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V JÁCHYMOVSKÉ ULICI 
VZNIKÁ 130 PARKOVACÍCH MÍST

V OSTROVĚ BYLY OSAZENY 
KAMENY ZMIZELÝCH

TYFLOCENTRUM ZVE NA BESEDU 
S ROBERTEM VANEM 

KONAL SE DALŠÍ ROČNÍK SOUTĚŽE 
MAŽORETEK A TWIRLINGU 
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Festival Oty Hofmana 
letos nebude soutěžní. 

A navíc se neobejde 
bez roušek.



Město Ostrov a Spolek přátel města Ostrova 
si Vás dovolují pozvat na

žijících v Ostrově v letech 1945–1965

XXIII. SETKÁNÍ
PAMĚTNÍKŮ

XXIII.XXIII.

čtvrtek
29. října 2020 
od 16.00
Dvorana ostrovského zámku

zahájení
hudební vystoupení Ivety Müllerové
beseda se členy SPMO 
malé občerstvení, volná zábava
prohlídka zámku a jeho expozic

Jakékoliv dobové dokumenty vítány! 
VSTUP VOLNÝ
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SLOVO STAROSTY
Vážené Ostrovačky a Ostrováci, milí čte-
náři Ostrovského měsíčníku.

Jak jste jistě zaznamenali, naše pošta 
v Ostrově změnila otevírací dobu. Dělal 
jsem si takový malý průzkum a nenašel 
jsem nikoho ve svém okolí, komu by tato 
doba vyhovovala. Sledovat, zda je pon-
dělí, nebo čtvrtek, a  zda je tedy pošta 
otevřená do čtyř, nebo do šesti. Většina 
z nás ani nemá možnost se do čtyř hodin 
na poštu dostat. Domnívám se, že ani 
zaměstnanci České pošty nemohou být 
úplně spokojeni, protože počet návštěv-
níků se nezměnil a jen se „nahustili“ do 
jiných časů. Chápu, že pokud poště kle-
sají tržby, tak je třeba na to reagovat, ale 
tu reakci jsem si asi nejen já představoval 
jinak. Nemyslím si, že snížení provozní 
doby pro veřejnost je ten správný recept. 
Tak jako spousta z vás i já nakupuji přes 
internet a při výběru doručení je obvyk-
le možnost přes Českou poštu nejdražší. 
Tak využívám a platím Zásilkovně, PPL, 
DHL i dalším soukromým službám pení-
ze, které by mohla dostat pošta. Bohužel 
jak už to tak bývá, k  úpravě došlo bez 
toho, aby se někdo zeptal, zda s tím tak-
to souhlasíme. Chtěl bych se proto spo-
jit s ostatními starosty obcí s rozšířenou 
působností a vyvolat jednání s nejvyšším 
vedením pošty, aby tento krok přehod-
notilo a uzpůsobilo lépe pracovní dobu.

Jan Bureš
Váš starosta

FESTIVAL OTY HOFMANA
BUDE NESOUTĚŽNÍ A ČÁSTEČNĚ ON-LINE
I když aktuální vývoj situace vůbec 
nevypadá dobře, pořád věříme, že 
se letošní dětský filmový a televiz-
ní festival v  nějaké podobě usku-
teční. Je možné, že virus COVID-19 
tu bude s námi několik příštích let, 
a  proto by bylo dobré zkusit náš 
kulturní a  společenský život tro-
chu změnit a  naučit se za těchto 
podmínek bavit a  žít. Do značné 
míry nám v tom pomáhá technický 
pokrok.

Ač je nám to nesmírně líto, jsme 
nuceni z  letošního ročníku zcela 
vypustit soutěžní část. Jedním z dů-
vodů je fakt, že nemáme práva na 
prezentaci soutěžních filmů jiným 
způsobem než promítáním v  kině. 
Logicky se nabízelo promítání ve 
školách, prostřednictvím YouTube 
kanálu nebo jiné podobné služby. 
A  i  kdybychom ta práva získali, je 
pravděpodobné, že produkce dět-
ských filmů pro příští rok bude para-
lyzována. To znamená, že i když by se 
příští rok uskutečnil plnohodnotný 
festival, nebylo by co promítat. Le-
tošní filmy si tedy necháme na příští 
rok a věříme, že k nim přibydou ně-
jaké nové.

Letošní festival měl mít ale také bo-
hatý doprovodný program. Věříme, 

že se nám letos 
podaří zorganizo-
vat alespoň jeden 
z  koncertů na Mí-
rovém náměstí, 
divadelní předsta-
vení pro děti i  do-
spělé a  snad i  několik besed a  setká-
ní se zajímavými lidmi. Semináře na 
téma mediální gramotnost a  další se 
rozjedou jako roadshow po školách 
v  Ostrově i  okolí, což nám současná 
omezení zatím umožňují.

Významnou roli zde ale sehrají 
technologie. Akce, u kterých to bude 
vhodné, se přenesou do virtuálního 
prostoru. Největší z  nich bude na-
příklad plánovaná Gaming Aréna. 
Budeme se snažit, aby i když se hrá-
či osobně nesetkají, si užili spoustu 
zábavy. Věřím, že prostřednictvím 
internetu se budete moci setkat se 
zajímavými lidmi, kteří náš festival 
navštíví prostřednictvím kamer, tele-
vizí, monitorů nebo mobilů.

Vše, co dnes slíbíme, zítra nemusí 
platit. Sledujte proto, prosím, web 
www.festivalostrov.cz, kde se aktuál-
ně dozvíte vše potřebné.

Marek Poledníček
místostarosta města Ostrova

ředitel festivalu

OPUŠTĚNÝ OBJEKT MYSLIVNY DOSTÁVÁ NOVOU STŘECHU
Historická budova Myslivny bude 

sloužit k  bydlení. Vedení města roz-
hodlo o  tom, že objekt, pro který se 
dlouho hledalo využití, bude přesta-
věn na bytové jednotky s tím, že v dol-
ní části by měly vzniknout nebytové 
prostory, které mohou sloužit napří-
klad jako galerie, menší obchod a po-
dobně.

Aby bylo možné ale objekt přesta-
vovat na byty, je třeba opravit střešní 
plášť, což je prvním krokem plánované 
rekonstrukce.

„Oprava střešního pláště zahrnu-
je i  opravu konstrukce krovu, střešní 
konstrukce a  konstrukce stropu nad 
druhým nadzemním podlažím. Prá-
ce byly zahájeny předáním staveniště 
21. května letošního roku, s termínem 
dokončení do 20. prosince 2020,“ říká 
Hana Špičková, vedoucí odboru měst-
ských investic a správy města Ostrov.

V  rámci výběrového řízení byla na-
bídnuta smluvní cena díla 8 321 360 Kč. 

„Na stavbu poskytlo dotaci Mini-
sterstvo kultury v  rámci Programu 

regenerace městských památkových 
rezervací a  městských památkových 
zón,“ dodala Hana Špičková.

Objekt Myslivny, který dlouhá léta chátral, bude sloužit k bydlení. 

�w.fes�valostrov.cz

10. října, sobota
Velké kino  15.00           Hurvínek na cestě do Tramtárie

Skate park  14.00            OSTROV FOR PEOPLE - Skate show

Klubovna č. 108 14.00 - 18.00       Úniková hra „Robinson Crusoe“

13. října, úterý
Velké kino  17.00            Internet bezpečně - program pro děti

  20.00            Internet bezpečně - program pro dospělé

T-klub  18.00           CESTOVATELSKÝ TRIPTYCH 

             - Velorexem na Island

Kavárna    14.00 – 18.00      GAMING aréna 

Klubovna č. 108 14.00 – 18.00       Úniková hra „Robinson Crusoe“ 

14. října, středa
Velké kino  18.00           Talk show 

             „KDYŽ PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA“

Klubovna č. 108 14.00 – 18.00       Úniková hra „Robinson Crusoe“

15. října, čtvrtek
Klubovna č. 108 14.00 – 18.00       Úniková hra – „Robinson Crusoe“

11. října, neděle
Kavárna    14.00 – 18.00      GAMING aréna

Klubovna č. 108 14.00 – 18.00      Úniková hra „Robinson Crusoe“

Mírové náměstí 16.00           Koncert – ANIČKA SLOVÁČKOVÁ, 

             MILAN PEROUTKA, PETER NAGY

             A NELLY ŘEHOŘOVÁ

  20.00            Ohňostroj

12. října, pondělí
Velké kino  19.30            FILUMÉNA MARTURANO - divadlo

Kavárna  10.00 – 18.00      GAMING aréna

Klubovna č. 108 14.00   – 18.00    Úniková hra „Robinson Crusoe“

VÝSTAVA
10. - 15. 10. 2020
Stará radnice               Výstava „Malý princ“

PROGRAM

Změna programu vyhrazena.
Sledujte aktuální informace na

52. DĚTSKÝ �LMOVÝ A TELEVIZNÍ FESTIVAL 
OTY HOFMANA V OSTROVĚ  10. - 15. 10. 2020 

http://www.festivalostrov.cz
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NA TRASE BÝVALÉ VLEČKY VZNIKAJÍ PARKOVACÍ MÍSTA
Sto třicet nových stání bude už za-

nedlouho dokončeno v  Jáchymovské 
ulici. Parkovací stání budou kolmá 
a  vedle nich povede cyklostezka se 
společným provozem chodců. Termín 
dokončení je v polovině listopadu.

„Staveniště bylo předáno v polovině 
května s tím, že vítěz výběrového říze-
ní navrhl cenu jedenáct milionů korun. 
Během stavby došlo k  navýšení této 
částky o vícepráce, a to o půl milionu 
korun,“ říká David Papánek, investiční 
referent města Ostrov.

Nedostatek parkovacích míst trápí 
většinu měst v České republice a vybu-
dovat během několika měsíců více než 
sto nových míst je pro mnoho radnic 
neřešitelný úkol.

„Součástí stavby je samozřejmě ve-
řejné osvětlení, dešťová kanalizace 
a samozřejmě i výsadba stromů a keřů, 
které mají pomoci snížit hlučnost 

sousední komunikace,“ dodává in-
vestiční referent s  tím, že termín 

dokončení celé stavby je naplánován 
na 11. listopadu letošního roku. (red)

OPRAVA ULIC ŠTÚROVA, MÁJOVÁ A PALACKÉHO POKRAČUJE
Necelých osm milionů korun zaplatí 

město za úpravy tří ulic, kde vznikne 
nová okružní křižovatka. Ulice zůsta-
nou jednosměrné jako doposud a sta-
vební práce mají být hotovy v polovi-
ně října.

„Ulice je součástí navržené zóny 

s  dopravním omezením rychlosti na 
‚Zóna 30‘. Součástí tohoto stavebního 
objektu jsou stavební úpravy vozovek, 
parkovišť, chodníků a dalších zpevně-
ných ploch,“ popisuje David Papánek, 
investiční referent města Ostrov.

Součástí stavebních úprav byly 

přeložky telefonních kabelů, nové 
lampy veřejného osvětlení a vegetační 
úpravy.

„I  tady se samozřejmě myslelo na 
zeleň, kde vedle travních ploch budou 
osázeny keře a  stromy,“ dodal David 
Papánek. (red)

REKONSTRUKCE DOMU KULTURY SE PRODLOUŽÍ
Rekonstrukce památkově chráněné-

ho objektu měla být dokončena v srpnu 
letošního roku. Vzhledem k pandemii 
covid-19 došlo ale k  přerušení prací, 

a  proto byl termín posunut na konec 
července příštího roku.

„Předmětem rekonstrukce byla vý-
měna a  repase vnějších otvorových 

prvků a  fasáda. To by mělo pomoci 
výrazně snížit provozní náklady celé-
ho objektu, ve kterém docházelo pře-
devším k  obrovským únikům tepla,“ 
vysvětluje Jarmila Rubešová, investiční 
referentka města Ostrov.

Zhotovitelem oken, jejichž tvar 
a vzhled museli odsouhlasit památkáři, 
se stala společnost Rofis ze Slovenska, 
která ve výběrovém řízení nabídla cenu 
23 323 960 Kč.

„Práce byly zahájeny 27. května loň-
ského roku. V současné době jsou vy-
měněny a  repasovány téměř všechny 
otvorové prvky. Byly zahájeny klem-
pířské práce a  začne se s  omýváním 
fasády,“ doplňuje investiční referentka 
s tím, že vzhledem k pandemii covid-19 
byl 14. září 2020 uzavřen Dodatek č. 1 
ke smlouvě, který prodlužuje termín 
realizace díla do 31. 7. 2021. Původním 
termínem dokončení díla byl 31.  sr-
pen 2020. (kor)

V ulici Jáchymovská zanedlouho vznikne 130 parkovacích míst.

Rekonstrukce domu kultury se prodlouží kvůli pandemii covid-19.
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SOCIÁLNÍ POHŘBY ZATĚŽUJÍ ROZPOČET MĚSTA
Podle zákona o  pohřebnictví má 

totiž město Ostrov povinnost vypra-
vit pohřeb každému zesnulému na 
území města, který nemá pozůstalé. 
Vedení města se tímto problémem 
zabývá každý rok a každý rok musí vy-
členit vyšší částku ze svého rozpočtu.

