 17.00 hod. 
V  tomto oddíle se zaměřujeme na 

pohybovou aktivitu předškolních 
dětí. Kromě cvičení v tělocvičně jsme 
pořádali pro veřejnost Dětský pěti‑
boj, kde děti hravou formou soutěžily 

o hodnotné ceny. I snaha se počítala, 
a tak bez dárku neodcházel nikdo. Na 
závěr školního roku děti z oddílu jako 
piráti hledaly truhlu s  pokladem. Po 
splnění mnoha úkolů nakonec po‑
klad nalezly a na závěr si všichni spolu 
opekli špekáčky.

V  oddíle cvičí také ženy v  pondě‑
lí a  ve čtvrtek od 19.00 hod. Provádí 
různá posilovací cvičení, ale i takzvané 
hubnutí do plavek. Máme k  dispozici 
moderní cvičební pomůcky a proško‑
lené cvičitelky.

Po prázdninách se těšíme na všech‑
ny, kdo si s námi budou chtít zacvičit. 
Děti s  rodiči začínají 10.  září a  ženy 
9. září. Informace www.tjostrov.cz.

Vlasta Lukášová,
předsedkyně oddílu SPV

NOVINKY ZE ZŠ KRUŠNOHORSKÁ
Na naší škole probíhá od konce června 

několik změn. Krajský úřad Karlovarské‑
ho kraje provádí dokončovací práce re‑
konstrukce střechy celé budovy po živel‑
né pohromě. Dále se naše škola zapojila 
do projektu „ZVLÁDNU TO SÁM“, který 
organizuje Evropská unie. Jedná se o in‑
tegrovaný regionální operační program 
„Průběžná výzva č. 86“, který je v souladu 
s Krajským akčním plánem ‑ Rámec pro 
podporu infrastruktury a investic v Kar‑
lovarském kraji.

Díky tomuto projektu se bu‑
duje v  prostorách školy celý nový 
vstupní vestibul, rekonstruují šatny 

a  keramická dílna. Stavební úpravy 
školní budovy umožní bezbariérový 
vstup a pohyb, který v současné době 
nebyl možný. Vznikne nájezdová ram‑
pa v  exteriéru vstupního prostoru 
a  interiérové rampy s  mezipodestou 
v přízemí objektu pro vstup do křídel 
budovy. Pro zajištění bezbariérového 
pohybu do vyšších pater budovy bude 
v  zadním traktu objektu přistavěna 
zdvižná plošina průchozí do každého 
patra. Výtah uzpůsobený pro vstup 
z venkovního prostoru umožní přístup 
imobilních žáků i do projektem řešené 
keramické dílny ve 3. NP. V prostorách 

školního pozemku vznikne tréninko‑
vé pracoviště s  terapeutickými prvky, 
skleník a venkovní učebna.

Letošní školní rok 2019/2020 se na 
naší škole otevírá 11 tříd s  počtem 
107 žáků. Jsme ZŠ zřízená pro žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami 
podle § 16/9. Poskytujeme tyto dru‑
hy vzdělávání ‑ Základní vzdělávání 
pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami, ZŠ s minimálními výstupy, 
Speciální vzdělávání 1. díl a 2. díl a škol‑
ní družinu.

Faten Fakach,  
Asistentka pedagoga

http://www.tjostrov.cz/
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SPŠ NA CESTÁCH S EDISONEM I ZA INŽENÝRSKÝMI TITULY
SPŠ Ostrov se od roku 2015 pravidelně 

zapojuje do projektu EDISON, meziná‑
rodní studentské neziskové organizace 
AIESEC, zprostředkovávající studentům 
z různých koutů světa několikatýdenní 
pobyt na školách a v rodinách České re‑
publiky, jehož cílem je umožnit oběma 
stranám komunikaci v cizím jazyce i po‑
znání odlišných kultur.

Na SPŠ Ostrov v minulých třech letech 
stážisté pobývali v  zimních měsících. 
V letošním roce jsme termín změnili a tý‑
den intenzivního kontaktu s exotikou za‑
řadili na začátek školního roku. Chlapci 
a dívky ve věku 18 až 24 let z Řecka, Indo‑
nésie, Gruzie, Ázerbájdžánu a Jordánska 
pobývali v  rodinách učitelů i  studentů 
SPŠ Ostrov a na oplátku v hodinách ci‑
zích jazyků prostřednictvím svých pre‑
zentací seznamovali školáky s  kulturou, 
pamětihodnostmi, zvyky, tradicemi 

i  přírodními krásami. Jako velké poziti‑
vum všichni zúčastnění vnímají fakt, že 
jako komunikační jazyk slouží angličti‑
na, která pro nikoho není jazykem rod‑
ným, což znamená, že jsou jak čeští, tak 
zahraniční studenti přibližně na stejné 
jazykové úrovni a  musí se stejně snažit 
při dorozumívání. Z minulých let víme, 
že mezi stážisty a našimi studenty se vy‑
tvářejí pevná přátelství, vzájemně se in‑
spirují a podporují v touze zdokonalovat 
se v  jazycích, touze cestovat, poznávat, 
studovat. Zahraniční studenti se vrací do 
Čech nebo jiných Evropských zemí a  ti 
naši za studiem cestují do zahraničí.

SPŠ Ostrov také odstartovala již druhý 
ročník projektu IKAP – Inženýr junior, do 
něhož se letos zapojilo 15 škol z Karlo‑
varského kraje, z Ostrova ZŠ Májová, Ma‑
sarykova i  Myslbekova, nechybí ani ZŠ 
Hroznětín či Kyselka. Žáci se v průběhu 

čtyř návštěv seznamují při praktických 
činnostech, kdy vyrábějí konkrétní výro‑
bek, komponent s podstatou oboru IT, 
strojírenství, elektrotechniky, netajíme 
jim ani krásy a  záludnosti autooborů. 
Žáky při návštěvách doprovází vyučující 
daných škol, kteří se do projektu aktiv‑
ně zapojují tím, že po proškolení našimi 
mentory vedou jednotlivé oborové sku‑
piny, to vše za dozoru a podpory našich 
vyučujících odborných předmětů.

Pokud vás dění či studium na SPŠ zají‑
má a nestihli jste k nám zavítat ve čtvrtek 
3. 10. 2019 v čase 8.30 – 15.30 hod. v rám‑
ci putovní výstavy SŠ Karlovarského kraje 
s názvem Kam po ZŠ?, nezoufejte. Přijďte 
5. prosince 2019 mezi 12. a 17. hodinou 
na Den otevřených dveří SPŠ Ostrov, kdy 
si budete moci prohlédnout i naše nové 
dílny pro učební obor Nástrojař.

Lenka Bardová

EKOCENTRUM V ŘÍJNU 2019
Zápis do zájmových kroužků

Pokud jste zápis do kroužků během 
září nestihli, máte možnost přihlásit 
své děti i v měsíci říjnu a dále kdykoli 
v průběhu celého školního roku. K dis‑
pozici jsme vám denně od 10.00 do 
17.00 hod. v kanceláři EC.

Volná místa nabízíme v  těchto krouž‑
cích: Chovatelství, Malý zahradník, Malý 
táborník, Entomolog, Mladý badatel, Geo‑
cacher na lovu, Kynologie, Lovci podnika‑
vých duchů, Zvířátka a Sportovní rybářství.
Sbíráme lesní plody – soutěž
říjen ‑ listopad

Na měsíc říjen a  listopad vyhlašujeme 
tradiční soutěž ve sběru lesních plodů, které 
budou následně předány lesníkům na zimní 
přikrmování zvěře chované v oboře Hájek. 
Nasbírané kaštany, žaludy a  bukvice ode‑
vzdávejte v EC denně od 13.00 do 17.00 hod. 
Na nejlepší sběrače čekají zajímavé ceny.
Podzimní prázdniny v EC

29. října od 9.00 – 13.00 hod.
Vodní hrátky

Vodní hrátky v KV Aréně jsou urče‑
ny pro školní děti 6‑12 let. Cena 150 Kč 
(jízdné, vstupné, svačina).

