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V únoru slaví svátek zamilovaní.
Noční Ostrov je kouzelný a hraje světly a barvami.
Pojďte ho společně prozkoumat.
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INFORMACE O VYDÁNÍ

Ostrovský měsíčník vydává město Ostrov
se sídlem Městský úřad Ostrov, Jáchymovská 1, 
363 01 Ostrov, IČ: 00254843 v nákladu 8700 ks 
měsíčně. Vydáno dne 1. 2. 2019.

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 březnového čísla je 6. února. 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

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

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
Aktuální vydání OM v elektronické podobě je 
na těchto stránkách vždy nejpozději do 1. dne 
příslušného měsíce.

Fotografie na titulní straně: 
Klášterní areál za večera 
Foto: archiv DK

OSTROVŠTÍ HASIČI MAJÍ NOVOU 
VYPROŠŤOVACÍ VÝBAVU
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Os-
trov byla na konci minulého roku vyba-
vena novou moderní sadou hydraulického 
vyprošťovacího zařízení. Její využití bude 
především při vyprošťování u dopravních, 
drážních a leteckých nehod, u některých 
technických zásahů v technologických pro-
cesech, při záchraně osob ze zřícených kon-
strukcí a dalších situacích. Dodavatelem je 
firma NORDSTAHL SERVIS z Jílové u Prahy 
s celkovou cenou 820 562 Kč.

Na financování se významně podílel 
Karlovarský kraj v rámci „Programu pro po-
skytování dotací z rozpočtu Karlovarského 
kraje na podporu jednotek sborů dobrovol-
ných hasičů obcí Karlovarského kraje“, kdy 
Ostrovu na toto vybavení poskytl investiční 
dotaci ve výši 600 tis. Kč. Přiznání dotace 

bylo vázáno spoluúčastí města Ostrov ve 
výši minimálně 20 % z celkových pořizova-
cích nákladů, což činilo 220 562 Kč.

MěÚ Ostrov

OSTROV NA DLANI
Komunikace s občany našeho města je 
pro nás mimořádně důležitá a proto se 
snažíme neustále rozvíjet a  doplňovat 
zavedené informační „kanály“. Samo-
zřejmostí jsou již webové stránky www.
ostrov.cz, stranou nezůstala ani sociální 
média v podobě facebookových stránek 
www.facebook.com/mesto.ostrov.

Nyní spouštíme nový 
informační kanál v po-
době aplikace pro mo-
bilní telefon nebo tab-
let, díky které získáte 
rychlé a aktuální infor-
mace z našeho města. 

Tato aplikace je propojena s webovými strán-
kami www.ostrov.cz, a přímo ve vašem mo-
bilním zařízení se vám okamžitě zobrazí ak-
tuálně publikované zprávy. Aplikace pracuje 
s obrázky, videi, externími odkazy a najdete 
zde také důležité kontakty. Zaslané pozvánky 

na kulturní akce si můžete ukládat do kalen-
dáře ve vašem mobilním telefonu. V blízké 
buducnosti nám budete moci touto cestou 
zasílat také nejrůznější podněty a upozornění.

Instalace aplikace do zařízení s operačním 
systémem Android nebo iPhone je zdarma 
a zabírá jen 4,56 kB. To znamená, že váš tele-
fon nebo tablet vůbec nezatíží. Aplikaci Česká 
Obec stahujte buď přes GooglePlay nebo 
App Store. Využít můžete níže přiložených 
QR kódů. Po nainstalování stačí přes ikonku 
plus vybrat správný Ostrov (KVK, 36301) 
a upozornění (notifikace) na nové informace 
se budou ukazovat přímo do oznamovací 
lišty telefonu.

Ing. Marek Poledníček, místostarosta

ROK SVOBODY A DEMOKRACIE
Rada města Ostrova u příležitostí 50. vý-
ročí upálení Jana Palacha a 30. výročí Sa-
metové revoluce vyhlašuje rok 2019 jako 
ROK SVOBODY A DEMOKRACIE. V prů-
běhu celého roku se v Ostrově ve spolu-
práci města Ostrova, Domu kultury, škol 
a KPV uskuteční řada besed, setkání, li-
terárních a výtvarných soutěží i dalších 
akcí s cílem znovu si uvědomit hodnotu 
svobody a připomenout jedinečnou at-
mosféru listopadu 1989.

Obracíme se touto cestou na čtenáře 
s  prosbou, aby nám poskytli fotografie, 
vzpomínky a  zajímavé příběhy z  listo-
padu 1989, které bychom využili pro zma-
pování těchto událostí v  Ostrově a  také 
k uspořádání výstavy a slavnostního večera 
17. listopadu 2019.