„Velkou měrou se na těchto statisti-
kách podílejí klienti zařízení NEMOS 
Ostrov a  jeho oddělení následné in-
tenzivní péče, dlouhodobé intenzivní 
ošetřovatelské péče, následné péče, 
odlehčovací ventilační péče a  inter-
ního oddělení, kteří sem přicházejí 
z  různých částí republiky,“ vysvětluje 

mluvčí ostrovské radnice Jiří Jiránek. 
Ten také doslovně cituje i zákon o po-
hřebnictví, kde stojí: „Nesjedná-li ve 
lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí 
pohřbení těla zemřelého žádný vypra-
vitel pohřeb, zajistí pohřbení slušným 
způsobem podle místních zvyklostí 
obec, na jejímž území k  úmrtí došlo 
nebo bylo tělo zemřelého nalezeno, 
případně vyloženo z dopravního pro-
středku.“

V  loňském roce bylo městem Ost-
rov vypraveno a uhrazeno 29 pohřbů. 
V  letošním roce k  30.  6. vypravilo 
město již 18 takových pohřbů.

„V této době, kdy stát pozůstalým na 
pohřebné nepřispívá, se rapidně zved-
ly náklady města na sociální pohřebné. 
Sociální pohřeb stojí v současné době 
v Ostrově od 10 000 Kč do 11 000 Kč. 
V  letošním rozpočtu tvoří město pro 
tyto účely finanční rezervu 500 000 Kč 
a každoročně se tato suma zvyšuje. So-
ciální pohřeb je také důstojný pohřeb, 
jen se koná bez obřadu,“ dodává Jiří 
Jiránek s  tím, že město si jako vypra-
vitel pohřbu po někdy zdlouhavém, 
i několikaletém dědickém řízení, které 
je zastaveno, může požádat o úhradu 
nákladů u MMR. (red)

VEDENÍ OSTROVSKÉ RADNICE PŘIPRAVUJE PROJEKT
NA OBNOVU NÁHROBKŮ VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ

Zhruba tři sta padesát tisíc korun by 
měla stát obnova náhrobků lidí, kteří 
žili v Ostrově a významně se zapsali do 
jeho historie. S  projektem má ostrov-
ské radnici pomoci Česko-německý 
fond budoucnosti.

Většina náhrobků, o  jejichž rekon-
strukci se uvažuje, patří bývalým sta-
rostům města. Nejnákladnější budou 
práce na hrobce Pfeifferů, bývalých 
majitelů ostrovské porcelánky a jedno-
ho ze starostů.

„Tady jsou náklady odhadnuty na 
zhruba sedmdesát tisíc korun. Některé 

náhrobky pouze očistíme, jiné musíme 
takzvaně sesadit, aby nebylo vidět do-
vnitř hrobu,“ říká místostarosta Ostro-
va Marek Poledníček.

Z  dalších osobností, o  jejichž ná-
hrobky by se v  případě rekonstrukce 
mělo jednat, vedení města jmenuje 
například lékárníka a starostu Johanna 
Dotzauera, pátera, biskupa, děkana, 
notáře a učitele Franze Kromera nebo 
Josefa Miebese, hodináře a rovněž sta-
rostu.

„Aktuálně je vytipováno osm 
osobností. Chceme oslovit s  žádostí 

o  dotaci Česko-německý fond bu-
doucnosti, který je schopen uhradit 
padesát procent celkových uznatel-
ných nákladů. Samotná realizace by 
pak měla proběhnout v  příštím roce, 
kdy již budeme vědět, zda jsme dotaci 
získali, nebo ne,“ doplnil místostarosta.

Pokud by město dotaci nezískalo, 
provede pouze nejnutnější udržovací 
práce a bude shánět pomoc jinde. Za-
jímavostí tohoto tématu je i fakt, že ve-
dení města je v kontaktu s některými 
potomky, jejichž předci jsou v Ostrově 
pochováni. (red)

Vedení města vytipovalo osm osobností, jejichž náhrobky by měly být opraveny.
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA V MĚSÍCI SRPNU:
• RM schválila Metodický pokyn pro 

povolování staveb garáží na pozem-
cích ve vlastnictví města Ostrov,

• RM schválila Metodický pokyn pro 
povolování staveb pro zahrádkářské 
účely na pozemcích ve vlastnictví 
města Ostrov,

• RM schválila Řád veřejného pohřebiš-
tě města Ostrov,

• RM vzala na vědomí plnění rozpočtu 
města za 1. pololetí roku 2020, kdy 

celkové příjmy města včetně financo-
vání činily 337.674 tis. Kč a celkové vý-
daje města činily 200.061 tis. Kč. Rozdíl 
mezi příjmy a výdaji je 137.613 tis. Kč,

• RM schválila uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí individuální do-
tace z rozpočtu města Ostrov ve výši 
10 000 Kč organizaci Linka bezpečí, 
z. s., IČ: 61383198, se sídlem Ústavní 95, 
181 02 Praha 8, zastoupené na zákla-
dě plné moci Soňou Petráškovou, na 

úhradu provozních nákladů pro rok 
2020 spojených s poskytováním regis-
trované sociální služby  – telefonická 
krizová pomoc, Linka bezpečí,

• RM schválila podání žádosti o dota-
ci do programu Česko-německého 
fondu budoucnosti na projekt „Ob-
nova náhrobků historických osob-
ností Ostrova“, s  předpokládanou 
maximální celkovou výší nákladů 
367.840 Kč. (jij)

POZVÁNKA NA CYBERSHOW DO DOMU KULTURY V OSTROVĚ
V úterý 13. 10. 2020 se budou v kultur-

ním domě v Ostrově konat dvě akce s ná-
zvem Cybershow. Od 17 hodin bude tato 
zajímavá interaktivní přednáška určena 
pro děti a mládež, od 20 hodin bude zvá-
na laická veřejnost, především rodiče, se-
nioři a další zájemci. Cybershow je součás-
tí projektu města Ostrov s názvem Město 
Ostrov  – bezpečně v  online prostředí, 
který je realizován ve spolupráci s Měst-
skou policií v  Ostrově a  karlovarským 
spolkem you connected, který se již od 
roku 2015 specializuje na realizaci vzdělá-
vacích akcí zaměřených na kybernetickou 

bezpečnost veřejnosti. Projekt finančně 
podpořil Karlovarský kraj.

Cílem těchto vzdělávacích akcí je naučit 
veřejnost bezpečnému chování v  online 
světě, poznat rizika a hrozby na interne-
tu a předcházet tak nebezpečí, která zde 
hrozí.

A co je vlastně Cybershow? Žádné su-
ché teoretické vysvětlování pojmů, jaký-
mi jsou například keylogger, ransomware, 
malware a troubleshooting, ale skutečná 
show plná názorných ukázek a  hacko-
vání v  reálném čase, přímo před očima 
účastníků akce. Proč jsou nebezpečné 

volné wi-fi sítě? Jak dob-
ře ochránit Vaši síť? Ko-
lik práce dá hackerovi 
proniknout do Vašeho 
routeru, počítače či mo-
bilního telefonu? Proč 
antivirus nemusí stačit? 
Proč a jak by někdo kradl Vaši identitu? To 
vše vysvětlí a také předvedou přední od-
borníci v oblasti kybernetiky – specialista 
na internetové bezpečí Roman Kohout 
a hacker Otakar Klepš.

Vstup na obě akce je zdarma. Na akci je 
možné přijít rovnou, bez vstupenky. (red)

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V ZÁŘÍ 2020
Dne 12. 9. 2020 se v obřadní síni na 

Staré radnici v  Ostrově ve spolupráci 
s  Domem kultury Ostrov, Městskou 

knihovnou Ostrov a Dětským centrem 
Žabička uskutečnilo vítání nově naro-
zených ostrovských občánků. Během 
slavnostní události přivítali starosta 
města Ing. Jan Bureš a  místostarostka 
města Ing. Jitka Samáková 13 chlapců 
a 7 holčiček. Celý obřad se nesl ve vel-
mi milé a dojemné atmosféře. 

Poděkování patří Dětskému centru 
Žabička a Městské knihovně Ostrov za 
dárečky, které dětem věnovaly.

Poslední vítání občánků v tomto roce 
je plánováno na 14. listopadu 2020 od 
9.00. Zájemci o vítání občánků v tomto 

termínu se mohou hlásit prostřednic-
tvím e-mailu acermakova@ostrov.cz, 
dále telefonicky na číslech 354 224 826, 
354 224 812 nebo osobně na Městském 
úřadě Ostrov, v kanceláři č. 25 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, telefo-
nický kontakt či e-mail alespoň na jed-
noho z rodičů

Kateřina Šplíchalová – odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví

PODĚKOVÁNÍ
Dobrý den. Skončily prázdniny a mů-

žeme se trochu poohlédnout, jak jsme 
všechny překážky, kladené zejména tím 
„protivným virem“, zvládli. My jako dě-
deček a  babička jsme řešili otázku, jak 
se postarat o  vnoučata, jejichž rodiče 
jsou pracovně vytíženi. Nakonec jsme 
prázdninami propluli a  čekal nás ještě 
jeden týden, kdy byly obě děti přihláše-
ny na příměstský tábor, pořádaný MAS, 

o. p. s., Krušné hory. Přiznám se, byla 
to od nás trochu kalkulace, kdy dvanác-
tiletý Kryštof měl dohlédnout na šes-
tiletou Klárku, ale i obava, jak to spolu 
zvládnou. Výsledek předčil naše očeká-
vání. Děti byly obě nesmírně spokojené 
a nadšené a okamžitě by si takový tábor 
zopakovaly. Chtěl bych touto cestou 
velice a  velmi poděkovat organizátor-
ce Šárce Retamalové i vedoucím Lence 

Rehákové a Kateřině Zrnové za všechny 
činnosti, které s dětmi vymýšlely a pro-
váděly, za všechnu starostlivost i  zajiš-
tění všech potřebností. Také jsem kdysi 
vedl tábor a dobře vím, co péče o „hal-
du“ dětí obnáší. Takže ještě jednou díky 
a na příští rok se jistě znovu přihlásíme, 
kdyby to šlo, tak nejméně na čtyři tur-
nusy. Ještě jednou děkuji.

S pozdravem P. Pokorný

�w.fes�valostrov.cz

10. října, sobota
Velké kino  15.00           Hurvínek na cestě do Tramtárie

Skate park  14.00            OSTROV FOR PEOPLE - Skate show

Klubovna č. 108 14.00 - 18.00       Úniková hra „Robinson Crusoe“

13. října, úterý
Velké kino  17.00            Internet bezpečně - program pro děti

  20.00            Internet bezpečně - program pro dospělé

T-klub  18.00           CESTOVATELSKÝ TRIPTYCH 

             - Velorexem na Island

Kavárna    14.00 – 18.00      GAMING aréna 

Klubovna č. 108 14.00 – 18.00       Úniková hra „Robinson Crusoe“ 

14. října, středa
Velké kino  18.00           Talk show 

             „KDYŽ PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA“

Klubovna č. 108 14.00 – 18.00       Úniková hra „Robinson Crusoe“

15. října, čtvrtek
Klubovna č. 108 14.00 – 18.00       Úniková hra – „Robinson Crusoe“

11. října, neděle
Kavárna    14.00 – 18.00      GAMING aréna

Klubovna č. 108 14.00 – 18.00      Úniková hra „Robinson Crusoe“

Mírové náměstí 16.00           Koncert – ANIČKA SLOVÁČKOVÁ, 

             MILAN PEROUTKA, PETER NAGY

             A NELLY ŘEHOŘOVÁ

  20.00            Ohňostroj

12. října, pondělí
Velké kino  19.30            FILUMÉNA MARTURANO - divadlo

Kavárna  10.00 – 18.00      GAMING aréna

Klubovna č. 108 14.00   – 18.00    Úniková hra „Robinson Crusoe“

VÝSTAVA
10. - 15. 10. 2020
Stará radnice               Výstava „Malý princ“

PROGRAM

Změna programu vyhrazena.
Sledujte aktuální informace na

52. DĚTSKÝ �LMOVÝ A TELEVIZNÍ FESTIVAL 
OTY HOFMANA V OSTROVĚ  10. - 15. 10. 2020 

mailto:acermakova@ostrov.cz
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AKTUALITY

HASIČI POMÁHAJÍ S DEZINFEKCÍ VE ŠKOLÁCH I DOMOVECH PRO SENIORY
Vedle pomoci v  boji s  nemocí co-

vid-19 se samozřejmě musejí věnovat 
i  své záchranářské práci. Jen v  srpnu 
zasahovali šestatřicetkrát a vysloužili si 
i  poděkování ředitele HZS Ústeckého 
kraje za zásah ve Vejprtech.

„Právě ve Vejprtech jsme absolvovali 
náročný zásah při likvidaci požárů třech 
objektů, které byly postupně zapalovány 

neznámou osobou. Na likvidaci se po-
dílelo celkem třináct jednotek hasičů 
z Ústeckého a Karlovarského kraje a pět 
jednotek hasičů ze sousedního Němec-
ka,“ popisuje Milan Kuna z  jednotky 
Sboru dobrovolných hasičů Ostrov.

