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Ostrovský měsíčník vydává 
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8 000 kusů měsíčně.

Distribuce je zajišťována zdarma 
do každé ostrovské domácnosti.

Příspěvky a inzerci posílejte v době 
od 1. do 8. března. (Pozor na změnu 
adresy pro inzerci.)

Grafická úprava, tisk, distribuce: 
Oddych s.r.o., Děpoltovická 214, 
362 32 Otovice
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Bc. Pavel Čekan, 
Ing. Jan Filip, MSc., MBA, 
Pavlína Lišková
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Příspěvky zasílejte na: 
irejan@seznam.cz (nebo 
sefredaktor@dk-ostrov.cz), případně 
doručte do Infocentra DK Ostrov, 
tel. 353 800 526, 353 800 542.

Upozornění: 
Pod příspěvek se vždy podepište celým 
jménem. Redakce si vyhrazuje právo 
krátit či upravovat příspěvky.

Žádosti o inzerci posílejte na: 
pavlasova@dk-ostrov.cz, případné dotazy 
tel. 353 800 525 (Martina Pavlasová), 
v případě nepřítomnosti 353 800 516 
(asistentka ředitele DK).

Registrační značka: MK ČR E 16035

Webové stránky měsíčníku: 
www.ostrovskymesicnik.cz – zde 
najdete všechny příspěvky, které 
z praktických důvodů nebylo možné 
otisknout v měsíčníku.

INFORMACE O VYDÁNÍ

BAVORSKÉ ZASTOUPENÍ V PRAZE 
POŘÁDALO RECEPCI

Zuzana Železná, OKS MěÚ

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko 
v České republice, sídlící v Chotkovském 
paláci v Praze, uspořádalo 7.  ledna slav-
nostní recepci u příležitosti začátku nové-
ho  roku  (Jahresempfang).  Na  akci  byli 
pozváni zástupci subjektů, které se podíle-
jí na česko-bavorské spolupráci. Vzhledem 
k tomu, že partnerským městem Ostrova 

je město Wunsiedel, které leží v Bavorsku 
nedaleko českých hranic, zúčastnil se slav-
nostního  večera  i  místostarosta  Josef 
Železný s doprovodem. V úvodu přivítala 
přítomné hosty bavorská ministryně pro 
evropské záležitosti dr. Beate Merk a pro-
nesla slavnostní projev, ve kterém vyzdvi-
hla  důležitost  spolupráce  mezi  oběma 
zeměmi  a  zhodnotila  současnou  situaci 
v Evropě. Na  recepci byl přítomen také 
předseda Poslanecké sněmovny ČR Jan 
Hamáček a ministryně pro místní rozvoj 
Karla Šlechtová. Oba ve svých vystoupe-
ních  rovněž pozitivně hodnotili význam 
česko-bavorské spolupráce. Místostarosta 
Železný v rozhovoru se zástupcem ředitele 
bavorského  zastoupení v Praze Christo-
pherem Vickersem hovořil mimo jiné také 
o jeho návštěvě v Ostrově v září minulého 
roku v  rámci Michaelské pouti, kde byli 
přítomni  i  zástupci  partnerských  měst 
a měst projektových partnerů. Pan Vickers 
ocenil, jak dobře u nás funguje přeshranič-
ní spolupráce a přijal pozvání na městskou 
slavnost,  která  se  v  Ostrově  uskuteční 
v květnu v rámci oslav 25. výročí uzavření 
partnerské smlouvy s městem Rastatt.

NOVÁ PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ 
PŘÍSPĚVKŮ

Redakce OM

Vážení čtenáři, vzhledem k určenému rozsa-
hu Ostrovského měsíčníku, danému počtem 
stran, byla  redakční  rada nucena stanovit 
tato pravidla, platná od 1. března 2016:
Články od přispěvatelů budou omezeny 

na rozsah 1800-2000 znaků i s mezerami, 
nebo při řádkování č. 1 (tj. bez mezer mezi 
řádky) asi na 20-24 řádků, tj. při velikosti 
písma 12 přibližně půl strany A4.
Jestliže  do  redakce  dojde  příspěvek, 

který bude delší a nezbude pro něj v měsíč-
níku místo, může být v případě potřeby 
v redakci zkrácen, a to bez ohledu na to, že 
si uvědomujeme, jak to je autorům textů 
nepříjemné. Upozorňujeme, že při kráce-
ní nikdy neodstraníme zásadní informace 
v článku obsažené ani nezměníme smysl 
napsaného textu.
Pod  redakčně  zkráceným  článkem 

bude vždy uvedena informace s webo-
vou  adresou  měsíčníku,  kde  čtenáři 
najdou plnou,  tj. nezkrácenou  (případ-
ně  neupravenou)  verzi  textu.  Stejný 
postup bude platit pro články, které se 
již do měsíčníku nevešly ani zkrácené – 
namísto dosavadního odkládání na další 
měsíce, což je neefektivní řešení, bude 
takový  článek  uveřejněn  v  plné  verzi 
pouze na webových stránkách OM (kte-

rých příspěvků se to bude týkat, posoudí 
a rozhodne redakční rada).
Výjimku budou  i nadále  tvořit články 

s  důležitými  informacemi  z Městského 
úřadu, neziskových organizací apod., kte-
ré přinášejí základní informace, jež nelze 
zkracovat.

Úprava pravidel se týká také tzv. „odpo-
vědí na odpovědi“ či „reakcí na reakce“ – to 
znamená, pokud bude chtít pisatel pokra-
čovat v jednom sporu či diskusi na určité 
téma,  tato  diskuse  již  nebude  probíhat 
v tištěném měsíčníku, ale rovněž na jeho 
webových stránkách.

Prosíme tímto o pochopení ze strany 
čtenářů a přispěvatelů, protože měsíč-
ník  v  tištěné  formě  nemůže  přidávat 
strany  donekonečna.  Redakční  rada 
vyšla  přispěvatelům vstříc  a  schválila 
největší možný rozsah měsíčníku na 24 
stran. To  je maximum, co pro čtenáře 
a pisatele můžeme v tomto smyslu udě-
lat. Naším přáním a zároveň prosbou je, 
aby si čtenáři ještě více zvykli číst a pra-
videlně  sledovat  Ostrovský  měsíčník 
i v  jeho elektronické podobě, protože 
tím rozšíří příjem informací, které se do 
tištěného měsíčníku nevešly,  tím spíš, 
že v dnešní době je elektronická forma 
tiskovin  již běžným a plnohodnotným 
médiem.

Ing. Josef Železný a Christopher Vickers (vpravo)
Foto: Archiv MěÚ Ostrov
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NÁMĚSTEK HEJTMANA ZAVÍTAL DO OSTROVA
Mgr. Lucie Mildorfová

Náměstek hejtmana Karlovarského kraje 
pro oblast sociálních věcí Miloslav Čer-
mák uskutečnil ve 3. února plánovanou 
prohlídku Domova pokojného stáří v uli-
ci U Nemocnice 1202 v Ostrově. Důvo-
dem  návštěvy  stacionáře  byl  zájem 
o technickou přípravu II. etapy rozšíření 
kapacity  stávajícího  objektu. Nad  pro-
jektovou dokumentací se živě debatova-
lo o novém dispozičním řešení jednotli-
vých  podlaží  druhého  křídla  domova. 
V této části budovy by měly být vybudo-
vány další jednolůžkové a dvoulůžkové 
pokoje pro 18 klientů, sociální zařízení, 
společenské místnosti a zázemí pro per-
sonál. A  aby  se nediskutovalo  jen nad 
plány, náměstek Čermák, starosta města 
Čekan, místostarosta Železný a  ředitel 
Oblastní  charity  Ostrov  Fexa  si  prošli 
a důkladně prohlédli prostory suterénu 
a  I.  nadzemního  podlaží,  kterých  se 
budou stavební práce týkat. Náměstek hejtmana Miloslav Čermák s doprovodem studují plány prací. | Foto: Archiv MěÚ Ostrov

JARNÍ ÚKLID
Václav Rada, ved. OMSN

Akce má osm etap a bude probíhat vždy 
v  sobotu  v  dopoledních  hodinách. 
Z technických důvodů budou kontejnery 
přistaveny  v  sobotu  ráno  a  odvezeny 
v sobotu po 14.00 hod. Velkoobjemové 
kontejnery jsou určeny pouze pro objem-
ný odpad z domácností (nábytek, kober-
ce, dřevo, kovy aj.) Kontejnery mohou 
využívat pouze fyzické osoby. Doporu-
čujeme 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 kontej-
ner budou posuzovány jako nepřípustné 
zakládání  černé  skládky  (bude  řešeno 
Městskou policií). Více na www.ostrov.
cz,  Odbor  majetkové  správy  nebo 
v kabelové televizi.
ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH 
KONTEJNERŮ:
16. DUBNA
Kollárova  1265-73,  Kollárova  1115-17, 
Kollárova  1124-6,  Severní  1177, Masa-
rykova 1149 (u tříděného odpadu), Masa-
rykova 787 (u tříděného odpadu), Májová 
1157-1158, Dolní Žďár (u bývalého statku)
23. DUBNA
Májová 842, Májová 940, Štúrova (u bývalé-
ho bazénku), Luční 831, Horská 875, Borec-
ká 878, Hlavní 1064, Horní Žďár (u trafosta-
nice). Dolní Ždár (u bývalého statku)
30. DUBNA
Lokalita pod Křížkem, Penzion pro důchod-
ce, zadní Lidická 3x, Vančurova za domem 

1084, za Atlantisem ul. Myslbekova, Hlu-
boký (u trafa)
7. KVĚTNA
Mánesova 957, Mánesova 1013, Klicpe-
rova 2x, Brigádnická, Lidická naproti BPO, 
Šafaříkova,  Nerudova  700-5,  Kfely  (za 
bývalou hospodou)
14. KVĚTNA
Jáchymovská 1377, Družební 1322, Jung-
mannova 2x,  Jáchymovská  801-4,  Sme-
tanova,  Družební  u  1329,  Horní  Žďár 
(u restaurace U Václava)
21. KVĚTNA
Klášterní areál, Staroměstská, parkoviště 
u vjezdu na Staré náměstí, Družební 1275, 
Jáchymovská 201-3, Seifertova u MŠ, Hala-
sova (u galanterie), Hluboký (stará cesta)
28. KVĚTNA
Na Kopci, Studentská x Sládkova, Hornic-
ká x Nejedlého, Hornická x Odborů, Klíno-
vecká 965 u tel. budky, Krušnohorská u č. 
615, Dukelských hrdinů
4. ČERVNA
Nad Nádražím, Moříčovská 293-1021, 
Vykmanov  (u  paneláku),  Maroltov, 
Květnová  2x  (u  Jednoty,  u  paneláku), 
Moříčov

Pokud někdo z časových důvodů mobil-
ní svoz nevyužije, může odpad odevzdat 
bezplatně ve Sběrném dvoře. Nutné před-
ložit občanský průkaz.

Sběrný dvůr Ostrov - adresa: Marius 
Pedersen a.s., Krušnohorská 792, Ostrov
Provozní doba: po-pá 7.30-11.30 a 12.00-
16.00 hod., so 8.00-14.00 hod. Zodpověd-
ná osoba: Petr Špirit

TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA 
2016 PODROBNĚJI

Mgr. Tomáš Fexa, ředitel OCHO

Při  letošní koledě bylo vybráno celkem 
147 012 Kč: v Ostrově 107 197 Kč (včetně 
Tříkrálového koncertu 1977 Kč), v Hroz-
nětíně 16 294 Kč, v Merklíně 5788 Kč, 
v Sadově 1568 Kč, ve Velichově 7 397 Kč, 
ve Stráži nad Ohří 5982 Kč, ve Vojkovi-
cích n/Ohří 2786 Kč.
Z  těchto  finančních  prostředků  se 

Oblastní charitě Ostrov vrátí dle pravidel 
sbírky 65 %,  tj.  cca 96 tisíc korun, které 
budou použity na vybavení dalších 18 lůžek 
projektu „Navýšení kapacity Domova pro 
seniory v Ostrově“. Na vybavení  nových 
pokojů a zázemí Domova např. polohovací 
postele, noční stolky, šatní skříně, stoly, žid-
le,  regály, zahradní nábytek, apod. Ostat-
ních 15 % je určeno na podporu projektů 
Diecézní charity Plzeň, 10 % na humanitární 
pomoc do zahraničí (pomoc dětem v Peru, 
Bolívii a Paraguaye v rámci projektu Adopce 
na dálku v rámci projektu Střediska rozvo-
jové spolupráce), 5 % na podporu projektů 
Charity ČR a zbývajících 5 % na režii sbírky.

Děkujeme všem, kdo se jakkoli zapojili. 
Poděkování patří školám, které reagova-
ly velmi vstřícně na výzvu ke spolupráci, 
všem  dobrovolníkům  (105  koledníkům 
a  38  vedoucím  koledujících  skupinek), 
i  vám,  kteří  jste  se  otevřeli  této  lidové 
tradici,  nechali  se  překvapit  koledníky 
a zároveň jste obdarovali jejich prostřed-
nictvím ty, kteří bez naší společné pomoci 
si pomoci nemohou.
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BLAHOPŘÁNÍ TANEČNÍ SKUPINĚ MIRÁKL
Mgr. Lucie Mildorfová

Velmi nadaným a nadějným tanečnicím 
TS Mirákl  při  ZUŠ Ostrov  poblahopřáli 
20. ledna na MěÚ starosta Pavel Čekan 
a neuvolněný místostarosta Libor Bílek. 
Vyzdvihli  mimořádné  taneční  úspěchy, 
kterých soubor dosáhl r. 2015 pod vede-

ním zkušené choreografky Andrey Bure-
šové (Trenérky Karlovarského kraje 2014). 
Ocenění nejen tanečních, ale také herec-
ko-dramatických  výkonů  svých  dcer  si 
rovněž nenechali ujít pyšní rodiče.
Přehled umístění TS Mirákl v roce 2015
WINTONOVY VLAKY – formace, dětská 
věková kategorie, modern dance:

1. místo Mistrovství ČR, Česká taneční 
organizace, titul Mistr Mistrů (napříč 
věkovými kategoriemi),
1. místo Mistrovství světa,
1. místo tour Taneční skupina roku, titul 
Taneční skupina roku napříč všemi taneč-
ními disciplínami.
N.O.H.Y. – malá skupina, modern dance:
1. místo Mistrovství ČR, Česká taneční 
organizace,
2. místo Mistrovství světa.
H.A.T. JAZZ – formace, jazz dance:
1. místo Mistrovství ČR,
5. místo Mistrovství světa.
ROCK GIRLS – malá skupina, jazz:
1. místo Mistrovství ČR,
8. místo Mistrovství světa.
SÓLA MODERN DANCE:
Marta Šafářová – 1. místo Mistrovství ČR, 
14. místo Mistrovství světa,
Karolína Kunzová – 3. místo Mistrovství 
ČR, 6. místo Mistrovství světa.
DUA MODERN DANCE:
Marta Šafářová, Kristýna 
Lopušanová – 1. místo
Karolína Kunzová, Adéla 
Fialová – 2. místo
Všem soutěžím předcházela před Mist-

rovstvím ČR regionální a zemská kola, vše 
jsou extraliga soutěže.

