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INFORMACE O VYDÁNÍ

Ostrovský měsíčník vydává město Ostrov se 
sídlem Městský úřad Ostrov, Jáchymovská 1, 
363 01 Ostrov v nákladu 8700 ks měsíčně.

Měsíčník je zdarma dodáván do každé 
domácnosti v Ostrově. Žádáme čtenáře, 
kteří nedostanou měsíčník na svou adresu do 
5. dne v měsíci, aby to neprodleně oznámili 
na: mesicnik@ostrov.cz, případně písemně 
v podatelně MěÚ Ostrov v obálce označené 

„Ostrovský měsíčník“. Přitom je třeba vždy uvést 
i adresu svého bydliště.

UPOZORNĚNÍ!
Uzávěrka pro příspěvky a objednávky inzerce
do únorového čísla je 11. ledna. Příspěvky 
doručené po tomto datu budou zveřejněny 
jen ve výjimečných případech.

Příspěvky i objednávky inzerce zasílejte 
na adresu: mesicnik@ostrov.cz, případně 
doneste osobně do podatelny Městského 
úřadu Ostrov v zalepené obálce s označením 

„Ostrovský měsíčník“. Pod text příspěvku 
se vždy podepisujte celým jménem.

Maximální rozsah příspěvků do měsíčníku 
je omezen na 2200 znaků s mezerami, tj. asi 
350 slov nebo 30 řádků. Redakce si vyhrazuje 
v případě potřeby právo krátit a upravovat 
příspěvky. Redakce si vyhrazuje právo měnit 
v případě potřeby titulky (nadpisy) příspěvků.

Názory přispěvatelů se nemusejí shodovat 
se stanoviskem redakce OM.

Šéfredaktorka: Mgr. Lucie Mildorfová
Editorka: Mgr. Kateřina Telínová
Redakční rada (A ‑Z): Mgr. Lenka Bardová;
Mgr. Lada Bláhová; Eliška Failová; Zuzana 
Janecká; Vladimír Kříž; Ing. Josef Macke; Mgr. Jana 
Múčková

Grafická úprava, tisk, distribuce: 
Oddych, s. r. o., Děpoltovická 214, 
362 32 Otovice

Grafická úprava programových stránek 
Domu kultury Ostrov: Tadeáš Král

Registrační značka: MK ČR E 16035
Periodický tisk územního samosprávného celku

Webové stránky: 
www.ostrovskymesicnik.cz
www.ostrov.cz
Aktuální vydání OM v elektronické podobě je 
na těchto stránkách vždy nejpozději do 1. dne 
příslušného měsíce. Většinou je zde k dispozici již 
3 dny před jeho začátkem.

Fotografie na titulní straně: 
Letohrádek Ostrov

Vážení čtenáři,
i v novém roce vám prostřednictvím Ostrov-
ského měsíčníku budeme přinášet informace 
o dění ve městě. Úkolem měsíčníku je nejen 
informovat o blížících se kulturních akcích či 
zvát na nejrůznější volnočasové aktivity, ale 
i  seznamovat s  činností našich příspěvko-
vých organizací, tedy škol, městské knihovny 
a domu kultury, případně městských zájmo-
vých spolků. Ve spolupráci s jednotlivými od-
bory Městského úřadu Ostrov připravujeme 
informace z oblasti odpadového hospodářství, 
životního prostředí a další. Důležité informace 
jsou vždy aktuálně i na webových stránkách 
města. V předstihu tam naleznete také elek-
tronické vydání měsíčníku. I přesto že přístup 
na internet je dnes téměř v každé domácnosti, 
víme, že stále mnoho lidí dává přednost tiš-
těné formě. I v dalším roce budete mít jistotu, 
že si potřebné informace v měsíčníku přečtete. 
V této souvislosti vás prosíme o spolupráci. Po-
kud vám měsíčník nepřijde do schránky do 5. 
dne v měsíci (měl by být doručen nejpozději 
do 4. dne), napište prosím tuto informaci na 
adresu mesicnik@ostrov.cz

Město samo distribuci nezajišťuje, ale sa-
mozřejmě má zájem na tom, aby se každé 

vydání dostalo do všech schránek dle platné 
smlouvy s nakladatelem, který distribuci zajiš-
ťuje prostřednictvím externí firmy. Informace 
o nedodání OM je pro nás důležitá, a to včetně 
sdělení, zda OM nebyl doručen poprvé nebo 
jde o  dlouhodobou záležitost. Každé vaše 
oznámení přeposíláme k řešení nakladateli 
a dále s ním jednáme o zajištění uspokojivého 
řešení.

Dovolte nám poděkovat za spolupráci 
v minulém roce našim hlavním přispěvate-
lům: všem mateřským, základním a středním 
školám ve městě, základní umělecké škole, 
domu kultury, městské knihovně, měst-
skému domu dětí a  mládeže, letohrádku, 
městské policii, hasičům, sportovním oddí-
lům, církevním organizacím i městským spol-
kům. Naše poděkování patří také historičce 
umění Zdence Čepelákové, jejímž prostřed-
nictvím pravidelně nahlížíme do historie Os-
trova a okolí.

Vážení čtenáři, přejeme vám všem šťastný 
a úspěšný nový rok prožitý ve zdraví a spoko-
jenosti.

Lucie Mildorfová, šéfredaktorka OM 
a Kateřina Telínová, editorka

BUDOUCNOST TĚLOCVIČNY ZŠ MYSLBEKOVA
Základní škola Ostrov, Myslbekova 996, se 
dlouhodobě potýká s nedostatečnou kapa-
citou tělocvičny a souvisejících prostor. Veš-
keré tyto problémy by měla vyřešit pláno-
vaná přístavba nové tělocvičny. V současné 
době je v plném proudu projekční činnost, 
projektant pracuje na vydání územního 
rozhodnutí a rozpracovává dokumentaci 
ke stavebnímu povolení. „Kompletní doku-
mentace pro realizaci stavby bude hotova 
a předána, dle uzavřené smlouvy, do konce 
února 2018 včetně vydání stavebního po-

volení. Prozatím veškeré práce probíhají 
bez komplikací, dle dohodnutého harmo-
nogramu,“ uvedl Martin Kuchař z odboru 
investic Městského úřadu Ostrov s tím, že 
město následně vyhlásí veřejnou soutěž na 
zhotovitele stavby.

Zpracovatel projektové dokumentace, 
BPO spol. s  r. o., byl vybrán ve veřejné 
soutěži za nabídkovou cenu 1 236 620 Kč 
včetně DPH.

Redakce s použitím informací 
z odboru investic MěÚ Ostrov
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POSLEDNÍ NÁVŠTĚVY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA 2017
Mezi posledními příspěvkovými organiza-
cemi, kam se vypravili představitelé ostrov-
ské radnice, byla Městská knihovna Ostrov, 
Základní umělecká škola Ostrov a Dům kul-
tury Ostrov.

Při návštěvě městské knihovny její ředi-
telka Irena Leitnerová připomněla nedávno 
uskutečněnou valnou hromadu sekce Klub 
dětských knihoven SKIP (Svaz knihovníků 
a informačních pracovníků ČR).

SKIP je dobrovolnou profesní a stavov-
skou organizací, která se zajímá o  práci 
s  dětským čtenářem, o  rozvoj dětského 
čtenářství a další aktivity s  tím spojené – 
Noc s  Andersenem, soutěž Kamarádka 
knihovna, hlasování v  anketě pro malé 
čtenáře SUK  – čteme všichni ad. Valné 
hromady probíhají střídavě v  českých 
a  moravských knihovnách. Letos vůbec 
poprvé se konala v  Karlovarském kraji. 
Pro konání valné hromady v  posledním 
říjnovém dni letošního roku byla zvolena 
Městská knihovna Ostrov. V dalších dnech 
(1. – 2. listopadu) se uskutečnil celostátní 
odborný seminář pro pracovníky dětských 
oddělení knihoven „Scénické čtení a listo-
vání v knížkách – jedna z cest dětí ke knížce, 
čtenářství a do knihovny“. Lektorkou byla 
Emílie Zámečníková z Katedry výchovné 
dramatiky DAMU.

Ředitelka městské knihovny informo-
vala hosty také o novince, která se po let-
ních prázdninách v  knihově naplno roz-
běhla – zájmový klub hravých nadšenců 
deskových a společenských her.

Pracovníci knihovny vytvořili v prosto-
rách knihovny další zázemí pro žáky vyšších 
tříd ZŠ a studenty SŠ, kteří si tu mohou za-
hrát stolní fotbal, setkat se mohou se svými 
kamarády apod. Knihovna by ráda cílila i na 
tuto věkovou kategorii, která v  poslední 
době není příliš početnou návštěvnickou 
skupinou.

Irena Leitnerová návštěvu z  radnice se-
známila s největšími lákadly, na která nejen 
mladí návštěvníci slyší. Jde o komiksy, které 
knihovna nakupuje na knižních veletrzích, 
v hudebním oddělení se registrovaní čtenáři 
vrací k půjčování vinylových desek. Oblíbená 
je služba E-BOOKS – půjčování elektronic-
kých knih.

Ředitelka knihovny přiblížila také systém 
donáškové služby pro seniory z domu s pe-
čovatelskou službou na Hlavní ulici.

Pro příští rok knihovna chystá své tradiční 
akce – Knihovnický tábor, Loučení s prázdni-
nami a další. Knihovnický tábor se uskuteční 
v červenci a srpnu 2018, ve dvou turnusech. 
Kapacita jednoho turnusu bude max. 20 
dětí, žáků 1. – 4. tříd ZŠ. Pro děti bude při-
praven celodenní program, při kterém se se-
známí s knihovnou, s prací knihovnic, naučí 
se zacházet s on-line katalogem knihovny; 
část náplně tábora bude tvořit četba, rozbor 
textu, hry, soutěže, tvoření různého druhu. 
Loučení s prázdninami probíhá již 6. rokem, 
vždy poslední pátek v srpnu. Děti v rámci 
programu prochází pohádková stanovi-
ště, kde plní úkoly s pomocí pohádkových 
postav. Program 31. srpna 2018 by měl být 
obohacen o koncerty a divadelní předsta-
vení pro děti.
Návštěva ZUŠ
První část návštěvy Základní umělecké školy 
Ostrov začala v kanceláři ředitelky Ireny Ko-

nývkové diskusí nad preferováním oborů 
ZUŠ. Zájem o jednotlivé umělecké obory je 
skutečně velký – do hudebního boru je za-
psáno 360 žáků, do výtvarného 180, do dra-
matického 137 a do tanečního 101.

Pokud jde o  zájem o  hudební nástroje, 
nejvíce žáků je zapsáno na hru na zobcovou 
flétnu (68), na klávesy (40), na housle (33) 
a na bicí nástroje (27). Na klasickou kytaru 
se učí hrát 20 žáků, na elektrickou 7 a na ba-
sovou 4.

Tématem další diskuze bylo vzdělávání 
seniorů. V roce 2015 se ředitelka ZUŠ do-
mluvila s představiteli města Ostrov na nové 
formě vzdělávání – vzdělávání seniorů od 
60 let v oboru hudebním, literárně drama-
tickém, výtvarném, tanečním. Výuka za-
počala v září 2016, a to v oboru hudebním, 
výtvarném a  tanečním; probíhá jednou 
týdně v dopoledních hodinách, v hudebním 
oboru individuálně jednu vyučovací hodinu, 
v ostatních oborech při minimálním počtu 
5 studentů 2 – 3 vyučovací hodiny. Náplň vý-
uky si učitel domlouvá se svými žáky, stejně 
jako ve Studiu pro dospělé. Školné je spíše 
symbolické – 100 Kč za roční studium s tím, 
že město Ostrov tuto výuku seniorů dotuje. 
Studenti výtvarného oboru si ale přinášejí 
vlastní materiál, nebo na jeho pořízení při-
spívají. Výše příspěvku vždy závisí na zvolené 
výtvarné technice.

V rámci návštěvy ZUŠ si hosté z radnice 
prohlédli některé učebny přímo v době vý-
uky. Starosta Josef Železný si na chvíli vyzkou-
šel roli žáka, když se v hudební nauce posa-
dil k počítači. Dále všichni navštívili třídu při 
výuce hry na klasickou kytaru, saxofon a bicí. 
Velký úspěch sklidila dvojice učitel a žák, hra-
jící na klavír skladbu pro čtyři ruce.

Ředitelka ZUŠ poukázala na specifika jed-
notlivých učeben určených pro umělecké 
obory. Hovořila o prostorových podmínkách 
a  současných možnostech pro tanečníky 
a dramatiky a zdůraznila jejich potřebu zkou-
šet ve velkých sálech. Tématem rozhovoru 
byly také návrhy umělecké rady na pořízení 
nových věcí příští rok, jde například o klávesy, 
marimbu či trubku pro hudební obor.
Návštěva DK
Poslední letošní navštívenou příspěvkovou 
organizací byl Dům kultury Ostrov, kde 
hosty z radnice provázel nový ředitel Miro-
slav Očenášek. Během setkání nastínil svoji 
představu dalšího fungování kulturní insti-
tuce a také nápady, které by rád realizoval. 
Ředitel připomněl, že k realizaci kvalitní čin-
nosti DK je potřebný dostatek finančních 
prostředků.