Ostrovští hasiči zasahovali v  sedm-
nácti případech jako technická pomoc, 
pomáhali u  devíti dopravních nehod, 

řešili osm požárů a  asistovali u  jedné 
kulturní akce. „Velmi intenzivně nyní 
pomáháme s  dezinfekcí základních 
a  mateřských škol v  Ostrově, domovů 
pro seniory v  Ostrově a  domova dů-
chodců v Perninku. Dále rozvážíme dez-
infekci na potřebná místa a  těm, kteří 
o ni požádali ostrovskou radnici,“ dodal 
Milan Kuna. (red)
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VOLNÝ ČAS

TYFLOCENTRUM VÁS SRDEČNĚ ZVE NA VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ
„SE ZRAKOVOU VADOU ZA OBJEKTIVEM“

Ostrovské středisko TyfloCent-
ra Karlovy Vary, o. p. s., pořádá ve 
dnech

9. až 23.  října 2020 v  „JAKOBY ka-
várně“ v Husově ulici na Starém ná-
městí v  Ostrově výstavu autorských 
fotografií s názvem „Se zrakovou va-
dou za objektivem“, kde autory sním-
ků jsou lidé se zrakovou vadou nebo 
nevidomí. Výstavu tvoří 15 fotografií 
zpracovaných na plátně, o  rozmě-
rech cca 40 x 60 cm. Některé snímky 

byly ve spolupráci se SPŠ Ostrov pře-
vedeny do trojrozměrného hmato-
vého modelu za pomoci 3D tisku. Ty 
budou na výstavě také k vidění.

V pátek 9. října 2020, v rámci oslav 
Dne bílé hole, proběhne v  15 hodin 
vernisáž výstavy, jejíž součástí bude 
také charitativní dražba fotografie 
na plátně ztvárněné unikátní pod-
světlenou technikou. Nad celou akcí 
převzal záštitu mezinárodně proslulý 
fotograf Robert Vano, s  nímž se od 

17 hodin uskuteční beseda o jeho ži-
votě a tvorbě.

Výstava je putovní a  bude k  vidě-
ní i v dalších městech Karlovarského 
kraje, ze kterých pochází autoři foto-
grafií.

Všechny fotografie jsou prodejné, 
výtěžek bude věnován autorům na 
další tvorbu.

Všichni jste srdečně zváni!
Romana Svobodová

kurátorka projektu a výstavy

OBLÍBENÉ NOVINY A ČASOPISY V MOBILU
V  říjnu bude pro čtenáře regis-

trované v  naší knihovně spuštěna 
testovací verze databáze PressRe-
ader, která umožňuje online pří-
stup k  více než 7000 titulům dení-
ků a  populárně-naučných časopisů 
z celého světa již v den jejich vydání 
a  jsou v plném rozsahu jako tištěné 
verze. V  databázi je možné najít ti-
tuly v 65 jazycích ze 125 zemí světa. 
Tituly jsou zde uloženy až 3 měsíce. 
Přístup do databáze je na základě IP 

adresy, pomocí uživatelského jmé-
na a  hesla, EZ Proxy, URL. Čtenáři 
si s  vlastním mobilním zařízením 
a  aplikací PressReader mohou sta-
hovat vybrané tituly a  budou mít 
možnost číst si je i mimo knihovnu 
až dva dny po návštěvě knihovny 
a mimo wi-fi knihovny.

Přijďte, nainstalujte, čtěte a listuj-
te zajímavými časopisy z  pohodlí 
vašeho domova. V databázi nechybí 
tituly jako MF  Dnes, Hospodářské 

noviny, Lidové noviny, Respekt, Eko-
nom, Vogue, Forbes, ale naleznete 
tam také mnoho magazínů o  tvo-
ření, módě, umění, přírodě… prostě 
z různých oborů. Přehled o titulech 
můžete získat na pressreader.cz. Po-
drobnější informace, jak se přihlásit, 
získáte přímo v knihovně.

Jana Skůrová, MK Ostrov

BÍLÁ PASTELKA V OSTROVĚ
Bílá pastelka je celorepubliková dob-

ročinná veřejná sbírka, jejíž výtěžek 
je směrován organizacím pracujícím 
se zrakově postiženými, například na 
speciální vybavení, asistenční služ-
by, kompenzační pomůcky, výukové 

programy, aby mohli lidé se zrakovým 
handicapem žít samostatný a nezávislý 
život.

Letos, již po jednadvacáté, v pondě-
lí 12. října 2020 potkáte v ostrovských 
ulicích naše dobrovolníky, od nichž si 

můžete bílou pastelku zakoupit. Při-
spět je možné také na níže uvedený 
sbírkový účet u České spořitelny, a. s., 
8888332222/0800.

Dana Szarková 
vedoucí střediska TyfloCentra Ostrov
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VOLNÝ ČAS

VERNISÁŽ 9.10. 2020 OD 15 HODIN
VSTUPNÉ  ZDARMA
BESEDA S ROBERTEM VANO OD 17 HODIN
VSTUPNÉ 200KČ

Během vernisáže proběhne
představení 3D modelu

fotografie,který vznikl ve
spolupráci se SPŠ Ostrov

SE ZRAKOVOU VADOU        
  ZA OBJEKTIVEM 

9. 10. - 23. 10. 2020
          JAKOBY KAVÁRNA           

Patron výstavy
ROBERT VANO

Vás srdečně zve
na autorskou

výstavu fotografií 

STARÉ NÁMĚSTÍ - HUSOVA 39,OSTROV
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KULTURNÍ AKCE

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

2. 10. 2020 Unity OM chanting 17:00 - 18:00
Městská knihovna Ostrov Společný zpěv mantry OM

2. 10. 2020 HISTORKY, POVĚSTI A FÁMY 
ZE STARÉHO OSTROVA

17:00
Klášterní areál -Posvátný 
okrsek Ostrov

Hraná prohlídka klášterního areálu - 
uvádí chebské divadlo Chaplini

5. 10. 2020 Trénink paměti a prevence Alzheimerovy 
nemoci

10:00 - 12:00
Městská knihovna Ostrov Kurz pro seniory 60+

5. 10. 2020 Tam, kde chodí smrt na čekanou 17:00 - 18:30
Městská knihovna Ostrov Autorské čtení Vladimíra Palečka

7. 10. 2020 Relaxační malování pro dospělé 15:30 - 18:00
Městská knihovna Ostrov

Malování antistresových omalovánek, 
kamenů, tašek…

9. 10. 2020 MS PowerPoint - jak na kvalitní prezentaci 16:00 - 17:00
Městská knihovna Ostrov Kurz pro veřejnost

10. 10. 2020 HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE
15:00 - 16:20
 Dům kultury Ostrov 
- Divadelní sál

Loutkové představení pro děti

�w.fes�valostrov.cz

10. října, sobota
Velké kino  15.00           Hurvínek na cestě do Tramtárie

Skate park  14.00            OSTROV FOR PEOPLE - Skate show

Klubovna č. 108 14.00 - 18.00       Úniková hra „Robinson Crusoe“

13. října, úterý
Velké kino  17.00            Internet bezpečně - program pro děti

  20.00            Internet bezpečně - program pro dospělé

T-klub  18.00           CESTOVATELSKÝ TRIPTYCH 

             - Velorexem na Island

Kavárna    14.00 – 18.00      GAMING aréna 

Klubovna č. 108 14.00 – 18.00       Úniková hra „Robinson Crusoe“ 

14. října, středa
Velké kino  18.00           Talk show 

             „KDYŽ PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA“

Klubovna č. 108 14.00 – 18.00       Úniková hra „Robinson Crusoe“

15. října, čtvrtek
Klubovna č. 108 14.00 – 18.00       Úniková hra – „Robinson Crusoe“

11. října, neděle
Kavárna    14.00 – 18.00      GAMING aréna

Klubovna č. 108 14.00 – 18.00      Úniková hra „Robinson Crusoe“

Mírové náměstí 16.00           Koncert – ANIČKA SLOVÁČKOVÁ, 

             MILAN PEROUTKA, PETER NAGY

             A NELLY ŘEHOŘOVÁ

  20.00            Ohňostroj

12. října, pondělí
Velké kino  19.30            FILUMÉNA MARTURANO - divadlo

Kavárna  10.00 – 18.00      GAMING aréna

Klubovna č. 108 14.00   – 18.00    Úniková hra „Robinson Crusoe“

VÝSTAVA
10. - 15. 10. 2020
Stará radnice               Výstava „Malý princ“

PROGRAM

Změna programu vyhrazena.
Sledujte aktuální informace na

52. DĚTSKÝ �LMOVÝ A TELEVIZNÍ FESTIVAL 
OTY HOFMANA V OSTROVĚ  10. - 15. 10. 2020 

12. 10. 2020 Dámský klub 16:00 - 18:00
Městská knihovna Ostrov Odpoledne pro dámy

12. 10. 2020 Trénink paměti -senzorická paměť 
a prostorová představivost

10:00 - 12:00
Městská knihovna Ostrov Kurz pro seniory 60+

12. 10. 2020 FILUMENA MARTURANO 
- Eduardo De Filippo

19:30
Dům kultury Ostrov 
- Divadelní sál

Manželství po italsku s dojetím 
a komikou, divadelní představení 
uvádí Agentura Harlekýn

�w.fes�valostrov.cz

10. října, sobota
Velké kino  15.00           Hurvínek na cestě do Tramtárie

Skate park  14.00            OSTROV FOR PEOPLE - Skate show

Klubovna č. 108 14.00 - 18.00       Úniková hra „Robinson Crusoe“

13. října, úterý
Velké kino  17.00            Internet bezpečně - program pro děti

  20.00            Internet bezpečně - program pro dospělé

T-klub  18.00           CESTOVATELSKÝ TRIPTYCH 

             - Velorexem na Island

Kavárna    14.00 – 18.00      GAMING aréna 

Klubovna č. 108 14.00 – 18.00       Úniková hra „Robinson Crusoe“ 

14. října, středa
Velké kino  18.00           Talk show 

             „KDYŽ PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA“

Klubovna č. 108 14.00 – 18.00       Úniková hra „Robinson Crusoe“

15. října, čtvrtek
Klubovna č. 108 14.00 – 18.00       Úniková hra – „Robinson Crusoe“

11. října, neděle
Kavárna    14.00 – 18.00      GAMING aréna

Klubovna č. 108 14.00 – 18.00      Úniková hra „Robinson Crusoe“

Mírové náměstí 16.00           Koncert – ANIČKA SLOVÁČKOVÁ, 

             MILAN PEROUTKA, PETER NAGY

             A NELLY ŘEHOŘOVÁ

  20.00            Ohňostroj

12. října, pondělí
Velké kino  19.30            FILUMÉNA MARTURANO - divadlo

Kavárna  10.00 – 18.00      GAMING aréna

Klubovna č. 108 14.00   – 18.00    Úniková hra „Robinson Crusoe“

VÝSTAVA
10. - 15. 10. 2020
Stará radnice               Výstava „Malý princ“

PROGRAM

Změna programu vyhrazena.
Sledujte aktuální informace na

52. DĚTSKÝ �LMOVÝ A TELEVIZNÍ FESTIVAL 
OTY HOFMANA V OSTROVĚ  10. - 15. 10. 2020 

13. 10. 2020 VELOREX EXPEDICE ISLAND 18:00
T-klub DK Ostrov

Cestovatelská beseda s Ladislavem 
Šustrem, vedoucím expedice 
a předsedou Velorex clubu v AČR.

14. 10. 2020 Jak mučit potomka aneb Rodinné právo 
pro začátečníky

17:00 - 18:30
Městská knihovna Ostrov Povídání pro veřejnost

14. 10. 2020 KDYŽ PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA
18:00
Dům kultury Ostrov 
- Divadelní sál

Talk show Aleše Cibulky 
s Janem Čenským a Ivanou Andrlovou

�w.fes�valostrov.cz

10. října, sobota
Velké kino  15.00           Hurvínek na cestě do Tramtárie
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Klubovna č. 108 14.00 – 18.00       Úniková hra – „Robinson Crusoe“
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             A NELLY ŘEHOŘOVÁ
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Velké kino  19.30            FILUMÉNA MARTURANO - divadlo

Kavárna  10.00 – 18.00      GAMING aréna

Klubovna č. 108 14.00   – 18.00    Úniková hra „Robinson Crusoe“

VÝSTAVA
10. - 15. 10. 2020
Stará radnice               Výstava „Malý princ“

PROGRAM

Změna programu vyhrazena.
Sledujte aktuální informace na

52. DĚTSKÝ �LMOVÝ A TELEVIZNÍ FESTIVAL 
OTY HOFMANA V OSTROVĚ  10. - 15. 10. 2020 

15. 10. 2020 Co svým vzhledem sdělujeme světu 
aneb proč vypadáme, jak vypadáme?

17:00 - 19:00
Městská knihovna Ostrov Povídání pro veřejnost

16. 10. 2020 OSTROVSKÉ TRHY 10:00 - 17:00
Mírové náměstí

Prodej zdravé výživy, sýrů, uzenin, 
domácích zákusků, oděvů, koření…

16. 10. 2020 Brainstorming - bouření mozků 16:00 - 17:30
Městská knihovna Ostrov Kurz pro veřejnost

17. 10. 2020 STVOŘENÍ SVĚTA
15:00
Dům kultury Ostrov, 
kinokavárna

Interaktivní divadelní představení 
pro děti

19. 10. 2020 Trénink paměti - nákupy a běžné věci 10:00 - 12:00
Městská knihovna Ostrov Kurz pro seniory 60+

19. 10. 2020 Otužování a posílení imunity 17:00 - 18:30
Městská knihovna Ostrov Přednáška pro veřejnost

21. 10. 2020 Karetní podvečer 16:00 - 18:00
Městská knihovna Ostrov Herní odpoledne pro dospělé

21. 10. 2020 Papírové masky na Halloween 16:30 - 18:00
Letohrádek Ostrov Výtvarná dílna

23. 10. 2020 DRC OSTROV A POSLEDNÍ VAGÓN 19:30 - 24:00 T-klub Ostrov
Koncert plný folkových a country 
písniček v podání oblíbených kapel 
našeho regionu.