Tanečnice z Miráklu se svou vedoucí a zástupci města | Foto: Archiv MěÚ
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ZE ZÁZNAMŮ MĚSTSKÉ POLICIE
Ladislav Martínek

8. LEDNA 13.00 hod.
PČR Ostrov požádala hlídku MP o pomoc 
při pátrání po pachateli trestného činu 
krádeže.  Zloděj  dle  informací  právě 
vyběhl z bytu, kam se vloupal a dal se na 
útěk. Hlídce byl předán popis pachatele, 
na jehož základě jeden z asistentů pre-
vence kriminality identifikoval možného 
pachatele, který odpovídal popisu a kte-
rého zná. Hlídka poté muže spatřila v ul. 
Jungmannova a pokusila se jej zastavit. 
Zlodějíček ovšem na výzvu hlídky stráž-
níků nereagoval a snažil se zmizet. To mu 
ovšem dlouho nevydrželo a strážníky byl 
dostižen a omezen na osobní svobodě. 
Možná  by měl  více  sportovat  a méně 
krást, pak by měl větší šanci v konfron-
taci  s  vycvičenými  strážníky. Muž  byl 
předán PČR, která muži prokázala další 
rozsáhlou trestnou činnost páchanou na 
území našeho města.
17. LEDNA 10.19 hod.
Oznámení  vrátného  z  firmy  Papos,  že 
v potoce u náhonu uvíznul pes. Hlídka MP 
zjistila, že se jedná o německého ovčáka, 

který musel potokem připlavat a je tudíž 
ve vodě již delší dobu. Strážníkům se ho 
podařilo vylovit  a  předat  jej  do  stanice 
Macík k ošetření,  jelikož byl promáčený 
a promrz lý. Následující den si jej vyzvedl 
šťastný majitel, který strážníkům za záchra-
nu svého čtyřnohého přítele poděkoval.
20. LEDNA 7.45 hod.
Na služebnu se dostavila žena a uvedla, že 
se na Mírovém náměstí pohybuje vandal, 
který právě kopnul do odpadkového koše 
a převrátil jej. Hlídka vandala dle popisu 
na náměstí nalezla a dostihla. Ten se pod 
tíhou důkazů a výpovědí  svědků k  činu 
doznal. Nejenže musel způsobený nepo-
řádek uklidit, ale bude muset uhradit i ško-
du, která jeho jednáním na odpadkovém 
koši vznikla. Za svůj „hrdinský“ skutek byl 
pak náležitě ohodnocen tučnou blokovou 
pokutou. Teď už jistě dobře ví, že ničit cizí 
majetek se nevyplácí.
26. LEDNA 2.25 hod.
Hlídka  přijala  žádost  od  PČR  Ostrov 
o  spolupráci  při  pátrání  po  pohřešo-
vané dívce z Hroznětína, která odešla 
z domova s úmyslem spáchat sebevraž-
du. Hlídka MP ihned začala pátrat v kata-

stru města Hroznětín, kde v ulici Potoč-
ní  spatřila  pohřešovanou  dívku.  Záhy 
strážníci zjistili, že tato dívka myslí své 
výhružky  naprosto vážně,  jelikož  byla 
silně zakrvácená a v ruce držela žiletku, 
kterou si zranění způsobila. Strážníci jí 
poskytli první pomoc, zároveň na místo 
přivolali RZS. Dívku se tak díky včasné-
mu zásahu podařilo zachránit.
29. LEDNA 19.25 hod.
Hlídka přijala žádost o asistenci při ošetře-
ní agresivního pacienta, který napadá per-
sonál ostrovské nemocnice. Po příjezdu na 
místo se muž uklidnil a nechal se ošetřit. 
Jelikož se poté začal chovat opět agresivně, 
nezbylo hlídce nic jiného, než jej převézt na 
záchytnou stanici v Sokolově, kde mu byl 
poskytnut potřebný prostor pro vybouření 
jeho agrese o výměře 3 x 2 metry.
Vybraná statistika činnosti v lednu:
Počet přestupků: 252, blokově projednané 
přestupky / částka: 44 / 15 600 Kč, osoby 
převezené na PAZS  (záchytka)  Sokolov: 
dvě,  odchyt  psa:  17,  počet  nasazených 
TPZOV (botiček): 42, počet prověřených 
alarmů: 14, počet přijatých oznámení od 
občanů: 154, kontrola heren: 76

STANOVISKO MĚSTA K ZÁPISŮM DO 1. TŘÍD
Ing. Bc. Dagmar Hríňová

Vyjádření Města Ostrov k zápisům do prv-
ních tříd pro školní rok 2016/2017
Toto  prohlášení  bylo  učiněno  ke  dni 

1. února 2016. Ve dnech 15. až 19. ledna 
proběhl  na  ostrovských ZŠ  zápis  dětí  do 
I. ročníků. Z celkového počtu 271 dětí bude 
žádat o odklad povinné školní docházky 36 
dětí. Oproti očekávání se dostavil větší počet 
dětí. Na několika školách se bohužel setkává-
me s nešvarem některých rodičů, kteří v den 
zápisu účelově přihlašují děti do školského 
obvodu školy, kde mají zájem nastoupit.
Školský předpis  říká:  „…Žák plní povin-

nou školní docházku v základní škole zřízené 
obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském 
obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu. 
Ředitel spádové školy je povinen přednostně 
přijmout žáky s místem trvalého pobytu v pří-
slušném školském obvodu, a to do výše povo-
leného počtu žáků uvedeného ve školském 
rejstříku.“
Obecně závazná vyhláška města Ostrov 

č. 5/2007 účinná od 1. 1. 2008 stanovuje 
školské obvody tří našich základních škol. 
Přednostně se do školy přijímají děti ze spá-
dového obvodu příslušné školy. V případě 
nenaplnění kapacity se do školy přijímají 
i děti z jiných obvodů Ostrova, z obcí Krás-
ný Les, Stráž nad Ohří, Velichov a okolních 
obcí, které neprovozují vlastní školu.

Největší zájem opět zaznamenala ZŠ Ost-
rov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary, 

kde se k zápisu dostavilo 100 dětí. Škola 
bude z kapacitních důvodů ve školním roce 
2016/2017 otevírat pouze dvě první třídy. 
Druhá nejsilnější účast čekala ZŠ J. V. Mysl-
beka a MŠ Ostrov, Myslbekova 996, okres 
Karlovy Vary, kdy se k zápisu dostavilo 99 
dětí a 80 dětí bylo již přijato. Škola bude ote-
vírat tři první třídy. Na ZŠ Ostrov, Májová 997, 
okres Karlovy Vary se dostavilo k zápisu 72 
dětí a 61 dětí bude přijato. Vzhledem k tomu, 
že má škola ještě volnou kapacitu, oznámil 
ředitel v únoru další kolo zápisů pro školní 
rok 2016/2017. Důvodem je velký počet 
neumístěných dětí, které se hlásily na ZŠ 
Masarykova mimo svůj školský obvod města 
Ostrov. K uspokojení zájmu o umístění dětí je 
ředitel připraven otevřít tři až čtyři třídy.

Přes  vzniklé  komplikace  jsou  ředitelé 
ostrovských ZŠ ve spolupráci se zřizovatelem 
připraveni přijmout a umístit všechny děti 
s trvalým pobytem ve městě Ostrov, které se 
dostavily k zápisu. Při přijímání dětí musí kaž-
dá škola respektovat výši povolené kapacity, 
která je zapsaná ve školském rejstříku, byť se 
děti nedostanou na školu, o kterou měly spo-
lu s rodiči původně zájem. Povinností obce je 
zajistit podmínky pro plnění povinné školní 
docházky dětí s místem trvalého pobytu na 
jejím území a dětí umístěných na jejím území 
ve školských zařízeních pro výkon ústavní 
výchovy nebo ochranné výchovy, které se 
v souladu se zvláštním právním předpisem 
nevzdělávají ve školách zřízených při těchto 
školských zařízeních.

JAROSLAVA MIKEŠOVÁ 
SLAVÍ JUBILEUM

Mgr. Lucie Mildorfová

Nedávno oslavila významné životní jubileum 
dlouholetá ředitelka Mateřské školy Halaso-
va, Jaroslava Mikešová. Z ostrovské radnice 
jí přišli popřát k narozeninám místostarosto-
vé Josef Železný a Libor Bílek. Jejíma rukama 
prošlo několik generací malých předškoláků, 
kteří na ni v dospělosti jistě rádi vzpomínají. 
Spokojenost rodičů a uznání byla doceněna 
v  roce 2014, když MŠ Halasova obsadila 
v žebříčku internetového portálu Topškolky.
cz 2. místo nejlépe hodnocených státních 
MŠ v Karlovarském kraji. A pro zřizovatele – 
město Ostrov – byla a je s osobností ředitelky 
spojována velká ochota a odpovědné vedení 
příspěvkové  organizace  města.  Jaroslavě 
Mikešové přejeme stálé zdraví, životní opti-
mismus a neutuchající elán.

Jaroslava Mikešová s gratulanty z ostrovské radnice
Foto: Archiv MěÚ Ostrov
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LINKA POMOCI 116 006
Dr. Miroslav Fehér

Linka pomoci obětem kriminality a domá-
cího násilí (č. 116 006) pracuje nonstop, je 
bezplatná a poskytuje diskrétně odborné 
rady. Na tuto telefonní linku se může obrá-
tit každý, kdo se cítí být obětí trestného 
činu, a to bez ohledu na to, zda trestný čin 
byl,  nebo nebyl oznámen. Volat mohou 
oběti  různých  forem násilí včetně násilí 
domácího. Pomoc na lince je určena i obě-
tem nedbalostních  trestných činů, např. 
dopravních nehod. Linka poskytuje oka-

mžitou pomoc, rady a  informace ženám, 
mužům i dětem. Volat mohou lidé i při pou-
hém  podezření,  že  jsou  obětí  některé 
z forem domácího násilí, ať už fyzického, 
psychického, ekonomického či sociálního, 
stalkingu,  nebezpečných  výhrůžek 
a podobného trestního jednání. Na linku 
116 006 mohou volat pozůstalí po obětech 
úmyslných i nedbalostních trestných činů, 
kterým linka zprostředkuje rychlou a nad-
standardní pomoc Bílého kruhu bezpečí 
nebo  nejblíže  situované  kvalitní  služby. 
Linka  poskytuje  pomoc  také  svědkům 
trestných činů, kteří byli událostí trauma-
tizováni,  potřebují  psychickou  podporu 
a  informace o svých právech a ochraně. 
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnu-
je výraznou pozornost prevenci kriminality 
a na  linku mohou zavolat  i  lidé, kteří se 
odůvodněně  obávají,  že  se mohou  stát 
obětí trestného činu a svou situaci potře-
bují konzultovat.
Vznik  a  provoz  této  nové  služby  je 

realizován díky finanční podpoře Nada-
ce Open Society Fund Praha a programu 
Dejme (že)nám šanci, který je financován 
z Norských fondů.
Více na: www.linka-pomoci.cz

 

PORADA ŘEDITELŮ A ŘEDITELEK
Mgr. Lucie Mildorfová, ved. OKS

Porada  ředitelů/ředitelek  právnických 
osob  organizací  vykonávajících  činnost 
škol a školských zařízení zřizovaných obce-
mi,  které  spadají  do  správního  obvodu 
obce s rozšířenou působností Ostrov, se 
konala  9.  února.  Iniciátorem  byl  opět 
Odbor  školství,  mládeže  a  tělovýchovy 
Krajského  úřadu  KK.  Zúčastnilo  se  18 
zástupců škol a školských organizací ORP 
Ostrov.  Petr  Chlebek  z  KVC  se  sídlem 
v  Sokolově  nabídl  aktuálně  pořádané 
semináře a kursy pro pedagogy MŠ, ZŠ, 
ZUŠ a školských zařízení (DDM). Stěžejní 
část setkání byla věnována financování pří-
mých výdajů na vzdělávání; souhrnnému 
přehledu za r. 2015 a plánu letošního čer-
pání finančních prostředků na vzdělávání. 
Aktuální výše platu v  kraji  u  pedagogic-
kých pracovníků je 26 373 Kč, u nepeda-
gogů 14 279 Kč.
Oproti loňsku došlo k malému nárůstu 

platů. Rozvojových programů bude reali-
zováno méně než loni, budou podporova-
né školy, jež realizují inkluzivní vzdělávání 
a  integrují  žáky se speciálními vzděláva-
cími potřebami. Pozornost se zaměří na 
podporu národnostních menšin i na kom-
penzační pomůcky. Této části prezentace 
se ujala Jana Trantinová, ved. OŠMT Kraj-
ského úřadu KK. Právnička Janka Kotrabo-

vá apelovala na ředitelky/ředitele ohledně 
evidence záškoláctví a po zkušenostech 
z kontrol na obcích  s  rozšířenou působ-
ností poukázala na  formální nedostatky, 
které se objevují v přestupkovém řízení 
na úseku školství. Dále předstoupila Dana 
Martincová, ved. Oddělení organizačního, 
správního, mládeže a sportu. V zastoupení 
Ilony Juhásové, ved. pracoviště NIDV pro 
KK, vyzdvihla aktivity této 10 let úspěšně 
existující  vzdělávání  organizace. Dotkla 

se  problematiky  společného vzdělávání, 
profesního rozvoje pedagogů, rovněž se 
podělila o důležitá témata, diskutovaná na 
poradách na MŠMT a přednesla aktuální 
změny ze školské legislativy (např. z platné 
novely zákona o pedagogických pracovní-
cích, velmi živě diskutovaného § 16 nove-
ly školského zákona o podpoře vzdělávání 
dětí, žáků a studentů se speciálními vzdě-
lávacími potřebami ad.). Příští porada by se 
měla konat na podzim letošního roku.

Porady se zúčastnilo 18 zástupců škol. | Foto: Archiv MěÚ Ostrov

ČLENSKÁ SCHŮZE STP
Jiří Žemlička, předseda

Místí  organizace  Svazu  tělesně  postiže-
ných v Ostrově pořádá v sobotu 2. dubna 
ve 14.00 hod. členskou schůzi v Domě kul-
tury Ostrov v předsálí Kavárny. Na schůzi 
bude  možno  uhradit  rekondiční  pobyt 
v Itálii a v Bojnicích a také předat vyplněné 
přihlášky.

Pozor, vstup pouze hlavním vchodem 
Domu kultury!
inzerce

Ostrov a okolí

Ivan Kasík
www.elektromontaze-kasik.cz

602 428 437

» el. instalace v bytech, bytových a rodinných domech

» rozvody domovních telefonu

» výmena el. stoupacího vedení v panelových domech

» výmena jisticu a vodicu v rozvadecích

» dotahování spoju hliníkových vodicu (prevence pozáru)

» automatické ovládání osvetlení chodby a schodišt

» elektronické zabezpecení bytu a budov

ELEKTRIKÁR
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JARNÍ BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ
Pavla Neumannová, OMS

Blokové  čištění  se  bude  provádět  vždy 
v době od 7.00 do 15.00 hod.
  5. 4. Kollárova
  6. 4. Severní
  7. 4. Masarykova (Hlavní - Severní)
 12. 4. Májová (Kollárova - Luční)
 13. 4. Hlavní (Jáchymovská - Luční), 
   za policií
 14. 4. Hlavní (Luční - penzion), penzion
 19. 4. Štúrova, Palackého
 20. 4. Kulatá drogerie za Poštou
 21. 4. Jungmannova, Šafaříkova
 26. 4. Družební, Zahradní
 27. 4. Lidická (Jáchymovská - Masarykova)
 28. 4. Masarykova (Lidická 
   - Krušnohorská), Seifertova
  3. 5. Lidická (od Klínovecké)
  4. 5. Lidická horní, Lidická 
   (Klínovecká - Masarykova)
  5. 5. Krušnohorská
  6. 5. Halasova, Lipová
 10. 5. Dukelských hrdinů, Máchova, 
   Nádražní (Dukelských hrdinů 
   - Jáchymovská)
 11. 5. Odborů
 12. 5. Studentská, za Krušnohorem, 
   Hornická
 13. 5. Karlovarská, Čapkova
 17. 5. Nejedlého, Krátká
 18. 5. Nádražní (Dukelských hrdinů 
   - nádraží), Moříčov
 19. 5. Klínovecká, horní Klínovecká 
   + za MěÚ
 20. 5. Jáchymovská (od semaforu 
   x Hroznětínská)

 24. 5. Jáchymovská (Hroznětínská 
   x Nádražní)
 25. 5. Hroznětínská, Bezručova, 
   Sukova, Smetanova
 26. 5. Staré náměstí, Šlikova, Jiráskova
 27. 5. Dlouhá, Žižkova, Malé náměstí
 31. 5. Klášterní, Školní, Staroměstská, 
   areál Kláštera
  1. 6. U Koupaliště, parkoviště u koupaliště
  2. 6. Klicperova
  3. 6. Komenského, Myslbekova 
   (Komenského - Mánesova)
  7. 6. Mánesova, Myslbekova 
   (Mánesova - S. K. Neumanna)
  8. 6. S. K. Neumanna, U Atlantisu
  9. 6. Vančurova + zimní stadion, 
   Myslbekova (S. K. Neumanna 
   - Vančurova)
 10. 6. Mírové náměstí - sever 
   (parkoviště), Tylova
 14. 6. Mírové náměstí - jih 
   (parkoviště), Brigádnická
 15. 6. U Nemocnice
 16. 6. Lesní, Jedlová, Habrová, Topolová, 
   Smrková, Pod Křížkem
 17. 6. Borecká, Májová (Horská - Borecká)
 21. 6. Horská, Májová (Luční - Horská)
 22. 6. Luční + vnitroblok bazének 
   + za „Stometrákem“
 23. 6. Dvořákova, Alšova, Na Kopci
 24. 6. Sládkova, Na Příkopě, Nad Nádražím
 28. 6. Dolní a Horní Žďár
 29. 6. Kfely, Hluboký, Vykmanov
 30. 6. Květnová, Maroltov
Ulice neuvedené v tomto seznamu (nevyu-
žívané k stálému parkování) budou čištěny 
bez celodenních uzavírek.