Mgr. Lucie Mildorfová, 
vedoucí odboru kancelář starosty

RESCOM s.r.o. – Klínovecká 998, Ostrov – Tel.: 773 690 222 – E-mail: info@rescom.cz – www.rescom.cz

PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE 
MĚŘICÍ A REGULAČNÍ TECHNIKA 

www.rescom.cz

inzerce
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NAVRHNĚTE OSOBNOST NA OCENĚNÍ 
OBČAN MĚSTA ROKU 2017
Vážení občané Ostrova,

stejně jako každý rok, i  letos si vás do-
volujeme oslovit s  výzvou ke spolupráci 
při hledání význačné osobnosti, která 
v  uplynulém roce vykonala mimořádně 
významný čin, dosáhla úspěchů v oblasti 
vědy, kultury, sportu, vynikla při organi-
zování společenských aktivit ve městě, ne-
zištně se angažovala v sociálních službách 

– výraznou měrou přispěla k rozvoji města 
Ostrova a ke zvýšení kvality života našich 
občanů. Ocenění „Občan města roku“ se 
uděluje také za celoživotní zásluhy a rovněž 
může být uděleno in memoriam.

Znáte-li někoho ve svém okolí (Ost-
rov včetně městských částí), kdo si podle 
vás zaslouží toto ocenění, podejte pro-
sím písemný návrh nejpozději do středy 
28. února 2018.

Návrh je možné doručit osobně do poda-
telny Městského úřadu Ostrov nebo poslat 
e-mailem na adresu: zzelezna@ostrov.cz

Do návrhu uveďte jméno, případně 
i kontakt na navrhovanou osobnost a při-
pojte stručné zdůvodnění, proč je z vašeho 
pohledu právě tato osobnost vhodnou 
kandidátkou / vhodným kandidátem na 
čestné ocenění Občan roku 2017. K návrhu 
připojte své jméno a kontaktní údaje (tele-
fon, e-mail).

Doručené návrhy bude projednávat 
Rada města Ostrov a následně Zastupitel-
stvo města Ostrov, bližší termíny budou 
uveřejněny v únorovém OM.

Od roku 1997 bylo ocenění Občan roku 
uděleno těmto osobnostem
1997 Mgr. Zdenka Čepeláková, 
 Dagmar Čurdová, Mgr. Ivan Matouš
1998   Jana Růžičková, 
 Mgr. Irena Konývková
1999   Božena Poledníčková, 
 Miroslav Kitzberger, 
 Vladimír Novotný in memoriam
2000 Ing. Jan Zborník
2001 PhDr. Jaroslav Fiala
2002 Lidmila Hanzlová
 František Kůs
2003 Helena Valová, Stanislav Sojka
2004 Eva Pluhařová 
 RNDr. Vladimír Vít
2005 Radim Rulík
2006 ocenění nebylo uděleno
2007 MUDr. Marie Petrášová 
 Walburga Mikešová
2008 Vojtěch Písačka, Mgr. Jiří Navara
2009 František Jankovský
2010 Jan Mareš, Jiří Šmíd 
 Libuše Půdová
2011 ocenění nebylo uděleno
2012 Eva Žiláková
2013 Vladimír Pražma
2014  Josef Horák in memoriam
2015  Mikuláš Kriška, Vlastislav Mareš
2016 Zdeňka Janischová
Děkujeme vám za spolupráci a projevený 
zájem.

Zuzana Železná, 
odbor kancelář starosty MěÚ Ostrov

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ prezentuje
Sociální služby v rámci Komunitního plánování sociálních služeb

RANÁ PÉČE KUK
Raná péče je terénní sociální služba posky-
tovaná rodičům pro dítě, a to od narození 
do 7 let, které má zdravotní postižení nebo 
je jeho vývoj ohrožen v důsledku nepřízni-
vého zdravotního stavu.

Raná péče Kuk je zaměřená na rodiny 
s dětmi se zrakovým a kombinovaným po-
stižením. Poradci rané péče jezdí po celém 
území Karlovarského a  Plzeňského kraje 
a pomáhají rodinám, aby se dokázaly co 
nejlépe vypořádat se svou těžkou situací. 
Služba je zaměřená na podporu rodiny 
a podporu vývoje dítěte. Poradci nabízí od-
borné rady, informace, kontakty na odbor-
níky a instruktáž, jak mají rodiče s dítětem 
správně pracovat. Zároveň jim zapůjčují 
pomůcky vhodné pro rozvoj schopností 
a dovedností dítěte. Služba umožňuje dí-

těti zůstat doma v  jeho přirozeném pro-
středí a pro rodinu je bezplatná. Cílem je 
umožnit rodinám s dítětem se zdravotním 
postižením, aby mohly žít co nejběžnějším 
způsobem života.

Raná péče Kuk, z. ú.
Tomanova 5, 301 00 Plzeň

tel: 377 420 035/724 400 815
e-mail: plzen@ranapece.eu

www.ranapecekuk.eu

INFORMACE O VOLEB‑
NÍCH MÍSTNOSTECH
V souladu s ustanovením § 14 odst. l, písm. 
d) zákona č. 275/2012 Sb., o  volbě pre-
zidenta republiky a  o  změně některých 
zákonů, je pro město Ostrov, pro volby 
prezidenta republiky, konané ve dnech 
12.–13. 01. 2018 (2. kolo: 26. – 27. 01. 2018) 
stanoveno 14 volebních okrsků.

Volební místnosti pro jednotlivé volební 
okrsky jsou umístěny v těchto budovách:

1. volební okrsek – Městský úřad, 
Jáchymovská ul., čp. 1

2. volební okrsek – Gymnázium, 
Studentská ul., čp. 1205

3. volební okrsek – Gymnázium, 
Studentská ul., čp. 1205

4. volební okrsek – Základní škola, 
Masarykova ul. čp. 1289

5. volební okrsek – Základní škola, 
Masarykova ul. čp. 1289

6. volební okrsek – Dům kultury, Mírové 
nám., čp. 733

7. volební okrsek – Základní škola 
J. V. Myslbeka, Myslbekova ul., čp. 996

8. volební okrsek – Základní škola 
J. V. Myslbeka, Myslbekova ul., čp. 996

9. volební okrsek – Dům s pečovatelskou 
službou, Hlavní tř., čp. 1365

10. volební okrsek – Základní škola, 
Májová ul., čp. 997

11. volební okrsek – Dům kultury, Mírové 
nám., čp. 733

12. volební okrsek – Základní škola, 
Májová ul., čp. 997

13. volební okrsek – Základní umělecká 
škola, Masarykova ul. čp. 717

14. volební okrsek – Základní škola, 
Májová ul., čp. 997

 MODRÁ PYRAMIDA 
Klínovecká 998, Ostrov Klínovecká 998, Ostrov 

• SPOŘENÍ 

• ÚVĚRY 

• POJIŠTĚNÍ 

Bc. Diana Nehasilová 
Tel: 777 735 316 

Veronika Jedličková 
Tel: 792 331 560 

inzerce
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ZÁZNAMY MĚSTSKÉ POLICIE
4.  11. v  17:47 přijala hlídka MP Ost-

rov od IZS SMS zprávu o požáru vozidla 
na silnici č. 13 směr Karlovy Vary, před 
odbočkou na Hájek. Hlídka ihned vyjela 
směrem na Karlovy Vary, kde si cca pět set 
metrů před sjezdem na Hájek povšimla 
plamenů u  krajnice. Strážníci okamžitě 
vystoupili z vozidla a zjistili, že se jedná 
o  hořící matraci, kterou posléze hlídka 
uhasila práškovým hasicím přístrojem. Na 
místo se po chvíli dostavila i hlídka PČR 
a  JSDH Ostrov která matraci dohasila. 
Poté hlídka MP společně s hlídkou PČR 
provedla kontrolu až po sjezd na Bor. Ne-
bylo zjištěno žádné hořící vozidlo.

4. 11. v 19:20 byl hlídkou MP Ostrov 
přijat telefonát od oznamovatele, který 
sdělil, že ho slovně napadá nějaký muž 
v  ulici Jungmannova. V  době příjezdu 

strážníků se na místě nacházely dvě osoby. 
Oznamovatel hlídce vysvětloval, že si šel 
zaběhat a poté, když vyběhl zpoza rohu 
jednoho z domů, tak vběhl do cesty muži, 
který se lekl a chytil ho za obličej. Poté se 
oba začali slovně napadat a  tak zavolal 
hlídku MP Ostrov. Za přítomnosti hlídky 
se ukázalo, že se jedná pouze o nedorozu-
mění a oba se navzájem omluvili a z místa 
odešli.

5. 11. v 14:45 přijala hlídka oznámení 
od správce ubytovny s tím, že při vyklízení 
sušárny nalezl několik injekčních stříka-
ček. Hlídka MP Ostrov na místě nalezla 
3 ks injekčních stříkaček, které uložila do 
boxu tomu určenému.

6.  11. v  22:37 byla strážníky přijata 
žádost o pomoc od ženy se zvednutím 
jejího invalidního manžela, který doma 

upadl. Hlídka MP žádosti vyhověla a po 
příjezdu na místo muže zvedla na nohy 
a pomohla mu zpět do postele.

13.  11. se v  Ostrově konala preven-
tivně bezpečnostní akce s názvem „Buď 
vidět a  přežij“ se zaměřením na rozdá-
vání reflexních pásků chodcům. Hlídka 
v katastru města rozdala na čtyři desítky 
pásků a  informačních brožur starším 
osobám a dětem.

15. 11. bylo hlídkou MP přijato ozná-
mení formou SMS od JSDH Ostrov o po-
žáru rozvodové skříně na domě v  ul. 
Kollárova. Na místě bylo zjištěno, že 
z rozvodové skříně u panelového domu 
vycházejí plameny, a  proto hlídka MP 
společně s PČR Ostrov provedla evaku-
aci panelového domu. Na místě zasaho-
valy 3 jednotky Hasičů. Na místě bylo vše 
uhašeno a k panelovému domu byla při-
volána firma ČEZ.

21. 11. byla přijata žádost o asistenci 
od PČR ohledně agresivního pacienta ve 
2. patře na oddělení JIP. Hlídka MP žá-
dosti vyhověla. Na místě byl již pacient 
zklidněný léky, avšak stále byl vzpurný, 
a proto hlídka MP společně s PČR asis-
tovala lékařům na místě při výplachu ža-
ludku pacienta.

Ladislav Martínek, MP Ostrov
tel. 353 615 880, 777 766 074 

e-mail: straznik@ostrov.cz

DALŠÍ ÚSPĚŠNÝ START NOVÉHO 
PODNIKÁNÍ V KRAJI
I  přestože pochází z  Ukrajiny, dokázala 
Olena Ukalska úspěšně rozjet své pod-
nikání v  Karlovarském kraji, konkrétně 
v Chebu a jeho okolí. Nabízí zde v salonu 
TOUCH pedikérské a  manikérské služby. 
Oproti konkurenci je také schopná za 
svými klienty dojet i domů. Díky programu 
Krajské hospodářské komory Karlovar-
ského kraje „Rozjeď byznys“ získala Olena 
podporu pro mladé začínající podnika-
tele. Zúčastnila se kurzu Základy podni-
kání a také se jí po celou dobu příprav je-
jího podnikání věnovala mentorka. „Jsem 
nyní velmi šťastná, žiju svůj sen, podnikání 
se mi rozjíždí a přibývají spokojení klienti 
a klientky!“ říká Olena. Poradenství pro za-
čínající mladé podnikatele nabízí Krajská 
hospodářská komora Karlovarského kraje 
díky projektu Nestůj a pojď II., který je re-
alizován Karlovarským krajem a partnery 
a je financován z prostředků Evropské unie. 

