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AKTUALITY

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 březnového čísla je 11. února. 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
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Oddych, s. r. o., Děpoltovická 214, 
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Webové stránky: 
www.ostrovskymesicnik.cz
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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: 
Eliška Failová

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám všem jménem svým 
a jménem vedení města co nejsrdečněji po-
přál jen to dobré, především hodně zdraví 
a štěstí do nového roku 2018.

Máme za sebou již třicet dní nového ka-
lendářního období a já doufám, že se vám 
daří plnit vaše novoroční předsevzetí a po-
kud ne, za jedenáct měsíců je tu opět nová 
možnost si vše zopakovat. Vše to uteče 
mnohem rychleji, než se nám zdá.

Ale nyní vážněji. Přeji vám, aby vás pří-
jemná atmosféra a dobrá nálada nikdy ne-

opouštěla, abyste měli radost z povedené 
práce i dosaženého úspěchu, setkávali se 
s porozuměním vašeho okolí a zachovali si 
optimistický výhled do budoucna.

Osobně věřím, že rok 2018 přinese ale-
spoň trochu zklidnění a více všeobecné ži-
votní pohody. Je jen na nás jak si s novými 
úkoly a překážkami poradíme a já pevně vě-
řím, že si v prosinci budeme moci říci – byl 
to opravdu dobrý rok!

Josef Železný
starosta města

NOVÉ AUTO PRO OSTROVSKÉ HASIČE
Ostrovští hasiči převzali do užívání nové 
služební auto. Jde o náhradu za dosluhující 
velitelský automobil Škoda JETI 1,2. Slav-
nostní předání auta jednotce sboru dob-
rovolných hasičů se uskutečnilo v polovině 
prosince  2017 za účasti zástupců města 
a pátera Marka Bonaventury Hrice, který 
požehnal novému vozidlu Toyota Hilux 
2GD. Automobil pro dobrovolné hasiče 
pořídilo město Ostrov za částku ve výši 
bezmála 1 mil. korun. „Univerzální vozi-
dlo s pohonem 4x4 a šestistupňovou pře-
vodovkou je vybaveno navijákem WARN 
ZEON 8 12V, který lze připojit na přední 

i zadní část vozidla. V základní výbavě je 
také např. zdravotní batoh, hasicí přístroj, 
ruční LED svítilny a ruční nářadí,“ uvedl ve-
litel JSDH Ostrov Josef Černý s tím, že pro 
náročnou činnost hasičů je takto vybavené 
auto velmi důležité.

Představitelé města využili slavnostní 
chvíli k  tomu, aby poděkovali všem čle-
nům Jednotky SDH Ostrov za odpovědnou 
a profesionální práci při zásazích a odklí-
zení následků vichřice Herwart, která před 
koncem roku 2017 zasáhla i Ostrov, kde na-
páchala značné škody.

redakce, s použitím zdroje – JSHD Ostrov



3www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz

AKTUALITY

NOMINACE NA CENU Ď

Udělování ceny Ď (s podtitulem – dík me-
cenášům a  dobrodincům) vstupuje do 
svého 18. ročníku.

Cena Ď je česká cena určená mece-
nášům, dobrodincům a  sponzorům 
v  oblasti kultury, charity, vědy, vzdělá-
vání a morálních hodnot. Nominovat je 
mohou zájmové spolky, školy, knihovny, 
muzea, obce a města, pořadatelé výstav, 
nemocnice, památkové a historické ob-
jekty, nadace, dětské domovy, domovy 
pro seniory, farní charity, sociální ústavy, 
pořadatelé kulturních a  dobročinných 
akcí, pořadatelé veřejně prospěšných 
projektů a další.

Bez ohledu na účast a výsledky v měst-
ských a  krajských kolech jsou všechny 
nominace zařazeny do celostátního fi-
nále, které se uskuteční 7. června 2018 
ve Stavovském divadle v Praze. Zde má 
nominovaný šanci získat jednu z mnoha 
celostátních cen Ď, dle posouzení celo-
státního Kolegia. Pro účast ve finále není 
nutné absolvovat městské či krajské kolo.

Poprvé byla cena Ď udělena v Národ-
ním divadle v Praze v roce 2001. Od roku 
2011 jsou pořádána krajská kola a  po-
stupně se k  této akci připojují i  města 
se svými městskými koly. Všechna kraj-
ská kola v našem regionu byla pořádána 
v Ostrově. Od roku 2012 pořádá Ostrov 

současně s krajským kolem i kolo měst-
ské. Slavnost se zpočátku odehrávala 
v domě kultury, poté v klášterní zahradě, 
a od roku 2016 se dějištěm předávání cen 
stala Dvorana zámku Ostrov. Zde se také 
uskuteční letošní slavnostní ceremoniál 
předávání městské i  krajské ceny Ď – 
v úterý 24. dubna 2018 od 18:00 hodin.
Přehled držitelů městských cen Ď
2017 – Jednotka sboru dobrovolných 
hasičů Ostrov
2016 – Divadelní spolek při DK Ostrov
2015 – Milan Štěpánek
2014 – Lubomír Bachura
2013 – Rodinné centrum Ostrůvek
2012 – Michal Grossmann
Držitelka jedné z celostátních cen Ď
2013 – Walburga Mikešová za podporu kul-
tury v Ostrově

„Definitivní uzávěrka nominací na celo-
státní finále ceny Ď 2018 je 15. dubna 2018,“ 
říká autor a  pořadatel celé akce Richard 
Langer a dodává: „Pokud si ale přejete, aby 
Vaše nominace prošla městským či kraj-
ským předkolem, nominujte co nejdříve. 
Tato předkola jsou šancí k ocenění ve svém 
kraji a městě navíc.“

Nominační tabulku a další podrobnosti 
naleznete na: www.cena-d.cz

Nominace na cenu Ď v městském kole 
doručte nejpozději do 3.  dubna  2018: 
osobně do podatelny Městského úřadu Os-
trov nebo elektronicky na e-mail: zzelezna@
ostrov.cz nebo poštou na adresu: MěÚ Ost-
rov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov / Zuzana 
Železná

Ať už si vyberete kteroukoli z možností, 
označte vaši nominaci „CENA Ď“

Kontakt pro případ dotazů – Zuzana Že-
lezná, tel. 354 224 837

redakce, s použitím zdroje: 
www.cena-d.cz

KABEL OSTROV

Plán vysílání – únor 2018
 
1. února | 18:00
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis + Policejní 

zpravodajství
 · Pořad: Kulturní měšec
 · Pořad: Archiv KT

8. února | 18:00
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis
 · Pořad: S-MIX

15. února | 18:00
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis + Policejní 

zpravodajství
 · Pořad: Škola hrou

22. února | 18:00
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis
 · Pořad: Rozcestník

Změna pořadů vyhrazena!  
Jakékoli návrhy, připomínky nebo dotazy 
můžete telefonovat či zaslat textovou 
zprávou na tel.: 777 572 089 nebo napsat 
na: marketing@tv-ostrov.cz.

Premiéra vysílání:  
čtvrtek 18.00 hodin. Opakování vysílání: 
každou sudou hodinu, mezi reprízami 
vysíláme Informační smyčku.

Provozní doba kontaktního místa:  
po 8.00 – 17.00 hod., út 9.00 – 17.00 hod., 
st 8.00 – 17.00 hod., čt 9.00 – 17.00 hod., 
pá 9.00 – 15.00 hodin.

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 vyrov-
nali své případné dluhy.

 
Ing. Libuše Benešová

jednatelka KABEL Ostrov, s. r. o.
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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Konference Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji

Spolek pro dokumentaci a  obnovu pa-
mátek Karlovarska ve spolupráci s měs-
tem Ostrov a Domem kultury Ostrov po-
řádá ve čtvrtek 8. února 2018 na zámku 
v Ostrově druhý ročník konference Péče 
o  památky a  krajinu v  Karlovarském 
kraji – prezentace činnosti spolků, obcí, 
odborných institucí a  dalších organi-
zací v oblasti záchrany a obnovy pamá-
tek a  kulturní krajiny na území Karlo-
varského kraje v roce 2017. Záštitu nad 

konferencí převzala náměstkyně hejt-
manky Karlovarského kraje a radní pro 
oblast kultury a památkové péče Dani-
ela Seifertová spolu s  ředitelkou územ-
ního odborného pracoviště Národního 
památkového ústavu v Lokti Romanou 
Riegerovou. Smyslem setkání je prezen-
tovat veřejnosti ukázky příkladné péče 
o  kulturní dědictví regionu, a  předsta-
vit vybrané realizované projekty a jejich 
iniciátory. Cílem konference je rovněž 

setkání zástupců nejrůznějších odvětví 
památkové péče v  Karlovarském kraji 
a  předávání si zkušeností při záchraně 
a obnově kulturního dědictví regionu.

V programu zazní přednášky na téma 
obnovy významných sakrálních staveb, 
panských sídel, hospodářských objektů, 
či lidové architektury. Posluchači se do-
zví o významných archeologických prů-
zkumech, či zpřístupňování a prezentaci 
významných hornických památek Kruš-
nohoří. Dále budou představeny postupy 
při konzervaci zdiva zřícenin historic-
kých objektů, při zpracování stavebně-

-historického průzkumu a při dokumen-
taci historických krovů a  reliktů zanik-
lého osídlení. Zajímavé bude rovněž 
povídání o  obnově drobných památek 
a minerálních pramenů v znovuobjevo-
vané kulturní krajině. Všechny příspěvky 
budou zaměřeny na oblast Karlovarska, 
Sokolovska a Chebska.

Program konference bude probíhat ve 
čtvrtek 8. února 2018 od 9.00 do 17.00 
v  zastupitelském sále na zámku v  Ost-
rově. Vstup je volný.
Další informace:  
http://dokumentacepamatek.cz

Jaroslav Vyčichlo, Eliška Failová

MIMINKA ROKU

Radost, oslavy, přání zdraví a štěstí – tyto 
emoce a  zvyky jistě ve většině případů 
doprovázejí příchod děťátka na svět. Na-
rození dětí na přelomu let provází navíc 
zvýšená mediální pozornost a v Ostrově 
tradičně i  gratulace ze strany vedení 
města. Stejně tomu bylo i na přelomu mi-
nulého a letošního roku, kdy se poslední 
Ostrovan narodil symbolicky na Boží hod 
vánoční, zatímco první miminko až 3. den 
v novém roce.

Poslední miminko roku 2017 s trvalým 
bydlištěm na území města Ostrov, malého 

Matěje, přivedla na svět maminka D. Ben-
dová v nemocnici v Karlových Varech na 
1. svátek vánoční. Gratulaci města Ostrov, 
květiny a finanční dar přijala celá rodina na 
počátku ledna na zámku z rukou starosty 
Josefa Železného, 2. místostarostky Ilony 
Leupold a vedoucí odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví Miroslavy Světlíkové.

První miminko města Ostrov v  roce 
2018 se narodilo 3. ledna v nemocnici v Os-
trově, kde maminka B. Krejzová přivedla na 
svět dceru Anetku. Za město Ostrov při-
šel blahopřát starosta Josef Železný s mís-

tostarostkou Ilonou Leupold. Společně na 
počátku ledna navštívili paní Bendovou 
v nemocnici a předali jí finanční dar města 
a květiny.

V  obou případech jsou rodiče i  děti 
zdrávi. Oběma maminkám a dětem přeje 
město Ostrov dobré zdraví a hodně štěstí 
v dalších letech.

redakce

Foto: První ročník konference – Archiv Spolku pro dokumentaci 
a obnovu památek Karlovarska dokumentacepamatek.cz

První miminko 2018, foto: Hana ŠevčíkováPoslední miminko 2017, foto: Walburga Mikešová 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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ZÁZNAMY MĚSTSKÉ POLICIE – PROSINEC 2017

6. 12. v 15:42 bylo hlídkou MP přijato 
oznámení od muže s  tím, že v ulici Jung-
mannova je skupina asi dvaceti dětí, které se 
mezi sebou perou. Hlídka MP ihned vyjela 
na místo. Při příjezdu si povšimla skupiny 
patnácti mladistvých ve vnitrobloku v ulici 
Šafaříkova. Tato skupinka hlídce sdělila, že 
jsou kamarádi, a že jeden z nich jim pouze 
ukazoval nějaké karatistické prvky a možná 
si někdo myslel, že se zde perou. Toto potvr-
dili všichni na místě. Hlídka MP ztotožnila 
dva nejstarší chlapce a poté shlédla pár ka-
ratistických prvků. Skupinka byla hlídkou 
při odchodu upozorněna, aby se chovala 
slušně a nedělala na místě nepořádek.

6. 12. v 21:43 hodin bylo přijato ozná-
mení, že na parkovišti v  Horním Žďáru 
upadl neznámý muž. Hlídka oznámení 

prověřila a na místě zjistila, že se oznámení 
zakládá na pravdě. Jednalo se o muže, který 
hlídce uvedl, že byl na pivu v jedné z hospod, 
a když chtěl jít domů, popletl si cestu a omy-
lem šel do Horního Žďáru, kde na parkovišti 
zakopl, upadl a poranil se na obličeji a na 
hlavě. Hlídka provedla u zraněného muže 
dechovou zkoušku, kde bylo naměřeno 2,11 
promile alkoholu v dechu. Hlídka na místo 
přivolala záchrannou službu a hlídku PČR 
Ostrov, z důvodu chybějícího dokladu to-
tožnosti. Po příjezdu RZS byl muž na místě 
ošetřen a poté převezen k dalšímu vyšet-
ření na chirurgii do nemocnice v K. Varech.

