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INFORMACE O VYDÁNÍ

AKTUALITY Z MĚSTA

OBČAN MĚSTA ROKU 2015
Jana Škutová, OKS

Vážení občané,
stejně jako každý rok si vás dovolu-
jeme 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 organi-
zování společenských aktivit ve městě, 
nezištně se angažovala v sociálních služ-
bách…, výraznou měrou přispěla k roz-
voji města Ostrova a ke zvýšení kvality 
života našich občanů. Ocenění „Občan 
města roku“ se také uděluje za celoži-
votní zásluhy a rovněž může být udě-
leno 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/
kandidátem na toto ocenění. K návrhu 
připojte i své jméno a kontaktní údaje 
(telefon, e-mail). Návrhy projedná Rada 
města 30. března a následně Zastupitel-
stvo města 13. dubna.

Od r. 1997 bylo uděleno ocenění těm-
to osobnostem: Mgr. Zdeňka Čepeláková, 
Dagmar Čurdová, Mgr. Ivan Matouš, Jana 
Růžičková, Mgr. Irena Konývková, Bože-
na Poledníčková, Miroslav Kitzberger, 
Vladimír Novotný in memoriam, Ing. Jan 
Zborník, PhDr. Jaroslav Fiala, Mgr. Lidmila 
Hanzlová, František Kůs, Helena Valová, 
Stanislav Sojka, Eva Pluhařová, RNDr. Vla-
dimír Vít, Radim Rulík, MUDr. Marie Petrá-
šová, Walburga Mikešová, Vojtěch Písač-
ka, Mgr. Jiří Navara, František Jankovský, 
Jan Mareš, Jiří Šmíd, Libuše Půdová, Eva 
Žiláková, Vladimír Pražma, Josef Horák in 
memoriam.

Děkujeme vám za spolupráci a projeve-
ný zájem.

OSTROVŠTÍ HASIČI BYLI OCENĚNI
Ladislav Jurek, OKS

Členové Rady města předali 21. prosince čle-
nům Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
Ostrov historicky první slavnostní prapor, 
který bude připomínat dlouholetou tradici 
působení a poslání hasičů v Ostrově. S návr-
hem jeho vyobrazení a zhotovení přišli sami 
členové jednotky. Autorem grafického návr-
hu oboustranně ručně vyšívaného praporu je 
firma Alerion z Brna – Králova Pole. Admini-
strátor Římskokatolické farnosti Ostrov 
a Jáchymov, P. Marek Bonaventura Hric, pra-
poru slavnostně požehnal. Poté hasiči pře-
vzali z rukou starosty Pavla Čekana věrnostní 
medaile za službu v JSDH Ostrov.

Ocenění za 5 let služby: Oldřich Palas, Jan 
Giertl, Ilona Giertl, David Hanák, Michal 
Herold, Josef Hájek, Tomáš Herbánszký, 
Jan Rosza
Ocenění za 10 let služby: Jiří Formánek, 
Vladimír Tancibudek
Ocenění za 20 let služby: Josef Černý ml., 
Jiří Löffler, Milan Kuna
Ocenění za 30 let služby: Lubomír Dvořák
Ocenění za 45 let služby: Josef Černý st.

Všem oceněným je třeba vyslovit uzná-
ní a velké poděkování za záslužnou práci, 
kterou ve svém sboru vykonávají ve pro-
spěch druhých. Stále platí staré heslo: 
Bohu ke cti, vlasti k ochraně a bližnímu 
ku pomoci.

Marek B. Hric žehná novému praporu. | Foto: Archiv MěÚ Ostrov
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AKTUALITY Z MĚSTA

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V OSTROVĚ
Mgr. Lucie Mildorfová

Do našich obcí a měst se v lednu opět 
vydali charitní koledníci, aby u prahu 
domácností, na ulicích či jinde předali 
poselství o narození Božího syna. Popřáli 
šťastný nový rok, zazpívali koledu, věnovali 
drobný dárek a přitom poprosili o příspě-
vek do zapečetěné pokladničky s logem 
Charity ČR. Skupinky koledníků, dopro-
vodné akce a distribuci pokladniček orga-
nizují jednotlivé místní charity, často ve 
spolupráci s farnostmi, školami či mládež-
nickými organizacemi. Nejinak je tomu 
i letos v Ostrově „pod křídly“ Oblastní cha-
rity Ostrov. Oficiálně byla sbírka zahájena 
v kostele sv. Michaela a Panny Marie Věrné 
4. ledna v 16.00 hod. promluvou admini-
strátora Římskokatolické farnosti Ostrov 
a Jáchymov Marka Bonaventury Hrice, 
který přečetl Matoušovo evangelium, pří-
běh o putování Tří králů do Betléma, 
posvětil křídy a koledníkům požehnal 
u betlémského světla. Výtěžek sbírky je 
určen na dovybavení dalších 18 lůžek 
v Domově pro seniory v Ostrově, konkrét-
ně na polohovací postele, noční stolky, 

šatní skříně, stoly, židle, regály, zahradní 
nábytek ad. První, kdo přispěl koledníkům 
do kasiček, byli členové Rady města.

NÁVŠTĚVY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
Podle Mgr. Lucie Mildorfové, ved. OKS

Ředitelka Městské knihovny Irena Leitne-
rová přivítala hosty z radnice v Paláci prin-
ců, kde našla před několika lety příspěvko-
vá organizace města nové zázemí. 
Návštěvníci prošli jednotlivá oddělení 
knihovny, která disponuje univerzálním 
fondem: knihami, periodiky, mapami, 
audiovizuálními dokumenty (CD, LP, DVD, 
zvukovými knihami), elektronickými zdroji 
a filmy. Fond je dostupný prostřednictvím 
katalogů (např. v mobilu SMARTKatalog 2 
pro operační systém Android). Klienti mají 
přístup i do elektronických bází vlastních 
i hostitelských dat i k on-line komunikaci. 
Knihovna poskytuje služby: absenční 
a prezenční výpůjční, meziknihovní, 

informační, reprografické (kopírování, tisk, 
termovazba), rešeršní, dále rezervaci 
dokumentů, půjčky DVD, BlueRay či 
hudebních nosičů, notebooku; velký zájem 
je o balení knih (formáty A5, A4 i větší) ad. 
Také funkce biblioboxu se dobře osvědčila. 
Rok 2015 se nesl ve znamení projektů: 
Učíme se hrou, Tematické kufříky, Moder-
nizace učebny, Přispívání do báze autorit 
NKP a sjednocení lokální báze autorit a zís-
kání dotací pro další rozvoj knihovny. Pro-
bíhají zde vzdělávací a poznávací semináře, 
přednášky, je možné si pronajmout učebnu 
IT či Oranžerii Václava Havla. Jsou tu kom-
plexní služby kroniky města a dokonce roz-
voz knih domů pro tělesně postižené čte-
náře. Nově se rozběhl „herní klub“, kde malí 
se svými dospěláky mohou změřit síly 
v deskových hrách. Ve studovně mohou 
zrakově postižení klienti pracovat na PC se 
zabudovanou lupou a hlasovým výstupem, 
mají i řádkový skener a ruční optickou digi-
tální lupu. Hudební fanoušci si v klidu 
poslechnou hudbu v hudebním oddělení. 
Městská knihovna neusíná na vavřínech 
a stále přichází s novými nápady 
a projekty.

Dům kultury byl poslední organizací, 
kam se zástupci radnice ještě loni vypra-
vili. Ředitel Jan Filip je provedl divadelním 
sálem a zázemím, kde se právě začíná 
napravovat technický nedostatek: stávající 

systém vytápění a vzduchotechniky není 
schopen vytvářet požadovanou teplotu 
v prvních pěti řadách hlediště, ale zejména 
na jevišti. To dosud obsluhovala průmys-
lová vytápěcí jednotka Sahara, která je mj. 
hlučná a ruší při představeních. Bude zde 
nainstalovaná vzduchotechnická kanálo-
vá jednotka, pomocí níž se již v určeném 
prostoru zajistí vytápění jeviště i hlediš-
tě. Otevřelo se i téma občerstvení, pro-
tože tato služba úzce souvisí s plesovou 
sezónou. Dům kultury se již nějakou dobu 
potýká s nezájmem ze strany podnikatelů 
o pronájem T-klubu a kinokavárny (součas-
nou plesovou sezónu to neohrozí, občerst-
vení je zajištěno „subdodávkou“). Návštěv-
níci zašli i do kotelny, kinosálu a prohlídku 
zakončili v Točně.

Ředitelka Irena Leitnerová (vpravo) představuje 
elektronické služby knihovny. | Foto: Archiv MěÚ Ostrov

Hosté v DK Ostrov ukončili návštěvu v Točně.
Foto: Archiv MěÚ

Páter Marek B. Hric světí křídy pro koledníky.
Foto: Archiv MěÚ Ostrov

POSLEDNÍ OSTROVSKÉ 
MIMINKO ROKU 2015

Mgr. Lucie Mildorfová, ved. OKS

V Karlovarské krajské nemocnici se 30. 
prosince 2015 v 8.17 hod. narodilo 
poslední ostrovské miminko roku, Ondřej 
Hvězda. Vážil 3.030 g a měřil 51 cm. 
Z rukou starosty města Pavla Čekana pře-
vzala maminka 14. ledna dárkový šek 
s částkou 3000 Kč. Celé rodině Hvězdo-
vých – mamince Michaele, tatínkovi Pet-
rovi, bráškovi Peťovi a samozřejmě malé-
mu Ondráškovi přejeme hodně zdraví, 
štěstí a lásky.

Michaela Hvězdová přebírá šek od starosty Pavla Čekana.
Foto: Archiv MěÚ Ostrov
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AKTUALITY Z MĚSTA

NOVÁ LOGA SYMBOLIZUJÍ VÝZNAMNÉ 
UDÁLOSTI V OSTROVĚ V ROCE 2016

Mgr. Miluše Kobesová, kurátorka výstavy 
Zuzana Železná, OKS

Tento rok bude pro město Ostrov ve zna-
mení dvou význačných společenských 
událostí. První bude otevření výstavy 
„Toskánští Habsburkové a ostrovské pan-
ství 1808-1918“ a druhou oslavy 25. výro-
čí uzavření partnerské smlouvy s městem 
Rastatt. Obě události se uskuteční během 
třetího víkendu v květnu. Vernisáž výstavy 
je naplánována na 20. května a následující 
den 21. května bude program pokračovat 
městskou slavností, která se koná v rámci 
oslav 25. výročí uzavření partnerské 
smlouvy s městem Rastatt v Zámeckém 
parku. U příležitosti tohoto výročí bude 
otevřena ve Dvoraně panelová výstava, 
mapující vývoj partnerství obou měst. Ver-
nisáže i oslav v Ostrově se zúčastní řada 
významných hostů: čeští a rakouští histo-
rici, zástupci participujících institucí, kteří 
se na přípravě výstavy „Toskánští Habsbur-
kové a ostrovské panství 1808-1918“ 
podílejí, svou účast přislíbili i příslušníci 
rodu Habsburg-Lothringen. Nebudou chy-
bět ani zástupci partnerského města 
Rastatt v čele s vrchním starostou Hansem 
Jürgenem Pütschem, představitelé dalšího 
partnerského města Wunsiedel a měst 
projektových partnerů – Kurort Oberwie-
senthal a Schwarzenberg.

K oběma těmto významným událostem 
byla vytvořena zvláštní loga. Jejich grafic-
ké ztvárnění provedl výtvarník-grafik Josef 
Krajc.

Symbolem výstavy „Toskánští Habsbur-
kové a ostrovské panství 1808-1918“ je 
logo ve tvaru stylizovaného erbu se zlatou 
korunkou, uvnitř silueta zámku a pod ní 
letopočet, který vymezuje dobu působení 
toskánských Habsburků v Ostrově. Logo 
bylo vytvořeno ve dvou variantách v kom-
binaci zlaté a purpurové barvy. Zmiňovaná 

výstava chce návštěvníkům přiblížit osudy 
toskánské větve Habsburg-Lothringen, 
které jsou u nás často opomíjené. Přesto 
právě životní příběhy sekundogenitury 
toskánských Habsburků jsou velmi zají-
mavé a mají úzký vztah k českému pro-
středí, k našemu regionu – městu Ostrov 
a jeho okolí. Na výstavě bude prezen-
tována celá řada unikátních archivních 
dokumentů z rodinného archivu toskán-
ských Habsburků a sbírkových předmětů 
z depozitářů Národního muzea Praha a ze 
Státních zámků Konopiště a Zákupy, kam 
byly umělecké a osobní předměty rodu 
deponovány po r. 1918. Výstava vzniká 
na základě spolupráce s Národním archi-
vem, Národním muzeem Praha, Národním 
památkovým ústavem – Generální ředi-
telství Praha, Městským archivem Palma 
(Baleárské ostrovy) a Městem Ostrov. 
Výstava pro veřejnost bude otevřena od 
21. května 2016 do 2. dubna 2017.