„Paní Olena není jediným úspěšným pod-
nikatelem tohoto programu,“ říká Lenka 
Mansfeldová Bílková, odborná poradkyně 
programu a dodává: „Mladí lidé, kteří chtějí 
podnikat, se na nás mohou s důvěrou obrá-
tit, rádi jim pomůžeme.“

RNDr. Věra Effenberger, 
projektová manažerka Krajská hospodářská 

komora Karlovarského kraje
www.khkkk.cz

NA MĚSTSKÉM ÚŘADU 
UŽ ZAPLATÍTE KARTOU
Město Ostrov nabízí možnost úhrady 
poplatků na MěÚ prostřednictvím 
platebních karet.
Od poloviny listopadu 2017 jsou vám 
k dispozici dva platební terminály 
v objektu Městského úřadu Ostrov:
budova A  – pokladna MěÚ / přízemí 
(u občanských průkazů)
budova B – pokladna MěÚ / 1. poschodí 
(odbor finanční)
Jeden platební terminál město pořídilo 
také pro Městskou policii Ostrov.
Příjem bezhotovostní platby je možný 
i bezkontaktně – soupis akceptovaných 
platebních karet je k dispozici vždy 
u každého terminálu.
(Terminály jsou napojeny na bankovní 
služby, samozřejmě tedy nejsou 
funkční v krizových situacích, kdy dojde 
k výpadku internetu.)
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LISTOPAD NA LINCE 150
V listopadu jsme zasahovali u 19 událostí, 
z toho bylo 9 dopravních nehod, 5 planých 
poplachů, 2 požáry a 1 únik látek, technická 
pomoc a také prověřovací cvičení. Šest do-
pravních nehod, u kterých jsme zasahovali 
společně s jednotkou HZS KV, se stalo na 
silnici č. 13/I mezi Karlovými Vary a Stráží 
nad Ohří, kde došlo k  úniku provozních 
náplní vozidel a ke zranění několika osob. 
K dalším nehodám došlo na silnici D6 směr 
Karlovy Vary – Praha a na silnici mezi Vojko-
vicemi a Velichovem a také v Bystřici. K po-
žáru ohlášenému signalizací EPS jsme vyjeli 
společně s  jednotkou HZS KV do společ-
nosti vyrábějící okna a dveře na průmyslové 
zóně v Ostrově, do obchodního domu na 
Obchodní ulici 2x, dále do obytného domu 
v Severní ulici a v Karlových Varech, Libu-
šině ulici, v rezidenci Královská vyhlídka – 
všechny tyto poplachy byly naštěstí plané. 
K požáru vozidla na silnici č. 13/I u Ostrova 
jsme byli vysláni s jednotkou HZS KV, na 
místě bylo zjištěno, že vozidlo se v dané 
lokalitě nenachází, ale na místě zůstal kus 

hořící (pravděpodobně) izolace motoro-
vého prostoru nebo kus matrace. Požár 
elektroinstalace v Kollárově ulici jsme likvi-
dovali společně s jednotkou HZS KV. Došlo 
zde zřejmě ke zkratu kabelů a následnému 
požáru v rozvaděči. Společně s jednotkou 
SDH Merklín jsme likvidovali uniklou naftu 
na komunikaci, kde došlo pravděpodobně 
technickou závadou na vozidle k  úniku 
pohonných hmot. Na žádost PČR Ost-
rov, z důvodu podezření na úmrtí, jsme na 
Hlavní třídě v Ostrově otevřeli byt. Úmrtí 
se naštěstí nepotvrdilo, starší žena ležela na 
zemi vedle postele a nemohla se pohnout, 
tedy ani přivolat lékaře, vše naštěstí dobře 
dopadlo. Dále jsme byli společně s jednot-
kou HZS KV vysláni do areálu věznice ve 
Vykmanově, kde došlo k požáru objektu 
ubykací. Provedeným průzkumem na místě 
události bylo zjištěno, že se jedná o prově-
řovací cvičení, které má za úkol prověřit 
spolupráci jednotek IZS a Vězeňské služby 
při takovýchto mimořádných událostech.

Za JSDH Ostrov Milan Kuna

DOBROVOLNÍ HASIČI ROKU 2017 JSOU 
TAKÉ Z OSTROVA
V sobotu 25.  listopadu 2017 bylo ve dvo-
raně Rektorátu Vysokého učení technic-
kého Brno v rámci VII. ročníku ankety Dob-
rovolní hasiči roku oceněno celkem 25 jed-
notek SDH obcí a 25 sborů dobrovolných 
hasičů obcí. Ostrovští hasiči slavili velký 
úspěch – v kategorii Sbor dobrovolných 
hasičů, v oblasti jih–západ Čech, obsadili 
první místo. Sbor dobrovolných hasičů Os-
trov byl do ankety nominován na základě 
pořádání nadační akce s názvem „Společně 
k cíli – benefiční štafetový běh “, která pro-
běhla 27. května 2017. Výtěžek z této akce 
ve výši 72 075 Kč byl předán zástupkyním 
Nadačního fondu Šance onkoláčkům.

Za vítězství ostrovští hasiči obdrželi skle-
něnou zásahovou helmu, finanční ocenění 
ve výši 80 000 korun na podporu své další 
činnosti a další velmi cenné věcné dary.

Skleněnou zásahovou helmu, která je 
symbolem ankety a prestižním oceněním 

pocházejícím z  českých skláren, obdrželi 
všichni finalisté na prvních místech v jed-
notlivých kategoriích, dále na podporu 
své další činnosti převzali finanční a věcné 
dary v celkové hodnotě přes 2 400 000 Kč. 
V rámci večera v premiéře zazněla píseň Ví-
tězství a žár, kterou patronka ankety Ilona 
Csáková věnovala všem přítomným hasi-
čům a záchranářům. Záznam slavnostního 
galavečera vysílala ČT 9. prosince.

Blahopřejeme našim hasičům a  děku-
jeme za příkladnou práci, dostatek vůle 
a odpovědnosti při pořádání různých na-
dačních, preventivních a  společenských 
akcí.

Ladislav Jurek, odbor kancelář 
starosty MěÚ Ostrov

O KOTLÍKOVÉ 
DOTACE JE JEŠTĚ 
MOŽNÉ ŽÁDAT

Krajský úřad Karlovarského kraje stále při-
jímá žádosti o dotaci na na pořízení eko-
logického zdroje vytápění v rámci projektu 
kotlíkové dotace II.

Jak uvedl vedoucí oddělení grantových 
schémat KÚKK Michal Mottl, bylo již za-
registrováno 470 žádostí v přibližném ob-
jemu 48.410.000 Kč, z  toho 320 žádostí 
již bylo vyhodnoceno jako způsobilých 
k financování a  s  žadateli jsou uzavírány 
smlouvy k realizaci výměny zdroje vytápění.

„V dotačním programu stále zbývá k roz-
dělení cca 14, 7 mil. Kč, což vystačí ještě pro 
cca dalších 150 žadatelů. Další občané v ce-
lém kraji tedy mají šanci vyměnit neekolo-
gický kotel na pevná paliva s ručním přiklá-
dáním za nový ekologický zdroj vytápění. 
Současná výzva k  předkládání žádostí 
o kotlíkovou dotaci je průběžná a žádosti 
lze předkládat až do 29. 3. 2019. Doporu-
čujeme však občanům s podáním žádosti 
neotálet, neboť v průběhu zimních měsíců 
lze žádost zpracovat a po ukončení topné 
sezony bude mít žadatel dostatečný ča-
sový prostor pro samotnou výměnu kotle. 
Veškeré informace o  kotlíkových dota-
cích lze získat na internetových stránkách 
projektu http://kotliky.kr-karlovarsky.cz/ 
nebo přímo u pracovníků oddělení gran-
tových schémat krajského úřadu,“ doplnil 
Michal Mottl.

Krajský úřad také nabízí uspořádání 
semináře ke kotlíkovým dotacím přímo 
v Ostrově, a to za předpokladu, že předem 
bude znám zájem alespoň deseti občanů 
o  takovýto seminář. Obsahem semináře 
jsou podrobné informace od zkušených 
pracovníků z oboru dotací a také návod po-
stupu při samotném žádání o dotaci. První 
zájemci se podobného semináře v Ostrově 
zúčastnili již v minulém roce.

V  případě zájmu o  seminář zanechte 
svůj kontakt na podatelně MěÚ Ostrov, Já-
chymovská 1. O tom, zda se seminář v Ost-
rově opět uskuteční, vás budeme informovat.

red
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NOVÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 
PRO OSTROVSKÉ HASIČE
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Os-
trov byla za podpory Karlovarského kraje 
dovybavena osobními ochrannými pro-
středky. Pořízeny byly nové zásahové kom-
plety FireHorse plus FR3. Tento ochranný 
dvoudílný oděv (kabát/kalhoty) s nápisem 
HASIČI je určen především pro likvidaci 
požárů a pro zásahy i v těch nejsložitějších 
podmínkách. Ochranný oděv je rezistentní 
proti žáru, teplu i  plamenům, je stáloba-
revný, mechanicky odolný a současně do-
konale prodyšný, mimořádně komfortní. 
Karlovarský kraj na modernizaci a obnovu 
vybavení hasičů v  Ostrově letos přispěl 
částkou 25 600 korun. Město Ostrov je ur-
čitě rádo za každou finanční pomoc, která 
je mu poskytnuta při zajišťování požární 
ochrany.

Josef Černý, velitel JSDH Ostrov

Stáže s Cestou pro mladé – pro studenty i firmy
Cesta pro mladé propojuje formou stáží 
firmy, podnikatele a organizace z ČR se 
studenty. „Z praxe realizované přímo ve 
firmách těží obě dvě strany. Firmy mají 
šanci získat potenciálního kolegu. Pro 
studenty jsou velkým přínosem nabyté 
zkušenosti a praxe v oboru, který studují. 
Navíc přibližně polovina firem nabídne 
studentům po skončení stáže další spo-
lupráci,“ říká manažerka projektu Cesta 
pro mladé Martina Vlasáková.

Na stáž mohou nastoupit studenti po-
sledních ročníků prezenčního studia SŠ, 
VOŠ, VŠ nebo jednoletých jazykových 
škol. V nabídce jsou stáže na různých po-
zicích po celé České republice. Studenty 
po celou dobu stáže provází mentor. 
Podle Ivany Kopecké, majitelky cestovní 
agentury, je při výběru kandidáta nejdů-
ležitější soulad mezi mentorem a stážis-
tou: „Na potenciálního zaměstnance i na 
stážistu mám v podstatě stejné nároky. 
Hlavní pro mě je, abychom si rozuměli,“ 
míní. Proto se vždy před samotným za-
čátkem stáže koná pohovor, při kterém si 
obě strany vyzkouší, jestli jim spolupráce 
bude vyhovovat. Role mentora je skvělou 
zkušeností i pro samotné pracovníky. Ve 
svém oboru jsou sice profesionálové, ale 
předat studentům srozumitelně a  pou-
tavě své znalosti je pro mnohé výzvou. 
Protože se během stáže mentor věnuje 
nejen své práci, ale i stážistovi, dostávají 
firmy finanční kompenzaci nákladů sou-
visejících s realizací stáže. Její výše se liší 

podle typu pozice, kterou firma posky-
tuje. Dosud jsme firmám za jednu stáž 
vyplatili v průměru 39 500Kč.

Během praxe si studenti vyzkouší 
všechny činnosti, které mentor ve firmě 
běžně řeší. Cílem je, aby poznali, jak 
firma reálně funguje. Před vstupem do 
profesního života mohou studenti získat 
potřebné zkušenosti a  praxi, případně 
rovnou nabídku pracovního poměru. 

„Pokud uvidím, že je student tím správ-
ným člověkem na správném místě, tak si 
ho nechám pro budoucí spolupráci,“ vy-
světluje mentorka Lenka Vožehová, pro-
fesí projektantka.

Za deset měsíců fungování projektu se 
zaregistrovalo téměř 4000 studentů. Nej-
větší přínos vidí studenti v tom, že poznají, 
jak to v reálné firmě chodí. „Ohromně mě 
překvapil pozitivní a velice přátelský pří-
stup jak mentora samotného, tak jeho dal-
ších spolupracovníků z firmy. Díky tomu 
jsem se prakticky od začátku stáže cítil 
jako skutečný člen týmu, a ne jako prak-
tikant stojící mimo,“ soudí student žurna-
listiky Šimon Pilek, který absolvoval stáž 
na pozici redaktor-novinář. Studenti si 
také cení toho, že mohou v průběhu stáže 
zdarma absolvovat kurz měkkých kompe-
tencí a probrat svou kariéru při individuál-
ním poradenství s odborníkem. „Dozvěděl 
jsem se, jak upravit životopis i motivační 
dopis, dokonce jsem si založil i LinkedIn,“ 
potvrzuje Dominik Bezděk, stážista na po-
zici specialista marketingu.

Ve spojení s Cestou pro mladé
Firmy i studenti se mohou zapojit do pro-
jektu Cesta pro mladé bezplatně. Stačí 
se online zaregistrovat na www.cesta-
promlade.cz, kde je zveřejněna kompletní 
nabídka stáží. Každá stáž má svého kon-
zultanta, který je ve spojení se studentem 
a firmou a je jim plně k dispozici. V případě 
dotazů nebo nejasností mohou studenti 
i firmy také zavolat na infolinku nebo na-
psat na WhatsApp či infomail. Cesta pro 
mladé je i na Facebooku, YouTube a Insta-
gramu.

Projekt Cesta pro mladé realizuje 
Fond dalšího vzdělávání, příspěvková or-
ganizace Ministerstva práce a sociálních 
věcí. Je financován z ESF prostřednictvím 
Operačního programu Zaměstnanost 
a ze státního rozpočtu ČR.

