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Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku,
naše město má za sebou další komu-
nální volby. Pozitivní na nich bylo, 
že k urnám přišlo více voličů než 
v předchozích letech a účast těsně 
přesáhla čtyřicet procent. Ta samá 
zpráva je ale také trochu smutná, 
protože z ní vyplývá, že skoro šede-
sát procent voličů k volbám nepřišlo. 

Nejvíce hlasů obyvatel Ostrova 
obdržely opět strany koalice, která 
vedla město v posledních čtyřech 
letech. Naopak poprvé po třiceti 
letech nebudou v zastupitelstvu pří-
tomni představitelé komunistické 
strany. A naopak zde usednou zá-
stupci zcela nového subjektu. 

Jak tento výsledek hodnotit? Na 
to si asi musí každý odpovědět sám. 

Výpadek komunistické strany je cel-
kem symbolickou a snad také defi-
nitivní tečkou za temnou částí dějin 
Ostrova, která byla spojena právě 
s vládou komunistů. Vstup nového 
subjektu je zase signálem, že část 
obyvatel si přeje změny. A hlasy pro 
dosavadní koalici jsou, alespoň pro 
mě osobně, solidním vysvědčením 
týmu ODS, hnutí ANO a sdružení 
Ostrováci.cz, který společně posu-
nul naše město zase o kus dál.

Zda bude tato koalice ve své do-
savadní úspěšné práci pokračovat 
dál, není ve chvíli, kdy píši tento 
úvodník, zřejmé. Volební místnosti 
se uzavřely teprve před několika ho-
dinami a jednání o vedení města na 

nadcházející čtyři roky jsou teprve 
na počátku. Zbytek ukáže čas.

Gratuluji nově zvoleným zastupi-
telům a zároveň děkuji všem, kteří 
jste si našli čas na cestu do voleb-
ních místností. Určitě nebyla zby-
tečná.

Jan Bureš,
starosta města Ostrov
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VELKÝ ÚSPĚCH KOLOBĚŽKÁŘE JANA LEXY Z OSTROVA
Mám velkou radost, že mohu číst o úspěchu Jana Lexy 
z Ostrova. Kluka, který trénuje na koloběžce v ostrov-
ském skateparku.

Ve dnech 26. a 27. srpna se zúčastnil Mistrovství ČR 
Freestyle Scooter s mezinárodní jezdeckou účastí. V ka-
tegorii do 18 let obsadil Jan Lexa v kvalifikaci 3. mís-
to a ve finále rovněž 3. místo. Druhé místo mu uniklo 
o pouhý jeden bod!

Pro takové talenty, jako je právě Honza Lexa, ale 
i všechny, kdo našli zálibu v jízdě na skatu, koloběžce 
i freestyle kole, připravujeme zcela nový volnočasový 
areál, jehož součástí bude betonový skatepark, krytý 
skatepark a pumptrack. Projekt na nový betonový ska-
tepark vznikl právě v úzké spolupráci se „skejťáky, skú-
tery i bajkery“.

Stavbu bychom rádi zahájili už v příštím roce. Po je-
jím dokončení si zde každý najde to své.

Marek Poledníček,
místostarosta města

Výsledky voleb do Zastupitelstva města Ostrov
Hnutí ANO 20,20 % (5 zastupitelů)
ODS 15,83 % (4 zastupitelé)
Místní hnutí za harm. rozvoj 15,46 % (4 zastupitelé)
Ostrov, můj domov 12,94 % (3 zastupitelé)
SPD 11,57 % (2 zastupitelé)
Ostrováci.cz 8,52 % (2 zastupitelé)

Unie pro sport a zdraví 7,03 % (1 zastupitel)
KSČM 2,51 % (0 zastupitelů)
SNK Náš Ostrov 2,48 % (0 zastupitelů)
Trikolora 2,19 % (0 zastupitelů)
ČSSD 1,28 % (0 zastupitelů)
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Vážení čtenáři Ostrovského měsíčníku, od 1. 9. 2022 je účinné Nařízení vlády 
č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo.
Dovolte mi, abych Vás s tímto nařízením stručně seznámil a popsal, jak se to 
týká plateb za teplo od Ostrovské teplárenské, a. s.

Vládní pomoc – příspěvek na úhradu nákladů za teplo

Legislativa – souhrn právních předpisů
•  Novela energetického zákona
•  Nařízení vlády č. 262/2022 Sb., o příspěvku na úhradu 

nákladů za energie
•  Nařízení vlády č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu 

nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo

Výše podpory
•  4 500 Kč na bytovou jednotku
•  Příspěvek na úhradu nákladů za teplo je peněžní částka, 

která je výdajem státního rozpočtu, určená zákazní-
kovi na úhradu části jeho plateb za teplo dodané drži-
telem licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie 
do odběrného místa zákazníka v domácnosti v rodin-
ném domě nebo zákazníka v domě s byty. Zákazníkem 
v domě s byty se pro účely tohoto zákona rozumí osoba 
odebírající teplo pro vytápění nebo společnou přípra-
vu teplé vody jako poskytovatel služeb podle jiného 
právního předpisu. V případě zákazníka v domě s byty 
je příspěvek určen pro osoby užívající byty výhradně pro 
účely bydlení (příjemce služeb).

Rozhodné dny
•  30. září 2022 – rozhodný den, ke kterému musí být 

sjednaná dodávka tepelné energie s dodavatelem tepla 
•  1. únor 2023 - rozhodný den, od kterého držitel licence 

na výrobu nebo rozvod tepelné energie zohledňuje pří-
spěvek na teplo zákazníka v teplárenství

Jak to bude probíhat
•  Do 30. září 2022 obdrží od nás realitní kanceláře pří-

slušný formulář žádosti o podporu.
•  Do 30. listopadu 2022 - zákazník v teplárenství (ten, 

komu fakturujeme teplo, tj. zpravidla SVJ, SBD atd.) 
podá písemně žádost o zohlednění příspěvku na teplo 
držiteli licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie 

(Ostrovské teplárenské, a. s.). Žádost musí být proka-
zatelně doručena v písemné podobě a musí obsahovat 
všechny požadované údaje za každé odběrné místo. 
Protože se jedná o jednoduchý formulář, žádáme, po-
kud to bude možné, o doručení do 31. 10. 2022. 

•  Od 1. prosince 2022 do 6. ledna 2023 do 18.00 – držitel li-
cence na výrobu nebo rozvod tepelné energie (OT, a. s.)  
předá elektronicky prostřednictvím informačního sys-
tému operátora trhu údaj o souhrnném počtu bytů 
v domě s byty a rodinných domů za všechny zákazníky. 

•  Držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie 
je povinen zohledňovat příspěvek na teplo v nejbližších zá-
lohových platbách minimálně v rozsahu jedné třetiny 
příspěvku na teplo, nejvýše však ve výši sjednané nebo 
stanovené zálohové platby na dodávky tepelné energie, 
a to opakovaně až do nejbližšího vyúčtování dodávek 
tepelné energie.

•  Teplárna musí do 31. ledna 2023 zaslat nový rozpis 
výše záloh, ve kterém dále uvede výši zohledňovaného 
příspěvku a částku, kterou má zákazník v teplárenství 
hradit držiteli licence na výrobu nebo rozvod tepelné 
energie.

•  Pokud obdržíme údaje o počtu bytů od všech odběra-
telů dříve a podaří se nám včas zajistit změnu fakturač-
ního programu, rozešleme rozpis záloh pro rok 2023 
do konce roku 2022. V opačném případě zašleme výši 
zálohy pro měsíc leden a pro další měsíce v souladu 
s nařízením vlády v lednu.

Co musí udělat uživatelé bytů
•  Nic – doporučujeme zkontrolovat, zda oprávněný zá-

stupce prokazatelně včas doručil na teplárnu žádost 
o příspěvek za bytový dům, žádost nelze podat doda-
tečně. V případě pozdě doručené žádosti nemůže být 
příspěvek vyplacen.

Hrušovský Tibor, 
předseda představenstva, Ostrovská teplárenská, a. s.
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OTEVŘENÁ MYSLIVNA PŘILÁKALA MNOHO NÁVŠTĚVNÍKŮ
V sobotu 10. září 2022 proběhl v objektu bývalého hote-
lu Myslivna den otevřených dveří. Více jak 200 zájemců 
si v doprovodu zástupců města a stavbyvedoucího pro-
hlédlo rekonstruované prostory. Návštěvníci se sezná-
mili s dalším využitím objektu a připravovanou expozicí 
porcelánu. 

(red)

Revitalizace loveckého zámečku v Mořičově může začít
Po dlouhých letech se rýsuje lepší budoucnost pro torzo 
loveckého zámečku u Mořičova. Na získání této roman-
tické zříceniny do majetku města Ostrov se pracovalo 
dobrých 20 let. Nejdříve nikomu nepatřil a pak se stal 
majetkem lesů, protože stál na jejich pozemku. Nakonec 
tak nejrychlejším způsobem, jak ho získat, byla směna 
pozemků s Lesy České republiky, s. p. Dohoda s majite-
lem byla v létě  2022 uzavřena a město Ostrov se konečně 
stalo majitelem pozemku pod touto památkou. 

V současné době je hotová studie i statický posudek 
a v lokalitě se dokončuje archeologický průzkum, který 
je nutný pro to, aby se mohlo přistoupit k jakýmkoliv  
stavebním úpravám. V rámci plánovaných oprav však 
nepůjde o kompletní obnovu zámečku, která by byla 
velmi nákladná, ale o revitalizaci současných ruin. 

Nejdříve bude nutné statické a konzervační zajiště-
ní objektu, tj. asanace zdiva, restaurátorství, vyplnění 
prasklin, zpevnění zdiva, injektáž spár a zafixování uvol-
něných cihel.

Zámeček v Mořičově nechali postavit v letech 1738–
1739 bratři Ludvík Jiří a August Jiří z Baden-Badenu 
a Hochberku pro lovecké účely, a tak by zde po sanaci 

zdiva a dalších úpravách měla vzniknout venkovní expo-
zice na téma lovectví, klidová zóna a lovecké tábořiště. 
Protože zámeček se nachází na trase naučné stezky Po 
starých cestách okolo Ostrova, věříme, že se stane oblí-
beným cílem pěších turistů i cyklistů.