Přihlášky od 7. 10. 2019 on  ‑line, nebo 
v kanceláři Ekocentra.
Připravujeme:
Halloween se zvířátky
1. listopadu od 17.00 hod.
Cena 70 Kč za dítě

Stezka odvahy pro celou rodinu 
v zámeckém parku. Vstup do parku je 
možný na základě předem zakoupené 
vstupenky. Vstupenky v  předprode‑
ji od 14. 10. 2019 v kanceláři EC. Více 
informací na plakátech a webu EC. Na 
akci vás zve EC a MDDM Ostrov.

Hledáme dobrovolníky, kteří by nám při‑
šli pomoc při organizaci této akce. Zájemci 
hlaste se na tel. čísle 602 600 995, p. Mašková.

MDDM

TYFLOCENTRUM 
CHYSTÁ „ČAJOVÁNÍ 
POTMĚ“

U  příležitosti 20. roční‑
ku celonárodní sbírky 
Bílá pastelka připravilo 
ostrovské středisko Ty‑
floCentra pro veřejnost 

propagační akci ze života lidí se zrakovým 
postižením nazvanou Čajování potmě. Ve 
středu 16. října 2019 vás zveme do našeho 
stánku, který najdete před domem kultury 
(v případě špatného počasí v T ‑klubu) od 
13.00 do 17.00 hod. Lze také využít mož‑
nosti rezervace míst na telefonním čísle 
353 674 103 nebo na emailové adrese ost‑
rov.tyflocentrum@seznam.cz. Pro školy je 
možné domluvit se i na dopolední hodiny.

Pavlína Lišková,
ředitelka TyfloCentrum  

Karlovy Vary, o. p. s.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ZÍSKALA DOTACI 1,5 MILIONU KORUN
Základní umělecké škole Ost‑

rov se podařilo získat dotaci ve výši 
1 505 667 Kč. Jedná se o dotaci z MŠMT, 
a to z Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání.

Z  nabízených tzv.  Šablon si pedago‑
gové vybrali, kromě dalšího vzdělává‑
ní zaměřeného na inkluzi a  na rozvoj 
kulturního povědomí, i  aktivity jako 
např. získávání dovedností z jiných škol, 
zapojení odborníků do výuky, ale i pro‑
jektové dny ve škole a mimo školu. V plá‑
nu máme i mnohá komunitní a osvětová 
setkání a zapojení ICT do výuky.

Zkrátka se těšíme na návštěvy vý‑
znamných umělců ze všech oborů pří‑
mo na výuce či při jejich umělecké tvor‑
bě, plánujeme návštěvy divadel, a  to 
nejen v hledišti, ale i v zákulisí. Chceme, 
aby naši žáci viděli, jak se vyrábějí hu‑
dební nástroje a  mohli si přímo v  to‑
várně vyzkoušet hru na různě kvalitní, 
tedy i  různě drahé nástroje. Těšíme se 
na možnost mít ve výuce výtvarného 
oboru na každé hodině tablety, které 
jsme z dotace již pořídili. Rádi si vyzkou‑
šíme tandemovou výuku. Budeme se 

inspirovat od výborných učitelů nejen 
z  jiných „zušek“, ale též z  uměleckých 
škol vyššího stupně. A samozřejmě vy‑
užijeme i možnost hrazení seminářů, na 
které pedagogové naší školy vyjíždějí, 
zbudou nám tak peníze na nové po‑
můcky. Ostatně ty získáme i pro plnění 
mnohých našich aktivit.

Od „Šablon“ si zkrátka slibujeme 
nové inspirace a nové impulzy pro nás 
i pro naše žáky.

Mgr. Irena Konývková,
ředitelka ZUŠ Ostrov

VOLNÝ ČAS
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Plán vysílání ‑ říjen 2019
3. října | 18.00 hod.
• Zahájení programového bloku
• Zprávy + Informační servis
• Pořad: Archiv KT
10. října | 18.00 hod.
• Zahájení programového bloku
• Zprávy + Informační servis
• Pořad: Kulturní měšec
17. října | 18.00 hod.
• Zahájení programového bloku
• Zprávy + Informační servis
• Pořad: S ‑MIX
24. října | 18.00 hod.
• Zahájení programového bloku
• Zprávy + Informační servis
• Pořad: Dokument
31. října | 18.00 hod.
• Zahájení programového bloku
• Zprávy + Informační servis

Ing. Libuše Benešová,
jednatelka

KLUB ČESKÝCH 
TURISTŮ

Kalendář veřejných turistických akcí 
v říjnu 2019:

05. 10. Jáchymov
‑ Pochod O jáchymovský tolar
12. 10. Český les:
Zaniklé Chebsko IV.
‑ Dyleňsko
19.  10. Zámky v  Krásném Dvoře a  ve 
Valči
26. 10. Hradec Králové:
Perly Východních Čech III.

Bližší informace (doba odjezdu, po‑
čet km, org. propozice) budou k dispo‑
zici vždy od středy pro příslušný sobot‑
ní termín ve vitríně KČT na Mírovém 
náměstí u  autobusové zastávky na 
Karlovy Vary. Bližší údaje jsou na inter‑
netové adrese: www.kctkvary.cz.

RNDr. František Wohlmuth,
předseda KČT Slovan Karlovy Vary

MDDM OSTROV
ZÁPIS DO KROUŽKŮ MDDM 
A EKOCENTRA

Pokud jste zápis do kroužků během 
září nestihli, máte možnost přihlásit se 
i v měsíci říjnu a dále kdykoli v průbě‑
hu celého školního roku. Přihlašovat se 
můžete online nebo osobně v  Domě 
dětí a Ekocentru.
SPORTOVNÍ PŘENOCOVÁNÍ 
V MDDM
11. ‑ 12. října, 180 Kč

Oblíbený program pro školní děti 
7 ‑ 12  let s  přenocováním v  Domě 
dětí. Čeká nás řada tradičních i méně 
známých sportovních her, pohyb 
na vzduchu i  noční hra. Přihlášky: 
od 3.  10.  2019 online nebo osobně 
v MDDM.
PODZIMNÍ PRÁZDNINY
29. října od 9.00 ‑ 12.00 hod., 40 Kč

Výtvarný ateliér pro školní děti 6 ‑ 
11 let, které se o prázdninách nechtějí 
doma nudit. Zajištěna svačinka a pitný 
režim. Přihlášky: od 7. 10. 2019 online 
nebo osobně v MDDM.
30.  října od 8.00 ‑ 18.00 hod., 400 Kč, 
Německo

Navštívíme jedinečný sportovní 
areál Rabenberg, kde máme k  dispo‑
zici plavecký areál, víceúčelové hřiště 

a nepřeberné množství sportovních ak‑
tivit. Akce je určena pro děti 8 ‑ 11 let.

Zajištěna doprava, celodenní spor‑
tovní program, stravování a  pitný re‑
žim.
Přihlášky: od 7.  10.  2019 online nebo 
osobně v MDDM.
www. sportpark ‑rabenberg.de
Provoz budovy MDDM
Po – Pá: 8.00 ‑ 20.00 hod.
Provoz sportovního areálu
Po – Pá: 8.00 ‑ 19.00 hod., So ‑Ne, svát‑
ky: 10.00‑19.00 hod.
Rezervace hřiště a kurtů ve všední dny 
na tel. 736 505 681.
Zimní stadion

Veřejné bruslení dle aktuálního roz‑
pisu ledové plochy. Rozpis k dispozici 
vždy na nástěnce zimního stadionu, na 
webu MDDM a FB.

Kontakty
informace: 736 505 681,
akce: 736 505 684,
zájmová činnost: 731 615 657,
doprava, ubytování: 736 505 683, 
ekonomický úsek: 735 605 685,
zimní stadion: 601 089 332
www.mddmostrov.cz

MDDM

ŘÍJEN V KNIHOVNĚ
První týden v  říjnu je již tradičně 

Svazem knihovníků a  informačních 
pracovníků České republiky (SKIP) 
označen za Týden knihoven. Jedná 
se o  projekt na propagaci knihoven 
a  čtenářské gramotnosti. Každým ro‑
kem tento projekt podporuje i  naše 
knihovna, letos pro vás máme připra‑
venou amnestii upomínek. Zveme 
tedy všechny, kteří mají v knihovně ně‑
jaké pohledávky, ať přijdou a po vráce‑
ní všech dokumentů jim bude sankční 
poplatek prominut.

