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AKTUALITY

INFORMACE O VYDÁNÍ
Ostrovský měsíčník vydává město Ostrov
se sídlem Městský úřad Ostrov, Jáchymovská 1,
363 01 Ostrov, IČO: 00254843 v nákladu
8700 ks měsíčně. Vydáno dne 31. 12. 2018.
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 Infocentru DK Ostrov, Mírové náměstí 733,
v obálce označené „Ostrovský měsíčník“. Vždy je
třeba uvést i adresu svého bydliště.
UPOZORNĚNÍ!
Uzávěrka pro příspěvky a objednávky inzerce
do únorového čísla je 10. ledna. Příspěvky
doručené po tomto datu budou zveřejněny
jen ve výjimečných případech.
ZASÍLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ
Příspěvky do měsíčníku nám můžete zaslat
na adresu mesicnik@ostrov.cz nebo
redakce@ostovskymesicnik.cz. Případně doneste
osobně do Infocentra Domu kultury.
PRO INZERENTY
Objednávky inzerce zasílejte na adresu
inzerce@ostrovskymesicnik.cz nebo objednávejte
na www. ostrovskymesicnik.cz.
Odpovědná osoba: Miroslav Očenášek
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.
Redakční rada (A‑Z): Lenka Bardová,
Lada Bláhová, Eliška Failová, Zuzana Janecká,
Josef Macke, Jana Múčková
redakcnirada@ostrovskymesicnik.cz
Grafická úprava, tisk, distribuce:
Oddych, s. r. o., Děpoltovická 214,
362 32 Otovice
Grafická úprava programových stránek
Domu kultury Ostrov: pracovníci DK
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.
Fotografie na titulní straně:
Zimní Ostrov
Foto: Walburga Mikešová
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, milí čtenáři Ostrovského měsíčníku,
přichází nový rok s číslem 2019. To
bývá doba, kdy se zastavujeme a ohlížíme
zpět. Bilancujeme, co nám přinesl rok minulý a dáváme si předsevzetí do roku následujícího. Já bych se chtěl podívat nejen
na ten jeden rok, ale na dobu delší, tedy
alespoň na dobu volebního období.
Rok 2018 byl rokem komunálních voleb. Pro někoho jejich výsledky přinesly
zklamání, jiným udělaly radost. Už v den
vyhlášení volebních výsledků bylo jasné,
že s vítězem voleb nechce většina nově
zvolených zastupitelů spolupracovat a že zemi je už dnes nejnižší nezaměstnanost,
tedy nemá onen takzvaný koaliční poten- dá se předpokládat další příchod zahraciál. Domluvou tří stran vznikla pro násle- ničních pracovníků. Na to bychom se
dující čtyři roky koalice, která má zájem také měli připravit. Nejlepší cestou je, aby
spolupracovat a společně se podílet na to nebyli samotní pracovníci, ale celé rozvelebování města, ale zájem o spolu- diny. Chceme to realizovat např. ve spolupráci máme se všemi zastupiteli.
práci s karlovarskou nemocnicí, která má
Věřím, že se podaří překonat osobní projekt „Pracuje celá rodina“. Tedy zajišanimozity a zasedání zastupitelstva se ne- tění práce nejen pro zdravotníka, ale i pro
bude utápět v hádkách a hašteření. Volby jeho životního partnera a zázemí pro cecharakterizuje nejen volební kampaň, ale lou rodinu. Našemu městu se otevírají
především volební programy. Nebyly až nové možnosti, jak financovat obnovu
tak rozdílné, dva okruhy měly společné našeho majetku, ale také rozvoj. Mysvšechny strany a hnutí napříč spektrem. lím tím především program Restart, jeJde především o zlepšení bezpečnostní hož část je určena výhradně pro náš kraj.
situace ve městě a zlepšení dostupnosti Abychom se mohli ucházet o finanční
bydlení. To jsou také hlavní témata, kte- podporu, budeme potřebovat připravit
rým se chceme věnovat nejen v roce 2019, projekty. Nejsem příznivcem tzv. čerpání
ale i v letech dalších.
za každou cenu, ale je stále spousta věcí,
Ještě jedna důležitá věc se v loňském které je třeba ve městě opravit, nebo zleproce udála. Byl zpracován a schválen stra- šit. Kromě již zmíněného dostupného
tegický plán rozvoje města. Vychází z ana- bydlení to je především řešení dopravy
lýz, které ukazují, že naše město stárne včetně dostatečného počtu parkovacích
a snižuje se počet obyvatel. Bude to zna- míst. Konkrétně bychom rádi co nejdříve
menat iniciovat nové služby zaměřené zrealizovali novou okružní křižovatku
na zlepšení života obyvatel a zároveň na u Základní školy Masarykova (křižovatka
přilákání obyvatel nových – nejlépe rodin s Lidickou), parkování na Jáchymovské
s dětmi. Což samozřejmě znamená právě ulici (mezi semafory a Tescem) a v Druzlepšit nabídku dostupného bydlení.
žební ulici (kolem bývalé jídelny Škoda).
V loňském roce byla zahájena jedna Z dalších okruhů bych uvedl zahrádkaz největších investičních akcí v oblasti ření. Ostrov je charakteristický právě
školství za poslední roky, stavba nové tě- počtem zahrádek. U těch stávajících snílocvičny u základní školy v Myslbekově žíme nájemné na polovinu a začali jsme
ulici. Věřím, že bude dokončena včas také s vytipováváním lokalit pro nové
a bude dobře sloužit nejen školním dě- osady. Ze stavebních akcí bych chtěl zmítem, ale i veřejnosti.
nit dům kultury. Tato dominanta nového
Nechceme zapomínat na ty nejpo- Ostrova potřebuje rekonstrukci a udětřebnější, tedy seniory a rodiny s dětmi, láme vše proto, abychom ji do čtyř let
ale nebudeme zavírat oči ani před byz- dotáhli do konce.
nysem s chudobou. Uvědomujeme si, že
Máme před sebou nejen nový rok, ale
se nám významně rozrůstá průmyslová čtyři roky práce pro město a já si velmi
zóna v jižní a nově i severní části města. přeji, aby každý z nás mohl na konci toZde se jedná o demolici bývalého areálu hoto období říci, že se nemáme zač stydět
Škoda a jeho plánovanou revitalizaci. To a že naše město je zase o něco hezčí.
s sebou nese především zájem zaměstnaJan Bureš,
vatelů o zaměstnance, a protože v naší
starosta města Ostrov

AKTUALITY

V SEVERNÍ ULICI BYLA DOKONČENA PRVNÍ
ČÁST DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
Město Ostrov postupně odstraňuje stará,
dožilá, již nevyhovující hřiště a nahrazuje
je novými, které odpovídají jak současným
požadavkům na bezpečnost, tak i trendům. V polovině prosince byla dokončena
1. etapa výstavby nového dětského hřiště
v Severní ulici u Tesca. V plánu města je
postupně dokončit celé dětské hřiště, kde

se počítá s dalšími herními prvky pro děti
všech věkových kategorií.
Hřiště postavila firma PROLEMAX s. r. o.,
s cenou 909 022 Kč bez DPH, která podala
nejvýhodnější nabídku, přičemž kritériem
nebyla pouze cena.
Bc. Petra Niederhafnerová,
odbor správy majetku města

PRVNÍ DEN SE STAROSTOU
V NOVÉM ROCE
Chcete sdělit starostovi Ing. Janu Burešovi
svá přání, poznatky, stížnosti, pochvaly či
jen tak polemizovat nad chodem města?
První Den se starostou v roce 2019 startuje ve středu 9. ledna od 15:00 v jeho
kanceláři na Městském úřadě Ostrov. Starosta vám pak bude k dispozici pravidelně
vždy druhý týden v měsíci. Konkrétní pozvánky budou otištěny v Ostrovském měsíčníku.
red

DENNÍ STACIONÁŘ PRO
SENIORY KONČÍ
Na základě nedostatečného zájmu o využívání sociální služby Denního stacionáře
pro seniory a v posledních letech i nepokrytých potřebných finančních nákladů na
provozování tak malé kapacity v počtu pěti
míst, jsme byli nuceni nakonec přistoupit
k jejímu zrušení. Stalo se tak, po 15 letech
poskytování, ke dni 24. prosince 2018. Děkujeme vám za pochopení.
Tomáš Fexa,
ředitel Oblastní charity Ostrov
inzerce

ODVOZ NÁDOB NA
BIOODPAD Z MĚSTA

PŘIJMEME
ZDRAVOTNÍ SESTRU
A FYZIOTERAPEUTKU

Jak bylo avizováno, již při přistavování nádob na bioodpad, v těchto dnech probíhá
stahování těchto nádob z města a jejich zazimování. Nádoby budou opětovně přistavovány a budou moci sloužit ke svému účelu
od 1. 4. 2019. Nádoby u rodinných domků si
majitelé RD uschovají na svých pozemcích.
Důvod stahování nádob je jednoduchý. Pokud mrzne, odpad v nádobě přimrzne a nepůjde vysypat. Při použití hrubého násilí při
výsypu by došlo k poškození nádob. Před
rozvozem nádob na jaře dojde k jejich kompletnímu umytí a dezinfekci.
Petra Niederhafnerová

• i na částečný úvazek
• malý a příjemný kolektiv
• jednosměnný provoz
• platové ohodnocení dle dohody

MUDr. Zbyněk Pauch • U Nemocnice 1202, Ostrov • Tel.: 353 822 177

www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz

3

AKTUALITY

NAVRHNĚTE OSOBNOST NA OCENĚNÍ
OBČAN MĚSTA ROKU 2018
Vážení občané Ostrova, stejně jako každý
rok, i letos si vás dovolujeme 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 organizování společenských
aktivit ve městě, či nezištně se angažovala
v sociálních službách. Hledáme osobnost,
která 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 (Ostrov
včetně městských částí), kdo si podle vás
zaslouží toto ocenění, podejte prosím
písemný návrh nejpozději do čtvrtka
28. února 2019. Návrh je možné doručit
osobně do podatelny Městského úřadu
Ostrov nebo poslat e-mailem na adresu:
lmildorfova@ostrov.cz.
Do návrhu uveďte jméno, případně
i kontakt na navrhovanou osobnost a připojte stručné zdůvodnění, proč je z vašeho pohledu právě tato osobnost vhodnou kandidátkou/ kandidátem na čestné
ocenění Občan roku 2018. K návrhu připojte své jméno a kontaktní údaje (telefon,
e-mail). Doručené návrhy bude projednávat Rada města Ostrova a následně Zastu-

PODPOŘTE DIVOKOU
KARTU CHARITY OSTROV

pitelstvo města Ostrova, 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
2017 Ing. Václav Šrámek
MěÚ Ostrov