16.  12. v  2:20 bylo strážníky přijato 
oznámení o rušení nočního klidu mužem, 
který běhá po chodbách domu, kope do 
dveří a něco vykřikuje. Hlídka na místě zjis-
tila, že se oznámení zakládá na pravdě. Již 
při vstupu do vchodu byly na zemi kalhoty 
a osobní věci podezřelého muže. Následně 
v dalších patrech byly nalezeny boty, peně-
ženka, ručník a v 5. patře konečně podna-
pilý muž. Tento hlídce v silně podnapilém 
stavu sdělil, že přijel z večírku a nemůže najít 
klíče od bytu. Na to proč se svlékl, nedoká-
zal odpovědět. Po rozmluvě s hlídkou si muž 
vzpomněl, že v Ostrově má otce a mohl by 
jít k němu. Hlídka s mužem souhlasila a pře-
vezla jej k otci, který si jej převzal. Následně 
byl muž, který se dopouštěl přestupku vy-
zván, aby se následující den dostavil na slu-
žebnu MP Ostrov, kde s ním bude přestupek 

vyřešen. Muž se příštího dne dostavil a pře-
stupek s ním byl projednán dle zákona.

16. 12. v 18:00 bylo přijato oznámení 
od nájemníka bytové jednotky, který 
uvedl, že ve vchodě spí nějaký opilec 
a nelze jej probudit. Hlídka MP Ostrov na 
místě zjistila, že se oznámení zakládá na 
pravdě. Strážníci muže ihned probudili 
a důrazně mu vysvětlili, že se nemá zdr-
žovat na cizích chodbách a už vůbec zde 
přespávat. Po ztotožnění muž hlídce sdě-
lil, že trochu přebral a ve vchodě usnul. 
Poté se však omluvil a odešel se vyspat 
k přítelkyni.

19. 12. v 17:35 bylo přijato oznámení 
od správce pekárny v ulici U Nemocnice, 
že mu po areálu a po střechách běhají ně-
jací kluci. Hlídkou MP vzato na vědomí, 
o  situaci byla informována i hlídka PČR 
Ostrov, která se na místo dostavila spolu 
se strážníky, kde celou věc společně pro-
věřili. V prostorách pekárny byli hlídkami 
zastiženi čtyři nezletilí mladíci, kterým 
bylo vysvětleno jejich nevhodné chování. 
Následně byli kluci předáni rodičům.

 
Ladislav Martínek, MP Ostrov

tel. 353 615 880, 777 766 074,
e-mail: straznik@ostrov.cz

NAVRHNĚTE OSOBNOST NA OCENĚNÍ OBČAN MĚSTA ROKU 2017
Vážení občané Ostrova,
stejně jako každý rok, i letos si vás dovolu-
jeme oslovit s výzvou ke spolupráci při hle-
dání význačné osobnosti, která v  uplynu-
lém roce vykonala mimořádně významný 
čin, dosáhla úspěchů v oblasti vědy, kultury, 
sportu, vynikla při organizování společen-
ských aktivit ve městě, nezištně se angažo-
vala v sociálních službách – výraznou měrou 
přispěla k rozvoji města Ostrova a ke zvýšení 
kvality života našich občanů. Ocenění „Ob-
čan města roku“ se uděluje také za celoži-

votní zásluhy a rovněž může být uděleno in 
memoriam.

Znáte-li někoho ve svém okolí (Ostrov 
včetně městských částí), kdo si podle vás za-
slouží toto ocenění, podejte prosím 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 19. března a následně Zastupi-
telstvo města Ostrov 11. dubna 2018.
Děkujeme vám za spolupráci a projevený 
zájem.

Zuzana Železná
odbor kancelář starosty MěÚ Ostrov
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OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemnice Městského úřadu Ostrov 
vyhlašuje podle § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., 

o úřednících územních samosprávných celků 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

výběrové řízení na obsazení pracovního místa

vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Městského úřadu Ostrov

Pracovní poměr na dobu neurčitou • Předpokládaný nástup: 1. června 2018
Podrobné informace jsou na www.ostrov.cz v sekci Volná místa

PROSINEC NA LINCE 150
V prosinci byla naše jednotka vyslána cel-
kem k 21 událostem, z nichž bylo 7 doprav-
ních nehod, 5 technických pomocí, 3 úniky 
látek, požáry a plané poplachy. Společně 
s jednotkami HZS KV, Klášterec nad Ohří 
a SDH Stráž nad Ohří a Hájek jsme zasa-
hovali u čtyř dopravních nehod na silnici č. 
13 / I mezi Ostrovem a Bočí, kde došlo k ne-
hodám osobních a nákladních automobilů, 
dále s jednotkou HZS KV jsme zasahovali 
u nehod v Bystřici a Odeři a za abertam-
skou křižovatkou kde došlo ke srážce čtyř 
osobních automobilů. Na místo nehody 
byla vyslána také jednotka SDH Boží Dar. 
V ostrovských ulicích Komenského, Kruš-
nohorská a Hlavní třída, bylo nutno otevřít 
byt a pokojové dveře bytu. Naši pomoc si 
vyžádala i ZZS Ostrov, kdy bylo potřeba 
pomoci s transportem pacienta do sanity. 
K odčerpání vody z prostor objektu města 
a  přilehlého obytného domu na Hlavní 
třídě jsme byli vysláni s jednotkou HZS KV 
s průmyslovým vysavačem. Ropné skvrny 
na pozemních komunikacích z  Horního 
Žďáru do Jáchymova, v Moříčovské ulici 
a na silnici v Hroznětíně jsme likvidovali 
s jednotkou HZS KV. K požáru bytu v Kar-

lových Varech v ulici Budovatelů jsme byli 
vysláni společně s  jednotkami HZS KV 
a SDH Tašovice, jednalo se o požár potra-
vin na kuchyňském sporáku. Ve stejném 
složení jsme likvidovali požár bývalé tě-
locvičny Slavoj v Karlových Varech v ulici 
Kolmá. K požáru elektrického vedení došlo 
v Jáchymově U Můstku, po pádu stromu 
na dráty elektrického vedení. Na místo 
události byla vyslána také jednotka HZS 
KV a  SDH Jáchymov. K  požáru objektu 
v areálu bývalého podniku Škoda Ostrov 
byly vyslány jednotky HZS Karlovy Vary, 
SDH Ostrov a  Jáchymov. Průzkumem na 
místě bylo zjištěno, že se jedná o kouř z ka-
men, událost byla hodnocena jako planý 
poplach. V Karlových Varech v ulici Stará 
Louka jsme zasahovali s jednotkami HZS 
KV a SDH Tašovice kde došlo k zakouření 
prostor hotelu, požár se nepotvrdil, udá-
lost hodnocena také jako planý poplach. 
K záchraně osoby při pokusu o skok z okna 
jsme byli vysláni s jednotkou HZS KV s výš-
kovou technikou. Na místě se zjistilo, že se 
jedná o planý poplach, osoba prováděla 
mytí oken.

Za JSDH Ostrov Milan Kuna

MĚSTSKÝ ÚTULEK 
BETY OSTROV 
V ROCE 2017
V roce 2017 bylo do útulku přijato 65 psů, 
domov našli 74 psi a kastrací prošlo 26 psů.

Celý minulý rok sloužil útulek Bety pri-
márně jako záchytné zařízení pro zatoulané 
psy z Ostrova a okolí a většina z přijatých 
psů se vrátila ke svému majiteli. Společně 
s Městskou policií Ostrov se prováděly od-
chyty psů a sběr kadáverů. V rámci nabí-
zených služeb občanům byli přijímáni psi 
od majitelů, kteří se o ně už dále z různých 
důvodů nemohli starat. Také hotel pro psy 
byl často využívaný hlavně v  letních mě-
sících a dovolených. Obě tyto služby jsou 
placené dle ceníku města Ostrov, stejně 
jako příjem uhynulého domácího zvířete 
do útulku. Do hmotného vybavení útulku 
přibyly nové zateplené psí boudy. Venčení 
psů probíhalo celý rok a i v tomto roce si 
můžete přijít půjčit pejska a jít s ním na 
procházku i mimo areál útulku, a to v zá-
vislosti na počasí.

Děkujeme starostovi města Ostrov 
panu Josefu Železnému, městu Ostrov, ve-
liteli Městské policie Ostrov panu Martín-
kovi a  všem strážníkům za příkladnou 
spolupráci, Kabel TV Ostrov za propa-
gaci útulku, všem dárcům, kteří přispěli 
finančně či hmotně, dobrovolníkům, kteří 
ve svém volném čase venčí psy z útulku 
a hlavně všem, kteří z útulku adoptovali 
psa a poskytli mu domov.
Podrobné informace o útulku:
www.utulekbety.cz

Za městský útulek Bety
Marek Šinkovič, Ostrovský Macík z. s.
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Jarní blokové čištění 2018
týden datum ulice

14

3.4. Kollárova

4.4. Severní

5.4. Masarykova (Hlavní – Severní)

6.4. Májová (Kollárova – Luční)

15

10.4. Májová (Luční – Borecká)

11.4. Hlavní (Jáchymovská – Luční), za Policií

12.4. Hlavní (Luční – penzion), penzion

13.4. Štúrova, Palackého

16

17.4. kulatá drogerie, za Poštou

18.4. Jungmannova

19.4. Šafaříkova

20.4.
Družební (Krušnohorská – Lidická), 
Zahradní 

17

24.4. Družební (Lidická – Hlavní třída)

25.4. Lidická (Jáchymovská – Masarykova) 

26.4.
Masarykova (Lidická – Krušnohorská), 
Seifertova

27.4. Lidická (od Klínovecké)

18

2.5.
Lidická horní, Lidická (Klínovecká – 
Masarykova)

3.5. Krušnohorská

4.5. Halasova, Lipová

19

9.5.
Dukelských hrdinů, Máchova, Nádražní 
(Dukelských hrdinů – Jáchymovská)

10.5. Odborů

11.5. Studentská, za Krušnohorem

20

15.5. Karlovarská, Čapkova

16.5. Nejedlého, Krátká

17.5.
Nádražní (Dukelských hrdinů – 
vlakové nádraží), Hornická

18.5. Klínovecká, horní Klínovecká

LEDNOVÉ VÍTÁNÍ MIMINEK
Narození dítěte je vždy velká radost.
Jejich přivítání mezi občany Ostrova
je v našem městě letitou tradicí…

Obřadní síň na Staré radnici zaplnilo do 
posledního místa 29 ostrovských miminek 
s rodiči a prarodiči. Nové občánky Ostrova 
slavnostně přivítali zastupitelé města Pavel 
Čekan, Pavlína Lišková a sudičky Rodinného 
centra Ostrůvek.

Mimo krásného uvítání rodiče obdrželi 
pamětní list, sadu pamětních fotografií 
a DVD, další drobné dárečky a maminky 
symbolickou kytičku.

Zatímco většinou bývá poměr pohlaví 
vyrovnaný, na prvním letošním vítání 
výrazně převažovali chlapci. Nové malé 
Ostrovany Vám představujeme v  abe-
cedním pořadí:

Matias Bažil, Vincent Császár, Radek 
Češpiva, Tomáš Demeter, Tobias Döring, 
Adam a  Filip Formáčkovi, Lucas Frisch, 
Daniel Helmich, Jeremiáš Matas, Václav 
Pintner, Jan Podhorský, Jaromír Prášek, 
Adam Švandrlík, Filip Tunkiv, Filip Va-
něček, Štěpán Vaško, Eliáš Vrbas, Emma 
Bokotová, Nella Dostálová, Beáta Fialová, 

Natálie Jiříková, Julie Klečková, Leontýna 
Poliščuková, Anežka Radoňová, Nikola 
Sobotková, Lilian Urbanová, Magdalena 
Vanat.

Na další vítání můžete svá miminka 
přihlásit emailem na adresu: centru-
mostruvek@seznam.cz. Upozorňujeme, 
že po změnách financování této akce ze 
strany města jsme nuceni posunout ter-
mín slavnostního přivítání malých ob-
čánků na měsíc květen – červen 2018.

RC Ostrůvek

týden datum ulice

21

22.5. Jáchymovská

23.5.
Hroznětínská, Bezručova, Sukova, Sme-
tanova

24.5. Staré náměstí, Šlikova, Jiráskova

25.5. Dlouhá, Žižkova, Malé náměstí

22

29.5.
Klášterní, Školní, Staroměstská, 
areál Kláštera

30.5. U Koupaliště, parkoviště u koupaliště

31.5. Klicperova

1.6.
Komenského, Myslbekova 
(Komenského – Mánesova)

23

5.6.
Mánesova,Myslbekova (Mánesova – 
S. K. Neumanna)

6.6. S. K. Neumanna, U Atlantisu

7.6.
Vančurova + zimní stadion, Mysl-
bekova (S. K. Neumanna – Vančurova)

8.6.
Mírové náměstí – sever (parkoviště), 
Tylova

24

12.6.
Mírové náměstí – jih (parkoviště), 
Brigádnická

13.6. U Nemocnice

14.6. Lesní ulice, Pod Křížkem

15.6. Borecká

25

19.6. Horská

20.6.
Luční + vnitroblok bazének + 
za stometrákem

21.6. Dvořákova, Alšova, Na Kopci

22.6. Sládkova, Na Příkopě, Nad Nádražím 

26

26.6. Dolní Ždár, Horní Žďár

27.6. Hluboký, Vykmanov

28.6. Kfely, Moříčov

29.6. Květnová, Maroltov

Ulice neuvedené v tomto seznamu (nevyužívané k stálému parkování) budou čištěny bez celodenních uzavírek.
Blokové čištění se bude provádět v době od 07:00 do 15:00 hod.
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ZREKONSTRUOVANÁ ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKA
SLAVNOSTNĚ OTEVŘENA

Poslední páteční podvečer před Vánocemi 
patřil v Ostrově slavnostnímu otevření nově 
zrekonstruované železniční zastávky v Kruš-
nohorské ulici, která je součástí cyklostezky 
Ostrovské rondo (otevřena v r. 2013). Po-
četné publikum se na chvíli přeneslo do doby 
před více jak sto lety a přiblížilo si čas, kdy 
byla tato zastávka v době rakousko-uher-
ské monarchie poprvé otevřena. Proto bylo 
ponecháno i její původní označení, protože 
Ostrov nesl v této době ještě název  Schlac-
kenwerth. Tehdy tato železnice navazovala 
na Buštěhradskou dráhu a spojovala Ost-
rov s Jáchymovem. Složitý terén mezi městy 
předurčil dráze horský charakter a největší 
stavbou byl Jáchymovský tunel. 