V období let 2015-2017 najdeme jed-
notlivá výročí příslušníků rodu Habsburg–
Lothringen, např. Leopold II. (starosta 
Ostrova) se narodil 3. 10. 1797 ve Floren-
cii (220 let), zemřel v Římě 1870, Ludvík 
Salvátor (cestovatel a vědec) se narodil 
4. 8. 1847 ve Florencii (170 let), zemřel na 
Brandýse 12. 10. 1915 (100 let).

Logo k 25. výročí uzavření partnerské 
smlouvy s městem Rastatt je tvořeno silue-
tou Einsiedelnské kaple, která se nachází 
v obou městech a je symbolem jejich 

společné historie. Proto se stala vizuál-
ním základem loga a stojí v jeho středu. 
Je vyobrazena jako reliéf předního portá-
lu obou kaplí. Kaple je koncipována jako 
jedna silueta, ale barevně je oddělená. 
Barva loga odpovídá barvám jednotlivých 
kaplí. Červená (cihlová) znázorňuje Ostrov 
a zlatá město Rastatt. Schody vedoucí ke 
kapli naznačují určitý vývoj vztahů měst od 
pouhé historické konsekvence až po nově 
vytvořená společenská a kulturní pouta. 
Počet schodů v logu naznačuje také kaž-
dých pět let novodobé pětadvacetileté 
spolupráce.

Po sametové revoluci, po změně 
politické situace, došlo k navázání vzá-
jemných kontaktů a následné spoluprá-
ci. Město Rastatt se již r. 1969 snažilo 
navázat kontakty, ale tehdejší představi-
telé města Ostrov na výzvu nereagovali. 
První kroky byly podniknuty až po roce 
1990, kdy město navštívil na pozvání 
rady Městského národního výboru 
v Ostrově vrchní starosta města Rastatt 
Dr. Franz J. Rothenbiller. Smlouvu o vzá-
jemné spolupráci projednalo až nové 
zastupitelstvo města zvolené ve volbách 
24. listopadu 1990. Dohoda o partner-
ství mezi městy Ostrov a Rastatt byla 
podepsána 22. února 1991 v Ostrově 
a 4. dubna 1991 v Rastattu. Za Ostrov 
ji podepsal Ing. Josef Nečas, tehdejší 
starosta Města Ostrov, za Rastatt vrchní 
starosta Dr. Franz J. Rothenbiller.

inzerce
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OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ 2016
Ing. Radek Havlan, statutární ředitel OT, a.s.

Vážení čtenáři,
dovolte mi vás jménem Ostrovské teplá-
renské, a.s. informovat o našich plánech 
a aktivitách v roce 2016. Nejdříve ale zre-
kapituluji rok 2015. Byl úspěšně dokončen 
dlouhodobý projekt změny topného média 
u primárních rozvodů ve městě z páry na 
horkou vodu. V rámci této akce byla loni, 
s využitím evropských dotací, provedena 
výměna hlavního parního přivaděče z tep-
lárny do centra města za nové moderní 
horkovodní potrubí. Dále byla v teplárně 
vybudována zcela nová tzv. hlavní výmění-
ková stanice pro zásobování celého města 
a proběhla rekonstrukce dalších předáva-
cích stanic ve městě. Tato nejrozsáhlejší 
akce i další investice realizované loni pro-
běhly v souladu s našimi plány.

Letošní rok nebude oproti minulému 
z hlediska rozsahu investiční činnos-
ti OT, a.s. o mnoho skromnější. Nejvý-
znamnější plánovanou akcí je výstavba 
nového kotle na biomasu v areálu tep-
lárny. Jedná se o I. fázi modernizace 
zdroje OT, a.s. Nový kotel bude na spa-
lování dřevní štěpky, které je s ohledem 
na rozsáhlé lesní porosty v ekonomicky 
efektivní svozové vzdálenosti dostatek 
a je dlouhodobě perspektivním palivem 
mj. v souladu s trendy státní finanční 
podpory, která je při spalování bioma-
sy poskytována. Postaven bude vedle 

objektu stávající kotelny jako naprosto 
samostatný zdroj, tak aby bylo možné 
následně po jeho dokončení zahájit dal-
ší etapy modernizace stávajícího zdro-
je OT, a.s. při zachování nepřetržitého 
zásobování našich odběratelů tepelnou 
energií. Shodné kotle na biomasu jsou 
provozovány v několika lokalitách v ČR 
i dalších evropských zemích. Zprovoz-
nění nového kotle předpokládáme ve 3. 
čtvrtletí tohoto roku. Po dokončení cel-
kové modernizace zdroje, která je naplá-
nována na pět let, vznikne nový moderní 
flexibilní zdroj, který zajistí dlouhodobě 
efektivní a spolehlivou výrobu tepla pro 
zásobování našich odběratelů. Zdroj 
bude schopen využívat více druhů paliv 
(primárně biomasu a dále uhlí, s ohledem 
na blízkost uhelných pánví). Zdroj bude 
moci reagovat pružně na případnou změ-
nu cen paliv a využívat tak vždy cenově 
nejvýhodnější palivovou základnu.

Ve městě letos plánujeme výměnu 
sekundárních rozvodů v Nádražní ul. 
(loni byla v rámci 4. etapy teplofikace 
připravena odbočka pro tyto rozvody). 
Výměna se týká úseku od kruhového 
objezdu v Nádražní ul. směrem k hasi-
čárně. Případným zájemcům o nové 
připojení objektů na topné rozvody 
v této lokalitě jsme připraveni poskyt-
nout veškeré informace. Dále plánujeme 
vybudovat přípojku tepla pro nově vzni-
kající areál integrovaného záchranného 
systému podél Jáchymovské ul. proti 
Tescu a realizaci přípojky tepla pro nové 
bytové domy v Severní ulici. O realizaci 
akcí a případných dalších novinkách vás 
budeme informovat buď v OM, nebo na: 
www.ostrovska-teplarenska.cz

PRVNÍ OSTROVSKÉ 
MIMINKO

Mgr. Lucie Mildorfová

V Nemocnici Ostrov se v pondělí 4. ledna 
ve 23.17 hod. narodilo první ostrovské 
miminko. Je jím holčička Amélie Javůrková, 
která vážila 3500 g a měřila 51 cm. Na svou 
malou sestřičku se již doma v Květnové 
těší tatínek Jiří a starší sestřičky Brigit 
a Sofia. Starostlivá maminka Jana obdržela 
dárky od vedení nemocnice a z rukou sta-
rosty a místostarosty města si převzala 
dárkový šek s částkou 3000 Kč. Celé rodi-
ně Javůrkových přejeme hodně zdraví, 
štěstí a lásky.

Maminka Jana Javůrková přebírá dárky.
Foto: MěÚ Ostrov

ÚTULEK BETY BILANCUJE
Marek Šinkovič, OS Ostrovský Macík

V roce 2015 bylo do útulku přijato 134 
psů, domov nalezlo 142 psů. Je to přede-
vším díky vám, kteří nám aktivně pomocí 
facebooku pomáháte zprávy o nalezených 
psech sdílet. Většina z nich se vrací do 24 
hod. zpět domů. Znovu připomínáme, že 
pokud se vám ztratí pejsek, je třeba tuto 
skutečnost oznámit formou SMS zprávy 
na tel. 776 621 251. Do zprávy napište 
všechny údaje o pohřešovaném pejskovi, 
včetně toho, kdy a kde se ztratil.

Pokud si budete chtít pořídit nového 
člena rodiny, přijďte si vybrat. K 1. lednu 
2016 bylo v útulku 40 psů, čekajících na 
nový domov; většina z nich je kastrova-
ná. V rámci našeho kastračního programu 
bylo loni vykastrováno 36 psů. Jestliže si 
domů pejska pořídit nemůžete, můžete si 
ho u nás zapůjčit na venčení. Rádi uvítáme 
nové dobrovolníky.

Letos můžete opět využívat i dal-
ších služeb našeho útulku. Je to mož-
nost krátkodobého ubytování psů. Toto 
využívají lidé nejen v době dovolených, 
ale díky cenové dostupnosti i senioři 
během hospitalizací v nemocnici. Ti, 
co si pejska nemohou nechat, budou 
mít opět možnost ho umístit do útulku 
natrvalo. Pokud váš domácí mazlíček 
uhyne, budete moci i v tomto roce jeho 
tělo odevzdat do útulku. Tyto služ-
by jsou hrazené dle platného ceníku. 
Všechny další informace najdete na: 
www.utulekbety.cz, nebo se je dozvíte 
na tel. 776 621 251.

Závěrem chceme poděkovat městu 
Ostrov, Městské policii Ostrov, všem, 
kdo si z našeho útulku pořídili čtyřnohé-
ho kamaráda, MVDr. Molcarové, dárcům, 
kteří přispěli jak finančně, tak věcně, ven-
čitelům, TV Kabel Ostrov a všem, kdo nás 
v naší práci podporovali.

ADVENTNÍ SBÍRKA 
PRO STACIONÁŘ

Mgr. Lucie Mildorfová

Domov pokojného stáří a Denní stacionář 
v ul. U Nemocnice v Ostrově si zaslouží naši 
stálou pozornost a podporu, nejen finanč-
ní. S dárkem v podobě výtěžku z adventní 
sbírky se vydali za seniory starosta města 
Pavel Čekan a místostarosta Josef Železný. 
Adventní sbírka se pořádala v den slav-
nostního rozsvícení vánoční stromu na 
Mírovém náměstí (29. listopadu 2015). Šek 
na 7 tis. Kč převzal ředitel Oblastní charity 
Ostrov Tomáš Fexa. Pro toto neziskové 
zařízení jsou to další finanční prostředky, 
které mohou být účelně využity na potřeb-
né vybavení stacionáře.

Zástupci města navštívili ostrovský stacionář.
Foto: Archiv MěÚ Ostrov
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CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
ARMÁDY SPÁSY
V rámci CSS poskytujeme v Karlových 
Varech sociální práci již od r. 1993. Jen 
loni naše služby pro osoby bez přístřeší 
využilo více než 400 jednotlivců s celko-
vým počtem cca 25 210 návštěv/lůžko-
dnů. Cílovou skupinou našich služeb jsou 
osoby bez přístřeší starší 18 let, které jsou 
zdravotně způsobilé a nepotřebují asisten-
ci jiných osob. V současné době provozu-
jeme tyto služby:

Nízkoprahové denní centrum: ambu-
lantní služba, jejímž posláním je snižová-
ní sociálních a zdravotních rizik osob bez 
přístřeší. Poskytujeme chráněné prostředí 
s možností udržování hygieny, možností 
přípravy stravy a sociálním poradenstvím 
(vyřízení dokladů, registrace na ÚP atd.). 
Uživatelé mají možnost využít i šatník, 
vyprat si prádlo, využít telefon či internet, 
přečíst denní tisk apod. Služba je zdarma, 
ve všední dny od 9.00 do 15.00 hod. v CSS, 
Nákladní ulici č. 7. Maximální kapacita 
v jeden okamžik je 22 osob.

Noclehárna: zde poskytujeme nocleh 
osobám bez přístřeší s možností hygieny, 
přípravy stravy a sociálním poradenstvím. 
Služba je poskytována každý den od 
18.30 do 8.00 hod. v CSS, Nákladní ulici 
č. 7. Noc stojí 45 Kč, v ceně je potravinový 

balíček. Kapacita je 28 lůžek (18 pro 
muže, 10 pro ženy).

Azylový dům pro jednotlivce: pobytová 
služba pro osoby bez přístřeší. Nabízíme 
pomoc a podporu osobám ve svízelné 
životní situaci, zejména formou sociální-
ho poradenství, dočasným ubytováním, 
případně dočasným poskytnutím stravy. 
Uživatelům pomáháme zařadit se zpět do 
běžného života, podporujeme je v hledání 
zaměstnání, vhodného bydlení, v obnovení 
kontaktu s rodinou apod. Sami zaměstná-
váme z řad uživatelů několik osob v rámci 
veřejně prospěšných prací. Nabízíme cel-
kem 36 lůžek v ulici Nákladní č. 7, v Sedleci 
a v tréninkovém bydlení.