OPRAVENÝ MOST OPĚT SLOUŽÍ PĚŠÍM
I CYKLISTŮM
VV polovině listopadu byla po téměř pěti
měsících dokončena dlouho plánovaná
oprava mostu pro pěší a cyklisty přes
říčku Bystřici u skateparku. Pro návštěvníky skateparku se tak znovu otevřel přímý
přístup do tohoto sportovního areálu.
V rámci opravy byla sejmuta nejen dřevěná
mostovka, ale také ocelová konstrukce
mostu. Nahrazen byl mostní pilíř a opraveny původní opěry mostu.
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Na levém břehu vyrostla nová gabionová
zeď. Nakonec byla usazena nová nosná konstrukce se železobetonovou deskou a svařovaným ocelovým zábradlím.
Projekt připravila společnost Pontika s. r.
o. z Karlových Varů a zhotovitelem stavby
byla litoměřická společnost s ručením
omezeným SANAP. Náklady stavby se vyšplhaly k částce 2 043 915,00 Kč.
Jiří Diviš, odbor správy majetku města

Naše organizace byla vybrána díky hlasům
mnohých z vás do „Divoké karty“, s žádostí
o nadační příspěvek na zlepšení vybavenosti a zázemí našich Domovů pokojného
stáří v Ostrově a Hroznětíně, a to v rámci
programu ČSOB pomáhá regionům 2018 –
podzimní výzva!
Konkrétně sháníme finanční prostředky
například na kovová křesla s područkou,
na výmalbu interiéru, LED Televizi, sušičku,
pračku, myčku, elektrické ovládání brány
na zahradu, ale také na rozšíření bezdrátového telefonního systému s lepším dosahem, na zahradní kompostér, na závěsné
háky na truhlíky a podobně.
Jsme jednou ze čtyř zúčastněných organizací za Karlovarský kraj. Můžeme získat
25 000 Kč za předpokladu, že ve sbírce od
vás dostaneme alespoň 5 000 Kč. Pokud
bychom ale získali nejvíce darů ze zúčastněných subjektů z kraje, můžeme obdržet
až 50 000 Kč.
Výběr peněžních darů končí 6. ledna
2019, včetně, a to prostřednictvím jednotného čísla účtu 101 7777 101/0300, s variabilním symbolem 20185206.
Pokud budete vyžadovat potvrzení
o poskytnutém daru, je nutné provést
platbu platební bránou a vyplnit potřebné
údaje.
Tomáš Fexa,
ředitel Oblastní charity Ostrov

ŠTÚROVA ULICE JE PO
REKONSTRUKCI OPĚT
V PŮVODNÍM STAVU
V prosinci byla po více jak půlroční uzavírce do tzv. režimu předčasného užívání
uvedena Štúrova ulice. Tím byl pro řidiče
vrácen jednosměrný provoz do Májové
ulice mezi ulicemi Masarykova a Luční. Od
1. 3. bude rekonstrukce v této části města
pokračovat rekonstrukcí ulice Palackého.
Odbor investic, MěÚ Ostrov

AKTUALITY

PROČ JE PŘI PLACENÍ POPLATKŮ NÁJEMNÉHO Z POZEMKŮ A ZE PSŮ
NUTNÉ UVÉST SPRÁVNÝ NOVÝ VARIABILNÍ SYMBOL?
Město Ostrov přijímá na svůj účet platby platba zůstane neidentifikovaná. V tom a dále všechny změny, které se týkají vlastod občanů i jiných subjektů. K identifikaci případě se pak občan jeví jako dlužník. nictví psů.
plátce slouží vždy variabilní symbol, který Ze strany odboru finančního Městského
„Dodržování nahlašování změn a správmá plátce vyplnit. Vzhledem k tomu, že úřadu Ostrov pak následuje výzva k od- ných variabilních symbolů zpříjemní vzájde nejen o různé druhy plateb, ale také stranění nesrovnalostí, čímž se celá admi- jemnou spolupráci mezi námi a našimi
o různé plátce, je uvedení variabilního nistrativa zbytečně komplikuje a proces občany,“ říká vedoucí odboru finančního
symbolu naprosto nezbytné.
platby prodlužuje.
Alena Niklová s tím, že pracovnice odboru
V případě, že variabilní symbol není
Odbor finanční také upozorňuje na po- průběžně posílají občanům informaci
uveden, nebo je uveden nesprávně, do- vinnost hlásit všechny změny, například o nutnosti používání nových variabilních
chází k pracnému přiřazování platby změny adresy, příjmení, vlastníka nemo- symbolů pro párování plateb.
k plátci a může dokonce dojít k tomu, že vitosti, který vlastní pronajatý pozemek
MěÚ Ostrov

OSTROVŠTÍ DOBROVOLNÍ HASIČI
DOSTALI PAMĚTNÍ MEDAILE
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
vydalo u příležitosti letošních oslav založení republiky pamětní medaile, které jsou
určeny nejen pro členy SH ČMS, ale i pro
osoby, které se zasloužily o rozvoj dobrovolné požární ochrany. Medaile udělují
sbory dobrovolných hasičů, okresní a krajská sdružení hasičů a výkonný výbor SH
ČMS. K republikovým oslavám se také připojil sbor ostrovských dobrovolných hasičů.
V pondělí 26. listopadu převzali v Oranžerii Václava Havla z rukou velitele Jednotky
sboru dobrovolných hasičů Ostrov Josefa
Černého ml. a starosty sboru dobrovolných hasičů Ostrov Milana Kuny současní
i bývalí členové ostrovského hasičského
sboru pamětní medaile a pamětní listy.
Velitel JSDH Ostrov Josef Černý ml. zmínil

AKTUÁLNÍ TELEFONNÍ
KONTAKT NA INFOCENTRA
V OSTROVĚ
Infocentrum – Dům kultury Ostrov
KONTAKT: Tel.: 724 509 287
Infocentrum Klášter
KONTAKT: Tel.: 728 801 124

úspěchy ostrovských dobrovolných hasičů
na republikových soutěžích v požárním
sportu. Pamětní medaili za město Ostrov
obdržel také místostarosta Marek Poledníček, který krátkém proslovu vyzdvihl zásluhy místních hasičů a jejich nezastupitelnou roli pro naše město.

Infocentrum Strará Radnice
KONTAKT: Tel: 724 509 195
Infocentrum Zámek
KONTAKT: Tel: 354 224 950
Pevné linky už od 1. 1. 2019 nefungují.

MěÚ Ostrov

BUDOVATELSKÉ SOUSOŠÍ NA DOMĚ KULTURY
SE DOČKALO ZRESTAUROVÁNÍ
Umělecká díla jsou nedílnou součástí kvalitního městského prostoru. Největší dominantou nového Ostrova je sousoší na vrcholu průčelí domu kultury. Paradoxem doby je skutečnost, že postavy v době vzniku (dělník, žnečka
obilí a student) vzhlížejí k západu.
Autorem tohoto díla je akademický sochař
Jaroslav Šlezinger, který byl vězněn v komunistickém lágru ve Vykmanově a pracoval v tzv.
Rudé věži smrti. Jeho dílo nebylo od umístění
na budově nijak významně opraveno, což se
již začalo projevovat opadáváním částí díla.
Restaurování spočívalo v odstranění nepůvodních tmelů, zpevnění prasklin a doplnění
poškozené a chybějící modelace.
Na závěr bylo sousoší s postranními reliéfy natřeno hydrofobním nátěrem, který tyto