CENY ZA ODVOZ ODPADU 
V OSTROVĚ SE NEMĚNÍ

Odbor majetkové správy, Město Ostrov

Ceny za svoz odpadu se v Ostrově pro rok 2016 nemění a budou ponechány ve stejné výši 
jako v roce 2015. Výše úhrad za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů pro uživatele systému od 1. ledna 2016:

Objem 
sběrných 
nádob

Frekvence vývozu

1× za dva 
týdny 1× týdně 2× týdně

kombinace 
5m/1×14 
7m/1×t

60-70 litrů 735 Kč/rok 1 474 Kč/rok 2 949 Kč/rok 1 166 Kč/rok

110-120 litrů 1 328 Kč/rok 2 654 Kč/rok 5 308 Kč/rok 2 101 Kč/rok

240 litrů 2 821 Kč/rok 5 643 Kč/rok 11 287 Kč/rok 4 467 Kč/rok

660 litrů 6 788 Kč/rok 13 575 Kč/rok × ×

1 100 litrů 11 311 Kč/rok 22 624 Kč/rok 45 244 Kč/rok 17 911 Kč/rok

Ve stanovené úhradě jsou zahrnuty náklady za příslušný rok dle ustanovení a příloh smluv, které se týkají nakládání 
s komunálním odpadem ve Městě Ostrov a přilehlých místních částí.

NEMOCNICE 
OSTROV

Andrea Zvolánková, PR specialista NO

Nemocnice Ostrov se i letos zapojila do 
celostátního průzkumu „Nejlepší nemoc-
nice  ČR“.  Doufáme,  že  nás  podpoříte 
i  letos.  „Průzkum Nemocnice ČR 2016“ 
probíhá od 1. února do 31. srpna 2016.
V lednu byl zahájen provoz pavilonu 

B,  kde  vzniklo moderní  lůžkové  praco-
viště  psychiatrického  výzkumu  a  reha-
bilitace. Došlo tak k přesunu stávajících 
ambulantních  a  lůžkových  částí  před-
mětných oddělení do nových, kapacitně 
lépe vyhovujících prostor, které umožní 
zavedení nových léčebných metod, zajis-
tí včasnou a efektivnější lékařskou péči 
a znamenají tak výrazný posun v oblasti 
zajištění komplexnosti péče pro klienty 
zdravotnického  zařízení.  Oddělení  psy-
chiatrie je jediným nemocničním zaříze-
ním s ambulantní i lůžkovou částí v kraji. 
Celková kapacita je 50 lůžek. Nově zříze-
né oddělení rehabilitace má 32 lůžek a je 
z hlediska nabídky a komplexnosti služeb 
rovněž zařízením krajského významu, jeli-
kož v Karlovarském kraji prozatím zdra-
votní péče v takto požadovaném standar-
du a kapacitě chyběla.

Fyzioterapeuti a lékařky z rehabilitační-
ho oddělení Nemocnice Ostrov absolvova-
li kurz „Terapeutické využití Tempex Tapu“, 
jehož lektorem byl lékař Robert Válka, kte-
rý se podílí na zdravotnickém zabezpeče-
ní českých reprezentantů na vrcholných 
sportovních akcích, dalším lektorem byl J. 
Kalista. Účastníci kurzu se naučili korekč-
ní techniky a prakticky si vyzkoušeli jejich 
aplikaci.  Nyní  jsou  schopni  využít  kine-
siotape u ortopedických, neurologických 
a funkčních poruch pohybového systému. 
Proškoleni  byli  již  všichni  zaměstnan-
ci oddělení RHB a mohou tak uspokojit 
všechny klienty, kteří o kinesiotape proje-
vují stále větší zájem.

Pavilon B s lůžkovou i ambulantní částí je jediný svého 
druhu v kraji. | Foto: Archiv NO
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inzerce

OSTROVŠTÍ HASIČI V LEDNU
Milan Kuna, JSDH

Na lince 150 jsme zasahovali u 13 událostí, 
z nichž bylo: pět dopravních nehod, čtyři 
požáry, dvakrát technická pomoc a planý 
poplach a jedno prověřovací cvičení.
K  vážné  dopravní  nehodě  osobního 

a nákladního auta na silnici u Všeborovic 
jsme  byli  vysláni  společně  s  KV  jednot-
kou. Zraněného řidiče bylo třeba vyprostit 
pomocí speciálního zařízení a poté byl pře-
dán ZZS KV. Komunikace byla na dvě hodi-
ny uzavřena kvůli přistání vrtulníku LZS 
Plzeň Líně. Dále  jsme zasahovali u Strá-
že nad Ohří v Boči, kde došlo po nehodě 

k úniku provozních náplní z motorového 
vozidla, v Hroznětíně  - Odeři u nehody 
dvou osobních automobilů. S jednotkami 
HZS Klášterec nad Ohří a SDH Stráž nad 
Ohří jsme zasahovali u dopravní nehody 
vozidel ve Stráži nad Ohří - Korunní. Na 
průmyslové zóně jsme ve spolupráci s jed-
notkou HZS KV po dopravní nehodě likvi-
dovali únik nafty z palivové nádrže náklad-
ního vozidla. Společně s jednotkou HZS KV 
jsme likvidovali požár bytu na ubytovně ve 
Štúrově ul., dále jsme byli vysláni k požáru 
hotelového pokoje sanatoria na Vřídelní ul. 
v KV. Prověřovali jsme signál EPS v Palá-
ci princů, na místě bylo zjištěno, že došlo 
k požáru zahradní sekačky. V areálu býva-
lého autoservisu na Jáchymovské ul. jsme 
likvidovali  požár  odpadu.  K  odstranění 
padlého stromu na silnici mezi obcí Lípa – 
Mariánská jsme byli vysláni s  jednotkou 
SDH Jáchymov. Na žádost ZZS Jáchymov 
jsme pomohli s transportem pacienta do 
sanity. Na příkaz KOPIS HZS KVK jsme 
byli vysláni k požáru pokoje v 17. patře 
hotelu Thermal,  na místě  události  bylo 
zjištěno, že se jedná o prověřovací cvi-
čení (viz samostatný článek).

Foto: Archiv JSDH Ostrov

V NEJVYŠŠÍCH PATRECH HOTELU THERMAL HOŘELO
Zdroj: HZS Karlovarského kraje

Informační servis / Zpravodajství

Komplexní cvičení prověřilo práci záchra-
nářů při záchraně většího počtu zraněných 
z  hořícího  hotelu včetně  jejich  ošetření 
v nemocnici. Námětem prověřovacího cvi-
čení byl požár v 17. nadzemním podlaží 
lázeňského  hotelu Thermal v Karlových 
Varech. V době požáru bylo ve vrchních 
patrech objektu 160 osob. Polovina z nich 
se  na  pokyn  personálu  evakuovala  při 
vyhlášení poplachu, zbytek museli hasiči 
z  hořících pater  zachránit.  Poslední  dvě 
nadzemní patra byla zakouřena s použitím 
vyvíječů kouře, hasiči a posádky záchranné 
služby si tak vyzkoušeli zásah v reálných 

podmínkách požáru v rozsáhlém ubytova-
cím  komplexu.  Právě  složitost  objektu 
komplikovala práci všem záchranným slož-
kám. Hotel Thermal je nejvyšším ubytova-
cím zařízením v kraji, navíc je velmi členitý. 
Zachráněné figuranty záchranáři roztřídili 
podle závažnosti poranění, ty nejvážnější 
odvezly  sanitky  záchranné  služby  do 
nemocnice. Zde se v rámci cvičení vyzkou-
šelo přijetí většího počtu zraněných v jeden 
okamžik za běžného provozu všech oddě-
lení nemocnice. Vzhledem k požáru v nej-
vyšších patrech použili hasiči  i výškovou 
techniku. Žebřík ze stanice KV svými para-
metry nedosáhne do vrchních pater hotelu, 
na pomoc byla přivolána i výšková technika 

z Plzně. Žebřík ze stanice Košutka v Plzeň-
ském kraji je o patnáct metrů vyšší než kar-
lovarský, hasiči si tak prakticky vyzkoušeli, 
že  by  s  použitím  této  techniky  zvládli 
záchranu i z vyšších pater hotelu. Cvičení 
bylo  vyhlášeno  ve  III.  stupni  požárního 
poplachu,  to  znamená ohrožení většího 
počtu osob  a  nutnost  nasazení velkého 
množství techniky. Na místě zasahovalo 
více než 20 zásahových aut. Zasahovaly 
profesionální i dobrovolné jednotky hasičů 
z  Karlových  Varů,  Aše,  Chebu,  Kraslic, 
Sokolova, Plzně, Chodova, Hradiště, Touži-
mi, Nové Role, Staré Role, Nejdku, Stružné, 
Hájku, Tašovic, Kyselky, Mariánských Lázní 
a chemických závodů v Sokolově.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO 
ODPADU A ELEKTRO-
SPOTŘEBIČŮ

Václav Rada, ved. OMS

Svoz nebezpečného odpadu a elektrospo-
třebičů je součástí jarního úklidu a bude 
proveden dle tohoto časového harmono-
gramu. Svoz je možný pouze osobním pře-
dáním  u  vozidla  svozové  firmy  Marius 
Pedersen a.s.

16. DUBNA
Zastávky, obce:
Kfely odbočka u paneláku  8.00-8.20 h.
Kfely zastávka cyklotrasy  8.30-8.50 h.
Hluboký u trafa  9.00-9.20 h.
Horní Žďár RD za trafem  9.30-9.50 h.
Horní Žďár U Václava  10.00-10.20 h.
Vykmanov  11.00-11.20 h.
Dolní Žďár u autoopravny  11.30-11.50 h.
Maroltov  12.00-12.20 h.
Květnová obchod  12.30-12.50 h.
Květnová paneláky  13.00-13.20 h.
Moříčov náměstí  13.30-13.50 h.
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JEDNÁNÍ ČLENSKÝCH MĚST A OBCÍ
Mgr. Lucie Mildorfová

Ostrovský zámek poprvé hostil 28. ledna 
jednání regionální sekce členských měst 
a obcí Karlovarského kraje při Sdružení 
historických sídel Čech, Moravy a Slezska. 
Prvním bodem programu bylo hodnocení 
uplynulého roku, např. oceněné „Památky 
roku  2015“,  „Historického  města  roku 
2015“, ceny za nejlepší přípravu a realiza-
ci  Programu  regenerace  městských 
památkových  rezervací  (MPR)  a  měst-
ských památkových zón (MPZ) ad. Hlavní 
část byla především věnována zadání ana-
lýzy „Efektivita státních výdajů na péči 

o památkový fond z hlediska ekonomické 
návratnosti“. K tématu financování obno-
vy památek a generování zisků, které by 
se měly vracet zpět do kulturního dědic-
tví, se rozproudila velká debata. V závěru 
byly vyjmenovány stěžejní akce, které se 
odehrají v prvním pololetí letošního roku, 
např. „Mladí fotografují památky“, „Brány 
památek dokořán“ aj. Řešilo se i plánová-
ní tematických konferencí, studijní cesta 
do Belgie, společná propagace sdružení, 
účast sdružení na veletrzích v Čechách 
i zahraničí.

DISKUSE RADNÍCH KRAJE A MĚSTA
Mgr. Lucie Mildorfová, ved. OKS

Společná  témata  Karlovarského  kraje 
a města Ostrova řešili členové Rady kra-
je s vedením města v prostorách ostrov-
ského zámku. Diskutovalo se o finanční 
podpoře  kraje  pro  interní  oddělení 
nemocnic napříč krajem, o možnosti čer-
pání kotlíkových dotací, o plánu rozšířit 
kapacitu Domova pokojného stáří v Ost-
rově. V úvodu ocenil náměstek hejtma-
na  Jakub  Pánik  spolupráci  s  vedením 
Ostrova, se kterým zástupci kraje kon-
struktivně  řeší mimo  jiné  plánovanou 
výstavbu stanoviště krajské záchranky, 
potřebné investice do škol, financování 
sociálních věcí.
„Členy Rady města Ostrova jsem infor-

moval  o  tom,  že  krajské  zastupitelstvo 
bude na svém únorovém zasedání jednat 
o podpoře pro lékaře a sestry interních 
oddělení  všech  čtyř  nemocnic  včetně 
Ostrova, protože jde o páteřní obor, ve 
kterém  jsme  na  hranici  personálních 
možností,“  uvedl  Jakub  Pánik.  Zmínil 
i příspěvek státu na opravy krajských sil-
nic ve výši 112 milionů korun a kraj by za 
něj chtěl uskutečnit asi dvacítku připra-

vených projektů.  Starosta Pavel Čekan 
připomněl, že město plánuje vybudování 
dalších  lůžek Domova  pokojného  stáří. 
Dalším  tématem  bylo  vyhlášení  výzvy 
k čerpání tzv. kotlíkových dotací.
„Výzvu kraj vyhlásí v tomto týdnu, lidé 

se  mohou  informovat  prostřednictvím 
internetových stránek, mohou si sjednat 
osobní schůzku na krajském úřadě. Žádos-
ti o výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním 
přikládáním pak budou  fyzicky podávat 
na podatelně úřadu 2. března,“ vysvětlil 
krajský  radní  Josef  Hora.  Podle  staros-
ty  Čekana  město  už  na  výměnu  kotlů 
v minulosti přispívalo, ale věří, že ostrovští 
občané využijí i krajské výzvy. Hovořilo se 
také o nutnosti opravit spojovací chodbu 
ostrovského  gymnázia  zřizovaného  kra-
jem,  ale  rovněž o financování  asistentů 
pedagoga.
„V současnosti už peníze na asistenty 

pedagoga kraj navyšovat nemůže, navíc 
ještě stále se na úrovni ministerstva škol-
ství  diskutuje  o  společném  vzdělávání, 
tedy o inkluzi a změnách, které by v téhle 
souvislosti čekaly základní školy praktické 
a  speciální,“  upozornil  krajský  radní  Ed-
mund Janisch.

První jednání sdružení se uskutečnilo koncem ledna na zámku. | Foto: Archiv MěÚ Ostrov

OBČAN MĚSTA 
ROKU 2015

Jana Škutová, OKS

Vážení občané,
stejně jako každý rok si vás dovolujeme 

oslovit s výzvou ke spolupráci při hledání 
význačné  osobnosti,  která v  uplynulém 
roce vykonala mimořádně významný čin, 
dosáhla  úspěchů  na  poli  vědy,  kultury, 
sportu, vynikla při organizování společen-
ských aktivit ve městě, nezištně se anga-
žovala v sociálních službách…, výraznou 
měrou přispěla k rozvoji města Ostrova 
a ke zvýšení kvality života našich občanů. 
Ocenění „Občan města roku“ se také udě-
luje za celoživotní zásluhy a rovněž může 
být uděleno in memoriam. Máte-li tip na 
tuto osobnost, podejte písemný návrh do 
Podatelny MěÚ Ostrov,  příp.  e-mailem 
na:  jskutova@ostrov.cz,  nejpozději  do 
20. března 2016. Uveďte jméno, adresu 
navrhované osobnosti a připojte stručné 
zdůvodnění,  proč  je,  z  vašeho  pohledu, 
právě ona/on vhodnou kandidátkou/kan-
didátem na toto ocenění. K návrhu připoj-
te i své jméno a kontaktní údaje (telefon, 
e-mail).  Návrhy  projedná  Rada  města 
30. března a následně Zastupitelstvo měs-
ta 13. dubna.
Od r. 1997 bylo uděleno ocenění těm-

to osobnostem: Mgr. Zdeňka Čepeláková, 
Dagmar Čurdová, Mgr. Ivan Matouš, Jana 
Růžičková, Mgr. Irena Konývková, Božena 
Poledníčková, Miroslav Kitzberger, Vladi-
mír Novotný in memoriam, Ing. Jan Zbor-
ník, PhDr. Jaroslav Fiala, Mgr. Lidmila Han-
zlová, František Kůs, Helena Valová, Stani-
slav Sojka, Eva Pluhařová, RNDr. Vladimír 
Vít, Radim Rulík, MUDr. Marie Petrášová, 
Walburga Mikešová, Vojtěch Písačka, Mgr. 
Jiří Navara, František Jankovský, Jan Mareš, 
Jiří Šmíd, Libuše Půdová Eva Žiláková, Vla-
dimír Pražma, Josef Horák in memoriam.

Děkujeme vám za spolupráci a projeve-
ný zájem.

inzerce

PRODEJ SLEPIČEK

Prodej se uskuteční: 
5. BŘEZNA 2016
OSTROV – U ČERP. ST. 
BENZINA V 16.00 hod.

Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky 
snáškových plemen typu Tetra hnědá 
a Dominant ve všech barvách. Stáří 14–19 
týdnů.Cena 149–180 Kč/ks

Při prodeji slepiček 
– výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Informace: Po–Pá od 9.00 do 16.00 hod. 
Tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840
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AKTUALITY Z MĚSTA

PŘÍSPĚVEK POSTIŽENÝM DĚTEM
Ing. Petra Říhová, Ph.D.