Na celý měsíc říjen jsme připravi‑
li spoustu dalších zajímavých akcí. 
Již v  první říjnový den bude zahájen 
cyklus cvičení jógy. Jemná jóga pro 
zdraví je určena převážně dospělým 
a seniorům. Cvičit se bude každé úte‑
rý v Oranžerii Václava Havla od 10.00 
hod. pod vedením certifikované in‑
struktorky Věry Heimerlové. Kromě 
dobré nálady si nezapomeňte vzít po‑
hodlné oblečení a  podložku. Místa si 
rezervujte telefonicky, e ‑mailem, nebo 
osobně přímo v knihovně.

Dále bychom chtěli pozvat na před‑
nášku s  názvem Slovní sebeobrana, 
kde se mimo jiné dozvíte, jak řešit ne‑
příjemné situace. Připravena je i cesto‑
pisná přednáška o Skotsku a zajímavá 
bude také přednáška českého odbor‑
níka na kosmonautiku Dušana Majera 
s  názvem SpaceX  – historie, součas‑
nost i budoucnost. Nenechte si ujít ani 
přednášku o Černobylu nebo o česko‑
slovenských letcích v RAF.

V říjnu nás navštíví také dvě známé 
osobnosti. Tou první je festivalový 
host, herec Pavel Nový. Ve spolupráci 
s Domem kultury Ostrov jsme s tímto 
oblíbeným hercem zorganizovali be‑
sedu, která se bude konat 7. 10. 2019. 
Je nutné si rezervovat místa, protože 
kapacita sálu je omezena. Tou druhou 
známou osobností je zpívající právník 
Ivo Jahelka, jehož písně si můžete přijít 
poslechnout ve čtvrtek 24. 10. 2019.

Vstupenky na všechny naše akce lze 
rezervovat on  ‑line na webových strán‑
kách knihovny, e ‑mailem, telefonicky, 
nebo osobně v knihovně. Těšíme se na 
vaši návštěvu.

kolektiv MK Ostrov
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51. dětský 
filmový a televizní 
festival
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4.      11. října v Ostrově

„žijeme sportem”

15.00  ŠACHOVÝ TURNAJ 
           předsálí DK Ostrov
15.45  SPORTOVNÍ ROZCVIČKA 
           Mírové náměstí
16.00-18.00  FESTIVALOVÁ 
            TĚLOCVIČNA / + hokej
            Mírové náměstí
16.00  VYHRÁT POTICHU / film 
           MDDM Ostrov
16.30  O ZAKLETÉM KRÁLI 
            A STATEČNÉM MARTINOVI
            kinokavárna DK Ostrov
18.00  (ne)VĚŘ MI / film 
           kinokavárna

14.00  KARNEVAL NA LEDĚ
           Zimní stadion Ostrov, brusle
           s sebou
14.00  BLOUDĚNÍ ORIENTAČNÍHO 
            BĚŽCE / film 
           MDDM Ostrov
14.00-18.00  UNIKNI FILMU / 
            úniková hra 
           Točna DK Ostrov
15.45  SPORTOVNÍ ROZCVIČKA 
           Mírové náměstí
16.00  OUTSIDER / film
           MDDM Ostrov
16.00  BACKSTAGE / film
           kinokavárn
16.00-18.00  FESTIVALOVÁ TĚLO-
            CVIČNA / + závod koloběžek 
           Mírové náměstí
17.00  KÁŤA A ŠKUBÁNEK / divadlo

           velké kino Ostrov
17.00  FRAGILE / koncert 
           Klášterní areál Ostrov

14.00  KRUH / film
           MDDM Ostrov
16.00  ZÁHADA V OSTROVĚ
            venkovní únikovka s mobilem

16.00  FAIR PLAY / film 
           MDDM Ostrov
          

DĚTI MALUJÍ SPORT
 - klubovna 108 DK Ostrov
FILMOVÝ DOBRODRUH KAREL
ZEMAN
 - předsálí DK Ostrov
PAT A MAT / interaktivní výstava
 - Stará radnice Ostrov
OSTROVSKÝ DUDEK
 - Dvorana zámku Ostrov
POHÁDKOVÉ MALOVÁNÍ
 - Městská knihovna Ostrov

čtvrtek 10. 10. 

pátek 11. 10.

výstavy 6. - 11. 10.

14.00  METRÁČEK / film
            MDDM Ostrov
14.00-18.00  UNIKNI FILMU / 
            úniková hra
            DK Ostrov
15.00  ČERTÍ BRKO / film
            velké kino Ostrov
15.45  SPORTOVNÍ ROZCVIČKA 
           Mírové náměstí
16.00  NA STARTU JE DELFÍN /
            film
            MDDM Ostrov
16.00-18.00  FESTIVALOVÁ TĚLO-
            CVIČNA / + jóga
            Mírové náměstí
16.30  UZLY A POMERANČE /film
           kinokavárna DK Ostrov
17.00  FESTIVALOVÝ 
            ORIENTAČNÍ BĚH
           Zámecký park Ostrov
17.00  BESEDA S HERCEM 
            PAVLEM NOVÝM
            Městská knihovna Ostrov
18.00  ŘÍMSKÉ NOCI / divadlo
            velké kino Ostrov

14.00-18.00  UNIKNI FILMU / 
            úniková hra
            Točna DK Ostrov
14.00  SONÁTA PRO ZRZKU /film
            MDDM Ostrov
15.00  TV MINIUNI: ZLODĚJ 
            OTÁZEK / film   
            kinokavárna DK Ostrov
15.45  SPORTOVNÍ ROZCVIČKA 
           Mírové náměstí
16.00-18.00  FESTIVALOVÁ 
            TĚLOCVIČNA / + biatlon
            Mírové náměstí
16.00  RODINNÉ HRY VE VODĚ 
            bazén ZŠ Masarykova
16.00  MUŽ PŘES PALUBU / film 
            MDDM Ostrov
16.30  NINA / film 
            kinokavárna
18.00  VŠECHNO BUDE / film 
            kinokavárna DK Ostrov
19.00  KAFE U OSMANYHO / 
            talkshow 
            velké kino Ostrov

14.00  MALÝ VELKÝ HOKEJISTA /
            film 
           MDDM Ostrov
14.00-18.00  UNIKNI FILMU / 
            úniková hra
           Točna DK Ostrov
15.00  KOUZELNÍK ŽITO / film 
           kinokavárna

úterý 8. 10. 

středa 9. 10. 

17.30  NABARVENÉ PTÁČE / film     velké kino Ostrov

16.00  OSTROV FOR PEOPLE
            SKATE SHOW /  SCREAM 
            OF THE LAMBS / POETIKA / 
            PŘEDPŘEMIÉRA FILMU 
            SEVERNÍ VÍTR
            skate park Ostrov
21.00   OLDIES FESTIVALOVÁ 
             PÁRTY
             kavárna DK Ostrov

14.00  MUSEŘI / show
            velké kino Ostrov
15.00  TURNAJ HVĚZD / fotbal
            hřiště FK Ostrov u pekárny
19.30  LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD 
            DĚTÍ
            sraz u jednotlivých škol
20.00  OHŇOSTROJ / zahájení 
             festivalu
            Mírové náměstí

10.00-18.00  BĚŽÍME PRO ZDRAVÍ
            Mírové náměstí

sobota 5. 10.

neděle 6. 10.

pondělí 7. 10.

 pátek 4. 10.
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FOH NEOFICIÁLNĚ ODSTARTUJE O VÍKENDU
I  když tradiční filmová přehlídka 

slavnostně začíná až v  pondělí 7.  říj‑
na, už víkend před tímto datem, bude 
plný předfestivalového ruchu.

Poslední předfestivalový víkend bude 
mít ale daleko víc lákadel. Tím dalším je 
akce nazvaná Ostrov for People, která se 
v  sobotu 5.  října uskuteční ve skatepar‑
ku. Na návštěvníky akce čeká od 16.00 
hod. úvodní koncert kapely Scream of 
the lambs, na který naváže skate show. 
Po rychlých prkýnkách se ráz odpoledne 
opět naladí na kutlturní notu. Následovat 

totiž bude vystoupení kapely Poetika. 
Tu  na pódiu vystřídají tvůrci dokumen‑
tárního filmu Severní vítr, jehož předpre‑
miéra je naplánovaná na půl osmou.

