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Programy pro podzimní čas
nabízí dům kultury, městská knihovna,
dům dětí a další – nechte se inspirovat…
Podrobnosti uvnitř měsíčníku.

AKTUALITY

INFORMACE O VYDÁNÍ
Ostrovský měsíčník vydává město Ostrov
se sídlem Městský úřad Ostrov, Jáchymovská 1,
363 01 Ostrov, IČO: 00254843 v nákladu
8700 ks měsíčně. Vydáno dne 1. 11. 2018.
Měsíčník je zdarma dodáván do každé
domácnosti v Ostrově. Žádáme čtenáře, kteří
nedostanou měsíčník na svou adresu do 5. dne
v měsíci, aby to neprodleně oznámili na: sklepek@
oddych.cz, případně písemně v Infocentru DK
Ostrov, Mírové náměstí 733, v obálce označené
„Ostrovský měsíčník“. Vždy je třeba uvést i adresu
svého bydliště.
UPOZORNĚNÍ!
Uzávěrka pro příspěvky a objednávky inzerce
do prosincového čísla je 8. listopadu.
Příspěvky doručené po tomto datu budou
zveřejněny jen ve výjimečných případech.
Příspěvky i objednávky inzerce zasílejte
na adresu: mesicnik@ostrov.cz, případně
doneste osobně do Infocentra Domu kultury
Ostrov v zalepené obálce s označením
„Ostrovský měsíčník“. Pod text příspěvku
se vždy podepisujte celým jménem.
Maximální rozsah příspěvků do měsíčníku
je omezen na 2200 znaků s mezerami, tj. asi
350 slov nebo 30 řádků. Redakce si vyhrazuje
v případě potřeby právo krátit a upravovat
příspěvky. Redakce si vyhrazuje právo měnit
v případě potřeby titulky (nadpisy) příspěvků.
Názory přispěvatelů se nemusejí shodovat
se stanoviskem redakce OM.
Šéfredaktorka: Lucie Mildorfová
Redakční rada (A‑Z): Lenka Bardová,
Lada Bláhová, Eliška Failová, Zuzana Janecká,
Josef Macke, Jana Múčková
Grafická úprava, tisk, distribuce:
Oddych, s. r. o., Děpoltovická 214,
362 32 Otovice
Grafická úprava programových stránek
Domu kultury Ostrov: pracovníci DK
Registrační značka: MK ČR E 16035
Periodický tisk územního samosprávného celku
Webové stránky:
www.ostrovskymesicnik.cz
www.ostrov.cz
Aktuální vydání OM v elektronické podobě je
na těchto stránkách vždy nejpozději do 1. dne
příslušného měsíce.
Fotografie na titulní straně:
Podzimní motiv

ZMĚNA OD PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ MĚSÍČNÍKU
Vážení čtenáři,
oznamujeme vám, že od 1. listopadu Os- Domu kultury Ostrov, Mírové náměstí 733,
trovský měsíčník kompletně zajišťuje Dům 363 01 Ostrov.
kultury Ostrov, s platností od tohoto data
se proto se svými dotazy obracejte přímo Oznámení o nedoručení OM do vaší
na dům kultury. Nové kontakty naleznete schránky posílejte e-mailem na adresu:
v prosincovém čísle měsíčníku. Upozorňu- sklepek@oddych.cz Do předmětu vždy najeme na drobné změny, které se týkají vás, pište například NEDORUČENÍ OM.
Při předávání agendy domu kultury bylo
kteří nepoužíváte e-mail.
naší společnou snahou, aby to pro vás znaAdresa pro veškerou korespondenci menalo jen ty nejmenší změny.
e-mailem (zasílání příspěvků, tajenka
křížovky, příjem inzerce) zůstává stejná: Dovolte nám na závěr poděkovat za spolupráci redakční radě Ostrovského měsíčníku
mesicnik@ostrov.cz
i všem pravidelným přispěvatelům z příspěvkových organizací města, sportovních
Změna!
Pokud ale posíláte vyluštěnou tajenku v pa- klubů a dalších spolků a organizací.
pírové podobě poštou, nebo ji odevzdáváte
Přejeme vám příjemné podzimní dny.
Lucie Mildorfová a Kateřina Telínová
osobně, doručte tajenku do Infocentra

OSTROV NAVŠTÍVIL RASTATTSKÝ SPISOVATEL
Hostem jubilejního 50. ročníku Festivalu
Oty Hofmana byl kromě jiných významných
osobností také autor dětských knížek Hans
Peter Faller z Rastattu. V několika svých knihách, jejichž hlavní postavičkou je městský
myšák Ludvík, přibližuje rastattským dětem
dějiny města formou pohádkového příběhu,
jehož součástí jsou historická fakta i dobové
dokumenty. Hrdiny těchto příběhů představil dětem v mateřské škole Krušnohorská,
pro které si připravil povídání o námluvách
markraběte Ludvíka Viléma Bádenského,
který si přijel do Ostrova vybrat svoji budoucí choť. Původně se jeho nevěstou měla Otou a zažily společně mnohá dobrodružstát starší z obou ostrovských princezen sas- ství. Příběh děti zaujal a na jeho konci si měly
ko-lauenburských Anna Marie Františka, ale ještě možnost zahrát pexeso s obrázky hlavmarkrabě se zamiloval do její mladší sestry ních hrdinů a významných staveb v Rastattu.
Františky Sibylly Augusty. Záhy se konala Všichni se velice dobře bavili, což bylo také
svatba, která znamenala počátek vztahu zásluhou tlumočnice a učitelky MŠ Dagmar
mezi německým městem Rastatt v Báden- Krajíčkové, která dokázala dětem příběh
sku a naším Ostrovem dříve nazývaným výborně zprostředkovat. Nejvíce je zaujala
Schlackenwerth. Všechny tyto události byly velká postavička myšáka Ludvíka, se ktev příběhu popisovány očima dvou báden- rou se měly možnost vyfotografovat a také
ských myšek Ludvíka a Siri, které se náhodně maňásci ostatních knižních hrdinů. Vzhledostaly kočárem markraběte do Ostrova. dem k tomu, že se jednalo o děti ze třídy, kde
Zde se spřátelily s ostrovským myšákem se učí základům německého jazyka, bylo
pro ně opakování jednoduchých slovíček
velkým přínosem. Hans Peter Faller věnoval
ředitelce mateřské školy Haně Patočkové
svoje knihy, plakát a obrázky pro děti, aby
si mohly tuto akci někdy připomenout. Zároveň požádal děti, aby mu namalovaly, jak
by měl ostrovský myšák Oto vlastně vypadat. V budoucnosti by pan Faller chtěl tento
příběh představit také ostatním ostrovským
dětem třeba na základních školách.
Zuzana Železná, odbor kancelář starosty
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AKTUALITY

VEDENÍ MĚSTA ZAHÁJILO PODZIMNÍ
NÁVŠTĚVY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
Se začínajícím školním rokem zahájili zástupci vedení města Ostrov podzimní návštěvy příspěvkových organizací, tedy organizací, které město zřizuje.
První z návštěv se uskutečnila v Mateřské
škole Krušnohorská, kde se starosta města
Josef Železný v doprovodu ředitelky mateřské školy Hany Patočkové vydal na školní
pozemek a poté si prohlédl interiér školky.
V rámci návštěvy spolu hodnotili práce na
novém oplocení kolem celé školní zahrady
a diskutovali také o vhodném řešení opravy
poškozené fasády. Dalšími společnými tématy byly kapacita MŠ, naplněnost jednotlivých tříd, inkluze či plánování a zajištění
prázdninového provozu v ostrovských mateřských školách v době letních prázdnin
v roce 2019.
Druhou v pořadí byla návštěva Mateřské
školy Masarykova. Ředitelka mateřské školy
Lenka Dienesová provedla starostu a 2. místostarostku Ilonu Leupold školní zahradou,
kde představila herní prvky pro děti včetně
nově pořízených prolézaček či skluzavek
a ukázala i výpěstky ze školní zahrádky. Poté
upozornila na závady na fasádě na horní budově školky. Při prohlídce interiéru školky
zavedla ředitelka návštěvníky do dvou nově
vybavených tříd. V rámci diskuze pak přišla
na řadu naplněnost mateřské školy a další
témata, například zájem rodičů o umístění
dětí do tohoto předškolního zařízení, budoucí prázdninový provoz, výskytu vší u dětí
a další.
V posledním zářijovém týdnu se starosta
s první místostarostkou vydali do zbývajících dvou mateřských škol.
V objektu mateřské školy při Základní
škole a Mateřské škole Myslbekova provedla

NA STARÉ RADNICI
BYLA PŘIVÍTÁNA NOVÁ
MIMINKA
V neděli 30. září proběhlo v obřadní síni
na Staré radnici poslední Vítání miminek
v tomto roce, na kterém byli přivítáni noví
občánci města:
Dominik Žáček, Lilly Tremlová, Natalie
Hurajová, Vilém Macek, Vašík Mondek, Liliana Hrušková, Sebastien Tomín, Sofie Pěkná,
Emily Sošková, Laura Papáčková, Ella Smetanová, Jan Fous, Barborka Jiříková, Kryštof
Muška, Matias Hynek, Jakub Schneider, Jan
Jandík, Hana Bláhová, Martin Černý, Samuel Preisler a Natálie Čandová (poslední
miminko narozené v ostrovské porodnici).
Na další miminka se těšíme 20. ledna
2019, proto neváhejte a přihlašujte svá miminka na nový email vítání miminek@seznam.cz nebo na tel. číslo 608 525 154

městské zástupce vedoucí učitelka Jarmila
Jägerová. Prohlídka tříd od nejmenších až
po předškolní děti či děti s odkladem školní
docházky byla zpestřena ukázkami dopoledního programu – děti z tříd myšek, opiček,
žabiček a soviček předvedly například určování ovoce ochutnáváním se zavázanýma
očima, zatančily mazurku apod. K tématům
následné diskuze dospělých patřila například problematika potravinové alergie u dětí,
způsob řešení podávání léků, které musí
děti pravidelně užívat či inkluze v předškolním zařízení. Oba zástupce města zajímal
také aktuální technický stav objektu školky,
úprava zeleně na školním pozemku a doplnění dalších herních prvků pro děti.
V dalších navštívených školkách se kromě
standardní prohlídky budov a jednotlivých
tříd diskutovalo o technickém stavu budov,
využití školních zahrad, jak se osvědčilo nové
oplocení pozemků, co je potřeba dokončit či
doplnit uvnitř i vně objektů apod.
V Mateřské škole Palackého vedla ředitelka Šárka Gabrielová s radními debatu nad
systémem odměňování ředitelek a ředitelů
příspěvkových organizací města.
Poslední navštívenou školkou byla Mateřská škola Halasova. Ředitelka Jolana Nečová představilla nové didaktické pomůcky,
sportovní náčiní a další herní a doplňující
prvky na školní zahradě či nový systém zabezpečování objektu a ukázala návštěvníkům nový koutek polytechnického vzdělávání. Originálním projektem školky je nově
vybudovaná čarodějnická škola v suterénu.
V prohlídkách příspěvkových organizací
bude vedení města pokračovat. Tentokrát
zavítá do ostrovských základních škol.
red

Pavlína Lišková, RC Ostrůvek
www.centrumostruvek.cz

PODZIM V ZÁMECKÉM
PARKU

Foto Jiří Pražák, Ostrov
INZERCE

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA
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AKTUALITY

DEMOLICE KOMÍNA SYMBOLICKY ZAHÁJILA
VÝSTAVBU PANATTONI PARKU OSTROV NORTH
Žádné trhaviny a exploze, ale postupné opatrné „rozkousání“ konstrukce za pomocí
speciální techniky. Tak vypadalo bourání komína v areálu bývalé továrny Škoda Ostrov
na Karlovarsku, které odstartovalo výstavbu
nové průmyslové zóny Panattoni Park Ostrov North. Šetrná demolice jako by symbolizovala přístup stavitele průmyslových zón
Panattoni Europe, který se specializuje právě
na revitalizaci brownfieldů a návrat průmyslu do tradičních lokalit.
Investice do demoličních a sanačních prací
vychází na cca 65 milionu korun a musí se
obejít zcela bez dotací. Panattoni Park Ostrov
North nabídne investorům 120 000 m2 pronajímatelné industriální plochy a Karlovarsku
a okolí až 1 000 nových pracovních míst.
„V rámci naší mateřské společnosti v Americe funguje oddělení, které se specializuje
na brownfieldy a jejich proměnu v moderní
průmyslové prostory. Rozhodli jsme se jeho
dlouhodobě budované know-how využít i v České republice a ukazuje se, že je to
správná cesta. Klienti oceňují, že jsme pro
ně oživili plochy, které se zdály být nepoužitelné, a obce zbavujeme ekologických zátěží a vytváříme příležitosti k dalšímu rozvoji.
Po Týništi nad Orlicí a Chebu jsme se pustili
do průmyslového restartu Ostrova a věříme,
že to prospěje nejen místní ekonomice, ale
i celému regionu, který přes svůj obrovský
potenciál patří mezi strukturálně postižené
kraje,“ říká Pavel Sovička, generální ředitel
Panattoni Europe pro Českou republiku
a Slovensko.
Součástí demolice továrního komína,
které přihlíželi zástupci kraje, města, investiční společnosti Kajima Properties (Europe)
Limited a další hosté, byla i připomínka
slavné minulosti závodu na výrobu trolejbusů Škoda Ostrov. Plzeňská společnost
inzerce
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Škoda Transportation na akci zapůjčila model Škoda 9 Tr č. 323, který byl vyroben právě Plán vysílání – listopad 2018
v Ostrově v roce 1979, a spolek ŠKODA-BUS 1. listopadu | 18:00
klub Plzeň přispěl zapůjčením trolejbusu ·· Zahájení programového bloku +
Škoda 21Ab, který je z roku 2001.
Policejní zpravodajství
„Z proslulé továrny na výrobu trolejbusů ·· Zprávy + Informační servis
Škoda Ostrov už nám zůstaly jen vzpomínky ·· Pořad: Kulturní měšec
a typický brownfield. Jsem rád, že se tu společnost Panattoni Europe odhodlala k tak 8. listopadu | 18:00
významné investici a zároveň zvolila citlivý ·· Zahájení programového bloku
přístup s ohledem na místní specifika a his- ·· Zprávy + Informační servis
torický vývoj oblasti. V neposlední řadě oce- ·· Pořad: Archiv KT
ňuji doprovodné investice jako vybudování
veřejného osvětlení, chodníku či cyklostezky,“ 15. listopadu | 18:00
říká Josef Železný, starosta Ostrova.
·· Zahájení programového bloku
Investice Panattoni Europe navazuje na ·· Zprávy + Informační servis +
rozsáhlé sanace, které v této oblasti realizoPolicejní zpravodajství
val stát. Nyní bude pokračovat demolicemi ·· Pořad: S-MIX
zchátralých budov a ekologickou likvidací
nebezpečných látek. Zatímco suť z betonu 22. listopadu | 18:00
a cihel se nadrtí a použije v rámci plánované ·· Zahájení programového bloku
výstavby jako podkladní materiál, kontami- ·· Zprávy + Informační servis
novaný odpad se uloží na speciální skládku.
·· Pořad: Škola hrou
Panattoni Europe

29. listopadu | 18:00
·· Zahájení programového bloku +
Policejní zpravodajství
·· Zprávy + Informační servis
·· Pořad: Rozhovor na téma
Změna pořadů vyhrazena! Jakékoli návrhy, připomínky nebo dotazy můžete telefonovat či zaslat textovou zprávou na tel.:
777 572 089 nebo napsat na: marketing@
tv-ostrov.cz.
Premiéra vysílání: čtvrtek 18.00 hodin.
Provozní doba kontaktního místa:
po 8.00 – 17.00 hod., út 9.00 – 17.00 hod.,
st 8.00 – 17.00 hod., čt 9.00 – 17.00 hod.,
pá 9.00 – 15.00 hodin.
Libuše Benešová, jednatelka

AKTUALITY

MEZINÁRODNÍ HISTORICKÉ SYMPOZIUM
PŘILÁKALO DO OSTROVA ŘADU
VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ
Ve dnech 14. a 15. září se Ostrov stal místem setkání mnoha významných osobností
z oblasti kultury, církve i politiky. V prostorách zámku se uskutečnilo v pořadí již druhé
mezinárodní historické sympozium. Téma
toho letošního bylo Významné ženy Ostrova
(Schlackenwerthu), příspěvkům celého sympozia vévodily ženy významných rodů, které
žily na zámku a panství Schlackenwerth – například Kateřina z Redernu, rozená Schliková,
Anna Magdaléna Sasko-Lauenburská, rozená
Lobkowiczová, či její vnučka Franziska Sibylla
Augusta, markraběnka bádenská, která se nesmazatelně zapsala do historie města Ostrov.
V rámci programu renomovaní historici
z České republiky, Rakouska, Spolkové republiky Německo a Francie prezentovali příspěvky související s těmito ženami a s jejich
vazbami na ostrovské panství, umělecké památky, mecenášskou činnost a další.
Sympozium otevřel arcivévoda Radbot
Habsburg-Lothringen, mezi další významné
hosty patřili také Anderas Graf von Schlik,
opat premonstrátského kláštera Filip Zdeněk
Lobkowicz či Cyril Svoboda.
Přehled přednášejících
Eckhard Wirbelauer, univerzita ve Štrasburku,
Sigrid Gensichen, univerzita v Heidelbergu,
Markuse Zepf, Bachův archiv v Lipsku,
Irmgard Pangerl, Rakouský státní archiv ve
Vídni,
Helga Schwendinger, Vídeň,
Jan Štěpánek, Filozofická fakulta UK Praha,
Pavel Koblasa, Národní archiv v Praze,
Dana Stehlíková, Národní muzeum v Praze,
Milan Svobod, Technická univerzita v Liberci,
Naděžda Kubů, Národní památkový ústav –
generální ředitelství Praha,
Martin Aschenbrenner, Gymnázium
v České Lípě.
Lubomír Zeman, Zdenka Čepeláková
a Lidmila Hanzlová, Ostrov.
V průběhu sympozia byl pokřtěn sborník z minulého ročníku nazvaný „Toskánští