Upozorňujeme případné zájemce o jedno-
rázový finanční příspěvek z rozpočtu Měs-
ta Ostrov pro zdravotně postižené děti, že 
od  1.  února  je  možné  si  vyzvednout 
a podat žádost pro kalendářní rok 2016.

Dle Pravidel pro poskytování jednorá-
zového finančního příspěvku z rozpočtu 
Města Ostrov  pro  zdravotně  postižené 
děti  (schválené  Zastupitelstvem  města 
28. 1. 2015 usnesením č. 8/15) mohou 
o příspěvek zažádat děti ve věku od jed-
noho roku do 18 let, tedy nezletilé děti, 
zastoupené rodičem nebo jinou fyzickou 
osobou  odpovědnou  za  jejich  výchovu, 
které mají trvalé bydliště na území měs-
ta Ostrov. Žádost se podává na příslušný 
kalendářní  rok a  lze podat pouze  jednu 
žádost. Další podmínkou pro poskytnutí 
příspěvku je, že dítěti je Úřadem práce ČR 
poskytován příspěvek na péči. Příspěvek 
města Ostrov bude na rok 2016 poskytnut 
ve výši 5000 Kč dětem, kterým byl přiznán 
příspěvek na péči v I. a II. stupni, dále ve 
výši 10 000 Kč dětem, kterým byl příspě-
vek na péči přiznán ve III. a IV. stupni.

Příspěvek  lze  dle  Pravidel  použít  na 
zakoupení  lázeňského  poukazu  nehra-
zeného ze zdravotního pojištění, příp. na 
zaplacení  poplatků  přímo  souvisejících 
s lázeňskou léčbou. Dále na rehabilitační 
léčbu  nehrazenou  ze  zdravotního  pojiš-
tění,  případně  na  doplatek  této  léčby. 
Popřípadě na zakoupení příp. doplatek při 
zakoupení  zdravotní  nebo  rehabilitační 
pomůcky a na zakoupení jiných pomůcek, 
které  příjemce  potřebuje  k  odstranění, 
zmírnění nebo překonání následků svého 
zdravotního postižení. Příspěvek je možné 
využít i na obstarání pečovatelských nebo 
odlehčovacích služeb, příp. na úhradu asi-
stenta a na zakoupení speciálních potravin, 
např. pro bezlepkovou dietu (nutno dolo-
žit potvrzení odborného lékaře o potřebě 
takové diety).
Žádosti  o  příspěvek  jsou  k  dispozici 

na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
Městského  úřadu Ostrov,  Jáchymovská 
1, Ostrov, v přízemí kancelář č. 23. Bliž-
ší  informace  k  příspěvku  podá vedoucí 
Odboru  sociálních  věcí  a  zdravotnictví 
Miroslava  Světlíková  (tel.  354 224 887) 
nebo Ing. Petra Říhová (tel. 354 224 850).

TŘÍDĚNÍ SKLA
Václav Maršík, EKO-KOM, a.s.

Sklo bylo historicky první komoditou, kte-
rá se u nás začala sbírat pomocí zvláštních 
nádob umístěných na veřejných prostran-
stvích. V historických dobách to většinou 
byly dvě nádoby, na čiré a na barevné sklo. 
Nyní  je  na  sklo  většinou  nádoba  jedna, 
zelené barvy na sklo smíšené, ale návrat 
kontejnerů na čiré sklo je nejspíš nezadrži-
telný. Do kontejneru lze odkládat veškeré 
obalové (lahve a sklenice) a tabulové sklo. 
Pro další zpracování je velmi vhodné, aby 
sklo v nádobě bylo co nejméně rozbité. Do 

kontejneru  se  nesmí  ukládat  drátosklo 
(bezpečnostní sklo s drátěnou sítí), autosk-
la, zrcadla, keramika, a porcelán.
Kontejnery na sklo se obvykle vyvážejí 

jednou za měsíc. Hmotnost obsahu tisícili-
trového kontejneru se pohybuje okolo 230 
kg. Svozové firmy sklo dále netřídí, pouze 
z něj vybírají největší nečistoty a skladují 
ve velkokapacitních kontejnerech. Sebra-
né sklo se převáží na speciální třídící linky, 
které  jej upravují dle potřeb skláren. Na 
lince se sklo nejprve ručně zbaví velkých 
příměsí. Poté se nadrtí a dopravuje po pásu 
k laserovým čidlům. Ta každý střep prosvítí, 
a pokud střep nelze prosvítit, nejedná se 
o sklo a proudem vzduchu se tato nečistota 
odfoukne pryč z pásu. Pro sklárny je pak při-
pravena skleněná drť požadovaných para-
metrů. Z vytříděného skla se vyrábí opět 
skleněné výrobky. Recyklací skla se dá uše-
třit přes devadesát procent energie než při 
výrobě z přírodních zdrojů, velké množství 
písků, živce a dalších nerostů, jejichž těžba 
hyzdí krajinu. Recyklace skla je teoreticky 
neomezená,  ale  pro  speciální  výroby  se 
používá větší podíl primárních surovin.
V našem městě se sklo třídí do zelených 

a bílých nádob. Nádob na sklo je celkem 
95. Sklo lze odevzdat i ve sběrném dvoře 
v Krušnohorské ulici. Odpad sváží firma 
Resur, s.r.o. vozidlem s presem, zpravidla 
ve středu a pátek, dle svozové cesty. Sklo 
předává na třídící linku v Novém Sedle, kde 
se sklo dále dotřiďuje, skladuje a předává 
ke zpracování do skláren.

NOMINACE 
NA CENU Ď

Jana Škutová (kráceno)

Městská Cena Ď bude předána 28. dub-
na v 17.00 hodin ve Dvoraně ostrovské-
ho zámku. Vážení spoluobčané, obracím se 
na vás s informací, že je možné zasílat nomi-
nace na cenu Ď 2016. Lze přihlásit charita-
tivní organizace, nemocnice, školy, domovy 
pro seniory, ústavy sociální péče, divadla, 
dětské  domovy,  hrady  a  zámky,  muzea, 
knihovny, pořadatele kulturních a dalších 
veřejně prospěšných akcí, zájmové spolky, 
sdružení apod. Své nominace může také 
přihlásit město: za nezištnou práci může 
nominovat hasiče, kronikáře, sponzory kul-
turních akcí ad. Nominovaný mohl darovat 
potřebným peníze nebo třeba svůj um a čas. 
Výše  peněz  není  důležitá,  ale  význam 
pomoci a její dopad pro toho, kdo byl pod-
pořen. Každá nominace se plnohodnotně 
zúčastní celostátního finále, které se koná 
ve  spolupráci  s  Národním  divadlem 
24. června na Nové scéně ND v Praze, kde 
má nominovaný šanci získat jednu z mnoha 
celostátních cen Ď, dle posouzení celostát-
ního  Kolegia,  bez  ohledu  na  případné 
výsledky  kol  krajských  a městských,  při-
čemž pro účast ve finále není nutné absol-
vovat předkola.
Nominace zasílejte do 26. 3. na: Jana Šku-
tová, MěÚ Ostrov, Jáchymovská 1 Ostrov, 
jskutova@ostrov.cz, tel. 354 224 845.

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ 
V DOMÁCNOSTECH

Ing. Jaroslava Šenitková, ředitelka KS ČSÚ (kráceno)

Šetření probíhá ještě do 5. června 2016. 
Výběrové šetření v domácnostech – Život-
ní podmínky 2016 navazuje na předchozí 
ročníky. Cílem je získat dlouhodobé srov-
natelné údaje o soc. a ekonom. situaci ve 
32 zemích Evropy a získat data pro výpo-
čet ukazatelů peněžní a materiální chudo-
by. Šetření se uskuteční v celé ČR v 10 916 
domácnostech, z nichž 6166 se již zúčast-
nilo v minulosti. Všechny domácnosti byly 
zahrnuty do výzkumu na základě náhod-
ného výběru počítačem. Šetření provedou 
speciálně vyškolení tazatelé; prokážou se 
průkazem tazatele, OP a pověřením, nebo 
průkazem zaměstnance ČSÚ. Do výzkumu 
jsou zahrnuti všichni, mající ve vybraném 
bytě obvyklé bydliště. Anonymita zaruče-
na,  získaná  data  jsou  chráněna  zákony. 
Všichni  zúčastnění  pracovníci  výzkumu 
jsou vázáni mlčenlivostí.
Veškeré dotazy občanů k šetření zde:
Ing. Marie Toningerová,  tel.  353 114 512, 
731 439 245, nebo: Ing. Jaroslava Šenitková, 
tel. 353 114 524

inzerce

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chle
bře
evně

tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940
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PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

SOUBOR HOP-HOP NA FESTIVALU V INDII
Ve spolupráci připravila Hana Vaculíková

Divadelní soubor HOP-HOP se 5. až 12. led-
na zúčastnil 14th International Children’s Fes-
tival of Performing Arts v indické Bombaji. Na 
festival byl soubor vybrán díky doporučením 
divadelních  souborů z  Itálie a  Izraele. Pro 
reprezentaci ČR si divadelníci vybrali adaptaci 
knihy Oty Hofmana Útěk v režii Ireny Konýv-
kové.  Příběh  dvou  chlapců,  Saši  Tichého 
z páté třídy (Jan Roháč) a 16letého Fangia 
(Vojtěch  Palm),  chlapců  velmi  rozdílných 
povah i zázemí, které zvláštní životní situace 
a  trochu  i  strach a pocit osamění  svedou 
dohromady, zaujal festivalové diváky přede-
vším hereckými výkony a pohybovou vybave-
ností obou protagonistů. Režiséři ostatních 
souborů i organizátoři ocenili schopnost mla-
dých herců uhrát přirozeně velký sál bez mik-
rofonů a s neskutečně velkým fyzickým nasa-
zením.  Ocenili  i  použití  dospělých  hlasů 
nahraných či odehraných Ondřejem Šulcem 
(role ředitele). Spolu se skupinami z Bangla-
déše, Estonska, Finska, Islandu, Indie, Íránu, 
Lotyšska, Maroka, Německa, Nepálu, Ruska, 
Slovinska, Thajska, Srí  Lanky a Zambie  se 
ostrovský soubor zasloužil o podporu Ryano-
vy nadace, která se stará o vzdělávání dětí 
v Indii. Zeptali jsme se Ireny Konývkové na 
zážitky z této exotické země:
Máte za sebou již několik zahraničních 
festivalů. Byl tento něčím jiný?
V  Indii nešlo  tolik o výměny zkušenos-

tí mezi soubory, např. pořádáním různých 
seminářů či diskusí tak, jak to děláme i u nás, 
na našem mezinárodním festivalu Soukání 
Ostrov. Základem festivalu bylo ukázat Ray-
novu nadaci jako schopnou organizaci, která 
má i světovou podporu. Na jednotlivá před-
stavení byli zváni různí mecenáši či vedoucí 
významných  organizací  včetně  ministrů 
i guvernéra pořádajícího státu Maharashtra 

a zde se jim právě formou různých druhů 
umění děkovalo.
Vytvářeli jste tedy zajímavý program 
pro hosty?
Nejen pro ně. V sále sedělo skoro tisíc 

diváků: děti z indických škol, rodiče, zahra-
niční účastníci. A právě s vedoucími ostat-
ních souborů jsme byli v úzkém kontaktu, 
měli  jsme  společné  ubytování  v  hotelu, 
takže jsme si zážitky z představení sdělo-
vali. Být součástí programu pro hosta, kte-
rý zabezpečí vzdělání chudého dítěte či 
zaplatí projekt „Učitelka na kole“, v kterém 
učitelky objíždějí chudé části a učí děti ve 
vesnicích či slumech, je pro mě i mé žáky 
možná  nejužitečnější  věc,  kterou  jsme 
v životě hraním udělali.
Jak na Vás Bombaj zapůsobila?
Je to město s 15 milióny obyvatel, plné 

kontrastů. První dny jsem si těžce zvykala na 
chudobu, která je všude vidět. Celé rodiny 
i s malými dětmi na chodnících, jen tak, bez 
všeho, či ve slumech: jedna prázdná místnost 
max. 3 x 3 m, bez vody, málokde se zavede-
nou elektřinou, v nich opět celá rodina. Vyso-
ké, zašlé domy, ale jinde i paláce. Vše pohro-
madě, na jednom místě. Nejsou zde žádná 
ghetta, všichni žijí vedle sebe. A pak bohužel 
hodně špíny a odpadků. Ty se válejí všude, na 
ulici, v korytu vyschlé řeky, v podstatě tam 
lidé žijí na smetišti. Po návratu domů jsem 
si uvědomila, jak nádhernou zemi máme, jak 
čisté a zelené město je Ostrov a že si vlastně 
nemáme na co stěžovat.
Jací jsou Indové?

Velmi milí a příjemní. Trochu se zamračí-
te a hned se ptají, jestli něco nepotřebujete. 
A asi  i poctiví. Chtěli,  abychom nechávali 
batohy ležet v předsálí či na zemi ve škol-
ním dvoře a nikdy se nic neztratilo. Ostatně 
i obchodníci a řemeslníci na ulicích si zabalí 
svůj stánek do papíru, igelitu, obtočí prováz-

kem a nechají na místě. Ti „bohatší“, co mají 
stánek ve  slumu,  zatáhnou  roletu,  někdy 
i zamknou, ovšem dostat se dovnitř by neby-
lo nic složitého. Určitě by si svůj majetek 
chránili více, kdyby jim ho někdo kradl.
Měli jste ještě nějaký další program?
Jeden den jsme měli, jako na našem fes-

tivalu, Stánky zemí, kdy každá země prodá-
vala své výrobky. My jsme vezli propagační 
materiály Ostrova včetně balónků,  letadý-
lek, peněženek, magnetů, bonbónů, oplatek, 
výrobků  našeho  výtvarného  oboru. A  po 
janošíkovsku jsme chudým dávali a od boha-
tých si nechali tyto věci zaplatit. Výtěžek jsme 
darovali jeptiškám z kláštera sv. Kateřiny, kde 
se  starají  o  chudé  a  osiřelé  děti.  Ze  stán-
ku mám i humornou příhodu, kdy přišel asi 
16letý thajský chlapec a my jsme mu nabídli, 
že když správně odpoví, na kterém světadílu 
leží Česká republika, dostane dárek zdarma. 
On po vyjmenování všech světadílů nás zařa-
dil na Antarktidu… Kde přesně je ČR nevěděl 
vlastně nikdo, kromě žáků 5. třídy, které jsme 
navštívili a oni se na nás připravili. Učili nás 
jejich tanec, my je mazurku „Měla babka čtyři 
jabka“ a také zpívali moderní píseň, naši kluci 
na oplátku zvolili Gottův Trezor. Ve třídě mě 
zaujala pravidla, která visela od stropu. Na 
jedné straně papíru bylo, že se žáci budou 
chovat zodpovědně k počítači a dataprojek-
toru,  které  právě  dostali.  Na  druhé  bylo 
napsáno, že pokud tomu tak nebude, budou 
třídě odebrány. Nebo že žáci budou s učite-
lem i asistentem mile komunikovat, a pokud 
ne, nebudou mít dva měsíce tělocvik. Pravi-
dla si prý určily děti samy. Zajímalo by mě, co 
by napsaly české děti. Naši kluci, Jan Roháč 
a Vojta Palm, vystupovali i v závěru festivalu. 
Jenda umí kouzlit a Vojta mu k tomu hrál na 
flašinet. I toto vystoupení se moc líbilo. S flaši-
netem jsme šli také ve festivalovém průvodu.
Stihli jste navštívit i nějaké památky?
Asi bych nejraději zmínila Bránu do Indie. 

Ta je skutečně monumentální. A dobře chrá-
něná. Všude u významných památek, ale 
i v hotelu nebo u obchodního domu musíte 
procházet vstupem jako na letišti, včetně 
kontroly zavazadla skenerem. Zažívali jsme 
i humorné situace, kdy jsme se stávali atrak-
cí my. Mezi  tmavými  Indy s nádhernými 
havraními vlasy ty moje blonďaté opravdu 
křičely a plnovous mého kolegy Ondřeje 
Šulce také. A tak si nás na střídačku půjčo-
vali k fotografování. Ale byli milí, tak jsme 
žádnou pozornost neodmítali.
Plánujete účast na dalších festivalech?

Představení Útěk  je v březnu pozváno 
do Belgie, ale vzhledem k bouřlivé situaci 
nejsme ještě plně rozhodnuti, že vyjedeme. 
Představení Život k  sežrání pak v květnu 
zavítá na Slovensko, programová rada pro 
slovenské dětské divadlo nás vybrala na celo-
státní přehlídku do Šaľe. V rámci ČR nás pak 
čekají různé divadelní soutěže.
Děkuji za rozhovor.Soubor Hop-Hop navštívil festival v Indii. | Foto: Archiv ZUŠ Ostrov
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PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

inzerce

HELP FINANCIAL s.r.o.