Poslední vlak, již motorový, vyjel z os-
trovského nádraží 3. srpna 1957. Více o his-
torii dráhy jste se mohli dozvědět z  článku 
Zdenky Čepelákové (OM 11/2017). 

V současné době bude zastávka sloužit 
jako odpočívadlo pro cyklisty, je v ní umís-
těno i malé muzeum (dobová drážní kance-
lář), informační tabule, které seznamují s his-
torií stavby a také WC. Opětovné otevření 
proběhlo přesně po 121 letech – tedy 22. pro-
since. Celkové náklady rekonstrukce budovy 
dosáhly výše 2,5 mil. korun, přičemž polovinu 
hradilo město Ostrov z vlastních prostředků a 
druhou polovinu pokryla dotace – projekt re-

konstrukce objektu bývalé železniční zastávky 
a jeho přestavba na cyklistické odpočívadlo 
byl realizován za přispění prostředků státního 
rozpočtu České republiky z programu Minis-
terstva pro místní rozvoj ČR.

Akce se zúčastnila celá řada významných 
hostů – starosta města Kurort Oberwie-
senthal Mirko Ernst, krajský radní pro oblast 
zdravotnictví a zastupitel Ostrova Jan Bureš, 
starosta města Josef Železný, místostarosta 
Petr Šindelář, místostarostka Ilona Leupold, 
páter Marek Bonaventura Hric z Katolické far-
nosti v Ostrově, paní Lada Baranek z Nadace St. 
Joachim, ostrovští a chomutovští ostrostřelci, 
Podkrušnohorský spolek velocipedistů, di-
vadelní spolek Ochotníci Ostrov a zástupci 
médií. Celým podvečerem provázela moderá-
torka Lena Pintnerová, o hudební doprovod 
se postarala flašinetářka Eva Haufová, v roli 
rakouského vojáka rozesmál publikum refe-
rent ORUP MěÚ Ostrov Petr Česák. Účastníci 
první jízdy k zastávce, která vedla od ostrov-
ského nádraží, obdrželi jako dárek hrnek s mo-
tivem této stavby a „placku“, kde je vyobrazená 
slavná historická lokomotiva.

Vedení města děkuje všem, kteří se na 
této akci podíleli. Kromě výše jmenovaných 
také Městské policii Ostrov, která zajišťovala 
bezpečnost a pořádek po celém úseku a také 
Klubu železničních modelářů při MDDM v 

Ostrově (panu Výbornému), kteří se postarali 
o vybavení dobové kanceláře. Dále Elišce Fai-
lové z Domu kultury Ostrov za vytvoření gra-
fických návrhů k propagaci zastávky, vedou-
címu technického úseku DK Pavlu Hozákovi 
za zapůjčení stolů a referentům odboru vnitř-
ních věcí MěÚ Milanu Veselému a Tomáši 
Bujanskému, kteří zajišťovali ozvučení akce. 
Za angažovanost při rekonstrukci zastávky 
patří poděkování – z městského úřadu Bo-
huslavu Schneiderovi, dále Alexandře Fürba-
chové a Davidovi Oncirkovi (odbor rozvoje a 
územního plánování), Jiřímu Šustrovi (odbor 
investic), zastupitelům města, dále firmě Swi-
etelsky, která stavbu provedla, projekční firmě 
BPO Ostrov, historičce Zdence Čepelákové, 
kronikářce Walburze Mikešové, patriotu Vla-
dimíru Křížovi. Děkuji také firmě MB Media 
Ostrov, redaktorovi Českého rozhlasu Plzeň 
Zdeňku Trnkovi a redaktorce Karlovarského 
deníku Štěpánce Bartoňové za propagaci a 
vám všem neznámým podporovatelům této 
myšlenky. Opravdu to nebylo jednoduché a 
každá byť malá podpora dala sílu pokračovat 
v tomto boji za záchranu naší zastávky. Bylo 
to dlouhých pět let, ale konec určitě stojí za 
to – to ostatně můžete posoudit sami. 

Ing. Josef Železný, starosta města Ostrov

Foto z akce: Bořivoj Hořínek
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PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

GYMNÁZIUM NABÍZÍ PŘÍPRAVNÝ KURZ K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM
Stejně jako v minulých letech i letos nabí-
zíme uchazečům, kteří podají přihlášku ke 
studiu na naší škole, přípravný kurz k při-
jímacím zkouškám. Obsahem kurzu bude 
řešení modifikovaných testů společnosti 
CERMAT a jejich následný rozbor pod ve-

dením pedagogů gymnázia. Kurz proběhne 
ve dvou termínech. Nejprve to bude ma-
tematika v sobotu 17. března a následující 
sobotu, 24. března, český jazyk. V obou ter-
mínech bude kurz probíhat v dopoledních 
hodinách, od 9.00 do 12. 00. Kurz proběhne 

v budově gymnázia a je bezplatný. Lze se 
přihlašovat na jednu či obě části. Přihlášky 
na kurz a bližší informace najdete na webo-
vých stránkách školy.

Pro školní rok 2018/2019 Gymnázium 
Ostrov přijímá 60 žáků do osmiletého 
oboru a 30 žáků do čtyřletého oboru. Os-
tré přijímací zkoušky, které budou probíhat 
dle jednotného schématu MŠMT, se usku-
teční v dubnu. Jednotné přijímací zkoušky 
obsahují písemné testy z českého jazyka 
a literatury a matematiky. Uchazeči do čtyř-
letého i osmiletého studijního oboru mo-
hou podat přihlášky na dvě střední školy 
a budou mít opět možnost konat jednotné 
zkoušky ve dvou termínech. Do celkového 
hodnocení se započítává vždy lepší výsle-
dek z obou termínů. Přesná data konání 
zkoušek najdete rovněž na webových strán-
kách naší školy v části Přijímací řízení.

Přihlášku ke studiu na střední škole je 
nutné podat do 1. března. Příslušný tisko-
pis poskytnou uchazečům výchovní po-
radci na jejich základních školách nebo 
je možné jej získat z webových stránek 
MŠMT.

Mgr. Jiří Fresser
zástupce ředitele Gymnázia Ostrov

VÁNOČNÍ ČAS V MATEŘSKÉ ŠKOLE HALASOVA OSTROV
Třetí adventní týden byl v  naší mateřské 
škole ve znamení vánočních slavností. Vá-
noční slavnosti patří mezi nejkrásnější ob-
dobí v mateřské škole, které má úplně jiný 
charakter než ostatní období. Tento čas 
je čas klidu, očekávání velkých tajemství, 
všude kolem nás je kouzelná atmosféra. 
Začalo to Mikulášskou nadílkou v naší ma-
teřské škole 5.  prosince. Ale nadílka pro 
děti to nebylo vše – nejprve se děti sešly ve 
velké tělocvičně, kde vyhlížely, co se bude 
dít a také se dělo – přišly dvě čertice (paní 
učitelky), které dělaly samé nedobré věci. 
Naštěstí to napravili andělé a Mikuláš. Děti 
se veselily, smály a vůbec se nebály – také 
dostaly balíček za zpívání a říkání o čertech.

Vánoční slavnost pokračovala v  naší 
mateřské škole 12. prosince ve třídě Motýl-
kové a Sluníčkové, a to zpěvem, přednesem 
básní a krásným pásmem ve třídě Sluníček. 
Obě třídy byly zaplněny do posledního mís-
tečka rodiči a ostatními přáteli MŠ.

13.  prosince pokračovala Vánoční 
slavnost ve třídě Rybiček a  Hvězdiček. 
Maminky a  tatínkové byli překvapeni, 
co jejich děti dokáží – zpívalo se, tančilo, 
přednášely se vánoční básničky a nako-
nec se rodiče zapojili do zpěvu vánočních 
koled – prostě nádherná atmosféra.

14.  prosince Vánoční slavnosti vyvr-
cholily vánočním jarmarkem. Po celé ma-
teřské škole od rána hrály vánoční koledy. 

Všude byly stolečky s  pře-
krásnými výrobky, které děti 
vyráběly se svými učitelkami 
vánoční svícny, perníčky, 
zvonečky z  těsta s  třpyt-
kami, papíroví kapři, sněhu-
láčci, zelené stromečky, na-
barvené šišky a další krásné 
výrobky. Rodiče nevěděli, co 
dříve nakupovat.

Výtěžek z prodeje výrobků 
použije mateřská škola nejen 
pro nákup – např. hraček, či 

pomůcek, ale také sladkostí. Část finančních 
prostředků bude použito pro zvířátka, kam 
s dětmi v nejbližší době zavítáme (Ekocent-
rum, útulek Macík). A tak to má být – radost, 
krásný pocit, soucítění a myslet i na druhé – 
třeba na zvířátka.

Všechny akce v naší mateřské škole pod-
trhly vánoční atmosféru. A paní učitelky 
a nepedagogické pracovnice? Pro ty není 
nic krásnějšího než šťastné tváře a zářící oči 
našich dětí.

Jana Hroudová, MŠ Halasova Ostrov
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PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

OSTROVŠTÍ PRŮMYSLOVÁCI MÍŘÍ VSTŘÍC NOVÝM 
DOBRODRUŽSTVÍM A PŘÁTELSTVÍM
Právě vstupujeme do druhé poloviny na-
máhavého školního maratonu. Ještě že ces-
tou člověk potká tolik úžasných lidí, kteří 
jeho umdlévajícího ducha osvěží. To by je-
den neřekl, jak inspirativní může být setkání 
s nenápadným, ale energií sršícím Karlova-
rákem Petrem Kopfsteinem, pilotem svě-
tové série Red Bull Air Race. Přestože do 
osudného setkání většina studentů SPŠ Os-
trov netušila nic o tomto úžasném člověku, 
ani sportu, který reprezentuje, jeho vypra-
vování o světě letců a cestě za splněním snů 
je nadchlo natolik, že se mu podařilo získat 
nejen další fanoušky, ale možná i budoucí 
letce, o probuzené touze po dobrodružství 
a objevování neznámého nemluvě.

Jelikož se i pětice čtvrtých ročníků blíží 
do finiše jedné životní etapy a zaslouží si 

trochu radosti a  zábavy, přijďte je pod-
pořit a  přijměte jejich srdečné pozvání 
na maturitní ples, který se uskuteční dne 
9. února 2018 v hotelu Ambasador – Ná-
rodní dům v Karlových Varech. I když sami 
studenti hodlají své umělecké sklony také 
prezentovat, předtančení raději svěřili 
povolanějším, členům taneční skupiny 
D – team Karlovy Vary. Přítomné pak na 
taneční parket doprovodí AS BAND Kar-
lovy Vary.

V  závěru měsíce opět očekáváme ná-
vštěvu EDISONŮ – zahraničních studentů 
z různých koutů světa, kteří touží poznat 
život studentstva v Čechách a na oplátku 
povypráví, jak to chodí u nich doma. Vzhle-
dem k tomu, že se jedná v pořadí již o čtvr-
tou návštěvu tohoto typu, věříme, že naše 

hosty nezklameme a  přesvědčíme je, že 
není na Zemi lepšího místa pro život než 
tady u nás.

A o čem se mezi našimi studenty šušká: 
„Už si to četl? Pojedeme na Autosalon 
do Ženevy! To je bomba! A kdy? V půlce 
března, ale nezapomeň se včas přihlásit, 
ať máš místo. Nediv se, holkám slíbili, že 
místo úžasných aut mohou obdivovat pa-
mětihodnosti Ženevy a užívat si klidu jezera 
na palubě lodi.“ Ano, je to tady, naši autaři 
i další technici poprvé vyrážejí na světovou 
událost nabízející zhlédnutí posledních 
úspěchů automobilové techniky a designu, 
nemluvě o  vizích budoucnosti. Součástí 
třídenního podniku je i návštěva hlavního 
města Lichtenštejnska. Máme se na co těšit.