Dokumentární film Severní vítr 
vypráví příběh o  vzniku legendární 
českolipské kapely SI. Přináší příběhy 
prvních porevolučních teenagerů, kte‑
ří v  panelákovém bytě v  severočeské 
České Lípě založili hudební subkulturu.

Ani neděle nebude na nejrůznější 
předfestivalové akce chudá. Sváteční od‑
poledne odstartují v 15.00 hod. fotbalisté. 

Ti  ostrovští se na fotbalovém hřišti utkají 
s legendami české kopané z All Stars. Trochu 
jiný zážitek čeká na aktéry tradičního lam‑
pionového průvodu. Bez dětiček se svými 
rozsvícenými lampiony a  bez vlnícího se 
barevného a svítícího hada se předvečer fes‑
tivalu Oty Hofmana neobejde ani letos. Děti 
i s rodiči se sejdou u svých škol a společně 
půjdou k Hlavní třídě, kde se budou zapo‑
jovat do společného průvodu, který půjde 
trasou kolem restaurace Družba a u Pošty 
se bude otáček k Mírovému náměstí, kde 
společně přijde před Dům kultury.

Vrcholem neděle 6.  října bude opět 
ohňostroj. Ten je tou nejlepší předzvěstí, 
vlastně spíš zahájení festivalu. Ohnivou 
show se snažíme vždy něčím ozvláštnit. 
Ať to byl Pan Tau, který jel v čele průvo‑
du, nebo drak chrlící oheň, nebo obří au‑
toroboti. V loňském roce to pak byla la‑
ser show. Jaké překvapení to bude letos? 
Neprozradíme! Přijďte se podívat.

Magdaléna Zernerová,
referent DK Ostrov

LETOHRÁDEK OSTROV: PROGRAM ŘÍJEN/ PROSINEC 2019
VÝSTAVY:
21. 6. – 6. 10. 2019
Kateřina Štenclová a Kristýna Šormová 
/ Otisky vnitřních map

Dvojvýstava malířek dvou generací 
představí dva různé přístupy k abstraktní 
malbě. Kateřina Štenclová (1959) se zabývá 
především barvou a vztahy mezi jednotli‑
vými plochami. Pro gestickou malbu Kris‑
týny Šormové (1985) je též typická práce 
s barvou. Kromě toho se věnuje pracím na 
papíře inspirovaných japonskou kulturou.
Markéta Váradiová / Aby se viditelné 
stalo zjevným

Markéta Váradiová (1973) je sochař‑
ka a malířka, v jejímž hledáčku byla vždy 
geometrie, světlo, prostor či přírodní 
procesy. V posledních letech vyprofilo‑
vala svůj projev až k  čistému minima‑
lismu. Na výstavě se autorka představí 
zrcadlovými objekty a instalacemi.
STÁLÁ EXPOZICE:
Sbírka porcelánu  Střední umělecko‑
průmyslové školy Karlovy Vary

Stálá expozice unikátní sbírky por‑
celánu ze Střední uměleckoprůmyslo‑
vé školy v  Karlových Varech mapuje 
období od počátků 19. století do 2. 
poloviny 20. století. Výstava prezentu‑
je produkci významných porcelánek 
v regionu, ale představuje také ukázky 
světové produkce.
DOPROVODNÉ PROGRAMY:
neděle 6. 10. 2019, od 15.00 hod.

Dernisáž výstav Kateřiny Štenclové 
a  Kristýny Šormové/ Otisky vnitřních 
map a Markéty Váradiové /Aby se ne‑
viditelné stalo zjevným.
středa 16. 10. 2019, od 16.00 hod.

Dílna Dekorované sklo leptem: Bu‑
deme se věnovat leptání skla  – lahví, 
sklenic a skleněných nádob. Vytvoříme 
si originální šablony, které vyleptáme 
speciálním médiem na sklo. Účastníci 
si mohou donést i vlastní sklo. Dílna je 
pouze pro dospělé. Cena dílny 80 Kč. Re‑
zervace na letohradek@galeriekvary.cz
čtvrtek 7. 11. 2019, od 17.00 hodin
Beseda „Umělecká a  galerijní situace 
v regionu před a po roce 1989“

K  oslavám 30  let svobody je pro 
návštěvníky připravena beseda s  vý‑
znamnými osobnostmi karlovarského 
regionálního umění a galerijního pro‑
vozu na téma „Umělecká a galerijní si‑
tuace v regionu před a po roce 1989“. 
K tématu promluví Mgr. Zdeňka Čepe‑
láková, Mgr. Božena Vachudová, Mgr. 
Bořivoj Hořínek, Ing. Josef Macke a pan 
Doc. František Steker. Pro návštěvníky 
bude připravena doprovodná výstava 
s  výběrem několika zásadních děl té 
doby ze sbírek GUKV.
středa 13. 11. 2019, od 16.00 hod.

Dílna Adventní věnce: Vytvoříme ad‑
ventní vánoční věnce v  přírodním i  de‑
korativním stylu. Inspirujeme se tradicí 
i nejnovějšími trendy. Cena dílny 120 Kč. 

Rezervace na letohradek@galeriekvary.cz
středa 4. 12. 2019, od 16.00 hod.

Dílna Vánoční malované svíce: Bude‑
me dekorovat svíce speciálními barva‑
mi na vosk. Inspirujeme se jak tradiční, 
tak současnou tvorbou dekorování sví‑
cí u nás i ve světě. Cena dílny 80 Kč. Re‑
zervace na letohradek@galeriekvary.cz

Rezervace na dílny je nutná. Dílna 
bude realizována pro 5 a  více osob. 
V případě malého zájmu o dílnu, bude 
dílna zrušena. Prosíme, objednejte se na 
email letohradek@galeriekvary.cz nebo 
na mobil 732 755 619,  720 052 724.  
Děkujeme.

Kateřina Hanková
INZERCE

HELP FINANCIAL s.r.o.

  Volejte obchodního zástupce

Mobil: 727 895 461

Půjčíme Vám
od 5 do 50.000,- Kč

mailto:letohradek@galeriekvary.cz
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MUZEUM KRÁLOVSKÁ MINCOVNA JÁCHYMOV
19. 10. 2019 přednáška: Užovka Aesku‑
lapova v údolí Ohře

Herpetoložka Radka Musilová, která 
se dlouhodobě věnuje problematice 
užovky stromové v  údolí řeky Ohře, 
přiblíží život našeho nejvzácnějšího 
hada. Užovka stromová, česky dříve 
zvaná Aeskulapova, je s největší prav‑
děpodobností hadem, který obtáčí hůl 

boha lékařství Aeskulapa a stal se tak 
symbolem lékařů. Dorůstá délky až ko‑
lem dvou metrů a  je naším největším 
hadem. Je jedním z  mála druhů, pro 
nějž stát realizuje vlastní záchranný 
program. Má šanci přežít v údolí Ohře? 
Začátek v 17.00 hod.

Lev Havlíček,
PR Muzea Kalovy Vary

DERNIÉRA HRY ČLOVÍČEK A OVEČKY
Hrají:
Človíček: Ella Zeroniková
Ovečky:  Adéla Hájková, Ivana Cher‑
nyavska, Samuel Tomáš Machač, Ta‑
deáš Matoušek, Eliška Mikesková, 
Karolina Pöseltová, Adriana Praštalo, 

Kateřina Staňková, Natálie Szabo.
Hudba: Vlastislav Mareš
Režie: Irena Konývková
V pátek 18. října od 17.00 hod. v MINI‑
DIVadélku. Vstupné dobrovolné.