INZERCE

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chle
bře
evně

tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940
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ZŠ MÁJOVÁ OSTROV
Pojďme se společně ohlédnout…
LONDÝN
Žáci 6. – 9. tříd se v posledních listopadových 
dnech vydali na návštěvu ke královně Alžbětě, 
ne přímo do Buckinghamského paláce, to 
možná příště, ale do hlavního města Velké Bri-
tánie – Londýna. Naše 18hodinová cesta au-
tobusem byla zdlouhavá, ale stála za to. V Lon-
dýně jsme strávili pět dní. Žáci bydleli v brit-
ských rodinách. Dopoledne navštěvovali jazy-
kovou školu, kde probíhala výuka angličtiny. 
Každý žák na závěr obdržel cenný certifikát, 
který vypovídá o jeho jazykových znalostech. 
V odpoledních hodinách jsme se seznamo-
vali se známými i méně turisticky atraktivními 
pamětihodnostmi Londýna. Po celou dobu 
pobytu nás doprovázela průvodkyně, která 
báječně a zasvěceně vyprávěla o londýnských 
zajímavostech. Podívali jsme se i na zámek 
Windsor, vzdálený od Londýna asi dvě hodiny. 
Tam jsme měli možnost ochutnat „cream tea“. 
Náš výlet byl velice pestrý, pluli jsme lodí po 
Temži k nultému poledníku, projeli se londýn-
ským metrem i vlakem. Viděli jsme známé 
parky, zahrady, musea, galerie, náměstí, paláce, 
katedrály, věže a přesto si odvážíme největší 
zážitek z říše přírody. Velké, šedé, téměř ocho-
čené veverky, které Vám v Hyde parku budou 
zobat z ruky, jsou nadstavbou, kterou nám 
Londýn umožnil zažít.

FLORBAL
V  prosinci nastoupily dívky z  prvního 
stupně do velkého florbalového turnaje 
ČEPS Cupu. Turnaje se zúčastnilo 18 týmů 
základních škol našeho okresu. Ze skupiny 
do osmifinále odcházela děvčata z 1. místa. 
Osmifinále děvčata zvládla skvělou výhrou 
nad Merklínem. Ve čtvrtfinále naše radost 
pokračovala a děvčata bojovala proti novo-
rolským vlčicím, zápas byl ukončen za stavu 
1:1 a tak došlo na nájezdy, které nám bohu-
žel nepřály. Děvčata se dostala do finále, kde 
bojovala se ZŠ Masarykova o 3. – 4.místo. 
Dívky si odvezly krásné čtvrté místo a po-
stup do krajského finále. I chlapci z prvního 
stupně se účastnili okresního kola v Karlo-
vých Varech. Ve sportovní hale v Tuhnicích 
se sešlo 22 družstev. Po urputných bojích 
skončili naši chlapci na nádherném čtvr-
tém místě a to znamenalo i postup do kraj-
ského kola, které se odehraje v závěru ledna. 
Moc děkujeme florbalistům i florbalistkám 
za skvělou reprezentaci!
STAŇ SE DIPLOMATEM
Využili jsme šance účastnit se velmi zajímavé 
akce přímo v  zastupitelském sále v  sídle 
města Ostrov na ostrovském zámku. V rámci 
jednodenního projektu tu žáci simulovali 
jednání Rady bezpečnosti OSN a snažili se 

vyřešit konflikt v Sýrii. Projekt byl určen pro 
žáky 8. a  9. ročníků základních škol a  od-
povídajících tříd víceletých gymnázií. Žáci 
obdrželi veškeré podklady pro jednání, byl 
jim přidělen jeden ze zastupovaných států 
v RB OSN a jeho stanovisko v projednávané 
otázce. Program byl rozdělen na dopolední 
část, ve které se žáci dozvěděli základní te-
oretické informace o  mezinárodním dění, 
OSN, Radě bezpečnosti a projednávané pro-
blematice – válce v Sýrii. Po obědě se pustili 
do vyjednávání. I přes počáteční ostych se 
jednání malých diplomatů rozjela naplno, 
všichni se vžili do svých rolí a pevně obha-
jovali svá stanoviska. Obě rady bezpečnosti 
dospěly k přijetí rezoluce, což znamená, že 
se jejich členové dohodli na společném sta-
novisku. V závěru všichni účastníci získali 
certifikát. Pochvalu zaslouží nejen všichni 
organizátoři akce, ale také naši žáci v čele 
s Lucií Frankovičovou, která byla vyhlášena 
nejlepší účastnicí regionální simulace v Ost-
rově. V konkurenci žáků ze tří různých gym-
názií z kraje obstála skvěle a toto ocenění je 
pro nás o to potěšující. Jsme na ni velmi pyšní 
a ze srdce jí gratulujeme!

Všem přejeme v novém roce 2018 hlavně 
pevné zdraví.

Mgr. Michaela Budaiová, ZŠ Májová Ostrov

GYMNÁZIUM OSTROV ZVE NA DEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Zveme všechny zájemce o  studium, sou-
časné i bývalé studenty gymnázia, rodiče 
studentů a širokou veřejnost na Den ote-
vřených dveří, který proběhne v  sobotu 
13. ledna od 9.00 do 13. 00.

Budete si moci prohlédnout učebny, 
jejich vybavení, vyzkoušet si nejrůznější 
přístroje a  učební pomůcky a  naši pe-
dagogové vás rádi seznámí s výukou na 
gymnáziu. Součástí programu bude také 
prezentace s  informacemi o přijímacím 
řízení. Pro školní rok 2018/2019 oteví-
ráme 2 třídy osmiletého studia a 1 třídu 
čtyřletého studia. Všichni uchazeči absol-
vují jednotné testy z českého jazyka a lite-
ratury a matematiky.

Stejně jako v loňském roce nabízíme pro 
žáky základních škol, kteří podají přihlášku 
na naši školu, přípravné kurzy na tyto 
zkoušky. Jejich obsahem bude řešení testů 
společnosti CERMAT a  jejich následný 
rozbor pod vedením pedagogů gymnázia. 
Kurzy jsou zdarma. Bližší podrobnosti o or-

ganizaci těchto kurzů i přijímacích zkou-
šek najdete na webových stránkách školy 
v části Přijímací řízení.

Zároveň vás zveme na prohlídku 3D la-
boratoře, která byla vybudována v rámci 
projektu Podpora přírodovědného a tech-
nického vzdělávání v Karlovarském kraji. Se-
známíte se s moderními výukovými tech-
nologiemi, které žákům umožňují zkou-
mání přírodních zákonitostí zcela novým 
a pro ně atraktivním způsobem.

Mgr. Jiří Fresser
zástupce ředitele Gymnázia Ostrov

Do nového roku 
ověnčeni vavříny
Historického úspěchu v závěru roku do-
sáhli naši elektrotechnici. Hned dva týmy 
postoupily do finálové pětice republi-
kového kola vědomostní soutěže „Co víš 
o energetice?“ a navíc se dalším pěti stu-
dentům podařilo umístit v  první pade-
sátce 5. ročníku Elektrotechnické olympi-
ády. A aby těch vavřínů nebylo málo, ve 
vítězném tažení krajem pokračovali bas-
ketbalisté, kteří před Vánocemi sehráli 
zápas o postup do republikového finále 
v Karlových Varech.

Studentům SPŠ Ostrov nechybí ani 
smysl pro celospolečenskou angažovanost, 
a tak se zapojili do projektu Studentské 
volby a zkusili si nanečisto zvolit budoucí 
hlavu státu. Nyní s napětím očekávají, jak 
moc se jejich volba shodne nebo vymkne 
vůli občanů ČR. V případě potřeby jsou 
studenti odhodláni jít i do organizace dru-
hého kola voleb.

Mgr. Lenka Bardová 
SPŠ Ostrov
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OBOR VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST NOVĚ NA SPŠ OSTROV
Na základě usnesení krajského zastupitel-
stva ze dne 7. 12. 2017 vztahujícího se k tzv. 
Oborové strukturalizaci krajského školství, 
získala SPŠ Ostrov dva nové studijní obory – 
maturitní Veřejnosprávní činnost a tříletý 
obor Nástrojař. Obory se začínají vyučovat 
od 1. září 2018. Přihlášky škola přijímá v řád-
ném termínu do 1. března 2018.

O  Veřejnosprávní činnosti by měli pře-
mýšlet ti žáci devátých tříd, kteří sice chtějí 
získat maturitu, ale svou budoucnost ne-
vidí právě v technických oborech, zaujme 
je spíše právo, ekonomika, účetnictví a ad-
ministrativa. Uplatnění pak mohou hledat 
v  různých úřadech, veřejné správě, u poli-
cie, na soudech, ale i u soukromých firem. 
Vzhledem k tomu, že se kraj stále potýká 
s nedostatkem kvalifikovaných odborníků, 
nebudou mít maturanti problém s hledá-

ním odpovídajícího zaměstnání. Absolventi 
také mohou pokračovat ve studiu na vyso-
kých školách, nejbližší možností je VŠ Kar-
lovy Vary, kde mohou rozvíjet své vědomosti 
v oblasti práva, veřejné správy apod.

Nástrojař je tříletý obor ukončený vý-
učním listem. Nástrojař je aktuálně jednou 
z nejžádanějších profesí v kovovýrobě, za-
bývá se výrobou složitých součástek, ná-
strojů, měřidel apod. Ke své práci používá 
obráběcí stroje, jako jsou vrtačky, frézy, sou-

struhy, ale i moderní NC stroje a CNC sys-
témy. Kvalifikovaný odborník nesmí postrá-
dat smysl pro přesnost, svědomitost, musí 
se naučit číst technické výkresy. Vzhledem 
k tomu, že praxe je ve vyšších ročnících re-
alizována v renomovaných podnicích a fir-
mách, zachovává se kontinuita mezi teo-
retickou a  praktickou výukou. Nástrojaři 
budou prozatím výuku i dílny absolvovat 
na odloučeném pracovišti v původních pro-
storách SOŠ a SOU Nejdek.

Věříme, že se řady našeho studentstva 
brzy rozšíří nejen o zájemce o nové obory, ale 
také o valnou část účastníků projektu Tech-
nika je zábava, kdy školu během několika 
týdnů navštívilo 378 deváťáků z 32 základ-
ních škol. Těšíme se také na stovku zájemců, 
kteří k nám zavítali na Den otevřených dveří.

Mgr. Lenka Bardová, SPŠ Ostrov

OKÉNKO Z MŠ MASARYKOVA OSTROV
Adventní čas je pro děti jedno z nejhez-
čích období, plné očekávání a krásných 
akcí. Proto jsme pro ně ještě před Vá-
nocemi připravili zajímavý program. Jeli 
jsme se podívat do Porcelánky v  Nové 
Roli, jak se vyrábí a zdobí porcelán. Děti 
si výrobu mohly vlastnoručně vyzkoušet 
a vyrobený, vypálený hrneček nebo mi-

stičku si odnesly domů. Nechybělo ani 
předvánoční tvoření dětí se svými rodiči, 
kdy v příjemné atmosféře za pomoci uči-
telek společně vytvořili dekoraci či přání. 
Mikuláš s čertíkem a andílkem neodmy-
slitelně patří k adventnímu času, a proto 
přišli i za našimi dětmi. Děti byly statečné, 
zpívaly, přednášely, tančily a  odměnou 

jim byla mikulášská nadílka. Ta pravá vá-
noční nadílka však děti čekala pod vánoč-
ními stromky v jednotlivých třídách, kde 
si rozbalení dárků ve vánoční atmosféře 
s koledami a cukrovím náležitě užily.