23. 10. 2020 MS PowerPoint - základy 16:00 - 17:30
Městská knihovna Ostrov Kurz pro veřejnost

26. 10. 2020 Večer s bylinkářkou 17:00 - 18:30
Městská knihovna Ostrov Povídání o bylinkách a jejich účincích

26. 10. 2020 Trénink paměti - jména a obličeje 10:00 - 12:00
Městská knihovna Ostrov Kurz pro seniory 60+

akce vhodná i pro rodiny s dětmi
Festival Oty Hofmana
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27. 10. 2020 MALÁ POCTA VELKÉ EDITH
17:00
klášterní kostel Zvěstování 
Panny Marie (Ostrov)

Česko-francouzský koncertní 
program Radky Fišarové

29. 10. 2020 ZANIKLÁ A ZNOVUOBJEVENÁ 
STARÁ ŘEMESLA

13:00 - 17:00
Stará radnice Ostrov Ukázky technik starých řemesel

31. 10. 2020 DVA STŘEVÍČKY PRO POPELKU
15:00
Dům kultury Ostrov, 
kinokavárna

Klasický loutkový příběh doprovázený 
hrou na akordeon

31. 10. 2020 U-mění 17:00 - 20:00
Městská knihovna Ostrov

Vernisáž výstavy umělecké skupiny 
Carpe art

10. 10. 2020
- 15. 10. 2020 ÚNIKOVÁ HRA ROBINSON CRUSOE 9:00 - 17:00

Dům kultury Ostrov
Úniková hra speciálně upravená 
pro Filmový festival Oty Hofmana

�w.fes�valostrov.cz

10. října, sobota
Velké kino  15.00           Hurvínek na cestě do Tramtárie

Skate park  14.00            OSTROV FOR PEOPLE - Skate show

Klubovna č. 108 14.00 - 18.00       Úniková hra „Robinson Crusoe“

13. října, úterý
Velké kino  17.00            Internet bezpečně - program pro děti

  20.00            Internet bezpečně - program pro dospělé

T-klub  18.00           CESTOVATELSKÝ TRIPTYCH 

             - Velorexem na Island

Kavárna    14.00 – 18.00      GAMING aréna 

Klubovna č. 108 14.00 – 18.00       Úniková hra „Robinson Crusoe“ 

14. října, středa
Velké kino  18.00           Talk show 

             „KDYŽ PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA“

Klubovna č. 108 14.00 – 18.00       Úniková hra „Robinson Crusoe“

15. října, čtvrtek
Klubovna č. 108 14.00 – 18.00       Úniková hra – „Robinson Crusoe“

11. října, neděle
Kavárna    14.00 – 18.00      GAMING aréna

Klubovna č. 108 14.00 – 18.00      Úniková hra „Robinson Crusoe“

Mírové náměstí 16.00           Koncert – ANIČKA SLOVÁČKOVÁ, 

             MILAN PEROUTKA, PETER NAGY

             A NELLY ŘEHOŘOVÁ

  20.00            Ohňostroj

12. října, pondělí
Velké kino  19.30            FILUMÉNA MARTURANO - divadlo

Kavárna  10.00 – 18.00      GAMING aréna

Klubovna č. 108 14.00   – 18.00    Úniková hra „Robinson Crusoe“

VÝSTAVA
10. - 15. 10. 2020
Stará radnice               Výstava „Malý princ“

PROGRAM

Změna programu vyhrazena.
Sledujte aktuální informace na

52. DĚTSKÝ �LMOVÝ A TELEVIZNÍ FESTIVAL 
OTY HOFMANA V OSTROVĚ  10. - 15. 10. 2020 

10. 10. 2020–
16. 10. 2020 52. Festival Oty Hofmana Dům kultury Ostrov 

- Divadelní sál

Tradiční festival pro děti a mládež, 
tentokrát na téma „Cestujeme letem 
světem“

�w.fes�valostrov.cz

10. října, sobota
Velké kino  15.00           Hurvínek na cestě do Tramtárie

Skate park  14.00            OSTROV FOR PEOPLE - Skate show

Klubovna č. 108 14.00 - 18.00       Úniková hra „Robinson Crusoe“

13. října, úterý
Velké kino  17.00            Internet bezpečně - program pro děti

  20.00            Internet bezpečně - program pro dospělé

T-klub  18.00           CESTOVATELSKÝ TRIPTYCH 

             - Velorexem na Island

Kavárna    14.00 – 18.00      GAMING aréna 

Klubovna č. 108 14.00 – 18.00       Úniková hra „Robinson Crusoe“ 

14. října, středa
Velké kino  18.00           Talk show 

             „KDYŽ PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA“

Klubovna č. 108 14.00 – 18.00       Úniková hra „Robinson Crusoe“

15. října, čtvrtek
Klubovna č. 108 14.00 – 18.00       Úniková hra – „Robinson Crusoe“

11. října, neděle
Kavárna    14.00 – 18.00      GAMING aréna

Klubovna č. 108 14.00 – 18.00      Úniková hra „Robinson Crusoe“

Mírové náměstí 16.00           Koncert – ANIČKA SLOVÁČKOVÁ, 

             MILAN PEROUTKA, PETER NAGY

             A NELLY ŘEHOŘOVÁ

  20.00            Ohňostroj

12. října, pondělí
Velké kino  19.30            FILUMÉNA MARTURANO - divadlo

Kavárna  10.00 – 18.00      GAMING aréna

Klubovna č. 108 14.00   – 18.00    Úniková hra „Robinson Crusoe“

VÝSTAVA
10. - 15. 10. 2020
Stará radnice               Výstava „Malý princ“

PROGRAM

Změna programu vyhrazena.
Sledujte aktuální informace na

52. DĚTSKÝ �LMOVÝ A TELEVIZNÍ FESTIVAL 
OTY HOFMANA V OSTROVĚ  10. - 15. 10. 2020 

3. 9. 2020–
29. 10. 2020 Posbíráno cestou Městská knihovna Ostrov Výstava malířky Jiřiny Romové

1. 10. 2020–
31. 10. 2020

CÍRKEVNÍ UMĚNÍ ZÁPADNÍHO 
KRUŠNOHOŘÍ A ZNIČENÉ KOSTELY 
NA KARLOVARSKU

klášterní kostel Zvěstování 
Panny Marie (Ostrov) Stálá expozice

18. 9. 2020–
31. 10. 2020

PRAVDA / KRÁSA / POSEDLOST 2 
- Osobnosti českého umění 2. poloviny 
20. století ze sbírek galerie

10:00 - 17:00
Letohrádek Ostrov Pokračování výstavy

18. 9. 2020–
31. 10. 2020

Adéla Matasová 
- Dialog / grafiky a reliéfy ze sbírek galerie

10:00 - 17:00
Letohrádek Ostrov Pokračování výstavy

3. 9. 2020–
31. 10. 2020 MALÝ PRINC Stará radnice Ostrov Interaktivní výstava známé výtvarnice 

Elišky Podzimkové

�w.fes�valostrov.cz

10. října, sobota
Velké kino  15.00           Hurvínek na cestě do Tramtárie

Skate park  14.00            OSTROV FOR PEOPLE - Skate show

Klubovna č. 108 14.00 - 18.00       Úniková hra „Robinson Crusoe“

13. října, úterý
Velké kino  17.00            Internet bezpečně - program pro děti

  20.00            Internet bezpečně - program pro dospělé

T-klub  18.00           CESTOVATELSKÝ TRIPTYCH 

             - Velorexem na Island

Kavárna    14.00 – 18.00      GAMING aréna 

Klubovna č. 108 14.00 – 18.00       Úniková hra „Robinson Crusoe“ 

14. října, středa
Velké kino  18.00           Talk show 

             „KDYŽ PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA“

Klubovna č. 108 14.00 – 18.00       Úniková hra „Robinson Crusoe“

15. října, čtvrtek
Klubovna č. 108 14.00 – 18.00       Úniková hra – „Robinson Crusoe“

11. října, neděle
Kavárna    14.00 – 18.00      GAMING aréna

Klubovna č. 108 14.00 – 18.00      Úniková hra „Robinson Crusoe“

Mírové náměstí 16.00           Koncert – ANIČKA SLOVÁČKOVÁ, 

             MILAN PEROUTKA, PETER NAGY

             A NELLY ŘEHOŘOVÁ

  20.00            Ohňostroj

12. října, pondělí
Velké kino  19.30            FILUMÉNA MARTURANO - divadlo

Kavárna  10.00 – 18.00      GAMING aréna

Klubovna č. 108 14.00   – 18.00    Úniková hra „Robinson Crusoe“

VÝSTAVA
10. - 15. 10. 2020
Stará radnice               Výstava „Malý princ“

PROGRAM

Změna programu vyhrazena.
Sledujte aktuální informace na

52. DĚTSKÝ �LMOVÝ A TELEVIZNÍ FESTIVAL 
OTY HOFMANA V OSTROVĚ  10. - 15. 10. 2020 

1. 10. 2020
- 15. 11. 2020

PAVEL BOSMAN 
- BŮH MÁ SMYSL PRO HUMOR

klášterní kostel Zvěstování 
Panny Marie (Ostrov)

Výstava autorských kreseb humorných 
situací v křesťanském kontextu

PROGRAM ŘÍJEN 2020
Letohrádek Ostrov, pobočka Gale-
rie umění Karlovy Vary
Zámecký park 226, 363 01 Ostrov, tel. 
737 072 522 nebo 720 052 725
e-mail: letohradek@galeriekvary.cz, 
www.letohradekostrov.cz
Facebook: Letohrádek Ostrov
Vstup na výstavy volný

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY:
18. 9.–31. 10. 2020, vstup volný
Adéla Matasová/ Dialog  – kresby 
a grafiky ze sbírek

Akademická malířka, sochařka, gra-
fička a konceptuální umělkyně pracu-
jící s  novými médii Adéla Matasová 
(*1940) studovala na AVU v  Praze 
u prof. Vladimíra Sychry. Po stipendij-
ním pobytu ve Francii začíná praco-
vat s  papírovou hmotou a  využívá ji 
jak v grafických pracích, tak v kresbě 
a následně v reliéfech, objektech a in-
stalacích. Později do svých prací kom-
ponuje i zvuk. Zúčastnila se několika 
mezinárodních výstav. Svou tvorbou 
je také zastoupena ve sbírkách Galerie 
umění Karlovy Vary. Na výstavě bu-
dou představeny tyto práce ze sbírek 

GUKV společně s  fotodokumentač-
ním archivem galerie z  výstav Adély 
Matasové v Letohrádku Ostrov z roku 
1971 a  1988, na kterých představila 
své grafiky a  reliéfy. Výstava se usku-
teční při příležitosti oslav autorčiných 
jubilejních narozenin (26.  července) 
a  k  připomenutí již dříve uskutečně-
ných výstav v Letohrádku Ostrov.

18. 9.–31. 10. 2020, vstup volný
Pravda / Krása / Posedlost II  – 
Osobnosti českého umění 2. polovi-
ny 20. století

Výstava obrazů a  sochařských děl 
ze sbírek karlovarské galerie předsta-
ví špičková díla významných auto-
rů (např. K. Nepraše, V. Lokvence, J. 
Baucha, A. Šimotové, M. Rittsteina, 
M. Blaboliové, Z. Fibichové, P. Nešle-
hy a mnoha dalších). Výstavní soubor 
v  žánrovém rozptylu ukáže, jak se 
v dílech obsah pravdy, krásy a posed-
losti proměňoval.

STÁLÁ EXPOZICE:
Sbírka porcelánu  Střední umělec-
koprůmyslové školy keramické 

a sklářské Karlovy Vary
Stálá expozice unikát-

ní sbírky porcelánu ze 
Střední uměleckoprůmyslové školy 
v  Karlových Varech mapuje období 
od počátků 19. století do 2. poloviny 
20. století. Výstava prezentuje pro-
dukci významných porcelánek v regi-
onu, ale představuje také ukázky svě-
tové produkce.