  Volejte obchodního zástupce

Mobil: 727 895 461

Půjčíme Vám
od 5 do 50.000,- Kč

ZŠ J. V. MYSLBEKA A MŠ OSTROV
Mgr. Zdena Nováková

Již více než dva roky se děti naší školy 
a  školky  zapojují  do  sběru plastových 
víček. Díky jejich snaze se podařilo zajis-
tit malému Vašíkovi po dětské mozkové 
obrně týdenní pobyt v lázních, který je 
pro tyto děti velmi nákladný. Naše děti 
těší, že  jejich snaha má výsledky a dál 
budou ve sběru víček pokračovat. Led-
nový zápis do prvních  tříd byl na naší 
škole velmi úspěšný. Z celkového počtu 
99 dětí jich je 80 přijato. Budeme tedy 
otevírat tři první třídy. V den, kdy se roz-
dávalo vysvědčení, se předškoláci Žabič-
ky z naší mateřské školy přišli podívat na 
vyučování do prvních tříd. Vyzkoušeli si 
práci na interaktivní tabuli. Aktivně se 
zapojili do výuky a na památku si všichni 

vyměnili  malé  dárečky.  Předškoláci 
Sovičky navštívili školu 5. února. Učitel-
ky Kintšnerová a Piherová si pro žáky na 
konci  ledna připravily  „Filmový večer“. 
Byl to večer plný soutěží, které se týkaly 
filmů a pohádek. Děti poznávaly filmy, 
herce,  hlášky  z  filmů,  zpívaly  filmové 
a  pohádkové  melodie  a  hrály  scénky. 
Vstup na tento večer byl v maskách fil-
mových postav. Všichni si to velice užili 
a těší se na další podobné akce. Posled-
ním úspěchem na začátku tohoto roku 
se  můžou  pochlubit  žáci  8.  B  Tomáš 
Wenclowský a Tomáš Wágner, kteří se 
zúčastnili  okresního  kola  dějepisné 
olympiády.  Pátým  místem  si  Wenc-
lowský zajistil postup do krajského kola, 
které se bude konat v Chebu. Více na: 
www.zsjvm.cz.

KALENDÁŘ 
ZUŠ OSTROV

15. BŘEZNA, DK Ostrov
Hraní pro školy - představení Život k sežrá-
ní souboru HOP-HOP
17. BŘEZNA, DK Ostrov
Hraní pro školy - představení Útěk soubo-
ru HOP-HOP
22. BŘEZNA, DK Ostrov
Hraní pro školy - představení Pac a pusu 
aneb  Něco  z  Broučků  souboru  NA 
POSLEDNÍ CHVÍLI
22. BŘEZNA 17.00 hod., Koncertní sál školy
Interní koncert
23. BŘEZNA 9.00-19.00 hod., MINIDIVa-
délko ZUŠ a DK Ostrov
Krajské kolo literárně dramatických obo-
rů  ZUŠ  Karlovarského  kraje  v  kolektiv-
ním projevu dramatickém, přednesovém, 
loutkářském a v pantomimě. Přesný rozpis 
na plakátech, vstup do DK volný
AKCE MIMO OSTROV
2.-31. BŘEZNA, Přehlídka výtvarné tvorby 
žáků výtvarných oborů ZUŠ Karlovarského 
kraje, Duhová paleta, Karlovy Vary - Rybáře, 
vernisáž výstavy 2. března 17.00 hod
3. BŘEZNA,  Představení Útěk  souboru 
HOP-HOP, JAMU Brno
4. BŘEZNA, Krajské kolo ZUŠ ve hře na elek-
tronické klávesové nástroje, ZUŠ Sokolov
15.-16. BŘEZNA, Okresní kolo v přednesu, 
Karlovy Vary - žáci literárně dramatického 
oboru
18.-20. BŘEZNA, Poezie na rynku - oblast-
ní kolo soutěže v přednesu, Klatovy - žáci 
L. Veličkové
30. BŘEZNA, Krajské kolo soutěže ZUŠ 
v  komorní  hře  s  převahou  dechových 
nástrojů, ZUŠ Mariánské Lázně

GYMNÁZIUM OSTROV
Mgr. Jiří Fresser

Výtvarné projekty gymnazistů
Gymnázium nejen připravuje žáky a stu-
denty  ke  studiu  na  vysoké  škole,  ale 
snaží se rozvíjet i jejich kulturní rozhled. 
V  oblasti výtvarné výchovy  je  to  řada 
projektů, které  jistě stojí za pozornost. 
Již více než rok oživují prostředí ostrov-
ské  polikliniky  kresby  a  malby,  které 
v rámci výtvarného projektu Gymnazis-
té  poliklinice  se  svými  žáky  připravila 
výtvarnice  a  pedagožka  Jana  Matouš-
ková. Svěřenci  Ireny Jindříškové výraz-
ně zabodovali u poroty krajské soutěže 
Hrajeme si  s odpady, kterou každoroč-
ně vyhlašuje Odbor životního prostředí 
Karlovarského  kraje  ve  spolupráci  se 
společností Eko-Kom, a.s. pro všechny 
základní, střední a umělecké školy v kraji. 
Odbornou porotu nejvíce zaujala a nej-
vyšší ocenění  tak získala  instalace stu-
dentů 2. A nazvaná Recyklací o krok blíže 
k přírodě. Výherci si mohli vybrat cenu 
dle vlastního přání a nás velice těší, že 
si zvolili společnou návštěvu baletního 
představení v Národním divadle v Praze.
Od letošního září působí na škole pod 

pedagogickým vedením Lukáše Lercha 
výtvarná skupina Exit  through the cor-
ridor.  Jejím  cílem  je  podporovat  krea-
tivní  studenty, vytvářet úrodnou půdu 
a podporu pro jejich nápady, výtvarnou 
aktivitu  a  vlastní  uměleckou  tvorbu. 
Skupina si rovněž klade za úkol oboha-
covat  kulturní  prostředí  na  gymnáziu 
pravidelnými  výstavami,  přednáškami 
a workshopy  se  současnými  aktivními 
umělci z blízkého okolí. S tvorbou těchto 
mladých výtvarníků se mohou studenti 
a návštěvníci gymnázia seznámit ve stálé 
expozici v prostorách I. patra pavilonu B. 
Nemůžeme vynechat  ani mimořádnou 

výstavu,  kterou  ze  svých  prací  připra-
vil  letošní  oktaván  Jiří  Kubík.  Jirka  se 
již dlouhou věnuje fotografii, v poslední 
době pak zejména fotografické postpro-
dukci a montáži. Jak sám říká: „ Dlouhou 
dobu  jsem  fotil  a  objevoval  možnosti, 
které  fotografie  poskytuje.  Postupem 
času  jsem  se  ale  začal  přistihovat,  že 
do fotek stále něco přidávám a nejsem 
spokojen s tím, jak pouhý snímek vypa-
dá, a že mi dělá dobře, když si celý obrá-
zek můžu vytvořit úplně podle sebe. Je 
to navíc, se znalostí tajů postprodukce 
a  montáží,  často  mnohem  jednodušší 
a rychlejší, než se vysněnou scénu snažit 
postavit a nasvítit. Způsob, jakým vytvá-
řím obrázky je vlastně ve velké míře kom-
binací fotografie, malby a vystřihovánek.“ 
Výběr z Jirkova projektu Stínadla, na kte-
rém spolupracoval s fotografem a retu-
šérem  Stanislavem  Peterou,  můžeme 
vidět rovněž v I. patře pavilonu B.

Na  závěr nesmíme vynechat nejaktu-
álnější  projekt  gymnazistů,  výzvu všem 
základním ostrovským školám, která nese 
název: Vytvořte omalovánky města Ostro-
va. Nejlepší práce budou vystaveny na Sta-
ré radnici a věnovány Městskému úřadu 
pro reprezentaci města.

Jiří Kubík a Lukáš Lerch ve výstavních prostorách 
gymnázia | Foto: Mgr. Jiří Fresser
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KABEL OSTROV
Ing. Libuše Benešová, jednatelka (kráceno)

V lednu došlo k další modernizaci hl. stanice, 
která v  I. části přinesla návrat programů 
skupiny Nova v HD  rozlišení.  Z  důvodu 
optimalizace vysílání došlo v únoru v analo-
gové základní nabídce k ukončení progra-
mů JIM JAM a STV 1. Z rozšířené analogové 
nabídky byly odstraněny ze stejného důvo-
du programy Markíza, BBC a TA 3. Uvedené 
programy jsou i nadále dostupné v digitál-
ním vysílání. Díky změnám byla digitální 
nabídka rozšířena o další multiplexy umož-
ňující  přidání  programů  v  HD  kvalitě. 
O změnách jsou diváci vždy s předstihem 
informováni v regionálních médiích.

Plán vysílání v březnu
3. března | 18.00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis 
+ Policejní zpravodajství

 · Pořad: Kulturní měšec
 · Pořad: Archiv KT

10. března | 18.00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis 
+ Okénko z radnice

 · Pořad: S-MIX

17. března | 18.00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis 
+ Policejní zpravodajství

 · Pořad: Škola hrou (ZŠ Májová)
 · Pořad: Rozcestník

24. března | 18.00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis
 · Pořad: Autoperiskop

31. března | 18.00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis 
+ Policejní zpravodajství

 · Pořad: Rozhovor na téma (starosta 
města)

Změna  pořadů  vyhrazena!  Jakékoli 
návrhy,  připomínky  nebo  dotazy  (i  pro 
naše hosty) můžete telefonovat či zaslat 
SMS na tel. 777 572 089 nebo napsat na: 
marketing@tv-ostrov.cz

Premiéra vysílání: čtvrtek 18.00 hodin 
(v případě Zastupitelstva od 15.00 hod.). 
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.

MATEŘSKÁ ŠKOLA MASARYKOVA
Kolektiv MŠ

Zájmové aktivity
S radostí můžeme zaznamenat velký zájem 
o naše nadstandardní činnosti v odpoled-
ních hodinách, vedené našimi učitelkami. 
Dodatečně se přihlašovaly stále nové děti. 
Vybrat si mohou nejen podle nadání, ale 
i podle svých zájmů. A mají opravdu z čeho:

Logopedické chvilky:  zaměření  na 
správnou výslovnost jednotlivých hlásek 
a další rozvoj komunikačních schopností. 
To vše formou říkadel, dechových a smy-
slových cvičení, pod vedením Lenky Plev-
kové a Lindy Polákové

Pastelka: zaměření na zdokonalování 
výtvarných technik pomocí individuálního 

přístupu a poznávání dalších netradičních 
výtvarných postupů, pod vedením Ilony 
Palmové

Sportíci:  zaměření na všestranný  roz-
voj pohybových schopností a dovedností 
formou her a soutěží, pod vedením Jitky 
Bábalové

Šikovné prstíky: zaměření na celkový 
rozvoj osobnosti dítěte prostřednictvím 
tvořivého vyjádření, pod vedením Petry 
Chromcové

Zvídálci: zaměření na získávání zajíma-
vých poznatků nejen o přírodě pomocí her, 
knih a pokusů, pod vedením Veroniky Valo

Tvořivá dílna: se zaměřením na práci 
s přírodním materiálem, papírem a texti-
lem, pod vedením Jany Strejčkové

SPŠ OSTROV
Mgr. Lenka Bardová (kráceno)

Jako technická škola máme prvořadý úkol 
vychovat odborníky pro průmysl, přesto kla-
deme důraz i na jazykovou vybavenost, což 
se úročí při úspěšných maturitních zkouš-
kách  i v soutěžích a schopnosti studentů 
reprezentovat nás na mezinárodní úrovni. 
Loni jsme kontakt studentů s cizími jazyky 
a kulturou (díky projektu Edison zaštiťované-
mu AIESEC) obohatili o pobyt vysokoškolá-
ků z různých koutů světa v rodinách studen-
tů a přítomnost  i aktivní zapojení cizinců 
v hodinách angl. jazyka. Nyní u nás skupina 
vysokoškoláků ze sedmi zemí (Číny, Gruzie, 
Indie, Indonésie, Íránu, Peru, Turecka) bude 
přítomna od 29. února do 6. března. Více 
o projektu poskytla Iva Fastová: „Projekt Edi-
son považuji  za přínosný pro obě strany; 
zahraniční  studenti  poznávají  v  průběhu 
několika měsíců život v rodinách různých 
zemí stř. Evropy a naši žáci a jejich rodiny 
mohou komunikovat v cizím jazyce a poznat 

odlišnou  kulturu  zemí,  do  nichž  se  sami 
mnohdy nepodívají. Velké plus je i fakt, že 
angličtina  (i  němčina)  je pro obě  skupiny 
jazykem cizím, tudíž musí při dorozumívání 
vynakládat stejné úsilí, čímž rychleji padají 
bariéry (ostych, pocit nedostatečné slovní 
zásoby,  neschopnost  se  přesně  vyjádřit). 
Myslím, že loni panovala oboustranná spo-
kojenost a věřím, že letos to nebude jiné.“ 
Úspěchy našich studentů: 4. února uveřejnil 
vědecký časopis Jurnal of Physics výsledky 
práce  studenta  Georgie  Ponimatkina,  ty 
zpracovával v rámci SOČ. Členové zájmové-
ho kroužku MAFÝK bodují letos v Astrono-
mické olympiádě, ve dvou kategoriích máme 
devět želízek v ohni. Závěrem: matematika 
je jedním z pilířů všech budoucích objevů, 
proto již od prosince naši nadějní matematici 
soupeří o možnost účastnit se Celostátní 
matematické  soutěže  pro  odborné  školy 
a učiliště, jejíž krajskou část spolu s Integro-
vanou školou v Chebu letos poprvé i organi-
začně zajišťujeme.

Ilustrační foto: Archiv MŠ Masarykova
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DOMOV PRO SENIORY V PERNINKU
Bc. Alfréd Hlušek, ředitel Domova (kráceno)

V obci Pernink (asi 18 km od Ostrova) je 
pobytové  zařízení  sociálních  služeb 
Domov pro seniory v Perninku, p. o. (dále 
jen Domov). Je příspěvkovou organizací 
KV  kraje  a  poskytuje  služby  seniorům 
z regionu již celá desetiletí. Službu posky-
tujeme sedm dní v týdnu, 24 hodin denně 
a aktuální kapacita  je 54  lůžek. Žijí  zde 
ženy  i muži,  jednotlivci  i páry. Posláním 
Domova je umožnit seniorům, kteří kvůli 
stáří a zdravotnímu stavu nemohou žít ve 
svém prostředí, žít zde běžným způsobem 
a s podporou nabízených soc. služeb pro-
žít aktivní a důstojné stáří. Poskytovaná 
pobytová služba se realizuje ve dvou zdě-
ných, vzájemně  propojených  budovách 
(nyní prochází rozsáhlou rekonstrukcí, za 
fin. podpory KK). Uživatelé bydlí v jedno 
nebo dvoulůžkových pokojích. Každý má 
možnost  si  pokoj  dovybavit  vlastními 
předměty vč. běžných elektrospotřebičů. 
Celodenní  stravování  zajišťuje  naše 
kuchyň. Klientům poskytujeme celodenní 
stravu  (tři  hlavní  a  dvě  vedlejší  jídla). 
Samozřejmostí  je  i  dietní  strava. V naší 
prádelně uživatelům poskytujeme praní 
ložního  i osobního prádla vč. drobných 

oprav a úprav. Vedle soc. služeb zajišťuje-
me i ošetřovatelskou a rehabilitační péči. 
Domov  má  svou  vybavenou  ordinaci. 
Zdravotní péči poskytuje praktický lékař 
minimálně 3x týdně ve stanovených ordi-
načních hodinách. Život obyvatel zpestřu-
jeme kulturními a společenskými akcemi, 
kterých  se  mohou  z  vlastního  zájmu 
účastnit.  Díky  pravidelným  návštěvám 
kněze jsou plněny i duchovní potřeby oby-
vatel.  Vedle  základních  poskytujeme 
i  fakultativní služby  (doprava k vyřízení 
osobních záležitostí, doprovod k vyřízení 
osobních záležitostí). V Domově je nyní 33 
zaměstnanců. O obyvatele pečuje nepře-
tržitě kvalifikovaný personál. Pomoc při 
uplatňování práv, opráv-
něných  zájmů  a  při 
obstarávání  osobních 
záležitostí zajišťuje oby-
vatelům  kvalifikovaný 
soc. pracovník. Pracovní-
ci v soc. službách zajišťují 
pomoc  při  úkonech 
osobní hygieny, zvládání 
běžných  úkonů  péče 
o  vlastní  osobu,  samo-
statném pohybu, stravo-
vání,  péči  o  domácnost 
a  další  činnosti  podle 
individuálních  potřeb 
jednotlivců.  Aktivizační 
činnosti  zajišťuje  nepe-

dagogický pracovník v soc. službách. Při-
kláním se k názoru, že pokud je to možné, 
měl by žít senior doma s podporou rodiny 
či jiné podpůrné služby. Někdy však život 
přináší situace, kdy potřebuje tak vysokou 
míru podpory (a nemá nikoho, kdy by mu 
ji poskytl), že je pro něj pobytové zařízení 
soc. služeb jediná možnost. Pro tyto přípa-
dy  budou,  dle mého  názoru,  pobytové 
služby i v budoucnu nezbytné a snahou 
nás, zaměstnanců, by mělo být vytvoření 
takových životních podmínek, kde by lidé 
mohli  důstojně  a  smysluplně  strávit 
poslední roky života. Pevně věřím, že se 
nám  to  v  Domově  daří. Více  na: www.
domov-pernink.cz