Do nového roku Vám všem přejeme 
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

Lenka Dienesová, ředitelka MŠ
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA OSTROV

KOUZLA PŘÍRODY
leden, chodby – Oddělení pro dospělé
Výstava fotografií z dílny naší milé kolegyně 
a milovnice fotografování Lenky Křížové.
DOKUMENTY V PROMĚNÁCH ČASU
leden, Oranžerie Václava Havla
Výstava historický pasů, občanek a dalších 
dokumentů.
ORBIS PICTUS
6. ledna 16.00, Oranžerie Václava Havla
Zveme vás na tradiční tříkrálový koncert 
známého pěveckého sboru z Ostrova.
KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI PRO 
ZAČÁTEČNÍKY
10. ledna 9.30, vzdělávací centrum, kur‑
zovné: 250 Kč
Pětidílný kurz mozkového joggingu, který 
povede Andrea Vajnar, certifikovaná lek-
torka paměti. Přijďte se naučit rozhýbat 
mozkové závity a  udržet se tak do vyso-
kého věku. Další termíny: 17. 1. , 24. 1. , 31. 1. 
a 7. 2. (vždy od 9.30 do 11.00).
TAM, KDE VLÁDNOU SLONI BEZ HRANIC
11.  ledna 17.00, vzdělávací centrum, 
vstupné: 80 Kč (50 Kč v předprodeji, se‑
nioři 70+ zdarma)
Interaktivní přednáška, v níž si vyzkoušíte 
sami stopování zvířat aneb povídání o tom, 
kde se nachází poslední ráj slonů afrických, 
jaké tajemství ukrývají Viktoriiny vodo-
pády a o zákulisí natáčení filmu Archa světel 
a stínů v Botswaně a knihovně Kongresu ve 
Washingtonu D.C.
JÓGA V KNIHOVNĚ
13. ledna 9.30, Oranžerie Václava Havla, 
vstupné: 150 Kč (120 Kč v předprodeji)

Dopolední jóga se zaměřením na probu-
zení našeho organismu a  zahnání únavy. 
Vhodné pro začátečníky i pokročilé. S se-
bou: pohodlné oblečení (doporučujeme 
legíny a elastické tričko), vlastní podložku 
(v případě potřeby je možné si podložku za-
půjčit, ale je nutná její rezervace předem), 
ručník a v neposlední řadě dobrou náladu. 
Lektorkou je Petra Gutwirt. Počet míst je 
omezen, proto je nutná rezervace.
METAMORFNÍ TECHNIKA
18. ledna 17.00, Oranžerie Václava Havla, 
vstupné: dobrovolné
Srdečně vás zveme na povídání Dany Jüth-
nerové o  jednoduché, relaxační a  velmi 
účinné masážní metodě.
MEDITACE S GANOU
20. ledna 9.00, Oranžerie Václava Havla, 
vstupné: 250 Kč
Duchovní učitelka Gantulga Ganjuur po-
vede meditační setkání. Cílem setkání je 
prohloubit znalost a umění meditace u ši-
roké veřejnosti. Akce je určena úplným začá-
tečníkům i pokročilým. Součástí programu 
budou dvě hodinové meditace pod vede-
ním a ve zbylém čase interaktivní povídání.
KARETNÍ PODVEČER PRO DOSPĚLÉ
24.  ledna 17.00, vzdělávací centrum, 
vstupné: dobrovolné
Nemáte parťáka, se kterým byste mohli 
hrát karty? Nesdílí ve vašem okolí nikdo ka-
retní vášeň, tak jako vy? Pak přijďte k nám, 
společně si zahrajeme Žolíky či Prší.
KDE ŽENY VLÁDNOU
26.  ledna 17.00, vzdělávací centrum, 
vstupné: 80 Kč (50 Kč v předprodeji, se‑
nioři 70+ zdarma)
Vydejte se na výpravu do míst, kde jsou za 
slabší pohlaví považováni muži! Kateřina 
Karásková vás seznámí s mnoha neobyčej-
nými etniky.

Máte-li zájem o některou z našich akcí, 
rezervujte si vstupenku v  dostatečném 
předstihu. V případě malého počtu rezer-
vací jsme nuceni akci zrušit. Změna v pro-
gramu vyhrazena.

KNIHOMOLENÍ pokračuje. Připomí-
náme dětským čtenářům dlouhodobou 
akci s názvem KNIHOMOLENÍ, která spo-
čívá ve sbírání KNIHOMOLŮ (naše knihov-
nická měna), za které si mohou nakoupit 
drobné dárečky. Od půlky ledna bude 
v  našem krámku ke koupi přihláška na 
Noc s Andersenem 2018, která proběhne 
23. března. Cena přihlášky bude 55 kniho-
molů a bude určena dětem od 1. do 5. třídy 
ZŠ. Pokud chcete letos nocovat v knihovně, 
tak neváhejte a sbírejte KNIHOMOLY!

Plánujeme třetí kolo kurzu Pohyb v ryt-
mech života. Tato aktivita je vhodná pro 
každého, bez ohledu na věk, hmotnost či 
kondici. Posiluje zdraví tělesné i psychické, 
napomáhá vnitřní rovnováze, zvyšuje sebe-
důvěru. Zahajovací schůzka se bude konat 
8. února v 17.00 hod. v Hudebním oddělení 
Městské knihovny Ostrov. Na tuto schůzku 
je vstup zdarma. Počet účastníků kurzu je 
omezen, rezervujte si prosím místa včas.

Veškeré informace o akcích a službách 
knihovny naleznete na www.mkostrov.cz, 
www.facebook.com/knihovnaostrov. Uví-
táme jakékoli dotazy a náměty, které nám 
můžete posílat na info@mkostrov.cz. Sa-
mozřejmě můžete také volat, a to na tel. č.: 
353 434 300, 773 546 490.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE SOUBORU HOP‑HOP
Od šestnáctého do devatenáctého listo-
padu 2017 se soubor HOP-HOP se svou 
inscenací Azher zúčastnil mezinárod-
ního festivalu Talisman Sukcesu pořáda-
ného v Bialsku-Bielej v Polsku. Spolupráce 
s  tímto souborem byla započata na loň-
ském Soukání Ostrov, kam byl pořádající 
soubor Teatr „Ef“ vybrán se svou inscenací 
luminiscenčního divadla inspirovanou 
pohádkami Hanse Christiana Andersena, 
a kterou mohly v rámci festivalu navštívit 
i ostrovské školy.

Odbornou porotou byla inscenace Azher 
oceněna prvním místem za „Propojení růz-
ných technik a varování před nedostatkem 
citlivosti a individuality mladých lidí“. Cenu za 
režii pak za inscenaci Azher získala i režisérka 
inscenace Irena Konývková.

Na festivalu bylo možné znovu shlédnout 
i  prodlouženou verzi inscenace Malované 
světlem, kterou Teatr „Ef“ vytvořil ve společ-
ném projektu se souborem z německého Sen-
ftenbergu. Kratší verzi – bez německé části 
souboru – bylo právě možné vidět i na Sou-

kání. Pro další takový společný projekt byl 
do spolupráce přizván i soubor HOP-HOP 
a měla by se do něj o letních prázdninách 
zapojit skupina pod vedením Ondřeje 
Šulce. Nejstarší skupina Hopáků pod ve-
dením Ireny Konývkové už totiž o prázd-
ninách na jeden společný projekt vyjíždí. 
S britským souborem z Wolverhamptonu 
a italským souborem z Brixenu by ve velké 
Británii měli začínat práci na společném 
projektu pojmenovaném „Spotlight“.

Ondřej Šulc, ZUŠ Ostrov

VOLNÝ ČAS
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POZVÁNKY KLUBU 
ČESKÝCH TURISTŮ
Kalendář veřejných turistických akcí 
v lednu
01. 01. Klášterec nad Ohří: Novoroční 
výstup na hrad Šumburk
06. 01. Jirkov: Krušnohorské poselství – 
pochod v okolí města
13. 01. Krupka: Štola sv. Martina a bazilika 
v Bohosudově
20. 01. Z Doubí do Lokte do Muzea 
tajných spolků
27. 01. Ostrov – Výškovka: Beseda o cestě 
západem USA
Bližší informace budou k dispozici vždy od 
středy pro příslušný sobotní termín ve vit-
ríně KČT na Mírovém náměstí v Ostrově 
u autobusové zastávky na K. Vary. Info také 
na: www.kctkvary.cz

RNDr. František Wohlmuth
předseda KČT Slovan Karlovy Vary
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MDDM OSTROV
ZIMNÍ PLAVECKÉ KURZY
Přihlásit můžete děti, které již dosáhly 6 let. 
Kurzovné: 500 Kč / 10 lekcí. Plaveme v ba-
zénu ZŠ Masarykova. Kurzy zahájí svou čin-
nost v týdnu od 8. 1.
Út: 16.00 – 17.00 neplavci, plavci
St: 16.00 – 17.00 neplavci, plavci
Čt: 15.00 – 16.00 neplavci, plavci
Čt: 16.00 – 17.00 neplavci, plavci
SETKÁNÍ EXTERNÍCH PRACOVNÍKŮ
12. ledna od 18.00 hod.
Tradiční setkání s  pohoštěním organizu-
jeme jako poděkování dobrovolným a ex-
terním pracovníkům MDDM za jejich obě-
tavou práci s dětmi ve více jak stovce zá-
jmových útvarů.
MISTROVSTVÍ ČR V TWIRLINGU
27. – 28. ledna Hala míčových sportů KV
Přijďte fandit našim Oskarkám v boji o mis-
trovské tituly v sólových i skupinových dis-
ciplínách. Podrobnosti k programu najdete 
na plakátech a na našem webu.
KOČIČÍ PRINCEZNA
28. ledna 15.00 hod. / 40 Kč
Vtipná autorská divadelní pohádka DIFadla 
z. s. o potřeštěné čarodějnici a zakleté kočce 
nekočce. Přijďte se s dětmi pobavit k nám 

do domu dětí. Předprodej vstupenek: od 
8. 1. v MDDM.
Připravujeme:
PO STOPÁCH YETIHO
2. února 9.00 – 15.00 hod. / 150 Kč
Prázdninový program na čerstvém vzdu-
chu pro školní děti 6 – 12 let. Výprava na 
Boží Dar, za dobrých sněhových podmínek 
bobování a řádění na sněhu. Zajištěna do-
prava a oběd. Přihlášky: od 8. 1. online nebo 
v MDDM.
PŘIHLÁŠKY NA LETNÍ TÁBORY
od 5. února 8.00 hod.
Přihlašovat lze online nebo osobně 
v domě dětí.

Termíny LT Manětín
29. 6.–11. 7. ; 11.–23. 7. ; 23. 7.–4. 8. ; 
4.–16. 8. ; 16.–26. 8.
Sportovní soustředění
26.–31. 8.
Příměstské sportovní tábory
9.–13. 7. ; 23.–27. 7. ; 6.–10. 8. ; 20.–24. 8.
Příměstské přírodovědné tábory
16.–20. 7. ; 30. 7.–3. 8. ; 13.–17. 8. ; 27.–31. 8.
Tábory pro rodiče s dětmi
11.–15. 6. ; 18.–22. 6.
LYŽAŘSKÁ ŠKOLIČKA
12. – 16. února 8.00 – 12.00 hod. 1.200 Kč
Prázdninový program pro školní děti 7 – 12 
let na Božím Daru pod vedením zkušené in-
struktorky. V ceně doprava, permanentky, 
instruktor, teplý čaj a  malá dobrota. Při-
hlášky: od 8. 1. online nebo v MDDM.
PROVOZ BUDOVY MDDM
Po – Čt 8.00 – 20.00 hod.; Pá 8.00 – 18.00 
hod.
PROVOZ SPORTOVNÍHO AREÁLU
V lednu jsou hřiště uzavřena. Vstup na spor-
toviště je možný v závislosti na počasí jen 
po dohodě s pracovníky MDDM.
ZIMNÍ STADION
Veřejné bruslení dle aktuálního rozpisu le-
dové plochy. Rozpis k dispozici vždy na ná-
stěnce Zimního stadionu Ostrov, na webu 
MDDM a FB.
KONTAKTY
informace: 736 505 681, doprava, uby-
tování: 736 505 683, ekonomický úsek: 
736 505 685, zimní stadion: 601 089 332 / 
www.mddmostrov.cz
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OCHOTNÍCI OSTROV – PF 2018
Milí přátelé ochotnického divadla,

letošní rok byl pro náš divadelní spolek 
Ochotníci Ostrov plný nádherných zážitků, 
přátelských setkání a především plný hraní 
pro vás  – naše příznivce. Společně jsme 
zvládli uvést pět premiér, celkem jsme ode-
hráli 21 pohádek a 15× potěšili dospělého 
diváka celovečerním představením.

Úspěšně jsme zvládli také komento-
vanou prohlídku klášterního areálu s tro-
chou nevážně pojaté historie. Tradičně 
jsme ztvárnili i  několik čertů, Mikulášů 
a andělů. Velice nás těší váš smích a pozi-
tivní reakce na autorské pohádky našeho 
divadelního spolku, je to pro nás inspi-
rující, a určitě můžeme slíbit minimálně 
jednu další v roce příštím. Také poslední 
listopadová premiéra hry Manželské štěstí 

potvrdila, že komediální žánr je blízký ne-
jenom nám, ale především vám. Takřka vy-
prodané sály jsou pro nás motorem v další 
ochotnické práci.

V  novém roce pro vás chystáme další 
premiéry pohádek i aktovek a nebude chy-
bět ani tradiční Novoroční pohádka. Jsme 
tu pro vás, rozhodně se nebojte za námi při-
jít s jakýmkoliv nápadem.

Děkujeme vám za to, že jste s námi, že 
nám držíte palce, podporujete nás a že na 
našich představeních rozhodně nešetříte 
ani smíchem ani potleskem. Uděláme vše 
pro to, abyste se v roce nadcházejícím bavili 
přinejmenším stejně dobře a cítili se s námi 
v pohádkové pohodě.