DOPROVODNÉ PROGRAMY:
Středa 21. 10. 2020 v 16.30
Papírové masky na Halloween

Kreativní dílna je inspirována nad-
cházejícím Halloweenem. Návštěv-
níci se seznámí s  technikou asam-
bláže a vytvoří si strašidelné masky, 
škrabošky a  démonické obličeje. 
Dílna je vhodná pro rodiče s dětmi 
i dospělé.
Vstupné: 100 Kč

Na výtvarné dílny je nutná před-
chozí rezervace, a  to buď telefonic-
ky (722 579 111 či 720 052 725) nebo 
e-mailem (letohradek@galeriekvary.cz).
Minimální počet účastníků dílny je 
6 osob.

mailto:letohradek@galeriekvary.cz
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PPrrůůzzkkuumm  ssppookkoojjeennoosstiti  
návštěvníků knihovny 
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11..  JJaakk  ččaassttoo  nnaavvššttěěvvuujjeettee  MMěěssttsskkoouu  kknniihhoovvnnuu  OOssttrroovv??  
  denně 
 1x týdně  
 1x za 14 dnů 
 1x měsíčně 
 1x za 3 měsíce 
 1x za půl roku 
 jiná odpověď: ……………...………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

22..  JJaakk  vváámm  vvyyhhoovvuujjee  pprroovvoozznníí  ddoobbaa  kknniihhoovvnnyy  vv  ttýýddnnuu??  
  vyhovuje 
 nevyhovuje 
 jiná odpověď: ……………...………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

33..  JJaakk  vváámm  vvyyhhoovvuujjee  pprroovvoozznníí  ddoobbaa  kknniihhoovvnnyy  bběěhheemm  vvííkkeenndduu??  
  vyhovuje 
 nevyhovuje 
 jiná odpověď: ……………...………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

33..  JJaakk  ččaassttoo  ppoouužžíívvááttee  wweebboovvoouu  ssttrráánnkkuu  kknniihhoovvnnyy  ((mmkkoossttrroovv..cczz))??  
 téměř denně 
 1x týdně 
 1x měsíčně 
 méně často 
 jiná odpověď: ……………...………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

44..  JJaakkéé  sslluužžbbyy  kknniihhoovvnnyy  vvyyuužžíívvááttee??  (Můžete vybrat více odpovědí.)  
 výpůjční služby (půjčuji si knihy, časopisy, noviny, CD, DVD, hry...) 
 MVS (Meziknihovní výpůjční služba) 
 informační služby, rešerše 
 reprografické služby (tisk, skenování, kopírování, laminování, termovazba, kroužková vazba...) 
 internet 
 půjčuji si notebook pro svou práci 
 kulturní akce knihovny 
 hraní her, poslech hudby, sledování filmů přímo v knihovně 
 rozvoz knih nepohyblivým čtenářům 
 pronájmy prostor 
 jiná odpověď: ……………...………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

55..  JJaakk  jjssttee  ssppookkoojjeenn//--aa  ss  nnaabbííddkkoouu  ffoonndduu  nnaaššíí  kknniihhoovvnnyy  ((kknniihhyy,,  ččaassooppiissyy,,  ddeennnníí  titisskk,,  CCDD,,  DDVVDD,,  hhrryy    aa  oossttaattnníí  
  ddookkuummeennttyy??  
  velmi spokojen/-a 
  částečně spokojen/-a  
  nespokojen/-a 
  nevím, nemohu odpovědět 
 

66..  PPoouužžíívvááttee  ppřřii  vvyyhhlleeddáávváánníí  kknniihh  oonn--lliinnee  kkaattaalloogg??  
  ano 
  ne 
  rád/-a bych, ale neumím to 
    jiná odpověď: ……………...………………………………………………………………………………………………………………….. 
   

Zámecký park 224 
363 01 Ostrov 
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. 77..  OOddkkuudd  ssee  ddoozzvvííddááttee  iinnffoorrmmaaccee  oo  aakkccíícchh  kknniihhoovvnnyy  aa  oo  kknniihhoovvnněě  vvůůbbeecc??  (Můžete vybrat více odpovědí.)  

  z webové stránky knihovny 
  z plakátků umístěných na vývěskách ve městě 
  přímo v knihovně 
  z Facebooku knihovny  
  z novin 
  jiná odpověď:…………...………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

88..  SSoouuhhllaassííttee  ss  nnáásslleedduujjííccíímmii  vvýýrrookkyy  oo  zzaamměěssttnnaannccíícchh  kknniihhoovvnnyy??  (Vyberte jednu odpověď v každém řádku.) 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  

99..  JJaakk  hhooddnnootítíttee  úúrroovveeňň  sslluužžeebb  kknniihhoovvnnyy??  
 mnohem lepší, než jsem očekával/a 
 lepší, než jsem očekával/a 
 taková, jakou jsem očekával/a 
 horší, než jsem očekával/a 
 výrazně horší, než jsem očekával/a 
 

1100..  JJaakk  jjssttee  ssppookkoojjeenn//--aa  ss  pprroossttřřeeddíímm  vv  kknniihhoovvnněě??  
 velmi spokojen/-a 
 spokojen/-a 
 nespokojen/-a 
 velmi nespokojen/-a 
 nevím, nemohu odpovědět 
 tipy na vylepšení ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

1111..  VV  kknniihhoovvnněě  bbyycchh  ssii  ppřřááll//--aa……  
        …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
 
1133..  ČČíímm  bbyy  mmoohhllaa  kknniihhoovvnnaa  ppřřiissppěětt  kk  lleeppššíímmuu  žžiivvoottuu  vv  OOssttrroovvěě??  
        …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
    
1122..  JJssttee::  
  žena 
 muž 
 

Vyplněný dotazník odevzdejte v knihovně, případně vhoďte do schránky knihovny či biblioboxu. 
 

 
 

DDěěkkuujjeemmee,,  žžee  jjssttee  vvěěnnoovvaallii  ssvvůůjj  ččaass  nnaa  vvyyppllnněěnníí  ttoohhoottoo  ddoottaazznnííkkuu..  
  

PPoommůůžžee  nnáámm  ttoo  zzlleeppššoovvaatt  nnaaššee  sslluužžbbyy..  

 určitě 
ANO ANO NE rozhodně 

NE nevím 

Pracovníci jsou ochotní.      
Pracovníci mají dostatečné znalosti a přehled,  

aby mohli odpovídat na dotazy.      
Pracovníci jsou milí a usměvaví.      

Pracovníci jsou komunikativní.      

Pracovníci vždy rádi pomohou.      

Pracovníci si umějí poradit téměř se vším.       

Zámecký park 224 
363 01 Ostrov 
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co? 

1.10.
 čtvrtek
17.30 hod.

 

PINOCCHIO
režie: Matteo Garrone | Itálie, Velká Británie, Francie
fantasy, dobrodružný, rodinný | 125 min. | vstupné: 120 Kč 

2.10.
 pátek
20.00 hod.

 

 

MULAN

MULAN

režie: Niki Caro | USA | dobrodružný, drama 
116 min. | vstupné:  120 Kč dospělí, 100 Kč děti

režie: Niki Caro | USA | dobrodružný, drama 
116 min. | vstupné:  150 Kč dospělí, 130 Kč děti

3.10.
 sobota
17.30 hod.

3.10.
 sobota
20.00 hod.

8.10. 24.10.

9.10. 29.10.

čtvrtek sobota

pátek čtvrtek

17.30 hod. 17.30 hod.

17.30 hod. 17.30 hod.

  

  

MÁŠA A MEDVĚD: MÁŠINY PÍSNIČKY SMRT NA NILU

MÁŠA A MEDVĚD: MÁŠINY PÍSNIČKY 100% VLK

režie: Vlad Bayramgulov, Georgiy Orlov, Oleg Užinov
Rusko | animovaný | | vstupné: 120 Kč78 min.   

režie: Kenneth Branagh | USA | krimi, drama, mysteriózní  
(*15) vstupné: 130 Kč 

režie: Vlad Bayramgulov, Georgiy Orlov, Oleg Užinov
Rusko | animovaný | | vstupné: 120 Kč78 min.   

režie: Alexs Stadermann | Austrálie | animovaný
| vstupné: 120 Kč85 min.   

15.10. 30.10.
 čtvrtek  pátek
17.30 hod. 17.30 hod.

ČERVENÉ STŘEVÍČKY A 7 STATEČNÝCH 100% VLK
režie: Sung-ho Hong | Jižní Korea | animovaný

| 83 min. vstupné: 120 Kč 
režie: Alexs Stadermann | Austrálie | animovaný

| vstupné: 120 Kč85 min.   

  

KAREL ŽÁBY BEZ JAZYKA

PRO BALÍK PRACHŮ GREENLAND: POSLEDNÍ ÚKRYT

KAREL

ČERVENÉ STŘEVÍČKY A 7 STATEČNÝCH ŽÁBY BEZ JAZYKA

VYŠINUTÝ 

SMRT NA NILU

PRO BALÍK PRACHŮ

SMEČKA

SMEČKA

režie: Olga Malířová Špátová | Česko | dokumentární 
127 min. | vstupné: 130 Kč

režie: Mira Fornay | Česko, Slovensko | drama 
116 min. | (*15) vstupné: 120 Kč

režie: Mark Williams | USA | akční, krimi, drama, thriller
92 min. | (*15) vstupné: 120 Kč  

režie: Ric Roman Waugh | USA | akční, thriller, katastrofický
| 119 min. vstupné: 130 Kč 

režie: Olga Malířová Špátová | Česko | dokumentární 
127 min. | vstupné: 130 Kč

režie: Sung-ho Hong | Jižní Korea | animovaný
| 83 min. vstupné: 120 Kč 

režie: Mira Fornay | Česko, Slovensko | drama 
116 min. | (*15) vstupné: 120 Kč

režie: Derrick Borte | USA | thriller
90 minut | vstupné: 130 Kč     

režie: Kenneth Branagh | USA | krimi, drama, mysteriózní  
(*15) vstupné: 130 Kč 

režie: Mark Williams | USA | akční, krimi, drama, thriller
92 min. | (*15) vstupné: 120 Kč  

režie: Tomáš Polenský | Česko | drama, sportovní
| 94 min. vstupné: 120 Kč  

režie: Tomáš Polenský | Česko | drama, sportovní
| 94 min. vstupné: 120 Kč  

1.10.
čtvrtek
20.00 hod.

 

  

  

135 min. vstupné: 120 Kč | 

KRAJINA VE STÍNU

KRAJINA VE STÍNU

režie: Bohdan Sláma | Česko | drama, historický

režie: Bohdan Sláma | Česko | drama, historický
| 135 min. vstupné: 120 Kč 

 

PINOCCHIO
režie: Matteo Garrone | Itálie, Velká Británie, Francie
fantasy, dobrodružný, rodinný | 125 min. | vstupné: 120 Kč 

15.10. 30.10.

16.10. 31.10.

17.10.

16.10. 31.10.

22.10.

23.10.

17.10.

22.10.

23.10.

čtvrtek pátek

pátek sobota

sobota

pátek sobota

čtvrtek

pátek

sobota

čtvrtek

pátek

20.00 hod. 20.00 hod.

20.00 hod. 20.00 hod.

20.00 hod.

17.30 hod. 17.30 hod.

20.00 hod.

20.00 hod.

17.30 hod.

17.30 hod.

17.30 hod.

8.10. 24.10.
čtvrtek sobota
20.00 hod. 20.00 hod.

  
ŠARLATÁN VYŠINUTÝ 
režie: Agnieszka Holland | Česko, Irsko, Polsko, Slovensko | životopisný, 
drama | 118 min. | vstupné: 120 Kč 

režie: Derrick Borte | USA | thriller
90 minut | vstupné: 130 Kč     

  

  

 

  

 

 

 

 

 

titulky

titulky

titulky

titulky

titulky

titulky

titulky

titulky

titulky

dabing

kino
kdy? říjen 2020

2.10.
 pátek
17.30 hod.

 

www.dk-ostrov.cz

ppřřeeddpprrooddeejj  vvssttuuppeenneekk  vv  IICC  nneebboo  oonnlliinnee  ||  zzmměěnnaa  pprrooggrraammuu  vvyyhhrraazzeennaa

DDůůmm  kkuullttuurryy  OOssttrroovv,,  pp..oo..  ||  MMíírroovvéé  nnáámm..  773333  ||  tteell..  772244  550099  228877

9.10. 29.10.
pátek čtvrtek
20.00 hod. 20.00 hod.

  
ŠARLATÁN GREENLAND: POSLEDNÍ ÚKRYT
režie: Agnieszka Holland | Česko, Irsko, Polsko, Slovensko | životopisný, 
drama | 118 min. | vstupné: 120 Kč 

režie: Ric Roman Waugh | USA | akční, thriller, katastrofický
| 119 min. vstupné: 130 Kč 

  

2D

3D
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GYMNÁZIUM VSTOUPILO DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
Po letních prázdninách, kterým 

předcházela téměř čtyřměsíční pauza 
způsobená mimořádnou epidemiolo-
gickou situací, také ostrovské gymná-
zium obnovilo prezenční výuku žáků.

Ředitel školy Jaroslav Šafránek při-
vítal 1.  září nové gymnazisty, kteří 
úspěšně prošli náročným přijímacím 
řízením na naši školu. Novými tříd-
ními učiteli jsou Dagmar Machková 
v  primě A, Martin Kumpera v  primě 
B a Ivan Machek v první A.

Během letních prázdnin byla zdár-
ně dokončena rekonstrukce prostoru 
bývalých šaten v  přízemí pavilonu B 
a realizovány drobné stavební úpravy 
kolem budovy školní jídelny.

Začátek školního roku byl pro žáky 
a  pedagogy gymnázia mimořádný 
i  tím, že nás poctila svojí návštěvou 
paní Livia Klausová, bývalá první 
dáma a  velvyslankyně České republi-
ky na Slovensku.

Paní Klausová se setkala se zástupci 
žáků ve školním parlamentu a  svým 
optimismem a  pozitivním životním 
přístupem osvěžila jednání úvodní 
pedagogické rady.

Za zprostředkování návštěvy této 
výjimečné osobnosti děkujeme panu 
Jindřichu Forejtovi a  starostovi měs-
ta Janu Burešovi, kteří na studium na 
naší škole velice rádi vzpomínají.