Domov pro seniory v Perninku | Foto: Roman Preis

NOVÁ TRADICE V OSTROVĚ
Zuzana Janecká, MDDM

Úplně poprvé v novodobé historii Ostrova 
se 7. února prošel uličkami města masopust-
ní průvod. Podle starých zvyků mu požeh-
nal starosta Pavel Čekan a zahájil průvod 
symbolickým předáním klíče od města maš-
karám. Hlavními tahouny průvodu se staly 
maškary v podání ochotníků DK Ostrov, 
kterým se podařilo vyvoláváním vtipných 
masopustních hesel a scénkami přilákat do 

průvodu téměř 500 malých i velkých Ostro-
váků. Tak velká účast nás hned v prvním 
ročníku všechny ohromila a nadchla. Proud 
dětí a dospěláků v maskách  i bez masek 
vyšel z Mírového náměstí a procházel přes 
Hlavní třídu ulicemi Masarykova, Lidická, 
Družební, Krušnohorská, Jáchymovská a na 
Staré náměstí, s cílem v areálu Domu dětí. 
Tam už čekal na všechny stánek U Krkovič-
ky, kde byly k zakoupení pečené jitrničky, 
jelítka, gulášek, medovina i svařák. Děti si 

čepovaly čaj, rozdávali jsme koblížky, mlsaly 
se koláčky. Nechybělo ani pár soutěží pro 
nejmenší a samozřejmě muzika k veselici 
v podání kapely 4R. Radostná atmosféra 
a  spokojené výrazy ve  tvářích přetvořily 
nedělní odpoledne v ten správný masopust. 
Věříme, že se nám spolu s divadelníky DK 
Ostrov a s vámi všemi, kdo jste přišli, poda-
řilo vytvořit dobrý základ pro novou tradici 
v Ostrově, která všechny Ostrovské zase 
o trošku víc stmelí.

Průvod zahájil a maškarám požehnal starosta Pavel Čekan. | Foto: Archiv MěÚ Ostrov

Masopustní průvod měl až 500 účastníků.
Foto: Archiv MěÚ Ostrov
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KLUB ČESKÝCH 
TURISTŮ

RNDr. František Wohlmuth

Kalendář  veřejných  turistických  akcí 
v březnu
5. března: Podél Ohře ze Stráže přes Korunní 
do Perštejna
12. března: Chabařovice, kolem jezera Milada
19. března: Milíkov, jarní setkání turistů Kar-
lovarské oblasti
26. března: Z poutního místa Skoky do Žlutic
28. března: O Velikonočním pondělí na Sva-
tou horu v Příbrami
2. dubna: Planetární stezka Horní Slavkov

Bližší informace (doba odjezdu, počet 
km, org. propozice) budou k dispozici vždy 
od středy pro příslušný sobotní termín ve 
vitríně KČT na Mírovém náměstí u auto-
busové zastávky na K. Vary. Více na: www.
turiste.webpark.cz

MDDM OSTROV
Zuzana Janecká (kráceno)

POHÁR MĚSTSKÉ RADY
2. března 9.00-13.00 hod.
Sportovní klání žáků I. st. ZŠ v netradičních 
sportech v rámci 20. ročníku Olympiády 
ostrovských škol. Akce proběhne v  tělo-
cvičně Gymnázia Ostrov.
LYŽAŘSKÁ ŠKOLIČKA
7. až 11. března
Lyžařská  školička  na  Božím  Daru  pro 
děti 8-12  let pod vedením  lyžařského 
instruktora. Za nepříznivých sněhových 
podmínek náhradní program v MDDM 
(sportovní  turnaj,  výlet,  bazén,  zimní 
stadion).
JARNÍ SPORTOVÁNÍ
20. března 15.00-17.00 hod.
Symbolické otevření  sportovního areá-
lu po zimní uzavírce. Zábavné soutěže 
čekají  na  velkých  hřištích,  kuželkách, 
minigolfu, stolním tenisu a na netradič-
ních sportovních prvcích. Od 21. března 
budou  hřiště  otevřena  v  závislosti  na 
počasí i o víkendech.
KRAJSKÝ PŘEBOR MLÁDEŽE V AUTO-
DRÁHOVÉM MODELÁŘSTVÍ
21. března 16.30-18.00 hod.
Registrovaní žáci ZŠ  i  junioři do 18  let 
předvedou  své  dovednosti  v  modelář-
ství. Přijďte podpořit účastníky závodu 
modelů v měřítku 1:24 na sálové auto-
dráze v rekonstruované klubovně auto-
modelářů v MDDM. Pořádá modelářský 
klub MK02 Ostrov.
POHÁR STAROSTY MĚSTA
22. března 9.00-13.00 hod.
Sportovní  klání  žáků  II.  st.  ZŠ  v  netra-
dičních sportech v rámci 20. Olympiády 
ostrovských škol. Akce v tělocvičně Gym-
názia Ostrov.
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
VELIKONOČNÍ FLORBALOVÝ TURNAJ
24. března 9.30-12.00 hod.
Tradiční prázdninový turnaj pro 4členné týmy 
7-15 let. Přijít mohou i jednotlivci, týmy sesta-

víme na místě v MDDM. Vítězný tým získá 
pralinkovou cenu. Startovné: 20 Kč/tým
VELIKONOČNÍ DÍLNA
24. března 9.30-12.00 hod.
Pod vedením zkušené aranžérky tvoříme 
originální  velikonoční  dekorace  na  slav-
nostní tabuli i do okna, zdobíme perníčky 
a pleteme pomlázku. Přihlášky: nejpozději 
do 18. března v MDDM. Poplatek: 70 Kč
JARNÍ VÍKENDOVÁ STEZKA
3. dubna odpoledne
Vypravte  se  s  námi  znovuobnovenou 
Severínovou promenádou z Jáchymova do 
H. Žďáru. Na trase 3 km budou panely se 
záludnými otázkami pro zpestření procház-
ky. Na konci stezky vás sladce odměníme. 
Přihlášky: 16. až 31. 3. v MDDM; Účast-
nický poplatek: děti 20 Kč, dospělí 30 Kč 
(v ceně doprava do Jáchymova, odměny)
INFORMACE K LETNÍM TÁBORŮM
LT Manětín
Cena 3500 Kč,  téma  „Piráti“,  kritéria pro 
přijetí: věk 8-15 let, přihláška do zájmové-
ho kroužku odevzdaná v měsících září/říjen 
a dodržení termínů pro úhradu poplatku za 
obě pololetí, trvalé bydliště v Ostrově a spá-
dových oblastech Ostrova, pořadí (přihlásit 
se může kdokoli, ale přednostně vyřídíme 
přihlášky dětí, které splňují všechna krité-
ria současně). Termíny:  I. 30. 6. –12. 7.  , 
II.  12.  7.  –24.  7.  ,  III.  24.  7.  –5.  8.  ,  IV. 
5. 8. –17. 8. , V. 17. 8. –29. 8.
Sportovní příměstské tábory
Cena  900 Kč,  kritérium  pro  přijetí:  věk 
6-13  let.  Termíny:  I.  11.  7.  –15.  7.  ; 
II.  18.  7.  –22.  7.  ,  III.  1.  8.  –5.  8.  ,  IV. 
15. 8. –19. 8.
Přírodovědné příměstské tábory
Cena  1100  Kč,  kritérium  pro  přijetí: 
věk 7-13  let. Termíny:  I. 11. 7. –15. 7.  , 
II.  25.  7.  –29.  7.  ,  III.  8.  8.  –12.  8.  ,  IV. 
22. 8. –26. 8.

Přihlášky  na  všechny  tábory  spustíme 
11. dubna 12.00 h. on-line na webu www.
mddmostrov.cz  a  zároveň  i  v  kanceláři 
MDDM pro ty, co nemají přístup k internetu. 
Do té doby doporučujeme provést registraci 
do našeho klientského centra a  seznáme-
ní s jeho funkcemi. Bez registrace nebude 
možné elektronickou přihlášku vyplnit. Infor-
mace a postup, jak se registrovat, najdete na 
našem webu. Pokud si nebudete vědět rady, 
kontaktujte nás na tel. 353 613 248 nebo 
731 615 657. Vstup do klientského centra na 
adrese: www.mddmostrov.iddm.cz
Nové kontakty do MDDM: Upozorňuje-
me na platnost nových telefonních čísel na 
jednotlivá oddělení Domu dětí: Ekonomic-
ký úsek: 736 505 685; Zájmová činnost: 
731 615 657; Akce: 736 505 684; Propa-
gace,  informace: 736 505 681; Doprava, 
ubytování: 736 505 683.
Informace, provozní doba: po-čt 8.00-20.00 
h.,  pá  8.00-18.00  hod.,  tel.  353 613 248, 
736 505 681, www.mddmostrov.cz

inzerce

Bořeň u Bíliny | Foto: autor textu

NÁMĚSTÍ PLNÉ 
ŘIDIČŮ

Pavlína Lišková

Mámo, táto, babi, dědo, neseďte doma, vez-
měte děti a přijďte si  s námi užít nedělní 
odpoledne. 10. dubna si budou moci malí 
řidiči vyzkoušet jízdu zručnosti a navštívit 
stánek technické kontroly svých dopravních 
prostředků. Pro velké řidiče jsou připraveny 
Závody kočárků, které odstartují v 15.00 hod. 
Více informací na: www.centrumostruvek.cz 
nebo na: centrumostruvek@seznam.cz
Ať je teplo nebo zima, s ostrůvkem je 

vždycky prima.

Foto: centrumostruvek.cz a zavodykocarku.cz
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MLADÍ FOTOGRAFUJÍ 
PAMÁTKY

Mgr. Lucie Mildorfová

Již podesáté vyhlašuje Sdružení historic-
kých sídel Čech, Moravy a Slezska sou-
těž Mladí  fotografují  památky,  kterou 
garantuje Rada Evropy. Soutěž je dnes 
jednou z největších světových akcí pro 
mladé se zájmem o zachování a doku-
mentaci kulturního dědictví. Je určena 
žákům ZŠ a  studentům středních  škol 
a cílem je podpořit zájem o naše kulturní 
dědictví,  podpořit  znalosti  o  historic-
kých  objektech  a  zahradách,  venkov-
ských a městských krajinách uznávané 
památkové hodnoty či neobvyklé krásy. 
Soutěž není pouhou fotografickou akcí, 
ale  spíš  zážitkem  spojeným  s  umělec-
kým a památkovým dědictvím. Letošní 
téma má název „Architektonické dědic-
tví“. Pro vkládání fotografií bude uzávěr-
ka 11. března 2016. Vítězové národního 
kola budou slavnostně vyhlášeni u příle-
žitosti  Mezinárodního  dne  památek 
a  sídel  na  Pražském  hradě  ve  Španěl-
ském sále 19. dubna a postoupí do mezi-
národní soutěže.
Odkaz:  http://www.historickasidla.cz/cs 
soutez- mladi -fotografuji -pamatky/vyhla-
seni-rocniku-2016.html

MĚSTSKÁ KNIHOVNA OSTROV
Mgr. Jana Múčková (kráceno)

MAKRA VE FOTOGRAFII
1. března až 30. dubna
Soutěž pro nadšené amatérské fotografy. 
Podělte se o své snímky a zapojte se do 
soutěže.  Stačí  zaslat  fotografii  na  dané 
téma na:  fotosoutez@mkostrov.cz. Více 
na internetových stránkách MK.
ČTVRTLETNÍK AMATÉRSKÝCH FILMŮ
7. března 16.30 h., učebna, vstupné zdarma
Amatérská filmová kronika Ostrova a okolí. 
Autor Stanislav Churý nabídne tyto zábě-
ry: J. S. Bach v Letohrádku Ostrov; Osm 
minut na plese; My, Ostrováci; Odpoledne 
se siláky; Jak poznám Ostrov.
BITVA O PALÁC PRINCŮ
11. března 15.00 h., Oddělení pro mládež
Přijďte si zahrát deskové hry do herního 
klubu pro malé i velké. Naučíme vás pravi-
dla, ukážeme nabídku her, můžete i soutě-
žit. Poměřit síly v deskových hrách můžete 
každých 14 dní, vždy v pátek odpoledne. 
Máme  širokou  nabídku  deskových  her, 
přijďte si zahrát. Hry si můžete i půjčit.
ENERGIE A REIKI
14. března 17.00 h., Oranžerie Václava 
Havla, vstupné 50 Kč (v předprodeji 30 Kč)
Přednáška psychoenergetika, bioauditora 
a Mistra Reiki, Václava Víta
DRÁTOVÁNÍ - kraslice a velikonoční zápichy
16. března 15.30 h., učebna, kurzovné 140 Kč
Řemeslný kurz pro veřejnost, kde se naučíte 
vyrábět velikonoční ozdoby z drátků. Veškerý 
potřebný materiál k dispozici, ale můžete si 
přinést i vlastní vyfouknuté vejce. (Kurz pře-
sunutý z února.) Lektorka: Miloslava Čanigová
VELIKONOČNÍ DEKORACE
technikou nepravého patchworku
17. března 16.00 h., učebna, kurzovné 120 Kč
Tvůrčí dílna Zdeňky Bílkové zaměřená na 
tvorbu  velikonočních  dekorací. Veškerý 
potřebný materiál k dispozici.
JARNÍ TVOŘENÍ Z PAPÍRU
23. března 13.00 h., Oddělení pro mládež
Tvořivá dílnička pro malé, větší i největší. 
Neváhejte a přijďte do Odd. pro mládež, 
kde  bude  připraveno  vše  potřebné  na 
výrobu jarních dekorací z papíru.
BURZA KNIH
23. března 9.00-18.00 h., učebna
Oblíbená  burza  knih  je  opět  tady!  Děti 
nechte tvořit v Odd. pro mládež a do učebny 
si přijďte vybrat pěkné čtení za pár korun.
ČISTOTA MYŠLENEK
24. března 17.00 h., učebna, vstupné 
50 Kč (30 Kč v předprodeji)
Autorské čtení Gabriely Čanigové z knihy 
Čistá hlava a přednáška o vlivu myšlenek 

na náš spokojený život
BITVA O PALÁC PRINCŮ
25. března 15.00 h., Oddělení pro mládež
Přijďte si zahrát deskové hry do herního 
klubu pro malé i velké. Naučíme vás pravi-
dla, ukážeme nabídku her, můžete i soutě-
žit. Poměřit síly v deskových hrách můžete 
každých 14 dní, vždy v pátek odpoledne. 
Máme  širokou  nabídku  deskových  her, 
přijďte si zahrát. Hry si můžete i půjčit.
V březnu pokračuje soutěž Knoflíková-

ní, kde můžete získat vstupenky na Noc 
s Andersenem!
Vstupenky  na  oblíbené  nocování 

v knihovně získají nejpilnější a nejšikovnější 
čtenáři. Bližší informace v Odd. pro mládež.
Během jarních prázdnin je rozšířena pro-
vozní doba Odd. pro mládež: po, st, čt 9.00-
12.00 a 13.00-18.00 h., út 9.00-12.00 h., pá 
9.00-12.00 a 13.00-17.00 h., so 9.00-11.30 h.

Březen  je  měsícem  čtenářů,  v  jeho 
průběhu vybereme nejlepšího dětského 
a  dospělého  čtenáře  za  rok  2015. Oba 
výherci budou oceněni na zahájení Noci 
s Andersenem 1.  dubna. V březnu  také 
vyhlašujeme amnestii na upomínky!
V rámci zdokonalování služeb jsme pro 

vás připravili další novinku, zejména pro 
uživatele  on-line  katalogu,  kteří  hledají 
novinové články. Každý nově zpracovaný 
článek bude naskenován a uživatel si jej 
tak bude moci přečíst přímo na internetu. 
On-line katalog knihovny umožňuje zjistit, 
jaké dokumenty máme ve fondu a zda je 
požadovaný dokument ihned k dispozici; 
naleznete jej na našich web. stránkách.
Více  na:  www.mkostrov.cz,  www.face-

book.com/knihovnaostrov.  Případné dota-
zy a náměty na: info@mkostrov.cz nebo tel. 
353 434 300, 773 546 490. U vybraných akcí 
nabízíme možnost zakoupení levnějších vstu-
penek v předprodeji. Rezervace vstupenek je 
možné učinit on-line na našich webových 
stránkách, v přehledu akcí (přímo u vybrané 
akce), případně telefonicky, e-mailem nebo 
osobně.