(pj)
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pro osoby se specifickým zdravotním postižením
Zařazením osoby se specifickým zdravotním postiže-
ním na seznam osob je provedena registrace dané oso-
by do informačního systému operačního střediska HZS 
Karlovarského kraje, a to včetně jejích osobních údajů 
(jméno, adresa, telefonní číslo) a údajů o zdravotním 
postižení, omezení schopnosti pohybu či omezení ko-
munikace.

Kdo je osobou, která může používat zvláštní způsob 
tísňového volání nebo při jejíž záchraně může být 
nutno uplatnit zvláštní pravidla a postupy? 
•  Osoby se sluchovým postižením. 
•  Osoby se závažnou poruchou řeči. 
•  Osoby nevidomé. 
•  Osoby v domácí péči, jejichž životní funkce jsou zá-

vislé na elektrickém zdravotnickém přístroji. 
•  Osoby se závažným omezením schopnosti pohybu 

(kvadruplegici, paraplegici). 
•  Osoby se závažným psychickým onemocněním, pro 

které je nutno uplatnit zvláštní pravidla a postupy při 
záchranných pracích. 

K čemu seznam osob slouží? 
Po zařazení osoby na seznam osob se při příjmu tísňové-
ho volání od takové osoby operátorovi tísňové linky 150 
a 112 automaticky zobrazí údaje vedené v informačním 
systému operačního střediska hasičského záchranného 
sboru. Operátor tak může bez časové prodlevy reagovat 
na specifické potřeby pro komunikaci s danou osobou 
a přizpůsobit pomoc vysílanou na místo zásahu. 

Formulář žádosti o zařazení na seznam osob je k dis-
pozici na webových stránkách města Ostrov / odbor so-
ciálních věcí a zdravotnictví / Tísňová péče. Nebo Vám 
jej přímo na Městském úřadě Ostrov, Jáchymovská 1, 
odboru sociálních věcí a zdravotnictví pomůže vyplnit 
paní Marie Marcinková, kancelář A 112, tel. č. 354 224 
858, 725 885 432 nebo e-mail: mmarcinkova@ostrov.cz. 

Vyplněnou žádost pak mohou zájemci zaslat elek-
tronicky na e-mailovou adresu (sterikova@hzs-kvk.cz) 
nebo v tištěné podobě na adresu HZS Karlovarského 
kraje (Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary).

 
Marie Marcinková, 
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

ZNOVUOTEVŘENÍ 
očkovacího místa v Ostrově
Nemocnice Ostrov nabízí od 31. srpna 2022 opět mož-
nost očkování proti onemocnění covid-19. Očkovací 
místo bude v provozu 1x týdně, a to každou středu od 
8.00 do 13.00 hodin. Zájemci se mohou dostavit bez 
předchozí registrace. Co se týče aplikace 4. dávky vakcí-
ny, je možné ji absolvovat nejdříve po uplynutí 4 měsíců 
od 3. dávky. Dostupná bude pouze vakcína Pfizer. 

(red)

Inzerce
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Fichtl Cup nadchl i pobavil
Začátkem září se v Ostrově konalo zajímavé motoris-
tické setkání nazvané K.F.C. – 2. Krušnohorský Fichtl 
Cup. Na prvním srazu, který proběhl v září 2021, se 
dle slov zakladatelů předpokládala účast cca 35 mo-
torek a nakonec dorazilo 75 účastníků. Letos již orga-
nizátoři očekávali cca 85 nadšenců a skutečný počet 
byl neuvěřitelných 101. Návštěvníci si mohli prohléd-
nout legendární jawy 50, babety, stadiony, mustangy, 

simsony a další motocykly i automobilové veterány. 
Z dalších statistik: nejmladší účastník 15 let; nejstarší 
účastník 72 let; nejstarší moped 1957; nejstarší motor-
ka 1949. Na Mírové náměstí se sjeli účastníci z okolí 
Ostrova, ale i z Prahy, Plzně, Rokycan, Mostu, Aše a ji-
ných destinací.

(pj)

V. historické symposium 
přilákalo do Ostrova 
řadu významných hostů
Mezinárodní historické symposium, tentokráte na téma 
„Ostrov, zahradní město – od antiky po současnost“, 
se uskutečnilo ve dnech 16. a 17. září 2022 v zastupitel-
ském sále ostrovského zámku. Věnováno bylo urbani-
smu a architektuře tradicionalismu 50. let (SORELA), 
rovněž byly představeny principy zahradních měst roz-
víjených od 18. století, koncepty renesančních ideálních 
měst, jež vycházejí z antických schémat a tradice krušno-
horských horních měst. Prezentována byla nejen česká 
zahradní města, např. Ostrov, Ostrava, Horní Slavkov, 
Praha, ale také světová, např. Vídeň, Le Havre, Brasilia.

V úvodu byl pokřtěn sborník ze IV. mezinárodního 
historického symposia „Zámecká zahrada v proměnách 
času a významná výročí majitelů ostrovského panství“, 
kmotry publikace byli hejtman Karlovarského kraje 
Petr Kulhánek, místostarosta města Ostrov Marek Po-
ledníček a David Vávra – spisovatel, herec a spoluau-
tor populárně-naučných seriálů o moderní architektuře 
a o odkazu českých architektů ve světě „Šumná měs-
ta“ a  „Šumné stopy“, který také následně symposium 
otevřel. Sborník je možné si zakoupit v infocentru Na 
Zámku.

Pozvání přijali renomovaní historici a architekti 
z České republiky, Rakouska a Německa.

Záštitu nad symposiem opět převzali místopředseda 
Senátu Parlamentu České republiky Jan Horník a hejt-
man Karlovarského kraje Petr Kulhánek. 

Symposium se uskutečnilo za finanční podpory Kar-
lovarského kraje a partnerů symposia: PANATTONI 
Czech Republic Development s. r. o., Nemocnice Ostrov 
s. r. o., Amphenol Tuchel Industrial GmbH, odštěpný 
závod Ostrov, Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a. s.,  
Léčebné lázně Jáchymov a. s., MUDr. Zdeňka Tomašec-
ká – Plicní ambulance Ostrov.

Zuzana Železná,
Odbor kanceláře starosty a vnitřní správy,
Městský úřad Ostrov
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Sociální služby 
OČIMA ZASTUPITELKY MĚSTA

V uplynulých třiceti letech prošla česká společnost 
řadou změn, které se nevyhnuly ani sociální oblasti. 
Před rokem 1989 byla většina občanů s postižením 
umísťována do velkých zařízení, jež měla za cíl zajistit 
základní životní potřeby a izolovat od společnosti. Po 
sametové revoluci došlo k rozvoji neziskových organi-
zací a vzniku nových forem sociálních služeb. Cílem 
byla a stále je pomoc a podpora občanům s handica-
pem v přirozeném prostředí (v rodině nebo širší komu-
nitě). Nestátní organizace (NO) tak začaly konkurovat 
ústavním zařízením a probíhaly první transformač-
ní procesy poskytovatelů sociálních služeb za účasti 
a spolupráce občanů s postižením a jejich rodin. 

V současnosti jsou NO nejpočetnější skupinou po-
skytující pomoc a podporu občanům s handicapem 
skrze sociální služby. Nejinak je tomu i v Ostrově. NO 
jsou pro rozpočet města méně zatěžující než organiza-
ce příspěvkové. Právě financování a udržení provozu 
po celý rok je pro ně v současnosti Achillovou patou. 
Zdrojem jejich příjmů jsou většinou finance z veřej-
ných rozpočtů (stát, kraj, města). Neziskovky oproti 
příspěvkovkám, které mají při nedostatku peněz jis-
totu dofinancování z rozpočtu svých zřizovatelů (stát, 
kraj, město), řeší každoročně finanční nejistotu na 
provoz služeb, jak udržet pomoc a podporu občanům 
města po celý rok, a nemuset tak své klienty odmítat či 
snižovat úvazky pracovníkům, povětšinou občanům 
města. Zdaleka však nejde jen o finanční podporu, 
která je ovšem tou nejdůležitější, ale také o podporu 
a důvěru politiků, zastupitelů města. Ostatně o práci 
neziskovek jsme za poslední roky mnohokrát slyšeli. 
Pandemie, válka na Ukrajině… 

NO měly a mají zásadní podíl na pomoci posti-
ženým v širším slova smyslu. Bez jejich existence 
a pomoci by se stát, kraje i města v žádném případě 
neobešly. Vědí, jak se chovat v krizových situacích, 
jakou pomoc zařídit a jak ji dostat k potřebným ob-
čanům. Typickou neziskovkou poskytující nejenom 
sociální služby potřebné pro občany v našem městě 
je Oblastní charita s potravinovou bankou, charita-
tivním šatníkem a humanitárním skladem. Poskytuje 
potřebné služby pro širokou věkovou skupinu obča-
nů Ostrova. Zaměstnává velkou skupinu ostrovských 
občanů a dobrovolníků z řad seniorů, např. v charit-
ním šatníku. Neméně důležitou roli ve městě hrají 
další poskytovatelé NO a sociální služby, bez kterých 
by se radnice a občané města neobešli. Pečovatelská 
služba, domovy pro seniory, nízkoprahové centrum 
pro děti a mládež, terénní programy, aktivizační služ-
by  a další velmi potřebné služby nejen sociální, ale 
i spolkové. 

Jenže v časech, kdy se nic neděje a nic nehrozí 
a neziskové organizace se zaměřují „jen“ na pomoc 
standardně zranitelným, jako jsou lidé s postižením, 
senioři, matky samoživitelky a další, si z neziskovek 

a lidí působících v těchto organizacích dělají někte-
ří politici akorát terče útoků. A snaží se docílit toho, 
aby se jim škrtaly peníze, či je vůbec ze svých rozpo-
čtů nepodporují, i když je občané města potřebují 
a využívají. 