Vážení a  milí přátelé ostrovského 
gymnázia, na závěr mi dovolte ci-
tovat z  úvodního proslovu ředitele 
školy Jaroslava Šafránka: „Popřejme si 
společně, abychom co nejdříve mohli 
přestat sledovat koronavirovou mapu 
a semafor, aby co nejdříve nastaly pro 
nás lepší časy a aby byl pro nás nový 
školní rok 2020/2021 vrchovatě šťast-
ný a radostný od začátku až do kon-
ce.“

Jiří Fresser,
zástupce ředitele

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU NA ZŠ MYSLBEKOVA
Jako každoročně jsme se po prázd-

ninách, které opět utekly jako voda, 
sešli před školou při slavnostním 
zahájení nového školního roku. Ob-
vykle nás vítá náš pan ředitel spolu 

s významnými zástupci našeho měs-
ta. Letošní vstup do nového školního 
roku byl ale přece jen něčím výjimeč-
ný. Kromě pana ředitele a  pana sta-
rosty Ing. Jana Bureše k nám zavítala 

vzácná návštěva, jíž byla Ing. Livia 
Klausová, CSc. Paní Klausová k nám 
přijela představit svou Nadaci Václa-
va a Livie Klausových, která poskytu-
je mimo jiné finanční pomoc dětem 
a  studentům ze sociálně znevýhod-
něného prostředí, a  dává jim tak 
možnost uplatnit se lépe v dalším ži-
votě. Po krátkém uvítacím proslovu, 
ve kterém jednoznačně zaznělo přá-
ní, aby byl nový školní rok klidnější 
a proběhl běžným způsobem výuky, 
už jsme všichni přivítali velkým po-
tleskem prvňáčky a děti z přípravné 
třídy. Naši prvňáčci kromě dárečků 
od svých třídních učitelek obdrželi 
i  památníček od paní Klausové s  je-
jím vlastnoručním věnováním, do 
kterého budou moci ukládat další 
vzácné vzpomínky ze svého (nejen 
školního) života. Po odchodu dětí ze 
školy se už věnovala nám učitelům. 
V  tomto velice milém setkání nám 
představila svou nadaci a  zároveň 
nás ohromila svou fenomenální pa-
mětí na jména, protože si velmi rych-
le zapamatovala nejen ta naše, ale 
i jména prvňáčků, které viděla pouze 
chvíli. První den byl zkrátka příjemný 
(i  počasí nám nakonec přálo), a  tak 
nám nezbývá než si popřát ÚSPĚŠNÝ 
ŠKOLNÍ ROK. (red)

Bývalá první dáma, Livie Klausová, přijela 1. září 
pozdravit studenty ostrovského gymnázia.

Livii Klausovou doprovázel 1. září při návštěvě ZŠ Myslbekova i starosta Ostrova Jan Bureš.
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SPŠ OSTROV - VŠICHNI POD JEDNOU STŘECHOU
STUDENTI IT S MEZINÁRODNÍM CERTIFIKÁTEM

Se zahájením školního roku 
2020/2021 se nám osazenstvo SPŠ 
Ostrov rozrostlo o  nově příchozí 
žactvo, pedagogy i  další zaměstnan-
ce – všechny srdečně vítáme. V  sou-
časnosti do školních lavic pravidelně 
usedá více než 700 studentek a  stu-
dentů. Na konci loňského roku byla 
ukončena výuka v Nejdku a dvě zbý-
vající třídy definitivně zamířily do 
Ostrova. Novinkou je také navázání 
spolupráce v rámci odborného výcvi-
ku studentů s firmou Autobusy ČSAD 
a  prohloubení již probíhajícího pro-
jektu s firmou EPT v Habartově, kde se 
již od loňského roku na své povolání 
připravují naši nástrojaři, nyní k  nim 
přibyli i  studenti oboru Strojírenství. 
I  když byl průběh druhého pololetí 
loňského roku vlivem epidemiolo-
gické situace v  ČR zvláštní, podařilo 
se celou řadu projektů dotáhnout do 
zdárného konce. Např. v  červnu loň-
ského roku u nás titul Inženýr Junior, 
případně Bakalář získalo 151 žáků os-
mých tříd patnácti spolupracujících 
ZŠ Karlovarského kraje. V  projektu 
bychom rádi pokračovali i  letos, ale 
s  drobnými inovacemi, nabídku čin-
ností jsme rozšířili o  programování 
CNC frézek i  průmyslových robotů. 
Spolupráce se základními školami je 
navázána, nyní je třeba jen času pro 
zdárnou realizaci. Dobu koronaviro-
vou na 100 % využili studenti oboru 
Informační technologie, nezaháleli 
a domů si odnesli mezinárodní certi-
fikáty, které úspěšně uplatní v praxi.

Ve školním roce 2019/2020 se naše 
škola zapojila do mezinárodního pro-
gramu Cisco Networking Academy 
(Netacad), který v  široké škále kurzů 
připravuje budoucí IT techniky a také 
budoucí síťové specialisty. Zároveň 
s  vysvědčením škola úspěšně předa-
la 18 certifikátů kurzu IT Essentials 
třídě maturantů oboru Informační 
technologie, 17 certifikátů kurzu IT 
Essentials ve 3. ročníku oboru Infor-
mační technologie a  1 certifikát ve 
3. ročníku oboru Technické lyceum se 
zaměřením na IT.

Cisco Networking Academy je 
vzdělávací instituce pro střední a vy-
soké školy, která zajišťuje inovativní 
a  modelové partnerství mezi privát-
ní a státní sférou. Cílem programu je 
přispět k přípravě studentů pro jejich 

budoucí profesní uplatnění v  oboru 
IT. Součástí Netacad systému je pod-
porující e-learningově orientované 
vzdělávání, které umožňuje efektiv-
ně získávat znalosti o  síťových a  ICT 
technologiích. Díky těmto on-line 
multimediálním studijním materiá-
lům lze u studentů rozvinout jejich IT 
dovednosti, a tak získat nebo si udržet 
zaměstnání v perspektivním oboru.

Program klade velký důraz na prak-
tická cvičení, kde studenti přímo 
aplikují naučené vědomosti. Studen-
ti např. vyrábějí strukturovanou ka-
beláž, konfigurují směrovače, hledají 
problémy atd., krom toho se učí i tý-
mové spolupráci, což je dovednost, 
bez níž by na současném trhu práce 

jen těžko uspěli. Absolvent programu 
Netacad je plně připraven okamžitě 
se zapojit v praxi.

Absolvent oboru Informační tech-
nologie může ze školy odcházet vyba-
ven celkem 4 certifikáty, které osvěd-
čují jeho dovednosti a  znalosti jak 
pro dráhu technika, který je schopen 
u  zákazníka řešit problémy s  hard-
warem a  softwarem, tak i  s  nastave-
ním a konfigurací síťových prvků.

Je schopen navrhovat a  realizovat 
kompletní řešení pro LAN jak z  hle-
diska použitých aktivních prvků a je-
jich konfigurace, tak i  pasivních ka-
belážních prvků a jejich realizace.

Lenka Bardová,
František Midloch

u-mění

Výtvarné léto Carpe art
Mgr. Světlana Klečková
Srdečně vás zveme
31.10. v 17 hodin
VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ
ORANŽERIE VÁCLAVA HAVLA 
MK OSTROV
v průběhu vernisáže hudební doprovod 
a občerstvení 

Autor: Jana Kochmanová / jako
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MDDM OSTROV
ZÁPIS DO KROUŽKŮ MDDM A EC

Pokud jste zápis do kroužků během září 
nestihli, máte možnost přihlásit se i v mě-
síci říjnu a dále kdykoli v průběhu celého 
školního roku. Přihlašovat se můžete onli-
ne nebo osobně v domě dětí a EC.
PODZIMNÍ PRÁZDNINY
29. října 10.00–12.00
HOLLYWOOD v parku

Pojďte si vyzkoušet naši úspěšnou tá-
borovou hru. Zveme malé i  velké, děti 
samotné nebo i s rodiči na orientační hru 
krásným zámeckým parkem.

Úkoly si můžete vyzkoušet během 
podzimního prázdninového volna. Stačí 
si u nás v MDDM vyzvednout startovní 
kartičku a krásná procházka může začít.
Vstup zdarma
ZOOPARK Chomutov
30. října 9.00–17.00 hod.
Pro děti 8–12 let

Pojeďte s  námi vláčkem za zvířátky do 
chomutovské ZOO, kde žije na 160 různých 
druhů savců, ptáků, plazů i obojživelníků.

Cena: 200 Kč
Přihlašování: online nebo osobně
 v MDDM od 12. října
Provoz budovy MDDM
Po–Pá 8.00–20.00
Provoz sportovního areálu
Po–Pá 8.00–19.00, So–Ne, 
svátky 10.00–19.00
Rezervace hřiště a kurtů ve všední dny 
na tel. 736 505 681
Zimní stadion

Veřejné bruslení dle aktuálního rozpi-
su 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 (red)

OSTROVSKÝM DĚTEM
SE DAŘILO NA NÁRODNÍ PŘEHLÍDCE

V loňském roce proběhlo krajské kolo 
přehlídky základních uměleckých škol ve 
slovesném projevu. Kromě postupu na 
národní přehlídku za text Bez ní, složený 
z textů žáků a žákyň prvního ročníku dru-
hého stupně, se umístily a získaly zvláštní 
ceny poroty i další práce z ostrovského 
literárně-dramatického oboru.

Zlaté pásmo a  zvláštní cenu za text 
„Chacha“ získala sbírka textů žáků Ireny 
Konývkové „Co si přejeme, aby za nás an-
dulka vyzpívala (za nás řekla našim rodi-
čům, kamarádům…)“ – Adéla Hájková, 
Ivana Chernyavska, Samuel Tomáš Ma-
chač, Tadeáš Matoušek, Eliška Mikesko-
vá, Karolína Pöseltová, Adriana Praštalo, 
Kateřina Staňková, Natálie Szabo, Ella 
Zeroniková.

Zlaté pásmo a zvláštní cenu za vtipný 
text „Jak získat svaly“ Terezy Besperátové 

získala sbírka „Holubí kabaret“ – Tereza 
Besperátová, Tereza Horčičková, Gvenda 
Chochelová, Julie Kromková, Petra Pobe-
režníková.

Zlaté pásmo také získaly povídky „(Ne) 
Obyčejná“ Terezy Horčičkové a „Podivný 
případ se slepcem“ Terezy Besperátové. 
Bronzové pásmo získala povídka „Po-
slední koktejl hříchu“ Julie Kromkové.

Zvláštní cenu za části „Prázdno“ a „Po-
loprázdno“, postup na národní přehlídku 
a zlaté pásmo získal scénář „Bez ní“, slo-
žený z  textů Terezy Horčičkové, Terezy 
Besperátové, Julie Kromkové, Petry Po-
berežníkové, Gvendy Chochelové, Bar-
bory Netrhové, Terezy Kučerové, Zuzany 
Tekely, Zuzany Novotné, Jana Rambous-
ka, Jana Kopála, Michaela Huka, Jiřího 
Svačiny. Všem oceněným gratulujeme.

Ondřej Šulc Králová

EKOCENTRUM 
V ŘÍJNU 2020
Zápis do zájmových kroužků

Ještě jste s dětmi nevybrali ten správ-
ný kroužek? Stále máte možnost při-
hlásit své děti do kroužků ať už online 
nebo osobně v kanceláři Ekocentra.
A kde je ještě volno?

Sportovní rybářství, Teraristika, En-
tomolog, Chovatelství, Rok v  přírodě, 
Geocacher na lovu, Kynologie, Exotické 
ptactvo, Příroda hrou, Zvířátka.

Od října nabízíme pro mladší děti 
kroužek Mladých ochránců přírody 
a pro starší děti Dračí doupě. Tak nevá-
hejte, místa se velmi rychle plní!
Sbíráme lesní plody – soutěž
říjen-listopad

Podzim se blíží, a proto opět ve spo-
lupráci s Lesy ČR a Oborou Hájek vyhla-
šujeme tradiční soutěž ve sběru lesních 
plodů, které budou následně předány 
lesníkům na zimní přikrmování zvěře 
chované v Oboře Hájek.

Nasbírané kaštany, žaludy a  bukvice 
odevzdávejte v EC denně (včetně sobot 
a nedělí) od 13.00 do 17. 00. Na nejlepší 
sběrače čekají zajímavé ceny.
Podzimní prázdniny v EC
29. října, 9.00–13.00
Výlet do Bečovské botanické zahrady

Vydejte se s námi na podzimní výlet 
do Bečovské botanické zahrady, kde 
nás čeká zajímavý program a také opé-
kání buřtů.
Cena 200 Kč (doprava, strava, pro-
gram).
Přihlášky od 5. 10. online, nebo v kance-
láři Ekocentra
Výlet je určený pro školní děti 6–12 let.
30. října, 9.00–12.00
Tvořivá dílna

Tvoření s  podzimní tematikou pro 
školní děti 6–12 let.