Historička Zdenka Čepeláková a arcivévoda Radbot
Habsburg-Lothringen | Foto Jan Železný

OSTROVŠTÍ DÁRCI KRVE
BYLI POZVÁNI NA ZÁMEK

Starosta Josef Železný, arcivévoda Radbot HabsburgLothringen a Cyril Svoboda křtí publikaci „Toskánští
Habsburkové a ostrovské panství“ | Foto Jan Železný

Habsburkové a ostrovské panství“, vydaný
městem Ostrov ve spolupráci s Nadací St.
Joachim. Kmotry se stali starosta města
Ostrov Josef Železný, arcivévoda Radbot
Habsburg-Lothringen a předseda správní
rady Nadace St. Joachim Cyril Svoboda.
Záštitu nad sympoziem převzali člen Senátu Parlamentu České republiky a starosta
města Boží Dar Jan Horník a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová, kterou zastoupil krajský radní pro oblast zdravotnictví Jan Bureš.
Generálním partnerem akce byla společnost Panattoni Europe.
„Sympozium vnímáme jako setkání mimořádných osobností a výjimečnou příležitost
k odhalování lokální historie. Jako developer
průmyslových staveb se specializujeme na
proměnu starých opuštěných areálů v moderní industriální prostory. Přitom vždy ctíme
historii daného území a uvědomujeme si tíhu
odpovědnosti při vytváření něčeho nového.
Proto vždy klademe důraz na kontinuitu vývoje a zachování vzpomínek a historických
vztahů. A stejným způsobem chceme postupovat i při budování Panattoni Parku Ostrov
North v areálu bývalé továrny na výrobu
trolejbusů Škoda Ostrov,“ řekl Pavel Sovička,
generální ředitel Panattoni Europe pro ČR
a Slovensko.
Letošní mezinárodní historické sympozium se uskutečnilo za finanční podpory
Karlovarského kraje. Město Ostrov děkuje
také dalším partnerům sympozia – společnostem Panattoni Czech Republic Development, Elektro S – Štěpánek, Marius Pedersen,
Vodakva Karlovy Vary a Nadaci St. Joachim.
Pořadatele sympozia potěšily pozitivní
reakce i uznání zúčastněných odborníků
i laiků. Slova uznání si vyslechli například od
arcivévody Radbota Habsburg-Lothringen,
který ocenil vysokou úroveň příspěvků našich a zahraničních historiků.

Ostrovští držitelé Zlatého kříže III. stupně za
80 a více dobrovolných odběrů krve – Jitka
Křižičková, Stanislav Wassebauer a Ivan Závora byli vedením města pozváni na radnici.
24. září si při přátelském posezení na
zámku povídali se starostou Josefem Železným a 2. místostarostkou Ilonou Leupold.
Ostrovští dárci (spolu s mnoha dalšími
z regionu) převzali v červnu z rukou hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové ocenění v rámci tradiční společenské akce v krajské knihovně.
Kraj společně s Českým červeným křížem tímto způsobem tradičně vzdává hold
dárcům u příležitosti připomínky Světového dne dárců krve. Dárky tehdy předali
i zástupci Českého červeného kříže, starostové a další představitelé měst a obcí, lékaři
transfúzních stanic i zástupci zdravotních
pojišťoven.
„Vážím si lidí, kteří neváhají pomáhat druhým,“ říká Ilona Leupold a dodává: „Každý
dárce krve si zaslouží náš velký dík – a ještě
větší ten, který krev daruje opakovaně.“
red

VYUŽIJTE MOŽNOSTI
ZMĚŘENÍ RADONU
V DOMĚ
Státní ústav radiační ochrany (SÚRO) nabízí měření radonu v domech a bytech pro
obyvatele města.
Měření je občanům České republiky dosud poskytováno zdarma v rámci Radonového programu, který v této podobě končí
v roce 2019.
Kontakty pro případný zájem o změření
radonu: Tel. 226 218 166 nebo 226 518 177
e-mail radon@suro.cz
Další informace naleznete na stránkách
www.suro.cz; www.radonovyprogram.cz;
www.sujb.cz
Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.
Bartoškova 1450/28, 140 00 PRAHA 4 – Nusle

red
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ZÁŘÍ NA LINCE 150
V září ostrovská jednotka sboru dobrovolných hasičů zasahovala u 45 událostí,
z nichž bylo 17 technických pomocí, 14
požárů, 5 úniků látek, 4 dopravní nehody
a plané poplachy a 1 záchrana osob. Obtížný hmyz jsme likvidovali v Moříčově,
Vykmanově, v ulicích Halasova, Krušnohorská, U Koupaliště a v Luční za pomoci
AŽ 42 ze stanice HZS KV. V Májové ulici
jsme pomáhali ZZS Ostrov s transportem
pacienta do sanity, v Brigádnické a Masarykově ulici bylo nutno otevřít byt, v obci
Korunní a Lípa jsme zajišťovali přistávací
plochu pro vrtulník LZS. Během větrné
smršti, která přešla přes naše území, jsme
odstraňovali popadané stromy v ulicích Lipová a Seifertova, v Moříčově padlý strom
na vozovku, v Borecké ulici jsme odčerpávali vodu ze zatopených sklepů a v Krušnohorské ulici bylo třeba zajistit uvolněnou
střechu na budově školy. V Lipové ulici
po dohodě padlý strom na obytný dům
odstranilo město Ostrov. Na silnici č. 13
/ I měli odstranit vyteklý olej na vozovku,
kontrolou na místě bylo zjištěno, že se jednalo o vyteklý asfalt používaný k opravě vozovek. V obci Hluboký ve spolupráci s jednotkou HZS KV jsme likvidovali požár lesní
hrabanky, v Krušnohorské ulici a v areálu
bývalé Škody Ostrov jsme likvidovali po-

žár keře a odpadu. Lesní požáry v oblasti
Jáchymov – Suchá a U Můstku, Krásný Les –
Plavno, jsme likvidovali společně s jednotkami HZS KV, Hájek, Jáchymov a Boží Dar.
K požáru budovy v Karlových Varech –
Drahovicích jsme byli vysláni s jednotkou
HZS KV a SDH Tašovice, jednalo se o požár
odpadu. V Nádražní uici v Ostrově došlo
k požáru pražců, událost si převzala jednotka HZSp SŽDC Cheb, na jejímž území
požár vznikl. Likvidovali jsme požár přikrývky na jednom z oddělení nemocnice
Ostrov. K požáru bytu v Brigádnické ulici
byly společně s námi vyslány jednotky HZS
KV, SDH Hájek a Jáchymov. Na místě bylo
zjištěno, že se jedná o spálené potraviny.
Další spálené potraviny byly v bytových
jednotkách v ulicích Hlavní třída a Štúrova.
Uniklé ropné látky na komunikaci ve Velichově jsme likvidovali s místní jednotkou, dále jsme likvidovali olej v Klínovecké
a Lidické ulici. S jednotkou HZS KV jsme
likvidovali ropnou skvrnu na vodním toku
Bystřice podél Moříčovské ulice. K požáru
budovy Centra technického vzdělávání na
signál EPS byly vyslány jednotky SDH Ostrov, Hájek, Jáchymov a HZS KV, průzkumem bylo zjištěno, že došlo k úniku páry
z větracích šachet, událost byla přehodnocena jako planý poplach. K požáru v bu-

dově KV Arény v Karlových Varech jsme
byli vysláni s jednotkou HZS KV a SDH
Tašovice, při jízdě k zásahu byly jednotky
odvolány z důvodu planého poplachu ze
signalizace EPS. Další takový poplach vyhlásila čidla EPS v budově MK Ostrov a MÚ
Ostrov. V obci Květnová jsme zachraňovali
papouška z koruny stromu pomocí výškové techniky AŽ 42 ze stanice HZS KV. Na
silnici č. 13 / I u Květnové a Stráže nad Ohří,
jsme zasahovali u dvou dopravních nehod
společně s jednotkami HZS KV a Klášterec
nad Ohří, další nehoda, u které jsme zasahovali společně s jednotkou SDH Boží Dar
se stala na silnici mezi Božím Darem a Vejprty. K letecké nehodě dopravního letadla
v prostoru VVP Hradiště byly vyslány ve
třetím poplachovém stupni jednotky VHJ
Hradiště, HZS KV, Sokolov, HZS ChZ Sokolov, Aš, Mariánské Lázně, Kraslice, Cheb,
HZSp Letiště KV a SDH Ostrov, Nejdek,
Chodov, Horní Slavkov a Kynšperk nad
Ohří. Na místě události bylo zjištěno, že se
jedná o taktické cvičení složek IZS AERO
2018. Dále na místě zasahovaly složky PČR
Karlovarského kraje, ZZS Karlovarského
kraje a útvary AČR. Cílem takového cvičení
je prověřit spolupráci všech složek Integrovaného záchranného systému.
Milan Kuna, JSDH Ostrov

ZÁZNAMY MĚSTSKÉ POLICIE OSTROV
V září městská pollicie řešila celkem 41
přestupků, za pokuty vybrala 4 900 korun. V osmi případech se provinili pejskaři
a stálo je to celkem 500 korun. Policisté
přijali také 192 oznámení a prověřili 23
alarmů.
2. října ve večerních hodinách řešila
hlídka agresivního muže, který ničil majetek společenství vlastníků na chodbách
bytového domu a navíc se při tomto jednání zranil. Hlídka okamžitě po nahlášení
události vyjela na místo, kde zajistila zraněného muže. Hlídka muži zabránila v dalších výtržnostech, dále mu poskytla první
pomoc a zajistila ošetření, aby s ním poté
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zdráv. Bohužel strážcům zákona v tomto
případě zbývalo jediné a to čekat až tento
zcela zdravý muž poruší opětovně zákon.
To se stalo právě při poškození těchto vozidel. Protože byl zadržený výtečník zraněný a evidentně bez smyslové orientace,
byla na místo přivolána RZS, která zajistila
ošetření a převoz do nemocnice v Karlových Varech a také hlídka PČR, která si na
místě celý případ převzala pro podezření
mohla vyřešit jeho protiprávní jednání. Po z trestného činu.
6. října strážníci přijali oznámení o tom,
sečtení všech škod bude případ projednán
na městské policii nebo bude předán pro že ve Vančurově ulici se nachází děti, které
silně naříkají. Hlídka okamžitě prověřila
podezření z trestného činu Policii ČR.
Srážník Městské policie Ostrov ve svém oznámení a na místě nalezla poraněného
volnu 5. října v noci přistihl muže, který muže, který ležel na zemi s poraněnou
demoloval zaparkovaná vozidla. Okamžitě hlavou. Hlídka poskytla první pomoc
na místo zavolal hlídku MP a ve spolupráci a na místo přivolala RZS, která muže přese strážníky pachatele zadrželi. Zadržený vezla do nemocnice v Karlových Varech.
muž byl pro strážníky známou firmou. Byl U muže byl zjištěn alkohol v dechu ve výši
propouštěn z místní psychiatrické léčebny 1,78 promile.
s tím, že je naprosto zdráv. Bohužel se celý Senior expres – přehled
den pohyboval v našem katastru, a když počet jízd 200 (lékař 92, úřad 9, ostatní 99)
se strážníci pokusili umístit po jednom Vybrané finanční prostředky: 4 000 Kč
z oznámení tohoto muže zpět na oddě- Počet všech osob 78 (ženy 67, muži 11)
lení psychiatrie, byli upozorněni, že je zcela
Ladislav Martínek, velitel MP Ostrov
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POROTA FOH UDĚLILA CENY
OSTROVSKÉHO DUDKA v kategorii do
12 let porota dětí a mládeže udělila filmu
NEJLEPŠÍ PŘÍTEL režiséra Karla Janáka

ZVLÁŠTNÍ CENU POROTY za dílo s nejvýraznějším morálním akcentem dospělá
porota pro hraný film udělila filmu BAJKEŘI
režiséra Martina Koppa za hlavní myšlenku
filmu – mladí lidé žijí více ve virtuálním světě
než v tom skutečném
OSTROVSKÉHO DUDKA za nejlepší dívčí
herecký výkon porota dětí a mládeže neudělila
OSTROVSKÉHO DUDKA za nejlepší chlapecký herecký výkon udělila porota dětí
a mládeže JINDŘICHU SKOKANOVI za roli
Jakuba ve filmu Na krátko

OSTROVSKÉHO DUDKA v kategorii od 13
do 18 let porota dětí a mládeže udělila filmu
JAN PALACH režiséra Roberta Sedláčka
Na krátko

séra Michala Starého za kvalitní zpracování
a volbu tématu, které vede mladého diváka
k zamyšlení

OSTROVSKÉHO DUDKA za nejlepší dílo
v kategorii do 12 let dospělá porota pro
CENU za nejlepší studentskou tvorbu do- hraný film udělila filmu ČERTOVINY režiséra
spělá porota pro studentské filmy udělila Zdeňka Trošky
snímku ROZVERNÉ LÉTO režisérky Michaely Polákové
OSTROVSKÉHO DUDKA za nejlepší dílo
v kategorii od 13 do 18 let dospělá porota
ČESTNÉ UZNÁNÍ dospělá porota pro stu- pro hraný film udělila filmu PŘÁNÍ K MÁNÍ
dentské filmy udělila filmu APLOMB reži- režiséra Víta Karase

Dospělá porota udělila FESTIVALOVOU
PEČEŤ S DOPORUČENÍM treatmentu/
synopsi na film pro děti a mládež celkem
5 námětům:
Tři zlaté klíče – autoři Petr Sís, David Sís
a Jan Drbohlav
Nejsme tady – autor Miroslav Adamec
Zvířata a detektivové – autorka Anna
Vovsová
Tak trochu jiné léto – autorka Eva Prchalová
Stoletá holka – autorka Jana Knitlová
CENU DĚTSKÉHO DIVÁKA na základě hlasování dětí získal film ČERTOVINY režiséra
Zdeňka Trošky

FESTIVAL DOVRŠIL SVOU PADESÁTILETOU HISTORII
O jubilejním ročníku Dětského filmového
a televizního festivalu Oty Hofmana bylo
letos řečeno a napsáno mnoho. V polovině
října se očekávání proměnila ve skutečnost
a jeho návštěvníci se mohli na vlastní kůži
přesvědčit o tom, že tradiční svátek dětí a filmařů žije a stále má své nezastupitelné místo
v kulturním kalendáři města Ostrova i okolí.
Padesátý ročník festivalu přinesl vše, co
se během jeho dlouhé historie osvědčilo.
Soutěžní i nesoutěžní filmové projekce, výtvarné či pohybové akce pro děti, nejrůznější semináře a workshopy. V neposlední
řadě všudy přítomná dětská média, díky

kterým bylo možné festivalový mumraj
sledovat takřka online na webu, Facebooku
i YouTube. Nejsilnější zážitky si ale odnesli
ti, kteří přijali pozvání a přišli na některou
z festivalových akcí. Filmový festival je totiž především o setkání a koncentrace slavných režisérských a hereckých jmen zde
byla zcela mimořádná. A stejně jako v uplynulých letech si pochvalovali klidnou, rodinnou atmosféru našeho festivalu.
A přesto, že máme za sebou úspěšný
ročník festivalu, stojíme na rozcestí. Doba
se definitivně změnila, a pokud má festival přežít, musí přijít s novými nápady

a pružně za reagovat na neustálý vývoj
technických možností, mediálních trendů
a v neposlední řadě chování dětí. Nejde
o to podléhat módním trendům a podbízet se za každou cenu. Jde o to v současné
přemíře zábavy a možností, které doba
nabízí najít to dobré a pokusit se děti inspirovat a nasměrovat. Podobně, jak to ve
své době dělal Ota Hofmana ve svých legendárních filmech. Věřím, že se nám na
jeho odkaz podaří navázat i postmoderním 21. století.
Marek Poledníček

PODĚKOVÁNÍ ŘEDITELE
DOMU KULTURY OSTROV

Bajkeři

Děkuji všem, kteří se na organizaci letošního ročníku podíleli. Nejen těm, kteří
byli vidět na pódiu a v médiích, ale zejména těm, kteří vidět nebyli – promítačům, uvaděčkám, uklízečkám, řidičům,
referentkám v informačním centru, produkčním a dalším kolegům, bez kterých
by festival nemohl fungovat. Velký dík si
zaslouží i dobrovolníci z Gymnázia Ostrov. Největší poděkování patří dětem,
pro které má smysl festival v Ostrově připravovat. Těším se na další ročník – udělám vše pro to, aby mohl být zase o něco
lepší.
Miroslav Očenášek
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OSTROV HOSTIL PODZIMNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ KRAJSKÉ SEKCE SHSČMS
Ostrov po delší odmlce opět hostil setkání
členů krajské sekce Sdružení historických
sídel Čech, Moravy a Slezska (SHSČMS),
kterému za Karlovarský kraj předsedá již
mnoho let starostka města Bečov nad Teplou Olga Haláková.
V rámci Karlovarského kraje jsou zastoupena kromě Ostrova také města
a obce Abertamy, Bečov nad Teplou, Františkovy Lázně, Horní Blatná, Horní Slavkov, Cheb, Jáchymov, Karlovy Vary, Loket,
Teplá, Toužim, Valeč, Žlutice. Za město
Ostrov se jednání zúčastnil starosta Josef
Železný.