Bohužel takovýto přístup vidím v posledních letech 
i v našem městě. Finanční dotace se pro většinu posky-
tovatelů sociálních služeb snižují. Vypisují se nesmysl-
né, administrativně drahé a se současným nastavením 
financování sociálních služeb nekorespondující veřej-
né zakázky většinou jen pro jednoho poskytovatele. 
Nebo se potřebné služby pro občany města nefinan-
cují vůbec či nemají dostatečnou podporu pro jejich 
vznik, např. dlouho slibované a diskutované sociálně 
terapeutické dílny a stacionář pro potřebnou skupinu 
občanů (dětí, mládeže a dospělých) s mentálním po-
stižením. Přitom poptávka a analýza potřebnosti uká-
zaly pro vznik těchto služeb značnou potřebnost. 

Co z toho pro nově příchozí zastupitele vyplývá? 
V sociální oblasti dát prostor odborníkům „z ven-
ku“, zodpovědně se rozhodovat na základě diskusí 
se všemi zainteresovanými  a především dát nezis-
kovkám jistotu, podporu a zázemí, které si zaslouží 
a potřebují. Nemůžeme si přece dovolit nechat naše 
občany bez komplexní pomoci. 

Pavlína Lišková, 
zastupitelka města 



Víte, co sdílíte na internetu?
Sdílení vlastních intimních foto-
grafií, videí anebo zpráv s erotic-
kým obsahem v digitálním pro-
storu označujeme souhrnně jako 
sexting. Přibližně každý sedmý ne-
zletilý (14 %) a každý třetí dospělý 
(33 %) někdy někomu dobrovolně 
poslali svou vlastní intimní foto-
grafii či video. S nějakou formou 
zneužití svých fotek/videí se setka-

la pětina nezletilých (18 %). Policie 
ČR společně se společností ESET 
spustily informační kampaň „To 
nevymažeš!“. Jedná se o první část 
osvěty před kyberkriminalitou se 
zaměřením na problematiku sex-
tingu. Stránky, které se tématu sex-
tingu věnují, obsahují preventivní 
informace jako: co to je sexting, 
na co myslet před sdílením intimní 

fotografie, co dělat, pokud někdo 
intimní fotografii zneužil, apod. 
Stránky budou dále rozvíjeny a bu-
dou zde přibývat další zpracovaná 
témata a ankety, kdy se veřejnosti 
budeme ptát v rámci rychlých prů-
zkumů na bezpečné chování na 
internetu → stránky naleznete na: 
www.tonevymazes.cz 
(pčr)
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STRÁŽNÍCI SE NA KONCI PRÁZDNIN 

ROZHODNĚ NENUDILI
Řidiče pod vlivem drog zastavili 
strážníci Městské policie Ostrov 
(MPO) na silnici číslo 13. Podle 
ředitele MPO Ladislava Martínka 
jsou opilí a zdrogovaní lidé velkým 
nebezpečím na silnicích. „Jednoho 
takového hříšníka přistihli strážníci na 
silnici č. 13 a poté, co strážníkům na-
lízal (nikoli lízátko) a čárky na testu se 
zbarvily rychle jako test gravidity po asi-
stované reprodukci, věci nabraly rychlý 
spád. Blikání majáků hlídky PČR, pře-
voz k lékařskému vyšetření, odběry krve 
a moči a sdělení podezření. Inu, ruka 
zákona zasáhla rychle a nemilosrdně,“ 
popisuje ředitel MPO.

Ani další popisovaný zásah os-
trovských strážníků nebyl nijak ve-

selý. Strážníci při něm totiž museli 
prokázat nervy ze železa, stejně 
jako svaly. „Silně podnapilý muž na-
víc prověřil i silné žaludky strážníků, 
když jim odhalil obsah svého žaludku. 
Držme se proto pořekadla, že alkohol 
v malých dávkách neškodí v jakémkoli 
množství, nebo kdo pít neumí, ať to 
přenechá profíkům,“ pokračuje dále 
Ladislav Martínek s tím, že občas 
jsou i situace, které nejsou k smí-
chu, ale s odstupem času a po vy-
chladnutí emocí jsou pro strážníky 
přece jen úsměvné. 

Strážníci totiž vyjížděli k domácí 
rozmíšce mezi mladým párem, kde 
něžnější z pohlaví prokázala, že 
zase tak něžná není, a kde naopak 

pán tvorstva ukázal nechtěně svou 
citlivější tvář. 

„Mladík neznaje staré policejní 
poučky: Nikdy se nehádej se ženou 
v kuchyni, pocítil ostří nože pohledem 
jiným, než je příprava jídla. Ačkoli si-
tuace zprvu vypadala poněkud hororo-
vě, zranění mladíka nebylo vážné. Věc 
si k dalším úkonům převzali policisté 
OO PČR Ostrov. Další dekadentní 
výjevy z tohoto výjezdu nelze před 22. 
hodinou otisknout, ale na služebně po 
zhlédnutí záběrů ze zásahu se přece jen 
strážníkům takzvaný rohlík na tváři 
objevil,“ dodal ředitel MPO. 

(red)
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Cílem je propagace činnosti turis-
tických informačních center a před-
stavení služeb, které infocentra 
ve městě poskytují nejen pro své 
obyvatele, ale také pro návštěvníky. 
V Ostrově budou obě infocentra 
otevřena pro širokou veřejnost 
v sobotu dne 29. 10. 2022. 

Ve vazbě na Světový den pro rozvoj informací vyhlásila A.T.I.C. ČR 
na období od 24. do 30. října TÝDEN turistických informačních center 
ČR. Do akce se zapojilo 154 infocenter a ostrovská nesmí chybět. 

IC Na Zámku od 10 do 16 hod. 
a nabídne návštěvníkům možnost 
zdarma navštívit expozici Zámec-
ká zahrada v proměnách času. 
Návštěvníci tak zhlédnou uni-
kátní expozici, která představuje 
ostrovský Zámecký park v době, 
kdy byl nazýván ještě Zámeckou 
zahradou, které se říkalo osmý div 
světa. A není divu, byla překrásná! 
Po zhlédnutí expozice doporučuje-
me prohlídku parku. K procházce 
parkem si lze v infocentru vypůjčit 
tablet, který zprostředkuje nahléd-
nutí do zahrady pomocí virtuální 
či rozšířené reality. Zámecký park 
je totiž součástí projektu Znovu- 
oživené Krušnohoří, který má jako 
jednu ze zastávek právě několik za-
stavení v Zámeckém parku. Více na 
zivehory.cz.

IC Domu kultury Ostrov bude 
mít otevřeno od 13 do 19.30 hod. 
a nabídne návštěvníkům prohlíd-
ku prostor domu kultury. Na své 
si přijdou zájemci o architekturu, 
konkrétně socialistický realismus – 
zkr. sorela, kteří mohou obdivovat 
interiér i exteriér stavby, jež vznik-

Týden turistických informačních 
center ČR 24.–30. 10. 2022

la za pouhý jediný rok a je monu-
mentem celého Mírového náměs-
tí. Přijďte nás navštívit, turistická 
informační centra si prohlédnout, 
načerpat inspiraci k dalším zajíma-
vým výletům, procházkám ve měs-

tě či okolí nebo si zakoupit drobný 
suvenýr. Budeme se na Vás těšit!

Za obě infocentra Dita Poledníčková,
manažer cestovního ruchu,
Městský úřad Ostrov
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Co má v hlavě ředitel
Rosteme a zlepšujeme, abychom 
vám mohli přinášet nejlepší zážitky, 
rozvíjet vaše nápady a podporovat 
aktivity ve městě. Máme kolem sebe 
spoustu šikovných lidí a organiza-
cí, kteří nám pomáhají již dlouhou 
dobu, a přidávají se noví, kteří se 
nadšeně zapojují svými znalostmi 
a zdroji do rozvoje kultury a kreati-
vity v Ostrově a tím i v celém našem 
regionu. Jelikož jsme hrdí na naše 
partnery, rozhodli jsme se naši spo-
lupráci zoficiálnit. Uzavřeli jsme 

Slavný klavírista Igor Ardašev v Ostrově
Zažijte v domě kultury jedinečného 
českého virtuosa ve hře na klavír. 
Igor Ardašev patří k nejvýraznějším 
osobnostem střední generace evrop-
ských pianistů. Získal řadu ocenění 
na předních mezinárodních klavír-
ních soutěžích. Věnuje se sólovým 
recitálům, koncertům s orchestrem 
i komorní hře doma i v zahraničí. 
V roce 2019 mu byla udělena Cena 
města Brna za oblast hudby. 

Igor Ardašev hraje po celém svě-
tě a 3. listopadu bude hrát v České 
republice, právě u nás v Ostrově. 
Nenechte si ujít tento mimořádný 
klavírní recitál, kde bude Igor Ar-
dašev hrát na nově opravený klavír 
Scholze (dnes Petrof Pianos), který 

KINOTIP
Udělejte si radost a zajděte do kina. 
V měsíci říjnu si určitě nenechte 
ujít filmy SVĚTLONOC a VÁLEČ-
NICE. Oba filmy spojuje pozoru-
hodný příběh, který vás vtáhne do 
děje.

 
SVĚTLONOC, 7. října, 19.30 hod. 
a 8. října, 17.00 hod.

Třicátnice Šarlota se vrací do rod-
né vesnice hluboko ve slovenských 
horách. Před mnoha lety odsud za 
nejasných okolností utekla. Její ná-
vrat v místních vzbuzuje podezře-
ní, po celou dobu ji považovali za 
mrtvou. Bojí se, že svým příchodem 

společně s městem a první skupi-
nou partnerů memoranda o spo-
lupráci a vy začnete vídat stabilně 
jejich loga na informačních materiá- 
lech Domu kultury Ostrov. Těším 

se na přínosy, které nám všem tato 
spolupráce přinese, a jsem moc 
vděčný všem partnerům za jejich 
ochotu upevnit a rozvinout naše 
přátelství.

Za tým DKO 
Lukáš Lerch, ředitel

Igor Ardašev 
(Umělecká a reklamní agentura GLOBART)

probudí čarodějnici, která podle le-
gend straší v okolních lesích. 

 
VÁLEČNICE, 13. října, 17.00 hod. 
a 14. října, 19.30 hod.

Pozoruhodný příběh ryze ženské 
válečné jednotky, která v roce 1800 
chránila africké Dahomejské krá-
lovství neslýchanou zuřivou nemi-
losrdností. Film je inspirován sku-
tečnými událostmi.