Za Divadelní spolek Ochotníci Ostrov
Jan Mareš, principál

KALENDÁŘ AKCÍ 
ZUŠ OSTROV
LEDNOVÉ AKCE V OSTROVĚ
18. 1.–MINIDIVadélko
Školní kolo soutěže v  přednesu Dětská 
scéna a Ostrovský Kaktus
23. 1.–sál ZUŠ
17:00 – Interní vánoční
25. 1.–sálek v druhém patře ZUŠ
17:00 – Pololetní koncert žáků Štěpánky 
Hamar a Jaroslava Chmelíka

EKOCENTRUM MDDM OSTROV
NOC SE ZVÍŘÁTKY
19. – 20. ledna / 150 Kč
Oblíbený program pro děti 6 – 12 let v are-
álu EC. Prohlídka a krmení zvířátek, noční 
hra, přenocování, spousta legrace v budově 
i venku. Rádi přivítáme děti, které se této 
akce dosud neúčastnily. Přihlášky: od 8. 1. 
online nebo v EC.

SBĚR LESNÍCH PLODŮ
13. prosince proběhlo v EC vyhlášení vítězů 
soutěže ve sběru lesních plodů. Všechny 
plody jsme předali pracovníkům společ-
nosti LESY ČR, kteří jimi budou v zimních 

měsících přikrmovat lesní zvěř. Děkujeme 
všem, kteří jste se do soutěže zapojili a bla-
hopřejeme vítězům: 1. Lucie Stachová, 72 
kg; 2. Jiří Dvořák, 24 kg; 3. Barbora Oberrei-
terová, 10 kg; 4. Tomášek Frič, 7,5 kg; 5. Pat-
rik Haladi, 5 kg
PROHLÍDKY PRO ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
Po – Pá 8.30 – 12.00 hod. / zdarma
Jedinečná možnost bezprostředního 
kontaktu s  některými druhy zvířat. Pro-
hlídka s odborným výkladem trvá cca 40 
minut. Nutná předchozí rezervace na tel. 
731 615 658. Více info na našem webu.

Vzhledem k tomu, že ve druhém po-
loletí k  nám podniká řada třídních ko-
lektivů své školní výlety, doporučujeme 
rezervaci prohlídky s dostatečným před-
stihem.
PROHLÍDKY PRO VEŘEJNOST
Po – Pá 13.00 – 17.00 hod.

Pokud se chystáte navštívit naše zvířatka, 
uvítáme v těchto dnech i drobný příspěvek 
v podobě suchého pečiva. Děkujeme.
Připravujeme:
POLOLETKY V EKOCENTRU
2. února 9.00 – 15.00 hod. / 100 Kč
Prázdninový program pro školní děti 6–12 
let. Pozorování zimní přírody, bádání, tvo-
ření a  vycházka. Zajištěn oběd, svačinka 
a pitný režim. Přihlášky: od 8. 1. online nebo 
v EC.
JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
12. – 16. února 9.00 – 15.00 hod. / 750 Kč
Určeno pro školní děti 6 – 12 let. Zajištěn 
oběd a pestrý program. Podrobnosti uve-
řejníme na webu a na plakátech. Přihlášky: 
od 8. 1. online nebo v EC
KONTAKT tel. 731 615 658, 602 600 995, 
FB: Ekocentrum MDDM Ostrov, 
www.mddmostrov.cz/ekocentrum

KULTURNÍ AKCE

Foto: Crones fotogeek.net



15www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz

POHLED DO HISTORIE

KDO BYL…
Letos by se dožil sta let Miroslav Lázinka 
(2. 2. 1918 – 8. 1. 1982) – osobnost, které 
vděčí Ostrov za řadu kulturních počinů. 
Jeho rodným místem byl Svatý Jakub, 
předměstí Kutné Hory. Vystudoval gym-
názium v Čáslavi a  zapsal se na právnic-
kou fakultu Karlovy univerzity v Praze. Ve 
studiu pokračovat už mu nebylo dáno. 
Zavření našich vysokých škol za okupace 
poznamenalo mnoho nadějných mladých 
talentů nasazením na nucené práce, pře-
devším do Německa, vězněním i ztrátou 
života. Miroslav Lázinka byl přidělen do 
německého Alsfeldu, jako železniční za-
městnanec. Tam se také seznámil s Marií 
Anichovou, Běloruskou stejného osudu. 
Jako manželé podnikli po skončení války 
velmi zvláštní svatební cestu, a  to na bi-
cyklech až domů do Čech.

V roce 1947 nalezla rozrůstající se rodina 
nový domov v Ostrově – tehdy „nad Ohří“. 
Miroslav Lázinka tu působil jako tajemník 
Městského národního výboru, se zaměře-
ním na školství a kulturu, později jako ře-
ditel nově vybudovaného domu kultury. 
Nemohlo být pro něho lepšího uplatnění 

a  Ostrov nemohl nalézt pro tuto funkci 
vhodnější a  obětavější osobnost. Jako je-
den z prvních se věnoval objevování jeho 
historie, která tehdy byla pro nové obyva-
tele zcela neznámá, a  svého času i nepří-
liš příznivě přijímaná. Založil Kruh přátel 
vážné hudby s pravidelnými koncerty, vy-
bíranými na každoročních seminářích a ob-
sazovanými mimořádně kvalitními hudeb-
ními tělesy a interprety. Právě tak náročná 
byla volba divadelních představení. Vy-
nesla panu Lázinkovi navíc množství pod-
pisů významných umělců. Shromažďování 
podpisů našich i zahraničních významných 
osobností bylo totiž jeho velikou, doslova 
celoživotní vášní. Mezi stovkami byly i pod-
pisy Jiřího Voskovce a Jana Wericha, také Ju-
rije Gagarina. Z jeho iniciativy byla v právě 
uvolněném Letohrádku v zámeckém parku 
založena v roce 1961 městská galerie, na je-
jímž vedení se také podílel. Přímo prorocká 
byla jeho vize dalšího kulturního zhodno-
cení zámeckého parku. Na místě zahrádkář-
ské kolonie, která byla v té době za domem 
princů, se měl prostírat zahradní parter 
s terasami, ze kterých by do parku zazní-

vala hudba, stejně jako z haly Letohrádku. 
Uplatnit se měla i  tehdy chátrající, histo-
rická budova restaurace Myslivna. Škoda, 
že se nedožil alespoň částečného splnění 
svého krásného snu. V Řadě často neleh-
kých situacích, maturita byla tehdy více 
méně „nevýhodou“, si zachovával nezni-
čitelný optimismus a humor. Řekl jednou: 

„Neumím si představit, že bych někdy um-
řel…“ což potvrdil jeho náhlý odchod – na 
představy nezbyl čas.

Kulturní a  badatelská orientace Miro-
slava Lázinky nalezla své pokračování. Syn 
Jiří se nadšeně věnuje historii města a obje-
vování nových dokladů o něm, syn Zdeněk 
sepsal obdivuhodný a odborně fundovaný 
rodokmen Lázinků, sahající hluboko do 
minulosti. Zájem o výtvarné umění a lite-
raturu se projevuje i ve vlastní tvorbě syna 
Vladimíra.

Působení Miroslava Lázinky výrazně 
poznamenalo celé jedno období našeho 
města a  jeho kulturní úrovně a patří prá-
vem do jeho poválečné historie.

Mgr. Zdenka Čepeláková, 
historička umění

VZPOMÍNKA NA VÁLEČNÉ VETERÁNY
V Krajských listech, vydávaných Karlovar-
ským krajem a  doručovaných do všech 
domácností, bude od ledna  2018 zařa-
zena nová rubrika s  názvem Aby se ne-
zapomnělo. Rubrika je věnována 100leté 
historii účasti karlovarských občanů na 
vzniku ČSR v roce 1918 a obnově v roce 
1945. Lednové číslo je věnováno těm, kteří 
se jako první zapojili do uskutečnění dáv-
ných snů o svobodě. Jde o legionáře z let 
1914 – 1920. Je překvapivé, kolik rodáků 
ze silně poněmčelého území, se hlásilo do 
československých legii v 1 světové válce. 
Z území dnešního Karlovarského kraje, je 
historicky prokázána účast v legiích u 336 
občanů. V Krajských listech není možné 
představit všechny občany Karlovarska, 
kteří se vrátili domů jako vítězové. Proto 
chci připomenout některé z  Ostrova 
a okolí.
V historii města Ostrova je zaznamenáno
Rodáci – legionáři 1 světové války:
Kolář Josef podporučík, nar. 23. 01. 1894, 
Ostrov okr. Karlovy Vary, Čs. legionář 
v  Rusku, zajetí: 19.  02.  1915, Karpaty da-
tum a místo přihlášení do legií: 01. 04. 1916, 
Charkovská gubernie Valki, 5. střelecký pluk, 
Konec v legiích: 15. 06. 1920
Schöttner Ludvík, vojín nar. 10. 04. 1893 
Ostrov (Schlackenwerth)okr. Karlovy Vary.

Čs. legionář v Rusku, datum zařazení do le-
gie:26. 08. 1919 – 3. techn. rota. Konec v le-
giích: 10. 02. 1920
Osídlenci po roce 1945 – legionáři 1. svě‑
tové války
Formánek Oldřich nar. 08. 04. 1895 Hra-
disko Kolín, zemřel 08. 08. 1975, bydliště 
Ostrov Kollarová 1/33. Čs. legionář v Rusku 
od 08. 04. 1916 do 06. 09. 1917. V Rudé ar-
mádě od 06. 09. 1917 do 12. 01. 1920, bo-
jový prostor  – západní fronta Ukrajina 

– Krym, účastník dobytí Perekopu v boji 
proti Wrangelovi. V boji 2 x raněn. Vyzna-
menání: Čs. válečný kříž 1918, vojenský 
Kříž sv. Jiří, Čs. Revoluční medaile. Potvr-
zení MNO ČSR – Legionářský poslužný 
spis č. 327801 ze dne 11. 01. 1921. Převzato 
z archivu Českého svazu bojovníků za svo-
bodu Ostrov.
Starý Václav, nar. 25. 02. 1891, Vilémov 
okr. Čáslav, Občan Ostrova po roce 1945, 
bydliště Horní Ždár, Čs. legionář v Rusku, 
zajetí: od 27. 08. 1914 – Tarnovatka, při-
hlášení do legií: 24. 10. 1917, Žitomir. Slou-
žil v 1. a 4. střeleckém pluku. Po dlouhé 
cestě přes Sibiř do Vladivostoku a  dále 
lodi do Evropy, ukončil službu v  legiích: 
15. 06. 1920.

Václav Šrámek, 
válečný veterán Ostrov

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Novoroční období v našich 
obcích a městech patři již 18. 
rokem koledníkům. V době 
2. – 14. ledna se vydávají do 
ulic, aby v rámci Tříkrálové 
sbírky požádali o  finanční 

příspěvky, které jsou tradičně určeny na 
pomoc potřebným lidem s handicapem, 
nemocným, seniorům, matkám s  dětmi 
v  tísni a  ostatním sociálně potřebným 
skupinám. V Ostrově Tříkrálovou koledu 
organizuje Římskokatolická farnost Os-
trov ve spolupráci s  Oblastní charitou 
Ostrov. Součástí sbírky je také koncert 
dětského souboru Cantica, který se usku-
teční 6. ledna od 15:00 hod. v kostele sv. 
Michaela a Panny Marie Věrné. Vstupné 
je dobrovolné.

A jak poznáte, že vás oslovili skutečně 
tříkráloví koledníci, kteří jsou součástí ce-
lonárodní sbírky? Koledníci (většinou děti), 
představující tři krále, zazpívají písničku 
a prosí o příspěvek do zapečetěné poklad‑
ničky s logem Charity ČR. Ve skupince je 
vždy jeden dospělý člověk s průkazem kole-
dníka od pořádající charity. Přispět na dob-
rou věc můžete i vy. Podrobnosti si přečtete 
na: www.trikralovasbirka.cz

Oblastní charita Ostrov děkuje za ote-
vřené srdce i ruku k pomoci.
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TISKOVÁ ZPRÁVA – Nemocnice Ostrov
Ostrovská nemocnice jako jediná v kraji nabízí pacientům Projekt domácí umělé plicní 
ventilace. Slouží lidem, kterým částečně nebo úplně v domácím prostředí nahrazuje 
spontánní dýchání.
Pro pacienty, kteří sami spontánně nezvládají 
dýchat, ale mohli by se o ně starat jejich nej-
bližší, zřídila Nemocnice v Ostrově Centrum 
pro domácí plicní ventilaci (DUPV).

To je metoda, kdy speciální přístroj o něco 
větší než tlustá kniha, částečně nebo úplně 
nahrazuje spontánní dýchání, navíc v domá-
cím prostředí. Ostrovská nemocnice tuto 
službu poskytuje jako jediné zařízení v kraji 
a tím se zařadila mezi 7 zdravotnických zaří-
zení v Česku. Součástí péče o pacienty DUPV 
je i non stop telefonická linka, která slouží ke 
konzultacím rodině v péči i jejich blízkého.