Ing. Marek Poledníček, místostarosta

201 9 rok svobody
& demokracie
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SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2019
Na zasedání ZM dne 16. 1. 2019 byl schvá-
len návrh rozpočtu města na rok 2019, kde 
celkové příjmy včetně financování a výdaje 
jsou ve výši 447 998 tis. Kč. Provozní příjmy 
jsou ve výši 356 605 tis. Kč, z toho daňové 
příjmy jsou ve výši 243 447 tis. Kč, kapitá-
lové příjmy včetně investičních transferů 
jsou ve výši 1 162 tis. Kč, financování je 
ve výši 90 231 tis. Kč. Výdaje celkem činí 
447 998 tis Kč, z toho provozní výdaje jsou 
ve výši 321 448 tis Kč a kapitálové výdaje 
jsou ve výši 126 550 tis. Kč.

Schválený rozpočet splňuje principy 
tvorby rozpočtu územního samosprávného 
celku, jako je především hledisko opatrnosti 
při plánování příjmů na dané období, to zna-
mená, že příjmy se neplánují ve výši 100% 
a zároveň se zapracovávají vyšší výdaje, než 
je skutečný předpoklad. Tím se předchází ri-
ziku nedostatečného financování z vlastních 
zdrojů a zároveň se vytváří rezerva například 
na financování investičních akcí, které ne-
byly dokončeny v roce 2018. Tuto politiku 

vede město Ostrov dlouhodobě napříč po-
litickými stranami, a proto patří k jedněm 
z mála městům, které nikdy nepoužilo k za-
jištění své činnosti cizí zdroje financování.

Co se týče provozních výdajů, dochází 
k nárůstu oproti roku 2018 o 3%, což téměř 
kopíruje inflační nárůst ČNB. Z hlediska in-
dexu provozního salda a provozních úspor, 
schválený rozpočet dosahuje 10%, jež je mi-
nimální hranice doporučeného ukazatele. 
Tento údaj vypovídá o tom, že nárůst pro-
vozních výdajů je v maximální výši. U kapi-
tálových výdajů je vhodné si uvědomit, že 
oproti dřívějším letům investiční položky 
jsou uváděny ve výši celkových rozpočto-
vých položek investice. Tomu odpovídá i za-
pojená výše financování.

Takzvaný „rozklikávací rozpočet!“ 
města na rok 2019 najdete na 
http://ginis-app/greportviewer/rozpocet/ 
během měsíce února.

Ing. Alena Niklová, Ph.D.
vedoucí finančního odboru

PRVNÍ OSTROVSKÉ MIMINKO ROKU 2019 
JE ZÁROVEŇ PRVNÍM MIMINKEM 
V KARLOVARSKÉM KRAJI
Prvním ostrovským miminkem roku 2019 
a zároveň i prvním miminkem v Karlovar-
ském kraji je chlapeček Ondřej. Narodil se 
v  porodnici Karlovarské krajské nemoc-
nice v Karlových Varech v úterý 1. ledna 
v  5.  46. Šťastnými rodiči jsou Miloslava 
a Jan Veselí. Chlapeček vážil 3,2 kg a měřil 
50 cm. Již tradičně se vypravuje za mimin-
kem narozeným v první den nového roku 
starosta města. Jan Bureš se připojil k hejt-
mance Karlovarského kraje Janě Mračkové 
Vildumetzové a společně novopečené ma-
mince předali kytici a finanční dar.

MěÚ Ostrov

NADACE ČSOB POMÁHÁ
Oblastní charita Ostrov již podruhé zís-
kala tzv. divokou kartu nadace ČSOB, 
kdy se ucházela spolu s dalšími subjekty 
o  finanční podporu. Díky mimořádné 
štědrosti individuálních dárců i  orga-
nizovaných akcí jsme získali 76 161 Kč, 
což byl druhý nejlepší výsledek v našem 
kraji. Díky tomu jsme obdrželi také na-
dační příspěvek ve výši 40 000 Kč. Cel-
ková částka se tak vyšplhala na krásných 
116 161 Kč.

Získané prostředky budou využity na 
zlepšení vybavení našich Domovů pokoj-
ného stáří v Ostrově a Hroznětíně, a to na 
kovová křesla s područkami, výmalbu inte-
riéru, LED televizi, sušičku, pračku, myčku, 
elektrické ovládání brány na zahradu, ale 
také na rozšíření bezdrátového telefonního 
systému s lepším dosahem.

Děkujeme všem, kteří přispěli jakoukoliv 
částkou.

Mgr. Tomáš Fexa, oblastní charita Ostrov

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA JE 
SEČTENA. DĚKUJEME VÁM!
Při letošní koledě, která probíhala od 3. do 
14.  ledna, bylo vybráno celkem 96 455 Kč 
(Ostrov 46 537 Kč, Tříkrálový koncert plus 
MŠ Palackého 5 665 Kč, Hroznětín 29 637 Kč, 
Abertamy 2 529 Kč, Pernink 2 116 Kč, Veli-
chov 9 237 Kč, Stráž nad Ohří 6 399 Kč).