Pro bližší informace a podmínky posky-
tování služeb kontaktujte naše sociální 
pracovnice.
Ředitel:
Bc. Martin Roušal, tel. 737 215 407, mar-
tin_rousal@armadaspasy.cz
Sociální pracovnice:
Bc. Lucie Kacsmárová, tel. 773 770 171, 
socialni1_csskvary@armadaspasy.cz, 
Bc. Renata Kubincová, tel. 773 770 168, 
socialni2_csskvary@armadaspasy.cz
Recepce, denní služba: 
Rybáře, Tel. 773 770 165

MĚSTSKÁ POLICIE V PROSINCI 2015
Ladislav Martínek

2. PROSINCE 10.32 HOD.
Hlídka přijala oznámení od PČR Ostrov, 
že za Družbou neznámí muži okradli starší 
ženu, přitom jí vytrhli z ruky tašku na koleč-
kách a utekli. Chvilku poté obdržela hlídka 
stejné oznámení od ženy, která událost 
viděla. Při zjišťování na místě přijala hlíd-
ka i telefonát od muže, který událost také 
viděl, že pachatele pronásledoval až k ZŠ 
Masarykova, kde útočníci sedí na lavičce 
a prohlížejí si kořist. Hlídka tam pachatele 
skutečně nalezla a předala je i s lupem Poli-
cii ČR. Všechny věci se tak ženě v pořádku 
vrátily zpět.
6. PROSINCE 4.55 HOD.
Hlídka přijala oznámení, že se v okolí ul. 
Hlavní, Myslbekova, Mánesova a Komen-
ského pohybuje řidič s vozidlem, který 
svou riskantní jízdou ohrožuje ostatní 
účastníky silničního provozu. Hlídka MP 
spatřila v ul. Hlavní v protisměru neosvět-
lené vozidlo a zastavila je. Strážníci řidiče 
vyzvali k prokázání totožnosti a předlože-
ní řidičského průkazu, který však neměl 
u sebe. Poté provedli orientační decho-
vou zkoušku na přítomnost alkoholu 
v dechu, naměřeno 1,29 promile. Proto 
byla přivolána hlídka PČR, která si řidiče 

převzala pro podezření ze spáchání trest-
ného činu řízení motorového vozidla pod 
vlivem návykové látky.
8. PROSINCE 22.58 HOD.
Oznámení, že se v ul. Jungmannova 
mezi vozidly prochází muž a u jednoho 
z vozidel ukopnul zpětné zrcátko. Hlídka 
dostihla v ul. Májová muže, který odpo-
vídal popisu oznamovatele a vyzvala jej, 
aby ji následoval zpět do ul. Jungmanno-
va k poškozenému vozidlu. Na místo byla 
také přivolána hlídka PČR Ostrov kvůli 
zjištění majitele poškozeného vozidla 
a potřebné lustraci podezřelého muže. 
Během těchto úkonů se muž za přítom-
nosti hlídek k poškození vozidla přiznal 
a za své jednání si tak od hlídky MP 
vysloužil odpovídající blokovou pokutu. 
Dále bude muset uhradit způsobenou 
škodu majiteli vozidla.
11. PROSINCE 10.20 HOD.
Asistenti prevence kriminality si při 
pochůzkové činnosti v ul. Družební 
povšimli staršího muže s berlemi, který 
nebyl schopen další chůze. Snažili se páno-
vi pomoci dojít domů, ale ten byl již velmi 
vysílený a stěžoval si na bolest kolene. Na 
pomoc proto přivolali hlídku MP, která 
muže usadila na podložku a ihned přivo-
lala RZS, která jej převezla do nemocnice.

14. PROSINCE 21.15 HOD.
Na trávníku v ul. Hlavní ležel silně opilý 
muž. Hlídka MP muži pomohla na nohy, 
a jelikož se choval slušně a spolupracoval, 
doprovodila jej do místa bydliště. U dveří 
svého bytu se ovšem muž začal chovat 
neklidně a vykřikovat, že ještě neskon-
čil a půjde na pivo do nedaleké hospody. 
Následně se rozběhl, ale vlivem silné opi-
losti upadl a způsobil si tržné poranění na 
hlavě. Hlídka ho transportovala do nemoc-
nice, kde ovšem ani po ošetření nepřestá-
val mít chuť na pivo a strážníkům neustále 
opakoval, že bude v pití pokračovat. Z oba-
vy o jeho zdraví proto nezbylo nic jiného, 
než jej umístit na protialkoholní záchytnou 
stanici, kde ho chuť na pivo konečně přešla.
30. PROSINCE 23.26 HOD.
Oznámení, že se v jednom z domů v ulici 
Družební pohybuje opilý muž a ruší noč-
ní klid. Hlídka zjistila, že jde o obyvatele 
domu, který popíjel u souseda a při odcho-
du si u něj zapomněl klíče od bytu. Hlídka 
se pokusila spolu s mužem souseda kon-
taktovat, ale ten zřejmě po jeho odchodu 
usnul a na klepání ani zvonění nereagoval. 
Muži tak nezbylo nic jiného, než strávit noc 
na schodech před svým bytem a čekat, až 
se jeho kamarád v klidu vyspí a klíče mu 
vydá.

MÁTE VÝHODNOU 
SMLOUVU NA PLYN 
A ELEKTŘINU?

Miloslav Liška

Dlouholetý časopis zabývající se testem 
výrobků i služeb nabízí zajímavou možnost 
zúčastnit se aukce energií i pro běžné spo-
třebitele. Účast vás k ničemu nezavazuje, 
je propagována časopisem, jehož realizač-
ní tým se nenechá jen tak napálit a v době 
psaní tohoto článku (začátek ledna) se 
registrovalo již více než 30 tisíc zájemců. 
Z výše uvedeného plyne, že to může být 
zajímavý test výhodnosti současných pla-
teb za elektřinu a plyn pro každou domác-
nost. Pokud jste již několik let neměnili 
podmínky vaší smlouvy na dodávku plynu 
či elektřiny, můžete prověřit její výhodnost 
právě nyní. POZOR, AKCE KONČÍ 10. 
ÚNORA 2016! Odkaz na aukci najdete na 
www.bytovkyostrov.cz
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NEMOCNICE 
OSTROV

Andrea Zvolánková, PR specialista NO

Obec Krásný Les věnovala na konci roku 
dar Dětskému a novorozeneckému 
oddělení nemocnice. Starosta obce 
Pavel Jandák předal osobně primáři 
Součkovi dva zvlhčovače vzduchu a jed-
no monitorovací zařízení dechu kojenců. 
Podotknul, že je hrdý na občany své 
obce, kteří na dar přispěli v rámci dobro-
činného bazaru při příležitosti rozsvícení 
vánočního stromu. Vybrala se částka ve 
výši 6500 Kč, za kterou byl dar pořízen. 
Vedení NO děkuje občanům a starostovi 
Krásného Lesa.

V lednu byl zahájen provoz moderní-
ho lůžkového pracoviště psychiatrického 
výzkumu a rehabilitace. Rehabilitační 
oddělení s ambulancí a psychiatrické 
oddělení s ambulancí se nyní nacháze-
jí v pavilonu B. Telefonní čísla zůstávají 
stejná.

MLADÍ FOTOGRAFUJÍ 
PAMÁTKY

Mgr. Lucie Mildorfová

Již podesáté vyhlašuje Sdružení histo-
rických sídel Čech, Moravy a Slezska 
soutěž Mladí fotografují památky, kte-
rou garantuje Rada Evropy. Soutěž je 
dnes jednou z největších světových akcí 
pro mladé se zájmem o zachování 
a dokumentaci kulturního dědictví. Je 
určena žákům ZŠ a studentům středních 
škol a cílem je podpořit zájem o naše 
kulturní dědictví, podpořit znalosti 
o historických objektech a zahradách, 
venkovských a městských krajinách 
uznávané památkové hodnoty či neob-
vyklé krásy. Soutěž není pouhou 
fotografickou akcí, ale spíš zážitkem 
spojeným s uměleckým a památkovým 
dědictvím. Letošní téma má název 
„Architekt onické dědictví“. Pro vkládání 
fotografií bude uzávěrka 11. března 
2016. Vítězové národního kola budou 
slavnostně vyhlášeni u příležitosti Mezi-
národního dne památek a sídel na Praž-
ském hradě ve Španělském sále 19. dub-
na a postoupí do mezinárodní soutěže. 
Odkaz: http://www.historickasidla.cz/
cs/soutez-mladi-fotografuji-pamatky/
vyhlaseni-rocniku-2016.html

KATALOG SLUŽEB
Triáda Ostrov

Město Ostrov ve spolupráci s Triádou 
a neziskovými organizacemi vydalo již 3. 
aktualizované vydání Katalogu poskyto-
vatelů sociálních, sociálně zdravotních 
služeb a volnočasových aktivit poskyto-
vaných občanům v ostrovském regionu. 
Najdete v něm základní informace 
o dostupných službách či aktivitách 
v ostrovském regionu s důležitými kon-
takty. Je k dispozici v tištěném vydání na 
veřejných místech: Infocentrum, Měst-
ský úřad, Úřad práce, u praktických léka-
řů nebo v elektronické podobě na: 
www.ostrov.cz sociální politika/komu-
nitní plánování sociálních služeb.

ČLENSKÁ SCHŮZE STP
Jiří Žemlička, předseda

Místní 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!

DŮLEŽITÉ 
UPOZORNĚNÍ

Redakce OM

Už od 1. ledna 2016 přijímá inzerci pracov-
nice Domu kultury Martina Pavlasová. 
Objednávky – žádosti o zveřejnění inzerce 
posílejte na adresu: pavlasova@dk-ostrov.
cz, nebo si můžete inzerci vyřídit i osobně 
v kanceláři na ředitelství Domu kultury 
v pracovních dnech v době od 8.00 do 
14.00 hod. Návštěvu si domluvte předem 
na tel. 353 800 525. Inzeráty je třeba vyří-
dit vždy nejpozději v den uzávěrky příspěv-
ků – toto datum najdete vždy v tiráži nejno-
vějšího čísla OM.

ZŠ MÁJOVÁ
Krásných a úspěšných 15 let

Mgr. Michaela Budaiová

Májová sluníčka zdraví všechny současné 
a minulé členy pěveckého sboru. Loni na 
podzim 2015 náš sboreček fungoval již 15. 
rokem pod vedením učitelky Jany Svobodo-
vé a Evy Jílkové a proto bychom to chtěli 
oslavit. Podaří se nám setkání bývalých čle-
nů a uspořádání koncertu? Termín setkání 
je plánován na 1. nebo 8. dubna 2016. Kon-
taktovat můžete Janu Svobodovou na FB: 
Májová sluníčka. Těšíme se na vás!

SPŠ keramická a sklářská Karlovy Vary 
se stala pořadatelem regionálního kola 
soutěže „Hledáme nejlepšího mladého 

chemika v ČR“. Naše škola se do soutěže 
přihlásila. Nejprve proběhlo 1. kolo soutě-
že v naší škole pod vedením učitele Šetky. 
Žáci obdrželi testy s chemickými otázkami. 
Zúčastnilo se 10 žáků 9. tříd a nejlepším 
žákem byl Dominik Rapant z 9. A. Postou-
pil do druhého kola soutěže, již v prosto-
rách Střední uměleckoprůmyslové školy 
K. Vary, příspěvkové organizace, formou 
písemného testu. Zde nastoupilo 58 žáků 
z Karlovarského a Plzeňského kraje a náš 
Dominik Rapant obsadil krásné 7. místo 
a postupuje do třetího finálového kola. 
Všichni mu budeme držet palce! Více na 
www.3zsostrov.cz

PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL
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GYMNÁZIUM OSTROV
Úspěchy gymnazistů v dějepisných soutěžích

Mgr. Jiří Fresser

Ve 12. ročníku krajské dějepisné soutěže 
„o Pohár Královské mincovny“ na počát-
ku prosince v Královské mincovně 
v Jáchymově opět excelovali svěřenci 
Ivany Alfonsové. V kategorii do 15 let 
s přehledem zvítězila dvojice Jakub 
Miosga (tercie B) a Radek Daniel Paseka 
(kvarta A). Mezi staršími studenty se 
výborně prezentovali sextáni Daniel Ble-
ha a Nguyen Tien Tiep Anh, kteří zopako-
vali svůj triumf z minulých let. V dosa-
vadní historii této soutěže se ještě nesta-
lo, že by si ostrovští studenti, ať z jedné 
či druhé kategorie, neodnesli palmu 
vítězství!

Neméně skvěle si vedli i Eliška Suchá 
(V 8.B), Tereza Rambousková (V 7.B) a Jiří 
Klůc (V 8.A) v mezinárodním kole dějepisné 
soutěže gymnázií. Tématem letošního roč-
níku byl vývoj našeho státu v letech 1939 
až 1945. Soutěž, kterou přes 20 let pořá-
dá gymnázium v Chebu, je neuvěřitelně 
náročná. Sami renomovaní historici (např. 
Petr Čornej nebo Jan Rychlík), kteří byli 
jejími garanty, přiznávají, že by bez rozsáh-
lé přípravy neuspěli. Letos se přípravných 
krajských kol zúčastnilo přes 260 gymnázií 
z České a Slovenské republiky. Do meziná-
rodního finále (koncem listopadu v Chebu) 
postoupilo z obou republik 75 družstev. 