Přehled filmových novinek, které 
promítáme, najdete na našem webu 
v rubrice kino. Pokud vás některý 
film zaujme, můžete si tam koupit 
vstupenku. Pokud byste chtěli být 
v obraze a mít přehled o akcích, kte-
ré pořádáme, přihlaste se na webu 

do našeho newsletteru a budeme 
Vám zasílat novinky přímo na e-mail.

 
Za tým DKO Martina Novotná

Válečnice (archiv distributora)

letos oslaví 100 let od své výroby. 
Zažijte ten moment, kdy slavný kla-
vírista vdechne život hudebnímu 
nástroji, který byl znovuzrozen po 
mnoha letech chátrání.

Vstupenky zakoupíte v předpro-
dejích Domu kultury Ostrov, dopo-
ručujeme náš web > dk-ostrov.cz, 
kde si v rubrice koncerty lehce na-
jdete ten, který vás zajímá, a kliknu-
tím na nákupní vozík uskutečníte 
nákup. Pokud byste chtěli být v ob-
raze a mít přehled o akcích, které 
pořádáme, přihlaste se na webu do 
našeho newsletteru a budeme vám 
zasílat novinky přímo na e-mail.

Za tým DKO Martina Novotná



Datum  Akce Čas a místo konání Na co se můžete těšit Pořádá

1.–31. 10. 22
SE ZRAKOVOU VADOU 
ZA OBJEKTIVEM

Městská knihovna Ostrov Prodejní výstava fotografií ad.

1.–2. 10. 22 Výstava SEXIES! Galerie Letohrádek Ostrov Výstava z české figurální tvorby 
60. a 70. let.

Letohrádek Ostrov, 
pobočka GUKV

1.–2. 10. 22 Výstava NĚCO MEZI Galerie Letohrádek Ostrov Výstava studentských prací 
projektu CerDee

Letohrádek Ostrov, 
pobočka GUKV

1.–31. 10. 22 PTAČÍ PŘÍBĚHY Městská knihovna Ostrov Výstava obrazů a objektů výtvarníků 
Pavla Vítka a Petra Vaculíka

sobota 
1. 10. 22 PTAČÍ PŘÍBĚHY - vernisáž 17.00, Městská knihovna Ostrov Vernisáž výstavy obrazů a objektů 

výtvarníků Pavla Vítka a Petra Vaculíka

pondělí 
3. 10. 22

TRÉNINK PAMĚTI 
PRO SENIORY

10.00, Městská knihovna Ostrov Kurz trénování paměti na téma boje 
proti stárnutí; lektor: Aleš Procházka

pondělí 
3. 10. 22

TANEČNÍ PODVEČER 
PRO SENIORY

17.00–20.00 hod., 
Dům kultury Ostrov

KV Band, Jitka Vrbová

středa 
5. 10. 22 KARETNÍ PODVEČER 16.00, Městská knihovna Ostrov Přijďte k nám, společně si zahrajeme. 

středa 
5. 10. 22

ŠTĚPÁNKA FROUSOVÁ 
VARIACE

17.30, Stará radnice Vernisáž výstavy 

5.–30. 10. 22
ŠTĚPÁNKA FROUSOVÁ 
VARIACE

Út–Pá 13.00–17.00, So–Ne 
10.00–17.00, Stará radnice

Výstava doplněná menšími plastikami 
z vlastní tvorby. 

čtvrtek 
6. 10. 22

RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ 
PRO DOSPĚLÉ 

15.30, Městská knihovna Ostrov Antistresové omalovánky

čtvrtek 6. 
10. 22 DESKOVÉ HRY PRO DOSPĚLÉ 17.00, Městská knihovna Ostrov Přijďte k nám, společně si zahrajeme. 

čtvrtek 
6. 10. 22 JAN ŽIŽKA 17:00, Dům kultury Ostrov Česko, životopisný/historický/akční, 

od 15 let 

čtvrtek 
6. 10. 22 BUKO 19.30, Dům kultury Ostrov Česko, komedie/drama

pátek 
7. 10. 22 BUKO 17.00, Dům kultury Ostrov Česko, komedie/drama

pátek 
7. 10. 22 SVĚTLONOC 19.30, Dům kultury Ostrov Slovensko, drama/horor/mysteriózní, 

titulky, od 15 let

pátek 
7. 10. 22 SVATÁ HLAVA 18.00, Stará radnice Psychotickou novelu uvádí divadelní 

soubor MY, Plzeň.

sobota 
8. 10. 22 SVĚTLONOC 17.00, Dům kultury Ostrov Slovensko, drama/horor/mysteriózní, 

titulky, od 15 let

sobota 
8. 10. 22 JAN ŽIŽKA 19.30, Dům kultury Ostrov Česko, životopisný/historický/akční, 

od 15 let 

sobota 
8. 10. 22 HM 20.00, Jakoby kavárna Skupina čtyř univerzálních 

multiinstrumentalistů a zpěváků

pondělí 
10. 10. 22

TRÉNINK PAMĚTI 
PRO SENIORY

10.00, Městská knihovna Ostrov Kurz trénování paměti na téma boje  
proti stárnutí; lektor: Aleš Procházka

pondělí 
10. 10. 22 EMOČNÍ INTELIGENCE 17.00, Městská knihovna Ostrov Přednáška

úterý 
11. 10. 22 SIRÉNY NA CESTÁCH 19.30 Dům kultury Ostrov Zábavná talk show: Sandry POGODOVÉ, 

Jitky ASTEROVÉ a Lindy FINKOVÉ

středa 
12. 10. 22 BÍLÁ PASTELKA 13.00, Městská knihovna Ostrov Prezentace kompenzačních pomůcek

čtvrtek 
13. 10. 22 BLÍZKÁ SETKÁNÍ 17.00, Městská knihovna Ostrov Přednáška fotografa Petra Slavíka

čtvrtek 
13. 10. 22 DESKOVÉ HRY PRO DOSPĚLÉ 17.00, Městská knihovna Ostrov Přijďte k nám, společně si zahrajeme. 

čtvrtek 
13. 10. 22 VÁLEČNICE 17.00, Dům kultury Ostrov USA/Kanada, akční/drama/historický, 

titulky, od 12 let

čtvrtek 
13. 10. 22 ÚSMĚV 19.30, Dům kultury Ostrov USA, horor, titulky, od 15 let

pátek 
14. 10. 22 OSTROVSKÉ TRHY 10.00–17.00, Mírové náměstí Stánkový prodej

pátek 
14. 10. 22 NETRADIČNÍ PŘÁNÍ 10.00, Městská knihovna Ostrov Výroba netradičních přání z papíru; 

lektorka: Emilie Jenčíková

pátek 
14. 10. 22 ÚSMĚV 17.00, Dům kultury Ostrov USA, horor, titulky, od 15 let

pátek 
14. 10. 22 VÁLEČNICE 19.30, Dům kultury Ostrov USA/Kanada, akční/drama/historický, 

titulky, od 12 let

sobota 
15. 10. 22 AKVAREL PRO ZAČÁTEČNÍKY 9.00–12.00, Stará radnice Výtvarný ateliér se Štěpánkou Frousovou. 

Přihlášky do 8. 10. zakoupením vstupenky

sobota 
15. 10. 22 ŠTÍSTKO A POUPĚNKA 15.00, Dům kultury Ostrov Zábavná show pro děti – Bylo nebylo

OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK ŘÍJEN 202212
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Datum  Akce Čas a místo konání Na co se můžete těšit Pořádá

sobota 
15. 10. 22 AIDA MUJAĆIC 20.00, Jakoby kavárna Bosenská zpěvačka a pianistka

pondělí 
17. 10. 22

TRÉNINK PAMĚTI 
PRO SENIORY

10.00, Městská knihovna Ostrov Kurz trénování paměti na téma boje 
proti stárnutí; lektor: Aleš Procházka

úterý 
18. 10. 22 SENIOR NENÍ AGRESOR 10.00, Městská knihovna Ostrov Beseda na téma platných dopravních předpisů; 

lektoři: Blanka Savincová a Bohumil Oslík
Sdružení Krušné 
hory - západ

středa 
19. 10. 22

KOUZLO STARÉHO OSTROVA, 
KOUZLO STARÝCH POHLEDNIC

17.00, Městská knihovna Ostrov
Do časů dávno minulých nás snadno přenesou 
kouzelné lístky, malé papírové kartičky, které 
pošťák nosil v kožené brašně. Přednáší: Josef Macke

čtvrtek 
20. 10. 22

KRITICKÉ MYŠLENÍ A MEDIÁLNÍ 
GRAMOTNOST

17.00, Městská knihovna Ostrov
Jaká správně vyhodnocovat informace? Jak poznat 
manipulaci a nepravdy ve veřejném prostoru.

čtvrtek 
20. 10. 22 LOVCI NOCI 17.00, Městská knihovna Ostrov Přijďte si zahrát kultovní fantasy deskovou 

hru Lovci noci.

čtvrtek 
20. 10. 22 WEBSTEROVI VE FILMU 17.00, Dům kultury Ostrov Česko / Slovensko, animovaný

čtvrtek 
20. 10. 22 ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU 19.30, Dům kultury Ostrov Česko, komedie, od 12 let

pátek 
21. 10. 22 RETRO LAN PARTY, vol. 2 15.00, Městská knihovna Ostrov LAN Party (hraní po síti) zaměřená 

na starší hry z období kolem roku 2000

pátek 
21. 10. 22 WEBSTEROVI VE FILMU 17.00, Dům kultury Ostrov Česko/Slovensko, animovaný

pátek 
21. 10. 22

SÁM A OD SRDCE
FRANTIŠEK NEDVĚD ML.