Zazněly aktuální informace k návrhu no- schválen Plán legislativních prací vlády na
vého památkového zákona. S ohledem na zbývající část roku 2018.
Další zprávy se týkaly příprav Sněmu
těsný výsledek hlasování v Poslanecké sněmovně ve věci návrhu zákona o ochraně pa- SHSČMS a jeho koncepce v roce 2019.
Tématy byly například soutěže, které
mátkového fondu v roce 2017 a vzhledem
k postoji nemalé části odborné veřejnosti sdružení zastřešuje – Mladí fotografují pak návrhu zákona, jak v době přípravy návrhu mátky, Památka roku a další, či výběrové
zákona, jeho projednávání v Poslanecké sně- řízení na pořadatele Národního zahájení
movně, tak i po zamítnutí tohoto návrhu, Dnů evropského dědictví (EHD) v roce 2019.
zahájilo Ministerstvo kultury nové práce V diskuzi přítomní hovořili také o plánu činna přípravě nového památkového zákona. nosti sdružení a o rozpočtu na rok 2019.
Návrh vychází z již dřívějšího prací na náX. sněm Sdružení by se měl konat na
vrhu zákona o ochraně památkového fondu. konci března 2019 v Třeboni.
Dne 7. února 2018 byl usnesením vlády č. 91
MěÚ

PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

JO, TO JE TAKY PĚKNÝ…

Rozhovor se zákyní ZUŠ Ostrov
Další žákyní, kterou bychom se chtěli pochlubit, je Lucie Ratajčáková. Lucka je absolventkou čtyřoboru a úspěšnou žákyní
a absolventkou nižšího stupně tanečního
oboru a literárně dramatického oboru.
Dnes studuje tyto dva obory v druhém
stupni studia v tanečním oboru u Karin
Wintrové a v Literárně dramatickém u Ireny
Konývkové. V říjnu reprezentovala školu na
celostátním kole přehlídky mládeže a dospělých Tanec, Tanec…2018 v Jablonci nad
Nisou. V Literárně dramatickém oboru je to
žákyně s úspěchy v sólovém i souborovém
projevu (se souborem reprezentovali školu
na letošním Jiráskově Hronově i na mnoha
zahraničních festivalech). V rozhovoru
jsme se chtěli bavit především o tanci, ale
nakonec nebylo jednoduché obory oddělit.
Jak ses dostala k tancování?
Chodila jsem do čtyřoboru, kde jsem si
jako dítě mohla vyzkoušet všechny obory
ZUŠ a po jeho absolvování jsem asi po roce
skončila se zpěvem a hudebním oborem,
to mě nebavilo, protože neumím zpívat,
ale dlouho mi vydržela výtvarka, dramaťák
a tanec. Později jsem ale musela z časových důvodů přestat chodit do výtvarného
oboru, který mě jinak bavil, ale přednost
jsem nakonec dala tanci a divadlu.
Mají pro tebe ty dva obory hodně spo‑
lečného?
V té formě, jak na tanečním oboru pracujeme s paní učitelkou Wintrovou, mají společného hodně. Zabýváme se scénickým
tancem a tam je důležitý výraz a emoce.
V dramaťáku zase využíváme prvky pohybového divadla, které má s tancem hodně
společného. V naší poslední inscenaci Běž,
chlapče, běž hodně pracujeme s pohybo-
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vou složkou. Když se připravujeme na před- o které jsem mluvila, jsme se bavili o tom,
stavení, tak se u divadla se snažím alespoň co nás zajímá, co se nám líbí a co bychom
základně se rozskákat ale hlavně rozmluvit. chtěli dělat, a shodli jsme se na pověstech
V tanci se zase musím především rozhýbat. a lidových zvycích. U mého sóla jsem zase
V naší souborové choreografii Barborky pracovali z obrázky, ze kterých jsme skládali
jsme ale zase používali přednes – předná- nějaký smysl a mě vyšlo téma Červánkové,
šeli jsme část textu, tak pak je i před taneč- dál jsme pak hledali hudbu, která by nám
ním představením nutné se rozmluvit. Před k tomu seděla a potom vznikala choreotanečním vystoupením jsem ale mnohem grafie.
víc ve stresu. Teď hodně tančím své taneční Jaká hudba tě k tanci inspiruje?
sólo Červánková. Před ním stojím v záku- Nejvíc asi klasická. Nebo hraná na klasické
lisí a procházím si celou choreografii, abych nástroje. Červánková je doprovázená viona nic nezapomněla, abych to zatančila loncelem, ale jinak klavír. Klavír má vždycky
správně. To u vystoupení s LDO nedělám. jasnou emoci. U klavírní skladby je vždycky
Ani když mám individuální výstup s před- dobře poznat jakou emoci nese.
nesem. Tam si text neopakuju, jen vyjdu Máš nějaké taneční vzory? Dá se nějakým
způsobem v Ostrově sledovat taneční
a přednáším.
Jak si vybíráte témata pro choreografie? scéna?
Vypadá to dost podobně jako v dramaťáku. To spíš ne. Občas se podívám na nějaká viPro společnou choreografii Barborek, dea na internetu, ale paradoxně spíš na styly,
které sama netančím. Říkám si pak: „Jo, to
je taky pěkný.“ Ale i když jsem teď byla na
soutěžích a viděla tam třeba profesionální
tanečníky, tak sleduji taneční představení
přes optiku dramaťáku, ne tanečně. Je to
i tím, že se na soutěže a festivaly dostáváme
až pod novým vedením paní učitelky Wintrové, před ní jsme učitelky tance dost střídali a dost se tím měnil i kolektiv.
Proč tancuješ? Chceš se tanci v životě vě‑
novat profesionálně?
Tancuju, protože mě to baví. Chodím na
střední odbornou školu do Klášterce na
obor sociální činnost a baví mě psychologie,
bavilo by mě jí studovat hlouběji, ale jiné
cíle zatím nemám.
Děkuji za rozhovor
a za ZUŠ Ostrov přeji hodně úspěchů.
Ondřej Šulc

PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MÁJOVÁ SLAVÍ 60 LET

Vážení přátelé, milí absolventi a kolegové,
1. září uplynulo právě 60 let od doby, kdy se
otevřely brány naší školy – 3. Základní školy
Ostrov, Májová. Rádi bychom vám připomněli okamžiky z historie školy, kde mnozí
z Vás strávili několik let svého života. V době
zahájení výuky na naší škole pracovalo 32
učitelů ve 26 třídách s celkovým počtem 876
žáků. V následujících letech počet žáků výrazně stoupl, takže bylo nutno přejít ke směnnému vyučování. Pravděpodobně nejvyšší
počet žáků byl ve školním roce 1961-62, kdy
do naší školy docházelo 1 086 žáků. Výuku
tehdy zabezpečovalo kromě vedení školy 40
učitelů. Tak velký počet žáků si vyžádal zavedení sedmi oddělení školní družiny. V dalších
letech bylo dokonce nezbytné převést část
žáků na další školy v Ostrově, jelikož kapacita
školy nemohla pokrýt další zvýšené nároky na
docházku.
Teprve ve školním roce 1970-71 bylo zrušeno směnné vyučování, neboť počet žactva
postupně klesal.
V těchto letech výrazně upoutal výtvarný
kroužek pod vedením Jiřího Zavorala a pěvecký kroužek pod vedením Josefa Svobody.
Zajímavé je ohlédnutí do doby před 15 –
20 lety, se úspěšně rozvíjely aktivity v oblasti
sportu, zejména v lehké atletice pod patronací Ivy Kovářové na 2. stupni a Jaroslavy
Roulové na 1. stupni a v softbale pod trenérským vedením Rudolfa Radoně (nyní ředitel
školy). Program školy byl v té době zaměřen
na rozšířenou výuku tělesné výchovy. Žáci
získali vysoká umístění ve všech sportovních
odvětvích – lehká atletika, basketbal, florbal,
softbal – na okresních, krajských i národních
soutěžích.
Současné zaměření naší školy směřuje
více k polytechnickému vyučování – robotice. Nadšenci z řad žáků sestavují s Vlastimilem Šetkou nejrůznější modely a konstrukce.
Nezanedbáváme ani další oblasti rozvoje dětí.
Pomyslnou štafetu v hudební oblasti převzala
Jana Svobodová, která jako sbormistryně našeho pěveckého sboru pod názvem Májová

AKTIVITY ZŠ MÁJOVÁ
Naše škola se již tradičně účastní řady kulturních, sportovních i vzdělávacích akcí
a soutěží. Žáci nezahálí a kromě výuky se
zapojují do mimoškolních akcí. Navštívili výstavu a tvořivou dílnu v Letohrádku.
V září se konala první z akcí, které připomínají 60. výročí otevření školy. Na školním hřišti probíhal Rodinný šestiboj. Nešlo
o žádné rekordy, ale dobrou pohodu a společně strávené odpoledne. Festival Oty Hofmana byl zahájen společnými silami i naší
školou, která se zapojila do lampiónového
průvodu. Společně se na FOH naši žáci zúčastnili filmových projekcí i doprovodného
programu. Ostrovská Májová sluníčka si
zazpívala písničky z pohádek s Eliškou Ruskovou, stříbrnou superstar 2018, pod vedením paní učitelky Jany Svobodové. Sboreček nechyběl u další akce ani v říjnu, kdy
proběhlo Vysazení lípy u příležitosti 60. výročí školy. Více na www.3zsostrov.cz

sluníčka získala se svými svěřenci několik ocenění, dokonce i v národním kole pěveckých
a hudebních těles, za klavírního doprovodu
Evy Jílkové. V letošním školním roce má naše
škola 543 žáků ve 22 třídách a 8 oddělení
školní družiny. Pracuje zde celkem 47 pedagogů, včetně asistentek a vychovatelek školní
Michaela Budaiová, ZŠ Májová
družiny. Během posledních 10 let se škola zaskvěla v nové kráse. Každý školní rok přibylo
něco hezkého i užitečného – nové šatny, hygienická zařízení, elektroinstalace, nová okna AKCE ZUŠ OSTROV
i plášť budovy. Během 60leté existence naší
školy u nás načerpaly vědomosti a získaly nej- 22. listopadu – sál ZUŠ
různější dovednosti tisíce dětí. Řada z nich 17:00 – Interní koncert
zúročila tyto základní znalosti ve svém dalším
životě smysluplným způsobem. Jsme pyšní MIMO OSTROV
na většinu našich absolventů, kteří napjali 19.-22. listopadu – Festival základních
všechny své síly a stali se lékaři, právníky i dob- uměleckých škol
rými a zručnými řemeslníky – zedníky, zámeč- Karlovarské divadlo, Karlovy Vary, vždy
níky, elektrikáři apod. Někteří naši absolventi od 19:00
19. listopadu – Večer tance
se proslavili ve sportovní a umělecké oblasti:
žáci ze tříd Karin Wintrové i ze skupiny
Radim Rulík – člen hokejového týmu
Mirákl Andrey Burešové
mistrů světa
20. listopadu – Chvění slov – Večer LDO
Lukáš Bauer – vítěz Světového poháru
vystoupí Tadeáš Novák s monologem
v běžeckém lyžování
v režii Ireny Konývkové
Ondřej Pavelka – člen činohry Národního
Matěj Velička s monologem v režii Lucie
divadla v Praze
Symbolem školy se stal trojlístek, jehož Veličkové a soubor HOP-HOP v režii
každý lísteček znázorňuje jednu partnerskou Ondřeje Šulce s inscenací Kryšpín zmizel
skupinu, bez které by škola nebyla školou 21. listopadu – Slavnostní koncert
a současně by měl představovat vzájemně Ondřej Tölg
22. listopadu – Vernisáž výstavy ZUŠ
dobrou spolupráci mezi učiteli, žáky a rodiči.
Pravdivost této myšlenky je prověřována 16:00 – Krajský úřad budova A – Karlovy
každý den vzájemnou komunikací a osobním Vary
kontaktem mezi těmito subjekty.
Přejeme si, aby všichni naši absolventi 22.-25. listopadu – Festival Talisman
vzpomínali na školu v dobrém a aby současní Sukcesu – Bialsko Biala – Polsko
Soubor HOP-HOP v režii Ondřeje Šulce
žáci byli v životě úspěšní.
Děkujeme bývalým pedagogům a součas- inscenace: Válka s mloky
ným kolegům, přejeme pevné nervy a radost
23.-25. listopadu – Festival Praha
z tvořivé práce.
Michela Budaiová, ZŠ Májová Soubor Na poslední chvíli – pořad
monologů a dialogů „Tak by to řekl
Hamlet, kdyby nebyl princ“ v režii
Výzva pro spolupracovníky, kteří v ZŠ Májová
pracovali v letech 1958 – 88 a nedostali
Lucie Veličkové.
dosud pozvánku – volejte na tel. 351 124 821.

Ondřej Šulc, ZUŠ Ostrov
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STUDENTI SPŠ OSTROV NA CESTĚ DO ČÍNY,
HANNOVERU I OSTRAVY
Co se týče naší nebývale silné a úspěšné
Nečekaného úspěchu se dočkal tvůrčí tým
delegace z celostátního kola SOČ v OloMatyáš Hlivák a Vladimír Veselý ze třídy E4,
mouci, sladké plody úspěchu sklízí všech
úspěšní finalisté celostátní přehlídky S0Č
šest reprezentantů. Jejich nadšení a zápal
v Olomouci. Jejich odborná práce – zařípro nové technologie se rozhodl podpořit
zení na sledování koncentrace C02 během
i náš dlouholetý partner Witte Automotive
výuky – byla na základě návrhu odborné
a za laskavého dohledu pana Coufala je vyporoty zařazena do širší nominace na zaslal na dvoudenní exkurzi na veletrh 67th
hraniční soutěže. Nyní již vědí, že je v příšIAA Commercial Vehicles v Hannoveru
tím roce čeká cesta do čínského Macaa, kde
a do areálu Autostadt ve Wolfsburgu.
budou na 34. ročníku China Adolescents
A jelikož všichni víme – ve zdravém
Science and Technology Innovation ConFoto archiv SPŠ: šestice úspěšných účastníků
těle, zdraví duch – těšíme se i z nebývatest (CASTIC) reprezentovat české vědecké
republikového kola SOČ na exkurzi v Německu
lého úspěchu našich sportovců. Vítěznou
naděje.
A jak na nečekaný vývoj situace nahlížejí vlnu drží naše chlapecké atletické družstvo.
Ústřední komise SOČ na základě dopoV krajském finále Středoškolského atleticručení celostátních odborných hodnotících sami reprezentanti?
„Již na SOČ v Olomouci nás oslovila Mi- kého poháru obsadilo první místo a už teď
komisí SOČ na zahraniční nominace navrhla
celkem 21 prací, ale do světa se v roce 2019 roslava Fatková z Talentcentra NIDV v Praze, může ladit formu na celorepublikové finále,
vypraví pouze 15 reprezentantů. Ti budou ší- ale celé prázdniny se nic nedělo. V září přišla které se uskuteční v polovině prosince na
řit věhlas českých mozků od Bulharska, přes pozvánka na říjnové setkání do Prahy, kde severu Moravy. Všem členům vítězného
jsme zodpovídali různé dotazy odborníků. mužstva gratulujeme a Ostravo, máš se na
Švýcarsko a USA až do Číny.
A jaká byla kritéria výběrové komise? Při Zaujali jsme, ale máme před sebou ještě co těšit!
posuzování kladla důraz především na po- hodně práce. Zatím máme smíšené pocity.
Lenka Bardová, SPŠ Ostrov
hotovou, jasnou a entuziastickou prezentaci S Čínou jsme vůbec nepočítali. Dodnes jsme
jednotlivých soutěžících, společenský do- se zaměřovali spíše na technickou stránku
pad práce a kvalitu vyjadřování v jazyce an- projektu, ale nyní se máme soustředit na- OKÉNKO Z MATEŘSKÉ
glickém. Zvládnutí všech těchto aspektů je příklad i na obchodní využití,“ komentuje ŠKOLY MASARYKOVA
totiž nezbytným předpokladem pro úspěch situaci Vladimír Veselý, maturant roku 2019
a potencionální student FEL ZUČ Plzeň.
v navazujících zahraničních soutěžích.