Přijďte si vyrobit podzimní dekoraci 
z peříček ptáků a přírodnin, které nám 
podzim právě nabízí.
Cena 40 Kč (materiál, teplý čaj, sušen-
ka).
Přihlášky od 5. 10. on-line, nebo v kan-
celáři Ekocentra.
Návštěvní hodiny pro veřejnost
Po–Ne, státní svátky 13.00–17.00

Udělejte si k nám odpolední procház-
ku a  prohlédněte si venkovní voliéry 
i chovatelské klubovny. Vstup zdarma.
Informace k akcím a kroužkům: 
Po–Pá 10.00–17.00 na tel. 731 615 658, 
602 600 995, FB - Ekocentrum MDDM 
Ostrov, www.eko.mddmostrov.cz

http://www.eko.mddmostrov.cz
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KAMENY ZMIZELÝCH JSOU V NÁDRAŽNÍ ULICI
Kameny zmizelých, týkající se rodiny 

Löwensteinových, jejíž osudy v srpnovém 
měsíčníku přiblížil iniciátor této připo-
mínky jedné ze stránek ostrovské historie, 
Ing. Josef Macke, byly prvního září osa-
zeny do chodníku u  někdejšího Löwen-
steinova domu č. 297 v Nádražní ulici. Na 
důstojném obřadu se podíleli představi-
telé města i zástupci Židovské obce. Jmé-
no Löwensteinů zůstává však trvale spoje-
no také s historií ostrovského porcelánu, 
kterému otec této rodiny po léta úspěšně 
otevíral cestu do celého světa.

Málo zatím víme o  dalších v  té době 

zmizelých rodinách, a  to například ob-
chodníka Richarda Löwyho. Připomíná je 
jen vzpomínka jednoho z pamětníků, a to 
na jejich dceru Hildu, „půvabnou a vese-
lou dívku“…

Ti, kdo dosud o  jedné z  tehdejších 
tragédií holocaustu, který zasáhl i do té 
doby pokojné město, nevěděli, se teď 
skloní - i  když bezděčně - před jejich 
památkou. Protože jejím poselstvím je 
přání a naděje nás všech: aby už nikde 
nemizeli lidé jako čísla, beze jména, bez 
pohřbu a hrobu, jen pro jiný původ či 
víru. (čep)

TAKZVANÉ STOLPERSTEINE NAVŽDY PŘIPOMENOU OBĚTI HOLOCAUSTU
Dne 1. 9. 2020 byly do chodníku v Ná-

dražní ulici před domem č. p. 297 vsazeny 
kameny zmizelých, tzv. stolpersteine, při-
pomínající oběti holocaustu Louisu a Frit-
ze Löwensteinovy. Děkuji městu Ostrov, 
že mi pomohlo zrealizovat tuto trvalou 
připomínku židovských obětí války z řad 

občanů našeho města. Zároveň bych rád 
poděkoval chodovskému historikovi Mi-
loši Bělohlávkovi, bez jehož pomoci by 
kameny zmizelých v Ostrově nebyly. Vel-
mi mě těší, že se této malé vzpomínkové 
akce zúčastnili nejen představitelé města, 
starosta Jan Bureš a místostarosta Marek 

Poledníček, ale dorazila i řada vás, občanů 
našeho města. Jsem velmi rád, že odhalení 
kamenů byli přítomni i zástupci karlovar-
ské Židovské obce. Ještě jednou díky vám 
všem za důstojnou připomínku obětí ho-
locaustu.

Josef Macke

MALÉ TROLEJBUSOVÉ VÝROČÍ
Po průmyslovém podniku Škoda Ost-

rov se dnes již slehla zem. Tam, kde dříve 
stály rozlehlé haly s montážními linkami, 
jsou dnes opět jen holé pláně. Přesto se 
jistě ještě dnes najde v naší zemi řada lidí, 
kteří mají naše město spojené především 
s trolejbusy. Je tomu právě 60 let, kdy byl 

15. října 1960 v Ostrově vyroben první tro-
lejbus. Na mnoha místech se tehdy stále 
ještě stavělo, montovaly se další provozy 
a haly, ale první kus už byl na světě. Podnik 
Škoda Ostrov, tehdy ještě Závod V. I. Le-
nina, začal být budován na základě usne-
sení vlády z 1. dubna 1959 jako pobočka 
plzeňské Škodovky. Zdejší průmyslový 
závod se soustředil na výrobu trolejbusů 
a slévárenských strojů a zařízení.

Na počátku pracovalo v závodě jen 88 
dělníků a  21 technicko-hospodářských 
pracovníků. První výroba probíhala jen 
ještě jako montovna dovezených dílů 
z mateřského podniku. Během 18 měsíců 
od zahájení výstavby provozu se ostrov-
ským škodovákům podařilo expedovat 
27 trolejbusů typu Škoda 8Tr. Mezitím už 

ale na rýsovacích prknech vznikal nový, 
modernější trolejbus Škoda 9Tr, který se 
začal vyrábět v roce 1961. Velmi úspěšný 
výrobek se v různých variantách a moder-
nizacích vyráběl až do roku 1982. Ze závo-
du bylo expedováno v letech 1961–1982 
na 7372 těchto trolejbusů. Největším od-
běratelem byl Sovětský svaz. Nejvíce těch-
to vozů pak jezdilo v ukrajinském Kyjevě. 
Roku 1979 byl do Kyjeva dodán jubilejní 
pětitisící trolejbus Škoda 9Tr.

Vyjmenovávat všechny úspěchy závo-
du Škoda Ostrov, na to by nám krátký 
článek v měsíčníku asi nestačil. Omezme 
se tedy dnes jen na malé výročí, připomí-
nající především počátky podniku a první 
vyrobený trolejbus v říjnu 1960.

Josef Macke
Trolejbus Škoda 9Tr na zkušební trati 

v Jáchymově, sbírka Josef Macke

FOTOHÁDANKA NA MĚSÍC ŘÍJEN
Během staletí prošel název našeho 

města dlouhým vývojem. Od „Slávkova 
ostrova“ přes německý Schlackenwerth 
až po dnešní Ostrov. Je zde však jedno 
místo, které si stále zachovává dřívější 
název Ostrov nad Ohří. Znalý ostrovák 
jistě ví, kde je budova s tímto nápisem?

Řešení hádanky ze zářijového čísla 
OM. Sousoší Tančící děti z roku 1961 se 
nachází v Klínovecké ulici pod Střední 
průmyslovou školou (dříve IV. ZDŠ).

Josef Macke Řešení fotohádanky ze zářijovéjo čísla. Říjnová hádanka. Fota: Josef Macke

Kameny zmizelých jsou umístěny v Nádražní ulici.
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STARŠÍ SESTRA - ANNA MARIA FRANTIŠKA SASKO-LAUENBURSKÁ
Letos v červnu byl po všestranné ob-

nově slavnostně otevřen poutní kostel 
Navštívení Panny Marie v  Horní Poli-
ci. Autorem hlavní části monumen-
tálního areálu byl litoměřický stavitel 
Giulio Broggio, který působil později 
také v  Ostrově. Vzdálenost mezi Os-
trovem a  Horní Policí na Českolipsku 
obnáší sice téměř sto třicet kilometrů. 
Historické souvislosti obou měst jsou 
však velmi úzké, týkají se totiž osudů 
dvou sester – princezen Sasko-Lauen-
burských.

Když roku 1689 zemřel posled-
ní mužský potomek vévodů Sasko-
-Lauenburských, vlastník četných 
majetků v Čechách Julius Franz (1641–
1689), zanechal – již jako sirotky – dvě 
dívky, Annu Marii Františku (1672–
1741) a  Franzisku Sibyllu Augustu 
(1675–1733), podle otcovy poslední 
vůle svěřené do péče samotného císa-
ře Leopolda I. Protože šlo o velmi bo-
haté dědičky, staly se princezny brzy 
součástí tehdejší sňatkové politiky, 
vítanými nevěstami. Již krátce po ot-
cově smrti byli určeni vhodní nápad-
níci – vynikající vojevůdce a vítěz nad 
tureckou expanzí Ludwig Wilhelm, 
markrabě bádenský, a  rovněž voje-
vůdce princ Eugen Savojský. Námlu-
vy však skončily nečekaně. Markrabě, 
určený starší sestře, požádal o  ruku 
mladší, sotva patnáctiletou Sibyllu 
Augustu. Anna Maria prince Savojské-
ho odmítla a  provdala se ještě téhož 
roku (1690), a to za Filippa Wilhelma 
z  Pfalz Neuburgu. Sesterské vztahy 
touto volbou narušené utrpěly další 
trhliny při dělení dědictví. Nakonec 

bylo rozhodnuto, že starší sestra do-
stane majetky „po matce“ v severních 
a  středních Čechách (celkem 14 pan-
ství a  velkostatků) a  domy v  Praze. 
Mladší sestra dostane panství „otcov-
ská“ v  západních Čechách s  rezidencí 
v  Ostrově. Rezidenčními městy Anny 
Marie se staly Zákupy a Ploskovice.

Tak jako zasáhla do dějin Ostrova 
Sibylla Augusta, jejíž portrét na nás 
shlíží i  dnes ze zdi domu v  historické 
části Ostrova, tak významné místo za-
ujala ve svém dominiu brzy ovdovělá 
Anna Maria. Po dětství a raném mládí, 
které strávily obě princezny v Ostrově, 
v  krásném prostředí zámecké zahra-
dy, se jejich cesty rozdělily. Ač zřejmě 
odlišné povahy, projevily se obě sest-
ry jako velice schopné a  samostatné 
v hospodaření, také co se týká činnosti 
stavební, civilního i  sakrálního druhu. 
Sibylla Augusta, rovněž časně ovdově-
lá, dělila jako regentka svou iniciativu 
mezi Ostrov  a  později hlavně Báden-
sko, zničené a vylidněné francouzský-
mi nájezdy.

Anna Maria prováděla správu svých 
panství velmi důsledně, s plným osob-
ním nasazením. Objížděla je jako dob-
rá jezdkyně a  všude soustavně sledo-
vala plnění svých příkazů. Intenzivní 
stavební činnost svědčí o  velmi příz-
nivých výsledcích jejího hospodaření.

Na jejích panstvích nechyběly kos-
tely, také školy a  špitály. Vrcholem 
její péče o stav dominia je právě mo-
numentální stavba poutního areálu 
s  kostelem Navštívení Panny Marie 
v  Horní Polici a  jeho velkolepé vyba-
vení.

Ještě jednou, roku 1697, ji v  rámci 
sňatkové politiky zasáhl vypočítaný 
a víceméně vynucený sňatek s posled-
ním mužem slavného italského rodu 
Medici. Giovanni Gaston, velkovévoda 
toskánský, však nehodlal snášet život 
v  „barbarské, nehostinné“ zemi sever-
ních Čech, stejně tak neodpovídala 
Anna Maria, sebevědomá žena, kte-
rá se starala o svá pole, stáda a koně, 
křehkým kráskám florentským. Man-
želství se brzy rozpadalo, Giovanni 
Gaston se v  Zákupech nudil, hledal 
zábavu v  Praze i  v  zahraničí a  přimě-
řeně také utrácel. Nakonec se vrátil do 
Florencie, kde roku 1738 zemřel. S An-
nou Marií nedal sice rodu žádaného 
dědice, ani se nestal její oporou. Zůstal 
jí však doživotní titul „velkovévodkyně 
toskánská“. Toskánský palác v Praze na 
Hradčanech nese nicméně znak vé-
vodů Sasko-Lauenburských, rodu, na 
který byla Anna Maria hrdá.

Těžko dnes už rozhodnout, která 
z  obou sester  – princezen  – pozna-
menala svými stavbami naši krajinu – 
a i tu bádenskou – výrazněji. Ale bylo 
to soupeření, jehož výsledky obdivuje-
me až po dnešek. A jak dokazuje třeba 
i jen poutní areál v Horní Polici, zacho-
vávají si tyto památky – díky společné-
mu úsilí mnoha obětavých pomocní-
ků – i původní skvělou podobu.

Navštívit tyto památky kdysi vlastně 
„spřízněného“ panství našeho Ostro-
va se chystá letošního 10. října Spolek 
přátel Ostrova. Zúčastnit se mohou 
i nečlenové spolku.

S použitím sborníku „Významné ženy 
Ostrova“ Zdenka Čepeláková

PODĚKOVÁNÍ
Dobrý den,

touto cestou bychom rádi vyjádřili 
velkou úctu a  obdiv primáři MUDr. 
Turkovi a jeho ženě a vlastně celému 
kolektivu oddělení akutní psychiat-
rie a psychoterapie v Ostrově.

S  tak obětavým, empatickým 
a lidským přístupem jsme se v živo-
tě nesetkali a už jsme nevěřili, že tito 
lidé ještě vůbec existují. Pomohli 
nám v  nejtěžší situaci v  našich ži-
votech. Pan primář MUDr. Turek je 
člověk na svém místě a  vedení ne-
mocnice by si mělo velice vážit, že 
pana primáře mají ve svých řadách.

rodina Provazníkova
Poutní areál v Horní Polici
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+420 608 446 969
info@bauwin.cz
www.bauwin.cz

okna | dveře | vrata | žaluzie
rolety | sítě proti hmyzu

servis oken a dveří

INZERCE

OSTROV HOSTIL DALŠÍ ROČNÍK POHÁRU 
MAŽORETEK A TWIRLINGU

Desítky děvčat z celé republiky se sje-
ly do Ostrova, aby tady předvedly svá 
vystoupení, kterým vévodí krásné kos-
týmy a ladné pohyby, doplněné nejrůz-
nějšími sestavami převážně s  hůlkami 
v rukou.