17.00, Městská knihovna Ostrov Sólový koncert folkového a country 
zpěváka Františka Nedvěda ml.

pátek 
21. 10. 22 BLACK ADAM 19.30, Dům kultury Ostrov USA, akční/sci-fi, titulky, od 15 let

sobota 
22. 10. 22 OSTROVSKÝ SWAP 6

12.30–15.00, 
Dům kultury Ostrov

Příjem věcí v pátek 21. října od 17.00 do 19.00 hodin 
a v sobotu 22. října od 9.30 do 11.30 hodin Eliška Failová

sobota 
22. 10. 22

KURZ CRANIO-SACRÁLNÍ  
TERAPIE

22. října, 9.00–18.00, 23. října, 
9.00–16.00, Stará radnice

Mgr. Jana Hašplová. Vezměte si s sebou prostě- 
radlo, pohodlné oblečení a poznámkový blok. 

sobota 
22. 10. 22 BLACK ADAM 17.00, Dům kultury Ostrov USA, akční/sci-fi, titulky, od 15 let

sobota 
22. 10. 22 ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU 19.30, Dům kultury Ostrov Česko, komedie, od 12 let

pondělí 
24. 10. 22 TRÉNINK PAMĚTI PRO SENIORY 10.00, Městská knihovna Ostrov Kurz trénování paměti na téma boje proti 

stárnutí; lektor: Aleš Procházka

úterý 
25. 10. 22 HVĚZDNÉ KORÁLKOVÁNÍ 17.00–20.00, Stará radnice Kurz Míly Čanigové zaměřený na vánoční 

ozdoby tvořené technikou korálkování 

středa 
26. 10. 22

STARÁ A ZNOVUOBJEVENÁ 
ŘEMESLA

13.00–17.00, 
Stará radnice – galerie Podhoubí

Pravidelné setkání pokračovatelů starých 
krušnohorských řemesel

čtvrtek 
27. 10. 22 POVÍDÁNÍ S BYLINKÁŘKOU 17.00, Městská knihovna Ostrov Povídání o bylinkách a jejich vlivu na zdraví 

s Kateřinou Bílkovou

čtvrtek 
27. 10. 22 PRINC MAMÁNEK 17.00, Dům kultury Ostrov Česko, pohádka

čtvrtek 
27. 10. 22

V MECHU – TVOŘIVÁ DÍLNA 
NEJEN PRO DĚTI

9.00–12.00, 
Stará radnice – galerie Podhoubí

Výtvarný ateliér nejen pro děti od 6 let. Přihlášky 
do 20. 10. v galerii nebo na podhoubi@dk-ostrov.cz. 

čtvrtek 
27. 10. 22 LOVCI NOCI 17.00, Městská knihovna Ostrov Přijďte si zahrát kultovní fantasy deskovou 

hru Lovci noci.

čtvrtek 
27. 10. 22 ĎÁBLOVA KOŘIST 19.30, Dům kultury Ostrov USA, horor/thriller, titulky, od 15 let

pátek 
28. 10. 22 PRINC MAMÁNEK 17.00, Dům kultury Ostrov Česko, pohádka

pátek 
28. 10. 22

ADAM ONDRA: 
POSUNOUT HRANICE

19.30, Dům kultury Ostrov Česko/Itálie, dokumentární

pátek 
28. 10. 22 MÁ VLAST – KSO

18.00, 
klášterní kostel Zv. Panny Marie

Karlovarský symfonický orchestr uvede cyklus 
šesti symfonických básní Bedřicha Smetany.

pátek 
28. 10. 22 ZAVĚŠENÝ KAFE 20:00, Jakoby kavárna „Akustický folk-rock s prvky amerického 

i českého country“ 

sobota 
29. 10. 22 MAJDA A KUBA NA CESTÁCH 15.00, Dům kultury Ostrov Hudební divadelní pohádka

sobota 
29. 10. 22

ADAM ONDRA: 
POSUNOUT HRANICE

17.00, Dům kultury Ostrov Česko/Itálie, dokumentární

sobota 
29. 10. 22 ĎÁBLOVA KOŘIST 19.30, Dům kultury Ostrov USA, horor/thriller, titulky, od 15 let

sobota 
29. 10. 22 STRAKŮV POJÍZDNÝ CIRKUS 20:00, Jakoby kavárna Volné společenství improvizujících hudebníků 

zahrají k němému filmu.

pondělí 
31. 10. 22 TRÉNINK PAMĚTI PRO SENIORY 10.00, Městská knihovna Ostrov Kurz trénování paměti na téma boje proti 

stárnutí; lektor: Aleš Procházka
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A Oblíbený Taneční podvečer je zpátky
Rádi tančíte? Máte rádi živou hudbu a českou zpěvačku Ji-
tku Vrbovou? Pak nesmíte chybět na Tanečním podvečeru 
pro seniory, který se uskuteční 3. října ve společenském 
sále v domě kultury. K tanci a poslechu zahraje KV Band. 
Jako host vystoupí Jitka Vrbová. Kdyby si hned někdo ne-
mohl vzpomenout, kdo je Jitka Vrbová, tak vězte, že to je 
česká zpěvačka, která je známá především jako výrazná 
představitelka žánru trampské a country hudby, věnuje 
se ale i jazzu a swingu. Vstupné ani tentokrát neplatíte. 
Bude to příjemný podvečer plný zábavy, tak se zastavte.

Akce Domu kultury Ostrov najdete na našem webu > 
dk-ostrov.cz, kulturní program do ruky si můžete vyzved-
nout v infocentrech města Ostrov nebo v recepcích Staré 
radnice / galerie Podhoubí a klášterního areálu.

Za tým DKO Martina Novotná Jitka Vrbová (archiv)

Majda a Kuba

VEZMĚTE DĚTI DO DIVADLA
S příchodem sychravého počasí je čas vrátit se někam, 
kde vaše děti vítr neofoukne, kde budou mezi svými vrs-
tevníky, budou se bavit a při tom i nevědomky vzdělávat. 

V říjnu máme takové pořady dva:

Štístko a Poupěnka provedou vaše děti fantastickým 
světem pohádek v představení Bylo nebylo. Zpívat i tan-
čit je dovoleno, i přestože se akce uskuteční v divadel-
ním sále domu kultury. Štístko a Poupěnka s tím počíta-
jí. Show se uskuteční 15. října od 15 hodin. Představení 
doporučujeme pro děti od 2 let. 

Majda a Kuba na cestách je hudební divadelní pohádka 
o klukovi, který se vydal na cestu po ostrovech, aby zažil 
dobrodružství, zjistil, jak se tam žije, a poznal spoustu 
nových kamarádů. Divadlo pro děti bude opět v kinoka-
várně domu kultury 29. října od 15 hodin.

Pořady pro vaše děti můžete sledovat na našem webu 
> dk-ostrov.cz, kde si je můžete i koupit.

Za tým DKO Martina Novotná

Inzerce

Letní Příměstské tábory pořádané MAS Krušné hory, o. p. s.
V areálu Nemocnice Ostrov se již třetím rokem po dobu letních prázdnin uskutečnily Příměstské tábory, 
jejichž pořadatelem byla MAS Krušné hory a kterých se v sedmi turnusech zúčastnilo 85 dětí z Jáchymova, 
Ostrova a přilehlého okolí ve věku od 6 do 14 let. Program na jednotlivé turnusy byl velmi pestrý a bohatý, 
zahrnoval výlety po blízkém okolí, sportovní vyžití pro malé i velké a návštěvy koupaliště v Ostrově a na 
Rolavě. Děti se setkaly s hasiči, navštívily Eko centrum, ZOO Chomutov se Safari expresem, botanickou 
zahradu v Bečově, Zábavní centrum Kadaň, Horní Hrad, jáchymovskou štolu, rozhlednu Dianu a Motýlí 
dům, užívaly si na lanovém centru, bowlingu a Jamp aréně, zapotily se v laser game, zajezdily si na hor-
ských kárách a zahrály si disc golf. Dle ohlasů rodičů si děti společný čas užily a vznikla nová kamarádství.

Realizace tábora proběhla v rámci dotace z Operačního programu Zaměstnanost, reg. č. projektu CZ.
03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015750, ve spolupráci s organizací Nemocnice Ostrov  s. r. o. Poděkování patří 
partnerovy Nemocnice Ostrov s. r. o. a vedoucím táborů Adéle Kučové, Zdeňce Schösserová, Veronice 
Šmejkalové, Karině Nguyenové, Markétě Sinkulové Moravcové, Dominice Bartákové, Lukáši Palackému 
a Janu Klausovi.

Příměstské tábory budou připravovány i  v  následném roce po dobu jarních a  letních prázdnin. Pro 
aktuální informace sledujte webové stránky na mas-primestsketabory.cz.

Daniel Benda, manažer MAS Krušné hory, o. p. s.
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NA OSOBNÍ ROZVOJ NENÍ NIKDY POZDĚ
Osobní rozvoj neboli sebezdokonalování vás rozvíjí, 
usnadňuje život a zvyšuje jeho kvalitu. Rozvíjet se a růst 
můžete kdykoliv, a navíc se u toho můžete bavit a cítit 
šťastní.

Náš tým v domě kultury osobní rozvoj podporuje 
a žádný věk není překážkou. Na měsíc říjen jsme toho 
pro vás připravili opravdu mnoho, už se brzy stmívá, 
a je tedy ideální čas na indoorové aktivity.