prvky zakonzervoval proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Nové místo za sousoším
našel také bleskosvod, který původně procházel jednou ze soch.
Odborné práce byly zahájeny 10. července
a prováděla ji pražská firma RE, s. r. o., Nakonec stála oprava sousoší městskou pokladnu
846 564 Kč vč. DPH.
Marek Poledníček,
místostarosta
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ZÁZNAMY MĚSTSKÉ POLICIE OSTROV
Hned první listopadové dny si připravily
pro městské strážníky jeden nepěkný pohled. Hlídka Městské policie Ostrov dostala hlášení o nálezu čerstvě vykopaného
hrobu. Na místě pak nalezla také obojek
od psa a baterku. Ze zjištěných skutečností
pojala hlídka podezření ze spáchání trestného činu a na místo přivolala hlídku Policie České republiky, která se na místo dostavila i s policejním technikem. Ten místo
řádně ohledal a nalezl ucpávku z brokové
nábojnice. Po vykopání hrobu byl nalezen
pohřbený pes, kterého strážníci dle místní
znalosti ihned identifikovali a předali informaci o majiteli, který se dostavil na místo
události. Celou věc si následně k řešení převzali policisté z místního oddělení PČR.
K smutné události zajížděli strážníci také
Odpad k aktuálnímu přezouvání pneu
dne 12. listopadu. Na oznámení sousedů
vyrazili k bytu, ve kterém žila starší paní se
Strážníci občas vyjíždějí na pomoc
svojí dcerou. Obě nikdo ze sousedů již delší přímo i do domácností. Stalo se tak na
dobu neviděl. Když hlídce nikdo neoteví- sklonku jedenáctého měsíce, kdy volala
ral, bylo zde vážné podezření, že se uvnitř starší paní, že její muž, který váží přes 100
nachází zemřelý a na místo byla proto při- kilogramů, spadl z postele a ona mu sama
volána policejní hlídka spolu s jednotkou nedokáže pomoci. Po příjezdu na místo
sboru dobrovolných hasičů z Ostrova k ote- strážníci nezjistili žádné zranění a ani muž,
vření bytu. Po příjezdu všech složek otevřela který spadl, nepožadoval lékařské ošetření,
byt dcera a pustila zasahující jednotky do takže hlídka pánovi pomohla zpět na lůžko
bytu. Zde byla nalezena žena, která byla ve a pokračovala v další činnosti. Naši strážníci
vážném zdravotním stavu. Na místo byla jsou pravidelně proškolováni v kurzu první
zavolána také Zdravotnická záchranná pomoci a také v kurzu použití přístroje
služba Karlovarského kraje, která starší AED (automatizovaný externí defibrilátor).
ženu převezla do nemocnice v Karlových Přestože tato činnost nepatří přímo mezi
Varech. Zde bohužel žena zemřela a o dceru, pravidelné činnosti MP, je zcela běžné, že
která potřebuje také lékařskou péči, se ná- i k těmto případům, kdy se jedná o pomoc
sledně postarali zdravotníci společně s pra- občanům, vyjíždíme.
covníky odboru sociálního z Městského
V závěru prvního prosincového týdne si
úřadu v Ostrově.
pozorná žena všimla, že na jednom z balDne 16. listopadu přijali strážníci ve ve- kónu bytového domu leží na zemi zaklíčerních hodinách oznámení o muži, který si něná žena, která nejeví známky života. Na
ustlal uprostřed silnice a hodlal tak strávit místo se okamžitě dostavila hlídka Městpravděpodobně celou noc. Po příjezdu na ské policie Ostrov, která bezprostředně po
místo bylo zjištěno, že se jedná o strážní- vyhodnocení situace, kdy nebylo možné
kům známou osobu a i z tohoto důvodu se se k ženě jinak dostat, vyrazila dveře zmírozhodli muži pomoci s tím, že vyrozumí něného bytu. Na balkóně uvedeného bytu
jeho známé a pomohou zajistit přespání na se nacházela starší paní, která se zřejmě
bezpečnějším místě v teple domova. Bo- následkem pádu zaklínila do zábradlí balhužel muž nebyl asi dobře naladěn a hlídka kónu a byla v bezvědomí. Strážníci ženu vybyla za svojí vstřícnost odměněna agresiv- prostili, poskytli první pomoc a vyčkali příním chováním muže, který pokračoval ve jezdu Zdravotnické záchranné služby Karsvé činnosti a budil veřejné pohoršení pod lovarského kraje, kterou mezi tím přivolal
vlivem alkoholu. Hlídce proto nezbyla jiná operační důstojník. Záchranáři si poté na
možnost, než tomuto agresorovi zajistit místě ženu převzali a převezli do místní nesice ne tak teplé, ale za to o dost dražší uby- mocnice. Musím zde pochválit strážníky za
tování na protialkoholní záchytné stanici, zajištění opravy vchodových dveří za jejich
kam výtečníka strážníci převezli. Zde muž rozhodnost a rychlé jednání, ale především
lékařům konečně také dýchl do přístroje na děkujeme všímavé ženě, která svým přístuměření alkoholu v dechu a výkonem 3,17 pem možná zachránila lidský život.
promile se tak zařadil mezi nejlepší borce
Ladislav Martínek, velitel MP
v letošním roce.
Městská policie Ostrov
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OBNOVA ZELENĚ
V OSTROVĚ
Nové město Ostrov bývalo vedle výroby
trolejbusů vyhlášené jako město plné
zeleně nebo také jako zahradní město.
Nutno říci, že ne všechny stromy, které
byly v našem městě původně vysazeny,
jsou pro městské prostředí vhodné. Toto
stanovisko potvrzují opakované pády
stromů, ke kterým došlo v nedávných
větrných epizodách. Naše dnešní podnebí se navíc stává pro některé, dříve
běžně pěstované druhy stromů zcela nevhodné.
Týká se to především typických horských druhů dřevin – smrků, které velmi
špatně snáší vysoké teploty a dlouhá období sucha. Jde navíc o mělce kořenící
dřeviny dorůstající značných výšek, které
s sebou v náročném městském prostředí
nesou zvýšené riziko vývratů a s nimi
spojeného ohrožení majetku i obyvatel.
Proto jsme se rozhodli přistoupit k vykácení smrků stříbrných v prostoru mezi
ulicemi Seifertova – Masarykova – Lidická – Klínovecká, které již s ohledem
na své umístění, věk a vzrůst představovaly vysoké riziko ohrožení svého okolí.
Jejich pokácení proběhlo v listopadu
minulého roku. Vykácené stromy budou v blízké době nahrazeny novou výsadbou, která v daném prostoru doplní
stávající zeleň. Půjde zejména o nižší
dekorativní dřeviny typu sakura, hloh
či okrasné kultivary ovocných dřevin
a úseky živých plotů. Postupná kontrola
a obnova městské zeleně bude v následujících letech probíhat také v ostatních
částech města.
Odbor životního prostředí,
MěÚ Ostrov

PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

NA OSLAVY 100. VÝROČÍ REPUBLIKY PŘIJEL
DO ZŠ MYSLBEKOVA SÁM MASARYK
Vznik samostatné Československé republiky jsme si připomněli 24. října projektovým dnem. Na toto výročí jsme se připravovali již od začátku školního roku. Celá
škola byla postupně vyzdobena státními
symboly, okna státními vlajkami. Na chodbách se objevila výtvarná díla našich žáků
a učitelů věnovaná narozeninám republiky.
Na školním pozemku byla zasazena lípa,
Strom svobody, kam ještě vložíme časovou kapsli se vzkazy budoucím generacím.
Děti nacvičovaly prvorepublikové písničky,
které natočily na video. Den oslav se blížil
a valná většina osazenstva školy si připravovala dobové oblečení, ve kterém jsme
přivítali v ranních hodinách „prezidenta
Osvoboditele“.
Ano, skutečně k nám zavítal 24. října
první prezident svobodného Československa, prof. Tomáš Garrigue Masaryk. Přijel
v bílé prezidentské uniformě v dobovém
automobilu přímo před hlavní vchod do
školy. Uvítán byl nadšeným a promrzlým
davem dětí a učitelů, čestnou stráž mu tvořili českoslovenští četníci a ruský legionář.
Po svém příjezdu byl pan prezident přivítán chlebem a solí, dostal květiny a důstojným krokem, za stálého provolávání slávy,
se přesunul ke schodišti, kde byl oficiálně
přivítán ředitelem školy a zástupci vedení.
Děti zapěly oblíbenou píseň pana prezidenta Ach synku, synku a všichni společně
jsme si zazpívali československou státní
hymnu včetně slovenské části.

Projektový den pokračoval dále ve
škole, ale ještě před přesunem dovnitř bylo
možno si prohlédnout historický automobil z roku 1929, kterým přijel prezident Masaryk.
V jednotlivých třídách probíhala skupinová práce věnovaná dějinám 1. republiky, promítaly se dokumenty a videa, celou
školou procházel pan prezident Masaryk,
který hovořil s dětmi, a také četníci, kteří se
dětem představili a odpovídali na spousty
otázek.
Čtvrtou vyučovací hodinu v prostoru za
školou vytvořily děti za pomoci svých vyučujících živou českou vlajku. V tělocvičně
starší děti zkoušely tančit prvorepublikové
tance a celý projektový den byl zakončen
soutěží „Riskuj.“ Celá oslava se nám vydařila, důstojně i zábavně jsme tak oslavili 100.
narozeniny naší krásné vlasti.
Martin Fous, ředitel

GYMNÁZIUM ZVE NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Zveme všechny zájemce o studium, současné i bývalé studenty gymnázia, rodiče
studentů a širokou veřejnost na Den otevřených dveří, který proběhne v sobotu
12. ledna od 9:00 do 13:00.
Budete si moci prohlédnout učebny, jejich vybavení, vyzkoušet si nejrůznější přístroje a učební pomůcky a naši pedagogové
vás rádi seznámí s výukou na gymnáziu. Součástí programu bude také prezentace s informacemi o přijímacím řízení. Pro školní
rok 2019/2020 otevíráme dvě třídy osmiletého studia a jednu třídu čtyřletého studia.
Všichni uchazeči absolvují jednotné testy
z českého jazyka a literatury 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
typizovaných přijímacích testů a jejich

následný rozbor pod vedením pedagogů
gymnázia. Kurzy jsou zdarma. Bližší podrobnosti o organizaci těchto kurzů i přijímacích zkoušek najdete na webových
stránkách školy v části Přijímací řízení.
Zároveň vás zveme na prohlídku zbrusu
nového pavilonu s koridorem a šatnami,
rekonstruované laboratoře chemie a 3D
laboratoře.
Jiří Fresser, zástupce ředitele

UDÁLOSTI ZE
ZŠ KRUŠNOHORSKÁ
Již několikrát po sobě se naše škola zapojila
do soutěže „Hrajeme si s odpady“ a i letos naši
žáci byli úspěšní. Třída páťáků paní učitelky
Arnoldové získala 1. místo v 1. kategorii a třída
sedmáků paní učitelky Žitné 1. místo v 2. kategorii. Finanční odměny formou šeku si jely
obě paní učitelky převzít do Karlových Varů.
Jako každý školní rok zahájili koncem září
žáci, kteří naši školu v červnu 2019 opustí, sérii
besed a exkurzí. Prezenční výstava krajských
škol, která se konala na ostrovské průmyslové
škole, jim představila pestrou nabídku učebních oborů. Prohlídka lázeňského hotelu Běhounek a bazénového centra Agricola v Jáchymově jim zase přiblížila možnosti práce
v lázeňském sektoru a na konci října je čekala
exkurze do Witte. Šárka Kubešová z Úřadu
práce během besedy zdůraznila důležitost
dalšího vzdělávání při hledání optimálního
pracovního zařazení a pan Kümmel ze SOŠ
stavební Karlovy Vary je seznámil s aktuální
nabídkou učebních oborů své školy.
Poslední listopadový týden jsme opět přivítali v budově naší školy tříčlenná družstva
žáků základních škol Karlovarského kraje, aby
si poměřili vědomosti v problematice nakládání s odpady. V soutěži s názvem „Odpady
a recyklace, to je naše inspirace“ se na 1. místě
umístili žáci z Bochova, na 2. místě z Karlových Varů a naši žáci získali 3. místo.
Na vánoční tvoření se žáci kolegyně Kopecké vydali na další dílničku do Letohrádku
v Ostrově. Vyrobili si krásné vánoční věnce.
Fantazie žáků byla nevyčerpatelná. Nakonec si vytvořili i tradiční medové svíčky, které
krásně provoněly dílničku a navodily tu správnou atmosféru. Rovněž se žáci této třídy zapojili do projektu Ministerstva zemědělství
„Ryba na talíři“. Zopakovali si nejen druhy ryb,
jejich dělení, důležitost zařazení ryb do jídelníčku, ale také prováděli různé pokusy s rybím masem. Mikroskopem pozorovali strukturu masa, kůži, ploutve a své poznatky zpracovali v pracovních listech. Nakonec si ryby
připravili na různý způsob ve školní kuchyňce.
Naše škola se dále zařadila do výtvarné
soutěže vyhlášené Karlovarským krajem, a to
namalováním maskota her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020. Do soutěže byly
vybrány práce žáků Daniela Gojdy, Marka
Tomka a Terezy Grajcárové.
Dne 20. prosince se konala vánoční besídka v budově na Výškovce, kde si děti připravily krásný program pro rodiče a veřejnost.
Poslední školní den v minulém roce jsme
všichni společně zazpívali vánoční koledy
venku u nazdobeného stromku a rozdali dětem dárečky.
Faten Fakach
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OD ZÁŘÍ BUDE OBOR NÁSTROJAŘ
V OSTROVĚ A PRAXE V EPT HABARTOV
Každý začátek roku je ve znamení očekávání
a my máme jednu novinku. Od září 2019
bude kompletně výuka prvního ročníku
oboru Nástrojař převedena do Ostrova, kde
bude realizována teoretická výuka i odborný
výcvik. Studenti se mohou těšit do nově vybudovaných dílen i do provozu, protože odborný výcvik bude z poloviny také probíhat
ve firmě EPT Habartov. Firma je na tuto výuku kompletně připravena – má své školicí
středisko a je vybavena moderními stroji, na
které by škola finančně nedosáhla. Dopravu
žáků na odborný výcvik do Habartova bude
zajišťovat škola.
„Touto formou spolupráce se vracíme
k osvědčenému systému profesního vzdělávání škol provozovaných v rámci průmyslových podniků, kde byli žáci v přímém
kontaktu s provozní realitou,“ komentuje

novinky ředitel školy Pavel Žemlička a pokračuje: „obor nástrojař se řadí ke špičce
v rámci učňovského školství, bez této profese se neobejde žádná kovovýroba. Na naše
absolventy již nyní čekají zaměstnavatelé
v celém regionu s lukrativními pracovními
nabídkami.“ Věříme, že obor Nástrojař zaujme a v popularitě se vyrovná maturitnímu
oboru Veřejnosprávní činnost, který v Ostrově budeme otvírat již druhým rokem.
S oborem Nástrojař se v lednu mohou
žáci základních škol seznámit při interaktivních workshopech. Doplňujeme tak spektrum aktivit, které žáci devátých a osmých
tříd znají z již realizovaných projektů – Technika je zábava II či právě probíhajících – Inženýr Junior.
Lenka Bardová,
Průmyslová škola Ostrov