SETKÁNÍ PRACOVNÍKŮ 
OD PRIOR

Vojtěch Písačka

Oznamujeme všem bývalým pracovníkům 
Obchodního domu Prior v Ostrově (bývalý 
Brigádník), že další setkání se koná v Atlanti-
su 19. března v 16.00 hod. Těšíme se na vás!

inzerce
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EKOCENTRUM MDDM OSTROV
Zuzana Janecká (kráceno)

MŮJ DOMÁCÍ MAZLÍČEK - soutěž
do 8. dubna
Fotosoutěž pro děti 8-15 let na téma „Můj 
domácí  mazlíček“.  Děti  mohou  přinést 
maxim. tři fotky A4 (cca 20 x 30 cm). Fot-
ky odevzdejte v obálce označené jménem, 
věkem a kontaktem nejpozději do 8. dub-
na. Hodnotit budou fotografové Miloslav 
Křížek  a Michal  Sztolár  s  pedagogy EC. 
Všechny snímky budou ke zhlédnutí od 
22. 4. do 31. 5. v EC. Slavnostní vyhlášení 
vítězů 22. dubna v 16.00 hod. u příležitosti 
Dne Země.
POHLEDY DO PŘÍRODY - výstava
do 31. března, prostory EC
Výstava  fotografií  Svatopluka  Šedivého, 
lesního pedagoga s. p. Lesy ČR, jemuž se 
fotografování stalo velkým koníčkem.
JARNÍ PRÁZDNINY V EC
7. až 11. března 9.00-12.00 hod.
Zveme děti od sedmi let na zábavné výlety 
do okolí Ostrova. Budeme společně pozo-
rovat, pátrat, soutěžit a hrát si na čerstvém 
vzduchu. Program – po: Ostrovské rybní-
ky; út: Jarní stezka do Kfel; st: „O koních“, 
naučná stezka v Horním Žďáru; čt: „Památ-
né stromy se probouzejí“, výlet na Hvězdu; 
pá: výlet do historie k loveckému zámečku 
u Moříčova.  Podrobné  informace  k  jed-
notlivým  dnům  na  našem  webu  nebo 
v EC při přihlášení. Přihlášky na jednotlivé 
dny: v kanceláři EC do obsazení kapacity. 
Poplatek: 20 Kč/den

DEN VODY
19. března 15.00-17.00 hod.
Oslavte s námi Světový den vody, který 
určila r. 1993 Organizace spojených náro-
dů. Připomeneme si skutečnost, že pitná 
nezávadná  voda  je  jedním  z  největších 
bohatství, které planeta dává. Přesto však 
více jak miliardě lidí dostatek pitné vody 
chybí a jsou tak přímo ohroženi na svém 
zdraví. Ve spolupráci  s Gymnáziem Ost-
rov jsme pro širokou veřejnost připravili 
doprovodný program plný pokusů, pozo-
rování, zkoumání i her spojených s téma-
tem vody. Vstup zdarma.
VELIKONOČNÍ MÝDLOVÁNÍ
24. března 9.00-12.00 hod.
Přijďte si vyrobit voňavé velikonoční zajíč-
ky z mýdla. Přihlášky: od 14. března v EC. 
Poplatek: 30 Kč. S sebou: přezůvky
Návštěvní hodiny pro veřejnost:  po-ne 
13.00-17.00 hod., vstup zdarma

Po  zimním  klidovém  období  otevírá 
EC dveře i o víkendech. Udělejte si k nám 
odpolední  procházku  a  prohlédněte  si 
venkovní voliéry i chovatelské klubovny. 
Dopoledne  jsou  vyhrazena  návštěvám 
kolektivů MŠ, ZŠ, ŠD a jiných školských 
zařízení.
Poděkování: Děkujeme všem návštěvní-
kům za suché pečivo a jiné laskominy, kte-
rým děláte radost našim zvířátkům. Bude-
me velice rádi za další takovou podporu.
Informace: po-pá  10.00-17.00  hod.  tel. 
731 615 658, 602 600 995, FB: Ekocent-
rum MDDM Ostrov, www.mddmostrov.cz

KRUŠNOHORSKÉ 
VÝLETY

Mgr. Eva Nduwimana, První Krušnohorská, o.p.s.

Pozvánka na II. ročník Krušnohorských 
výletů. Poznejte Krušné hory na běžkách! 
Trasy pro začátečníky i zkušené běžkaře
STROJOVÁ STOPA – OBČERSTVENÍ – 
LYŽAŘSKÝ SERVIS
Sobota 30. ledna:  Pernink  9.30-15.00 
hod., místo zahájení: Komunitní Centrum 
Krušnohorka
Sobota 5. března: Přebuz 9.30-15.00 hod., 
Kovářská bouda
Sobota 19. března: Loučná pod Klínovcem 
9.30-15.00 hod., u nástupu na lyžařskou 
magistrálu
Bližší  a  vždy  aktuální  informace: www.
krusnehoryaktivne.cz

JARNÍ DĚTSKÁ BURZA
Dáša Machková

Ve spolupráci s Domem kultury v Ostrově 
pořádáme oblíbenou burzu. Vše pro děti 
od 0 do 12 let (oblečení, hračky, kočárky, 
autosedačky apod.). Prodej bude v sobotu 
16. dubna od 10.00 do 16.00 hod. v prv-
ním  patře  v  DK.  Podrobné  informace 
o způsobu přihlášení budou během března 
zaslány všem zájemcům registrovaným na 
e-mailu: detskaburza@centrum.cz. Za tým 
burzy se na vás těší Dáša Machková.

KAPELA DOG EAT 
DOG V OSTROVĚ!

Josef Balák, o.s.DenDis music

Legendární americká kapela Dog Eat Dog 
zavítá v rámci svého evropského turné i do 
Ostrova. Její koncert se uskuteční v Domě 
kultury 4. dubna v 19.00 hod.
Kapela Dog Eat Dog míchá ve své hud-

bě prvky hardcore, punk a hiphop. Vznik-
la v roce 1990 v New Jersey, od té doby 
vydala několik alb. První a také nejznáměj-
ší album je All Boro Kings (vydáno 1994). 
Jako host koncertu se představí ostrovští 
Censorshit  a  mladá  kapela  Reno  Vega 
z Německa. Vstupenky jsou již v předpro-
deji v infocentrech DK Ostrov.

OSTROVSKÝ 
JARMARK RADOSTI

Eliška Failová

Vážení obdivovatelé ruční práce, milovníci 
originálních výrobků a nenasytní sběratelé 
netradičních šperků! Právě vás zveme na 
„Ostrovský  jarmark  radosti“,  vycházející 
z tradiční akce pořádané DK Ostrov – Jarní 
inspirace. Tentokrát se předvede v nové 
podobě a větším rozsahu!
Jarmark  představí  hlavně  rukodělné 

tvůrce  z Ostrova. Možná  budete velice 
překvapeni, kolik se jich zde najde! Ovšem 
účast prodejců bude přesahovat hranice 
našeho města do Karlovarského i Ústec-
kého kraje. Na co se můžete těšit? Rozhod-
ně  nevynecháme Velikonoce!  K výběru 
budou velikonoční dekorace z nejrůzněj-
ších materiálů, velikonoční vykrajovátka, 
formy na beránka a zajíce  i  ručně malo-
vané  kraslice.  Řada  tvůrců  obohatí  své 
prodejní místo kreativní dílnou, takže se 
snadno může stát, že z jarmarku odejdete 
s vlastním originálním výrobkem. Nejširší 

zastoupení budou mít jednoznačně šper-
ky (z polymerových hmot, přes hodinové 
strojky  po  hedvábné  kokony)  a  módní 
doplňky, ale nakoupit můžete i galanterii, 
textilní výrobky včetně patchworků, kera-
miku.  Zkrátka,  prodejců  je  dlouhá  řada 
a  stále  přibývají  noví.  Chcete-li  si  pro-
hlédnout práci již přihlášených prodejců, 
vyhledejte si „Ostrovský jarmark radosti“ 
na FB, kam denně vkládáme ukázky. Díky 
ochotným a  dobrým  lidem  se  po vzoru 
vánočních akcí i na jaře přidruží dobročin-
ný bazárek s prodejem drobností, jejichž 
nákupem můžete podpořit dobrou věc.
Víte-li  o  dalších  šikovných  lidech 

z  Ostrova,  neváhejte  je  upozornit,  ať 
se  ozvou  na mail:  failova@dk-ostrov.cz. 
Nezbývá, než odstartovat spoření do pra-
sátka (které se vyplatí rozbít 12. března) 
a vrhnout se do víru barev a nápadů, které 
pro vás budou od 10.00 hod. připraveny ve 
Společenském sále DK. Přijďte se na nás 
podívat a udělat si radost!
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REGIONBEAT 2016
Josef Balák, Martina Pavlasová

Regionbeat se představí v Domě kultury již 
pošesté.  I  tentokrát se  tato akce přede-
vším  pro mladé  publikum  uskuteční  ve 
spolupráci DenDis music a produkce DK. 
Těšit se můžete na dvě pódia a 14 kapel 
různých hudebních stylů: rock, pop, punk, 
hardcore, metal. Akce je v našem regionu 
ojedinělá a má za cíl představit návštěvní-
kům kapely ze svého okolí. Akce je ale vel-
mi dobře přijímána i samotnými regionál-
ními kapelami, které na akci získávají nové 
fanoušky a navazují zde další spolupráci 
mezi sebou.

Program
PŘEDSÁLÍ DK:
16.00-16.30 hod.
Marek Borský, black folk / Nová Role
17.00-17.30 hod.
Stripes of Glory, rock pop / Ostrov
18.00-18.30 hod.
Dovolený Napětí, punk / Nejdek
19.00-19.30 hod.
Shoe Cut, alternative funk / K. Vary
20.00-20.30 hod.
Zajíc Company, rock elektronika / K. Vary
21.00-21.30 hod.
Nucený Výsek, funk rock / Kadaň
22.00-22.30 hod.
Dlouhej Kouř, powerblues / K. Vary, Rakovník

SPOLEČENSKÝ SÁL DK:
16.30-17.00 hod.
Hadem pro mého munga, garage / K. Vary
17.30-18.00 hod.
Pseudorphine, rock post hardcore / Ostrov
18.30-19.00 hod.
Unnecessarity, hardcore / K. Vary
19.30-20.00 hod.
Horrible Creatures, thrash metal / K. Vary
20.30-21.00 hod.
Plesnivý Fazole, punk rock / K. Vary
21.30-22.00 hod.
Restriction, hardcore punk / Ostrov
22.30-23.00 hod.
Extaze, heavy metal / Karlovy Vary

Vstupenky zakoupíte v infocentrech měs-
ta Ostrov nebo online na: www.dk-ostrov.cz 
za velmi příznivou cenu 100 Kč.

EXPEDIČNÍ KAMERA
Martina Pavlasová

Filmový festival Expediční kamera je celo-
večerní promítání filmů o dobrodružství, 
divoké  přírodě,  poznávání  nového, 
o extrémních zážitcích  i  sportech. Dům 
kultury ji v Ostrově představí již posedmé, 
a to 9. března v 17.00 hod. ve Velkém kině.
Filmy: 82 vrcholů, Himalaya, Karun, Mize-
jící Delta, Suri
Bonusové filmy: I-view, Sníh na Nilu, Srd-
ce Kalahari, Travailen
Přednáška Martina Mykisky: Patagonie – 
větrná země na konci světa (17.00 hod.)

Strhující patagonské scenérie zahrnují 
gigantické skalní věže, mohutné ledovce, 
malebná horská údolí, ale i nekonečné plá-
ně s vysokou oblohou a dalekými obzory. 
Divoká příroda je domovem lam guanak, 
pštrosů nandú, kondorů ad. Najdeme tu 
také zkamenělý les či údolí, kde vzdorovali 
drsnému klimatu pravěcí lidé. A jaké bylo 
koupání v ledovcových jezerech? I o tom 
bude tato přednáška!
Vstupenky  zakoupíte  v  infocentrech 

města Ostrov  za 80 Kč nebo online na 
www.dk-ostrov.cz

SLNOVRAT OPĚT 
V OSTROVĚ

Růžena Kamarádová

Římskokatolická farnost Ostrov zve pří-
znivce  folkové muziky na  koncert pro 
Boží  milosrdenství,  který  se  koná 
5.  března  v  19.00  hodin  v  kostele  sv. 
Michaela a Panny Marie Věrné.
Ostrovským se opět představí sloven-

ská křesťanská folková skupina Slnovrat. 
Kapela vznikla roku 1998 v Bardejově. 
Založili ji Ľudovít Billý a Oto Domarec-
ký. Nyní má Slnovrat tyto členy: Ľudovít 
Billý  (šestistrunná kytara,  zpěv), Peter 
Harčar (baskytara, zpěv), Martin Šmilňák 
(perkuse, zpěv), František Tkáč (klávesy, 
zpěv).
Vstupné je dobrovolné. Těšíme se na 

vaši návštěvu.

STARÁ RADNICE OŽIJE 
OMALOVÁNKAMI

Studenti gymnázia Ostrov

Postarají  se  o  to  studenti  ostrovského 
gymnázia, kteří vyzvali již na podzim loň-
ského roku ostatní ostrovské školy, aby 
jejich žáci kreslili město a vytvořili kresbič-
ky  pro  omalovánky  města.  Výstava 
z výsledků práce dětí a studentů je příleži-
tostí k návštěvě pro všechny, kdo si chtějí 
užít radost z kreslení a vybarvování a vrátit 
se  tak  na  chvíli  do  dětských  let,  kdy  si 
„omalovávali“ obrázky podle vzoru. Na rad-
nici jsou připraveny pastelky a okopírova-
né kresby dětí. Výstavu mohou navštívit 
děti z mateřských škol, žáci prvního stup-
ně základních škol i starší občané, zkrátka 
všichni,  kdo  chtějí  vybarvovat.  Prostor 
půdy Staré radnice je kromě těchto obráz-
ků oživen  i hotovými  leporely, plakátky 
k výstavě, pozvánkami na akci, jak je při-
pravili studenti prim a sekund gymnázia 
s profesorkou Jindříškovou. Čeká vás i vel-
koformátová  omalovánka.  Užijte  si 
kreslení!