AKVAREL PRO ZAČÁTEČNÍKY
15. října, 9.00–12.00 hod., Stará radnice Ostrov

Výtvarný ateliér se Štěpánkou Frousovou, autorkou ak-
tuální výstavy „Variace“ na půdě Staré radnice. Materiál 
v ceně kurzu. Ateliér proběhne při minimálním počtu 
6 přihlášených účastníků. Maximální kapacita 10 osob. 
Přihlášky nejpozději do 8. 10. zakoupením online vstu-
penky na webu DKO. Cena kurzu: 550 Kč

 
KURZ CRANIO-SACRÁLNÍ TERAPIE
22. října, 9.00–18.00 hod., 23. října, 9.00–16.00 hod., 
Stará radnice Ostrov

Praktická výuka cranio-sacrální terapie. Metoda je vhod-
ná pro všechny druhy nerovnováh organismu a nemo-
cí. Pomáhá zklidnit, má vliv na dobrý spánek, trávení, 
posiluje imunitu, stabilizuje psychiku, navrací duševní 
rovnováhu po operacích, ztrátě blízkého člověka apod. 
Výuka nás seznámí s účinností této terapie, přidáme 
i informace z aromaterapie. Kurzem provede absol-
ventka mezinárodní školy IAIM a školy aromaterapie, 
autorka knihy Masáže dětí a kojenců Mgr. Jana Hašplo-
vá. Vezměte si s sebou prostěradlo, pohodlné oblečení 

a poznámkový blok. V pátek 21. 10. je možné domluvit 
individuální terapii od 10 do 17 hod. na tel. 605 814 834. 
Cena kurzu: 2 500 Kč 

 
HVĚZDNÉ KORÁLKOVÁNÍ
25. října, 17.00–20.00, Stará radnice Ostrov

První ze série kurzů Míly Čanigové pro začátečníky, za-
měřených na vánoční ozdoby tvořené tradiční řemesl-
nou technikou korálkování. V prvním z nich si přijďte 
vyrobit krásné korálkové hvězdičky a vločky jako deko-
race na stromeček nebo jako malý dárek pro vaše blízké. 
Cena kurzu: 550 Kč

V MECHU – TVOŘIVÁ DÍLNA NEJEN PRO DĚTI 
27. října, 9.00–12.00 hod., galerie Podhoubí

Prázdninový výtvarný ateliér nejen pro děti od 6 let. Tvo-
řit budeme z recyklovaného materiálu. Přinést si tak mů-
žete cokoliv, co doma najdete – použitý karton, kousky 
látek, starých novin, vlny nebo staré knoflíky. Pokud je 
doma nenajdete, nic se neděje! Materiál pro vás připra-
víme. Přihlášky přineste nejpozději do 20. 10. do galerie 
nebo pošlete na e-mail: podhoubi@dk-ostrov.cz. 

 Vstupenky zakoupíte v předprodejích Domu kultu-
ry Ostrov, doporučujeme náš web > dk-ostrov.cz, kde si 
v rubrice osobní rozvoj lehce najdete ten, který vás za-
jímá, a kliknutím na nákupní vozík uskutečníte nákup. 
Pokud byste chtěli být v obraze a mít přehled o akcích, 
které pořádáme, přihlaste se na webu do našeho news-
letteru a budeme vám zasílat novinky přímo na e-mail.

Za tým DKO Martina Novotná

K
U

L
T

U
R

A

Inzerce

Projekt – Adaptační skupiny v území ORP Ostrov, 
ev. č. 0246/14/UKR_AS/2022, realizátor: MAS Krušné hory, o. p. s.

V únoru tohoto roku nastala situace na Ukrajině, kterou si nikdo z nás ne-
uměl představit. Vlna solidarity mezi občany byla obrovská a  reagovala 
i  ministerstva. Z  MŠMT ČR jsme získali dotaci na pořádání ADAPTAČ-
NÍCH SKUPIN pro děti cizinců migrujících z Ukrajiny 2022. Oslovili jsme 
města a obce v ORP Ostrov a požádali je o finanční příspěvek na zabezpe-

čení chodu adaptačních skupin (AS) o těchto letních prázdninách. Tímto děkujeme za 
vstřícnost městu Ostrov, které pomohlo financovat dopravu a provozní náklady, ale 
i zajistilo možnost realizovat AS v MDDM Ostrov. Děkujeme také za finanční pomoc 
městu Jáchymov a Pernink. 

4. července v prostorách MDDM Ostrov, které nám také velmi pomohlo při realizaci, 
jsme zahájili první turnus adaptační skupiny pro děti z  Ukrajiny s  výukou českého 
jazyka, adaptací a socializací na nové prostředí a přípravou na nástup do českých škol. 
O zhruba 20členné skupinky dětí ve věku 6–15 let se staraly dvě vedoucí – p. L. Ha-
zová a N. Rohalska. Do konce letních prázdnin prošlo AS 60 dětí z celého okolí, např. 
z Potůčků, Božího Daru, Perninku, Horní Blatné, Jáchymova, Karlových Varů a Ostrova.

Chceme tímto vyjádřit vděčnost všem, kdo se na přípravě a pořádání AS podílel, 
a že jsme tak mohli zajistit úspěšnost nejen tohoto projektu, ale také pomoci dětem 
a ve výsledku i jejich rodinám, které se do této nezáviděníhodné situace dostaly.

Bc. Monika Vrchotická, manažer projektu

Ve spolupráci s Domem kultury v Ostrově pořádáme oblíbenou Podzimní dětskou burzu 
–  vše pro děti od 0 do 12 let (oblečení, hračky, kočárky, autosedačky apod.). 

Prodej bude V SOBOTU 15. ŘÍJNA 2022 OD 10 DO 16 HODIN v prvním patře DK. 
Číslo prodávajícího a další informace obdržíte na e-mailu detskaburza@centrum.cz. Za tým burzy se na Vás těší Dáša Machková.
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MUZIKANTSKÉ POZDNÍ ODPOLEDNE 2022 
aneb Vzpomínání na odešlé kamarády
Další ročník ojedinělé hudební akce nazvané MUZI-
KANTSKÉ POZDNÍ ODPOLEDNE se i letos konal 
v prostorách restaurace Atlantis v Ostrově. Máme za to, 
že tato akce nabývá na prestiži. Každoročně se těší více 
a více příchozím návštěvníkům, a ani letos tomu nebylo 
jinak. Akce má hlavní motto, a to vzpomínku na odešlé 
kamarády muzikanty bez rozdílu žánrů, kteří již rozdá-
vají radost na obláčcích. Letos jste se mohli těšit na ta-
kové kapely a písničkáře, jakými byli: Milan KUČERA 
a hosté, STARÉ PUŠKY, BANKROT a pořádající kape-

la 4R. O závěr a pomyslnou třešničku na tomto skvělém 
dni se postarala kapela LAZARETH Oldies Rock. Chce-
me touto cestou poděkovat městu Ostrov, bez kterého 
by nebylo možné tuto akci organizovat, a rovněž i maji-
teli restaurace Atlantis za poskytnuté zázemí. Děkujeme 
i všem příchozím, protože bez Vás by to prostě nebylo 
ono. Zachovejte nám přízeň a těšíme se na další ročníky 
tohoto oblíbeného muzikantského setkání. 

Za pořadatele – kapela 4R Ostrov 

BEATOVÉ LETOKRUHY 2022 SE OPĚT PODAŘILY

I přes nevlídné počasí si k nám našlo cestu nespočetně li-
diček, což dokazuje, že tato akce je velice žádanou. Letos 
byla plejáda muzikantů a kapel opravdu velmi pestrá. 
Představili se – DRUMBAND (Ostrov), JÁRA JA-
NECKÝ (Ostrov), HOZZYHO SBOR (Ostrov), URIAH 
HEEP revival (K. Vary), KAREL KAHOVEC s kapelou 
GEORGE & BEATOVENS, HALFORD revival (Praha).

Pevně věříme, že všichni muzikanti nyní vezmou tuto 
mou troufalost s pokorou a nikoho tím neurazím, když 
ještě napíšu, že pomyslnou třešničkou na dortu tohoto 
bezvadného dne bylo vystoupení Karla Kahovce a jeho 
kapely George & Beatovens, kteří nás vrátili do let minu-

lého století a opět nám live připomněli krásné písničky 
Petra Nováka, Country beatu a jiných…  

Rádi bychom tímto ještě jednou poděkovali všem 
sponzorům. Společnost Beatových letokruhů má v plá-
nu 19. srpna 2023 uspořádat další pokračování.         

Za pořadatele – Společnost Beatových letokruhů

Rádi bychom se ještě jednou vrátili do data 
20. srpna 2022, kdy se konalo pokračování 
Beatových letokruhů v Zámeckém parku 
v Ostrově.



17WWW.OSTROVSKYMESICNIK.CZ

IN
F

O
R

M
A

C
E

Ptačí příběhy – výstava objektů a obrazů

Kovářské dílo Petra Vaculíka v sobě 
zahrnuje kombinace rozmanitých 
materiálů, nejčastěji kovu se dře-
vem či kamenem. Tyto čistě pří-
rodní fragmenty doplňují syrovost 
železa a podporují tak vzájemnou 
blízkost těchto materiálů a svůj 
starobylý původ. Petra zajímají ele-
mentární přírodní procesy a cykly, 
zejména pro svou propojenost s li-

nií předchozích generací a lidského 
rodu vůbec. Kýžená sounáležitost 
a návaznost na tuto přírodní při-
rozenou moudrost a původnost se 
prolínají celou jeho tvorbou, v níž 
zaznívá pokora a úcta k těmto sku-
tečnostem. 

Práce Pavla Vítka jsou převážně 
olejomalby, ale vystavené jsou i ob-
jekty z kovu, dřeva a linoryty. Výtvar-

TÝDEN KNIHOVEN NABÍDNE I AMNESTII NA UPOMÍNKY
Od 3. do 9. 10. se koná každoroční 
akce na podporu knihoven, knih 
a čtenářské gramotnosti – TÝDEN 
KNIHOVEN. I naše knihovna se za-
pojuje do oslav čtenářství a snažíme 
se nalákat návštěvníky do našich 
krásných zámeckých prostor. TÝ-
DEN KNIHOVEN navíc prodlužuje-
me na celý měsíc. Kromě přednášek, 
kurzů, výstav a dalších akcí vychází-
me vstříc i knižním hříšníkům for-
mou AMNESTIE NA UPOMÍNKY. 
Ta platí pro čtenáře, kteří již mají 
třetí a vyšší upomínku. V průběhu 
celého měsíce budou poplatky za 
upomínky prominuty, pokud budou 
knihy či jiné dokumenty vráceny.