Mgr. Lenka Bardová, SPŠ Ostrov

MŠ MYSLBEKOVA OSTROV INFORMUJE

Za námi je již polovina školního roku, a tak 
je čas na malou bilanci naší práce. I v tomto 
roce se nám podařilo naplnit plnou kapa-
citu MŠ. Do nejmenší třídy byly poprvé při-
jaty i děti mladší tří let, pro které byly poří-
zeny vhodné hračky a upraveno prostředí 
třídy. Reagovali jsme rovněž upravením 
personálních podmínek. Malým dětem ve 

třídě pomáhá školní asistentka, která také 
pracuje s  dětmi ohroženými školním ne-
úspěchem v předškolní třídě. V ostatních 
třídách máme k dispozici asistentky peda-
goga, protože jsou zde integrovány děti se 

speciálními potřebami. Do školky byla po-
řízena nová dotyková interaktivní tabule, 
v níž máme k dispozici interaktivní výukové 
programy pro děti. Díky tomu se rozšířila 
výuková nabídka pro předškoláky.

Co se ale v naší MŠ nezměnilo, je pří-
stup ke vzdělávání, který je založen na 
zážitkovém učení – poznávání, pokusech, 
zkoumání apod. Od září k  tomu byla 
spousta příležitostí. Například v blocích 
zaměřených na ovoce a zeleninu, plody 
podzimu, zdravé zoubky, Halloween, 
Dětský filmový festival, Čertoviny, Vá-
noce a jiné.

Rádi s dětmi zkoumáme, pozorujeme, 
ochutnáváme, stavíme, vymýšlíme nové 
hry, stavby, tancujeme, zpíváme, muzi-
círujeme, povídáme si, čteme, cvičíme, 
malujeme, kreslíme, tvoříme a  mnoho 
jiného. Děti si s kamarády rády hrají, do-
mlouvají, radí se a také někdy „řádí“.

K  tématům dětem vybíráme různé 
doplňkové aktivity: divadla, kino, výlety, 
besedy atd. V  letošním roce jsme vyjeli 
do obory v Hájku, kde jsme krmili a po-
zorovali daňky. Pro děti jsme připravili 
Halloweenský týden, ve kterém nechy-
běla Halloweenská párty. Navštívili jsme 
ostrovské Ekocentrum, mladší děti měly 
komentovanou prohlídku. Pro starší byl 
připraven program o ptácích, včetně po-
zorování mikroskopem a dalších praktic-
kých aktivit. Krásné předvánoční období 
začalo Mikulášskou besídkou, která na 
děti čekala jak v MŠ, tak i na zimním sta-
dionu v  rámci bruslení mateřských škol. 

Pozvali jsme rodiče na vánoční dílničky, 
kde si mohli společně s  dětmi vytvořit 
drobné vánoční dekorace. Prosinec vy-
vrcholil Vánoční besídkou pro rodiče, na 
kterou se děti vždy moc těší. Náš předvá-
noční čas jsme zakončili posezením u stro-
mečku, kde si děti rozbalily nové hračky 

do třídy a také si vyzkoušely různé tradice, 
zazpívaly koledy. Nechybělo ani ochutná-
vání cukroví, kterého bylo díky šikovným 
maminkám opravdu hodně. V lednu jsme 
navštívili 1.třídy v naší ZŠ, kde jsme se zú-
častnili předávání vysvědčení. Předškoláci 
školákům předali záložky do knihy, na je-
jichž výrobě se sami podíleli.

Jarmila Jägerová, učitelka MŠ Myslbekova
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA OSTROV

KOUZLA PŘÍRODY
únor, chodby – Oddělení pro dospělé
Výstava fotografií z dílny naší milé kolegyně 
a  milovnice fotografování Lenky Křížové. 
V pátek 23. 2. v 17.00 se bude konat derni-
sáž výstavy.

VŠEHOCHUŤ
únor, Oranžerie Václava Havla

… aneb od každého trochu. Výstava prací 
z dílny umělce Dalibora Nesnídala. Ve čtvr-
tek 1. 2. (17.00) se bude konat vernisáž vý-
stavy a také autogramiáda knihy.

RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ
7. února 15.30, vzdělávací centrum
Přijďte se odreagovat od každodenních po-
vinností. Omalovánky nejsou jen pro děti, 
donutí vás „vypnout“ a nepřemýšlet nad 
věcmi, které vás během dne stresují, přine-
sou vám příjemný pocit z tvoření, nemluvě 
o psychologickém vlivu barev. Máme pro 
vás spoustu omalovánek s různými motivy, 
relaxační hudbu, kávu i čaj. Pastelky či fixy 
si můžete přinést vlastní, nebo vám je půj-
číme. Malovat bude možné také na kameny.

POHYB V RYTMECH ŽIVOTA
8. února 17.00, Hudební oddělení
Zahajovací – informativní schůzka pro kurz 
Pohyb v rytmech života. Pohybová aktivita 
vhodná pro každého, bez ohledu na věk, 

hmotnost či kondici. Posiluje zdraví, na-
pomáhá vnitřní rovnováze, zvyšuje sebe-
důvěru. Počet účastníků kurzu je omezen, 
rezervujte si prosím místa včas. Vstup na 
zahajovací schůzku je zdarma. Kurz pro po-
kročilé se koná každé pondělí od 17 hodin 
v Hudebním oddělení.

JÓGA V KNIHOVNĚ
10. února 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.

PAPU PAPUA – CESTA ZA LIDOJEDY
21.  února 17.00, vzdělávací centrum, 
vstupné: 100 Kč (80 Kč v předprodeji, se‑
nioři 70+ zdarma)
Cestopisná přednáška fotografa, novi-
náře a cestovatele Tomáše Kubeše. Dob-
rodružná cesta do doby kamenné za 
posledními lidojedy a  obyvateli divoké 
Papuy Nové Guiney, která má přinést od-
pověď na jednoduchou otázku: Praktikují 
různé kmeny Papuy ještě kanibalismus? 
Během neskutečné cesty navštívíme pra-
lesy, přebrodíme spoustu divokých řek, 
poznáme stromové lidi i hrůzostrašné bo-
jovníky kmene Huli a další. Východní i zá-
padní Papua v jednom.

BUDUJTE SVŮJ ŠESTISTĚN
28.  února 17.00, vzdělávací centrum, 
vstupné: 50 Kč (30 Kč v předprodeji, se‑
nioři 70+ zdarma)
Přednáška Ludmily Křivancové o  dušev-
ních problémech a o péči o duševní zdraví.

Potřebujete poradit jak zacházet s po-
čítačem? Nevíte jak počítač zapnout, jak 
napsat e-mail, jak vyhledávat na internetu? 
Domluvte si schůzku na recepci knihovny 
a my vám to rády vysvětlíme. Služba je ur-
čena seniorům, kteří nemají žádné, nebo 
pouze minimální znalosti o počítačích.

V termínu od 12. do 16. 2. 2018, bude 
knihovna ve spolupráci s  Letohrádkem 
Ostrov pořádat LITERÁRNĚ‑VÝTVARNÝ 
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR. Přihlášky budou 
od 1. 2. 2018 k vyzvednutí v Oddělení pro 
mládež.
Plánujeme také letní příměstské tábory, 
a to v těchto termínech:
• 1. turnus: 23. – 27. 07. 2018
• 2. turnus: 06. – 10. 08. 2018
Veškeré informace o  táborech, ak-
cích a  službách knihovny naleznete na 
www.mkostrov.cz; www.facebook.com/
knihovnaostrov. Uvítáme jakékoli do-
tazy a náměty, které nám můžete posílat 
na info@mkostrov.cz. Samozřejmě mů-
žete také volat, a  to na tel. 353 434 300, 
773 546 490.

SENIOŘI SE ZAPOJUJÍ DO KULTURNÍHO DĚNÍ V OSTROVĚ

Už druhým rokem probíhá na Základní 
umělecké škole Ostrov studium pro seni-
ory. Tak jako výuka žáků školního věku, tak 
i výuka seniorů se v uměleckých oblastech 
nemůže obejít bez veřejných prezentací 

získaných dovedností. Na loňském advent-
ním koncertě jste tak opět mohli vidět me-
zigenerační vystoupení tanečního oboru 
pod vedením Karin Wintrové i společné 
vystoupení sboru Kateřiny Bodlákové 
s  jejími studentkami Olgou Hrádelovou, 
Emou Brázdovou, Ivou Hechtovou, Věrou 
Keresteši a studentem Tuan Ta Minhem 
v písni Purpura.

I  když je adventní koncert zdaleka 
nejviditelnější a nejpopulárnější akcí Zá-
kladní umělecké školy Ostrov, vždyť už 
byl v  předprodeji vyprodán týden pře-
dem, není zdaleka jedinou příležitostí, 
kdy jsou naši starší studenti vidět. Vý-
tvarnice pořádají ze svých prací vytvo-
řených v ateliéru Lukáše Lercha výstavy. 

Tanečnice byly naši školu a město repre-
zentovat na festivalu v  Německu nebo 
vystupovaly na vernisáži obrazů Lukáše 
Lercha v  hotelu Imperial. Hudebníci se 
účastní třídních koncertů svých učitelů 
jako každý jiný žák. Dochází tak nejen ke 
vzdělávání, ale především k interakci a in-
tegraci věkových skupin a k vzájemnému 
obohacování se. Vždyť co může být inspi-
rativnější, než že i v pokročilejším věku se 
mohu zajímat a tvořit?

Dík za to pak patří nejen podpoře 
města a pedagogům, kteří tak mohou zís-
kávat novou inspiraci, ale především těm, 
kteří se chtějí vracet, tvořit a obohacovat 
sebe i ostatní.

Ondřej Šulc, ZUŠ Ostrov

VOLNÝ ČAS

Foto Lukáš Lerch: Společné vystoupení žáků
přípravných ročníků a studentů studia pro seniory



12 Ostrovský měsíčník | ÚNOR 2018

VOLNÝ ČAS

MDDM OSTROV
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.
MYŠÍ POHÁDKA
7. února v 9.00 a v 10.00 hod.
Divadelní pohádka pro děti ostrovských 
škol v podání oblíbeného Divadélka NÁNA 
paní Mileny Jelínkové.
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, permanentka, 
instruktor, teplý čaj a malá dobrota.
O POHÁR MĚSTSKÉ RADY
20. února 9.00 – 12.00 hod zimní stadion
Sportovní klání žáků prvního stupně ZŠ na 
ledové ploše v  rámci Olympiády ostrov-
ských škol
O POHÁR STAROSTY MĚSTA
22. února 9.00 – 12.00 hod. zimní stadion
Sportovní klání žáků druhého stupně ZŠ 
na ledové ploše v  rámci Olympiády os-
trovských škol

MASOPUSTNÍ PRŮVOD OSTROVEM
24. února 15.00 hod.
Vezměte masky a pojďte s námi masopust-
ním průvodem. Sraz na Mírovém náměstí 
před domem kultury. Průvod povedeme 
ulicemi města se zastávkami u pošty, před 
Plackou, u  staré radnice a  zakončíme jej 
u  Ekocentra veselicí s  muzikou, tancem 
a tradičními masopustními dobrotami. Na 
akci vás zveme spolu s Domem kultury Ost-
rov, Ochotníky Ostrov a Galerií Ostrov.
PŘIHLÁŠKY NA LETNÍ TÁBORY
od 5. února 8.00 hod.
Přihlašovat lze online nebo osobně 
v domě dětí.
LT Manětín, 3.600 Kč, téma: Cesta kolem 
světa
29. 6.–11. 7. ; 11.–23. 7. ; 23. 7.–4. 8. ; 4.–16. 8. ; 
16.–26. 8.
Kritéria pro přijetí: věk 8 až 15 let, při-
hláška do zájmového kroužku odevzdaná 
v měsících září / říjen a dodržení termínů 
pro úhradu poplatku za obě pololetí, tr-
valé bydliště v  Ostrově a  spádových 
oblastech Ostrova, pořadí (přihlásit se 
může kdokoli, přednostně však vyřídíme 
přihlášky dětí, které splňují všechna daná 
kritéria současně)

Sportovní soustředění, 1.800 Kč
26.–31. 8. , pouze pro členy sportovních od-
dílů na základě předchozí nominace trenéry.
Příměstské sportovní tábory, 950 Kč
9.–13. 7. ; 23.–27. 7. ; 6.–10. 8. ; 20.–24. 8.
Kritérium pro přijetí: věk 6 – 13 let
Příměstské přírodovědné tábory, 1.150 Kč
16.–20. 7. ; 30. 7.–3. 8. ; 13.–17. 8. ; 27.–31. 8.
Kritérium pro přijetí: věk 7 – 13 let
Tábory pro rodiče s  dětmi, 1.500 Kč / 
1.800 Kč, pro rodiče s dětmi od 3 let
11.–15. 6. ; 18.–22. 6.
PROVOZ BUDOVY MDDM
Po – Čt 8.00 – 20.00 hod.; Pá 8.00 – 18.00 hod.
PROVOZ SPORTOVNÍHO AREÁLU
V  únoru jsou hřiště uzavřena. Vstup na 
sportoviště je možný v závislosti na počasí 
jen po dohodě s pracovníky MDDM.
ZIMNÍ STADION
Veřejné bruslení dle aktuálního rozpisu 
ledové plochy. Rozpis k  dispozici vždy 
na nástěnce zimního stadionu, 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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2017-04-studiohh-118,5x128-02.pdf   1   8.12.2017   20:31:21

inzerce

POZVÁNKY KLUBU 
ČESKÝCH TURISTŮ
Kalendář veřejných turistických akcí 
v únoru
03. 02. Mariánské Lázně – Zimním krajem 
léčivých vod
10. 02. Dolní Žandov – Salajna – Dolní 
Lažany – Lipová u Chebu
17. 02. Údolím řeky Svatavy na hrad Har-
tenberg
03. 03. Toulky na jih od Prahy – Dolní 
Břežany
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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DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MEZI OBČANY MĚSTA OSTROV 
 
 

Vážení spoluobčané,  

město Ostrov bilancuje svůj rozvoj za posledních 10 let a připravuje priority Strategického 
plánu rozvoje města pro příští dekádu. Naším cílem je zajistit všem, kteří v Ostrově žijí, pracují 
nebo chodí do školy ty nejlepší podmínky, jaké může dobře spravované město poskytnout. 