Ondřej Šulc
INZERCE

Léčebné lázně Jáchymov a.s. První radonové lázně světa
Největší lázeňská skupina v České republice

PŘIVÍTÁ V TÝMU             

LÉKAŘE / LÉKAŘKU

FYZIOTERAPEUTY 
 

Dále nabízíme: 

www.laznejachymov.cz/nabidka-zamestnani/
Kontakt: Eva Kuchařová, 353 83 1308, 702 153 251, nabor@laznejachymov.cz

•  Se specializací RFM, ORT, CHIR, NEUR, REVM  
a dobrou znalostí německého jazyka

•  Nabízíme zázemí a stabilitu silné společnosti  
na akreditovaném zařízení s dlouholetou tradicí

•  Náborový příspěvek 20 000 Kč      
•  Měsíční mzda:  

RFM 71 000 Kč + další výkonnostní složky 
ORT, CHIR, NEUR, REVM 56 000 Kč + další výkonnostní složky

 •  Vzdělání VOŠ nebo VŠ v oboru  •  Náborový příspěvek 10 000 Kč  •  Měsíční mzdu až 35 000 Kč

• Možnost bydlení na pensionu
• Aktivní podporu dalšího vzdělávání
• Příspěvky na dovolenou a Vánoce

• 5 týdnů dovolené
• Rekreace ve spřátelených lázních
• Odměny k pracovním výročím a další benefity

OSTROVSKÝ SWAP PODRUHÉ
Přines, co chceš poslat dál. Vyber si, 

co potřebuješ, nebo se ti to líbí a odnes 
si to. To je zhruba v kostce swap. Jeho 
podzimní edici pro vás chystáme v so‑
botu 26. října 2019 od 13.00 do 16.00 
hod. v předsálí Domu kultury Ostrov.

Princip této akce je velmi prostý: přineste 

vlastní vyřazené oblečení (pánské, dám‑
ské i dětské), boty, šperky, kabelky či drob‑
né doplňky do domácnosti, které už se 
vám nehodí, a odneste si cokoliv z toho, 
co přinesli ostatní. Jedinou podmínkou 
je nosit na swap PĚKNÉ A KVALITNÍ věci. 
Takové, jaké byste klidně darovali i svým 

přátelům. Čisté, vyprané a v super stavu. 
Kromě jednorázového vstupného nic ne‑
platíte. Bez ohledu na to, kolik toho sami 
přinesete a  kolik si toho odnášíte. Věci 
můžete na swap pouze donést nebo si 
pouze přijít vybrat.

Tašky s věcmi, které už nechcete, mů‑
žete odevzdat v  Domě kultury v  pátek 
25.  října mezi 16.00 a  19.00 hod., nebo 
přímo v sobotu 26. října mezi 8.00 a 12.00 
hod. Výměnou dostanete pásku na ruku, 
která vám umožní vstup do sálu o hodinu 
a půl dříve před těmi, kteří se rozhodli si 
přijít pouze vybrat a o nic dalšího už se 
nemusíte starat. Z již roztříděných věcí si 
pak můžete vzít cokoliv, co se vám hodí. 
Pokud máte zájem se zapojit do akce, na‑
pište nám na mail failova@dk ‑ostrov.cz. 
Díky tomu získáme přehled, kolik může‑
me očekávat lidí a tudíž i věcí k výměně.

Eliška Failová a Jindřiška Mašatová,
za organizační tým

POZVÁNKA PRO 
BÝVALÉ ŽÁKY 
A PEDAGOGY 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
V HROZNĚTÍNĚ

U příležitosti 60. výročí založení ško‑
ly zveme bývalé žáky a  pedagogy na 
Den otevřených dveří ZŠ Hroznětín, 
který se uskuteční 25.  října od 17.00 
do 19.00 hod. Prohlédnete si prostory 
školy, novou učebnu na výuku chemie, 
fyziky a přírodopisu, a nebude chybět 
ani malé občerstvení.

red

mailto:failova@dk-ostrov.cz
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VOLNÝ ČASKALENDÁŘ AKCÍ

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

1. 10. 2019 JEMNÁ JÓGA PRO ZDRAVÍ 10.00 – 11.00 hod.
Městská knihovna Ostrov

cvičení pro dospělé a seniory

2. 10. 2019 SENIOR NENÍ AGRESOR 16.00 – 17.30 hod.
Městská knihovna Ostrov

přednáška Blanky Savincové 
a Bohumila Oslíka
na téma seniorů za volantem

3. 10. 2019 SLOVNÍ SEBEOBRANA 17.00 – 18.30 hod.
Městská knihovna Ostrov

přednáška Ivy Matulkové o tom, 
jak účinně řešit nepříjemné 
situace, jak se pohotově bránit 
provokacím, jak reagovat na jízlivé

7. 10. 2019 SETKÁNÍ S PAVLEM NOVÝM 17.00 – 18.30 hod.
Městská knihovna Ostrov

beseda s hercem Pavlem Novým

7. 10. 2019 ŘÍMSKÉ NOCI – FRANCO DALESSANDRO 18.00 – 20.00 hod.
Dům kultury Ostrov

divadlo ‑ Dojemný životní příběh 
dvou slavných lidí

8. 10. 2019 JEMNÁ JÓGA PRO ZDRAVÍ 10.00 – 11.00 hod.
Městská knihovna Ostrov

cvičení pro dospělé a seniory

8. 10. 2019 KAFE U OSMANYHO 19.00 – 20.30 hod.
Dům kultury Ostrov

talk show s Osmany Laffitou

8. 10. 2019 KONCERT S PŘÍCHUTÍ ŠANSONU,  
MUZIKÁLU A POPULÁRNÍCH PÍSNÍ

od 19.30 hod.,
sál Běhounek, Jáchymov

zazpívá Svatava Luhanová 
v doprovodu Emila Spáčila

9. 10. 2019 KARETNÍ PODVEČER 16.00 – 18.00 hod.
Městská knihovna Ostrov

herní odpoledne pro dospělé

10. 10. 2019 KONCERT FRAGILE
17.00 – 19.00 hod.
klášterní kostel Zvěstování 
Panny Marie

koncert slovenské vokální skupiny 
Fragile

10. 10. 2019 KÁŤA A ŠKUBÁNEK 17.00 – 19.00 hod.
Dům kultury Ostrov

divadlo D5 uvádí pohádku na motivy 
večerníčku ČT

11. 10. 2019 OM CHANTING 17.00 – 18.00 hod.
Městská knihovna Ostrov

společný zpěv mantry OM

12. 10. 2019 ZDENĚK MERTA U KLAVÍRU
od 20.00 hod.,
Radium Palace – koncertní sál, 
Jáchymov

jedinečné setkání s výjimečným 
umělcem a jeho hosty

15. 10. 2019 JEMNÁ JÓGA PRO ZDRAVÍ 10.00 – 11.00 hod.
Městská knihovna Ostrov

cvičení pro dospělé a seniory

17.10. 2019 SETKÁNÍ PAMĚTNÍKŮ 16.00 ‑ 19.00 hod.
Dvorana zámku Ostrov 

setkání pamětníků žijících v Ostrově v 
letech 1945 až 1960

21. 10. 2019 VÝTVARNÝ KURZ MALOVÁNÍ 
„OHNĚM“ NA DŘEVO

od 15.00 hod.
Kulturní dům Jáchymov

seznámení s technikou pyrografie

16. 10. 2019 RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ 15.30 – 18.00 hod.
Městská knihovna Ostrov

malování antistresových omalovánek

17. 10. 2019 SKOTSKO – OD EDINBURGU AŽ PO 
OSTROV SKYE

17.00 – 18.30 hod.
Městská knihovna Ostrov

povídání o putování zajímavými 
místy Skotska

18. 10. 2019 TANEČNÍ VEČER S KAPELOU KV BAND 20.00 ‑ 24.00 hod.
T ‑klub, DK Ostrov