Naši studenti díky svému talentu a nad-
standartní píli (intenzivně se připravují ve 
svém volném čase téměř celý rok) skončili 
na 24. místě, což jim mimo jiné vyneslo 
i prvenství v Karlovarském kraji! Podě-
kování zaslouženě patří také jejich učiteli 
dějepisu Jakubu Hechtovi, který studenty 
po celý rok svědomitě připravoval.

MŠ MASARYKOVA
Kolektiv školky

Naši školáci navštívili v lednu (před zápisy 
do ZŠ) ostrovské první třídy. Seznámili se 
s novým prostředím, do kterého budou 
od září denně chodit. Velmi se jim líbila 
ukázka psaní, počítání a s radostí poslou-
chali, jak žáci umí číst známou pohádku. 
S nadšením poznávali své kamarády, kteří 
chodili do naší školky a obdivně je sledo-
vali. Všichni se velmi těší, až půjdou sami 
do školy a ukážou, co se u nás naučili. 
Zapojili jsme se také do sběru víček na 
pomoc všem nemocným a budeme v tom 
pokračovat i nadále.

SPŠ OSTROV
Mgr. Lenka Bardová

Naše škola žije kulturou, sportem, soutě-
žemi i vědeckou činností. Leden je na ško-
lách ve znamení finiše před pololetní klasi-
fikací. Studenti SPŠ Ostrov měli tyto dny 
zpestřeny řadou rozličných akcí.

V rámci podpory účasti studentů na 
výzkumných programech se škole podaři-
lo navázat spolupráci se Státním úřadem 
radiační ochrany a zapojit se do celosvě-
tového vědeckého projektu zmapování 
úrovně radiace. Úkolem našich studentů 
je zmapovat náš region, k čemuž nám byly 
na půl roku zapůjčeny tři přístroje Safecast 
a software na tvorbu digitálních map. Škol-
ním koordinátorem výzkumu je student 3. 
ročníku oboru Elektrotechnika Zdeněk 
Szmitek.

Naši sportovci pokračovali ve vítězných 
taženích na olympiádách středních škol, 
tentokrát v plavání a basketbalu, již tradič-
ně reprezentovali kraj na turnaji v kopané 
v německém Greizu. Kulturně se studen-
ti vyžívali především návštěvou divadel; 
letošním maturantům byla určena hra Audi-
ence, nižší ročníky zavítaly na představení 

Bílá nemoc a Osudy dobrého vojáka Švej-
ka. Řada studentů zažila i náročný soutěž-
ní maraton, proběhlo několik školních kol 
olympiád zaměřených na znalosti v českém, 
německém, anglickém jazyce a v matema-
tice. Činili se i automechanici a autotronici 
v soutěži Autoopravář Junior 2016, v níž se 
pravidelně umísťují na předních příčkách 
v celorepublikových kolech. Nezapomíná-
me ani na odborné vzdělávání a exkurze 
do provozů. Tentokrát strojaři z II. ročníku 
navštívili závod Metalis v Nejdku, zatímco 
žáci oboru Technické lyceum a Elektro-
technika vyslechli přednášku na téma DNA 
a Nobelova cena.

V únoru bude vrcholem společenského 
života školy Maturitní ples 2016, který se 
koná 19. 2. v hotelu Ambassador Národní 
dům v Karlových Varech. V případě zájmu 
o vstupenky, jejichž cena se oproti minu-
lým rokům nezměnila a zůstává na 200 Kč, 
kontaktujte prosím emailem nebo telefo-
nicky sekretariát školy. Ještě než se matu-
ranti roztančí na svém plese, první ročníky 
se pokusí tmelit své kolektivy a vybrušo-
vat sportovní dovednosti na Božím Daru 
v rámci lyžařského výcviku.

Daniel Bleha a Nguyen Tien Tiep Anh přebírají pohár.
Foto: Mgr. Jiří Fresser

Foto: Archiv MŠ Masarykova
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PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

MŠ PALACKÉHO OSTROV
Jaroslava Niklasová

V naší školce slavíme různé svátky, v zimním 
období i Tři krále a masopust. Před přícho-
dem Tří králů zní v celé školce tradiční koleda 
a ve všech třídách se pilně vyrábí královské 
koruny. Mladší děti je zdobí „drahými kame-
ny“ a předškoláčci počátečními písmeny 
jmen tří králů. Děti se seznamují s tradicí 
koledování a obdarování. Se skutečnými 
koledníky se potkává málo dětí, proto jsme 
letos poprvé požádali rodiče, aby dětem dali 
minci, kterou pak předají našim koledníkům. 
Ve výsledku není důležitá vybraná suma, ale 
prožitek dětí z aktivního darování. Děti vel-
mi zaujalo vysvětlení, proč se sbírka pořádá 
a na co se vybrané peníze použijí. A tak 
i letošního 6. ledna starší děti v roli králů 

postupně navštívily třídy mladších kamará-
dů a všechny zaměstnance školy, aby je 
potěšily koledou a označily dveře přáním do 
nového roku. Na oplátku jim všichni přispěli 
do společné pokladničky. Peníze poté děti 
spolu s učitelkami předali oblastní Charitě 
Ostrov (více než 900 Kč).

Druhou oslavou, kterou žije celá škol-
ka, je masopust. V den masopustu máme 
nejen koláče; děti se chystají ve vlastno-
ručně vyrobených maskách na společnou 
veselici. Oslavu vždy zahájí vozembouch 
a následují krátká vystoupení jednotlivých 
tříd. Hodně se zpívá, tancuje, ale všichni se 
už těší na příchod koně – klibny. Při pohledu 
na tancujícího koníka, který předvádí ty nej-
lepší koňské kusy, se musí smát všichni, děti 
i dospělí. Zchvácený koník je vždy odměněn 
velkým potleskem. Pro učitelky, které jsou 
v převleku schované, je potlesk za nacviče-
né představení velkou odměnou a uznáním. 
Poté se děti obzvláště těší na krámky: v týd-
nu před masopustem získávaly papírové 
masopustní penízky za činnosti, které se jim 
nejvíce dařily. V jednotlivých krámcích mají 
možnost proměnit je za drobné dárky, které 
většinou darovali rodiče. Domů pak odchá-
zejí děti plné zážitků a uspokojení ze své-
ho nákupu. Těmito oslavami pro nás končí 
zima, a pomalu se začínáme těšit na jaro.

KALENDÁŘ ZUŠ OSTROV

5. února 18.00 hod., MINIDIVadélko
BÝT ČI NEBÝT XIV.
Pořad monologů a dialogů dětských pří-
běhů v podání členů souboru HOP-HOP:
Kluci darebáci a pes – V. Bauchner, 
A. Valenta, Železný kluk – Š. Liška, 
V. Bauchner, A. Valenta, Anna ze Zelené-
ho domu – J. Ďuržová, L. Ratajčáková, Sen 
psa – K. Joo, Don Pablo, don Pedro a Věra 
Lukášová – T. Novák, H. Navrátilová, Tři-
náct vůní – S. Weithalerová, A jinak je 
s tebou ámen – S. Horčičková, L. Bursíko-
vá, Poplach v Kovářské uličce – J. Roháč, 
Režie: Irena Konývková
Vstupné 20 Kč. Vstupenky je nutné si zare-
zervovat na: reditelka@zusostrov.cz

24. února 17.00 hod., Půda Staré radnice
AŠKENAZYFEST
Prózy Ludvíka Aškenazyho přednášejí čle-
nové divadelního souboru NA POSLEDNÍ 
CHVÍLI Lucie Veličkové.

25. února 17.00 hod., Koncertní sál školy
INTERNÍ KONCERT

26. až 28. února, MINIDIVadélko a Dům 
kultury, Za oponou
SOUBOR SOBĚ A HOSTÉ
Malý divadelní festival souboru NA 
POSLEDNÍ CHVÍLI a jeho hostů. Letos 
přivítáme divadelní soubory ze Slovenska 
a z Mostu. Přesný program bude uveden na 
již tradičních plakátech našeho festivalu.

Akce mimo Ostrov
13. února, Oblastní kolo soutěže monolo-
gů a dialogů Kandrdásek a Pohárek, Hor-
šovský Týn; zúčastní se žáci literárně dra-
matického oboru I. Konývkové, O. Šulce, 
L. Veličkové.

16. února, Okresní kolo ZUŠ ve hře na 
elektronické klávesové nástroje, ZUŠ 
Chodov

18. února, Okresní kolo ZUŠ ve hře na 
akordeon, ZUŠ Kraslice

19. února, Okresní kolo ZUŠ v komorní hře 
s převahou dechových nástrojů, ZŠ a ZUŠ 
Karlovy Vary

27. února, Okresní kolo ZUŠ v komorní hře 
s převahou smyčcových nástrojů, ZUŠ J. L. 
Bečov

MIRÁKL MISTREM SVĚTA
Ve spolupráci připravila Hana Vaculíková

Mistrovství světa v současném moderním 
a jazzovém tanci se konalo v prosinci 
v Mikolajki (Polsko). Nominace na tuto 
prestižní soutěž si v rámci soutěží České 
taneční organizace vytančily také tanečni-
ce souboru Mirákl při ZUŠ v Ostrově, a to 
rovnou ve 13 disciplínách. Nejúspěšnější 
choreografií se pak stala dětská formace 
Wintonovy vlaky, se kterou se ostrovské 
tanečnice staly Mistry světa 2015.

„Naše tanečnice předvedly především 
ve finále neuvěřitelný výkon. Zpracování 
tématu záchrany židovských dětí Sirem 
Nicolasem Wintonem předpokládalo 
jak taneční, tak i dramatický výkon. Při 
tanečním zpracování tohoto námětu před 
mezinárodní porotou i diváky jsme počí-
tali i s tím, že jméno Nicolase Wintona jim 
nebude známé jako nám, o to přesvědči-
vější výkon musely tanečnice podat, aby 
všechny vtáhly do příběhu. Důkazem toho, 
že se to podařilo, jsou nejen zlaté medai-
le, ale spousta pozitivních reakcí diváků 
a tanečníků přímo po prezentaci choreo-
grafie,“ uvedla umělecká vedoucí Andrea 
Burešová.

K tomuto nejvyššímu titulu pak 
tanečnice přidaly ještě stříbrné medai-
le v malých skupinách za choreografii 

N.O.H.Y. a finálové páté místo v jazzo-
vých formacích; šesté místo v sólech pak 
ve startovní listině 58 tanečnic z celé-
ho světa obsadila ostrovská tanečnice 
Miráklu Karolina Kunzová.

„Na mistrovství světa se setkáváme 
s profesionálními tanečními týmy a národ-
ními reprezentacemi. Je těžké s nimi sou-
peřit, především v technice je vidět jejich 
každodenní příprava. Nicméně naše taneč-
níky již od prvních krůčků na parketě učí-
me, aby tančili srdcem, a pocit tak přenesli 
na diváky. Děkujeme všem, kteří nám drží 
palce a podporují nás: městu Ostrov, Kar-
lovarskému kraji, rodičům dětí. Největší 
dík pak patří našim tanečníkům, protože 
díky nim získávají naše choreografie svou 
tvář,“ poděkovala Andrea Burešová.

Děti pořádají tříkrálovou sbírku ve školce.
Foto: Archiv MŠ Palackého

Taneční skupina Miráklu opět vítězem.
Foto: Archiv ZUŠ
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KLUB ČESKÝCH 
TURISTŮ

RNDr. František Wohlmuth

Kalendář veřejných turistických akcí 
v únoru
6. února: Mariánské Lázně; Zimním kra-
jem léčivých vod
13. února: Zimní Františkovy Lázně
20. února: Aue; Schneekristall Wanderung
27. února: Po staré stezce do Jáchymova
Bližší informace (doba odjezdu, počet 
km, org. propozice) budou k dispozici 
vždy od středy pro příslušný sobotní ter-
mín ve vitríně KČT na Mírovém náměstí 
u autobusové zastávky na K. Vary. Více na: 
www.turiste.webpark.cz

MDDM OSTROV
Bc. Dagmar Gburová, ved. Odd. nepravidel. akcí

MASOPUSTNÍ PRŮVOD
7. února 15. 00 hod. z Mírového náměstí
Založte s námi novou tradici v Ostrově. 
Zveme děti i dospělé na masopustní prů-
vod z Mírového na Staré náměstí. Průvod 
masek zakončíme v Domě dětí veselicí 
s masopustními dobrotami, muzikou, tan-
cem a drobnými soutěžemi. K zakoupení 
budou jitrnice, jelita, prejt ad., medovina, 
čaj i něco na mlsání. V průvodu uvítáme 
tradiční masky jako je: bába s nůší, laufr, 
medvědář s medvědem, kobyla, kominík, 
kostlivec, kozel, hastrman aj. Na akci vás 
zveme spolu s ochotníky Divadelní scény 
při DK Ostrov.