Prosím Vás o spolupráci a účast v dotazníkovém šetření na téma  
„Jsou v Ostrově podmínky pro kvalitní život?“ 

Otázky v dotazníku jsou sestaveny většinou do dvojic. V první hodnotíte současný stav  
a ve druhé odpovídáte na otázku, „co by se mělo zlepšit“. Pokud v některé oblasti nevidíte 
problém, napište „nic“ nebo „nevím“.  

Pomozte nám nasměrovat město správným směrem. Vyplněné lístky můžete odevzdat 
do sběrných boxů na těchto místech: 

• Městský úřad Ostrov - podatelna 
• Informační centrum DK Ostrov (zámek, dům kultury) 

 

Na stejných místech budou k dispozici i prázdné anketní formuláře. 
 
Pokud upřednostňujete elektronickou komunikaci, naleznete tento dotazník na stránce: 

www.ostrov.cz  / horní lišta Témata / sekce Dotazníkové šetření 
 

 

 

 

Děkuji Vám jménem města Ostrov 

 

          Ing. Josef Železný v. r. 
starosta  
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DOTAZNÍK „Jsou v Ostrově podmínky pro kvalitní život?“ 
(Označte prosím odpověď, která nejlépe vystihuje Váš názor. U otevřených otázek jej stručně zapište.) 
 
Část A – Jak hodnotíte podmínky pro život ve městě (prostředí, které město vytváří) 
 
1. Bydlení ve městě 
1a) Domníváte se, že je dostatek příležitostí, aby každý bydlel podle svých potřeb a možností?  

     ano  ne   
1b) Domníváte se, že jsou ve městě ještě místa, kde by se daly stavět nové domy a byty? 

     ano  ne   
1c) Uvažoval(a) jste někdy o možnosti přestěhovat se do jiného města?  

     ano  ne   
 
2. Vnitřní část města 
2a) Jak hodnotíte stav veřejných prostranství ve městě?  

   dobré  spíše dobré  spíše špatné  špatné 
      Co by se mělo zlepšit?  
 
2b) Jak hodnotíte stav zeleně a přírody ve městě?  

   dobré  spíše dobré  spíše špatné  špatné 
      Co by se mělo zlepšit?  
 
2c) Jak hodnotíte stav a údržbu kulturních památek ve městě?  

   dobré  spíše dobré  spíše špatné  špatné 
      Co by se mělo zlepšit?  
 
2d) Jak hodnotíte stav a podobu centra města? 

   dobré  spíše dobré  spíše špatné  špatné 
      Co by se mělo zlepšit?  
 
2e) Jak hodnotíte stav veřejného osvětlení ve městě?  

   dobré  spíše dobré  spíše špatné  špatné 
      Co by se mělo zlepšit?  
 
2f) Jak hodnotíte podmínky pro parkování ve městě?  

   dobré  spíše dobré  spíše špatné  špatné 
      Co by se mělo zlepšit?  
 
3. Životní prostředí ve městě 
3a) Jak hodnotíte kvalitu (stav) životního prostředí ve městě a okolí?  

   dobré  spíše dobré  spíše špatné  špatné 
3b) Které problémy ovlivňující životní prostředí Vás znepokojují?  

stav ovzduší, prašnost, kouř 
stav kanalizace a likvidace odpadních vod 
nakládání s odpady, svoz, třídění, skládky 
hluk 
jiné  
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Část B – Jak jste spokojen(a) s kvalitou života ve městě (služby, které město poskytuje) 
 
4. Doprava a dopravní obslužnost 
4a) Kde pracujete/chodíte do školy? 

ve městě 
vyjíždím za prací/do školy 
nepracuji 

4b) Jakou formu dopravy využíváte nejčastěji? (možno více odpovědí) 
auto 
autobus 
vlak 
kolo 
pěšky 
jiné  

 
4c) Jak jste spokojen(a) se současnou nabídkou přepravních služeb (autobus, vlak)?  

 dobré  spíše dobré  spíše špatné  špatné  nemám názor 
4d) Co Vám nevyhovuje, co byste změnil(a)? 
 
 
5. Síť sociálních služeb 
5a) Jak jste spokojen(a) se současnou nabídkou sociálních služeb?  

 dobré  spíše dobré  spíše špatné  špatné  nemám názor 
5b) Co Vám nevyhovuje, co byste změnil(a)? 
 
 
6. Síť zdravotních služeb 
6a) Jak jste spokojen(a) se současnou nabídkou zdravotních služeb?  

 dobré  spíše dobré  spíše špatné  špatné  nemám názor 
6b) Co Vám nevyhovuje, co byste změnil(a)? 
 
 
7. Síť vzdělávacích zařízení (škol)  
7a) Jak jste spokojen(a) s nabídkou a fungováním mateřských škol a jeslí?  

 dobré  spíše dobré  spíše špatné  špatné  nemám názor 
7b) Co Vám nevyhovuje, co byste změnil(a)? 
 
 
7c) Jak jste spokojen(a) s nabídkou a fungováním základních škol?  

 dobré  spíše dobré  spíše špatné  špatné  nemám názor 
7d) Co Vám nevyhovuje, co byste změnil(a)? 
 
 
7e) Jak jste spokojen(a) s nabídkou a fungováním středních škol a učilišť?  

 dobré  spíše dobré  spíše špatné  špatné  nemám názor 
7f) Co Vám nevyhovuje, co byste změnil(a)? 
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8. Kultura 
8a) Jak jste spokojen(a) se současnou nabídkou na kulturní vyžití?  

 dobré  spíše dobré  spíše špatné  špatné  nemám názor 
8b) Co Vám nevyhovuje, co byste změnil(a)? 
 
 
9. Sportovní vyžití 
9a) Jak jste spokojen(a) se současnou nabídkou na sportovního vyžití?  

 dobré  spíše dobré  spíše špatné  špatné  nemám názor 
9b) Co Vám nevyhovuje, co byste změnil(a)? 
 
 
10. Volný čas 
10a) Jak jste spokojen(a) se současnou nabídkou na trávení volného času?  

 dobré  spíše dobré  spíše špatné  špatné  nemám názor 
10b) Co Vám nevyhovuje, co byste změnil(a)? 
 
 

11. Bezpečnostní situace 
11a) Jak jste spokojen(a) s bezpečnostní situací ve městě?  

 dobré  spíše dobré  spíše špatné  špatné  nemám názor 
11b) Které bezpečnostní problémy Vás nejvíce znepokojují? 
 
 
11c) Které místo ve městě je podle Vás nejméně bezpečné? 
 
 
 
12. Cyklisté 
12a) Jak jste spokojen(a) se vstřícností k cyklistům?  

 dobré  spíše dobré  spíše špatné  špatné  nemám názor 
12b) Co Vám nevyhovuje, co byste změnil(a)? 
 
 

13. Chodci 
13a) Jak jste spokojen(a) se vstřícností k chodcům?  

 dobré  spíše dobré  spíše špatné  špatné  nemám názor 
13b) Co Vám nevyhovuje, co byste změnil(a)? 
 
 
 
Část C – Identifikace respondenta 
 

C1. Rok narození    C2. Pohlaví  žena  muž 

C3. Ve které části města bydlíte 
 Arnoldov  Kfely  Ostrov, stará část 
 Dolní Žďár  Květnová  Ostrov, nová část 
 Hanušov  Liticov  Vykmanov 
  Hluboký  Maroltov  bydlím mimo město 
  Horní Žďár  Moříčov  nebydlím 
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VOLNÝ ČAS

EKOCENTRUM MDDM OSTROV
PODĚKOVÁNÍ
Před Štědrým dnem 20. a 21. prosince na-
vštívily Ekocentrum děti z MŠ Halasova Os-
trov. Přinesly spoustu dobrot pro naše zví-
řata. Na oplátku od nás dostaly také malé 
dárečky. Tímto všem dětem a jejich učitel-
kám moc děkujeme!
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: hraní se zvířátky, Aquacent-
rum Agricola, prohlídka dolu Svornost, ukázky 
vábení jelenů a další lesní zvěře, krizové situace 
s MP Ostrov, tvoření z keramické hlíny a další. 
Přihlášky online nebo v EC.

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 informací na našem webu. 
Rezervujte si prohlídky s dostatečným před-
stihem. Ve druhém pololetí k nám řada tříd-
ních kolektivů podniká své školní výlety.
PROHLÍDKY PRO VEŘEJNOST
Po – Pá 13.00 – 17.00 hod.
Pokud se chystáte navštívit naše zvířátka, 
uvítáme v těchto dnech i drobný příspěvek 
v podobě suchého pečiva. Děkujeme.

KONTAKT
tel. 731 615 658, 602 600 995, FB: Ekocent-
rum MDDM Ostrov
www.mddmostrov.cz/ekocentrum

ZUŠ – ZÁPIS DO 
STUDIA SENIORŮ
Základní umělecká škola vypisuje zápis do 
studia seniorů pro školní rok 2018/2019, 
a to do oborů:
1. hudební – 1 vyučovací hodina týdně, in-

dividuální výuka, hra na zvolený nástroj
2. výtvarný – 3 vyučovací hodiny týdně ve 

skupině min. 5 studentů
3. taneční – 2 vyučovací hodiny týdně ve 

skupině min. 5 studentů
4. literárně dramatický  – rozhlasová 

tvorba 3 vyučovací hodiny ve skupině 
minimálně 5 studentů (tvorba umě-
leckých, případně i  dokumentárních 
rozhlasových pořadů; ti odvážnější pak 
i tvorba dramatických výstupů – mono-
log, dialog).

Studium je pro uchazeče od 60 let věku. 
Výuka probíhá v dopoledních hodinách. 
Školné je dotováno městem Ostrov, každý 
student zaplatí 100 Kč zápisné na školní 
rok. Studenti výtvarného oboru si nosí 
materiál, studenti hudebního oboru svůj 
nástroj (škola je schopna zapůjčit pouze 
B-trubku, pozoun, lesní roh, violoncello, 
kontrabas). Každý uchazeč, který má zá-
jem o studium více oborů, vyznačí pořadí 
oborů, kam by chtěl být přednostně zařa-
zen. V případě velkého množství přihlášek 
může být totiž zařazen pouze do jednoho 
z oborů.
Přihlášky je možné si vyzvednout a  zá-
roveň odevzdat v kanceláři školy, každý 
den 7 – 11 hod., v pondělí a středu 12 – 17 
hod., úterý a čtvrtek 12 – 15 hod. Stáva-
jící studenti mohou vyplnit přihlášku na 
své vyučovací hodině a odevzdat ji přímo 
pedagogovi.

TŘÍKRÁLOVÁ BESÍDKA PRO CELOU RODINU
V Domově pro seniory Květinka si naši kli-
enti připravili Tříkrálovou besídku pro své 
rodinné příslušníky. Klienti si nacvičili hu-
dební vystoupení, napekli cukroví, vyrobili 
ubrouskovou metodou krásné květináče, 
a poté už se již těšili na své děti, vnoučata 
a další členy svých rodin. Všichni jsme byli 
lehce v rozpacích, avšak týdny trénování, 
vyrábění a příprav se vskutku vyplatily.

Klienti i jejich rodiny byli nadšení. Dali 
jsme si společně kávičku, pohoštění, po-
vídali si, poslouchali hudbu, zpívali a hráli 
společně hry. Celé rodiny mezi sebou sou-
těžily v kuželkách. Maminky a dcery hrály 
deskové hry. Tatínci, vnuci a  synové pro 
změnu hráli karty. Bylo úžasné to vše vidět 
a být součástí toho, jak se celé rodiny spo-
lečně smějí a všichni jsou příjemně uvolněni 

a spokojeni. Další rodinnou besídku plánu-
jeme na MDŽ, již nyní se naši klienti nemo-
hou dočkat a znovu se s vervou pouštějí do 
nacvičování dalšího hudebního vystoupení 
a věří, že účast rodinných příslušníků bude 
ještě hojnější.
Velký dík patří všem zaměstnancům.

Bc. Štěpánka Řezáčová
Domov pro seniory Květinka s. r. o.

25. května 2018 nabývá účinnosti nové evropské Nařízení č. 2016/679, které
zásadně mění podmínky zpracování a ochrany osobních údajů a je právně závazné 
pro všechny zpracovatele osobních údajů

Nabízíme:

• zpracování vstupních analýz ochrany OÚ se specializací na malé a střední 
podniky a veřejnou správu

• zpracování posouzení vlivu na ochranu OÚ (DPIA), analýzy rizik
• implementace Nařízení EU do současných podnikových procesů
• školení pracovníků dle potřeb klientů („in house“), poradenská činnost
• výkon činnosti pověřence pro ochranu OÚ (DPO) – certifikace TÜV NORD

Kontakt:
Mgr. Hynek Veselý

tel. 774 307 129
e-mail: analytika@dcgroup.cz

GDPR
evropské nařízení

na ochranu osobních údajů

inzerce
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KULTURNÍ AKCE

Nepropásněte únorové divadlo!
V Paříži bych tě nečekala, tatínku – to je 
název divadelního představení, jež uvede 
Dům kultury Ostrov na konci února. Petr 
Nárožný v hlavní roli komedie Jeana Barbi-
era o  pařížském dobrodružství sympatic-
kého venkovana Maxima, který se jednoho 
dne rozhodne, že navštíví svou dceru v Pa-
říži. Maxim s překvapením zjišťuje, že jeho 
dcera již nepracuje v pojišťovně, ale našla 
si práci coby společnice politiků a obchod-
níků. Maxim se však v neznámém prostředí 
rychle zorientuje a okouzlí dokonce man-
želku svého šéfa, což zcela promění jeho 
život, budoucnost dcery, a překvapivě i slo-
žení vlády, jelikož se spustí série komických 
záměn a dalších humorných situací. Jak to 
všechno dopadne, se přijďte přesvědčit 
28. února.