Do sbírky je možné celoročně přispět 
na účet 66008822/0800 u České spořitelny, 
variabilní symbol: 777. Sbírku lze podpořit 
také zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 
ve tvaru: DMS KOLEDA 30, DMS KOLEDA 
60 či DMS KOLEDA 90

Mgr. Tomáš Fexa, oblastní charita Ostrov

TŘI KRÁLOVÉ POPŘÁLI 
LIDEM V OSTROVĚ
Od začátku nového roku do 14. ledna 2019 
přicházeli do domácností v Ostrově a okolí 
tři králové v rámci tradiční Tříkrálové sbírky 
pořádané celorepublikově po devatenácté 
Charitou Česká republika.

Oficiální zahájení Tříkrálové sbírky se 
uskutečnilo 3. ledna v kostele sv. Michaela 
Archanděla za účasti Mons. Františka Rad-
kovského, který spolu s P. Markem Bonaven-
turou Hricem pokřtil křídy a požehnal kole-
dníkům. Do první lavice zasedli také předsta-
vitelé samosprávy města.

Mons. Radkovský ve svém výstupu nej-
dříve objasnil posluchačům roli Tří králů 
v  křesťanské historii a  poté zmínil téměř 
dvacetiletou tradici pořádání sbírky, jejíž vý-
těžek každoročně stoupá.

Z darů, které vhodí dárci koledníkům do 
kasičky, pomůže 65 % přímo v našem regi-
onu, konkrétně Domovu pokojného stáří 
v Ostrově a Domovu pokojného stáří blaho-
slaveného Hroznaty v Hroznětíně, 15 % vy-
užije na své projekty Diecézní charita Plzeň, 
pod níž Oblastní charita Ostrov spadá, 10 % 
pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na 
celostátní projekty Charity a 5 % je zákonná 
režie sbírky, ze kterých se platí část její orga-
nizace“, vypočetl Mons. Radkovský.

MěÚ Ostrov
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STANOVIŠTĚ NÁDOB NA KOVOVÉ OBALY
Město Ostrov jako jedno z prvních měst 
v republice, již v roce 2015 na svém území 
rozmístilo nádoby na kovové obaly. Jedná 
se o stříbrné nádoby se spodním výsypem 
o objemu 2,8 m3 (iglú). Větší kovový od-
pad, který se do nádob nevejde, patří na 
sběrný dvůr či do výkupny.

Obaly z  bílých plechů je možné ze 
100 % libovolně zpracovat na nové obaly 
nebo jiné plechové díly. Také hliník je beze 
zbytku znovu použitelný. Po vstupní pří-
pravě kovových materiálů je tento ma-
teriál roztaven, odlit a válcován – tímto 
způsobem vznikají nové produkty jako 
např. hliníkový plech. Kovový šrot a zbytky 
kabelů jsou ve zpracovatelských firmách 
tříděny, následně jsou z nich odstraněny 
škodlivé látky a jsou znovu separovány na 
jednotlivé druhy. Připravené a roztříděné 
materiály se taví při teplotách 1 700 °C 
v kovohutích, aby z nich vznikl nový ko-
vový produkt.*

+ DO KONTEJNERŮ NA KOV PATŘÍ!
• Nápojové plechovky
• Kovové uzávěry, šroubovací uzávěry/

víka
• Konzervy
• Alobal
• Hliníková víčka od mléčných produktů
• Hliníkové obaly od potravin

‒ DO KONTEJNERŮ NA KOV NEPATŘÍ!
• Nápojové kartony
• Spreje se zbytky obsahu
• Obaly z barev, laků se zbytky obsahu
• Elektrozařízení
• Zaolejované kovové díly
• Baterie

Seznam stanovišť
Jáchymovská, u  Asiamarketu, Vančurova, 
u  č.p. 1084, Hroznětínská (parkoviště 
u MDDM), Hroznětínská (Kfely), Jungman-
nova, u č.p. 1264, Lidická, u č.p. 1353, Masa-
rykova, u č.p. 1149, Na Příkopě, Hlavní, u č.p. 
1366 (Penzion pro seniory), U Nemocnice 
(u zahrádek), křižovatka ulic Štúrova a Se-
verní, Květnová (u parku)

Petra Niederhafnerová, MěÚ OStrov
*Zdroj: www.kts-ekologie.cz/kovy-kovove-obaly

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

Infocentrum Klášter
KONTAKT: Tel.: 728 801 124

Infocentrum Strará Radnice
KONTAKT: Tel: 724 509 195

Infocentrum Zámek
KONTAKT: Tel: 354 224 950

Pevné linky už od 1. 1. 2019 nefungují.
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TŘÍDÍME – POUŽITÉ JEDLÉ TUKY A OLEJE Z DOMÁCNOSTÍ
V Ostrově máte možnost odevzdávat také 
vytříděné použité potravinářské oleje z do-
mácností.