„Ostrovský pohár letos přilákal 132 
soutěžících a  rozhodčí měli velmi ná-
ročnou práci. Museli totiž zhlédnout 84 
vystoupení a samozřejmě vybrat ty nej-
lepší,“ říká trenérka ostrovských Oskarek 
Eva Žiláková.

Zajímavostí soutěžního klání byla pří-
tomnost i jednoho chlapce. Jinak se roz-
hodčím prezentovala děvčata ve věku 
od 6 do 30 let. Na pódiu se představila 
družstva z Českých Budějovic, Petrovic, 
Prahy, Kynšperka nad Ohří, Kosmo-
nos, Hořovic, Klatov i Turnova. „Všichni 
předvedli skvělé výkony a  všem patří 

poděkování, že do Ostrova přijeli,“ po-
kračuje trenérka.

Celé soutěžní klání mělo ale zajíma-
vou tečku. Na závěr Ostrovského pohár-
ku totiž připravily slečny a  mladé paní 
překvapení pro svou bývalou trenérku 
a trenéra, se kterými začínaly v MDDM 
s prvními krůčky mažoretek v roce 1997. 
„Vytvořily totiž skupinu Oskarek, které 
od roku 2002 reprezentovaly Českou 
republiku na každém mistrovství Evro-
py, když předtím v  republikovém klání 
musely porazit své české soupeřky. Bylo 
to pro trenéry velice dojemné, vidět 
všechny ty ‚dámy‘, které ještě nezapo-
mněly na práci s hůlkou, a jejich skladba 
byla poděkováním a zároveň darem při 
narozeninové oslavě kulatého jubilea 
trenérky,“ dodává Eva Žiláková společně 
s Bedřichem Sieglem. (red)

KLUB ČESKÝCH 
TURISTŮ,
ODBOR SLOVAN
KARLOVY VARY
Kalendář veřejných turistických 
akcí v říjnu 2020
www.kctkvary.cz; fjw@volny.cz;
603 209 270

03. 10. Za čedičovými varhany a vos-
kovým uhlím z Hlinek na Uhelný vrch
10. 10. Jáchymovský tolar  – 20. 
ročník. 500 let tolaru v Jáchymově
17. 10. Přimda a Havran – dva různé 
bývalé vojenské pohraniční objekty
24. 10. Zaniklé Chebsko V. Železná 
hůrka – Bad Neualbenreuth
28. 10. Orlická chata U Rampušá-
ka v Orlických horách – 4 dny

Všechny uvedené akce jsou vol-
ně přístupné i  pro nečleny Klubu 
českých turistů. Bližší informace 
na www.kctkvary.cz; fjw@volny.cz; 
603 209 270.

INZERCE

V Ostrově se konal další ročník poháru mažoretek a twirlingu

http://www.kctkvary.cz
mailto:fjw@volny.cz
http://www.kctkvary.cz
mailto:fjw@volny.cz
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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 8 700 ks měsíčně. 
Vydáno dne 1. října 2020.

TERMÍN UZÁVĚRKY
Uzávěrka pro příspěvky a inzerci
do listopadového čísla je 15. 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

ŠÉFREDAKTOR
Roman Kořinek

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 v přípa-
dě potřeby měnit titulky (nadpisy) příspěvků.
Názory přispěvatelů se nemusejí shodovat
se stanoviskem redakce OM.
Za obsahovou správnost příspěvků redakce 
nezodpovídá. Redakce nezodpovídá za obsah 
placené inzerce. U příspěvků, které budou 
dodány po uzávěrce, nezaručujeme jejich 
otištění, a to ani v případě placené inzerce.

REDAKČNÍ RADA (A-Z)
Jana Lukášová, Josef Macke, Jana Skůrová

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.

FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ
Vstup na letošní Festival Oty Hofmana 
bude pravděpodobně možný jen s rouškou. 
K dispozici budou i roušky s logem festivalu. 

ZLATO A STŘÍBRO PRO BADMINTON TJ OSTROV
Dvě cenné medaile vybojovali bad-

mintonisté Ostrova na turnaji Grand 
Prix dospělých v Karlových Varech. Tur-
naj se konal po pauze vynucené pande-
mií covid-19 v polovině září a mezi při-
hlášenými bylo 28 hráčů z celé republiky.

„Do bojů o medaile jsme vyslali dva zá-
stupce, Fabiána Šulu a Báru Müllerovou,“ 
říká Jiří Mácha, předseda oddílu badmin-
tonu TJ Ostrov.

V mixu se ostrovským hráčům vůbec 
nedařilo a nepřešli přes první kolo. Fabi-
án Šula si ale vše bohatě vynahradil.

„Nejprve postoupil až do finále dvou-
hry. Tady odehrál skvělý první set, jenže 
pak nedotáhl zápas do vítězného konce 
a ze zisku zlaté medaile se radoval karlo-
varský Jan Klimaj. Na Šulu tak zbylo skvě-
lé stříbro,“ pokračuje dále předseda oddí-
lu s tím, že to nejlepší mělo teprve přijít.

Fabián Šula totiž nastoupil i do turnaje 
čtyřhry. Zde se představil se spoluhrá-
čem Václavem Mirvaldem ze Spartaku 
Chrást. „A  tady to byla jízda nejen do 
finále turnaje, ale až ke zlatu,“ dodal Jiří 
Mácha. (red)

SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY V SOKOLOVĚ
Po loňském prvním ročníku Sokol-

ského běhu republiky, který se konal ve 
12 městech v  České republice a  dvou 
v  USA, se do letošního ročníku zapojí 
organizátoři v dalších městech současně 
28. října, také v Sokolově, společným or-
ganizátorem je Česká obec sokolská.

V  našem Karlovarském kraji se běh 
koná poprvé, v  Sokolově, pořadatelem 
je Sokolská župa Karlovarská (se sokol-
skými jednotami Karlovy Vary, Soko-
lov, Cheb, Mariánské Lázně, Františkovy 
Lázně, Kraslice) po letitých zkušenos-
tech s  pořádáním běžeckých závodů 
Sokolská jedenáctka v Karlových Varech 
a SpaRun. Ambasadorem závodu je Mi-
loš Škorpil (známý běžec a trenér!).

Oslavme takto společně pohybem den 
vzniku samostatného československého 
státu. Na koupališti Michal v Sokolově se 
proběhnout, nezávodit, může opravdu 
každý, na čase i na proběhnutí celé tratě 
nezáleží, důležité je hlavně se zúčastnit. 

V příjemném prostředí se poběží od nej-
menších až po ty nejstarší ročníky. Start 
pro mládež je ve 13.30 a start hlavního 
běhu pro dospělé ve 14.30 Dětské trasy 
jsou dlouhé dle věkových kategorií, pro 
starší žactvo 1,5 km, pro mladší žactvo 
800 metrů. Dospělí pak poběží 6,5 km. 
Trasy pro dětské kategorie byly vytyčeny 
ve spolupráci s atletickým klubem Triat-
let Karlovy Vary. Startovné činí 200 Kč 
pro dospělé, mládež má účast zdarma. 
Teplé i studené občerstvení je zajištěno. 
Přihlásit se lze on-line na internetových 
stránkách (www.behrepubliky.cz) do 
25. 10. 2020 nebo přímo před akcí.

Zveme k  účasti každého, bez ohledu 
na členství v Sokole! Podpořme i  tímto 
způsobem oslavy výročí vzniku naší re-
publiky!

Jménem Sokola Karlovy Vary vás 
k účasti zvou Vlastimil Baumgärtl, vzdě-
lavatel, a  Zdenka Janischová, cvičitelka 
mladšího žactva Ostrově.

Ostrovští badmintonisté se představili na turnaji Grand Prix v Karlových Varech. A vybojovali i dvě medaile. 

mailto:inzerce@ostrovskymesicnik.cz
http://www.ostrovskymesicnik.cz


pro všechny 
dětské filmové fanoušky

1. MÍSTO:
Rodinné VSTUPNÉ (2+2) do Aquapalace Čestlice 

s ubytováním na jednu noc 

2. MÍSTO:
Jednodenní rodinné JÍZDNÉ (2+2) ve Ski Areálu Klínovec

3. MÍSTO:
VOUCHER v hodnotě 1 000 Kč do lanového areálu Plešivec

4.–6. MÍSTO: 
POUKÁZKA na nákup dobrot v hodnotě 500 Kč

7.–10. MÍSTO: 
POUKÁZKA na nákup dobrot v hodnotě 200 Kč

V Kaufl andu se všichni těšíme na 
52. ročník Dětského fi lmového a televizního festivalu Oty Hofmana. 

Společně s Medvídkem Kuniboo jsme se stali jeho hlavními partnery a už se nemůžeme dočkat, 
až se na něm všichni potkáme. Aby nám to čekání rychle uteklo, tak jsme si pro tebe připravili veselou soutěž. 

Nakresli obrázek sebe, jak si užíváš festival s Medvídkem Kuniboo a jeho partou. 
Pošli nám jej do Kaufl andu a my oceníme 10 nejhezčích obrázků. 

Těšit se můžeš na opravdu zajímavé ceny:

Obrázek nám pošli do 10. října na adresu: 
Firemní komunikace, Kaufl and Česká republika, Bělohorská 203, 169 00 Praha 6. 

Nezapomeň na zadní stranu obrázku připsat své jméno, 
adresu a telefonní či e-mailový kontakt na rodiče.

Přesná pravidla soutěže najdeš
www.kaufl and.cz/nase-znacky/kuniboo.html

SOUTĚŽ

INZERCE



VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA

TAJENKA KŘÍŽOVKY O CENY
Vážení čtenáři,

správné znění tajenky křížovky z minulého 
čísla je SLOUP SE SOUSOŠÍM NEJSVĚTĚJŠÍ 
TROJICE. Z úspěšných luštitelů jsme vybrali 
Václava Vadinského z  Krásného Lesa, kte-
rý obdrží dvě volné vstupenky na vybrané 
představení Domu kultury Ostrov.

Tajenku křížovky z tohoto čísla zašlete nej-
později do 15. října na: mesicnik@ostrov.cz; 
případně doručte do Infocentra v Domu kul-
tury Ostrov, Mírové náměstí 733, v zalepené 
obálce, označené „Ostrovský měsíčník“. Vždy 
uveďte celé své jméno a kontakt na vás. Ze 
správných odpovědí opět vylosujeme výher-
ce, který získá vstupenky na některou z kul-
turních akcí Domu kultury Ostrov. Jméno 
výherce zveřejníme v  Ostrovském měsíční-
ku. Redakce měsíčníku vám děkuje za zájem 
o křížovku a přeje příjemné chvíle při luštění.

Tvorbu křížovky zajišťuje grafická společ-
nost Alfasoft, s. r. o.

Klasicistní (viz tajenka) byla postavena 
v  roce 1827 v  ostrovském zámeckém par-
ku. Kapli nechal vybudovat tehdejší ředitel 
ostrovského panství Antonín Kotz spolu se 
svou manželkou Veronikou. Po druhé světo-
vé válce nebyla (viz tajenka) příliš udržována. 
Roku 2009 proběhla proto celková rekon-
strukce objektu. (red)

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chleRY
DO

L
bře
evně

tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940

INZERCE

INZERCE

Půjčíme Vám
od 5 do 100.000,- Kč

Volejte obchodního zástupce

Mobil: 727 895 461
rpsn od 123,69 %

mailto:mesicnik@ostrov.cz
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10. října, sobota
Velké kino  15.00           Hurvínek na cestě do Tramtárie

Skate park  14.00            OSTROV FOR PEOPLE - Skate show

Klubovna č. 108 14.00 - 18.00       Úniková hra „Robinson Crusoe“

13. října, úterý
Velké kino  17.00            Internet bezpečně - program pro děti

  20.00            Internet bezpečně - program pro dospělé

T-klub  18.00           CESTOVATELSKÝ TRIPTYCH 

             - Velorexem na Island

Kavárna    14.00 – 18.00      GAMING aréna 

Klubovna č. 108 14.00 – 18.00       Úniková hra „Robinson Crusoe“ 

14. října, středa
Velké kino  18.00           Talk show 

             „KDYŽ PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA“

Klubovna č. 108 14.00 – 18.00       Úniková hra „Robinson Crusoe“

15. října, čtvrtek
Klubovna č. 108 14.00 – 18.00       Úniková hra – „Robinson Crusoe“

11. října, neděle
Kavárna    14.00 – 18.00      GAMING aréna

Klubovna č. 108 14.00 – 18.00      Úniková hra „Robinson Crusoe“

Mírové náměstí 16.00           Koncert – ANIČKA SLOVÁČKOVÁ, 

             MILAN PEROUTKA, PETER NAGY

             A NELLY ŘEHOŘOVÁ

  20.00            Ohňostroj

12. října, pondělí
Velké kino  19.30            FILUMÉNA MARTURANO - divadlo

Kavárna  10.00 – 18.00      GAMING aréna

Klubovna č. 108 14.00   – 18.00    Úniková hra „Robinson Crusoe“

VÝSTAVA
10. - 15. 10. 2020
Stará radnice               Výstava „Malý princ“

PROGRAM

Změna programu vyhrazena.
Sledujte aktuální informace na

52. DĚTSKÝ �LMOVÝ A TELEVIZNÍ FESTIVAL 
OTY HOFMANA V OSTROVĚ  10. - 15. 10. 2020 
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