ZŠ KRUŠNOHORSKÁ INFORMUJE
Peru očima současných německých výtvar- staršími žáky a absolutně nejlepším časonic. Tak zní název výstavy v Letohrádku v Os- vým výkonem dominoval Marcel Tomko –
trově, které se zúčastnila třída paní učitelky 1. místo, dále Jiří Dvořák (2. místo) a Zděnek
Kopecké. Žáci se seznámili s volnými výtvar- Jaeger 3. místo).
Závodu se letos poprvé zúčastnili žáci
nými pracemi, které vycházejí z textilních
technik přesahujících do konceptuálního speciální třídy SŠ1, kteří celou trasu úspěšně
umění. Výstava obsahovala práce dokumen- zdolávali společně. Závod se nám velmi vytačního charakteru, deníky, fotografie. Žáci dařil a těšíme se na další ročník.
V říjnu naše škola vyjela do krajského
se seznámili s digitální fotografií, kyanotypií
s ruční výšivkou, digitálním tiskem na bavlně, střediska ekologické výchovy v Chebu.
levandulovým tiskem, textilní mapou, shi- Účast na výukových programech Školní
bori batikou. Shibori technika pochází z Ja- statek budou mít žáci celkem třikrát. Proponska. Jde o mísení a zapouštění barev jekt je pro celou školu.Výukové programy
jedna do druhé. A právě touto technikou si jsou děleny dle náročnosti pro různé věžáci na závěr vyrobili v dílničce svou tašku. kové kategorie.
Pod vedením panní učitelky StaňkovKaždý výrobek byl úplně jiný. Žáci s napětím
ské, vyrazili žáci 9. tříd v hodině výtvarné
sledovali výsledek svého snažení.
27. září uspořádala naše škola okresní výchovy do ostrovských lesů, aby zachykolo v orientačním běhu. Závodu se zúčast- tili krásy přírody. Učili se tak uměleckému
nilo 5 základních škol z našeho okresu. Naše stylu, impresionismu.
Třída SŠ2 organizuje další sběr papíru
škola měla nejlepší výkony, zvítězila ve třech
kategoriích ze čtyř. V mladších žácích získal a kartonů. Motivací pro žáky je finanční
1. místo David Mártha, 2.místo Štefan Šan- odměna, kterou naše škola na závěr za sběr
dor. Úspěšné byly i s tarší žákyně: 1. místo získá a použije na odměny pro žáky.
Markéta Dvořáková, 2.místo Gabriela GáAP Faten Fakach,
ZŠ Ostrov, Krušnohorská
borová, 3. místo Karolína Márthová. Mezi
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Letošní krásné podzimní počasí nám umožnilo podniknout s dětmi několik zajímavých výletů do okolní čarokrásné přírody.
Byli jsme za pohádkovými skřítky na Plešivci, kde děti plnily pohádkové úkoly. Za
volně žijícími zvířátky v Karlových Varech
na Linhartu. Dovezli jsme do obory v Hájku
spoustu nasbíraných kaštanů pro lesní zvěř.
Nasáli jsme atmosféru filmového festivalu
ve městě a shlédli divadelní pohádku. Nejstarší děti vytvořily výtvarná soutěžní dílka
k tomuto festivalu. Nechybělo ani sportování s fotbalisty a hokejisty na fotbalovém
hřišti a v MDDM.
Vzhledem k blížícímu se adventnímu
času zveme rodiče našich dětí na již tradiční
společné tvořivé odpoledne v úterý 4. prosince do všech tříd.
Lenka Dienesová,
ředitelka MŠ Masarykova Ostrov
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DOTAZNÍK

PŘÍLOHA K DOTAZNÍKU PRO VEŘEJNOST

DRUHY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO CÍLOVOU SKUPINU
RODIN S DĚTMI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Denní stacionáře jsou ambulantní službou, kterou pravidelně navštěvují osoby
se sníženou soběstačností. V průběhu
dne je zde zabezpečována komplexní
péče s ohledem na potřeby uživatelů
a současně nabízí výchovné, aktivizační
a sociálně terapeutické činnosti. Služba
je určená uživatelům od 1 roku do 64 let.
Služba hrazená klientem.

je zdravotně postižené. Služba je zaměřena
na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.
Pro klienta bezplatná.
Sociálně aktivizační služby pro osoby se
zdravotním postižením a seniory nabízejí
těmto lidem pomoc při zvládnutí běžných
životních situací tak, aby nedošlo k jejich
ohrožení sociálním vyloučením. Pro klienta
bezplatná.

Osobní asistence je terénní služba určená
zejména lidem se zdravotním postižením
Domovy pro osoby se zdravotním po‑ a seniorům. Osobní asistenti pomáhají člostižením jsou pobytovou službou s celo- věku zvládnout péči o sebe a umožňují jim
ročním provozem, které zabezpečují oso- účastnit se života společnosti. Služba hra- Sociálně terapeutické dílny jsou poskybám se sníženou soběstačností vyžadují- zená klientem.
továny osobám se sníženou soběstačností
cím pravidelnou pomoc komplexní péči
z důvodu zdravotního postižení. Účelem této
a současně nabízí výchovné, aktivizační Pečovatelská služba je převážně terénní služby je dlouhodobá a pravidelná podpora
a sociálně terapeutické činnosti. Tato služba poskytovaná především v domác- zdokonalování pracovních návyků a dovedslužba je určena především těm lidem, nosti. Služba je určena zejména lidem se ností prostřednictví sociálně pracovní terapie.
kterým z objektivních důvodů již nelze zdravotním postižením, seniorům a pří- Služba je určená mladistvým a uživatelům od
zabezpečit pomoc v jejich přirozeném padně i rodinám s dětmi. Pečovatelé pomá- 16 do 64 let. Klient hradí pouze stravu.
sociálním prostředí. Služba hrazená kli- hají člověku zvládnout péči o sebe a o doentem.
mácnost. Služba hrazená klientem.
Sociální rehabilitace má za cíl pomoc lidem k dosažení samostatnosti, nezávislosti
Chráněné bydlení je moderním typem Podpora samostatného bydlení je služba a soběstačnosti, a to rozvojem jejich schoppobytové služby pro osoby se zdravot- podobná pečovatelské službě, zaměřuje se ností a dovedností a posilováním návyků poním postižením, jejichž situace vyžaduje však více na posilování osobních schop- třebných pro samostatný život. Služba je urpomoc jiné osoby, ale mají schopnost žít ností člověka samostatně bydlet. Služba čena osobám se zdravotním postižením, ale
víceméně samostatně v prostředí, které je hrazená klientem.
také osobám, které jsou ohroženy sociálním
svým charakterem fakticky totožné s běžvyloučením z jiného důvodu, například etným bytem. Služba hrazená klientem.
Průvodcovské a předčitatelské služby nické příslušnosti, chudoby, dlouhodobé nejsou určeny lidem, kteří mají sníženou zaměstnanosti apod. Služba hrazená klientem.
Odlehčovací služby se také mohou na- schopnost komunikovat či se orientovat
zývat sdílené či respitní služby. Jedná se v prostoru. Jedná se zejména o osoby se Týdenní stacionáře jsou pobytovou služo různou kombinaci činností péče, které smyslovým postižením. Služba pomáhá ze- bou pro osoby se sníženou soběstačností,
mají za cíl, umožnit pečujícím osobám jména při obstarávání osobních záležitostí. které potřebují pravidelnou pomoc jiné
nezbytný odpočinek, tj. sdílí péči či na Služba hrazená klientem.
osoby. Pobyt je zabezpečován obvykle po
určitou dobu převezmou péči o člověka,
dobu pracovních dnů. Služba nabízí komkterý má sníženou soběstačnost. Obvykle Raná péče terénní služba, popřípadě dopl- plexní péči a současně nabízí výchovné, akje tato služba nabízena i v rámci jiných něná ambulantní formou, poskytovaná dí- tivizační a sociálně terapeutické činnosti.
druhů služeb. Služba hrazená klientem.
těti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které Služba hrazená klientem.
inzerce

GYNEKOLOGICKÁ ORDINACE
na poliklinice byla pro Vás přestěhována do přízemí
a kompletně zrekonstruována.
Objednávejte se na preventivní kontroly na
Tel.: 353 821 512, MUDr. Berger / as. Vorlíková
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DOTAZNÍK

DOTAZNÍK
POTŘEBY RODIN S DĚTMI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Vážení rodiče,
ve spolupráci s organizací Lumos a pracovní skupinou komunitního plánování Triáda byl vytvořen dotazník,
který je určen rodinám s dětmi se zdravotním postižením. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského
úřadu Ostrov si Vás dovoluje požádat o spolupráci při šetření, které je zaměřené na chybějící či nedostupné
služby a jejich žádanost ze strany uživatelů celého území ORP Ostrov.
Jedním z hlavních cílů je také zjistit přibližný počet uživatelů, kteří by konkrétní službu chtěli navštěvovat
a v jakém rozsahu. Po vyhodnocení tohoto dotazníkového šetření bude město Ostrov hledat vhodného
poskytovatele nejvíce poptávané sociální služby.

Dotazník je možné vyplnit v papírové podobě nebo elektronicky.
PROSÍME DOTAZNÍK VYPLŇTE POUZE JEDNOU
Odkaz na vyplnění on-line dotazníku najdete na stránkách města www.ostrov.cz v sekci „Aktuálně“.
Dotazník v papírové podobě lze odevzdat v podatelně Městského úřadu Ostrov, Jáchymovská 1
nebo v Infocentru Domu kultury Ostrov.
Obálku s dotazníkem označte „Městský úřad Ostrov – OSVZ“.

Kontakt pro další informace k dotazníku:
Jitka Capková, koordinátor komunitního plánování sociálních služeb, Městský úřad Ostrov,
odbor sociálních věcí a zdravotnictví / telefon: 354 224 859, e-mail: jcapkova@ostrov.cz
Dotazníkové šetření probíhá do 30. 11. 2018

1. Věk vašeho dítěte:
Nápověda k otázce: Vyplňte číslo

2. Zdravotní postižení vašeho dítěte:
Nápověda k otázce: Vyberte jednu nebo více odpovědí

Tělesné
Zrakové
Sluchové
Lehké mentální
Středně těžké mentální
Těžké mentální
Autismus
Jiné...

1

www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz

13

DOTAZNÍK

Potřeby rodin s dětmi se zdravotním postižením

3. V případě, že je dítě příjemcem příspěvku na péči, uveďte stupeň
závislosti na pomoci jiné fyzické osoby:
Nápověda k otázce: Vyberte jednu odpověď

I. stupeň závislosti
II. stupeň závislosti
III. stupeň závislosti
IV. stupeň závislosti
Dítě nepobírá příspěvek na péči

4. Využíváte některou z následujících služeb?
Nápověda k otázce: Vyberte jednu nebo více odpovědí

Nevyužíváme žádné služby
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Týdenní stacionář
Denní stacionář
Odlehčovací službu
Ranou péči
Osobní asistenci
Sociálně terapeutické dílny
Svoz do školy nebo do služby
Osobního asistenta ve škole
Školní družinu
Jiná...

5. Pokud využíváte některou z výše uvedených služeb, napište prosím název
služby/služeb, místo, kde se služba nachází a jak dlouho ji využíváte:

14
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Potřeby rodin s dětmi se zdravotním postižením

6. Jaké služby byste využili, a které vám chybí:
Nápověda k otázce: Vyberte jednu nebo více odpovědí

Týdenní stacionář
Denní stacionář
Odlehčovací služba
Raná péče
Osobní asistence
Sociálně terapeutické dílny
Sociální rehabilitace
Svoz do školy nebo do služby
Jiná...

7.V jakém městě či obci bydlíte?

8. Byli byste ochotni v případě následujících služeb platit úhrady za poskytování?
Nápověda k otázce: Vyberte jen jednu odpověď v každém řádku

NE

ANO

Denní stacionář
Svoz

9. Pokud byste si mohli vybrat jen jednu z následujících služeb, kterou by
vaše dítě navštěvovalo, kterou byste zvolili?
Nápověda k otázce: Vyberte jednu odpověď

Denní stacionář
Sociálně terapeutické dílny

3
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Potřeby rodin s dětmi se zdravotním postižením

10. Kolikrát v týdnu byste výše zvolenou službu využívali?
Nápověda k otázce: Vyberte jednu odpověď

Jednou
Dvakrát
Třikrát
Čtyřikrát
Každý (pracovní) den

11. Jakou službu byste rádi využívali do budoucna (v dospělosti vašeho dítěte)?
Nápověda k otázce: Vyberte jednu odpověď

Domov pro osoby se zdravotním postižením
Chráněné bydlení
Podpora samostatného bydlení
Týdenní stacionář
Denní stacionář
Sociálně terapeutické dílny
Odlehčovací služby (dítě zůstane doma za podpory odlehčovacích služeb)
Nic z výše uvedeného (dítě zůstane v domácnosti bez podpůrných služeb)
Jiná...

12. Prostor pro jakékoliv vaše komentáře a poznámky:

Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku.

16
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OSTROVSKÁ FOLKOVÁ KAPELA DRC SLAVÍ 25. VÝROČÍ VZNIKU
Čtvrtstoletí působení na folkové scéně – to
je jistě dobrý důvod k rozhovoru s kapelníkem Pavlem Jindrou.
Jak vlastně vznikl název Drc?
Je to zkratka počátečních písmen tří slov –
Dej Ríšovi cukr (tedy DRC). Jeden z původních členů kapely jménem Ríša byl schopen vyzobat celou cukřenku cukru během
zkoušky, tak se to nějak uchytlo a vznikl
název Drc.

POZVÁNKA NA
OSTROVSKÝ JARMARK
RADOSTI 6

S jarmarky a markety se v Karlovarském
kraji už doslova roztrhl pytel, ale i tak se
ten ostrovský, v pořadí již 6. jarmark řadí
k největším a nejpestřejším. Uskuteční se
v sobotu 24. listopadu od 10 do 16 hodin,
kdy se ve Společenském sále domu kultury
představí na pět desítek prodejců z Ostrova
i z celé republiky.
Dům kultury vám nabízí pestré předvánoční nákupní hody. Zde budete mít
jedinečnou možnost nakoupit krásné, originální a s láskou vyrobené vánoční dárky.
U dárků to ovšem rozhodně nekončí. Nakoupit si budete moci také vánoční dekorace – adventní věnce, svícny, perníčky
nebo vánoční ozdoby.
Všichni prodejci i organizátoři této akce
vás co nejsrdečněji zvou.
Přijďte se pokochat. Přijďte si udělat radost!
Eliška Failová, DK Ostrov

Foto: Hana Jordán Jásková

Kapela prošla během svého působení
několika proměnami. Jaké je tedy sou‑
časné složení kapely?
Hrajeme ve složení:
Lenka Kozohorská – zpěv, mandolína,
flétny, chrastítka, prostě co je potřeba (je
to sice klavíristka, ale na klavír ještě nepřišla ta správná chvíle).
Iva Hronová – housle a doprovodným
zpěv
Jakub Bodyš – zpěv, kytara
Fanda Souček – baskytara
Pavel Jindra – zpěv, kytara, jsem nejstarší
člen, od počátku hraji na kytaru a jsem
hlavní zpěvák.
Máte za sebou řadu úspěchů na hudební
scéně, které považuješ za nejdůležitější?
Asi nemám úplně nej, za tu dobu toho
máme za sebou hodně. Mám radost z každého hraní, které se nám povede, ale když
se na některých známějších festivalech objeví pár lidiček, kteří si nás jedou poslechnout, a dokonce znají naše písničky, to je
fakt síla. Letos jsme soutěžili v severočes-

kém kole Porty a získali 2. místo – z toho
máme velikou radost.
Jaký je váš vztah k ostrovskému folk
country festivalu Kodrcák?
Tak to je naše milované dítě. Letos už mu
bylo 18 let a vystřídalo se na něm mnoho
muzikantů z okolí Ostrova, ale i z větší dálky.
Samozřejmě děkujeme všem přátelům a rodinám za pomoc a podporu, restauraci Atlantis za místo pořádání a městu Ostrov za
finanční podporu, bez nich by to nešlo.
Co Drc plánuje v nejbližším období?
Momentálně připravujeme nové CD, které
bude již druhé v pořadí. Ale nejvíce času
kapela v současné době tráví přípravou
výročního koncertu, který proběhne 10. listopadu od 17 hodin v Oranžerii Městské
knihovny Ostrov. Tímto vás, naše milé posluchače, srdečně zveme a rádi vás na něm
uvidíme.
Děkujeme za pozvání a přejeme celé vaší
kapele spoustu dalších hudebních úspěchů
i zážitků.
red