Připravujeme na jarní prázdniny
LYŽAŘSKÁ ŠKOLIČKA NA BOŽÍM DARU
7. až 11. března 8.00-12.00hod.
Pro školáky 8-12 let. Cena 1100 Kč (doprava, 
permanentka na vlek, lektor, teplý čaj). Při-
hlášky nejpozději do 15. února nebo do obsa-
zení kapacity, přihlášení možné i na: www.
mddmostrov.cz (platba převodem) či v kan-
celáři MDDM (platba v hotovosti na místě).

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA LETNÍ TÁBORY 2016
Přihlašování na akce i tábory bude nyní 
pohodlnější. Žádné fronty ani čekání. 
Nové elektronické klientské centrum 
umožňuje přihlašování a správu údajů 
o účastnících aktivit MDDM z pohodlí 
vašeho domova. On-line přihlášky na 
letní tábory spustíme 11. 4. ve 12.00 
hod. Do té doby doporučujeme pro-
vést registraci do klientského centra 
a seznámení s jeho funkcemi, abyste 
na velký okamžik přihlašování byli při-
praveni. Bez registrace nebude možné 
elektronickou přihlášku vyplnit. Fun-
guje to stejně, jako když nakupujete 
přes internet na kterémkoli e-shopu. 
Pokud si nebudete vědět rady, pře-
čtěte si manuál klientského centra na 
našem webu nebo nás kontaktujte: 
tel. 353 613 248, 731 615 657.

Vstup do klientského centra na adrese: 
www.mddmostrov.iddm.cz

INFORMACE K LETNÍM TÁBORŮM
Přihlašování na všechny tábory zahájíme 
11. dubna ve 12.00 hod. V tento čas bude 
spuštěn internetový modul pro online 

přihlášení a zároveň i přihlašování v kan-
celářích MDDM pro ty, co nemají přístup 
k internetu.

Kritéria pro přijetí účastníků na letní 
tábory v Manětíně: 1. pořadí přihlášek; 
2. věk 8-15 let; 3. přihláška do zájmové-
ho kroužku odevzdaná v měsících září/
říjen a dodržení termínů pro úhradu 
poplatku za obě pololetí; 4. trvalé byd-
liště v Ostrově a spádových oblastech 
Ostrova.

U příměstských táborů nemáme kromě 
věkové hranice žádná kritéria pro přijetí. 
Přírodovědné tábory: pro děti 7-13 let; 
Sportovní tábory: pro děti 6-13 let

SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ, MINIGOLF, 
KUŽELKY
V únoru všechna venkovní sportoviště 
MDDM zavřena. Vstup na hřiště je mož-
ný v závislosti na počasí pouze po dohodě 
s pracovníky Domu dětí.

Informace k akcím, kroužkům a táborům: 
po-čt 8.00-20.00 hod., pá 8.00-18.00 
hod. tel. 353 613 248, 731 616 657. 
www.mddmostrov.cz

Středověká ulička v Erfurtu | Foto: autor textu

EKOCENTRUM OSTROV
Petra Žlutická, vedoucí

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ 
– Můj domácí mazlíček
1. února až 8. dubna
Pro děti ve věku 8-15 let, téma: Můj domácí 
mazlíček. Každé dítě může přinést maximál-
ně tři fotografie formátu A4 (cca 20 x 30 
cm). Fotky odevzdávejte v obálce označe-
né jménem, věkem a kontaktem nejpozději 
do 8. dubna. Hodnotit je budou fotografo-
vé Miloslav Křížek a Michal Sztolár spolu 
s pedagogy EC. Všechny snímky budou ke 
zhlédnutí od 22. 4. do 31. 5. v EC. Slavnost-
ní vyhlášení vítězů: 22. dubna 16.00 hod. 
u příležitosti Dne Země.
POHLEDY DO PŘÍRODY – výstava
1. února až 31. března, prostory EC
Výstava fotografií Svatopluka Šedivého, 
amatérského fotografa, který miluje příro-
du a snaží se ji zachytit objektivem.
KOUZLA SE SNĚHEM
12. února 15.00–17.00 hod.
Přijďte si postavit největšího sněhuláka, 
zahrát si Yettiho honičku, zažít sněhovou 
bitvu a další zábavu se sněhem i bez. Pokud 
by počasí nepřálo, budou připravené hry 
a výtvarné činnosti v klubovně a také teplý 
čaj pro zahřátí.
NOC SE ZVÍŘÁTKY
26. až 27. února
Oblíbené přenocování v areálu EC pro děti ve 
věku 7-10 let. Spousta zábavy a legrace, sou-
těže i noční hra. Přihlášky on-line na: www.

mddmostrov.cz nebo v kanceláři EC od 10. 
února do obsazení kapacity. Cena 120 Kč
Připravujeme:
JARNÍ PRÁZDNINY
7. až 11. března 9.00-12.00 hod.
Zveme děti od 7 let na zábavné výlety v okolí 
Ostrova. Budeme společně pozorovat, pát-
rat, soutěžit a hrát si na čerstvém vzduchu. 
Program: po: Ostrovské rybníky, út: Jarní 
stezka do Kfel, st: „O koních“, naučná stez-
ka v Horním Žďáru, čt: „Památné stromy se 
probouzejí“, výlet na Hvězdu, pá: výlet do his-
torie k loveckému zámečku u Moříčova. Při-
hlášky na jednotlivé dny: od pondělí 8. února 
do obsazení kapacity, on-line na: www.mdd-
mostrov.cz u vybrané akce, nebo v kanceláři 
EC. Účastnický poplatek: 20 Kč/den
PROHLÍDKY PRO VEŘEJNOST
po-pá 13.00-17.00 hod.
Vstup zdarma
Omezená návštěvní doba platí do 30. břez-
na z důvodu klidového zimního režimu zví-
řat. Dopoledne jsou vyhrazena návštěvám 
kolektivů MŠ, ZŠ, ŠD a jiných školských 
zařízení.
Poděkování
Děkujeme všem návštěvníkům, kteří 
našim zvířátkům přinesli suché pečivo 
a jiné laskominy. Budeme velice rádi za 
další podporu.
Informace k akcím a kroužkům:
po-pá 10.00-17.00 hod. tel. 731 615 658, 
602 600 995, FB: Ekocentrum MDDM 
Ostrov, www.mddmostrov.cz
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ÚNOR V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
Mgr. Jana Múčková

FOTÍME PORTRÉT
1. ledna až 29. února
Další ročník soutěže pro amatérské 
fotografy. Zapojte se do soutěže. Stačí 
zaslat fotografii na dané téma na e-mail: 
fotosoutez@mkostrov.cz (Více na www.
mkostrov.cz)

JAK SI CHRÁNIT SVÉ ZDRAVÍ
3. února 17.00 hod., učebna, vstupné 50 Kč 
(30 Kč v předprodeji)
Přednáška psychoenergetika, bioauditora 
a Mistra Reiki Václava Víta. Hlavní témata: 
boj proti bolesti, alergiím, ekzémům, jak 
správně užívat vitamíny a minerály, využití 
alternativní medicíny aj.

DEPRESE Z POHLEDU PACIENTA
10. února 17.00 hod., učebna, vstupné 20 Kč
Neformální povídání o zkušenostech 
s depresí a mánií s Ludmilou Křivancovou.

BITVA O PALÁC PRINCŮ
12. února 15.00 hod., Oddělení pro mládež
Deskové hry v herním klubu pro malé i velké. 
Naučíme vás pravidla, ukážeme nabídku spo-
lečenských her, můžete i soutěžit (každých 
14 dní, vždy v pátek odpoledne).

ZDRAVÍ OD ZÁKLADU
12. února 17.00 hod., Oranžerie Václava 
Havla, vstupné 50 Kč
Představení knihy Homocystein, civilizační 
choroby a biochemické zdraví. Autor Karel 
Erben je hostem pořadů, moderovaných 
J. Duškem a D. Drtinovou, v internetové 
TV Cesty k sobě, rozhlasu a TV vysílá-
ních. Máte jedinečnou šanci s ním disku-
tovat osobně o zdraví. Vstupenky rezer-
vujte na tel. 608 526 462, nebo on-line: 
http.://paralelnipece.cz/přednášky.

VALENTÝNSKÝ KONCERT
17. února 17.00 hod., Oranžerie Václava 
Havla, vstupné 120 Kč (100 Kč v předprodeji)
Tóny královské harfy, magických houslí, 
filmových melodií a populárních balad. 
Duo Angelorum (Katarína Ševčíková, harfa 
a Vítězslava Pajerová, housle a zpěv). Zazní 
filmové skladby: Tenkrát na Západě, Cine-
ma Paradiso (Enio Morricone), písně Lary 
Fabian (Je Taime, Je suis malade), J. Cohena 
(Hallelujah) aj.

DRÁTOVÁNÍ– kraslice a velikonoční zápichy
18. února 15.30 hod., učebna
Řemeslný kurz pro veřejnost, kde se naučíte 
vyrábět velikonoční ozdoby z drátků. Veškerý 

materiál je k dispozici. Lektorka: Miloslava 
Čanigová (výše kurzovného bude na www.
mkostrov.cz).

LÉČENÍ POUZE FYZICKÉHO TĚLA 
je odsouvání problémů do budoucnosti
20. února 9.00 hod., učebna, vstupné 900 Kč
Workshop numeroložky Ing. Ludmily Nová-
kové a biotronika Pavla Lukeše, kteří vám 
poradí, jak na sobě pracovat podle systémů 
Sergeje Lazareva a uzdravit své tělo, ducha 
a duši. Poradí vám, jak na sobě pracovat, 
aby se vám změnil život a chování lidí k vám. 
Délka 3 hodiny.

PERU – SEVER PROTI JIHU
22. února 17.00 hod., učebna, vstupné 50 Kč 
(30 Kč v předprodeji)
Cestopisná přednáška geografa a fotografa 
Pavla Svobody. Vydáme se do Peru na dva 
treky nejvyššími velehorami a nejhezčími 
scenériemi hor Jižní Ameriky, napříč poho-
řím Cordillera Blanca a okolo divokého 
masivu Huayhuash. Rozeklané horské štíty, 
ledovce a překrásná jezera. Čekají nás živé 
indiánské veselice, tance masek, trhy. Dob-
rodružná cesta po stopách českých vědců 
k pramenům největší řeky světa Amazonky. 
Horké termální prameny, poloostrov Para-
cas, koloniální město Cuzco, incké památky, 
východ slunce nad mystickým Machu Pic-
chu či bájné jezero Titicaca. A dá se na píseč-
ných dunách v poušti jezdit na sandboardu?

BITVA O PALÁC PRINCŮ
26. února 15.00 hod., Oddělení pro mládež
Deskové hry v herním klubu pro malé i vel-
ké. Naučíme vás pravidla, ukážeme nabíd-
ku společenských her a můžete i soutěžit. 
Poměřit síly v deskových hrách můžete kaž-
dých 14 dní, vždy v pátek odpoledne.

Ani v únoru nebude chybět oblíbená tvůr-
čí dílna Zdeňky Bílkové. Termín je zatím v jed-
nání. Sledujte naše webové stránky, ať tvůrčí 
dílnu nepropásnete.

Získejte vstupenky na Noc s Andersenem! 
1. února začne v Odd. pro mládež soutěž 
Knoflíkování. Ti nejpilnější a nejšikovnější 
získají vstupenky na Noc s Andersenem. 
Informace v Oddělení pro mládež.

Více na: www.mkostrov.cz, www.face-
book.com/knihovnaostrov. Dotazy, náměty 
na: info@mkostrov.cz, nebo tel. 353 434 
300, 773 546 490. U vybraných akcí je mož-
nost zakoupení levnějších vstupenek v před-
prodeji. Rezervace je možná on-line na našich 
web. stránkách, v přehledu akcí (u vybrané 
akce), telefonicky, e-mailem či osobně.