„V domácím prostředí dochází ke zlepšení 
psychického stavu pacienta, snížení rizika in-
fekce, alespoň k částečnému návratu ke způ-
sobu života, jakým žil před úrazem nebo zá-
važným onemocněním. Vyloučený není ani 
návrat k původní profesi. Mnoho pacientů 
DUPV mohou cestovat osobními vozy, vlaky 
i letadly, nepotřebují ke svému transportu sa-
nitní vůz s asistencí zdravotníků,“ uvedla koor-
dinátorka projektu Kamila Zikmundová.

Nejčastěji k těmto případům dochází na 
základě selhání dýchacích funkcí spojených 

s onemocněním nervů a svalů nebo jako násle-
dek rozvoje chronického onemocnění či úrazu. 
Součástí musí být souhlas pacienta nebo jeho 
zákonného zástupce. „Na DUPV mohou přejít 
pacienti, kteří jsou nyní na lůžkách Následné 
intenzivní péče (NIP). V rámci pilotního pro-
gramu nabízíme kompletní realizaci převe-
dení pacienta vhodného k DUPV z NIP lůžka 
do domácí péče. Stačí jen přeložit vhodného 
pacienta na NIP Nemocnice Ostrov,“ uvádí ře-
ditel nemocnice v Ostrově František Werner.

„Centrum připraví pacienta a  rodinu na 
přechod do domácího prostředí, od zaškolení, 
výběru vhodných pomůcek, až po poraden-
ství v sociální oblasti, které se týká sociálních 

dávek a příspěvků na péči,“ vysvětluje Kamila 
Zikmundová. Zajistí také odbornou diagnos-
tiku, jako je například fyzikální vyšetření, labo-
ratorní screening, komplement, konziliární 
vyšetření dle potřeb pacienta (rehabilitace, er-
goterapie, urologie, neurologie, gynekologie 
a další). Centrum poskytuje plicní ventilátor 
s interní i externí baterií a s možností připojení 
do autobaterie, vzdálený alarm k ventilátoru, 
kombinovanou odsávačku (baterie /el.ener-
gie/připojení do auta) a pravidelné dodávky 
spotřebního materiálu dle potřeb daného pa-
cienta, a to bez doplatku. Nemocnice Ostrov 
na oba přístroje poskytuje navíc 24hodinový 
servis, případně zajišťuje okamžitou výměnu 
nefunkčního přístroje. „Součástí péče je též 
komunikace s praktickým lékařem pacienta.“

V  případě Nemocnice Ostrov se jedná 
o  komplexní službu, která využije synergie 
v rámci zdravotnických zařízení společnosti 
Penta Hospitals CZ. Je schopna fungovat jako 
terénní služba (k dispozici je atestovaná zdra-
votní sestra-specialistka s více než 25 letou 
praxí v oboru).

Pacient i jeho rodina musí být zaškoleni 
v alarmových systémech dýchacího přístroje, 
ovládání odsávačky, měřit a sledovat životní 
funkce a naučit se alespoň základní dechovou 
rehabilitaci. Pokud se objeví komplikace, je dů-
ležité zachovat chladnou hlavu a problém řešit. 
Ve stresové situaci to však může být obtížné. 
Spolehlivý telefon, čísla na záchrannou službu 
a servisní techniky je tak nutné mít stále po 
ruce. Pravidelné výměny tracheostomické ka-
nyly provádí koordinátorka DUPV v domácím 
prostředí.

Nedílnou součástí projektu DUPV v Ne-
mocnici Ostrov je i psychologická péče nejen 
o pacienta, ale i o jeho pečující rodinu. Velice 
dobře si uvědomujeme, jak je tato péče fyzicky 
a hlavně psychicky náročná a proto nabízíme 
rodinám i tzv. odlehčující ventilační péči. Ta 
probíhá na jediném oddělení tohoto druhu, 
které je součástí Nemocnice Ostrov. Zde 
může být pacient DUPV krátkodobě hospita-
lizován v případě, kdy rodina nemůže o svého 
blízkého pečovat. Jedná se např. o situace, kdy 
pečující osoba musí sama podstoupit nějaký 
lékařský výkon, nebo jen načerpat sílu na do-
volené.
Nemocnice Ostrov:
Nemocnice Ostrov, založena v roce 1961, se 
soustředí na kvalitu poskytovaných služeb 
a klientský přístup. Již dvacet let je soukro-
mým nestátním zdravotnickým zařízením 
s kapacitou 300 lůžek s téměř 500 zaměst-
nanci, je součástí skupiny Nemos Group. 
www.nemostrov.cz

Markéta Singerová, tisková mluvčí Nemocnice 
Ostrov: singerova@nemosgroup.cz, 733 673 761

inzerce
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OMBUDSMAN PRO ZDRAVÍ
Kancelář Ombudsmana je Nezávislé cent-
rum pro bezplatné poradenství, informace 
a zprostředkování pomoci v oblasti zdra-
votnického práva pro pacienty, ale i  pro 
zdravotníky. Pacient, lékař a příslušná ZP 
jsou garancí pro řešení správného postupu 
při léčbě a úhrady za ni. V České republice 
má každý občan právo na prevenci a stej-
nou zdravotní péči. Nikomu nesmí být 
léčba odmítnuta. Toto právo ale nezbavuje 
žádného občana odpovědnosti za prevenci 
a vlastní péči o své zdraví.
Desatero pacientských práv
1. V  ČR je všem pacientům garantována 

stejná zdravotní péče. Nikomu nesmí 
být odmítnuta léčba, která je indikována 
pro stejnou diagnózu a pacienti ji jinde 
dostávají.

2. Když nerozumíte tomu, co vám sděluje 
lékař nebo zdravotnický personál, máte 
právo na lepší vysvětlení.

3. Můžete si svobodně zvolit praktického 
lékaře, zubaře či gynekologa, ale i jiného 
poskytovatele zdravotních služeb a zdra-
votnické zařízení.

4. V případě, že nesouhlasíte s léčbou, mů-
žete ji odmítnout.

5. Máte právo získat kopii nebo výpis ze své 
zdravotní dokumentace. Na totéž má 
právo zákonný zástupce nezletilých, opa-
trovník osob s omezenou svéprávností či 
osoba určená pacientem.

6. Pokud vám vystaví recept lékař, který nemá 
smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou, bu-
dete muset léčiva v lékárně uhradit sami. 
To neplatí v případě nutné a neodkladné 
péče, kdy jsou pojišťovny povinny recepty 
proplatit v plné výši.

7. Nezletilý či osoba s  omezenou svépráv-
ností mají právo na to, aby s nimi v nemoc-
nici byl nepřetržitě jejich zákonný zástupce 
nebo opatrovník.

8. Máte právo na úctu, důstojné zacházení, 
ohleduplnost a respektování soukromí po-
skytovaní zdravotnických služeb v souladu 
s jejich charakterem. Proto ani přítomnost 
studentů či jiných lékařů, kteří se bezpro-
středně léčby neúčastní, není možná bez 
souhlasu pacienta.

9. Lékař vás musí předem informovat o tom, 
kolik stojí nejen nehrazené, ale i částečně 
hrazené zdravotní služby z veřejného pojiš-
tění a musí vám vystavit účet za uhrazené 
služby.

10. Máte právo kontrolovat, co bylo hrazeno 
z vašeho účtu u zdravotní pojišťovny.

Poradenství i pro zdravotníky
V  praxi jsou zjištěny i  příběhy zdravotníků, 
kteří se dostali do sporu s pacientem, jsou 
pod tlakem nadřízených pro svůj odlišný pří-
stup, nebo se dostali do slepé uličky při jednání 
o úhradě nákladné léčby pro svého pacienta, 
nebo jsou oběťmi diskriminace, mobingu, 
bossimgu a dalších druhů šikany.
Kam se obrátit když nejsou dodržena práva
Všechna práva na jednom místě. Kancelář 
Ombudsmana pro zdraví vám nyní tyto infor-
mace nabízí „pod jednou střechou“.
Kontakt: Kancelář Ombudsmana pro zdraví, 
Národní 9, 110 00 Praha 1
Úřední hodiny: ST 8:00 – 11:30, 13:00 – 18:00 
hod. T: 222 075 103 (PO – ST) 
E: ochrance@ombudsmanprozdravi.cz 
www.ombudsmanprozdravi.cz

BADMINTON TJ OSTROV
V naplno rozjeté sezoně 2017/2018, se ostro-
vští badmintonisté představili na třech turna-
jích. Prvním byl 12. listopadu VI. ročník dvou-
her a mixů v Mariánských Lázních, z něhož 
si šest našich hráčů přivezlo tradičně skvělé 
výsledky. Nejúspěšnějším byl P. Hauer, když 
opanoval dvouhru a se svojí dcerou pak i mix. 
Druhou účastí v měsíci byl 25. 11. turnaj v Kla-
tovech, kam zavítalo cca 30 účastníků, mezi 
nimi i naše kvarteto – Pavel a Anežka Hauerovi, 
Martina Karbulková s Janem Žemličkou. I zde 
svými výkony navázali na výborné výsledky ze 
dvou předchozích turnajů. Ani jeden z našich 
hráčů neodjel bez medaile. Nejúspěšnější byla 
Anežka, když si s Martinou odvezla zlato za 
čtyřhru a stříbra za mix a dvouhru.

Do třetice pak 2. prosince pořádali doma 
ostrovští hráči již IX. ročník předvánočního 

turnaje v  párových disciplínách. Dokonale 
využili domácího prostředí a stupně vítězů si 
v obou disciplínách zabrali pouze pro sebe. Na 
turnaj přispělo částečně i město Ostrov. Výbor 
oddílu badmintonu děkuje všem za výborné 
výsledky a skvělou reprezentaci oddílu. Více 
na www.badostrov.estranky.cz.
Výsledky ostrovských hráčů z turnajů
VI. ročník M. Lázně
Dvouhry: 1. Hauer; 3. Šula; 4. Žemlička; 
DŽ: 2. Hauerová, 9. Karbulková
Mix: 1. Hauerovi, 2. Šulovi, 7. Žemlička – 
Karbulková
Turnaj v Klatovech
DM: 3. Hauer, 4. Žemlička; DŽ: 2. Hauerová, 
3. Karbulková
ČM: 3. Hauer – Žemlička; ČŽ: 1. Hauerová – 
Karbulková
Mix: 2. Hauerovi, 3. Žemlička – Karbulková
IX. ročník Ostrov
ČM: 1. Šula – Mojtek, 2. Kořený – Tripal Rad., 
3. Mácha – Žemlička
Mix: 1. Šulovi, 2. Žemlička – Karbulková
P. S. Děkujeme redakci OM za zveřejňování 
výsledků ostrovských sportovců pro širokou 
veřejnost. Přejeme šťastný nový rok.

Jiří Mácha, předseda oddílu 
BADMINTON TJ Ostrov, z. s.

SPORT

Foto z IX. ročníku v Ostrově – Ostrovští medailisté

MLADÍ STOLNÍ 
TENISTÉ BODOVALI 
V CHODOVĚ

V  neděli 3.  prosince se v  Chodově usku-
tečnil turnaj registrovaných mladších žáků. 
Městský dům dětí a mládeže Ostrov repre-
zentovali tři členové zájmového útvaru 
stolního tenisu – Petra Linhartová, Terezka 
Budinská a Honza Michlík. Ve velmi silné 
konkurenci si nevedli vůbec špatně. Honza, 
který ve své kategorii hraje teprve prvním 
rokem, musel čelit sportovním dovednos-
tem o  dva roky starších soupeřů. Přesto 
v malém finále zvítězil a nechal za sebou 
dalších 43 účastníků. Byla to pro naši malou 
výpravu velká radost. Blahopřejeme!

Luďka Vimrová, trenérka

Jan Michlík s oceněním
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40. ROČNÍK BĚHU 17. LISTOPADU
Jubilejní 40. ročník Běhu 17. listopadu je velmi 
oblíbený přespolní běh, který se i letos usku-
tečnil v ostrovském zámeckém parku. Pořá-
dání se ujal MDDM Ostrov společně s atle-
tickým oddílem TJ MDDM Ostrov. Trať byla 
rovinatá a vedla po cestách s povrchem pře-
vážně pískovým a hlinitým. Zúčastnil se re-
kordní 340 běžců. Závodilo se v deseti věko-
vých kategoriích. Jako první se na trasu vydali 
rodiče s dětmi do šesti let. Nejmladší a mladší 
předžáci běželi 580 metrů, starší předžáci už 
840 metrů. Mladší žactvo čekala trať dlouhá 
1150 metrů a starší žactvo 1880 metrů. Doros-
tenky a dorostenci museli zdolat trasu dlou-
hou 2640 metrů a juniorky se ženami a vete-
ránkami ještě o 310 metrů více. Junioři, muži 
a veteráni se vydali na nejdelší trať závodu a to 
5480 metrů. Ostrovští závodníci si vedli velmi 
dobře a v některých kategoriích se objevili 
i na stupních vítězů. V kategorii nejmladších 
předžaček vybojovala bronz Dominika Ku-
níková z TJ MDDM Ostrov. V kategorii star-
ších předžaček zůstaly v Ostrově dvě medaile, 
a to zásluhou dvojčat Drobných. Zlato získala 
Viktorie a bronz Terezie. Bronzovou medaili 
přidala Veronika Burešová v kategorii doros-
tenek. Skvěle si vedli ostrovští junioři, zvítě-
zil Michal Bureš, na druhém místě se umístil 
Mikuláš Pejšman. Mezi ženami si pro bronz 
doběhla Eva Fousová. Stříbrné medaile získali 
pro Ostrov Pavel Kotlán a Romana Lubinová 
v kategorii veteránů. Mezi nejstarší závodníky 
jubilejního 40. ročníku běhu 17. listopadu pa-
třili manželé Pluhařovi, kteří si v kategorii ve-
teránů vedli na výbornou a svoji trať zvládli 
bez problémů.