popové, rockové, bigbeatové 
i lidové hity k tanci i poslechu

19. 10. 2019 KTERAK SE LOUPEŽNÍK DO PEKLA 
DOSTAL

15.00 – 16.30 hod.
Dům kultury Ostrov,

divadelní pohádka pro nejmenší

21. 10. 2019 SPACEX – HISTORIE, SOUČAS‑
NOST I BUDOUCNOST

17.00 – 18.30 hod.
Městská knihovna

Přednáška odborníka na 
kosmonautiku Dušana Majera

22. 10. 2019 JEMNÁ JÓGA PRO ZDRAVÍ 10.00 – 11.00 hod.
Městská knihovna Ostrov

cvičení pro dospělé a seniory

22. 10. 2019 SEJDEME SE S CIBULKOU 19.00 – 20.30 hod.
Dům kultury Ostrov

zábavná talk show s Alešem 
Cibulkou

23. 10. 2019 ČERNOBYL – SPÍCÍ PEKLO 17.00 – 18.30 hod.
Městská knihovna Ostrov

povídání cestovatele a fotografa 
Tomáše Kubeše o městě duchů Pripjati

24. 10. 2019 KONCERT IVO JAHELKY 19.00 – 20.00 hod.
Městská knihovna Ostrov

koncert známého písničkáře
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26. 10. 2019 OSTROVSKÝ SWAP 2 13.00 – 16.00 hod.
Dům kultury Ostrov

akce zaměřená na výměnu 
oblečení a drobností do 
domácnosti

29. 10. 2019 JEMNÁ JÓGA PRO ZDRAVÍ 10.00 – 11.00 hod.
Městská knihovna Ostrov

cvičení pro dospělé a seniory

30. 10. 2019 TVOŘIVÁ DÍLNA 9.00 – 12.00 hod.
Ekocentrum Ostrov

tvoření s podzimní tematikou pro 
školní děti 6‑12 let

30. 10. 2019 ZANIKLÁ A ZNOVUOBJEVENÁ STARÁ 
ŘEMESLA

13.00 – 17.00 hod.
dvorana Zámku Ostrov

ukázky technik starých řemesel

31. 10. 2019 SETKÁNÍ S RICIHARDEM PACHMANEM 17.00 – 18.30 hod.
Městská knihovna Ostrov

povídání Richarda Pachmana, čtení 
z jeho knih a ukázky z oratoria 
Mistr Jan Hus

1. 10. 2019–
30. 10. 2019

SVĚTLO A ÚSMĚV V otevírací dobu Městské 
knihovny Ostrov

výstava knižních vazeb Libora 
Michaláka a obrazů Richarda 
Pachmana

1. 10. 2019–
31. 10. 2019

PAT A MAT 13.00 – 17.00 hod.
Stará radnice Ostrov ‑ půda

interaktivní výstava na půdě Staré 
radnice

1. 10. 2019–
31. 10. 2019

CÍRKEVNÍ UMĚNÍ ZÁPADNÍHO
KRUŠNOHOŘÍ A ZNIČENÉ KOSTE‑
LY NA KARLOVARSKU

17.00 – 18.30 hod.
Městská knihovna Ostrov

stálá expozice

1. 10. 2019–
29. 10. 2019

SBÍRÁME LESNÍ PLODY 10.00 – 17.00 hod.
Dům kultury Ostrov

soutěž ve sběru lesních plodů 
Městský dům dětí a mládeže 
Ostrov

4. 10. 2019–
11. 10. 2019

51. DĚTSKÝ FILMOVÝ A TELEVIZNÍ 
FESTIVAL OTY HOFMANA

10.00 – 17.00 hod.
Dům kultury Ostrov

tradiční festival pro děti a mládež, 
tentokrát na téma Žijeme sportem. 
Dům kultury Ostrov

přijme zaměstnance do těchto pracovních pozic:

• PRACOVNÍK NA MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE
• PRACOVNÍK NA MONTÁŽ VODOINSTALACE
• MONTÁŽNÍ DĚLNÍK
• SVÁŘEČ CO2

Nabízíme:
5 týdnů dovolené, zajímavé finanční ohodnocení, měsíční bonusy, 
výkonnostní prémie, závodní stravování (obědy, večeře), př. stravenky

Bližší informace na personálním oddělení:
Bezplatná linka: 800 023 070, nebo e-mail: brucknerova@czech-cont.cz
CZECH - CONT s.r.o., Mořičovská 265, 363 01 Ostrov, www.czech-cont.cz

INZERCE
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co? 

3.10.
 čtvrtek
17.30 hod.

 

122 min. vstupné: 130 Kč| 

JOKER
režie: Todd Phillips | USA | krimi, drama

4.10.
 pátek
20.00 hod.

 

 

TENKRÁT V HOLLYWOODU

JOKER

režie: Quentin Tarantino | USA | komedie, drama
103 min. | vstupné: 100 Kč 

režie: Todd Phillips | USA | krimi, drama
| 122 min. vstupné: 130 Kč

5.10.
 sobota
17.30 hod.

5.10.
 sobota
20.00 hod.

11.10.
pátek
17.30 hod.  

OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON
režie: Richard Starzak | Velká Británie, USA, Francie | animovaný 
vstupné: 120 Kč 

 

OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON
režie: Richard Starzak | Velká Británie, USA, Francie | animovaný 
vstupné: 120 Kč 

12.10.
 sobota
17.30 hod.

12.10.

17.10. 1.11.

18.10.

 sobota

 čtvrtek  pátek

 pátek

20.00 hod.

20.00 hod. 17.30 hod.

20.00 hod.

 

PRAŽSKÉ ORGIE

BLÍŽENEC ADDAMSOVA RODINA

STEHLÍK

režie: Irena Pavlásková | Česko | komedie, drama, erotický
112 min. | vstupné: 130 Kč 

režie: Ang Lee | USA | akční, drama
| 99 min. vstupné: 130 Kč 

režie: Greg Tiernan | USA | animovaný
vstupné: 120 Kč 

režie: John Crowley | USA | drama
(*15) vstupné: 130 Kč 

 

  

 

ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO

ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD

režie: Joachim Rønning | USA, Velká Británie | fantasy, dobrodružný
akční |vstupné: 130 Kč dospělí, 110 Kč děti 

režie: Joachim Rønning | USA, Velká Británie | fantasy, 
dobrodružný, akční |vstupné: 150 Kč dospělí, 130 Kč děti 

režie: Tim Miller | USA | akční, sci-fi
vstupné: 130 Kč 

 

BLÍŽENEC
režie: Ang Lee | USA | akční, drama

| 99 min. vstupné: 130 Kč 

19.10.
 sobota
20.00 hod.

24.10.
 čtvrtek
17.30 hod.

 

SNĚŽNÝ KLUK
režie: Jill Culton | | USA animovaný
vstupné: 130 Kč dospělí, 110 Kč děti 

 

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
režie: Jiří Vejdělek | Česko | komedie 

| 110 min. vstupné: 130 Kč

24.10.
 čtvrtek
20.00 hod.

3.10.
čtvrtek
20.00 hod.

 

 

92 min. | vstupné: 120 Kč 

DEŠTIVÝ DEN V NEW YORKU

DEŠTIVÝ DEN V NEW YORKU

režie: Woody Allen | USA | komedie, romantický

režie: Woody Allen | USA | komedie, romantický
| 92 min. vstupné: 120 Kč 

 

NABARVENÉ PTÁČE
režie: Václav Marhoul | Česko, Slovensko, Ukrajina | drama
169 min. | (*18) vstupné: 120 Kč 

  

 

25.10.

26.10.

31.10.

 pátek

 sobota

 čtvrtek

20.00 hod.

20.00 hod.

20.00 hod.

 

 

 

PLÁČ SVATÉHO ŠEBESTIÁNA

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

ZOMBIELAND 2: RÁNA JISTOTY

režie: Milan Cyroň | Česko | historický, drama
| 88 min. vstupné: 100 Kč

režie: Jiří Vejdělek | Česko | komedie 
| 110 min. vstupné: 130 Kč

režie: Ruben Fleischer | USA | akční, komedie, horor
| (*15) 97 min. vstupné: 120 Kč 

17.10.

18.10. 1.11.

čtvrtek

pátek pátek

17.30 hod.

17.30 hod. 20.00 hod.

19.10.
 sobota
17.30 hod.

 

STEHLÍK
režie: John Crowley | USA | drama
(*15) vstupné: 130 Kč 

 

 

SNĚŽNÝ KLUK

PLÁČ SVATÉHO ŠEBESTIÁNA

režie: Jill Culton | | USA animovaný
vstupné: 130 Kč dospělí, 110 Kč děti 

režie: Milan Cyroň | Česko | historický, drama
| 88 min. vstupné: 100 Kč

25.10.