V  představení v  režii Jana Nováka se 
kromě Petra Nárožného představí Jarmila 
Švehlová, Jan Šťastný nebo Jan Čenský, Si-
mona Postlerová nebo Miroslava Pleštilová, 
či Jana Malá nebo Týna Průchová.

 
Tadeáš Král

Dům kultury Ostrov

ZUŠ
KALENDÁŘ AKCÍ
V OSTROVĚ
23. února – MINIDIVadélko
Soutěž o Ostrovský Kaktus

27. února – sál ZUŠ
17:00 – Interní vánoční

MIMO OSTROV
1. února 
ZUŠ Antonína Dvořáka, Karlovy Vary
soutěž ZUŠ: 
v sólovém a komorním zpěvu

23. února 
ZUŠ Antonína Dvořáka, Karlovy Vary
soutěž ZUŠ: 
sólo bicí nástroje a souborová hra

25. února  
ZUŠ Josefa Labitzkého, Bečov nad Teplou
soutěž ZUŠ: 
dechových dřevěných nástrojů

Foto: Agentura Harlekýn

Když si báječnou ženskou, 
vezme báječnej chlap...

V manželství to vždy nefunguje tak 
snadno, jak se zpívá ve známé písni. 

Chtěli bychom vás pozvat na sérii 
nedělních přednášek a jeden sobotní 

seminář, které můžou být inspirací 
pro vaše manželství.

Vstup volný

04.02.  Jak milovat svého partnera | 10:00 hod.
11.02.  Krása manželství | 10:00 hod.
17.02.  Pět nezbytných základů skvělého manželství 
 (celodenní seminář od 9 do 16 hodin)

Adresa: Církev bez hranic, Klínovecká 998, Ostrov
e-mail: info@cirkevostrov.cz | www.cirkevostrov.cz 

C í r k e v  b e z  h r a n i c  |  t é m a  ú n o r  2 0 1 8
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POHLED DO HISTORIE

Osmičky v letopočtech uplynulého století – příběhy z Ostrova
Vážení čtenáři,
v roce 2018 si celá naše republika připo-
míná historické události uplynulých sta-
letí. Ostrovský měsíčník dává prostor vám, 
kteří chcete informovat o  osudech lidí 
z Ostrova nebo o historických událostech 
v Ostrově a okolí. Budeme rádi, přiblížíte 
li ostatním neznámé příběhy z dávné his-
torie. Prosíme, uvádějte vždy zdroj, ze 
kterého jste informace čerpali. Pokud 
jde o historii novodobou, o vaše vlastní 
vzpomínky, rádi otiskneme texty, ve kte-
rých (v souladu s pravidly OM) nebudou 
uráženy žádné osoby. V případě, že máte 
v úmyslu zveřejnit v textu jméno dosud ži-
jícího člověka, doporučujeme informovat 
jej o této skutečnosti. Redakce nenese od-
povědnost za obsah vámi zaslaného textu. 
Děkujeme za pochopení.

„VÍTĚZNÝ ÚNOR“

Rok 2018 je bohatý na „osmičková“ jubilea. 
Mezníky naší země, které se nesmazatelně 
zapsaly do dějin našeho národa. Jeden 
z prvních významných neradostných mil-
níků si připomínáme již tento měsíc. Před 
70 lety přijal prezident republiky Edvard 
Beneš 25. února 1948 demisi nekomunis-
tických ministrů a souhlasil s doplněním 
vlády podle komunistického návrhu. De 
facto tak skončila dlouhodobá vládní krize, 
která v únorových dnech vrcholila. Nastala 
doba vlády dělnické třídy. „Vítězný únor“ 
pod rudými prapory přinesl do všech měst, 
městeček i vesnic Akční výbory Národní 
fronty, které bez jakékoli právní opory za-
čaly uskutečňovat tzv. „očistu veřejného 
života“ a „potlačování reakce“. Mnozí i jen 
domnělí odpůrci nového režimu přichá-
zeli o práci, byli vyhoštěni z města. Další 

pak bez soudu skončili v táborech nuce-
ných prací. Záhy přišly i politické procesy, 
vězení a někteří lidé zaplatili i daň nejvyšší.

Tvrdá ruka dělnické třídy dosáhla i na 
národního socialistu Františka Hauzara, 
který se významně podílel na poválečné 
obnově našeho města. Přibližme si proto 
nyní krátce životní pouť této významné 
osobnosti nejen našeho regionu. Franti-
šek Hauzar se se narodil 4. září 1899 v Be-
nešově u  Prahy. Vyučil se sladovníkem 
v  tehdy ještě arcivévodském pivovaru 
v Benešově u Prahy. Celý svůj profesní ži-
vot zasvětil vaření zlatavého moku. Prošel 
pivovary v  Českých Budějovicích, Bene-
šově, Rychnově nad Kněžnou a od roku 
1928 byl sládkem a  správcem pivovaru 
v  Častolovicích. Od roku 1935 do roku 
1941 již jako nájemce a sládek vedl pivo-
var v Ústí nad Orlicí. Byl členem Rotary 
clubu, zastával významné funkce v pivo-
varnickém oboru  – mimo jiné byl také 
místostarostou Zemského společenstva 
sládků a byl také v dozorčí radě pivovarské 
záložny. Působil ve výboru svazu malých 
a středních pivovarů v ČSR.

1. června 1942 se stal Hauzar sládkem 
pivovaru v Ostrově. Spolu s ostatními to-
tálně nasazenými Čechy v  květnu 1945 
převzal správu města a  byl zvolen před-
sedou Revolučního národního výboru, 
krátce byl jmenován předsedou Místní 
správní komise. Po válce získal do národní 
správy místní pivovar Weber a v pováleč-
ném čase se také aktivně zapojil do spo-
lečenského dění. Byl zvolen starostou ha-

sičů, místostarostou Sokola. Byl také před-
sedou dozorčí rady Záložny v Ostrově. Po 
požáru pivovaru v roce 1947 došlo k uza-
vření zdejšího provozu a celá rodina se pře-
stěhovala do Karlových Varů. Zde Hauzar 
působil jako národní správce pivovaru 
v Rybářích. Od roku 1947 byl za národní 
socialisty členem rady Okresního národ-
ního výboru v  Karlových Varech. Děti, 
starší František a mladší Olga, studovaly 
na karlovarském gymnáziu.

Dne 25.  února  1948 byl Akčním vý-
borem Národní fronty zbaven František 
Hauzar národní správy nad karlovarským 
pivovarem. Přestože se nehodlal se svým 
odvoláním smířit a podával písemný pro-
test, musel nakonec Karlovarsko s rodinou 
opustit. Odešel do Olomouce. Až do roku 
1950 byl hlavním inženýrem Českosloven-
ských obchodních sladoven v Olomouci. 
V  letech 1951 až 1956 se ale musel živit 
jako dělník. Poslední čtyři roky pracoval 
jako chemik v pivovaru Litovel. František 
Hauzar odešel z tohoto světa 12. 12. 1972 
v  Rychnově nad Kněžnou, pohřben je 
v Karlových Varech Rybářích.

František Hauzar byl jen jednou kap-
kou v moři příkoří komunistické zlovůle 
po roce 1948.

Ing. Josef Macke, Ostrov
Autor čerpal ze zdrojů: SOkA Karlovy Vary, 
Kronika města Ostrov, záznam z roku 1948, 

Václav Jiřík, Kupředu levá, Praha 2008, s. 165, 166.
Různé osobní dokumenty Františka Hauzara, 

rodinná sbírka Tomáš Škeřík

Foto se sbírky autora
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OLYMPIJSKÝ BĚH OPĚT V OSTROVĚ – 
A OPĚT POMÁHÁ DĚTEM
Vážení přátelé sportu,
již po třetí v řadě vás zveme na velkou spor-
tovní akci, které se pravidelně v jeden oka-
mžik účastní desetitisíce běžců po celé naší 
republice. Mezi nimi i  řada významných 
sportovních osobností.

Letošní T-Mobile Olympijský běh pro-
běhne sice až 20. června 2018, vzhledem 
k několika novinkám v přípravné fázi zá-
vodu vás však informujeme již nyní. Ke 
změnám došlo nejen po vizuální stránce, 
ale především v  termínech přihlašování 
a  cenách. Registrovat se můžete už od 
1.  února. Pokud přihlášení stihnete do 
30. března, startovné vás přijde na 100 Kč, 
na 250 Kč pak včetně originálního trička. 

Děti mají registraci zdarma. Konečná 
uzávěrka online přihlášek je stanovena 
na 11. června. Po tomto termínu nebude 
možná registrace ani na místě v  den zá-
vodu. Garantován je tak počet balíčků pro 
všechny běžce.

Olympijský běh je tradičně spjatý s pod-
porou dětí, které se samy bez pomoci dru-
hých ke sportu nedostanou. Ze startov-
ného každého účastníka tak 20 Kč auto-
maticky připadne Olympijské nadaci, která 
těmto dětem pomáhá.

Po loňském ročníku se závod u  nás 
v  Ostrově zařadil mezi dvacet nejlépe 
hodnocených. Jedničku, jako ve škole, 
jsme obdrželi za trasu v Zámeckém parku. 

Moc si vašeho hodnocení vážíme a  vě-
říme, že letošní běh bude zase o trošku 
vyšperkovanější a  samozřejmě s  vaší 
hojnou účastí. Registrujte se online na 
www.olympijskybeh.cz/registrace.

Podrobné informace k celé akci najdete 
na našem webu www.mddmostrov.cz

Zuzana Janecká, MDDM Ostrov

SPORT

Autor fotografie: Michal Sztolár

NEMOCNICE OSTROV – TISKOVÁ ZPRÁVA
Nemocnice Ostrov je nejoblíbenější 
nemocnicí v kraji

Důležitý rok své existence má za sebou 
Nemocnice v Ostrově. Chirurgové již sta-
bilně operují v  tzv. jednodenním režimu, 
který je efektivní a pacienti ho oceňují. Za-
čal zde fungovat celorepublikově výjimečný 
projekt domácí plicní ventilace, dále se 
rozvíjí oddělení psychiatrie. Pod vedením 
ředitele Františka Wernera, který je ve své 
funkci od ledna 2016 navíc obhájila krajské 
prvenství v projektu „Nemocnice ČR 2017“, 
o kterém rozhodli samotní pacienti. Navíc 
má špitál nového majitele, kterým je inves-
tiční společnost Penta Hospitals CZ.

„Z  vítězství máme velikou radost, ob-
zvláštně, když víme, že o výsledku rozhodli 
samotní pacienti a  hlasování probíhalo 
kontinuálně během celého roku 2017,“ 
uvedl ředitel Werner s tím, že se jednalo 
o vítězství v kategorii Bezpečnost a spoko-
jenost hospitalizovaných pacientů. Do pro-
jektu se zapojilo 155 nemocnic, ve kterých 
jsou akutní lůžka z celé České republiky. Ne-
mocnice v Ostrově má více než 300 lůžek. 

„Ocenění patří všem našim zaměstnancům, 
zejména lékařům, sestrám a  zdravotnic-
kému personálu. Těm patří největší díky!“ 
doplňuje Werner.

Pacienti nemocnici, která je moderně 
zrekonstruovaná a navíc k ní přiléhá nád-
herný park, často chválí na sociálních sítích, 
posílají děkovné emaily i  klasické dopisy. 

„Opravdu nejčastěji si pochvalují odborný 
a především lidský přístup personálu. Sna-

žíme se, aby naši zaměstnanci vytvářeli pro 
pacienty takové podmínky, aby se u nás 
cítili opravdu dobře, skoro jako doma. To 
vše v duchu naší filozofie – uplatňování od-
bornosti a individuálního, vřelého přístupu. 
Líbí se jim také krásné moderní a čisté pro-
středí nemocnice,“ tvrdí Werner.

Nemocnici také pomohl vstup silného 
investora s mezinárodní zkušeností ve zdra-
votnictví, kterým je společnost Penta Hos-
pitals CZ. „To je pro nás vzhledem k pláno-
vaným změnám v systému zdravotní péče 
v ČR a při zvyšujícím se tlaku na efektivní 
řízení nemocnic, výbornou zprávou. Jsem si 
jistý, že tento krok prospěje celé nemocnici 
nejenom zaměstnancům, ale především pa-
cientům. Zaručuje nám stabilní postavení 
na trhu a rozvoj nemocnice,“ uvedl Werner.

Nemocnice má celou řadu krajských pri-
mátů. Například oddělení psychiatrie nově 
projekt domácí plicní ventilace (DUPV).

„To byla dlouho připravovaný akce, která 
plynule navazuje na vznik komplexního 
centra následné intenzivní péče. To má 38 

lůžek a je největším oddělením v České re-
publice. Jeho součástí je též oddělení od-
lehčovací ventilační péče, které nemá v ČR 
obdoby,“ řekl Werner.