OSTROVSKÉ DĚTI OBJEVUJÍ BROUKY
Při vycházce ostrovského entomologic- 700 m vzdušnou čarou a jsou odděleny
kého kroužku děti objevily vzácného poměrně výraznou bariérou místní zástřevlíčka (Paradromius linearis).
stavby. Potencionálním biotopem by ale
Brouček s délkou těla cca 4 mm sice mohla být rákosina na podmáčené ploše
nepatří mezi zvláště chráněné druhy, ani u místní čtvrti Kfely, cca 400 m vzdálená.
druhy červeného seznamu, ale jde o druh
Nález tohoto vzácného druhu s pov České i Slovenské republice vzácný. měrně významnou ekologickou indiJeho biotopem jsou zachovalé nížinné kační hodnotou může předjímat vysorákosiny stojatých vod. Jedná se o euro- kou hodnotu prostředí okolních biotopů.
kavkazský druh a je makropterní (okříd- Pro potřebu dalšího hodnocení by pak
lený, velkokřídlý). Byl pozorován v letu.
bylo vhodné provést cílený průzkum
V okolí Ostrova je poměrně velké alespoň dvou okolních referenčních biomnožství potencionálních lokalit, kde topů a přispět tak i k rozšíření poznatků
by se brouk mohl vyskytovat. Jedná se o tomto významném druhu. Realizace
zejména o přírodní rezervaci a evropsky průzkumu je vhodnou částí programu
významnou lokalitu Ostrovské rybníky, entomologického kroužku a bude provádále o evropsky významnou lokalitu Bo- děna v sezóně 2018 – 2019 formou zkourecké rybníky a řadu drobnějších vod- mání potencionálních zimovišť druhu.
ních nádrží s vyvinutým porostem rákoMartin Chochel, Tomáš Barda, Jakub Krejčí,
Sofie Poljanková s redakční úpravou
sin a litorálních porostů. Zajímavé však
je to, že pozorovaný jedinec (záznam
pořídil a do sbírky zařadil M. Chochel)
byl, v rámci vycházky entomologického
kroužku při Ekocentru MDDM Ostrov,
nalezen v břehovém porostu říčky Bystřice, pod soutokem s Jáchymovským
potokem. V lokalitě prakticky chybí
bylinné litorální patro, nicméně, je zde
místy hustý porost invazivní třtiny křovištní, který by mohl přirozené biotopy
částečně nahradit. Nejbližší vhodné lokality se pak nachází ve vzdálenosti cca Foto pořízené USB mikroskopem: Paradromius linearis
www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz
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POZVÁNKA NA VÝSTAVU „BIBLE – KNIHA KNIH“
V bývalé oranžerii ostrovského zámku – nyní
výstavní síni Městské knihovny s názvem
Oranžerie Václava Havla – můžeme po celý
listopad navštívit jedinečnou výstavu.
Jmenuje se „Bible – kniha knih“ a osvětlí
nám původ, název i obsah nejčtenější knihy
světa, přeložené do největšího počtu jazyků.
Poznáme, že bible není jen jedna kniha, obsahuje několik desítek biblických knih a můžeme říci, že to je vlastně celá knihovna. Patří
do ní knihy historické, naučné, prorocké, ale
také básnické, mudroslovné a též i osobní
dopisy. Knihy jsou různě staré, ale všechny
existují po tisíciletí.
Z českých překladů jsou vystaveny ony
nejslavnější, první tištěné bible u nás z konce
16. století: Bible kralická a Bible kutnohorská.
Jejich faksimile do Ostrova zapůjčila Česká
biblická společnost se sídlem v Praze. Můžete se tedy začíst do češtiny staré skoro pět
set let a poznat, že je pro nás těžko srozumitelná a psaná prapodivným pravopisem.
Novější překlady jsou už srozumitelnější.
Ale pro nás, lidi třetího tisíciletí po Kristu,
jsou nejvhodnější překlady současné. Najdeme jich na výstavě dosti – ať třeba Jeruzalémskou bibli, nebo nejrozšířenější překlad
z konce 20. století, tzv. ekumenický překlad.
inzerce

Z historických ukázek se ještě musíme
zmínit o rukopisných biblích, které bývaly opisovány a zdobeny barevnými iluminacemi, dnes bychom řekli ilustracemi.
Knihovna kláštera Teplá nám na výstavu
zapůjčila část faksimile románského Vyšehradského kodexu a faksimile rukopisné „Bible Václava IV.“.
Kromě současných různých vydání celé
Bible, nebo pouze jejích částí, tvoří zvláštní
skupinu bohatě ilustrované bible pro děti.
Obsahují zvláště ony nejznámější starozá-

konní příběhy o potopě a arše Noemově,
o Abrahámovi, o Josefovi a jeho bratrech.
Děti si je mohou prohlédnout a v dětském
koutku pak i namalovat svůj vlastní obrázek.
O Bibli byla napsána velká řádka odborných knih a vznikl celý vědecký obor, zvaný
biblistika. Některé ukázky z tohoto oboru
najdete na výstavě také. Ovšem, kniha knih
je knihou výjimečnou, ze které promlouvá
víc než jen moudrost staletí. Dodnes inspiruje řadu umělců – spisovatelů, malířů, sochařů, hudebních skladatelů i filmových
tvůrců. Nemůžeme zapomenout na Leonarda, Michelangela, či Marca Chagalla,
nebo na Biblické písně Antonína Dvořáka.
Jistě si nyní každý z nás začne prozpěvovat
s Janem Werichem Davida a Goliáše! Víte
však, že i píseň Salomé Karla Kryla má svůj
původ v Bibli?
Výstavu zahájí ve čtvrtek 1. listopadu
v 16.30 biblista Petr Chalupa, docent Palackého university v Olomouci a zároveň
výstavu a její návštěvníky požehná ostrovský katolický farář Marek Hric. Také po další
čtvrtky (a nejen čtvrtky) od 16.30 najdete na
výstavě doprovodné programy: přednášky
a praktické cvičení. (Příběhy apoštolů, Jak
vznikala evangelia, Bible v moderní kultuře,
Jak se orientovat v Bibli.)
Přečíst celou Bibli nelze za měsíc. Nestihneme to ani za celý rok. Ale měli bychom
znát některé části a něco o Bibli vědět, neboť to patří k všeobecnému vzdělání. A to
stihneme!
Lidmila Hanzlová

POZVÁNKY KLUBU
ČESKÝCH TURISTŮ
Kalendář veřejných turistických
akcí v listopadu
03. 11. Ze Žlutic do svahů nad řekou
Střelou
10. 11. Chebsko: Zámek Kopaniny
na Ašsku
17. 11. Přírodní park Džbán III.:
Konětopy – Mutějovice
24. 11. Karlovarsko: Hrad Hartenštejn
u Bochova
01. 12. Za Santinim z kláštera Mariánská
Týnice do kláštera Plasy
Bližší informace jsou k dispozici vždy od
středy pro příslušný sobotní termín ve vitríně KČT na Mírovém náměstí v Ostrově
u autobusové zastávky na K. Vary. Info také
na: www.kctkvary.cz
František Wohlmuth
předseda KČT Slovan Karlovy Vary
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MDDM OSTROV
ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
Ještě stále máme volná místa v zájmových
útvarech Automodeláři, Klub herna, Ricochet, Železniční modeláři, Florbal, Digitální fotografie, Youtuber, Letecký modelář,
Posilovny, Šikulky, Volejbal pro nejmenší
a mnoho dalších. Přihlašujte své děti online
nebo osobně v MDDM.
BĚH 17. LISTOPADU
10. listopadu 8. 30 hod. Zámecký park
41. ročník závodu v přespolním běhu. Závod
je otevřen všem ostrovským dětem a mládeži, kteří si chtějí zaběhat a změřit své síly
s nejlepšími v regionu.
Přihlášky: ženy, muži nejpozději do 2. 11. ,
ostatní kategorie do 7. 11. 18.00 hod. přihlašování mailem na lenkajirovska@seznam.cz
Ve výjimečných případech možnost přihlášení na místě hodinu před startem za zvýšené startovné 70 Kč / 90 Kč
Startovné: nejml. žáci – st. žáci 50 Kč, dorost
– veteráni 70 Kč
ZÁVODY AUTOMODELÁŘŮ
10. listopadu 10. 00 hod. MDDM
Závody automodelářů kategorie produkcion 24, žáci i dospělí. Nutnost vlastního modelu. Přihlášky nejpozději do 5. listopadu na:
g.moc@seznam.cz
ADVENTNÍ VĚNCE
25. listopadu 13.00-15.00 hod. 150 Kč
Tvořivá adventní dílna pro děti i rodiče pod
vedením zkušené aranžérky Míši Němcové.

EKOCENTRUM
ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
Ještě stále máme volná místa v zájmových
útvarech Sportovní rybářství a Mladý badatel – Entomolog. Neváhejte přihlásit své děti
online nebo osobně v Ekocentru. K dispozici
jsme vám denně od 10.00 do 17.00 hod.
HALLOWEEN
Pátek 2. 11. od 17.00 hod.
Stezka odvahy pro celou rodinu s halloweenskou tematikou v Zámeckém parku. Stezku
zakončíme opékáním buřtů v EC. Vstup do
parku je možný na základě předem zakoupené vstupenky. Předprodej vstupenek v EC.
Vstupné: 50 Kč/dítě (teplý čaj, buřt), doprovod zdarma bez nároku na buřt. Podrobně
na plakátech a na: www.mddmostrov.cz
SBÍRÁME LESNÍ PLODY – DO KONCE
LISTOPADU
Soutěž ve sběru lesních plodů, které budou
následně předány lesníkům na zimní přikrmování divoké zvěře. Nasbírané kaštany, žaludy a bukvice odevzdávejte v EC ve všední
dny od 10.00 do 16.00 hod. Nejlepší sběrače
odměníme zajímavými cenami.

Předprodej vstupenek: od 15. 11. online
nebo osobně v domě dětí.

LETNÍ TÁBORY 2019
Přihlášky na letní tábory spustíme
4. února 2019 online a v kancelářích MDDM.
PŘIPRAVUJEME
Podrobné informace k přihlašování uveřejADVENTNÍ KALENDÁŘE
níme na našem webu v průběhu ledna. Infor2. prosince 13.00-15.00hod. 100 Kč
movat budeme také v lednovém OM.
Srdečně zveme děti na výrobu adventních TERMÍNY LT MANĚTÍN
kalendářů, které v předvánočním očeká- 28.06-10. 07.; 10.–22. 7.; 22. 7.–3. 8.;
vaní na Štědrý den vyzdobí nejeden dětský 3.–15. 8.; 15.–27. 8.
pokoj.
Sportovní soustředění v Manětíně
Předprodej vstupenek: od 19. 11. online 27.08-1.09
nebo osobně v domě dětí.
Sportovní soustředění gymnastek
MIKULÁŠSKÁ S DOMEM DĚTÍ
v MDDM
4. prosince 17.00-19.00 hod. 70 Kč
19.-23.08
Pestrý program v MDDM. Mikulášská na- Příměstské sportovní tábory
dílka, tradiční výtvarné dílničky s výrobou 15.–19. 07.; 29.07-2. 08.; 5.–9. 08.; 12.–16. 08.
jednoduchých vánočních dekorací, svícnů, Příměstské přírodovědné tábory
zdobením perníčků a Mikulášské jízdy na 8.–12. 07.; 22.–26. 07.; 19.–23. 08.; 26.–30. 08.
modelovém kolejišti železničních modelářů. Příměstské tábory na ledě
Předprodej vstupenek: od 19. 11. online 22.–26. 07.; 19.-23.08
nebo osobně v MDDM.
Tábor pro rodiče s dětmi
TVOŘIVÉ ADVENTNÍ NEDĚLE
10.–14. 06.
9. a 16. prosince 13.00-15.00 hod.
V rámci tvořivých dílen se připravíme na Vá- PROVOZ BUDOVY MDDM
noce výrobou dekorací, ozdob či drobných Po-Čt 8.00-20.00 hod.; Pá 8.00-18.00 hod.
dárečků. Nezapomeneme ani na oblíbené PROVOZ SPORTOVNÍHO AREÁLU
nepečené cukroví. Bližší informace k jed- Do 10. 11. Po-Pá 9.00-19.00 hod.; So-Ne,
notlivým dílnám uveřejníme v průběhu svátky 10.00-19.00 hod.
listopadu na našem webu, výlepových plo- Od 11. 11. hřiště uzavřena, vstup možný
chách a v prosincovém OM.
v závislosti na počasí jen po dohodě s praPředprodej vstupenek: od 26. 11. online covníky MDDM.
nebo osobně v MDDM.
ZIMNÍ STADION
Veřejné bruslení dle aktuálního rozpisu ledové
plochy. Rozpis k dispozici vždy na nástěnce
Zimního stadionu, na webu MDDM a FB.
KONTAKTY
PROHLÍDKY PRO ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
informace: 736 505 681, akce: 736 505 684,
Po-Pá 8.30-12.00 hod.
zájmová činnost: 731 615 657, doprava,
V dopoledních hodinách rádi přivítáme ubytování: 736 505 683, ekonomický úsek:
děti z MŠ, ZŠ i SŠ na prohlídky s odbor- 735 605 685, zimní stadion: 601 089 332
ným výkladem. Prohlídka trvá cca 40 www.mddmostrov.cz
minut. Děti se poutavým vyprávěním seznámí s místní faunou, mohou si určitá
zvířátka pohladit, pochovat popř. nakrmit. Nutná předchozí rezervace na tel.
MODRÁ PYRAMIDA
731 615 658.
Klínovecká 998, Ostrov
PROHLÍDKY PRO VEŘEJNOST
ZALOŽENÍ STAVEBNÍHO
Po-Ne, státní svátky 13.00-17.00 hod.
SPOŘENÍ ZDARMA
Využijte poslední otevřené víkendy před
• Státní podpora 2000 Kč
zazimováním k návštěvě Ekocentra. Zaži• Úrok 3,75%
jete u nás bezprostřední kontakt s několika druhy zvířat, který se vám jinde nenaskytne. Prohlédnout si tu můžete drobné
hlodavce, hady, obojživelníky, pavouky,
ryby, exotické i dravé ptáky, malé šelmy
i skot. Vstup volný.
KONTAKTY
tel. 731 615 658, 602 600 995;
Bc. Diana Nehasilová
Veronika Jedličková
FB Ekocentrum MDDM Ostrov;
Tel: 777 735 316
Tel: 792 331 560
www.mddmostrov.cz/ekocentrum
INZERCE

www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA OSTROV – LISTOPAD

BIBLE – KNIHA KNIH
listopad, Oranžerie Václava Havla
Výstava, která nám osvětlí původ, název i obsah nejčtenější knihy světa, přeložené do největšího počtu jazyků. Zahájení výstavy se bude
konat 1. 11. 2018 od 16.30, úvodního slova se
ujme docent Petr Chalupa z Univerzity Palackého v Olomouci, požehnání P. Marek Hric –
katolický farář v Ostrově.
PŘÍBĚHY APOŠTOLŮ
8. listopadu 16.30, Školicí středisko,
vstupné: ZDARMA
Přednáška Mgr. Lukáše Bujny (husitský farář
a pedagog) o dvanácti Ježíšových učednících
podle svědectví Nového zákona.
JÓGA V KNIHOVNĚ
10. listopadu 9.30, Oranžerie Václava Havla,
vstupné: 150 Kč (120 Kč při zakoupení per‑
manentky)
Dopolední jóga se zaměřením na probuzení
našeho organismu a zahnání únavy. Vhodné
pro začátečníky i pokročilé. S sebou: pohodlné
oblečení (doporučujeme legíny a elastické
tričko), vlastní podložku (v případě potřeby
je možné si podložku zapůjčit, ale je nutná
její rezervace předem), ručník a v neposlední
řadě dobrou náladu. Lektorkou je Petra Gutwirt. Počet míst je omezen, proto je nutná
rezervace.
DRC – 25 LET
10. listopadu 17.00, Oranžerie Václava
Havla
Kapela DRC slaví „půlkulatiny“ a všichni jste
srdečně zváni. Přijďte si oslavu užít také.
VELKÉ TAJNOSTI
12. listopadu 17.00, Školicí středisko,
vstupné: 100 Kč (80 Kč v předprodeji, se‑
nioři 70+ zdarma)
Přednáška Arnošta Vašíčka o neuvěřitelných faktech, tajemných nálezech, paranormálních úkazech, utajené skutečnosti,
historických otaznících, překvapivých hypotézách a přísně tajných konspiracích.
ANDALUSIE
14. listopadu 17.00, Školicí středisko,
vstupné: 80 Kč (50 Kč v předprodeji, se‑
nioři 70+ zdarma)
Cestopisná přednáška Jaromíra Nováka
o velkém okruhu okolo Sierry Nevady.
KARETNÍ DÝCHÁNEK
15. listopadu 16.00, Studovna, vstupné:
dobrovolné
Nemáte parťáka, se kterým byste mohli
hrát karty? Nesdílí ve vašem okolí nikdo karetní vášeň, tak jako vy? Pak přijďte k nám,
společně si zahrajeme Žolíky či Prší.
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PÍSNIČKY S NÁDECHEM TAJEMNA
15. listopadu 17.00, Oranžerie Václava
Havla
Přijďte prožít příjemný večer a nechte se
inspirovat písničkami o pralesích, kočovnících, šamanech, moudrosti pohádek a dalšími náměty. Nechte se vtáhnout do hlubšího vnímání skutečnosti zajímavými texty
i působivým hudebním podáním. Hrají:
Amelancha – texty, hudba, kytara, zpěv;
Petr Suchomel – piano, kytara, flétna, zpěv
RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ
16. listopadu 15.30, Oranžerie Václava Ha‑
vla, vstupné: dobrovolné
Přijďte se odreagovat od každodenních povinností. Omalovánky nejsou jen pro děti,
donutí vás „vypnout“ a nepřemýšlet nad
věcmi, které vás během dne stresují, přinesou vám příjemný pocit z tvoření, nemluvě
o psychologickém vlivu barev. Máme pro
vás spoustu omalovánek s různými motivy,
relaxační hudbu, kávu i čaj. Pastelky či fixy si
můžete přinést vlastní, nebo vám je půjčíme.
Malovat bude možné také na kameny.
JAK SE ORIENTOVAT V BIBLI?
19. listopadu 16.30, Školicí středisko,
vstupné: ZDARMA
Praktické cvičení Lidmily Hanzlové z Farní
knihovny Ostrov o systému značení biblických knih a jejich částí, s hledáním daného
textu.
JAK VZNIKALA EVANGELIA?
22. listopadu 16.30, Školicí středisko,
vstupné: ZDARMA
Přednáška P. Petra Mecla, katolického faráře
v Chodově, o postupné vznikání písemné
podoby čtyř hlavních knih Nového zákona –
evangelií podle Matouše, Marka, Lukáše
a Jana.
BIBLE V MODERNÍ KULTUŘE
29. listopadu 16.30, Školicí středisko,
vstupné: ZDARMA
Přednáška Petra Konůpky, historika a pedagoga, o biblických tématech v moderní literatuře, výtvarném umění, hudbě a filmu.
Máte-li zájem o některou z našich akcí, rezervujte si, prosím, vstupenku. Při malém počtu
rezervací se může stát, že bude akce zrušena.
Rezervaci lze provést telefonicky, e-mailem,
osobně, ale také on-line na našich webových
stránkách, přímo u vybrané akce. Rezervovanou vstupenku je nutno do 7 dnů vyzvednout, jinak bude rezervace zrušena.
V průběhu listopadu se bude konat také
několik soutěží pro dospělé návštěvníky
knihovny: Znáte dobře svoji knihovnu?
a Soutěž o nejhezčí vánoční dekoraci.
V průběhu listopadu přineste vlastnoručně
vyrobenou vánoční dekoraci a získejte krás-

