Vážení čtenáři.
Je zde listopad. Je to už znát jen z toho
důvodu, že slyším spoustu lidí
pokašlávat, smrkat…no prostě podzim
tu je se vším všudy co k tomu patří. Také
se nám změnil čas. Sice vstáváme o
hodinu později, ale nic to nemění na
tom, že nám tyto změny vadí a to ne jen
lidem, ale i zvířátkům. Snad někdo,
někdy v budoucnu dostane rozum a
změnu času zruší. 
Tak pokud jste nachlazení, nebo tomu
chcete předejít, myslím, že jsme dali
dost receptů jak se nachlazení bránit, či
tomu co nejlépe předejít.
Čekají nás podzimní plískanice a tak
vám přeji, ať je přečkáte ve zdraví… 

Zimní období je pro mnohé z nás noční můrou. Časté
nachlazení, kašel a bakteriální infekce ničí náš život.
Během těchto měsíců se dostaneme do kontaktu s lidmi,
kteří jsou nemocní a infekční pro své okolí. Virové
infekce navíc mohou vést k zánětu průdušek a z lehké
nemoci se může vyklubat problém na 3 týdny.

Jak se ochránit před kašlem a
nachlazením
mnozí řeknou, že nejlepší je nákup léků a antibiotik. Tento
druh léků však v případě virového onemocnění může spíše
ublížit, než pomoct. Jejich konzumací zvyšujete pouze
odolnost těchto mikroorganismů. Antibiotika se používají
k léčbě bakteriálních onemocnění. Co tedy dělat?

Účinný recept proti nachlazení a
kašli
První recept je velmi účinnou zbraní proti kašli. Dejte vařit
250 ml mléka, které chvíli povařte a poté nechte vychladnout
na pokojovou teplotu. Po vychladnutí přidejte lžíci másla a
medu. Promíchejte všechny ingredience a přidejte vaječný
žloutek a ¼ lžičky jedlé sody. Máte hotovo. Tento lék užívejte
před spaním nejméně 5 dnů v kuse. Ideální pro léčbu kašle a
zánětu průdušek. Je vhodný pro děti.
Na další recept potřebujete 2 lžíce olivového oleje, 2 lžíce
vody, 1 lžíci medu a 2 lžíce citronové šťávy. Smíchejte
všechny složky a chvilku je povařte. Nechte odstát na
pokojovou teplotu. Nápoj pijte během dne, ideální polovinu
dopoledne a druhou polovinu na večeře.

Sobota 4.11. PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA (Pirates Of The Carribean: Salzar´s
Revange; USA 2017) Dobrodružný
v 18 hodin V dalším pokračování fantastických dobrodružství se kapitán Jack, ke kterému se štěstěna
opět jednou nemilosrdně obrátila zády, ocitá tváří v tvář bandě smrtících pirátských duchů pod
vedením strašlivého kapitána Salazara (Javier Bardem), kterým se podařilo uniknout z Ďáblova
trojúhelníku a jejichž jedinou touhou je připravit o život každého piráta - a zejména Jacka…
Hrají: Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton Thwaites, Kaya Scodelario, Kevin R. McNally, Golshifteh
Farahani, David Wenham, Stephen Graham, Geoffrey Rush ad. Režie: Joachim Rønning, Espen
Sandberg.
Mládeži přístupno.
Délka filmu: 129 min.
děti do 15-ti let 25,-Kč

Český dabing

Vstupné: 55,-Kč,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobota 11.11. KŘIŽÁČEK (ČR 2017) Drama
v 18 hodin Malý Jeník, jediný potomek rytíře Bořka (Karel Roden), se jednoho letního dne obléká do
dětského brnění a utíká
z domova v touze dosáhnout Svaté země. Samota, klopýtání přes kořeny a překonání strachu ze tmy
se samy o sobě stávají vzrušujícím zážitkem… Dále hrají: Aleš Bílík, Matouš John, Jana Semerádová,
Jiří Soukup, Michal Legíň, Šimon Vyskočil, Jana Ol'hová, Ivan Krúpa, Eliška Křenková ad. Režie: Václav
Kadrnka.
Mládeži přístupno.
děti do 15-ti let 25,-Kč

Délka filmu: ca. 90 min.