26.10.

 pátek

 sobota

17.30 hod.

17.30 hod.

11.10.
pátek
20.00 hod.

 

112 min. | vstupné: 130 Kč 

PRAŽSKÉ ORGIE
režie: Irena Pavlásková | Česko | komedie, drama, erotický
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režie: Greg Tiernan | USA | animovaný
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POHLED DO HISTORIE

TESLA OSTROV
Je tomu právě 30 let, kdy byl v Ost‑

rově v Hroznětínské ulici zahájen pro‑
voz nového závodu státního podniku 
Tesla. Slavnostní otevření se odehrálo 
13. října 1989 v dopoledních hodinách. 
Úvodního slova se ujal ředitel závodu 
Ing. Jaroslav Nepraš a krátce nato již ná‑
sledovalo symbolické přestřižení pás‑
ky. Tento čestný úkol připadl na tajem‑
níka Západočeského krajského výboru 
KSČ Jaroslava Kopáčka. Slavnostního 
aktu byli přítomni nejen představi‑
telé a  straničtí funkcionáři města, ale 
i okresu a kraje a mnozí další. Za Fede‑
rální ministerstvo hutnictví, strojnictví 
a elektrotechniku tak například dorazil 
poradce ministra Dr. Topinka. Samo‑
zřejmě nechyběly zástupy zaměstnan‑
ců a  také zvědavců z  řad občanů Os‑
trova. Všichni přítomní měli možnost 
si v  tento den prohlédnout všechna 
pracoviště, kde však prozatím nebylo 
zabudováno technologické zařízení. 
Pojďme si i my u příležitosti kulatého 
výročí tento závod přiblížit.

Základní kámen nového provozu 
Tesly byl položen na podzim roku 1986. 
Stavby se jako generální dodavatel uja‑
la firma Armabeton Praha, závod 03 
Kadaň. Generálním projektantem byl 

Projektový ústav uranového průmyslu 
Ostrov. Projekční práce řídil Ing. Jáno‑
šík. Autorem architektonického řešení 
byl architekt Marcel Šulc, který navrhl 
také vnitřní zařízení sociálních prostor. 
Navíc byl i  autorem plastiky „integro‑
vaného obvodu“, která dodnes krášlí 
vstup do objektu. Celkové náklady na 
stavbu činily 153 milionů Kčs, z  toho 
76 milionů stála stavba a  35 milionů 
bylo investováno do nového techno‑
logického vybavení. Tesla měla vlastní 
výpočetní středisko, které mělo řídit 
nejen výrobu, ale s využitím výpočet‑
ní techniky se počítalo i ve skladovém 
hospodářství. Do budoucna se pláno‑
valo i vybudování výzkumného praco‑
viště a  vývojové a  prototypové dílny. 
Moderně bylo řešeno i sociální zázemí 
v podobě závodní kuchyně, odpočin‑
kových koutů a  šaten. Nechybělo do‑
konce ani zdravotní středisko. Závod 
byl napojen na městskou kanalizaci, 
měl vlastní plynovou kotelnu a výmě‑
níkovou stanici a  podle projektantů 
tak neprodukoval žádné ekologické 
odpady.

Velkolepé plány a zářná budoucnost 
nového podniku se však nekonaly. 
Sametová revoluce v  listopadu  1989 

znamenala zlom i  pro Teslu. Nový 
závod, jehož automatické telefonní 
ústředny se dodávaly především do 
Sovětského svazu, začal mít s  útlu‑
mem zakázek existenční potíže. Při‑
chází období hledání nového partnera, 
nového výrobního programu. Zásadní 
obrat pro ostrovskou Teslu nastává až 
1.  dubna  1992, kdy došlo k  rozdělení 
závodu na dvě samostatné firmy. První 
část (zhruba 300 zaměstnanců) zůsta‑
la v náručí nástupnického závodu Tes‑
la Karlín, a. s., a výroba se vrátila zpět 
do jáchymovské „tabačky“. Zbytek 
zeštíhleného podniku byl rozhodnu‑
tím ministerstva průmyslu zařazen do 
privatizace. Výběrové řízení vyhrála fir‑
ma NG Elektro, která je dodnes vlast‑
níkem objektu. Tato prosperující firma 
na trhu s elektromateriálem a nářadím 
přesunula před několika lety svoji vý‑
robu do nových výrobních prostor. Bý‑
valou Teslu tak v  současnosti využívá 
jako nájemce firma Amphenol, která 
zde vyrábí konektory a kabelové svaz‑
ky pro průmysl.

Fotografie z  kroniky města Ostrov 
poskytla kronikářka W. Mikešová. Za 
zapůjčení snímků děkuji.

Ing. Josef Macke

Tesla Ostrov, slavnostní otevření 13 října 1989

Tesla Ostrov, září 1989 před dokončením
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SPORT

BADMINTON - MEZINÁRODNÍ TURNAJ V SRN
Ve dnech 6.–7.  7.  2019 se v  němec‑

kém Norimberku konal mezinárod‑
ní turnaj za účasti více než 300 hráčů, 

na kterém startovali i  asijští borci.  Ve 
třech výkonnostních kategoriích se 
hrálo  ve skupinách s  postupem do 

pavouka. Naši „starší“ hráči Jan a Jan Šu‑
lovi ve své skupině neuspěli a po třech 
smolných třísetových zápasech jejich 
cesta turnajem skončila. Kladem pro 
ně byla nabytá zkušenost a  porovnání 
úrovně se zahraničím. Vynikající výko‑
ny předvedli ve vyšší kategorii Fabián 
Šula s Bárou Műllerovou, když obsadili 
3. místo v mixu. Medaile přišla i druhý 
den, kdy Fabián se svým rakouským 
spoluhráčem vyválčili stříbro. Naší 
úspěšné minivýpravě patří poděkování 
a uznání za skvělé opakované zahranič‑
ní výkony, kterými reprezentují nejen 
ostrovský badminton, ale i TJ Ostrov.

Jiří Mácha,
předseda oddílu badmintonu TJ Ostrov

NOVÁ SEZÓNA SKK OSTROV 2019/2020 JE TADY
Sportovní krasobruslařský klub Os‑

trov zahájil od 2.  května  2019 novou 
sezónu tradiční suchou přípravou.
Co si pod pojmem „suchá příprava“ 
představit?
Pilates ‑ zlepšuje flexibilitu těla, sílu 
a dýchání (se Soňou)

Krasoprůprava ‑ cvičení zaměřené 
na kondici, stabilitu těla a rotaci skoků 
(s trenérkou Hankou)
Plavání ‑ rehabilitační aktivita, posilování, 
protahování a relax (s panem Valentou)

Posilování ‑ posilování hlavně břicha, 
rukou a  zádových svalů, výdrž všeho 
druhu (s trenérem Radimem)

V době odstávky ledu na zimním sta‑
diónu v Ostrově se bruslilo na soustředě‑
ních v Nymburku a v Třemošné. Pak sou‑
středění v Manětíně, kde jsme již druhým 
rokem využili skvělého areálu od MDDM 
Ostrov a  pod vedením trenérky Hanky 
a sporťáka Radima zde probíhala příprava 
plná práce, důležité regenerace a her.

Od 15.  července se už plně trénuje 

na domácím ledě a my se moc těšíme 
na novou sezónu.

Srdečně zveme vaše děti věnovat se 
zdraví, získávání disciplíny a  radosti 
z pohybu!
Kdy: Pondělí a středa od 16.00 do16.45 
hod.
Kde: zimní stadion Ostrov
Důvod konání: školička bruslení a ná‑
bor nových členů do klubu

Zuzana Hejhalová,
SKK Ostrov, z. s.
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ZDRAVOTNICTVÍ

PODĚKOVÁNÍ  
ZA PODPORU

Chtěla bych tímto poděkovat 
organizaci Světlo Kadaň, z. s., za 
peněžitou pomoc, která mi umož‑
nila nákup léků, které bych si bez 
jejich pomoci nemohla dovolit. 
Touto cestou děkuji organizaci 
Světlo Kadaň, z. s.