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

VÁNOČNÍ 
STROMKOVÁNÍ MÁ 
VÍTĚZE

Mgr. Jana Múčková (kráceno)

Do soutěže se přihlásilo šest družin ze tří škol, 
kde děti vyráběly ozdoby. Začátkem prosince 
si družiny vylosovaly stromek a děti jej přímo 
v parku u knihovny ozdobily. Výsledky byly 
v parku k vidění celý prosinec a do začátku 
ledna mohl každý dát svůj hlas nejkrásnějšímu 
stromku. Hlasovalo se v knihovně vhozením 
lístku do boxu, ale i na internetu. V interneto-
vé kategorii vyhrál stromek č. 3, který nazdo-
bily děti z družiny č. 1 a 3 ze ZŠ J. V. Myslbeka. 
Vítězem lístkového hlasování se stal stromek 
č. 2 dětí z družiny ZŠ praktické a ZŠ speciální, 
které má na starost vychovatelka Alena Čer-
máková. Po předání cen zahrála Divadelní 
scéna při DK Ostrov ještě pohádku. Gratulu-
jeme vítězům a všem dětem, vychovatelkám 
z družin děkujeme za účast a snahu. Doufám, 
že se soutěž líbila nejen dětem, ale i návštěv-
níkům parku. Těšíme se na další ročník, který 
bude jistě stejně tak úspěšný. Naše poděko-
vání patří také zástupcům města Ostrov 
a zahradníkům z ostrovského parku, kteří 
nám pomohli zajistit tento ročník soutěže. 
Více informací: MK Ostrov, tel. 353 434 309, 
muckova@mkostrov.cz

Děti zdobí vánoční stromky v parku. | Foto: Archiv knihovny
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KABEL OSTROV: 
Plán vysílání – únor

Ing. Libuše Benešová, jednatelka

4. února | 18.00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis 

+ Policejní zpravodajství
 · Pořad: Kulturní měšec
 · Pořad: Archiv KT

11. února | 18.00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis 

+ Okénko z radnice
 · Pořad: S-MIX
 · Pořad: Rozhovor na téma (starosta 

města)

18. února | 18.00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis + Policejní 

zpravodajství
 · Pořad: Škola hrou (Střední pedagogická 

škola K. Vary)
 · Pořad: Rozcestník

25. února | 18.00 hod.
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis
 · Pořad: T.T.T. – Proměny
 · Pořad: Autoperiskop

Změna pořadů vyhrazena! Jakékoli návrhy, 
připomínky nebo dotazy (i pro naše hos-
ty) můžete telefonovat či zaslat textovou 
zprávou na tel.: 777 572 089 nebo napsat 
na: marketing@tv-ostrov.cz. Premiéra 
vysílání: čtvrtek 18.00 hod. (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 hod.

Společnost Kabel Ostrov, s.r.o., pro-
vozovatel kabelové televize v Ostrově, 
upozorňuje všechny své předplatitele, že 
je oprávněna přerušit poskytování všech 
objednaných služeb, pokud je odběra-
tel v prodlení s úhradou částky za jejich 
poskytování. Doporučujeme proto všem, 
aby překontrolovali své platby a vyrovnali 
své případné dluhy.

HORNICKÉ UČILIŠTĚ V JÁCHYMOVĚ
Jaroslav Ochec, Eliška Failová

Zveme vás do infocentra zámku Ostrov 
(podkroví) 4. února v 17.00 hod. na před-
nášku Jaroslava Ochece na téma: „300 let 
od založení prvního hornického učiliště na 
světě v Jáchymově“. Letos slaví Jáchymov-
ští současně celkem tři významná výročí, 
ještě 500 let od založení města hrabětem 
Štěpánem Šlikem a 110 let od vzniku svě-
tově prvních radonových lázní. Přednáška 
je mj. naším příspěvkem a gratulací 
jáchymovským sousedům k jejich výročí.

Jaroslav Ochec nejprve stručně sezná-
mí posluchače se vznikem horního města 
Jáchymova, v době jeho vrcholu po Praze 

druhého města v Čechách. Ukáže, že výuka 
horníků má svůj původ v Jáchymově. Poté 
se bude zabývat souvislostmi vzniku hor-
nické školy v rámci mocnářství, stručně 
se zmíní o historii školy a způsobu výuky 
a o pokračování báňského školství. Vše 
bude doprovázeno promítáním zajímavých 
snímků.

Přednáška je součástí projektu Stříbrná 
stezka – Silberstrasse, I. investiční etapa, 
který byl realizován v rámci Programu Cíl 
3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolu-
práce 2007-2013 mezi Českou republikou 
a Svobodným státem Sasko, spolufinanco-
vaným z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj. Vstup volný!

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V PŘEDPRODEJI
Martina Pavlasová

V březnu chystá Dům kultury představení 
Na mělčině. Má cenu, aby se žena plně 
obětovala své rodině? Aby žila jen pro 
manžela, který ji za léta manželství vnímá 
jen jako hospodyni a nemá pro ni milé 
slůvko, a pro děti, které stejně jednou 
vylétnou z hnízda a na mámu nebudou mít 
čas? O tom vypráví hořká i úsměvná diva-
delní hra Na mělčině, ve které s chutí hraje 
Iva Janžurová spolu se svou dcerou Sabi-
nou Remundovou. Hereckou sestavu 
dotváří Bára Munzarová a Miroslav 
Vladyka.

Vstupenky již nyní zakoupíte v Info-
centrech města Ostrov nebo online na 
www.dk-ostrov.cz

STRIPES OF GLORY
Anna Plavcová

Ostrovská kapela Stripes of Glory natáčela 
5. a 6. prosince za podpory města Ostrov 
videoklip k novému singlu Mapa. Videoklip 
se natáčel převážně v městských lokacích 
a zahráli si v něm hráči amerického fotbalu 
z karlovarského teamu Warriors. Kapela 
Stripes of Glory působí na české hudební 

scéně již šest let, ale významnějším se pro 
ni stal až loňský rok, kdy vydali svůj první 
singl s videoklipem; k novému singlu Mapa 
vyjde 31. ledna 2016 v pořadí již druhý 
videoklip. Ten bude k vidění na youtube 
channelu kapely Stripes of Glory. Křest 
videoklipu se koná 6. února v klubu Pade-
rewski, kde společně s kapelou vystoupí 
hosté Voxel a Bartsha.

Zdroj: Divadlo Kalich | Foto Ivy Janžurové: Archiv agentury

Kapela Stripes of Glory | Foto: Jan Tesárek
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KULTURNÍ AKCE

BŘEZNOVÉ KONCERTY JIŽ V PŘEDPRODEJI
Martina Pavlasová

KAREL PLÍHAL
2. březen 19.00 hod., Dům kultury Ostrov

Známý český písničkář a instrumenta-
lista opět zavítá do Ostrova. Zhudebnil 
některé z Kainarových básní, složil hudbu 
k mnoha inscenacím, režíroval nahrávání 

alb např. Jarka Nohavici a bratří Ebenů. 
Koncert je nevhodný pro děti do 12 let. 
Vstupné 200 Kč

Velikonoční koncert JAKUBA SMOLÍKA
25. března 17.00 hod., kostel Zvěstování 
Panny Marie

Koncertní program je připraven z nej-
větších hitů Jakuba Smolíka (Ave Maria, 
Víš, Prý chlapi nebrečí, Až se ti jednou 
bude zdát, Sen kovbojů, Říkej mi táto), kte-
ré vyšly na 3CD „Jakub Smolík BEST OF 
55 HITŮ“ na podzim 2014 u vydavatelství 
Popron. V rámci koncertu vystoupí nevido-
mý Radek Žalud, absolvent konzervatoře 
Jana Deyla v Praze, vítěz hitparády TV Šlá-
gr, a zpěvačka s Turnerovým syndromem 
Lenka Kosinová. Akci pořádá Dům kultury 
ve spolupráci s Tyflocentrem Karlovy Vary. 
Vstupné 150 Kč

Vstupenky na oba uvedené koncerty 
jsou již v předprodeji Domu kultury, Staré 
radnice, zámku Ostrov a Klášterního areálu. 
Online předprodej na www.dk-ostrov.cz. 

Vstupenky na koncert vám Infocentrum 
Domu kultury může připravit i jako dárko-
vou vstupenku pro vaše blízké. Těšíme se 
na vaši návštěvu.

Foto: Jakub Smolík | Zdroj: Agentura umělce

Foto: Karel Plíhal | Zdroj: Agentura umělce

TOSKÁNŠTÍ HABSBURKOVÉ 
A OSTROVSKÉ PANSTVÍ / I.

Mgr. Zdenka Čepeláková

V historii města Ostrova nalezneme vzác-
nost, jakou pravděpodobně nemá žádné 
z českých měst. V letech 1861-1869 zastá-
val totiž místo starosty města Ostrova 
(Schlackenwerth) Leopold II. (1797-1870), 
velkovévoda toskánský, z pobočné větve 
vládnoucího rodu v Rakousko-Uherské 
monarchii Habsburg-Lothringen. Jak došlo 
v tehdy nevelkém venkovském městě k tak 
mimořádné události, jaké cesty dovedly 
osobnost z téměř 400 let u nás vládnoucí-
ho rodu evropského významu na osm let 
do čela natolik vzdáleného Ostrova?

Když r. 1879 zemřel poslední výho-
nek rodu markrabat báden-bádenských, 
Elisabeth Augusta (1725-1789), připadlo 
ostrovské panství Habsburskému domu. 
Dědickou podmínkou pro převzetí čes-
kých panství bylo totiž katolické vyznání 
a příslušníci druhé větve markraběcího 
rodu, Báden-Durlach, byli protestan-
ty. Po řadě majetnických přesunů při-
padlo ostrovské panství velkovévodovi 
toskánskému Ferdinandovi III. Panství 
spravoval zpočátku úřednický aparát, 
velkovévodská rodina sídlila ve Florencii 
a komunikovala především italsky. Také 
syn velkovévody Ferdinanda III., Leopold 
II., vyrostl ve Florencii. Byl vzděláván ve 
Vídni, Salzburku a Würzburku současně 
německými i italskými učiteli. Roku 1824, 

teprve 27letý, se stal toskánským velko-
vévodou. Jeho vláda přinesla tehdejšímu 
Toskánsku řadu užitečných zásahů. Mla-
dý velkovévoda se intenzívně věnoval 
hospodářsko-sociálnímu rozvoji země; 
odvodňování bažinatých území meliora-
cemi, stavbě železnice, péči o historické 
památky. V rakouských oblastech Itálie 
začalo však narůstat vlastenecké hnutí 
za sjednocení Itálie: risorgimento. Šířily 
se nepokoje, zatýkání a r. 1830 vypuklo 
v modenském vévodství povstání, kte-
ré bylo potlačeno rakouskou intervencí. 
Leopold II. se sice zasloužil o povznesení 
země, ale patřil k nenáviděným Habsbur-
kům, byl nepřítelem liberalizmu, italského 
národního hnutí a tím spíše revolučních 
radikálů. Přesto byl v revolučních letech 
1847-1849 okolnostmi donucen uznat 
svobodu tisku a vznik parlamentní ústa-
vy. Rakouská okupace Itálie skončila r. 
1855. S ní zmizely však také dosavadní 
sympatie k velkovévodovi. Napjatá situ-
ace vyvrcholila nuceným útěkem velko-
vévodské rodiny, doslova ze dne na den, 
27. dubna 1859. Leopold II. abdikoval ve 
prospěch syna Ferdinanda IV. a 10. září 
1859 se i s rodinou uchýlil na své ostrov-
ské panství. Pro sebe a svou rodinu získal 
pak také zámek v Brandýse na Labem. 
Jeden z prvních historiografů Ostrova, 
farář Wenzl Sommer, nazval toto období 
„požehnanou dobou v dějinách Ostrova“.

Tak jako byl r. 2015 věnován životu 
a působení Franzisky Sibylly Augusty, 
ostrovské princezny sasko-lauenbur-
ské, pozdější markraběnky bádenské, 
bude se letošní rok zabývat historic-
kým obdobím 1808-1918, tedy „dobou 
Toskánskou“. Přiblíží ji výstava na Staré 
radnici s názvem „Toskánští Habsbur-
kové a ostrovské panství 1808-1918“ 
(pro veřejnost otevřená od 21. května), 
dále odborná publikace, jež bude vydá-
na u příležitosti otevření výstavy, a před-
náška Zdeňky Čepelákové (3. března 
v 17.00 hod. v podkroví IC ostrovského 
zámku). Již dnes je k dispozici český pře-
klad německého originálu z r. 1866 od 
faráře Wenzla Sommera „Stručné ději-
ny města Ostrova“. V tomto díle vylíčil 
velmi podrobně působení velkovévody 
toskánského v Ostrově pamětník a oči-
tý svědek těchto událostí, farář Wenzl 
Sommer. Ona toskánská „požehnaná 
doba v dějinách města Ostrova“ dostane 
své místo v březnovém čísle Ostrovské-
ho měsíčníku.
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ČTENÁŘSKÉ PŘÍSPĚVKY

REAKCE NA ČLÁNEK PETRA KADLECE
Petr Pavelka, ostrováci.cz

V příspěvku uveřejněném na 16. str. OM 
s vročením „Leden 2015“, které bylo para-
doxně vydáno v posledních dnech r. 2015, 
uvádí pisatel Petr Kadlec: „…Další dobrou 
zprávou je, že starosta města dostál svému 
slibu a finančně pomohl osadě 10 Za zim-
ním stadionem. Osada obdržela dotaci ve 
výši 100 tisíc korun na rekonstrukci vodo-
vodního řadu, která pokryje dvě třetiny 
vynaložených nákladů.“

Za přispění „Kanceláře pro uvádění 
románových příběhů na pravou míru“ 
(In: Zdeněk Jirotka, Saturnin) je nezbytné 
uvedené tvrzení upřesnit: Je pravdou, že 
ZO ČSZ Ostrov obdržela dotaci ve výši 
100 000 Kč na rekonstrukci vodovodního 
řadu na uvedené osadě. Není však prav-
dou, že starosta města finančně pomohl 

uvedené osadě, neboť tato částka byla 
uvolněna rozhodnutím zastupitelstva 
města z rozpočtu města Ostrova a sám 
pan starosta na uvedený účel neposkytl 
ani jedinou korunu (dle mého povědomí). 
Současně uvedená kancelář upozorňuje 
na skutečnost, že finanční prostředky roz-
počtu města (a ostatně všech veřejných 
rozpočtů) jsou z největší části tvořeny 
odvody z daní a zastupitelské orgány jsou 
pouhými správci těchto prostředků. Tyto 
skutečnosti mějme vždy na paměti a nedo-
pouštějme se zkratky, která pokřivuje náš 
pohled na fungování státu a všech jeho 
složek (tedy pohled, který jakoby říkal, že 
finance dává konkrétní volený zástupce). 
Všímejme si současně, jak se naši volení 
zástupci k těmto finančním prostředkům 
chovají, zda je svými rozhodnutími vyna-
kládají účelně, hospodárně a s rozvahou.