Vstupné: 55,-Kč,

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sobota 18.11. VETŘELEC: COVENANT (Alien: Covenant; USA 2017) Sci-fi thriller
v 18 hodin Snímkem Vetřelec: Covenant se režisér Ridley Scott (Blade Runner, Gladiátor, Marťan)
vrací do vesmíru, který sám stvořil ve Vetřelci, prvním filmu věnovaném nejstrašnějšímu
mimozemskému monstru filmové historie. V nejnovější a ještě děsivější kapitole se připravuje
posádka vesmírné lodi Covenant kolonizovat vzdálenou planetu na druhé straně galaxie. Nový svět,

který nečekaně objeví, se jim z počátku zdá být dosud nezmapovaným idylickým rájem. Ve
skutečnosti je to ale temný a brutální svět…
Hrají: Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup, Danny McBride, Demián Bichir,
Carmen Ejogo, Jussie Smollet, Callie Hernandez, Amy Seimetz, Nathaniel Dean, Alexander England,
Benjamin Rigby ad.
Doporučená přístupnost: od 15 let.
Vstupné: 55,-Kč

Délka filmu: ca. 122 min.

Český dabing.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sobota 25.11. BÁBA Z LEDU (ČR 2017) Drama/komedie
v 18 hodin Po setkání s otužilcem Broňou (Pavel Nový) začíná ovdovělá Hana (Zuzana Kronerová)
pozvolna měnit svůj stereotypní život, který se doposud točil výhradně kolem jejích synů (Marek
Daniel, Václav Neužil), snach (Petra Špalková, Tatiana Vilhelmová) a vnoučat. Zatímco šedesátnice
Hana prožívá love story, tradiční víkendové obědy v rodinné vile ztrácejí na idyličnosti a postupně
vyplouvá na povrch, že každý z hrdinů má nějaké tajemství… Hrají: Hana - Zuzana Kronerová, Broňa Pavel Nový, Ivánek - Daniel Vízek, Ivan - Václav Neužil, Kateřina - Tatiana Vilhelmová, Věra - Petra
Špalková, Petr - Marek Daniel, Zuzana - Alena Mihulová, Ludva - Luboš Veselý, Bohouš - Josef Ježek,
Květa - Marie Ludvíková, Boženka - Božena Černá, Vedoucí - Jiří Kuřina, Komentátor - Petr Kocián ad.
Scénář a režie: Bohdan Sláma.
Doporučená přístupnost: od 12 let.
Kč, děti do 15-ti let 25,-Kč

Délka filmu: ca. 106 min.

Vstupné: 55,-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úterý 28.11. Petr Mikšíček: Promítání a čtení z knihy o Marcebile v 18 hodin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Změna programu vyhrazena. Připravujeme: Já, padouch 3 ad.
Adresa kina: T.G.Masaryka 1 (za Obecním úřadem), 362 36 Pernink
Těšíme se na vaši návštěvu !

Co, kde, kdy…..

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání 37letého muže
z Karlových Varů, kterého obvinili ze spáchání přečinů
výtržnictví a ublížení na zdraví.
Takového jednání se měl dopustit na konci srpna ve večerních
hodinách v herně v Ostrově. Na místě veřejnosti přístupném
fyzicky napadl údery do hlavy 42letého muže. Poškozenému
způsobil mimo jiné tržnou ránu na hlavě a zlomeninu lebeční
kosti, s čímž se několik týdnů léčil.
Obviněný se výtržnictví dopustil i přesto, že byl za stejný
trestný čin již odsouzen a potrestán soudem. Teď mu v případě
prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.
nprap. Zuzana Týřová
Sokolov, vybržďování, vytlačení, nabourání, vozidlo, policie,
ublížení, poškození, mitsubishi, citroen, škoda