ODSTARTOVAL PROJEKT NA PODPORU
VZDĚLÁVÁNÍ V ÚZEMÍ ORP OSTROV
MAS Krušné hory, o. p. s. realizuje od
1. 10. 2018 projekt Místní akční plán II
rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov,
financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Do projektu je zapojeno čtrnáct mateřských a základních škol, jedna základní
umělecké škola, Městská knihovna Ostrov a Orgán sociálně-právní ochrany dětí
(OSPOD) dětí při Městském úřadě Ostrov.
Za zmínku určitě stojí aktivita, ve které
bude realizováno osm menších projektů,
které vzešly z návrhů škol pro podporu
vzdělávání. V současné době probíhá pří-

prava těchto aktivit a jejich podrobná specifikace, takže už nyní víme, že žáci a jejich
pedagogové budou pracovat v nově zřízených Žákovských parlamentech, navštěvovat kroužek 3D techniky a seznamovat
se s virtuální realitou, budou zpracovávat
průvodce zajímavými místy v okolí Ostrova v cizím jazyce, navštíví představení,
která pro ně připraví ZUŠ, zúčastní se autorských čtení a besed se spisovateli.
Pro naše nejmenší budou připraveny
tvůrčí dílničky a díky projektu budou
také vyškoleni mentoři, kteří budou pomáhat kolegům pedagogům z ORP Ostrov s řešením potřeb v rámci předmě-

INZERCE

Účetnictví nechte na nás a věnujte se
naplno svým nápadům.
Čím se zabýváme:
• Vedení účetnictví
• Zpracování daňových přiznání
• Poradenství ohledně SRN
• Vice na: www.ciste-ucty.cz
Kontaktujte nás a my se o vše postaráme.
+420 773 506 085 | info@ciste-ucty.cz
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tových kabinetů. Aktivita je podmíněna
spoluprací mezi subjekty, takže se jednotlivých aktivit zúčastní více škol, což
zajistí jejich pestrost a podpoří budoucí
spolupráci.
V rámci projektu budou pedagogům
nabídnuty vzdělávací programy, jejichž
výběr bude vycházet ze skutečného zájmu pedagogů. Ti také mohou využít
možnosti individuálního setkávání se zástupci OSPOD při řešení konkrétních problémů a potřeb dětí ohrožených školním
neúspěchem. Ukončení projektu je plánováno na září 2022. Jedná se tedy o čtyřletý
projekt, který má ambice nejen přispět ke
zkvalitnění výuky a vzdělávání, ale také
pomoci jeho nositeli, tedy MAS Krušné
hory, o. p. s. ukázat, že je platným partnerem rozvoje regionu.
Informace o projektu naleznete na
stránkách www.mas-krusnehory.cz, v případě dotazů či zájmu o spolupráci můžete kontaktovat hlavní manažerku projektu Simonu Aiznerovou, a to na čísle
730 145 684.
Lenka Vaňková,
manažer pro IMAP II

VOLNÝ ČAS

MIRÁKL ZAVRŠIL ÚSPĚŠNÝ ROK TITULEM MISTRŮ SVĚTA
Hned dvě mistrovství světa v jazz a modern
dance, která na sebe navazovala, absolvovali tanečníci Miráklu první prosincový týden v Polsku. Reprezentovat Karlovarský
kraj a ČR vyrazilo 40 tanečníků v dětské
a juniorské kategorii s 20 choreografiemi,
se kterými získali nominaci v soutěži Czech
Dance Organization.
Největším úspěchem bylo získání titulu
Mistrů světa v dětské věkové kategorii dis-

Autor fota: Eventphotography.eu

EKOCENTRUM
VÝSLEDKY SBĚROVÉ SOUTĚŽE
Podzimní soutěže ve sběru lesních plodů,
kterou vyhlásilo Ekocentrum Městského
domu dětí a mládeže Ostrov, příspěvková
organizace, se zúčastnilo 31 dětí ve věku od
3 do 15 let. V soutěži, která trvala od října
do listopadu, se nasbíralo více než 1200 kg
kaštanů, bukvic a žaludů. Plody byly následně převáženy do Obory Hájek, kde jimi
budou v zimním období přikrmovat zvěř.
Ve středu 12. prosince proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů za účasti zástupců
společnosti Lesy ČR, s. p., Svatopluka Šedivého a Obory Hájek, Lesy ČR, s. p., Marka
Fošenbauera.
Na 1. místě se umístili sourozenci Natálka
Magenheimová a Štefan Nežatický, kteří nasbírali neuvěřitelných 284 kg lesních plodů.
Druhé místo získal Patrik Haladi se 131,5 kg
plodů a na 3. místě se umístila Veronika Žalská, která nasbírala 97 kg. Děkujeme všem za
účast a vítězům gratulujeme.
PŘIPRAVUJEME:
Pololetní prázdniny
2. února, 8.00–13.30 hod., 100 Kč
EXKURZE NA LETIŠTI V KARLOVÝCH
VARECH
Exkluzivní exkurze na letišti v Karlových Varech pro školáky 7 – 12 let. Seznámíme se
s odbavovací procedurou, projdeme bezpečnostní kontrolou, jejíž součástí je i bezpečnostní rám. Nahlédneme do zákulisí tohoto zařízení včetně počítače se speciálními

ciplíny jazz dance formace za vystoupení hodnocení za techniku. „Na své svěřenkyně
Muzikál, stříbrné medaile si pak vytančily jsme neskutečně pyšné, těšily i nás i ohlasy
ve stejné disciplíně juniorské tanečnice za v publiku a v zákulisí soutěže. Jejich výkon
choreografii The greatest show. Stříbro při- při postupech do finální soutěže nebyl
dala také výběrová malá skupina dětí opět pouze o precizním provedení choreografie,
v jazzu s vystoupením Doctor Jazz a bron- ale i o fyzické přípravě. Některé sólové tanečzové medaile získal Mirákl v dětské katego- nice se na parket dostaly až 25x. V té chvíli
rii modern dance, a to za formaci Place 4 jsme pak musely fungovat i jako fyzioterapeeveryone a za dětské duo v podání sólistek uti a psychoanalytici. Potěšilo nás i to, že boskupiny Magdalény Nováčkové a Amálie dovaly i choreografie čtrnácti leté nadějné
Miczky. Velkým úspěchem poté byl tanečnice Marty Šafářové, která se sama věi postup juniorské formace i malé nuje aktivní taneční kariéře ve skupině. Dík
skupiny do finále obsazené katego- patří i jejich rodičům, kteří je podporují, ZUŠ
rie modern a contemporary dance. v Ostrově, při které Mirákl v Ostrově působí
Prestižní soutěže se zúčastnilo a také Domu kultury, kde od září skupina navíce než 2 500 tanečníků z 32 států šla tréninkové zázemí v nevyužívaných procelého světa. Hodnocení meziná- storech kavárny“ doplnily trenérky.
rodní poroty potěšilo i hlavní tre- Umístění
nérky a choreografky skupiny An- 1. místo – formace, jazz děti, Muzikál
dreu Burešovou a Markétu Vajdíko- 2. místo – formace, jazz junioři, The greatest
vou, to když v některých disciplínách show
jejich svěřenci dosáhli i na nejvyšší 2. místo – malá skupina, jazz děti, Doctor Jazz
3. místo – formace, modern děti Place
4 everyone
3. místo – duo, modern děti, Madaléna
Nováčková, Amélia Miczka, Broken
úpravami pro prosvícení či detailní zobra- 4. místo – duo, jazz děti, Simone Elen Lajdová,
zení příručního zavazadla. Navštívíme odle- Nikola Bočková, Me and My baby
tové haly, projdeme celní a pasovou kontro- 5. místo – formace, modern junioři
lou… a mnohem více!
Face 2 Face
Přihlášky: od 7. ledna. on-line nebo v kanceláři 5. místo – malá skupina, modern junioři,
EC. Bližší informace na tel. 731 615 658.
Skryté souvislosti
6. místo – malá skupina, modernděti Ruce
Jarní prázdniny
6. místo – sólo, modern, děti, Simone Elen
18.–22. února, 8.00 – 13.00 hod.
Lajdová, Podle mne
Pro děti ve věku 7 – 12 let jsou připraveny výAndrea Burešová, ZUŠ Ostrov
lety, hry i zábava.
Bližší informace na FB – Ekocentrum,
www.mddmostrov.cz, v únorovém měsíčníku ZIMOPLAVCI ZVOU NA
Přihlášky: online nebo osobně v kanceláři EC
NOVOROČNÍ OTUŽOVÁNÍ
od 5. února.
Devátá, ledová, lednová koupel se uskuProhlídky pro veřejnost
teční v sobotu 5. ledna 2019. Příznivci
Po–Pá, 13.00–17.00 hod., vstup zdarma
studené vody i jejich obdivovatelé budou
Omezená návštěvní, z důvodu klidového zim- mít opět možnost se sejít a přivítat nový
ního režimu většiny chovaných druhů, platí do rok přátelským poklábosením, osvěžující
30. března. Dopoledne jsou vyhrazena návště- koupelí, či improvizovaným přípitkem na
vám kolektivů MŠ, ZŠ a jiných školských zaří- břehu rybníka Dolní Hlinice (hned za fotbazení na základě předchozí rezervace.
lovým stadionem). Zimoplavci tam budou
za každého počasí v 11 hodin, 11 minut.
Poděkování
A co vy?
Děkujeme všem návštěvníkům, kteří našim
Miloslav Liška
zvířátkům přinesli jablka, suché pečivo a jiné
laskominy. Budeme velice rádi za další takovou podporu.
Informace k akcím a kroužkům:
Po–Pá, 10.00–17.00 hod., na tel. 731 615 658,
602 600 995, FB – Ekocentrum MDDM
Ostrov, www.mddmostrov.cz
www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz
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KULTURNÍ AKCE