FOTBALOVÁ „PŮLSEZÓNA“
Fotbalisté FK Ostrov mají za sebou podzimní 
část sezóny 2017/2018. Soutěž hrají děti od 
ročníku 2010, tabulky a statistiky se však ve-
dou až od mladších žáků. V této kategorii se 
ostrovským fotbalistům vedlo velmi dobře 
a zatím jim patří první místo v tabulce kraj-
ského přeboru, ve 14 zápasech zaznamenali 
13 výher a pouze jednu prohru. Ve statistice 
hráčů je Daniel Eisenkolb na třetím místě, 
vstřelil 17 gólů.

Starší žáci mají odehráno 14 zápasů a jsou 
zatím na 3. místě v tabulce krajského přeboru, 
mají 26 bodů za 9 výher, 5x okusili chuť po-
rážky. Mezi nejlepšími střelci figuruje na prů-
běžném druhém místě Šimon Bílek s 15 góly.

Dorostencům patří v konkurenci 12 týmů 
průběžné třetí místo. Odehráli 11 zápasů, 7x 
vyhráli a 4x prohráli, mají 21 bodů stejně jako 
druhé Královské Poříčí, ale horší skóre. Nejlep-
ším ostrovským střelcem je Štěpán Wittmayer, 
který vstřelil 10 gólů.

Muži B hrají 1. A třídu a zatím se jim příliš 
nedaří. Zatím jsou na předposledním 12 místě. 
Ve 13 zápasech se jim podařilo vyhrát pouze 
4x. Mají 12 bodů a nelichotivé skóre 25:42. Nej-
lepším ostrovským střelcem podzimu je Filip 
Tomáň, s 8 góly mu patří 10. místo v tabulce 
střelců.

Muži FK Ostrov A, se po roce vrátili z di-
vize do krajského přeboru a zatím předvádí 
výborné výkony. Po podzimní části jsou v čele 
tabulky, 11x vyhráli a pouze 2x prohráli, z toho 
jednou až po penaltovém rozstřelu. V tabulce 
nejlepších střelců excelují právě ostrovští hráči. 
Na prvním místě je Ondřej Nýber s 18 góly, na 
druhém místě Jakub Diviš, který se trefil 15x.

VÁNOČNÍ UKÁZKY SPORTOVNÍCH 
GYMNASTEK
Sportovní gymnastky TJ MDDM Ostrov si 
na závěr roku připravily ukázky své činnosti. 
V divadelním sále domu kultury se předsta-
vila téměř stovka děvčat od nejmenších až po 
dospělé. Úvod patřil začínajícím gymnastkám, 
které se tomuto sportu věnují teprve tři mě-
síce. Postupně se divákům představila všechna 
závodní děvčata od nejmladších žákyň až po 
dorostenky. Na vánoční hudbu gymnastky za-
cvičily na prostných.

Ukázky sportovní gymnastiky byly prolo-
ženy pódiovými skladbami. Děvčata si tan-
cem zpestřují náročné tréninky a odměnou 
jim bývá pozvání na různé společenské akce. 
Diváci mohli zhlédnout skladby Madagaskar, 
Bossanova, Letní láska a na závěr Kvasku v po-
dání dospělých, bývalých gymnastek.

Velký dík patří všem trenérům, kteří se 
děvčatům věnují (Olga Jaklová, Lada Blá-
hová, Alena Čábelová, Michaela Ryšánková 
a Jiří Jakl).

VYSTOUPENÍ BABY BALETU PRAHA 
V OSTROVĚ
V lednu zavítá do našeho města Baby Balet 
Praha, nejmladší studenti konzervatoře  – 
gymnázia Tanečního centra Praha. V DK před-
staví svá dvě famózní vystoupení. První nese 
poetický název Vítej na světě. Jde o celove-
černí rodinný balet. Autorský tým zkušených 
tvůrců dětských choreografií mapuje pět ži-
votních etap: narození, dětství, školu, pubertu 
a dospělost. Navíc dramaturgie využila skvělé 
texty písní Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. 
Baletní představení nesměřuje pouze k dět-
skému divákovi, ale osloví i dospělé publikum. 
Vítej na světě se představí v neděli 21. ledna 
od 15 hodin v divadelním sále Domu kultury 
Ostrov.

Pražská konzervatoř má dále na pondělí 
22. ledna přichystané komponované předsta-
vení o tanečním divadle s názvem Jak se dělá 
tanečník. Jde o vzdělávací program pro školy, 
sestavený pro 1. i 2. stupeň ZŠ a pro SŠ, který 
motivuje mladou generaci k aktivnímu pří-
stupu k tanci, divadlu a kultuře. Choreografie 
mapují nejvýznamnější období a umělecké 
osobnosti taneční historie od vzniku scénic-
kého tance – baletu až po tvorbu součas-
ných choreografů. Významný výchovný efekt 
spočívá také v tom, že mladí diváci neuvidí 
dospělé taneční hvězdy zdánlivě nedosažitel-
ných kvalit, ale své vrstevníky, kteří promyšleně 
rozvíjejí svůj talent a profesní předpoklady, do-
držují přísnou životosprávu a současně plní 
náročné studijní a společenské povinnosti. Pro 
ostrovské školy jsou připravena dvě předsta-
vení v pondělí 22. ledna – od 9 a od 11 hodin.

Mgr. Lada Bláhová, 
ZŠ J. V. Myslbeka Ostrov

HOKEJOVÝ TURNAJ V OSTROVĚ – BŘEZEN
Ve dnech 17. – 18. března se na zimním sta-
dionu v  Ostrově pořádá již druhý ročník 
dvoudenního Mezinárodního turnaje pro 
hráče ročníku 2008 a mladší. Na turnaji přiví-
táme loňského vítěze HK NOVÝ JÍČÍN, HK LEV 
SLANÝ, MHC MARTIN, HC SLOVAN BRATI-
SLAVA, HOCHSTADT ALIGATORS, HC MA-

RIÁNSKÉ LÁZNĚ, EHC STERN NORIMBERK, 
CHEMNITZ CRASHERS, HOBA BRATISLAVA. 
Turnaj bude velice vyrovnaný a  bojovat se 
bude jako loni do poslední sekundy. Proto 
vás všechny zveme a přijďte podpořit domácí 
hráče HC ČERTI OSTOV.

Karel Procházka, organizátor turnaje
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CYKLOTEAM OSTROV BODOVAL NA MČR 
V DRÁHOVÉ CYKLISTICE
Na pražském velodromu se 25. a 26. listo-
padu, v rámci závodů „Maxbike Mistrovství 
Planety 2017“, konalo mistrovství České re-
publiky ve vylučovacím závodě a dále pak 
závody Českého poháru. Závodníkům Cy-
kloteamu Ostrov se v celorepublikové kon-
kurenci dařilo. Marek Liška ve své kategorii 
kadetů vybojoval titul mistra České repub-
liky a Sára Peterková, jako starší žákyně, do-
jela v mistrovském závodě třetí. Svojí formu 
pak potvrdili i stejným umístěním v závodě 
Českého poháru v omniu (víceboj, jehož 
součástí byly závody: scratch, prvenství, 
vylučovací a bodovací závod).

Jiří Čechman

PODĚKOVÁNÍ – BĚH 
S ČELOVKOU
V sobotu 2. prosince se v Ostrově uskuteč-
nil 4. ročník Běhu s čelovkou. Chci touto 
cestou ještě jednou poděkovat Míše Va-
lentové a celému jejímu týmu za perfektní 
organizaci akce. Už sám nápad uspořádat 
charitativní běh pro podporu lidí s roztrou-
šenou sklerózou je k nezaplacení. Míša je 
jednou z nás, tak ví, jaké to je s touto ne-
mocí žít. O to větší poděkování jí patří, pro-
tože to skutečně není lehké. Velký dík patří 
i Městské polici Ostrov, Policii ČR, sponzo-
rům, prostě všem, kteří pomáhali a hlavně 
těm, kteří nás přišli podpořit. Byl to krásný 
zážitek dívat se na téměř sedm stovek 
běžců v nekonečném zástupu světýlek.

Děkuji a přeji všem mnoho zdraví.
Marcela Sekerová, Ostrov

PODĚKOVÁNÍ ZA VÁNOČNÍ DAR
Zastupitelstvo města schválilo a uvolnilo 
ke konci minulého roku finanční částku 
sto tisíc korun na opravu lavic v  kostele 
sv. Michaela a Panny Marie Věrné, které už 
byly v havarijním stavu. Ještě před Váno-
cemi byla oprava historických dřevěných 
lavic uskutečněna a návštěvníci vánočních 
programů se o tom mohli přesvědčit – už 
jim nehrozil propad shnilou podlážkou. 
Chceme vyjádřit poděkování za tento dar.

Ze sbírky farníků se těsně předtím poří-
dilo za stejnou částku nové ozvučení kos-
tela, takže se v celém prostoru mimořádné 
památky města lépe a s užitkem pobývá – 
je tam dobře slyšet mluvené slovo a  ve 
všech lavicích se sedí bezpečně.

Farní kostel v  Ostrově slouží už 700 
let všem obyvatelům města. Také dnes 
může každý občan přijít do kostela ne-
jen na prohlídku, ale i na bohoslužbu, na 
koncerty, na „Ostrovské varhanní jaro“, na 
programy „Noci kostelů“. Nebo zde může 
mít nezapomenutelnou svatbu, křest dětí, 
nakonec i důstojné rozloučení, pohřeb či 
zádušní mši.

Kostel svatého Michaela a  Panny Ma-
rie Věrné patří k celostátně významných 
sakrálním historickým stavbám. Je zde je-
dinečným způsobem skloubeno umění 

gotiky s uměleckým projevem baroka. Go-
tická hvězdová a diamantová klenba jsou 
spojeny s  barokně pojatým prostorem 
hlavního oltáře, plným sochařských děl 
a s kruchtou, kterou zdobí prolamovaný ba-
rokní varhanní prospekt. Umění nás upo-
zorňuje na vyšší hodnoty života, na jeho 
vertikální rozměr. Vertikála věže se zvony 
to jen umocňuje.

Každý z  nás se dnes potřebuje ztišit 
a uklidnit uprostřed hluku a shonu každo-
denního – horizontálního – rozměru života. 
Kostel a tichá modlitba jsou k tomu jedi-
nečnou příležitostí.

Katolická farnost Ostrov

PODĚKOVÁNÍ

PROSTOR PRO VAŠE NÁZORYHYDE PARK
Příspěvky v této rubrice jsou zveřejněny vždy v originální podobě. Nevyžádané příspěvky, které se do vydání nevešly, na‑
leznete na webu OM v sekci Neotištěné příspěvky. Tentokrát si na webu přečtete zajímavý článek Milana Dolečka na téma 
návštěva členů DiFadla Ostrov u seniorů, či PF Miloslava Lišky.

Marek Liška uprostřed, v dresu 
mistra ČR Sára Peterková vpravo Marek Liška v popředí
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VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA

TAJENKA KŘÍŽOVKY 
O CENY
Vážení čtenáři, správné znění tajenky kří-
žovky z minulého čísla je ADVENT V OS-
TROVĚ. Z  úspěšných luštitelů byla vylo-
sována paní Ludmila Machačová, která 
obdrží 2 vstupenky na divadelní předsta-
vení DÁMY Z ANIANE které se odehraje ve 
středu 24. ledna od 19:30 hod. v divadelním 
sále Domu kultury Ostrov, příspěvkové or-
ganizace. Srdečně gratulujeme.

Tajenku křížovky z tohoto čísla zašlete 
nejpozději do 11. 01. 2018 na: mesicnik@
ostrov.cz, případně doručte do podatelny 
MěÚ Ostrov, Jáchymovská 1 v  zalepené 
obálce, označené „Ostrovský měsíčník“. 
Vždy prosím uveďte celé své jméno a kon-
takt na vás. Ze správných odpovědí opět 
vylosujeme výherce, který získá vstupenky 
na některou z kulturních akcí Domu kul-
tury Ostrov. Jeho jméno zveřejníme v Os-
trovském měsíčníku. Redakce Vám přeje 
příjemnou zábavu při luštění.

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