nou odměnu. Hlasování bude probíhat
v první polovině prosince, a to jak na recepci
knihovny, tak i na internetu.
Pro dětské čtenáře, kromě celoročního
Knihomolení, probíhá soutěž Skautská
pošta, ve spolupráci s Déčkem České televize. Veškeré podrobné informace o soutěžích naleznete na našich webových stránkách a samozřejmě se o nich dozvíte přímo
v knihovně.
Potřebujete pomoci s prací na počítači?
Nevíte si rady jak založit e-mailový účet či vyhledávat na internetu? Máte tablet či chytrý
telefon a nevíte jak ho používat? Pak právě
pro vás jsou určeny individuální lekce na počítači. Zavolejte, domluvte si termín, který
vám vyhovuje, my vám poradíme.
Upozorňujeme, že v sobotu 17. listo‑
padu je státní svátek – Den boje za svo‑
bodu a demokracii, proto bude knihovna
ZAVŘENA.
Veškeré informace o akcích a službách
knihovny naleznete na www.mkostrov.cz,
www.facebook.com/knihovnaostrov. Uvítáme jakékoli dotazy a náměty, které nám
můžete posílat na info@mkostrov.cz. Samozřejmě můžete také volat, a to na tel. č.:
353 434 300, 773 546 490.

GALERIE LETOHRÁDEK
OSTROV
Výtvarná dílna: Adventní věnce
Středa 21. listopadu od 16.30 hodin,
vstupné 120 Kč
Výtvarná dílna pro děti i dospělé –
tvorba originálního adventníno věnce
z nejrůznějších materiálů – i recyklovaných.
Nutná předchozí rezervace na tel.
720 021 499 nebo e-mailem: bilkova@
galeriekvary.cz Minimální počet účastníků
dílny je 6 osob.
Výstava – Sbírka porcelánu Střední umě‑
leckoprůmyslové školy Karlovy Vary
Stálá expozice unikátní sbírky porcelánu ze
Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy
Vary mapuje období od počátku 19. století
do 2. poloviny 20. století.
Výstavu lze v zimních měsících navštívit
od pondělí do pátku pouze po předchozím
objednání telefonicky na mobil 731 439 452
nebo emailem: bilkova@galeriekvary.cz

KULTURNÍ AKCE

VŠE O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ – DOKUMENT
S LIDMI, KTEŘÍ PŘEŽILI SVOU SMRT

Kino Ostrov uvede 8. listopadu v 18.00 hodin
dokumentární film Vše o životě po životě.
Je vyprávěním lidí, kteří překročili hranici smrti, a bylo jim umožněno vrátit se
zpět. Snímek obsahuje nejen průběh prožitku, ale ukazuje i změnu, kterou klinická
smrt do života těchto lidí přinesla – změnu
vnímání svého okolí a světa. Pochopení, že
nic se neděje náhodou. Fakt, že člověk je
neustále v možnosti a jediné, co nás brzdí,
jsme my sami.
Po projekci filmu bude následovat přednáška režiséra dokumentu Dalibora Stacha,
moderovaná hercem Michalem Novotným,
který má s daným tématem překvapivě

LIMONÁDOVÝ JOE
pozvánka domu kultury
a divadla bez hranic

Dům kultury Ostrov a Divadlo Bez Hranic
Praha srdečně zvou na hudební komedii
Jiřího Brdečky Limonádový Joe.
Představení je na programu domu kultury
ve středu 28. listopadu v 19:30
Hudební komedie z dob, kdy Divoký
západ byl tak divoký, že to překoná i vaše
nejdivočejší představy aneb Padouch,
kráska, hrdina – to je naše rodina!
Osoby a obsazení:
Limonádový Joe – Radek Fejt
Tornádo Lou – Magdalena Wronková
Horác Hogofogo – Jan Bartoška
Winnifred – Michaela Nilsson Marečková
hodně společného. Dalibor Stach je reži- Doug – Milena Kleinerová
sérem, spisovatelem, scénáristou, výtvar- Grimpo – Bára Fišerová
níkem a fotografem v jedné osobě. Sám Abe Honesty + Mexico Kid – Rostislav Trtík
klinickou smrt dvakrát prožil. Přednáška Barman + Pán ve fraku – Jakub Plzák.
je vyprávěním o setkání s Milošem Forma- Režie: Petr Míka
nem a dalšími zajímavými lidmi, besedou
s dotazy návštěvníků a po skončení bude
možné zakoupit režisérovy knihy. Na základě osobních zkušeností s klinickou smrtí
jich napsal několik, jedna z nich se stala
knižní předlohou pro film Za oponou noci,
který Dalibor Stach natočil s plejádou českých herců a dvou hollywoodských hvězd.
Kamera Martin Šácha.
Dům kultury Ostrov

DUŠIČKOVÉ POZNÁVÁNÍ HISTORIE OSTROVA
I když to tiché místo, plné skončených lidských osudů a příběhů, navštěvujeme častěji –
zvlášť když jde o ty, které jsme znali a měli je
rádi – dušičková návštěva našeho hřbitova
má v sobě ještě něco navíc. Světýlka vzpomínek u jmen těch, kteří odešli docela nedávno,
ještě si vybavujeme jejich tváře a hlas. Ale
ostrovský hřbitov skrývá i životy dávno minulé, po nichž zbyla už jen cizí jména na náhrobcích – pokud se dodnes zachovaly. Na
všechny ty další, mnohé a neznámé farníky,
kteří obývali a oživovali toto město, upomíná
už jen společný památník. Nicméně jména některých osobností zůstala přesto zachována
i s jejich významnými funkcemi a hodnostmi,
těch, kdo vedli toto město, rozhojňovali jeho
prosperitu a střežili jeho pořádek. Byli to počestní mistři krejčí a kováři, obchodníci, mlynáři a majitelé domů se svými manželkami
a dětmi, z Ostrova i z okolních vsí. Ale setkáme
se tu také se jmény osobností, o kterých je
známo víc. Třeba rodiny některých starostů
města – Miebesů, Wolfů a Dotzauerů. Právě
jeden z nich, magister farmacie, místní lékár-
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Ostrovský hřbitov má ovšem i svá bílá
ník Johann Dotzauer měl dokonce hodnost
„rytíř velkovévodského toskánského řádu za místa. Je to mramorová deska, zasazená do
zásluhy“ a „čestný občan města“ (1833-1912). hřbitovní zdi, s latinským nápisem. V přePodílel se na založení dodnes živé lékárny kladu zní: Romanu Bilski, urozený Polák, naroZlatá koruna. K městským celebritám nepo- zený 9. 8. 1796, zesnul v lázních Karlovarských
chybně patřil Josef Hippmann (1864-1912) 22. 8. 1840. Na jeho zbožnou památku Julia
ředitel měšťanské školy, radní a čestný člen z rodu Wodzickie, nejpokornější manželka
Spolku veteránů. Své hroby tu mají i páni fa- a pozůstalé děti zde, kde ze života odešel,
ráři – Franz Kromer, biskupský notář, děkan tento kámen položili.
Přes všechny dotazy není zatím známo, jak
a učitel ostrovské školy pro dívky (1841-1911),
Wenzl Sommer (1823 – 1886) autor prvních a proč se tady deska ocitla a kdo byl onen „uro„Stručných dějin města Ostrova“ z roku 1866, zený Polák“. Tajemstvím jsou také zahaleny
kterého Ferdinand IV. Toskánský odměnil zla- dva kamenné či smírčí kříže. Jednoho z nich se
tým záslužným křížem. Svůj – i když o bron- pravděpodobně týká zápis o vyrovnání z roku
zové ozdoby připravený pomník tu má ro- 1467 v Kühnlových Dějinách města Ostrova.
dina Pfeifferů, zakladatele a majitele ostrov- Ostrovský měšťan Nikl Schneider zabil Gilské porcelánky. Krásný náhrobek s postavou gena Tümmiga někde cestou u Ohře a místo
Krista patří sestrám křesťanské lásky, které hrdelního trestu měl nést příslušné náklady,
tu založily a vedly dívčí školu. Mnozí si ještě postavit kamenný kříž a zaplatit 30 zádušních
vzpomenou na pana faráře, Josefa Nováka mší včetně vosku na svíce, zaplatit také velkou
(1916-1992), překladatele církevních textů sumu městu a zřejmě také pozůstalým.
z řečtiny, který zachránil pro město vzácnou
Je to jen zlomek toho, o čem všem vypoOstrovskou madonu a neochvějně střežil za vídá zdánlivě tiché místo, ostrovský hřbitov.
nepříznivých časů historickou farní kroniku.
Zdenka Čepeláková
www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz

23

POHLED DO HISTORIE

OSTROV V NÁRUČÍ ČESKOSLOVENSKA
V minulém čísle Ostrovského měsíčníků jsem 12. prosince 1918 obsadila československá arse krátce věnoval 1. světové válce a jejím obě- máda v počtu 800 mužů a 30 důstojníků Kartem. Válce, která přepsala mapu Evropy a dala lovy Vary. Do Ostrova dorazilo československé
vzniknout mnoha novým státům. Před 100 vojsko z Kadaně, které mělo za úkol obsadit
lety se tak zrodila i naše Československá re- trať Karlovy Vary – Kadaň. Samotné převzetí
publika. Je tak jistě vhodná chvíle krátce vzpo- správy Ostrova však proběhlo bez nutnosti
menout i vznik českého Ostrova.
zásahu vojska. Ostrovské panství velkovéMnozí obyvatelé doposud téměř vý- vodů toskánských spolu se zámkem bylo nově
hradně německého Ostrova po prvotním vzniklým státem v roce 1919 zkonfiskováno.
nezájmu o vznik republiky dávali ještě dlouho
Přestože válka 11. listopadu 1918 skončila,
najevo svůj nesouhlas s přičleněním Chebska Ostrov ještě dlouho zápasil s krizí. V celém
k Československu. Staré rakouské znaky byly okolí řádila epidemie španělské chřipky, v roce
v Ostrově sejmuty až koncem listopadu 1918. 1919 vypukla epidemie spalniček a rok nato
Snahy Němců o vytvoření autonomie mu- se objevila spála. Situaci v zásobování ještě
selo ukončit až československé vojsko. Dne zhoršili navrátilci z vojny, kterým musela být
vyplácena podpora v nezaměstnanosti. Mnohý z vojáků se vrátil
jako práce neschopný válečný invalida. Po skončení války začali do
Ostrova pomalu přicházet nový
čeští obyvatelé, a to především
jako státní zaměstnanci a dělníci.
Prosazování českých zájmů bylo
však s ohledem na většinové německé obyvatelstvo obtížné a jen
velmi pozvolné. Roku 1921 je zde
uváděno jen 41 Čechů, oproti 2478
Němcům.
Centrem českého života
Fotografie byla pořízena v říjnu 1935 ve školce na zámku.
v
Ostrově
se
stal především místní
Snímek poskytla Lucie Černá.

odbor Národní jednoty severočeské, který
zde byl ustanoven již v březnu 1922. O rok
později se Čechům podařilo do obecního zastupitelstva zvolit prvního českého zástupce.
Milníkem v prosazování českých zájmů, českého jazyka se stal jistě rok 1926. Od května
toho roku totiž začala fungovat v ostrovském
zámku česká mateřská škola. Od 1. září pak
v zámku zahájila výuku i česká menšinová
škola. Jak rostl počet Čechů, rozvíjel se i český
politický a kulturní život. Roku 1930 žilo v Ostrově už 191 Čechů. Většina 2721 obyvatel
byla ale německé národnosti. Žilo zde i 46 cizinců. Soužití Čechů a Němců bylo na dobré
cestě. Společná cesta Čechů a Němců v jednom státě trvala však díky Konrádu Henleinovi a Adolfu Hitlerovi jen 20 let. Na podzim
roku 1938 se Ostrov začal psát opět jen německy jako Schlackenwerth, ale to už je jiná
kapitola historie Ostrova.
Josef Macke
Použité zdroje:
- SOkA Karlovy Vary, kronika české menšinové školy
- Národní archiv, Fond Národní jednota
severočeská odbočka Ostrov,
- L. Zeman a kolektiv, Dějiny města Ostrova,
- Dobový tisk
- Chytilův místopis 1922
- Statistický lexikon obcí 1934

PAMÁTNÍK 50. VÝROČÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
NEREALIZOVANÉ MONUMENTÁLNÍ DÍLO
Vítězem konkurzu se stal pražský akadeJeště jedna událost patří do řady ostrovských
„osmiček“. Její osud je zároveň ilustrací doby, mický sochař Jan Hendrych (nar. 1936). Jeho
ve které se odehrála. Rokem 1968 vyvrcho- návrh měl být podle metrového sádrového
lilo období velkých nadějí, dnes označované modelu realizován v podobě šestimetrového
jako „zlatá šedesátá“. Provázel je i oživený kamenného objektu. Myšlenku tohoto díla
vztah k první Československé republice, je- představovala plastická podoba českoslovenjímu charakteru a vzniku. V Ostrově měl být ské vlajky, vystupující z volného, chaotického
v této souvislosti vztyčen památník padesá- seskupení tvarů. Z víru válečného přeskupotého výročí Československé republiky. Měst- vání sil, ničení a utrpení se vyčlenil a ustavil řád
ský národní výbor projednal 24. září 1968 nového samostatného státu. Básník Viktor
zprávu přípravného Výboru pro vybudo- Dyk vyjádřil tyto historické okamžiky slovy ze
vání památníku Republiky, předsedal mu své Písně noci 29. října 1918: „Jak je to krásné
pracovník Městského národního výboru překonati zápor a býti, růsti, stavěti!“
Základní kámen památníku byl poloMiroslav Lázinka. Do poroty vyhlášeného
konkurzu na výtvarné řešení památníku byli žen v rámci manifestace 28. října 1968. Provyzváni zástupci Svazu československých mluvil zde právník Jiří Seqardt a předseda
výtvarných umělců v Praze, pobočky Svazu Městského národního výboru Bedřich Dráv Karlových Varech, Československého bek. Kamenný blok nesl nápis: 28. 10. 1918 –
svazu architektů a Krajského projektového 28. 10. 1968 Padesát let Republiky – Památústavu v Karlových Varech. Do konkurzu ník v Ostrově nad Ohří.
Než však mohlo dojít na realizaci památse přihlásilo sedm akademických sochařů
z Prahy a Karlovarska. Místem pro vztyčení níku v materiálu, změnila se politická situace
památníku byla určena široká plocha, spoju- natolik, že z oné veliké ideje zbyl jen metrový
jící náměstí Míru s Hlavní (tehdy Leninovou) sádrový model a základní kámen, který však
dosud nebyl nenalezen.
třídou, pozdější místo městské tržnice.
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Tento smutně končící příběh má však přece
jen jednu pozitivní stránku. O historii památníku, dosud tak málo známou, se zajímal a ve
své školní úloze ji podle dostupného materiálu
zpracoval také žák 9. třídy I. Základní školy Petr
Kraus. Snad i mezi mladými nalezne časem minulost Ostrova své badatele…
Zdenka Čepeláková

Foto Bořivoj Hořínek – sádrový model plastiky Jana
Hendrycha „Památník Republiky 1968“

SOCIÁLNÍ TÉMA

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM INSTAND
Věnuj svůj volný čas lidem, kteří to potřebují