MDDM Ostrov

ZUŠ – KALENDÁŘ AKCÍ
LEDEN

ZÁPIS DO ZIMNÍCH KURZŮ PLAVÁNÍ
areál MDDM. kritérium pro přijetí: věk
od 3. prosince
6–12 let
18. Ledna – MINIDIVadélko – LDO ZUŠ
Přihlášky online nebo osobně v MDDM. termíny: 15.–19. 7. ; 29. 7.–2. 8. ; 5.–9. 8. ; Ostrov
Přihlásit můžete děti, které již dosáhly šesti 12.–16. 8.
17:00 – Být či nebýt – pořad monologů
let. Kurzovné: 550 Kč/10 lekcí. Kurzy pro- Příměstské přírodovědné tábory
a dialogů
bíhají na bazénu ZŠ Masarykova. Svou čin- cena: 1300 Kč, místo konání: Ekocentrum, Hrají: Nevěsta Deptygirů – Hedvika
nost zahájí v týdnu od 7. 1. 2019.
kritéria pro přijetí: 7 – 12 let
Navrátilová, Jana Eyrová – Lucie Ratajčáková
Nabídka kurzů plavání:
termíny: 8.–12. 7. ; 22.–26. 7. ; 19.–23. 8. ; a Antonín Valenta, Podivný případ se psem –
Út 16.00–17.00 hod.: neplavci, plavci
26.–30. 8.
Tadeáš Novák, Srab – Sára Horčičková a Vít
St 16.00–17.00 hod.: neplavci, plavci
Příměstské tábory na ledě
Bauchner, Tam, odkud pocházím, jsou lidé
Čt 15.00–16.00 hod.: neplavci, plavci
cena: 1300 Kč, místo konání: Zimní stadion, zdvořilí – Jan Roháč, Budík pro Šípkové
Čt 16.00–17.00 hod.: neplavci, plavci
kritéria pro přijetí: 7 – 12 let
Růženky, Marcelin příběh – Jana Ďuržová
termíny: 8. 7.–12. 7. ; 19.–23. 8.
a Tadeáš Novák.
VESELÉ PŘENOCOVÁNÍ S DOMEM DĚTÍ Sportovní soustředění v Manětíně
Dramatizace a režie Irena Konývková
18. – 19. ledna 180 Kč
cena: 1500 Kč, kritéria pro přijetí: sportovní Vstupné 40 Kč
Pestrý program pro děti ve věku 8 – 11 let. kroužky MDDM
Omezená kapacita sálu. Vstupenky je možné
Hry v bazénu, diskotéka, noční stezka, zá- termín: 27. 8.–1. 9.
si zamluvit na reditelka@zusostrov.cz
bavné malování a další veselé hry.
Tábor pro rodiče s dětmi v Manětíně
Přihlášky: od 10. ledna, online nebo osobně cena: 1600 Kč dítě, 1 900 Kč dospělý
22. Ledna – sál ZUŠ
v MDDM
termín:10.–14. 6., kritéria pro přijetí: do- 17:00 – Interní koncert
spělý + dítě od 3 let
Přihlášky na letní tábory spustíme v pon- Sportovní soustředění gymnastek
24. Ledna – sálek II.patro (učebna č. 31)
dělí 4. února 2019 online nebo v kancelářích v MDDM
17:00 – Pololetní koncert žáků Jaroslava
MDDM. Podrobné informace k přihlašování cena: 1 500 Kč, kritéria pro přijetí: kroužek Chmelíka a Štěpánky Hamar
uveřejníme na našem webu v průběhu ledna. gymnastiky MDDM
termín: 19.–23.8.
25. Ledna – Kinokavárna DK
LT MANĚTÍN
17:00 – VĚŘTE NEVĚŘTE, Pořad monologů
cena: 3.800 Kč, kritéria pro přijetí: věk 8 až PŘIPRAVUJEME:
a dialogů o zvířátkách
15 let, přihláška do zájmového kroužku TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Hrají: O Brumburumbovi – Tomáš Frýdl
odevzdaná v měsících září/říjen a dodr- 2. února 9. – 15.00 hod.
a Adriana Praštalo, Skleněný domeček –
žení termínů pro úhradu poplatku za obě Pro dívky a chlapce ve věku 8 – 15 let, kteří Natálie Szabo, Kvak a Žbluňk - Samuel Tomáš
pololetí, trvalé bydliště v Ostrově a spádo- si rádi změří své síly u „zeleného stolu“. Machač a Tadeáš Matoušek, Placatý králík
vých oblastech Ostrova, pořadí (přihlásit se Vlastní pálka s sebou. Startovné: 20 Kč
– Kateřina Staňková a Ivana Chernyavska, Jak
může kdokoli, přednostně však vyřídíme Přihlášky: online nebo osobně v MDDM od straka prodávala prstýnky, náramky a korálky
přihlášky dětí, které splňují všechna daná 21. ledna 2019
Adéla Hájková, O Smetákovi a sedmi
kritéria současně)
blechách – Ella Zeroniková, Karolína
termíny: 28. 6.–10. 7. ; 10.–22. 7. ; 22. 7.–3. 8. ; Jarní prázdniny
Pöseltová, Eliška Mikesková
3.–15. 8. ; 15.–27. 8.
18. – 22. února
Hudba: Vlastislav Mareš
LYŽAŘSKÁ ŠKOLIČKA NA BOŽÍM DARU Dramatizace a režie: Irena Konývková
Sportovní příměstský tábor
V době jarních prázdnin zveme děti na ly- Vstupné 40 Kč
cena: 1300 Kč, místo konání: MDDM Ostrov.
žování pod vedením zkušených lyžařských Omezená kapacita sálu. Vstupenky je možné
Kromě sportování v areálu MDDM jsou pro instruktorů. Akce je určena pro děti ve věku si zamluvit na reditelka@zusostrov.cz
děti připraveny i sportovní výlety mimo 8 – 12 let. Přihlášky: online nebo osobně
v MDDM od 5. února 2019
INZERCE

Sportovní areál
V měsíci lednu jsou všechna hřiště uzavřena
a zůstanou tak až do 18. 3. 2019. Vstup na
sportoviště bude možný v závislosti na počasí
pouze po dohodě s pracovníky Domu dětí.
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, akce: 736 505 684,
zájmová činnost: 731 615 657, doprava,
ubytování: 736 505 683, ekonomický úsek:
735 605 685, zimní stadion: 601 089 332
www.mddmostrov.cz
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HISTORIE
A SOUČASNOST VELKÝCH
ŠELEM V KRUŠNOHOŘÍ
Muzeum Královská mincovna Jáchymov
zve 19. ledna na přednášku Víta Tejrovského z Agentury ochrany přírody a krajiny
v Karlových Varech a Jana Matějů, zoologa
a Muzea Karlovy Vary, kteří představí šelmy
Krušnohoří dříve a dnes. Střípky z historie
výskytu vlka, rysa a medvěda v Krušných
horách uvede Jan Matějů, současnou situaci výskytu velkých šelem – především vlků
v Krušnohoří, přiblíží Vít Tejrovský. Začátek
v 17 hodin.
red

KULTURNÍ AKCE

Městská knihovna Ostrov – LEDEN
ORBIS PICTUS
6. ledna 16.00, Oranžerie Václava Havla
Tradiční tříkrálový koncert oblíbeného pěveckého sboru z Ostrova
ŽOLÍKOVÝ PODVEČER
9. ledna 16.00, vstupné: dobrovolné
Hrajete rádi Žolíky? Nemáte parťáka, se kterým byste mohli karty hrát? Přidejte se k nám.
NICCOLO PAGANINI V ZÁKULISÍ
10. ledna 17.00, vstupné: 50 Kč (80 Kč bez
rezervace, senioři 70+ zdarma)
Komu nejvíc důvěřoval? Kdo ho bolestně
zklamal? Proč se nikdy neoženil? Opravdu
unášel nezletilé dívky? Sonáty pro první
lásku, schůzky v přestrojení, dopisy převázané strunou, úklady a pasti, tajná noční
plavba, záhadná zjevení. Historky ze soukromého života geniálního umělce nabídne
opět Irena Janečková. Přednášku doplní
hudebními nahrávkami a obrazovou prezentací, jejíž součástí bude i malá ukázka
výtvarných prací, inspirovaných skladbami
Paganiniho.
TVOŘIVÁ DÍLNIČKA
12. ledna 9.00, Oddělení pro mládež,
vstupné: 50 Kč
Tvořivá dílna pro rodiče s dětmi, maximální
počet účastníků: 10
JAK SE FOTÍ CHIPMUNKOVÉ
16. ledna, vstupné: 50 Kč (80 Kč bez rezer‑
vace, senioři 70+ zdarma)
Vyprávění o jedné fotografické expedici, která
si za svůj cíl zvolila západ USA a jeho krásné
národní parky. Magda Radostová prozradí některé fotografické vychytávky, které získala zde,
i na dalších cestách za divokou přírodou a také
se podělí o vlastní zkušenost při fotografování
chipmunků.
ČARODĚJNÝ ZVĚŘINEC
17. ledna 17.00, vstupné: 100 Kč (150 Kč bez
rezervace, senioři 70+ zdarma)
Arteterapeutická dílna pro rodiče s dětmi,
která rozvíjí fantazii, komunikaci a schopnost
dělby práce, dává příležitost k objevnému setkání. Navštívíme čarodějnickou konferenci
a seznámíme se s nejnovějšími objevy v oboru
kouzelných tvorů. Čeká nás hra na zaklínadla,
pohybové akce, společná malba na velký formát, maskování a důstojný tanec. Kouzelnické
oděvní doplňky vítány!
OM CHANTING
18. ledna 17.00, Oranžerie Václava Havla
Společný zpěv mantry OM. Harmonizace
těla, mysli a ducha, pomoc lidstvu prostřednictvím OM. Zažijte OM Chanting, mocnou
skupinovou harmonizační techniku, kterou
představil dnešnímu modernímu světu Sri