Těchto trestných činů se měl obviněný muž dopustit poslední
srpnový den. Krátce před sedmou hodinou večer v Sokolově na
silnici III. třídy č. 21029 v ulici Citická. Zde vyjížděl z areálu
se svým vozidlem značky Mitsubishi a úmyslně předjel před
ním jedoucí osobní vozidlo značky Citroen 33letého řidiče.
Následně úmyslně několikrát intenzivně brzdil v úmyslu
ohrozit a omezit za ním jedoucí vozidlo. Řidič tohoto vozidla
musel náhle intenzivně brzdit, aby vždy odvrátil střet se zadní
částí vozidla Mitsubishi. V jednom případě musel dokonce při
intenzivním brždění strhnout své vozidlo do protisměru, aby
zabránil střetu a stojící vozidlo Mitsubishi objel. Obviněný řidič
poté pokračoval ve svém rizikovém jednání. Rozjel se se svým
vozidlem a přejel do levého jízdního pruhu, kde úmyslně
vytlačoval z vozovky vozidlo Citroen. Následně úmyslně
narazil do pravé zadní strany vozidla Citroen, čímž způsobil
poškozenému škodu kolem 45 tisíc korun.
V případě odsouzení může obviněnému muži hrozit trest odnětí
svobody až na tři roky.
nprap. Kateřina Krejčí
Události ve městě Ostrov za měsíc říjen 2017
Dne 5.10.2017 Karlovarský kraj a Zdravotnická záchranná
služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace,
symbolicky předala veliteli MP Ostrov defibrilační přístroj
z projektu „Časné defibrilace v Karlovarském kraji“. Tento
přístroj zajistí občanům města rozšířenou první pomoc ze strany
MP Ostrov při zástavě srdeční činnosti, kdy právě policisté a
strážníci jsou většinou na místě zásahu jako první a jak uvedl
pan ředitel MUDr. Roman Sýkora, při záchraně lidského života
záleží na každé minutě. Do terénu bude přístroj nasazen v druhé
polovině listopadu, kdy projdou všichni strážníci odborným
školením. Nutno podotknout, že toto vybavení v počtu cca 20

kusů bude poskytnuto i okolním MP, PČR a JSDH. O tomto
jsme vás informovali.
Dne 6.10.2017 v 7:50 přijala hlídka MP Ostrov oznámení o
zachycení zloděje v OC Tesco. Strážníci se ihned vydali na
místo, kde zjistili, že se oznámení zakládá na pravdě. Na místě
se nacházela žena, která se ke krádeži přiznala, a proto byla
ihned vyřešena dle zákona. Poté jí bylo doporučeno, aby si své
jednání příště rozmyslela.
Dne 6.10.2017 v 9:55 hodin přijali strážníci oznámení, že v
parčíku Oty Hofmana v ulici Tylova leží žena před lavičkou,
které je pravděpodobně nevolno. Hlídkou MP bylo oznámení
prověřeno a zjištěno, že se oznámení zakládá na pravdě. Na
místo byla přivolána RZS, která ošetřila zraněnou ženu. Ta byla
následně převezena na další vyšetření do nemocnice Ostrov na
interní oddělení.
Dne 6.10.2017 v 20:00 bylo hlídkou MP Ostrov přijato
oznámení od ženy, která uvedla, že ve Vykmanově v křoví u
panelového domu je mládě divočáka, které je živé, ale zřejmě
zjistila, že se jedná o cca 3 měsíce staré mládě. Strážnice
(psovodka) po domluvě předvedla ukázkový nepředvídatelný
skok, kterým podsvinče odchytla a převezla jej do záchranné
stanice Macík.
Dne 10.10.2017 proběhlo další pravidelné školení asistentů
prevence kriminality. Dnešního dne přijeli na výměnu a předání
zkušeností též asistenti z měst Slaný a Kadaň. Celé této skupině
se opět věnoval náš pravidelný školitel pan Zdeněk Pankrác,
který již řadu let směřuje naše asistenty k pozitivní činnosti
v našem městě.
Dne 17.10.2017 v 17:16 hodin bylo hlídkou MP přijato
oznámení, že v ul. Jáchymovská leží na chodníku neznámý
muž. Strážníky bylo oznámení prověřeno a na místě zjištěno, že

se oznámení zakládá na pravdě. Jelikož muž na podněty
nereagoval, byla mu přivolána RZS. Při vyšetření v sanitním
voze se však muž na chvíli probudil a byl na hlídku i na lékaře
vulgární. Dále byl muž v silně podnapilém stavu, a proto bylo
přistoupeno se souhlasem ošetřujícího lékaře k převozu na
PAZS do Sokolova.

Zdroj: Západ.cz

V listopadu oslaví své jubleum:
3. 11. Kynčlová Vlasta
11. 11. Sentenský Jiří
28. 11. Pagáč František
V listopadu oslaví své narozeniny:
7. 11. Malimánková Věra
13. 11. Vopálecká Alena
13. 11. Wendler Morislav
17. 11. Michaluk Vladimír
18. 11. Heller Jaroslav

Na svět koukej vesele, ať se co chce semele. Naše přání
shrne věta: štěstí, zdraví, dlouhá léta.
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