A cože vás to vlastně v říjnu čeká? 
Tak třeba vernisáž výstavy PTAČÍ 
PŘÍBĚHY, pravidelné tréninky pa-
měti, přednášky o EMOČNÍ INTE-
LIGENCI či BLÍZKÁ SETKÁNÍ se 
suchozemskými predátory. V rámci 
sbírky Bílá pastelka si můžete přijít 
vyzkoušet kompenzační pomůcky, 
které vám pomohou přiblížit, jak 
vnímá okolní svět člověk se zhorše-
ným zrakem. Velmi zajímavé bude 
také povídání na téma KRITICKÉ 
MYŠLENÍ A MEDIÁLNÍ GRAMOT-
NOST, na kterém si ukážeme, jaká 
úskalí nás čekají při vyhodnoce-

ní informací, od psychologických 
a společenských omezení, nových 
formátů na internetu až po cílené 
manipulace a nepravdy ve veřejném 
prostoru. Pro milovníky našeho měs-
ta a historie bude jistě lákavé poví-
dání o staré podobě našeho města 
a sbírce starých pohlednic. Milovní-
ky folku a country jistě potěší kon-
cert Františka Nedvěda mladšího. 
Máte-li zájem o některou z našich 
akcí, rezervujte si, prosím, vstupen-
ku – telefonicky, e-mailem, osobně, 
ale také on-line na našich webových 
stránkách, přímo u vybrané akce. 

Sledujte naše webové stránky a so-
ciální sítě. Ve čtvrtek 29. 10. bude 
knihovna zavřena.

Těšíme se na vaši návštěvu
kolektiv MK Ostrov

Výstava obrazů a objektů výtvarníků Pavla Vítka a Petra 
Vaculíka v Oranžerii Václava Havla v Městské knihovně 
Ostrov 1. 10. – 30. 10. 2022. Díla jsou částečně spojena 
se sbírkou básní „Ptačí král a jiné básně“ od Pavla Vítka. 
Podobné ladění výtvarné práce obou autorů dokresluje 
temnější náladu poezie, která popisuje odvrácenou tvář 
života, kterou lidé záměrně vytěsňují ze svých světů.

né vidění je pochopitelně provázané 
s jeho poezií. Existenciální úzkost, 
drsný pohled na přírodu a její chod 
se mísí s personifikací člověka a spo-
lečenství, které těžko přijímá jina-
kost, a jedinec se potýká s odmítnu-
tím a izolací. Přesto je jak v poezii, 
tak v dílech patrná touha jedince 
přežít, dokázat postavit se osudu 
a nabýt nebývalé síly a odvahy.

Oba autory spojuje práce se dře-
vem a kovem. Kovářství zvlášť je 
pro oba takřka magickým úkonem; 
jakési archetypální propojení se 
zemí a schopnostmi předků. Umě-
lecký proces pak připomíná komu-
nikaci s podvědomím a „rozpomí-
náním se“ na dávno zapomenuté 
nebo ztracené vidění světa. 

Jana Skúrová, 
Městská knihovna Ostrov
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Prvních pár týdnů nového školního roku máme úspěš-
ně za sebou a ve světě první vlaštovky. Protože škola 
dlouhodobě podporuje své studenty nejen v odborném 
vzdělávání, ale i jazykové přípravě, postoupila letos 
o krok dál a své studenty začala vysílat na krátkodobé 
i dlouhodobé stáže do zahraničí. Aktuálně dva studenti 
přerušují na rok studium na své alma mater, aby nastou-
pili do bavorských škol – jeden do partnerské školy FOS 
Forchheim a druhý na Realschule Wunsiedel. Jedna stu-
dentka využila možnosti absolvovat krátkodobý pobyt 
a v německé škole stráví 14 dní. Studenti jsou ubyto-
váni v hostitelských rodinách a díky projektu „Bavor-
sko-český výměnný školní rok EUREGIA EGRENSIS“ 
a spolupráci s agenturou Euregio Egrensis mají veškeré 
náklady spojené se studiem a pobytem hrazeny, rodiče 
zajišťují pouze kapesné.

Zkrátka nepřijdou ani angličtináři. Již v loňském 
školním roce škola zareagovala na možnost podat žá-
dost v rámci projektu Erasmus+ a byla úspěšná. Byl jí 
na dobu od 1. září 2022 do 30. listopadu 2023 přiznán 
grant, který bude realizován ve čtyřech různých mobi-
litách. Nejzajímavější pro studenty je možnost čtrnác-
tidenní praxe v Irsku, kam by mělo vyjet 15 studentů  
3. ročníků napříč studovanými obory. Další mobilitou 
je tříměsíční stáž pro absolventy SPŠ a v neposlední 

řadě i zvyšování kompetencí pedagogů formou stínová-
ní výuky a metodických jazykových kurzů.

Do Finska se vydala v rámci implementace Krajské-
ho akčního plánu 2 prozkoumávat školský systém prv-
ní skupina učitelů. Do konce listopadu 2022 navštíví 
skandinávské odborné školy a lycea 21 vyučujících SPŠ 
Ostrov. Rozděleni jsou do čtyř skupin, které se postup-
ně střídají. Zúčastnění pedagogové v průběhu pěti dnů 
pobudou ve skandinávských školách 30 hodin, kdy se 
budou seznamovat s vyhlášeným finským školským 
systémem. Nejvíce času stráví přímo ve třídách tzv. stí-
nováním, aby se inspirovali a okoukali metody, které 
finské školství vynesly na špici evropské vzdělanosti. 
Skupiny zavítají do různých měst, takže budou moci 
vzájemně své zkušenosti a postřehy srovnávat a násled-
ně přenést do své vlastní výuky.

Zahraniční pobyty jistě povedou ke zkvalitnění 
a zpestření výuky na škole a studentům umožní získat 
zkušenosti a dovednosti, které umožní jejich profesní 
růst a které zvýší jejich šance na trhu práce. Pobyt v za-
hraničí, kontakt s jinou kulturou, zvyky, fungováním 
škol, institucí i firem je nenahraditelný a nepřenosný.

Lenka Bardová, 
SPŠ Ostrov
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Nový sál ZUŠ 
je prostě potřeba
Máme za sebou další volby, po kterých budeme mu-
set před novými zastupiteli a zastupitelkami obhajovat 
naše potřeby nebo i naši existenci. Protože se škola 
stala nejen cílem předvolebních slibů, ale i kontroverzí 
(a obojí je dobře, vždyť kolik stran si na školství vůbec 
nevzpomnělo), tak není od věci si tady pro všechny 
případy všechno vypsat. 

Diskutovaným tématem před volbami byla přede-
vším stavba nového sálu pro ZUŠ. Stavba nového sálu 
pro ZUŠ je spojená s výstavbou přístavby, která by 
měla pojmout i třídy tanečního a literárního oboru, je-
jichž některé třídy momentálně sídlí v areálu MŠ v Ma-
sarykově ulici, v budovách, které pomalu dosluhují 
a z různých důvodů není možná jejich rekonstrukce 
nebo zateplení. Zjednoduší se tím samozřejmě i logis-
tika učitelů, kteří budou mít na jednom místě učebnu 
i sborovnu, ale i logistika dětí a rodičů, protože odpad-
ne vysvětlování, ve které třídě a které budově má dítě 
ten který den/týden vyučování, ale to je samozřejmě 
už jen otázka pohodlí. 

Dobře, řeknete si, nové třídy, ale proč hned i nový 
sál, vždyť to bude stát peníze a je tu přece dům kul-

tury. Dům kultury přes některé své nesporné kvality 
(kapacita) bohužel nesplňuje požadavky na moderní 
a výukový prostor. Především proto, že je to prostor, 
který musí myslet na svou produkci a svůj vlastní 
provoz, a nemůže tak být k dispozici pedagogickým 
účelům, jakými jsou zkoušky v prostoru, práce s diva-
delním svícením, příchody a odchody na scénu a ze 
scény. Při domlouvání termínů s DK se učitel stává 
trochu rukojmím programu DK, ve kterém probíhá 
kino a mnoho dalších akcí. Jednoduše žák*žákyně pak 
nemůže mít zkoušku v době, kdy má mít výuku, ale 
má zkoušku tehdy, kdy se v DK nic jiného neděje. Do-
poledne (žák*žákyně musí tím pádem být uvolněn ze 
školy)  nebo třeba v úterý (kdy má sice jiné kroužky 
nebo vyučování, ale ty musí oželet). Sály DK navíc ne-
vyhovují všem požadavkům pro veřejná vystoupení. 
Typicky divadelní sál je úžasný pro velká vystoupení, 
jakým je např. Adventní koncert, ale už méně se hodí 
pro menší vystoupení, například mladších nebo méně 
zkušených žáků, popřípadě intimnější vystoupení, pro 
která je tento prostor prostě obří. Nový sál ZUŠ nemá 
suplovat prostory DK, má být možností pro prezen-
taci žáků, kteří se na velké jeviště necítí nebo na něj 
zatím nemají. Jenže mají mít možnost, mají dostat 
šanci někde vyrůst a takové místo by mělo být důstoj-
né a bezpečné a mělo by mít parametry koncertního/
divadelního sálu. Základní umělecké školy jinde v kraji 
už tuto možnost mají a je skvělé vidět, jak ji využívají. 
I my bychom rádi využívali důstojného prostoru k pre-
zentaci práce našich žáků*žákyň. Ideálně tak bude ne-
jen vzrůstat kvalita výsledků naší práce, ale i množství 
kulturních akcí ve městě.

Ondřej Šulc Králová

Inzerce
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KOUZLO STARÝCH POHLEDNIC

Do časů dávno minulých nás snadno přenesou kou-
zelné lístky, malé papírové kartičky, které pošťák no-
sil v kožené brašně. Lístky na jedné straně s pěkným 
obrázkem, na druhé vzkazem, pozdravem, slovy lásky 
nebo jen objednávkou piva z Webrova pivovaru. 

Za předchůdce pohlednic můžeme považovat ko-
respondenční lístky. První „žluťásky“ se na území Ra-
kouska-Uherska začaly používat v roce 1869. Jen o rok 
později už světlo světa spatřily první pohlednice. Ob-
rázkové lístky s krátkým vzkazem si velmi rychle získaly 
značnou oblibu. V roce 1881 se v Evropě už prodalo 
přes 300 milionů pohlednic. Kdy vyšla skutečně první 
pohlednice s motivem našeho města, zřejmě asi nezjis-
tíme. Od časů císaře pána až po dnešní uspěchanou 
dobu máme díky pohlednicím stovky záběrů s námětem 
Ostrova. Od nejstarších litografií přes secesní koláže až 
po dnešní fotografie. Vděčíme za to mnoha tehdejším 
vydavatelům, fotografům a obchodníkům. Na adresní 
straně historických pohlednic tak můžeme číst napří-
klad ostrovské vydavatele: Karl Starke, L. Uhl, Ernst 
Ezmann, Laurenz Kopp, atelier Weiss, Eduard Kühnl. 
Krásné snímky pořizoval fotoateliér Roberta Busarella. 
Po 2. světové válce vydal první české pohlednice Ostro-

va v roce 1946 1. skautský oddíl. Fotografie opatřené 
adresní stranou pak místo Busarella pořizoval fotograf 
J. Rumler. V 50. letech má pak již monopol na vydávání 
pohlednic nakladatelství Orbis. To už se ale poklidné 
městečko začalo překotně měnit v socialistické sídliště.   