Swami Vishwananda. Prostřednictvím prvotního zvuku stvoření – OM, můžete najít
klid a radost v životě. Navraťte zpět harmonii sami sobě, přírodě i celému světu.
RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ
23. ledna 15.30, vstupné: dobrovolné
Omalovánky nejsou jen pro děti, donutí vás
„vypnout“ a nepřemýšlet nad věcmi, které vás
během dne stresují, přinesou 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 půjčíme. Malovat bude možné
také na kameny.
VODA ZÁKLAD ŽIVOTA
24. ledna 17.00, vstupné: 50 Kč (80 Kč bez
rezervace, senioři 70+ zdarma)
Jaké jsou základní funkce vody? Co si můžeme pod tím představit? Můžeme se vodou uzdravovat? Kohoutková voda nebo
čistá pramenitá voda, co nám více prospívá?
Odpovědi na tyto otázky vám zodpoví Radmila Karafiátová. Pojďme se společně naučit
správně pít.
IZRAEL – PERLA BLÍZKÉHO VÝCHODU
30. ledna 18.00, vstupné: dobrovolné
Srdečně vás zveme na přednášku pastora
Ladislava Roboše, který vás provede Svatou
zemí. Cestopisné povídání o její minulosti
i současnosti. Navštívíme nejzajímavější
místa a nejkrásnější scenérie. Poznáme život
a kulturu této pozoruhodné země.

domluvte si termín, který vám vyhovuje,
my vám poradíme. Školení si můžete domluvit také přímo v Oddělení pro dospělé,
nebo v Čítárně – studovně.
• Čítárna-studovna nabízí možnost kroužkové vazby dokumentů za přijatelnou cenu.
Využijte také další služby, např. skenování,
tisk, kopírování, laminování, termovazbu
atd. Veškeré informace o cenách služeb naleznete na našich webových stránkách.
• Připravujeme pro všechny dámy a paní
(slečny jsou také vítány) Dámský klub.
Jedná se o pravidelné setkávání nad jakoukoli zajímavou činností. Máte-li chuť uštrikovat si vlastní ponožky, háčkovat čepice,
zahrát si společenskou hru, probrat zajímavé recepty, nebo jen tak pobýt ve společnosti, v příjemném prostředí a popovídat si nad šálkem kávy, pak se k nám připojte. Začínáme od února. Máte-li zájem
s námi pobýt, ozvěte se nám (telefonicky,
e-mailem nebo osobně v Čítárně-studovně). Uvítáme také zájemkyně, které
mají chuť se realizovat, inspirovat ostatní.
• Na únor připravujeme besedu o sebelásce,
krásný koncert v podání harfistky Kataríny
Ševčíkové, povídání Krkavčí matky Veroniky Hurdové o smrti, cestopisné přednášky a promítání.
Veškeré informace o akcích a službách
knihovny naleznete na www.mkostrov.cz,
www.facebook.com/knihovnaostrov. Uvítáme jakékoli dotazy a náměty, které nám
můžete posílat na info@mkostrov.cz. SaMáte-li zájem o některou z našich akcí, RE- mozřejmě můžete také volat, a to na tel. č.:
ZERVUJTE SI, prosím, vstupenku. Při malém 353 434 300, 773 546 490.
počtu rezervací se může stát, že bude akce
zrušena. Rezervaci lze provést telefonicky,
e-mailem, osobně, ale také on-line na našich KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
webových stránkách, přímo u vybrané akce.
Rezervovanou vstupenku je nutno do 7 dnů Kalendář veřejných turistických akcí
vyzvednout, poté dojde k jejímu zrušení.
v lednu 2019
01. 01. Přivítání Nového roku na hradě
Další služby a zajímavosti:
Šumburku
• Knihomolení – celoroční soutěž pro dět- 05. 01. Ledvice – Nejvyšší rozhledna
ské čtenáře, která spočívá ve sbírání naší
v Česku
knihovnické měny, tzv. KNIHOMOLŮ. 12. 01. Jirkov – Krušnohorské poselství
Knihomoly lze získat vypůjčením knihy, vy- 19. 01. Loket – Vyhlídková cesta nad
plněním úkolu přímo v knihovně, vyplněřekou Ohří
ním kvízu na webu knihovny a přečtením 02. 02. Mariánské Lázně – Zimním
knihy ze seznamu, který je umístěn v Odkrajem léčivých vod
dělení pro mládež. Podrobnější informace Bližší informace (doba odjezdu, počet km, orzískáte přímo od knihovnic.
ganizační propozice) budou k dispozici vždy
• Individuální kurzy na počítači, tabletu od středy pro příslušný sobotní termín ve vitči chytrém telefonu – Potřebujete po- ríně KČT na Mírovém náměstí u autobusové
moci s prací na počítači? Nevíte si rady zastávky na Karlovy Vary. Bližší údaje jsou na
jak založit e-mailový účet či vyhledávat na internetové adrese: www.kctkvary.cz.
internetu? Máte tablet či chytrý telefon
RNDr. František Wohlmuth
a nevíte jak ho používat? Pak právě pro vás
předseda KČT Slovan Karlovy Vary
jsou určeny individuální lekce. Zavolejte,
603 209 270; fjw@volny.cz
www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz
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KULTURNÍ AKCE

JAKÝ BYL DIVADLENÍ PODZIM?
Kdo čte pozorně výpis akcí Základní umělecké školy Ostrov, tak nemohl přehlédnout,
že literárně dramatický obor sice na podzim
nebyl vidět v Ostrově, ale zato byli jeho soubory a žáci aktivní mimo Ostrov. V září hráli
nejstarší Hopáci inscenaci Běž, chlapče, běž
v režii Ireny Konývkové na festivalu Divadelná
Nitra (jeden z největších divadelních svátků
profesionálního divadla na Slovensku), v říjnu
byla pak ta samá inscenace pozvána na festival
DVD (Děti-Výchova-Divadlo) do divadla Disk
pražské DAMU, který je výběrem toho nejlepšího z loňských přehlídek dětského a studentského divadla. Na té vystoupil i loňský absolvent LDO Daniel Bleha s monologem Ta která
neodpovídá na esemesky v režii Lucie Veličkové. V listopadu se pak soubor HOP-HOP
(skupina pod vedením Ondřeje Šulce) zúčastnil festivalu Talisman Sukcesu v Bialsku-Bialej.
Každoročně konaný festival má za úkol
prezentovat divadelní umění nejen v evropském kontextu, a tak už fakt, že náš soubor vybrali mezi soubory z Kolumbie, Itálie, Slovenska, Ukrajiny a Polska pro nás bylo tím největším úspěchem. Festival nemá věkovou hranici,
a tak jsme kromě prezentace naší inscenace
Válka s mloky, mohli zhlédnout inscenace dospělých profesionálních divadel (Kolumbie)
nebo vítězů hlavních cen festivalů po celé Ev-

KLUBOVÉ VEČERY
V OSTROVĚ

ropě (inscenace Hugova Chrámu Matky Boží
v Paříži nazvané Katedrála italského souboru).
Ostrovská premiéra inscenace Válka
s mloky v režii Ondřeje Šulce, kterou soubor
na festivalu reprezentoval své dovednosti, a jejíž základ byl vytvořen na příměstském táboře
rodinného centra v Oberwiesenthalu, je momentálně naplánovaná na únor, ale kostýmy
a výtvarnou složku mohli někteří vidět už
v září na Mlýnské kolonádě v rámci festivalu
Probublávání, kde pomáhaly i některé členky
mladších skupin souboru.
Je potěšitelné, že dramatický obor Základní
umělecké školy Ostrov patří stále mezi špičku
v České republice i za jejími hranicemi jak
v divadelní tvorbě kolektivní, tak též v sólových výstupech.

Pobavit se, setkat se s přáteli, zatančit si,
získat nové vědomosti i zážitky, cítit se
dobře. To vše bychom vám opět rádi dopřáli klubovými večery v Domě kultury.
Nabídneme besedy, projekce, workshopy,
taneční podvečery a samozřejmě kvalitní
muziku napříč spektrem hudebních žánrů.
A začneme hezky svižně.
Pořádnou dávku pozitivní energie na
celý další rok přijďte načerpat do T-klubu
v sobotu 19. ledna ve 20.00 hodin. Zaručeně vás rozparádí karlovarský Jazzboos‑
ter svým výživným hudebním koktejlem
namíchaným z trochy rocku, punku, funky
i jazzu. Dechová sekce, která muziku vždy
správně okoření, je společným pojítkem
s ostrovskou skupinou Společnost indi‑
ánské babičky. Jejich rebelské texty a originální punk-rock’n’roll vás rozhodně nenechají sedět v koutě. Tak vezměte svou
drahou polovičku, přátele, známé a přijďte
si užít parádní večer.
red

Ondřej Šulc

POHLED DO HISTORIE

OKRESNÍ CHUDOBINEC
Dnes si připomeneme jedno malé neku- A. Mereticha a patřila ve své době k nejlaté výročí, které se váže k lednu a může modernějším ústavům v republice. Bunám být dodnes vzorem. Vždyť otázka, jak dova dlouhá 120 m byla vybavena 24 jedse vyrovnat s otázkou stárnutí populace je nolůžkovými, 48 dvoulůžkovými a 10 třístále aktuální.
lůžkovými pokoji. Celkem tedy 150 lůžek.
Dne 18. ledna 1931 byl v Ostrově slav- Navíc zde byly ještě 2 pokoje po 4 lůžkách
nostně otevřen v Hroznětínské ulici v č. p. 350 pro nemocné. Další pokoje pak byly k disokresní chudobinec. Slavnostního uví- pozici obsluhujícímu personálu. Objekt
tání a proslovu se tehdy ujal karlovarský měl moderní teplovodní vytápění, vlastní
okresní hejtman dr. Patočka. Novostavba kotelnu, centrální kuchyň, prádelnu. Nebyla vybudovaná podle návrhu architekta chyběly společenské místnosti, knihovna,
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ordinace lékaře, návštěvní místnost, jídelna a k dispozici byla i kuřárna. Do všech
pokojů byla zavedena studená i teplá voda.
Pro zvýšení komfortu byly v budově instalovány i výtahy. Ostrov měl v tomto sociálním ústavu k dispozici 10 lůžek. Náklady
na výstavbu byly okolo 7,5 milionu korun.
Okresní chudobinec, nazývaný též starobinec, fungoval až do roku 1950, kdy byli poslední klienti přestěhováni do nedalekého
kláštera. Krátce po skončení 2. světové
války využívala část objektu starobince
k ubytování i československá armáda. Seniory a vojáky za pár let nato nahradili brigádníci. Na přelomu 40. a 50. let přeměnil
národní podnik Jáchymovské doly okresní
starobinec na ubytovnu pro horníky. Od
roku 1954 našly doly pro objekt další využití. Národní podnik zde vybudoval Závodní ústav národního zdraví. Menší část
budovy přitom stále ještě sloužila jako
svobodárna. Kromě praktických lékařů
zde byla další oddělení oční, nosní, ušní
a krční, ženské a dětské. Po zrušení svobodárny přibyly i další specializace chirurgie,