LETOHRÁDEK 
OSTROV

Mgr. Zdeňka Bílková

Letohrádek Ostrov,  pobočka GU Karlovy 
Vary, tel. 353 842 883, 737 072 522, letohra-
dek@galeriekvary.cz, www.letohradekost-
rov.cz, FB: Letohrádek Ostrov
Jarní prázdniny v Letohrádku
Tvůrčí dílny s velikonoční tematikou, 7. až 
11. března, vždy od 9.00 do 12.00 hod.
Pondělí 7. března: Šité dekorace z plsti
Úterý 8. března: Velikonoční věnce
Středa 9. března: Velikonoční přáníčka
Čtvrtek 10. března: Suché plstění
Pátek 11. března: Zdobení kraslic
Vstupné: 50 Kč / dílna

Minimální počet účastníků je pět dětí, 
maximální počet 20 dětí. Svačinku a pře-
zůvky s sebou. Pití zajištěno. Rezervace 
předem nutná na tel. 724 832 556 Z minulých ročníků Regionbeatu | Foto: Archiv DK

Skupina Slnovrat zavítá opět do Ostrova.
Foto: Archiv kapely
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KULTURNÍ AKCE

TOSKÁNŠTÍ HABSBURKOVÉ A OSTROVSKÉ PANSTVÍ – díl II.
Mgr. Zdenka Čepeláková

Dnem 10. září 1859 nastalo v dějinách Ostro-
va  „požehnané  období  v  dějinách města 
Ostrova“ (jak napsal jeho pamětník, ostrov-
ský farář Wenzl Sommer). Do Ostrova totiž 
přijel se svou rodinou – s manželkou Marií 
Antonií, čtyřmi z 10 dětí (dospělosti se dožilo 
jen pět) – třemi princi a jednou princeznou – 
a s doprovodem „jeho výsost nejjasnější vel-
kovévoda toskánský Leopold II.“ Jeho deseti-
leté působení, především jako starosty města 
(1861-1869),  bylo  pro  Ostrov  skutečně 
mimořádně příznivé. Svou funkci plnil se vší 
vážností,  prokazoval  městu  všestrannou 
pomoc, jak finanční, tak svým vlivem. Roku 
1862 vyjednal u místodržitelského rady, pro-
fesora Josefa Löschnera, zřízení ostrovské 
lékárny „U Zlaté koruny“. Lékárna byla ote-
vřena 15. 2. 1865 a po předpokládaných sta-
vebních úpravách slouží dosud. Dalším, pro 
tehdejší dobu velmi užitečným, činem bylo 
postavení márnice u farního kostela. Do té 
doby bývaly totiž ostatky mimoostrovských 
zemřelých  do  pohřbu  vystavovány  velmi 
nehygienicky, v místním hostinci.
Po ničivém požáru r. 1866 dal velkovévo-

da na vlastní náklady pokrýt střechu vyhoře-
lé radnice břidlicí, osadit nové věžní hodiny, 
vydláždit  náměstí.  Pohořelým  poskytl  za 
sníženou cenu stavební dřevo. Zasadil  se 
o obnovení piaristického gymnázia, zruše-
ného r. 1852. Založil klášterní výbor, jehož 
úsilí finančně podporovala i celá jeho rodi-

na, poskytl dřevo a další stavební materiál 
pro nutné opravy budov. Spojením všech sil 
se 1. října 1863 podařilo piaristickou kolej 
slavnostně znovu otevřít. Tomuto vzděláva-
címu ústavu poskytl velkovévoda Leopold II. 
(kromě příspěvku na provoz) také naturálie: 
ročně 16 sáhů dřeva, 10 sudů piva a dva 
centy ryb. Na dalších hlavně charitativních 
finančních příspěvcích se vydatně podílela 
široká velkovévodská rodina včetně rodin 
spřízněných.  Leopoldova manželka Marie 
Antonie dala upravit nádvoří klášterního kos-
tela a zřídit dva nové oltáře; oltářní obraz jed-
noho z nich, sv. Josef z Calasanzy, zakladatel 
řádu piaristů, je dílem malíře Josefa Mellinga 
(1724-1796) z roku 1765 a byl po restauro-
vání znovu umístěn v klášterním kostele. Leo-
pold II. zemřel 29. ledna 1870 ve Vídni. Jeho 
syn a nástupce Ferdinand IV. (1835-1908) 
pobýval v Ostrově hlavně v letních měsících. 
Podporoval město finančně stejně jako jeho 
otec a kromě ostrovského kostela  se vše-
možně staral také o kostely ostrovské farnos-
ti (Hroznětín, Pernink, Děpoltovice, Radošov, 
Bor a kaple v Bystřici). Vedl a sledoval velmi 
důsledně stavební úpravy zámeckého areá-
lu, stejně jako provoz panství. Toto období 
dokládá i nově odkrytá výmalba zámeckých 
interiérů. Panství po něm převzal jeho syn 
Josef Ferdinand, správa panství zůstala však 
již v rukou úřednického aparátu až do r. 1918.

Dodatečně bylo v Ostrově zaznamenáno 
ještě několik odkazů na období Toskánských: 
je to r. 2007 nalezený žulový obelisk s nápi-
sem: „Grossherzogin Maria Antonia Garten 
1898“, tedy Zahrada velkovévodkyně Marie 
Antonie, druhé manželky Leopolda II. (1814-
1898). O jakou zahradu šlo, dosud nevíme. 
Obelisk nalezený v zahrádkové kolonii byl 
díky majitelům zahrady přenesen do klášter-
ního areálu. V 70. letech byl nalezen portrét 
Ferdinanda  IV., velkovévody toskánského, 
litografie V. Katzlera, a to na půdě Staré rad-
nice. Souvisí zřejmě se zápisem, že r. 1880 
obec pořídila portréty velkovévody Ferdi-

nanda IV. (nyní v expozici klášterního koste-
la) a jeho manželky Alice Parmské. Oba byly 
zavěšeny v kanceláři starosty. Druhý portrét 
bohužel  chybí.  Chybí,  pokud  byl  ovšem 
vůbec realizován, také pomník Leopolda II., 
který se městské zastupitelstvo  rozhodlo 
postavit  r. 1872. Pravděpodobně zůstalo 
jen u rozhodnutí. S velkovévody toskánský-
mi souvisí asi také malá kopie jezdecké sochy 
kondotiera  Colleoniho  v  Benátkách,  dílo 
sochaře Andrea Verrocchia,  která  zůstala 
po r. 1945 na tehdejší radnici, nyní rovněž 
v klášterní expozici.

Stejně jako v Toskánsku nežádoucí, ba 
nenáviděná,  byla  velkovévodská  rodina 
v Ostrově oblíbená.  Spolu  s měšťany  se 
podílela na církevních a jiných slavnostech, 
město se pak podílelo na slavnostních udá-
lostech velkovévodské rodiny. I u nás, stej-
ně jako v Itálii, sílila sice v první polovině 19. 
stol. myšlenka národního obrození a libe-
rální  tendence, které Leopold  II. odmítal, 
Ostrov však stál na okraji tohoto dění a jeho 
německé a katolické obyvatelstvo přijímalo 
příslušníky vládnoucího rodu se vší úctou 
a vděčností. Ovšem také vzhledem k jejich 
zásluhám o město.

Stručné články v Ostrovském měsíčníku 
nemohou pochopitelně postihnout nesmír-
ně spletité vztahy a osudy početných pří-
slušníků  toskánské větve Habsburků,  ani 
v celé šíři politické dění tohoto období. Jde 
spíše o první seznámení s tématem, které 
bude v tomto roce dále rozvíjeno: výstavou, 
přednáškou, odbornou publikací. A jsou také 
pozváním k účasti.
Použitý materiál: Gregorovičová Eva - Semotanová 
Eva: Italské Toskánsko na mapách a plánech 18. a 19. 
stol., katalog výstavy, Státní ústřední archiv, Praha 
1992; Gregorovičová Eva - Nevímová Petra: Skrytý 
půvab dopisů toskánských Habsburků, SÚA Praha, 
2003; Hamannová Brigite: Habsburkové, překlad, 
1988; Kühnl Josef: Geschichte der Stadt 
Schlackenwerth, Stadtgemeinde Schlackenwerth, 1923, 
faksimile 1976; Mařík Antonín: výpisy z archivu 
města Ostrova; Sommer Wenzl: Kurze Geschichte 
der Stadt Schlackenwerth, 1866, faksimile 1999.

NOVÝ KULTURNÍ 
KALENDÁŘ

Martina Pavlasová

Vážení organizátoři kulturních akcí ve měs-
tě Ostrov, Dům kultury připravuje vydání 
kapesního kulturního kalendáře na obdo-
bí: duben, květen, červen 2016. Pořádáte 
akci v Ostrově? Znáte termín, název a mís-
to, kde akci pořádáte? Jestli je vaše odpo-
věď ano a chcete být v tomto kalendáři 
bezplatně publikováni, zašlete informace 
na: pavlasova@dk-ostrov.cz

Podklady prosím dodejte v termínu do 
1. března 2016. Pokud podklady pošlete 
později,  nebude  vaše  akce  zveřejněna, 
doručení potvrdíme.

inzerce
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ČTENÁŘSKÉ PŘÍSPĚVKY

KDYŽ FORMA POŠKOZUJE OBSAH
Ing. Roman Kubišta

O  tom,  že  sektor  klasického  teplárenství 
a energetiky prochází těžkými časy, snad už ví 
i méně  informovaný  laik. Odvětví se musí 
vyrovnat se stále přísnějšími limity znečišťo-
vání životního prostředí z per bruselských 
úředníků  a  razantním  nástupem  nových, 
decentrálních  technologií  a  inovativních 
technických řešení. Sektor se otřásá v zákla-
dech, do správného řešení se špatně trefuje 
a  riziko  ztrát  je  obrovské.  S  touto  (letmo 
popsanou) situací se snaží vyrovnat i naše 
městská teplárna. Se vší vážností, jde o kom-
plikovaný úkol s velkou řadou neznámých. Je 
však velká  škoda,  že část diskuze o  takto 
zásadní investici a fungování společnosti pro-

bíhá  formou mnohdy nedůstojných, osob-
ních veřejných přestřelek, s nimiž se setkává-
me mj. při přenosech kabelové TV ze zastupi-
telstva nebo na stránkách OM. Mám za to, že 
v takto složité situaci (a o to více právě v ní) by 
měla veškerá navrhovaná a realizovaná řešení 
probíhat ve shodě odpovědných. Nepíši jen 
o shodě těch plně právně odpovědných (sta-
tut. řed. a správní rada OT, a.s.), ale i o odpo-
vědnosti  obecné  (zastupitelé).  Jde  přeci 
o společnost ze sta procent vlastněnou měs-
tem Ostrov, jejíž hospodaření může mít přímý 
vliv a dopad do rozpočtu města. Jistěže platí, 
že se mělo s modernizací teplárny začít dřív, 
pravdou ale je, že ji zpomalily různé myšlenky 
o „privatizaci“ či pokusy o vyvedení řízení 
mimo město. Prezentace významné hospo-

dářské ztráty strategické městské společnosti 
mohla jistě probíhat jinak. Podobných rozpo-
ruplných případů by se jistě v historii nalezlo 
více. Možná, že existují přístupy oranžové, 
modré či zelené, ale řešení jsou jen ta dobrá, 
horší či úplně zpackaná. Jako nejpodstatnější 
však vidím  fakt,  že výše  popsaná  situace 
kolem modernizace a fungování OT, a.s. pří-
mo  působí  na  to  nejcennější,  co  každá 
obchodní společnost má, totiž na jejich odbě-
ratele, nás, občany města. Jde-li o vliv pozitiv-
ní a inspirující, či vliv negativní, znechucující 
a vyvolávající celou řadu otázek, nechť si roz-
hodne každý čtenář sám. Závěrem bych rád 
popřál všem zainteresovaným, aby dokázali 
povýšit zájem obecný nad osobní. Otázkou 
však zůstává, bude-li to stačit…

Už mě asi znáte, jmenuji se Pepa a v naší prodejně Vám 
mohu nabídnout vše potřebné k jarní přípravě zahrady 
nebo k úklidu dílny. Stavte se a vyberte si!

DŮM DÍLNA ZAHRADA

Moříčovská 1431, Ostrov
+420 605 461 015

www.pepamarket.cz

Ťuk ťuk,
tady jaro!

65 Kč 5 999 Kč
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ŠIPKOVÝ MEMORIÁL MILANA FIALY
Již II. ročník šipkového Memoriálu Milana Fialy se uskutečnil 
16. ledna v ostrovské pivnici Kolečko.

Kateřina Ogorková (kráceno)

Na premiérovém loňském ročníku se sešlo 
61  hráčů  a  hráček,  zkušených  šipkařů, 
amatérů, Milanových kamarádů i hrajících 
rodinných  příslušníků. Ovšem  letos  byl 
tento počet navýšen a nový rekord má 67 
hráčů! Včetně Milanovy nejbližší  rodiny 

a mnoha kamarádů se memoriálu zúčast-
nili převážně šipkaři z Ostrova, nechyběli 
ani hráči z Hroznětína, Jáchymova, K. Varů 
a Nejdku. Skvělá parta se náramně bavila 
do pozdního večera. K vidění byla spousta 
dramaticky vyhrocených  utkání,  ale  šlo 
hlavně o příjemnou zábavu a každý bral 
porážky  sportovně.  Vítěz  I.  ročníku  se 

bohužel  kvůli  pracovnímu 
vytížení nemohl dostavit. Ve 
finálové osmičce tak měl Ost-
rov  pět  hráčů,  Nejdek  dva 
a Karlovy Vary jednoho. V cel-
kovém  pořadí  se  na  pátém 
místě umístila Kateřina Ogor-
ková z domácího týmu a stala 
se nejlepší ženou turnaje. Na 
4. místě byl Zdeněk Štěpánek 
z klubu Družba Domino Ost-
rov. Třetí místo uhájil nejlepší 
Ostrovský Škodík, Jan Dutka. 
Ve  finále  se  tak  překvapivě 
utkali Radek Krůta z ŠK Klo-
kani Nejdek  (3. krajská  liga) 
a  extraligový  Michal  Oplt 

z Racek B52 Karlovy Vary. Šipky jsou krás-
ný a nevyzpytatelný sport. Často nejde ani 
tak o trénink a umění, spíš o trochu štěstí 
a hlavně pevné nervy. To se právě podařilo 
Radkovi Krůtovi, který turnaj memoriálu 
vyhrál bez jediné porážky a mohl se rado-
vat z putovního poháru. Amatérem turnaje 
se stal Radek Hamar z Ostrova. Zvláštní 
cenu dostal nejstarší účastník, 70letý Josef 
Feierfeil. Ocenění a velké díky patří i pořa-
dateli a organizátorovi turnaje Janu Mreni-
covi, bez kterého by se tak skvělý turnaj 
stěží uskutečnil. Pivnice Kolečko a šipkový 
klub Škodíci Ostrov děkuje všem sponzo-
rům, hráčům, divákům za podporu a per-
sonálu pivnice za super pracovní výkony. 
Všichni se těší na další ročník, a kdo ví, tře-
ba se bude znova přepisovat rekord.

NÁZOR ČTENÁŘE
Thomas Weiskop

Já a někteří kolegové souhlasíme s názory ve 
věci „nákupu“ Myslivny z OM 1/2016 (str. 21). 
Je to nehoráznost a plýtvání penězi. Už toho 
vašeho pohrdání bylo dost. Nejsme ovce. Jis-
tě už víte, komu onen hotel za pár šupů levně 
prodáte, nebo „za hubičku“ pronajmete. Asi 
tomu, kdo měl téměř nejméně hlasů ve vol-
bách. Je důležitější hned teď stavět sportovní 
areál, nebo raději začít s II. dostavbou Domo-
va? Čekáte, až se stane neštěstí a někdo zapo-
mene v bytě vypnout plyn, nebo nechá na 
kamnech vaření a odejde? Ne naschvál, ale 
proto, že už zapomíná, je starý nebo stará. To 
nás čeká všechny. Máte velkou odpovědnost. 
Jste varováni a sledováni občany. Podepisuji 
se i za naši partu.

inzerce

Letošní účast překvapila velkým počtem účastníků.
Foto: Soukromý archiv
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TAJENKA KŘÍŽOVKY
Redakce OM  

Tajenka  z minulého  čísla  zněla:  JAKUB 
SMOLÍK A KAREL PLÍHAL V ÚNORU 
V OSTROVĚ.  Z  úspěšných  luštitelů  byl 
vylosován Vladimír Šimek a vyhrává dvě 
vstupenky  na  koncert  Jakuba  Smolíka. 
Výherci upřímně blahopřejeme.
Znění tajenky zasílejte na: irejan@seznam.
cz (nebo sefredaktor@dk-ostrov.cz), nebo 
doručte  do  IC DK Ostrov  do 11.  3.  Ze 
správných  odpovědí  opět  vylosujeme 
výherce. Tvorbu křížovky zajišťuje grafická 
společnost Alfasoft s.r.o.

NAŠI ATLETI SBÍRALI 
MEDAILE V HALE

Petr Pavelka, TJ MDDM (kráceno)

Výprava našich závodníků se vydala do Pra-
hy na Mistrovství Karlovarského kraje žac-
tva,  dorostu  a  dospělých. Dopoledne  se 
představili žákovští reprezentanti: Valerie 
Pelcová s přehledem vybojovala dvě zlata 
(60 m a 150 m), ve vrhu koulí zůstala těsně 
pod stupni vítězů a odpoledne se podílela 
na stříbrné medaili štafety děvčat na 4 x 200 
m. Celkem čtyři medaile přivezla Veronika 
Burešová:  stejně  jako Valerie  stříbro  ze 
štafety, dvě stříbra (na 60 m překážek a 300 
m) a bronz ve skoku dalekém. Titul také zís-
kala na 60 m překážek Tereza Herbánszká, 
stříbro Kristýna Sedlecká (800 m) a Marián 
Žemlička (300 m), další bronz přidal Martin 
Plha (800 m). Tituly Mistrů KK v kategorii 
dorostů  a  dospělých  získali  Jan Krchňák 
(800 m) a Patricie Tóthová (skok daleký), na 
závěr bojovala děvčata a muži ve štafetě 4 x 
200 m, dívky (Pelcová, Burešová, Sedlecká, 
Tóthová) si doběhly pro druhé místo a muži 
(Bureš, Pavelka, Plha, Pejšman) vybojovali 
třetí příčku. Dále se na mistrovství Plzeňské-
ho  a  KV  kraje  představí  naši  nejmenší 
závodníci, nar. 2005 a mladší. Někteří starší 
se vydají na další závody, pokusí se vybojo-
vat účast na mistrovství ČR v kategorii žac-
tva, dorostu a juniorů. Děkujeme p. Řeřicho-
vi, který celou výpravu ve sněhové kalamitě 
v pořádku dopravil do Prahy, rodině Burešo-
vých za odvoz zbytku výpravy a všem čle-
nům  doprovodu  za  vydatnou  podporu 
závodníků.

Veronika Burešová a Valerie Pelcová s šéftrenérem 
Tomášem Dvořákem | Foto: Lenka Pelcová