Kdo má chuť na chvíli se zastavit, vrátit se v čase zpět, 
je srdečně zván 19. října do Městské knihovny v Ostro-
vě. Od 17.00 Vám rád představím část své sbírky his-
torických pohlednic Ostrova. Na setkání s Vámi se těší

Josef Macke
historické pohlednice Ostrova, sbírka Josef Macke

Otočme pomyslné ručičky stroje času 
zpět o desítky let a pojďme se nechat 
okouzlit dobou, kdy Ostrov byl jen malým 
městečkem uprostřed polí, luk a rybníků. 
Vraťme se do časů, kdy dlážděnými 
ulicemi města spíše než automobil častěji 
drkotal volský povoz či koňské spřežení. 
Místo hypermarketů byly zde krámky, 
krámečky, řemeslníci a jejich živnosti. 
Téměř v každém domě na náměstí byla 
nějaká živnost, nějaký ten obchůdek. 
Řádové sestry v klášteře učily dívky 
dobrým mravům… 
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Sport pro všechny
V duchu této věty a snad i výzvy Vám 
chceme nabídnout příležitost si za-
sportovat podle svých možností. 

Sport pro všechny je i název oddí-
lu při TJ Ostrov. Máme k dispozici 
halu TJ Ostrov, volejbalové kurty TJ 
Ostrov a dobré zázemí i v tělocvičně 
ZŠ Májová. Určitě by se dala domlu-
vit volná kapacita i v tělocvičnách 
jiných škol.

Stačí se domluvit s pár známými 
a můžete si spolu zahrát volejbal, ko-
panou, badminton a podobně. Ne-

chceme závodit, chceme se hýbat. 
Za roční členský příspěvek v oddíle 
SPV TJ Ostrov můžete pravidelně 
sportovat, a navíc budete pojištěni. 
Většina zdravotních pojišťoven vám 
určitou část proplatí. Volné termíny 
na sportovištích a další informa-
ce získáte v sekretariátu TJ Ostrov 
(tel. 775 943 411) nebo u hospo-
dářky oddílu Zdenky Braunové (tel.  
737 600 082). 

Máme nejen školené cvičitelky, 
ale každé úterý od 17 hod. cvičení 

 1. 10. Krajem Oty Pavla – hrad Křivoklát   
 8. 10. Jáchymov – Pochod o jáchymovský tolar
 15. 10. Teplá – Křenovice – Krasíkov – Ovčí vrch  
 22. 10.  Chebsko VI. Horní Žďár – Zaniklé hraniční mezníky 
 27. 10. VI. výprava do východních Čech  – Orlické hory II
 29. 10.  Abertamy – Červená jáma – Horní Blatná

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

František Wohlmuth, předseda KČT Slovan Karlovy Vary

TURISTÉ ZVOU

Inzerce

Studená voda opravdu není pro každého
Karlovarský otužilecký spolek pořá-
dá v sobotu dne 15. října 2022 od 
15.00 před Městským úřadem v Os-
trově (před zámkem) besedu pro 
kohokoliv, kdo bude mít chuť, čas 
a zájem se dozvědět více o tomto 
novém fenoménu. Víme, že stude-

ná voda opravdu není pro každého, 
ale pokud se domníváte, že už při-
šel váš čas, a máte zájem otužování 
vyzkoušet, rádi Vás do všeho zasvě-
tíme a hlavně podáme základní in-
formace a také pomocnou ruku. 
(kos)

Hledáme nové krasobruslařky
Začátek září nebyl pro spoustu z nás  
pouze první školní den, ale také 
den, kdy jste mohli své děti začít 
přihlašovat do různých zájmových 
kroužků v MDDM v Ostrově. Proč 
si vybrat právě ten náš – krasobrus-
lařský?

Důvodů je hned několik. Kraso- 
bruslení je sport, který je známý 

nejen svou elegancí a krásou, ale 
také vytrvalostí těchto sportovců. 
Tento sport není zdaleka jen o zim-
ním období a ledu. Naše krasobrus-
lařky sice bruslí pouze od září do 
dubna, ale přes léto pilně trénují i 
mimo zimní stadion. Užívají si su-
chou přípravu nejen v podobě po-
silování a cvičení, ale i formou her. 

Nově od tohoto léta si holky zkusi-
ly i cvičení pilates a tanec, které je 
budou provázet v tréninkovém plá-
nu i nadále. Pokud nechcete přímo 
krasobruslení, ale pouze naučit své 
dítko bruslit, pak je tu pro Vás při-
pravena naše školička bruslení. Tak 
neváhejte a přijďte mezi nás, už teď 
se na vás těšíme.  

Andrea Wenzlíková, 
členka SKK Ostrov, z. s.

rodičů s dětmi od 3 let pod vede-
ním Pavlíny Bobokové. V pondělí 
a ve čtvrtek od 19 hod. cvičí ženy 
různá posilovací a protahovací cvi- 
čení pod vedením Ivy Kovářo-
vé. Bližší informace najdete na  
www.tjostrov.cz.  

Zdenka Braunová,
TJ Ostrov
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Přijímáme nové zaměstnance 
do pracovní pozice

• DĚLNÍKY PRO MONTÁŽ KONTEJNERŮ
•  SVÁŘEČE CO2 (možnost získání svářečského průkazu)

• ELEKTRIKÁŘE
• INSTALATÉRY

NABÍZÍME: 

NÁBOROVOU PRÉMII 
VE VÝŠI 30 000 Kč
Zajímavé finanční ohodnocení již od nástupu, 5 týdnů 
dovolené, měsíční bonusy, výkonnostní prémie, závodní 
stravování (obědy, večeře), př. stravenkový paušál.

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



Vážení čtenáři, 

správné znění tajenky křížovky z předminulé-
ho čísla je Lukáš Bauer. Z úspěšných luštitelů 
jsme vybrali Dagmar Randovou z Krásného 
Lesa, která si může v infocentru domu kultury 
vyzvednout dvě volné vstupenky na vybrané 
představení Domu kultury Ostrov. 

Tajenku křížovky z tohoto čísla zašlete nejpoz-
ději do 15. října na e-mail: mesicnik@ostrov.
cz; případně doručte do Infocentra v Domu 
kultury Ostrov, Mírové náměstí 733, v zale-
pené obálce, označené „Ostrovský měsíčník“. 
Vždy uveďte celé své jméno a kontakt na vás. 
Ze správných odpovědí opět vylosujeme vý-
herce, který získá vstupenky na některou 
z kulturních akcí Domu kultury Ostrov. Jméno 
výherce zveřejníme v Ostrovském měsíčníku. 
Redakce měsíčníku vám děkuje za zájem o kří-
žovku a přeje příjemné chvíle při luštění.

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

V dnešní tajence se skrývá bývalý český fotba-
lový útočník a reprezentant České republiky, 
který se narodil v ostrovské porodnici. Působil 
i jako asistent trenéra Jozefa Chovance v ŠK 
Slovan Bratislava. Patří k nejúspěšnějším střel-
cům historie nejvyšší české ligy, je čtyřnásob-
ným králem střelců české ligy.

Tajenka křížovky o ceny

Narození 8
Přistěhovalí 23
Odstěhovalí 40
Úmrtí 9
Stav obyvatel k 7. 9. 2022 15 788
Uzavření manželství 16

STATISTIKA SRPEN 2022

INFORMACE O VYDÁNÍ: Ostrovský mě-
síčník vydává město Ostrov se sídlem Měst-
ský úřad Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01  
Ostrov, IČ 00254843 v nákladu 8 700 ks 
měsíčně. Vydáno dne 1. října 2022.
TERMÍN UZÁVĚRKY: Uzávěrka pro pří-
spěvky a inzerci do listopadového čísla je  
15. října. Příspěvky doručené po tomto 
datu budou zveřejněny jen ve výjimečných 
případech.
ZASÍLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ: Příspěvky do mě-
síčníku nám můžete zaslat na adresu: 
mesicnik@ostrov.cz, případně donést osob-
ně 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  
2 200 znaků s mezerami, tj. asi 350 slov 
nebo 30 řádků. Redakce si vyhrazuje 
v případě potřeby právo krátit a upravo-
vat příspěvky. Redakce si vyhrazuje právo 
v případě potřeby měnit titulky (nadpisy) 
příspěvků. Názory přispěvatelů se nemusejí 
shodovat se stanoviskem redakce OM. Za 
obsahovou správnost příspěvků redakce ne-
zodpovídá. 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): Lukáš Lerch, Jo-
sef Macke, Dita Poledníčková, Petr Jakubes.
DISTRIBUCE: Doručování Ostrovského 
měsíčníku zprostředkovává Česká pošta. 

V případě potíží s doručením aktuálního čís-
la se obraťte na číslo: 734 875 980. Měsíčník 
je zdarma dodáván do každé domácnosti 
v Ostrově.
GRAFIKA: Růžolící chrochtík, s. r. o.,  
Komenského 1100, Řevnice
TISK: AZUS Březová s.r.o., U Přádelny 88, 
357 03 Svatava, http://www.azus.cz
REGISTRAČNÍ ZNAČKA: MK ČR E 16035
Ostrovský měsíčník je periodický tisk územ-
ního samosprávního celku.
WEBOVÉ STRÁNKY: www.ostrovskyme-
sicnik.cz. Aktuální vydání OM v elektronické 
podobě je na těchto stránkách vždy nejpoz-
ději do 1. dne příslušného měsíce.
FOTOGRAFIE NA TITULNÍ STRANĚ: 
Řetěz starosty města. Foto Petr Jakubes
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