POHLED DO HISTORIE

psychiatrie, kožní a nechyběla ani laboratoř a lékárna.
Roku 1958 bylo dokonce otevřeno i preventivní lůžkové oddělení, kde se zaměstnanci dolů přicházející do styku s radioaktivním materiálem podrobovali preventivnímu vyšetření. Dne 3. května 1958 pak
byla za přítomnosti ministra zdravotnictví
J. Plojhara tato zmodernizovaná poliklinika,

která byla vybavena i centrálním rentge- vou OÚNZ, ale v soukromých rukou, slouží
nem, slavnostně otevřena. Ministr zdravot- zdravotnictví dodnes.
nictví zde zároveň položil základní kámen Použité prameny:
ke stavbě nemocnice, která byla slavnostně • L. Zeman a kol., Dějiny města Ostrov, 2001.
otevřena 1. prosince 1961. Po ukončení čin- • I. Jarošová, Dějiny sociální péče a Oblastní
nosti Jáchymovských dolů byla poliklinika
charity v Ostrově in. Dějiny Karlovarska
převedena pod správu Okresního ústavu
v pracích učitelů, 2000.
národního zdraví v Karlových Varech. Po- • Dobový tisk
liklinika, přesto že ne již pod centrální spráJosef Macke
SOCIÁLNÍ TÉMA

OSTROVSKÉ FIRMY PODPORUJÍ A ŘEŠÍ
BEZBARIÉROVÉ PŘÍSTUPY VE MĚSTĚ
…schody bez nájezdů do veřejných budov,
vysoké obrubníky, chybějící parkoviště
pro invalidy…
To vše v Ostrově mapuje skupina komunitního plánování Triáda, které se v období
2013 – 2018 povedlo zmapovat bariéry ve
všech velmi důležitých veřejných budovách
a za pomoci finančních příspěvků města
Ostrova a Policie ČR vyřešit bezbariérové
přístupy na pobočku ostrovské pošty nebo
obvodní oddělení Policie ČR.

Jsou také lidé, ostrovští podnikatelé, kterým není lhostejný osud zdravotně postižených. Z vlastních finančních prostředků
nechali vybudovat bezbariérové přístupy
do svých soukromých objektů a zlepšili tak
přístup lidem s nějakým handicapem např.
na pobočku VZP, Finančního úřadu, realitní
kanceláře a Úřadu práce.
Tímto bychom chtěli poděkovat panu
Milanu Štěpánkovi (Vejškovka) a Jiřímu Bartoškovi (S.V.I. RUBIKON) za realizaci bezbariérových přístupů pro zdravotně postižené
občany města.
Přehled o zmapovaných veřejných budovách ve městě a informace o jejich přístupnosti najdete na webových stránkách města
www.ostrov.cz – Témata – Komunitní plánování sociálních služeb – Bezbariérová
mapa města nebo www.ostrov.cz – Témata –
Bezbariérová mapa města.
za ostrovskou TRIÁDU Pavlína Lišková

DENNÍ STACIONÁŘ MATEŘÍDOUŠKA
Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. zaháDenní stacionář Mateřídouška je ambujila koncem měsíce září 2018 provoz no- lantní sociální služba, která uživatelům pového denního stacionáře v Sokolově. Ka- skytuje služby v pracovních dnech: pondělí
pacita nového zařízení je 45 míst. Stejnou – pátek od 6.00 – 15.30 hod.
službu se stejnou kapacitou 45 míst proMáte-li zájem navštěvovat sokolovský
vozuje Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. denní stacionář v Sokolovské ulici 1508, neod roku 1990 také v Chodově.
váhejte a přijďte jej navštívit. Novým zájemSlužba je určena osobám s mentálním cům budou ochotně poskytnuty všechny
a kombinovaným postižením a osobám se potřebné informace.
zdravotním postižením s poruchou autisV průběhu první poloviny roku 2019
tického spektra bez ohledu na formu a stu- budou klienti moci využít také svozovou
peň postižení ve věku od 1 roku do 64 let. službu.
Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. poskyKontakt: Bc. Věra Bráborcová, tel.
tuje prostřednictvím denního stacionáře 607 718 345, E-mail: info@opschodov.cz,
všestrannou podporu a pomoc osobám web: www.dcmat.cz
se zdravotním postižením při jejich individuálním rozvoji soběstačnosti a samostatnosti. Velký důraz je kladen na schopnost se
důstojně zapojit do života přirozené komunity a nabízí širokou škálu výchovně vzdělávacích i rehabilitačních činností.

INZERCE

Trompetter Guss CS s.r.o.
v Jáchymově

přijme pracovníky na pozici

BRUSIČ ODLITKŮ
• Plný pracovní úvazek
• Perspektivní zaměstnání,
již fungujeme 25 let
• Dobré platové podmínky
oproti konkurenci
• 5 týdnů dovolené

Tomáš Bařtipán
353 811 061 • 607 930 066

www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz
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SPORT

JAKÝ BYL PRVNÍ ROK CYKLISTY DAVIDA ZADÁKA
MEZI SVĚTOVOU ELITOU?
Přechod z kategorie Juniorů mezi muže do
v Německu 15 a v etapovém závodě v Srbsku
23 let (U23), je ve sportovním životě vrcho45 bodů. S celkovým ziskem 82 bodů zakonlového cyklisty na horských kolech zřejmě
čil David svůj dosud nejtěžší rok ve Světovém
nejtěžším rokem. Nejde snad tolik ani o fyžebříčku mužů Elite na 451 místě což je pozickou, ale o psychickou záležitost. Tímto si
sun o 1205 míst a znamená 24 místo na Světě
procházel David v roce 2018. Pro Mistra ČR
mezi prvoročáky.
v Juniorech, který v ČR nepoznal, za celý rok
Gratuluji Davidovi hlavně k tomu, jak se
porážku, to bylo opravdu náročné.
dokázal s tímto rokem poprat a chtěl bych
Body z kategorie Juniorů se do žebříčku
mu popřát do další závodní kariéry hodně
UCI (Světová Cyklistická Federace), kde je seúspěchů. Rok 2019 bude opět těžký, prořazeno 1700 cyklistů horských kol nezapo- Získat body, znamená být do 30 místa. Proto tože bude David kromě závodění absolvovat
čítávají a tak David začínal sezónu na 1656 umístění na 55 – 80 místě bylo pro Davida i maturitní zkoušku na Sportovním Gymnámístě na světě. Podle tohoto umístění se vlastně úspěchem, neboť cca 50 závodníků ziu ve Vimperku.
provádí i řazení závodníků na startu. Závodů je předjeto o jedno kolo a staženo ze závodu.
Josef Krs
Světového poháru se zúčastní maximální I přesto získával David zkušenosti na závopovolený počet 150 cyklistů. Do jedné řady dech SP v JAR, Andoře, Itálii, Německu, Franna start se vejde 8 závodníků a každá řada cii a v ČR – v Novém Městě na Moravě.
zabere cca 2,5 m. To znamená, že závodník
Jediná šance jak získat nějaký bod, posubez bodů startuje s č. 130–150, někde z 18 nout se v hodnocení UCI a získat tak lepší
řady a je tudíž 45 m od startovní čáry. Z tako- místo na startu, jsou kontinentální závody
vých pozic není vůbec šance se probojovat kategorie C1 a to jak v ČR (Český Pohár) tak
někam dopředu. Většinou se trať při nájezdu po celé Evropě. V těchto závodech, kde je na
do terénu ucpe, odjede cca 30 závodníků startu cca 50–70 závodníků se již Davidovi
a ostatní už mají ztrátu jedné a více minut. dařilo. V ČR získal 4 body, v Rakousku 18,

ÚSPĚŠNÁ SEZONA STÁJE PRIMA HORSELAND Z.S.
ANEB MALÝ KŮŇ S VELKÝM SRDCEM Z OSTROVA
„Malá stáj s malými koňmi“, ale s velkým srdcem a závodním duchem, to je Stáj Prima
horseland z.s. z Ostrova/Vykmanova, která
má za sebou opět úspěšnou sezonu, a to nejen na oblastních závodech (oblastní mistrovství v Drezuře – obhájeno 1. místo, oblastní mistrovství ve skoku – 1. místo), ale
důstojně reprezentovala naše město i na
Mistrovství České republiky ve Zduchovicích (8. místo Drezura a 10. místo styl šampionát v parkurovém skákání) a na finále

Národního drezurního poháru v Hradištku
u Sadské (celkové 5. místo).
Tato umístění a mnohá další jsou jen důkazem toho, že i kůň s hendikepem, jakým
je Dollom Marushka, plemene Welsh part
bred, se svou jezdkyní Denisou Pačanovou,
může být při správném přístupu a tréninkovém plánu úspěšný!
Kobylka před dvěma lety přišla po nemoci o levé oko, nicméně se s touto situací
hrdě vyrovnala a den co den nám dokazuje,

INZERCE

Denisa Pačanová st., předsedkyně

INZERCE

NÁBYTEK OKNA
DVEŘE (interiérové a vchodové)

Krátká ulice 367 - Ostrov
www.tonap.cz
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že rozhodně nepatří do starého železa. Své
jezdkyni plně důvěřuje a v tom tkví tajemství jejich úspěchu.
Úspěšná sezona se uskutečnila díky
podpoře města Ostrov, Karlovarského kraje
a agentury Živý kraj.
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...expozice 2000 m2
353 541 259