Sedm dobrovolnických programů realizuje
na 1-2 hodiny se 1-2 dobrovolníci starší 15
v současné době Dobrovolnické centrum
let schází s malou skupinkou dětí, anebo se
INSTAND, které působí po celém Karlovarjeden dobrovolník schází s jedním dítětem.
ském kraji. Dobrovolníci pomáhají lidem
Program vytváří bezpečné tréninkové pros postižením, seniorům a nově i dětem ze
středí pro rozvoj a posilování vzdělávacích
sociálně slabého prostředí. Stačí si jen vydovedností.
brat ten správný a kontaktovat dobrovolDobrovolníci v nemocnicích
nické centrum.
Nově je tento program nastartován v KarloDobrovolnický program DOHROMADY
varské krajské nemocnici a je zaměřený na
Dobrovolníci tráví volný čas s lidmi s postipsychickou podporu dětských a dospělých
žením, kteří bydlí ve svých domácnostech
pacientů a na zpříjemnění jejich času tránebo žijí v domovech pro osoby se zdra- aktivity, ale také o hlídání, doučování či do- veného na lůžku. Dobrovolník nad 15 let se
votním postižením. Společně chodí na pro- pravu menších dětí ze školy nebo na kroužky. schází s pacienty nemocnice 1x týdně na 1-2
cházky, jezdí na výlety, hrají různé hry, chodí 5P
hodiny a působí jako společník – předčítá
do kina či divadla nebo si jen tak povídají. Preventivní program pro děti postavený na pacientům, povídá si s nimi, hraje si s dětDobrovolníci také klienty doučují. Společně principu dobrovolnického vztahu mezi dí- skými pacienty či se společně věnují tvořise učí psát, číst, počítat, pracovat s PC a in- tětem a dobrovolníkem starším 18 let. Pra- vým činnostem.
ternetem.
videlně jedno odpoledne v týdnu na 2-3
Pokud se chcete stát dobrovolníkem,
Dobrovolnický program pro seniory
hodiny se 1 dobrovolník setkává s jedním kontaktujte nás na tel. číslo 605 001 950
Dobrovolníci tráví volný čas se seniory, kteří dítětem.
nebo emailem na adresu: dobrovolnictvi@
bydlí v domovech pro seniory či v domo- KOMPAS
instand.cz
vech s pečovatelskou službou, nebo žijí ve Program je zaměřen na prevenci rizikového
Instand, z. ú., Stará Kysibelská 602/45,
vlastních domácnostech. Společně si po- chování a podporu dětí, které selhávají ve 360 01 Karlovy Vary – Drahovice
vídají, hrají hry, chodí na procházky, vyrábí vzdělávacím, výchovném a sociálním proRomana Trutnovská, vedoucí dobrovolnického
centra, koordinátorka dobrovolníků
různé věci nebo cvičí jógu.
středí. Pravidelně jedno odpoledne v týdnu
Program 3G
na 2-3 hodiny se 2 dobrovolníci starší 18 let
Doslova znamená TŘI GENERACE. Funguje schází s malou skupinou dětí.
na principu přátelského vztahu dítěte s jed- Pomáháme tím, co umíme
ním dobrovolníkem starším 50 let a společ- Tento dobrovolnický program je zaměřen
ném trávení volného času jednoho odpole- na děti, které selhávají ve vzdělávacím prodne v týdnu. Může se jednat o volnočasové cesu. Pravidelně jedno odpoledne v týdnu

Začínáte pečovat?
Zvažujete domácí péči o své blízké?
Pečujete dlouhodobě, ale máte otázky?
Přijďte si pro
potřebné informace a povzbuzení.
Fond dalšího vzdělávání pořádá

SEMINÁŘ PRO PEČUJÍCÍ
Kdy?
28. listopadu 2018
dopoledne od 10:00 do 13:00
nebo
odpoledne od 14:30 do 17:30
Kde?
Karlovy Vary
Krajská Knihovna, Závodní 378/84.
Nestíháte?
Připojit se můžete kdykoliv
v průběhu semináře!

Srdečně je zván každý, kdo…
* s péčí doma začíná,
* očekává, že blízký člověk bude v budoucnu péči a pomoc
potřebovat,
* přemýšlí o možnosti domácí péče nebo zapojení se do péče,
* pečuje sám nebo se v péči střídá s rodinou, přáteli či profesionály,
* pečuje dlouhodobě.
Dozvíte se…
* kam se obrátit, začínáte-li pečovat,
* jaké máte možnosti finanční podpory a jak o ní zažádat,
* jaké úřady a instituce Vám mohou pomoci,
* jaké sociální nebo zdravotní služby Vám mohou péči ulehčit,
* praktické tipy, jak si péči co nejlépe zorganizovat a zvládat.
Přihlásit na seminář se můžete telefonicky nebo e-mailem:
Dagmar Solnářová: +420 776 745 430, Jitka Gottliebová: +420 770 144 571
pecovatele@fdv.cz
Do e-mailu prosím uveďte své jméno, telefonní kontakt a čas,
ve který se chcete semináře zúčastnit.
Máte-li dotazy ke kurzu a jeho organizaci, neváhejte nás kontaktovat.

Účast na semináři je zdarma.

Podpora neformálních pečujících II (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0006922)
Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 867/7, 170 00, Praha 7
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V NEMOCNICI OSTROV ROSTE ZÁJEM
O JEDNODENNÍ CHIRURGII
Tisková zpráva Nemocnice Ostrov
Zájem o plánované operace jednodenní
chirurgie a ortopedie v Nemocnici Ostrov
roste. Loni chirurgové odoperovali přes 700
lidí, což je o 150 více, než v předchozím roce,
kdy projekt jednodenní chirurgie nemocnice spustila.
Mnohem větší nárůst je v rámci této operativy patrný ve srovnání s léty, kdy se zde
operovalo v rámci všeobecné chirurgie.
V rámci jednodenní ortopedie, kterou ne- maximální zručnost. Chirurgické centrum
mocnice nabízí již od roku 2009, pak lékaři je zaměřeno na laparoskopické operace žlučmají za sebou 2000 operací, což představuje níku, tříselných kýl, slepého střeva, srůstů
v dutině břišní, laparoskopické operace němeziroční růst o 200 výkonů.
Zájem o naplánované zákroky spojené kterých břišních kýl a podobně.
Objednaný pacient se do nemocnice
s pouze jednodenním pobytem v nemocnici
se zvyšuje i v letošním roce.
zpravidla dostaví ráno v den operace a dle
Pacienti se více objednávají na podzim typu výkonu a pooperačního průběhu je
a v zimě, větší šance získat vyhovující termín většinou propuštěn druhý den, v některých
je tak na jaře a v létě. Lékaři se zaměřují na případech i týž den ve večerních hodinách.
méně invazivní zákroky, ve kterých získali Zázemím je lůžková stanice s jedno až čtyř-

lůžkovými pokoji s vlastním sociálním zařízením, plně vybavenými pro pohodlný
pobyt, především však s možností pooperačního monitorování vitálních, životních
funkcí, s nepřetržitou přítomností ošetřujícího personálu. Operuje se na sálech, které
splňují nejpřísnější kritéria pro laparoskopické a artroskopické výkony
„Dnes již mohu říci, že rozhodnutí zaměřit
se na tento chirurgie, tedy jednodenní chirurgii, bylo správné. Jsme jedni z mála, kteří
tyto zákroky na Karlovarsku provádí. Díky
vysokému počtu operací jsme v tom velmi
dobří, což se nám ukazuje jako zpětná vazba
od pacientů,“ říká ředitel nemocnice František Werner. Lidé by se podle jeho slov neměli
bát poradit se se svým lékařem a potřebný
zákrok v nemocnici domluvit a naplánovat.
Klíčovou výhodou jednodenní chirurgie
a ortopedie je skutečnost, že větší část pooperační doby stráví nemocný doma, ve
známém prostředí a se svými blízkými „Při
jednodenní chirurgii lékař není rozptylovaný
akutními chirurgickými zákroky. Stejně jako
zdravotní sestra má i chirurg čas pouze na
pacienta a nemusí od něj odbíhat. Tento stav
samozřejmě pomáhá hlavně pacientům. Ti
vidí kolem sebe lidi, kteří se starají jen o něj,“
doplňuje František Werner.
V Nemocnici Ostrov je vedle funkční
jednodenní ortopedie a chirurgie ještě vyhlášené psychiatrické oddělení, dále rehabilitační oddělení, interní oddělení, oddělení
odlehčovací ventilační péče, následná intenzivní péče, dlouhodobá intenzivní péče,
oddělení následné péče, gynekologická ambulance a další. 26. 9. 2018
Markéta Singerová,
tisková mluvčí Nemocnice Ostrov
www.nemostrov.cz
INZERCE

Půjčíme Vám
od 5 do 50 000 Kč

Volejte obchodního zástupce

727 895 461

rpsn 195.34%
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CYKLOTEAM OSTROV BILANCUJE ROK 2018
V průběhu září a října se konaly závěrečné zá- jících cykloteam Ostrov jsem spokojen. V kaž- (M6): Kryštof Michlík a Jiří Keilhauer (oba povody jednotlivých pohárů horských kol MTB. dém závodě (i v celkovém poháru) jsme vždy hárek CKK), v kat. M8: Viktor Michlík (3. místo
Naši svěřenci jezdili zejména pohár karlovar- měli velký úspěch, byli jsme vždy vidět a i sou- pohár Peruna, pohárek CKK) a Mikoláš Icha
ského kraje CKK a pohár Peruna (severozá- peři záviděli jak výkony jednotlivých jezdců, (1. místo pohár Peruna), v kat. M10: Jakob
padní pohár v MTB), občas když byl volnější tak hlavně i bezva atmosféru v samotném Stange (3. místo pohár CKK), v kat. Z10: Barvíkend si do toho individuálně střihli závod kolektivu teamu. Samostatný pohár Peruna bora Lepíková (1. místo pohár Peruna, 1. místo
z Chebského, Ašského poháru či poháru Pl- 2018 si odneslo pět našich závodníků (2x zlato, pohár CKK), v kat. M12: Tomáš Urbánek (2.
zeňského a někteří se nebáli ani konkurence 1x stříbro, 2x bronz) a 32 medailí za jednotlivé místo pohár Peruna, 3-4 místo CKK), Vojta
v německém poháru Cube cup. S celkovými závody v sezóně. V poháru Cyklistiky Karlovar- Keilhauer (4. místo pohár Peruna, 3.-4. místo
výsledky našich žlutých kanárků reprezentu- ského Kraje (CKK) jsme byli ještě úspěšnější, pohár CKK), Lukáš Jánský (6. místo v poháru
závodníci získali celkem 9 po- Peruna, 7. místo CKK), v kat. M14: Marek
hárů a opět kvantum medailí za Švejdar (7. místo CKK) a Filip Jánský (8. místo
jednotlivé závody v sezóně 2018. CKK) a v kat. Z14: Františka Horáková (2. místo
Bednové umístění v CKK často v poháru CKK) a Hanka Štěpánková (3. místo
patřilo právě nám. Průběžná v poháru CKK).
hodnocení výkonů a výsledky
Samozřejmě děkuji i ostatním závodníkům
jsou k dispozici na facebooku z cykloteamu Ostrov za reprezentaci a všem
Cykloteam Ostrov.
rodičům za podporu a výchovu dětí vedených
Chtěl bych vyzdvihnout jed- ke sportu. Dále městu Ostrov, Karlovarskému
notlivá jména nejúspěšnějších kraji a soukromým subjektům za finanční
závodníků vždy dle kategorie. podporu cykloteamu Ostrov.
V kategorii benjamínků do 6 let
Tomáš Michlík

BIATLONISTÉ Z OSTROVA PŘIVEZLI MEDAILE
Z MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

V minulém vydání Ostrovského měsíčníku
jste se mohli dočíst o dvou nadcházejících
zářijových kolech Českého poháru v letním
biatlonu, které ukončí celou letní sezonu 2018.
Ve dnech 6. – 8. září se naši biatlonisté zúčastnili sprintu a vytrvalostního závodu v Jilemnici. V sobotu se po pěkné střelbě podařilo
Tondovi Myslíkovi získat pro náš biatlonový
klub úplně první, dlouho očekávanou republikovou medaili a při vyhlášení si doběhl pro
bronz. Obrovskou radost ještě znásobil v neděli Adam Kunc – ten si po čisté střelbě vybojoval zlato. Ve stejném závodě zastřílel bez
chyby i Filip Toth a s Adamem se stali jedinými
závodníky této kategorie, kteří v Jilemnici za
celý víkend ukázali střelbu „za nula“.
Letní biatlonovou sezonu ukončil závod
Mistrovství České republiky ve Starém Městě
pod Landštejnem. Tam se naše sny o jedné
medaili proměnily v nádhernou skutečnost.
V sobotu dopoledne zahájil nečekanou jízdu
ve sprintu Adam Kunc a v tu chvíli jsme mohli
slavit titul vicemistra České republiky.
Odpoledne následovaly štafety – pro naše
děti úplně první závodní. Nejmladší chlapci –
Adam Kunc, Filip Toth a Tonda Myslík vybojovali nádherné druhé místo (nestačili pouze
na štafetu složenou ze dvou týmů, která měla
v obsazení první dva chlapce v pořadí celkového žebříčku).
V kategorii mladších žákyň s bezchybnou
střelbou nádherně rozběhla Terka Drobná,
druhý úsek zaběhla „vypůjčená“ závodnice

a předala naší závodnici Viky Drobné na 7.
místě. Viky předvedla úžasnou bojovnost
a těsně před cílem se rozhodla, že bronzovou
medaili nikomu nedá. Rozmetla dva metry
před cílovou fotobuňkou závodnice na 3. a 4.
příčce a slavili jsme další (s ohledem na tuto
nabitou kategorii) neuvěřitelný výsledek.
Mladší žák Tom Jirásek zastřílel na svém závěrečném úseku bez chyby, přidal rychlý běh
a se štafetou Břidličné si doběhli pro krásné 5.
místo.
Neděli děti zakončily sprintem s hromadným startem. Děti bojovaly, co jim síly stačily,
ale únava se projevila. Adamovi utekl bronz
o deset vteřin. Odjížděli jsme tedy ze Starého
Města s bramborami, ale přesto díky sobotě

šťastni a natěšeni do další sezony, především
té zimní. Děkujeme každému, kdo nám držel
palce, dětem za ten nejkrásnější dárek trenérům, jejich rodičům za aktivitu a pomoc.
Michaela Kuncová

inzerce
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OHLÉDNUTÍ ZA TRIATLONOVOU SEZÓNOU OSTROVSKÝCH JUNIORŮ
hřebu, kde Heidi opět dýchala na zátyLetošní triatlonová sezóna znamenala pro
lek vedoucím závodnicím, ale nešťastná
Heidi a Lukáše Juránkovi kromě řady do10vteřinová penalizace (za chybu v depu)
mácích závodů v seriálu Českého poháru
dala v cílovém souboji šanci soupeřkám.
i první poměření sil s evropskou juniorskou
Heidi i přesto obsadila fantastické 6. místo.
konkurencí. Oba patřili ve startovním poli
Lukáš tentokrát po nepovedeném plavání
často k úplně nejmladším závodníkům. Na
bohužel nezachytil čelní cyklistický pelozačátku sezóny absolvovali závody Česton a ani následný velmi slušný běh ho již
kého poháru v Brně a mistrovství republiky
neposunul mezi bodovanou první dvacítku
v Příbrami. V srpnu pak závody v Sokolově
v cíli. Heidi si v pozici české dorostenecké
a City triatlon v Karlových Varech.
Foto – Tomáš Juránek
jedničky vybojovala postup na mistrovství
Heidi si v Českém poháru v roli favoritky
neochvějně sáhla pro celkové prvenství městě Tiszaujavaros Lukáš celkově obsadil Evropy v řeckém Loutraki, které se konalo
poslední srpnový týden. Evropské klání se
a v Příbrami i pro titul dorostenecké mist- 20. místo (z 90 startujících juniorů).
Další vzestupnou tendenci zname- odehrávalo systémem semifinálových rozryně republiky. Lukáš měl vstup do sezóny
zkomplikovaný tréninkovým výpadkem, nal závod EP v Táboře, kde Lukáš obsadil jížděk 90 závodnic, ze kterých Heidi postoukdy téměř dva měsíce na jaře nemohl pro 16. a Heidi 12. místo. Snad největší radost pila do finále. Celkové 22. místo ve finále je
bolest šlach běhat. V seriálu Českého po- z úspěchu si oba ostrovští závodníci mohli odrazem velmi obtížné plavecké části ve
háru se pohyboval průběžně na 3. místě. vychutnat na závodě EP v Žilině, kde oba větrem rozbouřeném moři a také organizáVe velmi dobré kondici se ukázal na mist- fantastickým závěrečným během dosáhli tory zkrácené běžecké části.
Premiérové vystoupení obou ostrovrovství republiky v Příbrami, kde obsadil 3. na umístění, o kterém na začátku sezóny
místo. Společně s Heidi se pak radovali z ví- ani nesnili. Lukáš doběhl jako 11., čímž se ských sportovních nadějí lze hodnotit jako
posunul na pozici české juniorské dvojky velmi úspěšné. Nezbývá než popřát, aby
tězství ve štafetovém závodě.
Kolotoč Evropského poháru (EP) odstar- a Heidi, až neskutečně blízko od pódiového jejich účast v dalších sezónách byla provázena podobnými výsledky.
toval pro naše závodníky v červnu v alp- umístění měla radost ze 4. místa.
Na poslední závod této sezony souroském Kitzbühlu, kde do pořadí významně
Josef Krs
(s redakční úpravou)
nezasáhli. V dalším závodě – v maďarském zenci odcestovali do chorvatského Zá-

SPORTOVNÍ KLUB ORIENTAČNÍHO BĚHU
INFORMUJE

V říjnu sportovní klub orientačního běhu
OB Ostrov velice úspěšně zakončil svoji
závodní sezónu 2018. V Západočeské oblasti (Karlovarský a Plzeňský kraj) se řadíme
k nejlepším a nejpočetnějším dětským klubům s počtem 40 dětí.
Letos získal nejvyšší možnou licenci „A“
Jiří Donda, student ostrovského gymnázia.
Licenci „B“ získalo celkem 10 dětí a to jim
umožňuje pro příští rok účast v nejvyšších
celostátních soutěžích.