Oddělení je určeno pro apaliky, tedy 
pro pacienty ve stavu bdělého bezvědomí, 
kteří ztratili všechny funkce velkého mozku. 
DUPV nabízí ostrovská nemocnice jako 
jedna z mála nemocnic v České republice. 
Slouží lidem, kterým částečně nebo úplně 
v domácím prostředí nahrazuje spontánní 
dýchání. Vše za pomoci speciálního pří-
stroje, který je o něco větší než tlustá kniha.

V  roce 2018 má ostrovská nemocnice 
v  plánu nakoupit přístrojové vybavení 
a  další zdravotnické pomůcky za řádově 
miliony korun.

„Jedná se o  ventilátory, antidekubitní 
matrace, speciálně polohovatelná lůžka, 
monitor vitálních funkcí. Chystáme se také 
obměnit chirurgické nástroje. Dále plánu-
jeme investice do budov – například rekon-
strukce parní kotelny,“ uvádí Werner.

Markéta Singerová, 
tisková mluvčí Nemocnice Ostrov, 

www.nemostrov.cz
Text je přerušen z důvodu překročení počtu 
znaků. Celou tiskovou zprávu naleznete na 

webu OM v sekci Neotištěné příspěvky
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OSTROVŠTÍ ATLETI 
SE ROZLOUČILI 
S ROKEM 2017
Na poslední den loňského roku připravili 
členové oddílu atletiky TJ MDDM Ost-
rov tradiční rozloučení se sezónou pro 
příznivce atletiky a sportu z nejbližšího 
i vzdáleného okolí našeho města.

V 7. ročníku Silvestrovského běhu si 
v  kategorií mužů s  náročnou tratí nej-
lépe poradil teprve patnáctiletý žákov-
ský mistr České republiky a český rekord-
man v běhu na 800 m Jakub Davidík ze 
Stříbra, v kategorii žen pak potvrdila roli 
favoritky tradiční účastnice Ivana Seky-
rová z AK Sokolov. Na trať se vydalo cel-
kem 130 účastníků všech věkových kate-
gorií, kteří se úspěšně poprali v prostředí 
Boreckých rybníků s nástrahami, které 
jim v terénu připravilo velmi teplé a deš-
tivé počasí. Nejmladším účastníkem byl 
Vítek Motlík (narozený v roce 2013), na-
opak nejstarším byl o 55 let starší Fran-
tišek Holeček – oba si odnesli malou 
pozornost. Na všechny účastníky čekalo 
v cíli občerstvení v podobě sklenky sektu 
a drobných sladkostí, které dodaly ma-
minky našich svěřenců.

Za spolupráci děkujeme správci fotba-
lového hřiště, panu Radovi, pracovníkům 
MDDM Ostrov, a  za sponzorský dar Os-
trovské teplárenské a. s.

V  současné době již připravujeme 
všechny naše tradiční krosové a silniční zá-
vody a zároveň se chystáme na naše první 
závody na nově zbudované atletické dráze.
Všechny výsledky na www.atletika.cz 
v záložce výsledky.

Za oddíl atletiky TJ MDDM
Ostrov Petr Pavelka, trenér mládeže

MČR V KARATE
O víkendu 2. – 3. 12. se v Karlových Varech 
konalo mistrovství ČR Českého svazu karate 
všech věkových kategorií, kterého se zúčast-
nilo přes 700 nejlepších českých karatistů z 87 
českých klubů. Pořadatelem byl karate Tygr 
Karlovy Vary. Mistrovství proběhlo v hale mí-
čových sportů v KV aréně. Závodilo se v kata 
i  kumite jednotlivců a  týmů. Zúčastnit se 
mohli karatisté z nominační listiny STK Čes-
kého svazu karate a ve finále kumite závodily 
týmy, které postoupily ze základní části ligy. 
Republikového šampionátu a  vyvrcholení 
celé české sportovní sezóny 2017 se zúčastnili 
také 4 ostrovští závodníci: Aneta Le, Daniel 
Kubíček, Zuzana Tekely a Pavla Mezzeiová. 
Skvěle si vedla Aneta Le, která vybojovala 2. 
místo v kata, 2. místo v kata týmů a 1. místo 
v kumite týmů. Bronzovou medaili přidal Da-
niel Kubíček v kumite týmů a bronzová byla 
také žena Pavla Mezzeiová v kumite.

FOTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR 
MDDM OSTROV
V sobotu 16. prosince proběhl v hale u gym-
názia 7. ročník fotbalového turnaje o pohár 
MDDM Ostrov určený pro děti narozené 
v roce 2010 a mladší. Pořadatelem byl FK 
Ostrov. Turnaje se zúčastnilo 7 mužstev. Po-
řadatelé připravili pro všechny hráče zlaté 
medaile, pro čtyři nejlepší týmy poháry. 
Z každého mužstva byl vyhlášen nejlepší 
hráč. Zápasy byly velmi vyrovnané, do po-
slední chvíle nebylo o  vítězi rozhodnuto. 
Nakonec si pohár pro vítězný tým odvezl 
tým FC Slavia Karlovy Vary. Na druhém 
místě se umístil Mostecký fotbalový klub. 
V souboji o třetí místo byl nakonec úspěš-
nější tým SK Ervěnice Jirkov, domácí tým 
ročníků 2010 bral pohár za 4. místo. Dařilo 
se i ostrovskému týmu ročníků 2011, který 
překvapivě porazil dva týmy starších hráčů 
a bylo z toho výborné 5. místo. Nejlepšími 
ostrovskými hráči byli vyhlášeni brankář 
Erik Ulisch mezi ročníky 2010 a Jonatán Ší-
pek mezi ročníky 2011.

VELKÁ CENA OSTROVA
24. ročník turnaje ve stolním tenise s názvem 
Velká cena Ostrova proběhl v sobotu 6. ledna 
v tělocvičně ZŠ J. V. Myslbeka. Pořadatelem 
byl oddíl stolního tenisu TJ Ostrov, ředitelem 
turnaje Jaroslav Jandák. Hrálo se ve dvouhrách 
i čtyřhrách. Do soutěže čtyřher se přihlásilo 
15 dvojic a hrálo se KO systémem. Dvouhry 
mužů se zúčastnilo 31 tenistů a hrálo se ob-
vyklým dvoustupňovým systémem v  osmi 
skupinách. Souboj o  zlato proběhl mezi 
dvěma stolními tenisty, kteří hrají v zahraničí. 
Nakonec se z vítězství radoval Martin Petrák, 
na druhém místě se umístil Jiří Provazník, bý-
valý hráč TJ Ostrov, bronz bral Radek Surma ze 
Slovanu K. Vary. Nejlépe se z TJ Ostrov umístili 
na 5. – 8. místě Jan Provazník a Ivan Vysocký. 
Ve čtyřhře byla nejlepší dvojice Jiří Provazník 
a Martin Petrák, na druhém místě se umístili 
Jiří Kostroun s Jaroslavem Skokovem z TJ Jiskra 
Březová, na třetím místě skončili Karel Ďurža 
a Radek Surma ze Slovanu K. Vary.

NOMINACE UKONČENA
Poslední prosincový den byly uzavřeny nomi-
nace na nejlepší sportovce města Ostrov za 
rok 2017. Nominační kritéria splnilo více jak 
20 sportovců a týmů. V kategorii kulturně – 
sportovní se o třech nejlepších rozhodne z 6 
nominovaných. Nejobsazenější a  nejvyrov-
nanější je opět kategorie juniorů, kde kritéria 
splnilo celkem 10 sportovců v šesti sportov-
ních odvětvích. Rovněž v kategorii dospělých 
a týmů nebude pro sportovní komisi snadné 
rozhodnout o vítězi. Sportovní talent za rok 
2017 bude vybrán ze tří nadějných dětí do 12 
let, které dosáhly mimořádných výsledků. Po 
roční pauze bude připsáno do síně slávy další 
jméno sportovní osobnosti. Komise rozhodne 
v lednu o třech nejlepších v každé kategorii. 
Vyhlášení nejlepších sportovců za rok 2017 
proběhne na Plese sportovců, který se usku-
teční v sobotu 3. března. Rok 2018 je rokem 
olympijským, proto téma plesu je sportovci 
a sportovní fanoušci.

Mgr. Lada Bláhová, sportovní red. TV Ostrov

Foto Lenka Pelcová: Start závodu

Staré náměstí 12, Ostrov

brýlových obrub
 SLEVA 30 - 50%

pánské, dámské, dětské, sluneční

VÝPRODEJ

Akce trvá od 15. 1. do 30. 4. 2018 

inzerce



Výstava ve Dvoraně zámku Ostrov

Výstava ve Dvoraně zámku Ostrov prezentuje fotografickou činnost 
Ing. Víta Skotnici, autora úspěšných facebookových stránek Tajemné 
Krušnohoří – Erzgebirge. Nechte se unášet na vlnách tajemna a zasněte se 
při pohledu na fotografie odkrývající cestu poznání Krušných hor. Výstava 
bude obohacena Národní putovní výstavou „Má vlast cestami proměn“.

TAJEMNÉ KRUŠNOHOŘÍ
18. 1. – 9. 3. 2018
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HYDE PARK

Ve spolupráci s Domem kultury v Ostrově 
pořádáme oblíbenou

JARNÍ DĚTSKOU BURZU
vše pro děti od 0 do 12 let (oblečení, hračky, apod.)
Prodej bude V  SOBOTU 10.    BŘEZNA 2018 
od 10 do 16 hod. v prvním patře v DK. Podrobné 
informace o způsobu přihlášení budou v druhé 
polovině února zaslány všem zájemcům registrova-
ným na e-mailu detskaburza@centrum.cz. Pokud 
zprávy od nás mailem zatím nedostáváte a máte 
o ně zájem, napište co nejdříve na uvedený e-mail.

Za tým burzy se na Vás těší Dáša Machková

Zemřel ostrovský zastupitel Václav Hanzl
Dne 25. 12. 2017 zemřel po dlouhé nemoci, 
ve věku nedožitých 76 let Ing. Václav Hanzl, 
dlouholetý zastupitel města a  v  minulosti 
také krajský zastupitel. Mnozí jej patrně ještě 
znají jako ředitele ostrovské Jitony, později 
jako ředitele Západočeské divize Jitony a.s., 
nebo jako tajemníka TJ Ostrov. Václav Hanzl 
s manželkou Helenou byli občany Ostrova od 
roku 1970 po jeho absolutoriu Vysoké školy 
ekonomické v Praze v 60. letech. Krátce na to, 
po prověrkovou komisí vynuceném odchodu 
z místa učitele ekonomie na policejní škole, 
pracoval dlouhá léta jako ekonom a vedoucí 
normativní stanice v KSNP, n.p. a ČKZ. Poz-
ději, po rehabilitaci v 90. letech, pracoval jako 

ekonomický náměstek ve státním podniku 
Stamat v Karlových Varech. Přes opakované 
výzvy ke vstupu do KSČ, které však nikdy ne-
vyslyšel, byl poprvé politicky organizován až 
od prosince 1989, kdy spolu s Jindřichem Ko-

nečným a dalšími zakládal karlovarskou orga-
nizaci ČSSD. V lednu 1990 pak společně s Mi-
lanem Matějkou založili ostrovskou ČSSD, za 
níž později kandidoval do České národní rady 
a opakovaně do ostrovského zastupitelstva. 
Vedle toho byl také dlouholetým divadelním 
ochotníkem, režisérem, autorem her i hercem, 
a dále členem Českého rybářského svazu i Os-
trovského muzejního spolku. Václav Hanzl byl 
charakterní člověk, dobrý manžel, laskavý otec 
synů Martina Václava Hanzla a Lukáše Jiřího 
Hanzla a dědeček vnoučat Martina a Denisy. 
Čest jeho památce.

RNDr. František Wohlmuth 
zastupitel města Ostrov

PROSTOR PRO VAŠE NÁZORYHYDE PARK
Příspěvky v této rubrice jsou zveřejněny v originální podobě. Nevyžádané příspěvky, které se do vydání nevešly, naleznete 
na webu OM v sekci Neotištěné příspěvky.

INFORMACE K ŠETŘENÍ V OSTROVSKÉ TEPLÁRNĚ PO REVIZI
V polovině minulého roku se v naší teplárně 
změnil systém řízení. Vrátili jsme se k  pů-
vodnímu modelu, kde teplárnu řídí mana-
žeři a politikové je kontrolují. V předchozím 
modelu stál v čele teplárny statutární ředi-
tel, kterého nejen kontrolovala, ale i řídila 
správní rada. Chtěl bych vám nyní předložit 
informaci o některých krocích ze strany mi-
nulého vedení, se kterými jsme se za svého 
působení v dozorčí radě setkali.
Pořízení nového biomasového kotle
• Projektovou dokumentaci k výběrovému 

řízení zpracovával projektant, kterého do-
poručil budoucí výherce.

• Na zpracování dokumentace se budoucí 
vítěz také prokazatelně aktivně podílel.

• Výběrové řízení bylo vypsáno tak, že bylo 
osloveno pouze 5 firem, z nichž některé 
nikdy biomasový kotel nevyráběly, ale 
pouze montovaly kotle budoucího vítěze. 
Jeden zájemce, který se přihlásil a který by 
kritéria splnil, byl správní radou odmítnut.