Půjčíme Vám
od 5 do 50 000 Kč

Volejte obchodního zástupce

727 895 461

rpsn 195.34%

PODĚKOVÁNÍ

BADMINTONOVÝ ODDÍL
ZABODOVAL
V měsíci listopadu a prosinci se zúčastnili členové oddílu badmintonu několika
akcí. V Mariánských Lázních se konal VIII.
ročník turnaje ve dvouhrách a mixech. Ostrovskou pětici tvořili Pavel Hauer, Anežka
Hauerová, Jana Šulová, Lukáš Tripal a Martina Karbulková. Ze tří disciplín dvě vyhráli. Další akcí byl turnaj GPC dospělých
v Mostě, kde Fabián Šula obsadil ve dvouhře a čtyřhře shodně třetí místo.
V pořadí třetím podnikem s naší účastí
byl open turnaj čtyřher, který pořádal TJ
Sokol Malé Svatoňovice v Novém Městě
nad Metují. V silné konkurenci 22 účastníků, obsadili s dvěma výhrami a čtyřmi
remízami Jan Šula a Fabián Šula vynikající
druhé místo.
Zatím poslední akcí byl X. ročník vánočního open turnaje v párových disciplínách, který byl pořádaný 1. prosince v Ostrově domácími. Domácí využili mateřské
prostředí a prakticky vyhráli, co se dalo. Za
výborné výsledky patří členům oddílu poděkování.
Více na www.badostrov.estranky.cz.
Výsledky ostrovských hráčů:
VIII. ročník – M. Lázně:
Dvouhry muži: 2. Hauer, 4. Tripal L.;
Dvouhru ženy: 1. Hauerová, 8. Karbulková
Mixy: 1. Hauerovi, 2. Tripal L. – Šulová
X. ročník vánočního turnaje – Ostrov
Čtyřhry muži:1. Tripalovi L+ R, 2. Šula st. –
Mojtek, 3. Kořený – Kazda, 4. Mácha – Žemlička / Ostrov/, 5. Bělohlávek – Špulák /
Os+Nejdek/
Mix: 1. Šulovi, 2. Žemlička – Karbulková
/Ostrov/, 3. Špulák – Kočanová /Nejdek/

PORCELÁNOVÝ DAR MĚSTU
I v dnešní době ovládané všemocnou a všu- užil pro čisté, účelné tvary střídmý leptaný
dypřítomnou komercí se dějí věci těžko dekor, pruhy na obvodu jednotlivých kusů.
uvěřitelné. Manželé Horovi z Hájku darovali Vzhledem ke značce dekoratéra a trvání
městu Ostrovu, respektive jeho již rozsáhlé ateliéru dá se tento soubor datovat první
kolekci ostrovského porcelánu, veliký sou- polovinou třicátých let dvacátého století.
bor z produkce ostrovské porcelánky PfeifVýběr nejlepších, chronologicky řazefer a Löwenstein, později se značkou PULS ných součástí kolekce ostrovského porce(Pfeiffer und Löwenstein Schlackenwerth). lánu je umístěn na druhém kůru klášterJe to krásný, veliký a zcela nepoužívaný ního kostela, část také v zámku, sídle úřadu
celek jak jídelního, tak nápojového por- města.
celánu. Nese značku PULS a jeho zdobení
Bohatá a ve světě ceněná produkce
značku starorolského ateliéru GLORIA. ostrovské porcelánky skončila v letech
Kvalita ostrovského porcelánu byla totiž na 1948–1949. To, co se z ní zachovalo, má tak
takové úrovni, že ji pro další zdobení často hodnotu o to větší. Téměř celou kolekci
používaly ateliéry, zabývající se výhradně pro město systematicky vyhledává a z přídekorací. Svědčí o tom především sku- spěvků členů a z darů shromažďuje Spolek
tečnost, že tvary, navrhované špičkovými přátel města Ostrova. Významné obohaumělci prestižního sdružení Vídeňských cení této sbírky – velkorysý dar manželů
dílen – Wiener Werkstätte, dodávala, jako Horových – je hodno obdivu a žádný dík
téměř jediná, právě porcelánka v Ostrově. není dost veliký.
Ateliér Gloria ve Staré Roli (1929–1945) poZdenka Čepeláková

POTŘEBY RODIN S DĚTMI SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM – DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Chtěli bychom touto cestou poděkovat
rodičům za spolupráci při dotazníkovém šetření, které proběhlo v termínu od
15. 10. 2018 do 30. 11. 2018. Účelem dotazníku bylo zjistit chybějící či nedostupné
služby pro osoby se zdravotním postižením
a jejich žádanost ze strany uživatelů. Jedním
z hlavních cílů bylo také zjistit přibližný
počet uživatelů, kteří by konkrétní službu
chtěli navštěvovat a v jakém rozsahu. Po
vyhodnocení dotazníkového šetření bude

odbor sociálních věcí a zdravotnictv v některém z dalších vydání Ostrovského měsíčníku informovat o jeho výsledku, případně
o dalších krocích.
Velký dík patří také pedagogům ZŠ Krušnohorská, kteří vyvinuli velkou snahu, aby
se dotazník dostal ke všem rodičům dětí se
zdravotním postižením, které tuto školu
navštěvují.
Jitka Capková,
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Jiří Mácha, předseda oddílu
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PODĚKOVÁNÍ

ČISTOTA VE MĚSTĚ

OCHOTNÍCI PŘEJÍ POHODU A ŠIROKÝ
ÚSMĚV NA TVÁŘI
V uplynulém roce jsme pro vás připravili pozdravy, široké úsměvy i naplněné sály. Jste
spoustu představení i doprovodných akcí, naším hnacím motorem a my slibujeme, že
díky nimž jsme kouzlili úsměvy po tvářích i nadále budeme hrát do naprostého vyčervelkých i těch nejmenších. Nejenom v našem pání. Těšíme se na nové společné okamžiky
krásném městě Ostrově, ale po celém Karlo- a přejeme vám duševní pohodu, pevné zdraví
varském kraji jsme zahráli 23 pohádek a 14 ce- a spoustu životadárné energie, kterou vám, jak
lovečerních inscenací. Mohli jste s námi prožít doufáme, vléváme do žil i našimi hrami.
příběh dvou dam, které z domova pro seniory
za Divadelní spolek Ochotníci Ostrov
vytáhl do aktivního cestování mladý rocker, to
Lena Pintnerová
vše v obnovené premiéře Rocker a dvě staré
dámy. Premiérově jste pak mohli shlédnout
vynikající komedii Antonína Procházky Klíče
na neděli. Premiéry se dočkaly i dvě nové pohádky: Dorotka a Pentlička a Konkurz na čerta,
autorská pohádka našeho souboru.
Viděli jsme se spolu v zámeckém parku při
večerním představení, provázeli jsme vás masopustním průvodem, zahajovali jsme lázeňskou sezonu v blízkém Jáchymově a v podobě
dávných předků jsme osídlili ostrovský zámek
při Dni otevřených dveří. Pomáhali jsme na
několika halloweenských akcích a připravovali mikulášskou nadílku pro děti i pro seniory.
Co vás čeká v roce novém, to si ponecháme
jako překvapení,
nudit se s námi ale rozhodně
2018-11-studiohh-118,5x128-latky-01.pdf 1 16.11.2018 11:17:37
nebudete! Děkujeme vám za vaši přízeň, milé
inzerce
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NÁLEZ VROUBENKY
AMERICKÉ V KARLOVAR‑
SKÉM KRAJI
Vroubenka americká (Leptoglossus occidentalis) je nápadný, asi 2 cm velký červenohnědě zbarvený hmyz. Řadí se mezi
ploštice. Celkové zbarvení těla je hnědavé,
na polokrovkách se nachází bílé klikaté
čáry, zadeček má zbarvený do žluta. Po roztažení křídel jsou nápadně viditelné černé
pásy na zadní straně zadečku. Má nápadně
rozšířené holeně zadních nohou.
Pochází původně ze severní Ameriky
a v roce 1999 se poprvé objevila v Itálii. Již
v roce 2007 byla poprvé objevena populace
schopná reprodukce v arboretu brněnské
Mendelevovy zemědělské univerzity. Ploštice napadá jehličnaté stromy a ničí jejich
populaci sáním nezralých šišek a semen
(v její domovině až z 80% celkové roční
reprodukce). V ČR to ale zatím, vzhledem
k nízkému počtu jedinců, nehrozí.
Vzhledem k jejich šíření spíše od jihu, se
poměrně překvapivě podařilo zjistit zhruba
pět jedinců na Ostrovsku a Karlovarsku.
Jedná se zatím o jeden z jejich nejsevernějších výskytů. Jeden jedinec byl nalezen na
louce uprostřed městské zástavby, jeden
v 7. patře panelového domu, dva na zdi
rodinného domu a jeden před panelovým
domem na kapotě auta. Zjištěný výskyt
ukazuje, že se tento hmyz usídlil, a je tedy
možné očekávat jeho další šíření.
Druhá polovina podzimu je období,
kdy se vroubenka snaží zazimovat a je tak
možné, že se bude objevovat v rozích bytů
a v místech, kde by mohla v teple pokojně
zimovat. Výskyt vroubenky americké bude
zajímavým tématem pozorování entomologického kroužku po celou příští sezonu
2019/20.
Zbytek článku naleznete na webových stránkách Ostrovského měsíčníku.
Jakub Krejčí,
Entomologický kroužek MDDM Ostrov
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Vroubenka americká (Leptoglossus
occidentalis) – lgt. Jakub Krejčí, det. Martin
Chochel, Jakub Krejčí, coll. Ekocentrum
Ostrov – entomologický kroužek
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VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA

TAJENKA KŘÍŽOVKY
O CENY
Vážení čtenáři,
správné znění tajenky křížovky z minulého čísla je KLIDNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ.
Z úspěšných luštitelů byla vylosována
paní Jitka Štěrbová, která obdrží dvě
volné vstupenky na vybrané představení
Domu kultury Ostrov.
Tajenku křížovky z tohoto čísla zašlete nejpozději do 10. ledna na: mesicnik@ostrov.cz;
případně doručte do Infocentra v Domu
kultury Ostrov, Mírové náměstí 733, v zalepené obálce, označené „Ostrovský měsíčník“.
Vždy uveďte celé své jméno a kontakt na vás.
Ze správných odpovědí opět vylosujeme
výherce, který získá vstupenky na některou z kulturních akcí Domu kultury Ostrov.
Jméno výherce zveřejníme v Ostrovském
měsíčníku. Redakce měsíčníku Vám děkuje
za zájem o křížovku a přeje příjemné chvíle
při luštění.
Tvorbu křížovky zajišťuje grafická společnost Alfasoft s. r. o.

Foto: Bořivoj Hořínek
INZERCE

STĚHOVÁNÍ

inzerce
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TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA
v Ostrově a okolí

3. až 14. ledna 2019
Vykoledovaná částka bude použita na podporu provozu
našich Domovů v Hroznětíně a Ostrově.

Děkujeme za vaše otevřené srdce i ruku k pomoci.
Římskokatolická farnost Ostrov ve spolupráci s Oblastní charitou Ostrov
vás zvou na

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
ve Dvoraně zámku Ostrov (vchod bočním vstupem)

v sobotu dne 12. ledna 2019 od 15.00 hodin
účinkují: dětský soubor CANTICA, pod vedením sbormistryně paní Širokaji
– VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ (určeno na záměr Tříkrálové sbírky 2019) –

Přejeme vám vše dobré v novém roce 2019.
Oblastní charita Ostrov (www.ostrov.charita.cz)