Od září máme 6 nových posil, sportovců ve věku 8-14 let, kteří se během
prvních tréninků úspěšně zapojili mezi již
ostřílené borce. Přes zimu trénujeme v tělocvičně fyzickou i mapovou přípravu a od
února máme tréninky v přírodě – běháme
v parku nebo v přímětských lesích v okruhu
20 km od Ostrova. Jarní sezóna 2019 začíná
v březnu celokrajským soustředěním, na
které je potřeba se přes zimu dobře připravit.
Monika Lisá, trenér klubu

MEDAILE PRO
OSTROVSKÉ
BADMINTONISTY
Nová sezona 2018/2019 začala skvěle pro Fabiána Šulu a Báru Müllerovou, členy oddílu
badmintonu TJ Ostrov. Po letní přestávce
a minimálním tréninku startovali hned po
sobě na třech turnajích dospělých v rámci
GRAND PRIX. Prvním byl na konci srpna
turnaj GPC v Holicích, kde vybojovali 3. – 4.
místo v mixu. Fabián skončil ve dvouhře na
9. 16. místě.
15. září se zúčastnili turnaje GPC, který
pořádal Slovan Vesec. I tady vystoupili na
stupně vítězů, když v mixu opět obsadili 3. 4.
místo. Fabián si ve dvouhře polepšil 9.-12.
místem; ve čtyřhře obsadil 5. 8. místo.
Zatím nejúspěšnějším byl pro oba 22. září
turnaj GPD na Bílé Hoře, kde Fabián ve třech
setech vybojoval ve finále dvouhry vynikající
2. místo a vítězství mu uniklo jen o 2 míčky.
Spolu s Bárou obsadili zatím tradičně 3. 4.
místo v mixu. Zdařilou, třímedailovou účast
na tomto turnaji završilo nečekané 2. místo
stále se lepšící Báry v ženské čtyřhře. Oběma
patří uznaní a poděkování za skvělé výkony,
kterými prezentují ostrovský oddíl. Více na:
www.badostrov.estranky.cz.
Jiří Mácha,
předseda oddílu badmintonu TJ Ostrov
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HYDE PARK

HYDE PARK

PROSTOR PRO VAŠE NÁZORY

Příspěvky v této rubrice jsou zveřejněny v původní podobě – bez korekcí.

POZVÁNKA NA VÝSTAVU „MEZI SVÝMI“
Výtvarné léto – Mariánská 2018
Cítili jste letos v srpnu v Krušných horách
náhodou vůni terpentýnu? Viděli jste kolem sebe cákance od akrylových barev? Slyšeli jste hlasitý smích? Ptali jste se sami sebe,
proč kolem vás občas projde zamyšlená,
mladá, od barev umazaná omladina bez bot?
Kam tím mířím? Možná jste nevědomky téměř navštívili náš art camp. Jsme skupina výtvarníků a jmenujeme se Carpe Art. Myslím,
že to bylo v roce 2003, kdy paní učitelka z ostrovského gymnázia, Světlana Klečková, poprvé vzala skupinku zelených – v obrazném
smyslu – studentů do hor malovat.
Od té doby uplynula už spousta času,
proběhlo mnoho výstav, mezi lidmi na „malířáku“ vznikla dlouholetá přátelství, a jestli
si paní Klečková vychovala z některých svěřenců rembrandˇata, to se musíte zeptat jí.
Jsem si jistá, že by odpověděla, že jich má
každým rokem nejméně třináct. Všichni se

můžou přijít přesvědčit na vlastní oči, protože každý rok v zimě je pořádána velká
výstava, kde nás můžete vidět všechny pohromadě.
Ta letošní se bude jmenovat Mezi svými
a otevřeme ji vernisáží 1. prosince v Oran‑
žérii Václava Havla Městské knihovny
v Ostrově.
Letos v srpnu nás malovalo 16. Někteří
z nás byli na art campu letos už potřinácté
nebo pojedenácté. Kdybyste měli šanci se
podívat zpětně na všechny ty roky, vznikla
by vám před očima veliká galerie, kde má
každý svůj vlastní osobitý rukopis, který
neustále rozvíjí a vznikají zajímavější a zajímavější věci. A nemyslete si, že musíte být
profík, abyste mohli malovat s námi! My
přivítáme mezi sebou úplně každého, kdo
by rád tvořil, i kdyby držel štětec poprvé.
Máme mezi sebou totiž i jadernou inže-

nýrku, květinářku-ekonomku, opravdickou holku přes kytky a architekturu, tatérku,
studenty uměleckých vysokých škol a jedna
z těch bez těch bot byla určitě ta z konzervatoře. Vzhledem k okolnostem, které nám
čas přinesl, nás v současnosti můžete najít
v Karlových Varech, v Praze a nebo v Liberci.
Tvoříme přes rok, rozuměj mimo art camp,
po menších skupinkách nebo jednotlivě,
ale všichni se potkáme v prosinci na výstavě
v Městské knihovně v Ostrově. Máme toho
pro vás tolik přichystaného. Těšíte se tak
moc jako my? Tak zatím, než se v prosinci
potkáme, sledujte alespoň naše stránky.
Najdete nás na webu, ale i na sociálních sítích, na facebooku a na instagramu. My se
těšíme hlavně na to, koho nového nám příští rok art camp zase přinese!
Anna Plavcová,
studentka Technické univerzity Liberec
PODĚKOVÁNÍ

BEATOVÉ LETOKRUHY 2018

Všem, kteří nebyli, nemohli a nebo vůbec nevěděli…
Přátelé a milovníci staré dobré muziky.
Chtěli bychom se s Vámi podělit o pár postřehů z akce, která proběhla 1. září v zámeckém parku.
Hudební projekt Beatové letokruhy se
zrodil v hlavě letitého „Ostrováka“ Milana
„Vargy“ Švece, kterého napadla skvělá myšlenka, vrátit se do dob 60. a 70. let minulého
století, připomenout si nádherné časy Ostrovských čajů a zároveň tak vzpomenout
na lidičky, kteří se zasloužili o vzestup beatu
v Ostrově, kteří byli a stále jsou, a kteří byli,
a bohužel již nejsou mezi námi.
Do krásného období nás na pár hodin
vrátili: Láďa Hendl, Rosťa Filipík, Petr Graulich, Ivan Pelc, Jindra Tolar, Jarda Bier, Zdeněk
Kašpar, Míla Froněk, Franta „Larry“ Krofta,
Vašek Vejvoda, Pepa Šlik a další skvělí muzikanti.
Zahrály kapely a seskupení: Uriah Heep
revival, Láďa Hendl a spol., Kdo Co s Rosťou
Filipíkem, Škamna s Jardou Bierem, Bernard
blues band s Mílou Froňkem, Rock a Den
opět s Jardou Bierem, Extáze a závěr Beatových letokruhů obstaral „jamm sessions“ pro
neznalé – seskupení muzikantů, kteří s námi

vydrželi až do úplného konce, a kteří hro- na další Beatové letokruhy se skvělými mumadně na pódiu ve skladbách od ZZ TOP zikanty.
Nejsme staří, jsme jen dříve narození, tak
a DEEP PURPLE ukázali, že mohli právem
předvést své music umění, a věřte, že to byla proč i pro nás nedělat něco málo, co nás
ta pomyslná třešnička na muzikálním dor- vrací no našeho mládí.
Žijeme jen jednou. Tak třeba za rok opět
tíku Beatových letokruhů 2018.
Moc děkujeme všem, kteří svou měrou při- na viděnou.
ložili ruku k dílu. Zejména hlavnímu sponzoza pořadatele Pirýsek & Šnelcuk
rovi městu Ostrov, zastoupenému starostou
Josefem Železným, který byl i přítomen, a který
posvětil poskytnutí finančních prostředků.
Děkujeme Petru Nedvědovi, který se rovněž
zasadil o získání grantu a byl nedílnou součástí
tohoto projektu, dále Milanu „Vargovi“ ŠveKulturní dům Ostrov – VYHLÍDKA
covi, pomyslnému otci této skvělé akce, také
pravidelné lekce 90 min
Frantovi „Larrymu“ Kroftovi za všechny kapely
a seskupení, které dal na tuto akci dohromady,
• pondělí od 19.00 hod.
dále speakerům celé akce Jirkovi „Pirýskovi“
• úterý od 17.00 hod.
Radakovičovi a Ríšovi „Šnelcukovi“ Rychlí•
soboty od 8.30 hod.
kovi, dále zástupci Kulturního domu Ostrov
za technické zázemí, zvukaři Slávku Šuchovi
individuální lekce dle domluvy
a všem dalším, kteří přiložili ruku do tohoto
nezapomenutelného projektu.
Tel.: 773 936 897
Pokud to příští rok vyjde znovu, pokud
Těší se na Vás lektorka jógy Věra
budou město Ostrov, a další sponzoři této
akci nakloněni, možná se můžeme opět těšit
INZERCE

JÓGA Věrka

www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz

29

PODĚKOVÁNÍ

MUZIKANTSKÉ POZDNÍ ODPOLEDNE 2018
Milí čtenáři,
Letos pro potěšení hráli a zpívali: PAST
dovolte nám, abychom se vrátili do letního (Horofolk z Plzně), MUZIKA OBČAS (Blueobdobí, konkrétně k 11. srpnu, kdy v prosto- grass z Klášterce nad Ohří), Milan KUČERA
rách restaurace Atlantis v Ostrově proběhla a spol. (Folkrock Karlovy Vary), a pořádající
ojedinělá hudební akce – MUZIKANTSKÉ kapela 4R (Country Ostrov). O závěr celé
POZDNÍ ODPOLEDNE. Počet návštěvníků akce a pomyslnou „třešničku na dortu“ se
k naší radosti každoročně stoupá a ani letos postarala kapela LAZARETH (Rock Ostrov).
tomu nebylo jinak.
Věřte, že nikdo z příchozích se s tímto
Akce má hlavní motto, a to vzpomínku skvělým dnem nechtěl loučit…
na odešlé kamarády muzikanty bez rozdílu
Dovolte nám, abychom tímto ještě
žánrů, kteří již rozdávají radost na obláčcích jednou srdečně poděkovali sponzorům
– městu Ostrov, bez kterého bychom akci
a v nebeském báru.

nemohli organizovat, a rovněž i majiteli restaurace Atlantis za poskytnuté zázemí.
Děkujeme i všem příchozím, protože
bez Vás by to prostě nebylo ono. Budeme
moc rádi, pokud přízeň sponzorů vydrží
i v dalších letech, abychom si opět mohli
na všechny odchozí muzikanty a kamarády
zavzpomínat, a k tomu se zaroveň příjemně
pobavit – u dobré muziky, navíc v malebném prostředí mezi domy.
za pořadatele a kapelu 4R Ostrov
Ríša „Šnelcuk“ Rychlík & Jirka „Pirýsek“ Radakovič

ČISTOTA VE MĚSTĚ

PODZIMNÍ ÚKLID – ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ
Akce je naplánována na etapy až do 10. listopadu – vždy v sobotu v dopoledních hodinách. Z technických důvodů budou kontejnery přistaveny ráno a odvezeny týž den
po 14:00 hod.
Velkoobjemové kontejnery jsou určeny
pouze pro objemný odpad z domácností
(např. nábytek, koberce, dřevo, kovy aj.) Kontejnery mohou využívat pouze fyzické osoby.
Doporučujeme odpady rozebrat na menší
části (např. skříně a jiný nábytek) a vložit je
do kontejneru tak, aby se využil celý jeho
prostor. Odpady odložené mimo kontejner
budou posuzovány jako nepřístupné zakládání černé skládky (řeší městská policie).
Bližší informace naleznete na www.ostrov.cz, odbor správy majetku města nebo
RK Dospra, RK Reba a Ikon. Rozmístění kontejnerů bude na obvyklých místech:

03. 11.
• Nad nádražím
• Mořičovská 293 – 1021
• Vykmanov (u paneláku)
• Maroltov
• Květnová 2x (u Jednoty, u paneláku)
• Mořičov

vždy od pondělí do soboty ve Sběrném
dvoře – Marius Pedersen, Krušnohorská
792, Ostrov.
Provozní doba:
Po – Čt: 7:30 – 11:00 / 11:30 – 15:30
Pá: 7:30 – 11:00 / 11:30 – 15:30 / 16:00 – 19:00
So: 7:30 – 12:00
Vždy je nutné předložit občanský průkaz.

10. 11.
• Dolní Ždár (u bývalého statku)
• Horní Ždár (u trafostanice)
• Hluboký (u trafa)
• Kfely (za bývalou hospodou)
• Horní Ždár (u restaurace u Václava)
• Hluboký (stará cesta)
• Vykmanov (v horní části)

Připomínky k odpadovému hospodářství
řeší odbor správy majetku města (OSMM),
nedostatky můžete oznámit i na internetu www.ostrov.cz v sekci Závady a nedostatky.
MěÚ

Pokud mobilní svoz nevyužijete, můžete
velkoobjemový odpad odevzdat bezplatně

PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH
KONTEJNERŮ NA BIOODPAD

Velkoobjemové kontejnery (VOK) na bioodpad budou na podzim přistaveny v níže uvedených lokalitách v uvedených víkendech.
Všichni občané mohou bioodpad odvážet do Sběrného dvora v Krušnohorské ulici 792
zcela zdarma.
Město Ostrov děkuje všem občanům, kteří bioodpad ukládají na místa k tomu určená.
red

STANOVIŠTĚ VOK
zahrádky za VaKem
zahrádky v ulici U Nemocnice
RD v ulici Lesní a okolí
zahrádky Klášterní ulice
zahrádky pod Lidlem
RD Horní Žďár u čp. 91
RD Horní Žďár u zrcadla
zahrádky Smetanova ulice
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TERMÍNY
02.–04. 11.

09.–11. 11.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO
ODPADU A ELEKTRO
SPOTŘEBIČŮ
Svoz nebezpečného odpadu a elektrospotřebičů je součástí podzimního úklidu
města, bude proveden v sobotu 10. listopadu, a to pouze formou osobního pře‑
dání přímo u vozidla svozové firmy Marius Pedersen a. s. Prosíme, neodkládejte
tento odpad na ulici!
ZASTÁVKY V OBCÍCH
Kfely (odbočka u paneláku)
Kfely (zastávka cyklotrasy)
Hluboký (u trafa)
Horní Žďár (RD za trafem)
Horní Žďár (u „Václava“)
Vykmanov
Dolní Žďár (u autoopravny)
Maroltov
Květnová (obchod)
Květnová (paneláky)
Moříčov (náměstí)

ČAS
08:00 – 08:20
08:25 – 08:45
08:50 – 09:10
09:15 – 09:35
09:40 – 10:00
10:05 – 10:25
10:30 – 10:50
11:00 – 11:20
11:25 – 11:45
11:45 – 12:05
12:20 – 12:40
red

VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA

TAJENKA KŘÍŽOVKY
Vážení čtenáři,
správné znění tajenky křížovky z minulého
čísla je PADESÁTÝ FESTIVAL OTY HOFMANA. Z úspěšných luštitelů byla vylosována
paní Vlasta Anderlová, která obdrží dvě volné
vstupenky na koncert ARIONAS. Koncert
famózní řecké zpěvačky Marthy Elefteriadu
a perského zpěváka a kytaristy Shahaba Tolouie v doprovodu kytaristy Stanislava Barka
se koná 15. listopadu od 17.00 hod. v kostele
Zvěstování Panny Marie. Srdečně gratulujeme.
Tajenku křížovky z tohoto čísla zašlete
nejpozději do 8. listopadu na: mesicnik@
ostrov.cz; případně doručte do Infocentra
Domu kultury Ostrov, Mírové náměstí 733,
363 01 Ostrov v zalepené obálce, označené
„Ostrovský měsíčník“. Vždy prosím uveďte
celé své jméno a kontakt na vás. Ze správných
odpovědí bude opět vylosován výherce, který
získá vstupenky na některou z kulturních akcí
Domu kultury Ostrov. Jméno výherce zveřejníme v Ostrovském měsíčníku.
Redakce měsíčníku Vám děkuje za zájem
o křížovku a přeje příjemné chvíle při luštění.
Tvorbu křížovky zajišťuje grafická společnost Alfasoft s. r. o.
red
INZERCE

inzerce
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