REAKCE STAROSTY 
HROZNĚTÍNA

Martin Maleček, starosta Hroznětína

Dovoluji si reagovat na článek v OM nazvaný: 
Maminka slavila 99. narozeniny. Paní Marie 
Klímová se stala občankou města Hroznětín 
v polovině ledna 2015. Je mi upřímně líto, že 
jsem osobně nebyl popřát jmenované k jejím 
narozeninám, bohužel se nám záznam z mat-
riky nepřevedl do seznamu jubilantů. V době 
vánočních svátků jsem strávil příjemné chvil-
ky v Domově pokojného stáří v Hroznětíně 
s našimi seniory při vánoční besídce a upřím-
ně jim popřál hlavně pevné zdraví do roku 
2016. Věřím, že letos společně s paní Klímo-
vou oslavíme její životní jubileum v klidu 
a pohodě v rámci osobního setkání.

REAKCE ZASTUPITELE
Zdeněk Mareš, zastupitel

Reaguji tímto na článek Jaroslavy Vondráč-
kové v OM 1/2016.

Vážená paní Vondráčková, také jsem 
hlasoval pro zakoupení hotelu Myslivna, 
hlavně z důvodu historické hodnoty a mož-
ného ohrožení stavu budovy v budoucnu. 
Ve svém článku jste volila i silná slova. Nej-
sem samozřejmě bez chyb, ale pro město 
„pracuji“ více než 28 let s větším či men-
ším úspěchem ku prospěchu města a jeho 
občanů. Za své nepřístojné chování jsem se 
omluvil 9. prosince na zasedání zastupitel-
stva a omlouvám se všem znovu – ale opilý 
jsem nebyl. Na závěr si dovolím přidat jednu 
poznámku: Hodně čtu, hlavně fakta a histo-
rii, a okolo svátků jsem začal číst knihu Opilec 
a květinářka od Nikolase Wertha, ve které 
je mnoho lidí – občanů, bez jakýchkoli sou-
dů šmahem zatraceno a odsouzeno. Všem 
občanům Ostrova a okolí přeji úspěšný, zdra-
vý rok 2016.

VYJÁDŘENÍ 
REDAKCE OM

Jménem celé redakce: Irena Janečková

Vážení čtenáři, běžně otiskujeme vždy pří-
spěvek na určité téma a zároveň se snaží-
me v co nejkratším čase uveřejnit rovněž 
případnou reakci – odpověď. Ovšem 
„reakci na reakci“ či „odpověď na odpověď“ 
již ne, protože to odporuje novinářské eti-
ce (spory by se mohly protahovat doneko-
nečna a ve veřejných novinách by již 
neměly mít místo). V tomto případě jsme 
se rozhodli udělat výjimku, protože Tibor 
Hrušovský se odvolal na tiskový zákon 
46/2000 Sb., kde je mj. uvedeno: …Právo 
na odpověď (§ 10) nastává, pokud bylo 
v novinách zveřejněno sdělení, které obsa-
huje tvrzení, které se dotýká cti, důstoj-
nosti…, nebo dobré pověsti právnické oso-
by. Tato osoba má právo požadovat na 
vydavateli uveřejnění odpovědi. Ten je 
povinen odpověď uveřejnit…

Jelikož se Tibor Hrušovský cítil reak-
cí Pavla Čekana poškozen, udělali jsme 
výjimku a otiskujeme i jeho odpověď na 
reakci starosty města. Pod ní si můžete 
přečíst i vyjádření dr. Wohlmutha k tomu-
to článku.

Napříště upozorňujeme všechny 
čtenáře, že Ostrovský měsíčník nemů-
že poskytovat prostor pro déletrvající 
diskuse jednotlivců a v budoucnu jaké-
koli další, tedy opakované, diskusní 
příspěvky na jedno téma budou umís-
těny na webových stránkách měsíční-
ku (www.ostrovskymesicnik.cz), kde je 
místa neomezeně.
Děkujeme za pochopení.

ACH, TY LABUTĚ!
Čtenář J. Krejčí

Ostrovské rybníky a jejich blízké okolí se díky 
trvalé péči města o jejich přeměnu na odde-
chovou oblast staly oblíbeným cílem našich 
občanů. Děti sem láká zejména možnost 
krmení četného vodního ptactva. Díky „pro-
střenému stolu“ toto ztrácí plachost, vystu-
puje z vody, aby mu bylo blíže. To je ale spo-
jeno se zvýšeným ohrožením jeho bezpeč-
nosti. Přesto jsou divoké kachny, lysky, holubi 
díky rychlé reakci schopni uniknout případ-
nému ohrožení. Ne tak labutě. Labuťata svou 
neohrabaností na souši nemají naději ohro-
žení čelit. A dospělé se, místo útěku po napa-
dení (např. psem) byť beznadějně, brání. 
Předloni jsem našel rozdrásanou labuť. Loni 
jsem byl svědkem napadení labutě psem. Po 
výzvě, aby majitel zabránil psu v dalším úto-
ku, jsem byl maminkou, snad o sedm desítek 
let mladší než já, tak titulován, že by to snad 
nedokázal ani přiopilý chlap. Letos tam 

vyvedly tři labutí páry po pěti mladých. Dva 
z nich o ně postupně přišly. Lze se dopátrat 
příčiny tohoto smutného jevu? Třetímu páru 
zůstala až do druhé půli loňského prosince tři, 
již téměř dospělá, labuťata. A najednou opět 
jedno chybí. V současné době, zřejmě po pro-
žitém děsu, celá labutí rodinka již na břeh 
nevystupuje. Sledoval jsem čtyři rodinky 
kachňátek, po sedmi-osmi. Hřála se často na 
břehu. Ta jsou na břehu teprve bezbranná. 
Postupně jejich počty řídly, až jsem o nich 
ztratil přehled. Podaří se nám společně, 
k radosti dětí, ochránit tento náš krásný kou-
tek přírody s jeho vodním a ptačím 
společenstvím?

A douška nakonec. Oddechové a jistě 
i poučné procházky kazí zablácená místa 
chodníčků, kde mají maminky co dělat, aby 
projely kočárky. Snad u povolaných najde 
ohlas potřeba jejich zpevnění. Díky napřed.

HELP FINANCIAL s.r.o.

  Volejte obchodního zástupce

Mobil: 727 895 461

Půjčíme Vám
od 5 do 50.000,- Kč

inzerce
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ČTENÁŘSKÉ PŘÍSPĚVKY

REAKCE NA ČLÁNEK PAVLA ČEKANA (OM 1/2016)
Ing. Tibor Hrušovský, zastupitel za ODS

Vážení občané,
v reakci starosty Pavla Čekana na můj 

článek bylo uvedeno, že Ing. Miarka na pra-
covním jednání zastupitelstva řekl, že se 
mělo začít s modernizací teplárny před 10 
lety. Ihned jsem přítomným zastupitelům 
vysvětlil, proč to nebylo možné, přesto se 
to v článku Pavla Čekana objevilo. Protože 
se mě na toto ptalo několik občanů, rozho-
dl jsem se to vysvětlit všem prostřednic-
tvím OM. Základní podmínkou komplexní 
rekonstrukce teplárny bylo dokončení pro-
jektu přechodu z parního na horkovodní 
systém (dokončeno 2015). Pokud by se 
postupovalo opačně, nová moderní teplár-
na by musela být dimenzována na tehdejší 
odběr včetně ztrát, „vytápěla“ by také zem 
okolo dožívajících zastaralých předimenzo-
vaných rozvodů a po jejich rekonstrukci by 
byla předimenzovaná. Všechno ale začíná 
u finančních možností firmy a na všechny 
rekonstrukce si musela OT, a.s. postupně 
vydělat. Před 10 lety byly úplně jiné vnější 
ekonomické podmínky: mnohonásobně 
vyšší úroky, levnější uhlí, velmi se vyplatila 

výroba elektřiny, nebyla finanční podpo-
ra obnovitelných zdrojů energie, nebyly 
dotace na rekonstrukce rozvodů i kotelen 
našeho výkonu a neplatilo se za povolenky 
na emise CO2. Dlouho se také připravova-
la nová ekologická legislativa (schválená až 
2012), jež zásadně zpřísnila emisní limity. 
Pokud by teplárna byla modernizována 
před tím, než byly tyto limity známy, pak 
by je určitě nesplňovala a musela by být 
opět rekonstruována, což by znamenalo 
zmaření mnoha investic vložených do její 
rekonstrukce.

Škoda, že při přípravě poslední etapy 
projektu přechodu z páry na horkou vodu se 
nikdo nezeptal aspoň původního projektan-
ta, jaká byla zamýšlená koncepce. Mohlo být 
v centrální výměníkové stanici na teplárně 
využito technologické zařízení ze stávajících 
centrálních stanic, případně jen ze stanice 
VS18 z r. 2010. Takto muselo být plně funkč-
ní, pět let staré zařízení v zůstatkové hodno-
tě cca 5 mil. Kč, odepsáno a tento odpis se 
významně projeví na hospodářském výsled-
ku r. 2015. Pravděpodobně to bude pokryto 
rozpuštěním zbytku rezerv na opravy z doby 
mého působení v teplárně. Mohlo se také 

ušetřit mnoho miliónů Kč na technologické 
části nové VS pořízené za 14,5 mil. Kč, která 
bude po dokončení rekonstrukce teplárny r. 
2020 předimenzovaná, případně po zrušení 
parních kotlů zbytečná.

Ještě se vrátím k výběru zhotovitele 
biomasového kotle. Pan Čekan napsal, že 
nabídka (cituji) „byla jednoduše provedena 
z Třebíče, tzn. na základě informací z www 
stránek OT, a.s., google mapy apod.“. To je 
nepravdivá informace, pracovníci TTS Tře-
bíč navštívili teplárnu a už vůbec na www 
stránkách nebo googlu není dispoziční 
schéma areálu, které jsem nechal zpracovat 
a do kterého byla nová kotelna zakreslena. 
Nedovedu si představit solidního dodava-
tele, který je na základě usnesení správní 
rady vyzván k zpracování studie kotelny, 
že to učiní tzv. od stolu bez návštěvy místa 
stavby. Oficiální nabídka byla udělána podle 
podrobného projektu, jehož součástí byly 
i položkové výkazy výměr, které však správ-
ní rada nepožadovala ocenit a stačila jí jen 
celková cena stavebních a provozních sou-
borů. Stále nebylo vysvětleno, proč správní 
rada nezjišťovala důvody navýšení ceny 
a jak byl vybrán okruh poptaných firem.