• Nebyly poptány další renomované spo-
lečnosti, které dodávky biomasových 
kotlů realizují.

• Lhůta na podání nabídek na komplexní 
biomasovou kotelnu včetně skládky pa-
liva byla velmi krátká, 4 týdny.

• Oproti běžné praxi nebylo požadováno 
ocenění výkazu výměr, nedají se tudíž 
určit ceny jednotlivých technologických 
částí.

• Cena byla o 20 miliónů vyšší, než byla indi-
kativní nabídka od firmy, která VŘ vyhrála.

• I tak se na stavbě vyskytly tzv. vícepráce. 
Většina víceprací (cca 1,2 miliónů) by bez 
souhlasu teplárny nebyla uplatnitelná. 
V rozporu se smlouvou nebyla při převzetí 
díla předána bankovní záruka na vady a ne-
dodělky. Po cca půl roce provozu se na kotli 
vyskytly závažné vady.

Plynová kotelna
• Subdodavatelem technologické části pro-

jektové dokumentace byla stejná společ-
nost, která posléze kotel dodávala.

• Vítězná firma dala nejnižší nabídku, ale ná-
sledně jí bylo umožněno tuto cenu navýšit, 
ještě před uzavřením smlouvy. Bez řádného 
zdůvodnění. Před tím však proběhly inten-
zivní konzultace na úrovni vedení firmy, 
teplárny a vedení města. Cena se pak zvý-
šila o 1,9 miliónů korun.

• Dílo bylo dodáno o 5 měsíců později, než 
bylo v  podmínkách výběrového řízení, 
přesto vykazuje určité vady.

Další záležitosti
• Teplárna zapůjčila své povolenky k obcho-

dování cizí firmě, která však byla vytune-
lována a teplárně tak vznikla škoda přes 3 
milióny korun.

• Stejné firmě však platila za odebranou elek-
třinu pro výměníkové stanice i v době, kdy jí 
firma dlužila za povolenky a neplatila za do-
dávky elektřiny z teplárny. Z tohoto vznikla 
teplárně další škoda více než 400 tis. Kč.

• Při stavbě nového horkovodu byla u vstupu 
do výměníkové stanice snížena dimenze 
i  přes upozornění pracovníků teplárny. 

Nyní bylo tuto dimenzi nutno zvýšit, aby se 
dal napojit nový uhelný kotel, teplárnu to 
však stálo více, než 400 tisíc.

• Objem nasmlouvané štěpky (přes 20 tisíc 
tun) násobně převyšoval její roční spo-
třebu v biomasovém kotli (9,5 tis tun). Tep-
lárna však nemá krytou skládku na štěpku, 
a pokud by bylo dodáno celé nasmlouvané 
množství, mohli bychom většinu vyhodit 
do kompostu.

• Odchod klíčových pracovníků začal ohro-
žovat chod teplárny.

Některé věci se podařilo zcela, případně z části 
napravit. Jiné jsou bohužel nenávratně ztra-
cené a bude se řešit míra odpovědnosti kon-
krétních osob.

Ing. Jan Bureš, předseda dozorčí rady 
Ostrovské teplárenské, a. s.
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Ceny za odvoz odpadu v Ostrově pro rok 2018

Objem
sběrných nádob

(počet litrů)

Frekvence vývozu / platba za rok

1 x za 2 týdny 1 x týdně 2 x týdně
kombinace 5m/1x14

7m/1xt

60 – 70 litrů 838 Kč 1 680 Kč 3 362 Kč 1 329 Kč

110 – 120 litrů 1 514 Kč 3 026 Kč 6 051 Kč 2 395 Kč

240 litrů 3 216 Kč 6 433 Kč 12 867 Kč 5 092 Kč

660 litrů 7 738Kč 15 476 Kč x x

1100 litrů 12 895 Kč 25 791 Kč 51 578 Kč 20 419 Kč

ZMĚNA CEN ZA ODVOZ ODPADU
Od ledna 2018 dochází v Ostrově ke zvýšení 
cen za odvoz odpadu. Důvodem je konec 
platnosti 10leté smlouvy na odpadové hos-
podářství. Město Ostrov v souladu s danými 
pravidly vyhlásilo na služby v odpadovém 
hospodářství veřejnou zakázku. Vítězem 
s nejnižší cenou se stala firma Marius Pede-
rsen. Přestože vysoutěžená cena je nižší než 
byly částky ostatních uchazečů o zakázku, 
dochází k navýšení cen za svoz a likvidaci 
odpadu oproti minulým rokům. Ve zvýšené 
ceně se promítají zvýšené mzdové náklady 
(od roku 2010 se mzdové náklady dle statis-
tického úřadu zvýšily téměř o 100%, kdy re-
álná mzda 1/2010 byla 15 000 Kč a k 1/2017 
byla 29 000 Kč), dále roční růst inflace za 10 
let, nárůst cen pohonných hmot a každo-
roční zvyšování poplatku za uložení odpadu 

na skládce. Poslední zvýšení smluvní úhrady 
za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů se občanů Ostrova 
týkalo v roce 2009 pro rok 2010 o 3,47%. Od 
té doby město Ostrov ceník pro tuto službu 
neměnilo.

„Z úhrady občanů je hrazen svoz komunál-
ního odpadu, sběrný dvůr a také tzv. černé 
skládky v intravilánu města, zejména odpad 
odložený vedle nádob na komunální odpad. 
Náklady se tedy mohou snížit i zodpovědným 
přístupem občanů, kteří budou poctivě třídit 
a odkládat odpad do nádob k tomu určeným 
či na sběrný dvůr, nikoliv vedle nádob či kamsi 
do zeleně města. A také tím, že občanům ne-
bude lhostejné, kam odkládají odpad nezod-
povědní občané a pokud uvidí někoho, že se 

nechová tak, jak by měl, nenechají si to pro 
sebe,“ říká k problematice odpadu referentka 
odboru správy majetku města MěÚ Ostrov 
Petra Niederhafnerová s  tím, že se občané 
v takovém případě mají obrátit na Městskou 
policii Ostrov nebo na odbor správy majetku 
města.

„Na základě vysoutěžené ceny za služby je 
třeba navýšit poplatek o 28 %, nicméně město 
Ostrov se o tyto náklady s občany podělí tak, 
že polovinu, tedy 14 % (1 mil. 675 tis. Kč / rok) 
uhradí ze svého rozpočtu,“ uvedl starosta Josef 
Železný.

Nejčastěji jsou používané nádoby o ob-
jemu 110-120 l, kde je zvýšení ceny o 186 Kč, 
resp. 372 Kč na nádobu a rok.

redakce a odbor správy majetku města 
MěÚ Ostrov

SEZNAM VEŘEJNÝCH MÍST ZPĚTNÉHO ODBĚRU PNEUMATIK
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, stano-
vuje výrobcům pneumatik mimo jiné po-
vinnost zřídit místa zpětného odběru pneu-
matik. Tato místa musí být stejně dostupná 
jako místa prodeje pneumatik, což znamená, 
že se musí jednat také o místa veřejně pří-
stupná. Místa zpětného odběru musí být vi-
ditelně označena a zpětný odběr musí pro-
bíhat bez nároku na úplatu (zdarma), bez 
vázanosti na koupi nové pneumatiky či jiné 

služby a nesmí nadměrně zatěžovat koneč-
ného uživatele. Výrobce musí pneumatiky 
od konečného uživatele odebírat bez rozdílu 
jejich značky nebo typu.
Seznam míst zpětného odběru sestavil 
Odbor odpadů Ministerstva životního 
prostředí na základě informací uvedených 
v ročních zprávách výrobců pneumatik za 
rok 2015. V případě, že budete chtít vyu-
žít některé z uvedených míst zpětného od-

běru a budete odmítnuti nebo se setkáte 
s problémy při provedení zpětného odběru 
ze strany provozovatele místa, kontak-
tujte přímo pracovníka Odboru odpadů: 
marek.livora@mzp.cz, nebo zašlete přímo 
podnět na ředitelství České inspekce život-
ního prostředí.
Zdroj: https://www.eltma.cz

Zpracovala: Bc. Petra Niederhafnerová
odbor správy majetku města MěÚ Ostrov

Město Ulice Provozovatel místa zpětného odběru Povinná osoba

Ostrov Dolní Žďár 38 Pneuservis Josef Lesák
PointS Czech s.r.o., Yokohama Aus-
tria GmbH – Pneumatiky

Ostrov Lidická 1192 Petr Čarnecký zámečnictví a pneuservis Je v systému ELTMA.
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STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY – KAM S NIMI?

Téměř každý z  nás se při různých opra-
vách či rekonstrukcích potýká s problé-
mem, co s hromadou sutě. Jde o odpad, 
který má svůj oficiální název a rozhodně 
jej nesmíme nikam nekontrolovaně vy-
hazovat. Jako tzv. stavební a demoliční 
odpady (SDO) jsou označovány odpady 
vznikající při demolicích, rekonstrukcích, 
opravě, údržbě, nebo při samotné reali-
zaci stavby. S těmito odpady je nutné ná-
kladat dle zákona, který stanovuje násle-
dující hierachii:

1. předcházení vzniku odpadů
2. příprava k opětovnému použití
3. recyklace odpadů
4. jiné využití odpadů, např. energetické 

využití
5. odstranění odpadů.

Správný postup likvidace dodržují recy-
klační centra. Stavební a demoliční odpady 
jsou tam zpracovávány pomocí recyklač-
ních linek – a co je důležité – jsou přijímány 
za podstatně příznivějších finančních pod-
mínek než je tomu na sběrném dvoře či na 
skládce.

Ekologické výhody využití recyklátů jsou 
nesporné – opětovné využití recyklátů ze 
stavebních odpadů snižuje zátěž skládek, 
šetří se přírodní surovinové zdroje, snižují 
se těžební činnosti a tím i negativní dopady 
na krajinu při těžbě přírodních surovin.

„Ekologický způsob likvidace stavebního 
a demoličního odpadu je navíc doprovázen 
i značnou úsporou peněz,“ říká referentka 

odboru správy majetku města MěÚ Ostrov 
Petra Niederhafnerová. „Cena ukládky do 
recyklačního centra je mnohem levnější než 
cena ukládky na skládku. Pro obyvatele Os-
trova a okolí je výhodou i vzdálenost. Nej-
bližší recyklační centrum je v AZS 98 v Sa-
dově, což je cca 7 km od sběrného dvora 
v Ostrově. Vzdálenost na skládku v Tušimi-
cích je neporovnatelně delší – cca 38 km. Pro 
srovnání udávám ceny z  ceníku platného 
pro rok 2018 firmy AZS 98 a ceny z ceníku 
skládky Tušimice a. s. (firma Marius Peder-
sen),“ doplňuje Petra Niederhafnerová.
zdroje: www.azs98.cz; 
www.mariuspedersen.cz

redakce a odbor správy majetku města 
MěÚ Ostrov

Uvedené ceny jsou v Kč za 1 tunu a bez DPH (21%)

Název odpadu Kód odpadu
Cena Sadov
AZS 98

Zákl. cena 
Tušimice

Poplatek 
Tušimice

Celkem 
Tušimice

Asfalt (bez dehtu) 17 03 02 169 330 0 330

Beton 17 01 01 139 210 – 440 0 – 500 210 – 940

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel… 17 01 07 169 210 – 440 0 – 500 210 – 940

Cihly 17 01 02 155 190 – 330 0 190 – 330

Tašky a keramické výrobky 17 01 03 155 190 0 190

Zemina a kamení 17 05 04 299 190 – 300 0 190 – 300

Železobeton 17 01 01 309 210 – 440 0 – 500 210 – 940

Stavební suť s nežádoucí příměsí 2000

INZERCE

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chle
bře
evně

tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940
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KŘÍŽOVKA

TAJENKA KŘÍŽOVKY 
O CENY
Vážení čtenáři, správné znění tajenky křížovky 
z  minulého čísla je ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK. 
Z úspěšných luštitelů byla vylosována paní 
Blanka Martínková, která obdrží 2 vstupenky 
na divadelní představení V Paříži bych tě ne-
čekala, tatínku, které se odehraje ve středu 
28. února od 19:30 hod. v divadelním sále 
Domu kultury Ostrov. Srdečně gratulujeme.

Tajenku křížovky z  tohoto čísla zašlete 
nejpozději do 11. 02. 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 kultury 
Ostrov. Jméno výherce zveřejníme v Ostrov-
ském měsíčníku. Redakce Vám přeje pří-
jemné chvíle při luštění.
Tvorbu křížovky zajišťuje grafická společnost 
Alfasoft s. r. o.

red

„Díky WITTE jsem si mohla 
dovolit vlastní dům, můj sen“ 
• karierní růst
• zaměstnavatel na kterého je spoleh
• benefity jako nikde

Staňte se součástí WITTE , více informací na: witte-automotive.jobs.cz | 800 199 200

Pavlína Beluczová
předák letování, s WITTE již 13 let

inzerce

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem 
zaměstnancům Domova pokojného stáří 
(Stacionáři) v  Ostrově, zejména paní ve-
doucí Aloisii Schubertové, za profesionální 
péči, vstřícné a ochotné jednání při ošet-
řování mé maminky paní Heleny Víchové. 
Jejich empatický přístup k  obyvatelům 
Domova je příkladem všem, kteří v podob-
ných zařízeních pro seniory pečují o naše 
blízké. My jsme bohužel boj prohráli, ale 
přesto ještě jednou děkuji.

Mgr. Helena Daníčková (dcera)

PODĚKOVÁNÍ