Květa Řežábková

OSTROV NESTÁRNE
Dosvědčují to další stavby, i před ško‑

lou v Májové a v okolí. Krásné projekčně 
i provedením a ke spokojenosti. A ke spo‑
kojenosti parkujících i k potěšení místních 
bydlících při pohledu na parkovou úpra‑
vu. Poděkování patří vedení města a jeho 
pracovníkům za projekt a  péči na jeho 
výstavbě. Poděkování patří i všem zúčast‑
něným pracovníkům za podíl na pěkném 
a  včas dokončeném díle. Nyní jde o  to, 
aby je tak přejímali všichni jeho uživatelé. 
Přejme si, aby se ty stovky keříků dobře 
uchytily. Budou sice včas pokropeny, ale 
budou vyžadovat péči za případného del‑
šího výpadku při nedostatku vláhy.

Jistě by bylo vítané, i pro radost uži‑
vatelů a zejména jejich dětí, vzít si pár 
keřů do péče a dle potřeby je též po‑
kropit i ten přečnívající plevel odstra‑
nit. Tím spíš by měli snahu nezkraco‑
vat si cestu k  autu, do školy, pro pár 
kroků, aby jejich zbytečným pošlapá‑
ním nevznikaly rušivé „chodníčky“.

Přejme si, aby naším přičiněním dále 
rostlo naše město do krásy. Děkujme 
příznivému osudu, že v  něm a  jeho 
krásném okolí můžeme žít, vychovávat 
naše děti i  pečovat o  naše staroušky, 
kteří se na výstavbě města podíleli.

J. Krejčí

PRVNÍ HODINKY TÍSŇOVÉ PÉČE MAJÍ SVÉ MAJITELE
První dvoje hodinky tísňové péče 

mají v našem městě od 11. 9. 2019 své 
majitele. Předání se konalo za přítom‑
nosti místostarostky města Ostrov Ing. 
Jitky Samákové a vedoucí odboru soci‑
álních věcí a zdravotnictví Městského 
úřadu Ostrov Ing. Kateřiny Šplícha‑
lové. Klientům byly hodinky v  rámci 
návštěvy aktivovány a  zároveň byli 
seznámeni s  možnostmi jejich využití 
a jednotlivými funkcemi.

Tísňová péče je terénní forma po‑
moci, která podporuje seniory v  jejich 
přirozeném prostředí a  umožňuje jim 
zůstat co nejdéle ve svém domově. 
Princip služby spočívá v tom, že klient 
má stále na dosah malé elektronické 
tlačítko (hodinky, nebo přívěšek) s jedi‑
ným tlačítkem. Po jeho stisknutí se ozve 
hlas operátora a ten po vyhodnocení si‑
tuace zvolí postup a formu zajišťované 
pomoci. Podle závažnosti kontaktuje 
například členy rodiny, blízkou osobu, 
pečovatelskou službu nebo záchrannou 
službu, která klientovi pomůže. Profesi‑
onálně proškolený asistent je s klientem 
v  neustálé komunikaci až do úplného 
vyřešení celé situace.

Zařízení dokáže, v  kombinaci s  dal‑
šími senzory, rozpoznat a  upozornit 

na nestandardní situace, například, že 
klient upadl, či vykazuje déle trvající 
nehybnost. Zároveň zařízení lokalizuje 
místo, v  jakém se klient nachází. Voli‑
telnou součástí služby je také pravidel‑
ná kontrola stavu klienta či kontrola 
užívání léků. Další přidanou hodnotou 
je možnost přijímat hovory na zaříze‑
ní od rodiny a  přátel, ale především 
vlastní neomezené volání ze zařízení 
/odchozí hovory/ na jakákoliv čísla 
v rámci veškerých států EU /vše v ceně 
služby/.

Město Ostrov, odbor sociálních věcí 
a  zdravotnictví, i  nadále nabízí osa‑
mělým seniorům zapůjčení tísňového 
tlačítka, které slouží k  poskytování 
terénní služby tísňové péče Anděl na 
drátě. Anděl na drátě, z. ú., registro‑
vaná sociální služba ve smyslu zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
která kromě NON ‑STOP asistenční tís‑
ňové služby dále zajišťuje i Linku Důvě‑
ry a bezpečí pro seniory a poradnu pro 
seniory. Pomoc je klientům poskyto‑
vána 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu, 
po celý kalendářní rok. Klienti si budou 
sami hradit pouze paušální měsíční 
poplatek ve výši 380 Kč. Na úhradu lze 
využít příspěvek na péči.

Město Ostrov disponuje omezeným 
počtem zařízení a  jeho přidělení není 
nárokové.
Kritéria pro zapůjčení zařízení tísňové 
péče

• senior – věk 70 +
• žijící sám v domácnosti
• s trvalým pobytem v Ostrově nebo 

jeho částech  – Arnoldov, Dolní 
Žďár, Hanušov, Hluboký, Horní 
Žďár, Kfely, Květnová, Moříčov, 
Maroltov a Vykmanov

• žadatel souhlasí s provedením sociál‑
ního šetření sociálním pracovníkem

• služba není určená osobám závislým 
na alkoholu ani jiných psychotrop‑
ních látkách a dále osobám s vážným 
duševním onemocněním (potvrzení 
bude součástí lékařské zprávy).

Další bližší informace i  žádosti jsou 
k  dispozici na webových stránkách 
města Ostrov/odbor sociálních věcí 
a  zdravotnictví/tísňová péče nebo 
přímo na Městském úřadě Ostrov, Já‑
chymovská 1, odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví, paní Marie Marcinko‑
vá, kancelář č. A.1.23, tel. č. 354 224 858, 
email: mmarcinkova@ostrov.cz.

OSVZ,
MěÚ Ostrov

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
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OTEVŘENO
PO - NE

TESCO 
OSTROV

Platí do 31.10.2019
pouze ve vinotéce Ostrov,
při předložení tohoto
kuponu. Neplatí pro nákup

poukázek.

LITR ZDARMA
Sudové vínoSudové víno

VINOTÉKA
VINOFOL

VINOFOL NADĚLUJE
UŽ NA PODZIM

INZERCE

přijme zaměstnance do těchto pracovních pozic:

• PERSONALISTA/KA
• KOORDINÁTOR VÝROBY
• OPERÁTOR SKLADU

Nabízíme:
5 týdnů dovolené, zajímavé finanční ohodnocení, měsíční bonusy, 
výkonnostní prémie, závodní stravování (obědy, večeře), př. stravenky

Bližší informace na personálním oddělení:
Bezplatná linka: 800 023 070, nebo e-mail: brucknerova@czech-cont.cz
CZECH - CONT s.r.o., Mořičovská 265, 363 01 Ostrov, www.czech-cont.cz

INZERCE
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TAJENKA KŘÍŽOVKY 
O CENY
Vážení čtenáři,

správné znění tajenky křížovky z mi‑
nulého čísla je DIVOKÉ HUSY NA OD‑
LETU, KONEC BABÍMU LÉTU. Z úspěš‑
ných luštitelů byla vylosována paní 
Hana Mackeová, která obdrží dvě vol‑
né vstupenky na vybrané představení 
Domu kultury Ostrov.

Tajenku křížovky z  tohoto čís‑
la zašlete nejpozději do 9.  října na: 
mesicnik@ostrov.cz; případně doručte 
do Infocentra v Domu kultury Ostrov, 
Mírové náměstí 733, v  zalepené obál‑
ce, označené „Ostrovský měsíčník“. 
Vždy uveďte celé své jméno a kontakt 
na vás. Ze správných odpovědí opět 
vylosujeme výherce, který získá vstu‑
penky na některou z  kulturních akcí 
Domu kultury Ostrov. Jméno výherce 
zveřejníme v  Ostrovském měsíčníku. 
Redakce měsíčníku vám děkuje za zá‑
jem o křížovku a přeje příjemné chvíle 
při luštění.
Tvorbu křížovky zajišťuje grafická spo‑
lečnost Alfasoft, s. r. o.

INZERCE

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: 14. října 
a 20. listopadu 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 

VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA

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


na Karlovarsku
Emotivní fotografické svědectví postupné devastace 
a následného zániku mnoha církevních památek 
na Karlovarsku po r. 1945, doplněné originály za-
chráněných uměleckých předmětů.
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