OTEVŘENÝ DOPIS ING. HRUŠOVSKÉMU
RNDr. František Wohlmuth, člen správní rady

Vážený pane inženýre, v poslední době jsem 
(nejen na stránkách OM) zaznamenal Vaši 
nebývale kritickou aktivitu vůči Ostrovské 
teplárenské, a.s. Chci věřit, že se jedná výluč-
ně jen o profesní zájem ze strany bývalého 
ředitele. Nehodlám s Vámi vést polemiku 
o provozních záležitostech, technologii 
výroby tepla či postupu při rekonstrukci are-
álu teplárny, neboť jste odborník a já jen 
informovaný laik. Určitě naopak také Vy bys-
te mě na druhé straně nepoučoval o způso-
bech zakládání staveb. Byl jsem tehdy v 90. 
letech členem městské rady, která Vás 
vybrala v konkursním řízení do funkce ředi-
tele teplárny. V této pozici jste se osvědčil 
a teplárnu dovedl na vyšší úroveň a soustav-
ně modernizoval. Později jsme se spolu pra-
videlně setkávali na zasedáních dozorčí rady 
teplárny. Jsem překvapen Vaší současnou 
negativní kampaní vůči vedení teplárny, její 
správní radě i vedení města. Nechápu proto, 
proč jste se Vy sám vzdal ředitelské funkce 
v teplárně, kde jste mohl mnohem lépe 
a účinněji uplatnit své představy o řízení 
a provozu, než nyní jalovou kritikou na zase-
dáních zastupitelstva a na stránkách tohoto 
kulturně informačního časopisu.

V době, kdy jste odstoupil z ředitelské 
funkce, jste měl podporu většiny tehdejší 
dozorčí rady, včetně mne. Na otázku, proč 
tedy odstupujete, jste mi odpověděl, že 

nemáte klid na práci a dobré nervy snášet 
kritiku ze strany vedení města. Pravděpo-
dobně se mýlím, budu-li Vás podezřívat 
z toho, že hlavním motivem tehdejšího 
rozhodnutí byla nabídka odstupného 
v částce, kterou si nevydělá prodavač-
ka v supermarketu ani za deset let. Proč 
tedy dneska Vy sám nedopřáváte klid na 
práci současnému vedení teplárny? Vždyť 
v jejím čele pokračuje ve Vaší práci člo-
věk, kterého jste si sám vybral jako svého 
technického ředitele. Proč zpochybňujete 
schopnosti správní rady, ve které zasedají 
čtyři členové z tehdejší dozorčí rady, o kte-
ré jste se opíral a kteří nepodporovali úva-
hy o Vašem odvolání?

Vaše představa, že ve správní radě 
by měli sedět především odborníci je 
diskutabilní. Jejím úkolem není vytvá-
řet druhé centrum řídící a kontrolující 
provoz firmy, ale především zastupovat 
zájmy majitele, kterým je město a hlavně 
obyvatelé odebírající teplo. Na prvním 
místě je to úkol hlídat cenu tepla a nedo-
volit neodůvodněné navyšování spolu 
s úkolem nalézat úspory ve vynakláda-
ných nákladech. K vysoce odborným 
otázkám je členem rady expert, kterým je 
ředitel karlovarské teplárny. Že si správ-
ní rada nevede nejhůře, svědčí fakt, že 
již několik let se nenavyšuje cena tepla, 
jejíž neustálé navyšování by v důsledku 
vedlo k rozpadu centrálního zásobování 

teplem ve městě. Ačkoli r. 2015 byl nej-
teplejším v historii za posledních 250 let, 
teplárna hospodařila beze ztrát s malým 
ziskem. Přijatými opatřeními se podařilo 
výrazně snížit provozní náklady i původ-
ně předpokládaný rozpočet na rekon-
strukci technologie teplárny ve výši 
kolem půl miliardy korun téměř na polo-
vinu. Za této situace může OS, a.s. celou 
svoji rekonstrukci technologie zvládnout 
sama, bez pomoci cizí investice.

Opakuji, že nepochybuji o tom, že 
jste v teplárenství odborník a zde je 
každá rada drahá. Je to odvětví, kde se 
těžko plánuje a odhaduje vývoj několik 
let dopředu. Jeho ekonomika je závislá 
nejen na nepředvídatelném vývoji cen 
energií, ale také na nepředvídatelných 
a nesystémových regulacích a dotacích 
ze strany státu a EU. Máte-li podezření, 
nebo dokonce jste-li přesvědčen, že se 
v teplárně děje něco nekalého, obraťte 
se na kontrolní výbor zastupitelstva, kte-
rý má kompetence tyto záležitosti řešit. 
Máte-li ale upřímnou snahu ve věci tep-
lárny pomoci, ať dobře míněnou kritikou 
nebo radou, pak nepochybuji o tom, že 
v případě Vašeho zájmu a ochoty Vás 
správní rada na své jednání ráda přizve. 
Prosím ale, nešiřte polopravdy a nepodlo-
žené spekulace. Jste „chlap s gulama“, tak 
nebuďte jako zhrzená milenka. S úctou 
František Wohlmuth
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SPORT

BADMINTON VÍTĚZNĚ V AŠI
Jiří Mácha, předseda oddílu

Druhý den nového roku startovali hráči 
Oddílu badmintonu TJ Ostrov na silně obsa-
zeném turnaji v Aši. Povedl se jim husarský 
kousek, když z pěti disciplín nastoupili ve čty-
řech a ve všech zvítězili, včetně dalších 
medailových umístění. Nejúspěšnějšími 
z výpravy byli Fabián Šula, když vyhrál dvou-
hru a se Žemličkou i čtyřhru, dále Jana Šulová 

s výhrou rovněž ve dvouhře a s manželem 
v mixu. Uznání patří celé výpravě, zvláště pak 
medailistům, kteří přispěli svým umístěním 
k dobré prezentaci oddílu.
Výsledky do 4. místa:
Dvouhra M. 1. Fab. Šula, 3. Mojtek;
DŽ. 1. Šulová, 4. Karbulková Čtyřhra: 1. 
Fab. Šula-Žemlička, 2. Šula st.-Mojtek
Mix: 1. Šula st.-Šulová, 4. Fab. 
Šula-Müllerová

POSLEDNÍ ZÁVOD 
ROKU 2015

Petr Pavelka, Oddíl atletiky TJ MDDM Ostrov

V poslední den r. 2015 uspořádali ostro-
vští atleti již 5. ročník silvestrovského 
běhu, na kterém se spolu se všemi účast-
níky rozloučili s uplynulou sezónou. Cestu 
k nám si našlo 92 atletů všech generací 
(nejmladší účastnice se narodila r. 2009 
a nejstarší účastník r. 1953), všichni absol-
vovali cca 3,2 km v krásném prostředí 
Boreckých rybníků. V mužské kategorii 
zvítězil Pavel Procházka z AK Sokolov, 
který těsně nepokořil hranici 10 minut, 
mezi ženami si pro prvenství doběhla 
účastnice olympijských her v Londýně Iva-
na Sekyrová ze stejného oddílu. Děkuje-
me za spolupráci vedení ZŠ Májová, které 
nám poskytlo potřebné zázemí.

Ve chvíli, kdy se k vám tento článek 
dostává, je již v plném proudu halová sezó-
na a věřím, že atleti (a atletky) TJ MDDM 
Ostrov navážou na svá úspěšná vystoupe-
ní z loňského roku 2015.

VÁNOČNÍ SLONÍKŮV POHÁR
Pavla Mezzeiová, trenérka

Oddíl karate TJ MDDM Ostrov zorganizo-
val 14. prosince již druhé oddílové závody 
pro nováčky a žáky s 8. kyu (bílým pásem). 
Soutěže se zúčastnilo 45 závodníků, kteří 
bojovali v sedmi věkových kategoriích. Tělo-
cvična ZŠ J. V. Myslbeka byla přeplněna 
rodiči a kamarády, kteří s napětím sledovali 
všechny soutěžící. Pro mnohé z dětí to byly 
první závody, na kterých však předvedly 
skvělé výkony. Chtěla bych poděkovat 

všem zúčastněným i pokročilým členům 
oddílu za pomoc při hladkém průběhu akce.

Zlato: Karolína Skalošová, Aneta Le, 
Pavel Krejsa, Phan Tuan Long, Jan Doj-
čar, David Tetera, Daniel Kubiček Stříbro: 
Denisa Žižková, Natálie Hendlová, Nguen 
Long, Tomáš Fleischmann, Ondřej Kobel, 
Pavel Kuneš, Roland Grashberger Bronz: 
Alex Petráš, Nikol Jandíková, Antonín 
Rovenský, Filip Hyčka, Kryštof Mašek, 
Tomáš Dörfler, Štěpán Šnajdr (jména jsou 
řazena podle věkových kategorií).

inzerce

Foto: Archiv oddílu
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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VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA

TAJENKA KŘÍŽOVKY
Redakce OM  

Tajenka z minulého čísla zněla: PLES 
MĚSTA A DOMU KULTURY OSTROV 
S HANOU ZAGOROVOU. Z těch, kdo 
správně odpověděli, byla vylosována 
čtenářka Růžena Šneberková, která 
vyhrála dvě vstupenky na zábavný 
pořad s Miriam Kantorkovou 10. února 
v Domě kultury. Výherkyni upřímně 
blahopřejeme.

Znění tajenky křížovky zasílejte na: 
irejan@seznam.cz (nebo sefredaktor@
dk-ostrov.cz), případně doručte do IC 
Domu kultury Ostrov nejpozději do 
8. února. Ze správných odpovědí opět 
vylosujeme výherce, který získá vstupen-
ky na některou z akcí DK.

Tvorbu křížovky zajišťuje grafická spo-
lečnost Alfasoft s.r.o.

VÝTĚŽEK 
TŘÍKRÁLOVÉ 
SBÍRKY

Mgr. Tomáš Fexa, ředitel OCHO

Tříkrálová sbírka 2016 v Ostrově 
– sečtena!

Při letošní koledě byla vybrána rekordní 
suma 147 012 Kč. Naše poděkování patří 
školám, které velmi ochotně reagovaly na 
naši výzvu ke spolupráci, dále všem dob-
rovolníkům (105 koledníkům a 38 vedou-
cím koledujících skupinek), ale především 
vám, kteří jste se připojili k této lidové 
tradici, nechali se potěšit nebo překvapit 
koledníky a zároveň jste otevřeli svá srdce 
a obdarovali ty, kteří se bez vaší pomoci 
neobejdou.

MATÝSEK HLEDÁ 
DOMOV

Útulek Bety

Je to asi pětiletý malý kastrovaný kříže-
nec. Jednou už domov našel, byl však 
z rodinných důvodů vrácený do útulku. 
Matýsek je hravý a temperamentní pej-
sek, je ale třeba ho vést k poslušnosti. Je 
kontaktní a potřebuje dostatek pohybu, 
je vhodný i do bytu k aktivně založenému 
zájemci.

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chle
bře
evně

tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940
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MĚSTO OSTROV

Průzkum zájmu rodičů o umístění 2letých dětí do dětské skupiny

Následující orientační průzkum mezi rodiči malých dětí je realizován v souvislosti s předpokladem, že 
v Ostrově bude zřízena dětská skupina, tedy alternativa mateřské školy, dle zákona č. 247/2014 Sb.
o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. 

Město Ostrov uvažuje o finanční podpoře rodičům 2letých dětí, kteří by dítě ve skupině umístili a nesli 
tak zvýšenou finanční zátěž oproti standardní platbě v mateřských školách. Uvažovanou výhodou dětské 
skupiny by měla být pružnost pracovní doby či menší počet dětí ve skupině.

Výsledky tohoto průzkumu poslouží jako podkladový materiál městu Ostrov a subjektům, které projeví 
zájem dětskou skupinu v Ostrově zřídit. Jména uvedená v dotazníku budou použita pouze 
ke kontaktování rodičů ze strany města Ostrov a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
nebudou dále nikomu poskytována.

Dotazník pro rodiče

V případě, že projevíte zájem o umístění dítěte do dětské skupiny, prosíme o vyplnění následujícího 
formuláře. Vyhovující odpovědi zakroužkujte.

Jméno a příjmení rodiče

Kontakt (e-mail, tel.)

Měsíc/rok narození dítěte

1. Do jaké výše jste schopni financovat umístění dítěte ve skupině – měsíční částka:
a) do 2000 Kč
b) do 3000 Kč

c) do 5000 Kč
d) více

2. Zájem o umístění dítěte: 
a) pouze na dopoledne
b) pouze na odpoledne

c) na celý den
d) jen v určitých dnech v týdnu

3. Vyhovující ranní nástup dítěte do skupiny:
a) před 6.00 hod.
b) 6.00–7.00 hod.

c) 7.00–8.00 hod.
d) jiný – upřesněte ………………

4. Vyhovující odchod ze skupiny:
a) do 15.00 hod.
b) jiný – upřesněte ……………………………

5. Poskytování stravy pro dítě:
a) požaduji
b) nepožaduji

c) jen v určitých dnech v týdnu

Vyplněný dotazník můžete odevzdat v nejbližší mateřské škole, v infocentrech Domu kultury nebo 
v podatelně Městského úřadu Ostrov. Na obálce uveďte MěÚ Ostrov, dotazník, dětská skupina. 
Dotazníky budou přijímány do 29. února 2016, do konce otevírací doby uvedených pracovišť.
O tom, zda v Ostrově od 1. září 2016 vznikne dětská skupina, vás budeme včas informovat.
Město Ostrov vám děkuje za spolupráci.