Dosud bylo možné lahve s tímto použi-
tým olejem odevzdat na sběrném dvoře a od 
roku 2017 do nádoby na potravinářské oleje 
a tuky u „horního“ Penny.

V letošním roce se stanoviště s červenou 
nádobou na potravinářské oleje a tuky roz-
šířila o další tři sběrná místa pod Tescem 
u cesty směrem k ulici Severní, v ulici U Ne-
mocnice na parkovišti u prodejny Barvy, laky 
u Bíby a také v ulici Hornická.
A proč třídit použité potravinářské oleje 
a tuky?
Ze všech těch lahví olejů se stane odpad (ob-
sah stejně jako obaly). Ať už přímo, nebo za-
cházkou přes naše trávicí ústrojí. Po tom, co 
se tuky usmaží nebo přesmaží, skončí svou 
záslužnou pouť buď ve výlevkách, nebo zá-
chodech. Odtud putují potrubím, kde na 
sebe nabalují další nečistoty a usazeniny. Ně-
kdy se může stát, že se v kanalizacích objeví 
tzv. „tuková kra“, která prostě kanalizaci ucpe 
a neuvolní ji, dokud ji specializovaná firma 
‚neprošťouchne. Na své další pouti kanalizací 
pak ucpávají kanalizační čerpadla (tím, že se 
nabalují na jejich sondy, které tato čerpadla 

ovládají, a vyřazují je z provozu). Kromě této 
mechanické činnosti ještě tuky v kanaliza-
cích urychlují korozi potrubí tím, že se čás-
tečně rozkládají. „Velmi dobrou práci“ tuky 
odvádí i v čističkách odpadních vod, kam 
se dříve či později nakonec stejně dostanou. 
Zde nejčastěji narušují mechanický proces 
čištění odpadních vod (při přívalových deš-
tích může dojít k ucpání mechanické části 
a následnému přetoku vody do tzv. biolo-
gické části čistírny). Běžně se tuky v čistírně 
odpadních vod likvidují spolu s ostatními 
plovoucími nečistotami v usazovací nádrži 
pomocí speciálního stíracího zařízení či la-

pače, které odvádí tuky do jímky. Odtud se 
odebírají a odváží na skládku, popřípadě se 
pálí ve spalovnách za vysokých teplot
Jak správně postupovat?
Použitý olej či tuk včetně sádla (pokud 
možno bez zbytků potravin, strouhanky 
apod.) je třeba slévat do plastových, uzaví-
ratelných nádob a tyto následně odnést do 
speciálně označených nádob! Do nádob se 
odkládá olej v láhvi pevně uzavřené – NE-
VYLÉVAT!
Jak se využívají použité oleje a tuky?
Sebraný odpad je využíván po vytřídění a vy-
čištění jako druhotná surovina i přes svou již 
sníženou kvalitu v  chemickém průmyslu. 
Jeho aplikace je možná při výrobě některých 
hmot nahrazujících ropné produkty, dále ve 
stavebnictví jako složky pro náhražku rop-
ných maziv. Taktéž v dřevařském průmyslu 
pro podobný účel a zvláště tam, kde je vy-
žadován vysoce ekologicky šetrný výrobek. 
Důležité je využití tohoto materiálu jako 
jedné ze složek pro výrobu ekologických 
paliv a přídavků do paliv. Nově se přistupuje 
k využití oleje pro výrobu ekologické energie.
Zdroj: www.vikinggroup.cz/o_nas.htm, 
www.trideniodpadu.cz/jedle-tuky-a-oleje

red

CENA Ď VSTUPUJE DO 19. ROČNÍKU
Cena je určená mecenášům, dobrodincům 
a sponzorům v oblasti kultury, charity, vědy, 
vzdělávání a morálních hodnot v České re-
publice. Nominovat je mohou zájmové 
spolky, školy, knihovny, muzea, obce a města, 
pořadatelé výstav, nemocnice, památkové 
a historické objekty, nadace, dětské domovy, 
domovy pro seniory, farní charity, sociální 
ústavy, pořadatelé kulturních a  dobročin-
ných akcí, pořadatelé veřejně prospěšných 
projektů a další. Je možné nominovat také 
jednotlivce, kteří jsou pro vás morálním vzo-
rem, tedy i takzvaně „obyčejné lidi z běžného 
života“, kteří dělají něco dobrého pro druhé, 
a navenek se zdá, že je to drobnost.

Bez ohledu na účast a výsledky v měst-
ských a krajských kolech, jsou všechny nomi-
nace zařazeny do celostátního finále, které se 
uskuteční v červnu 2019 ve spolupráci s Ná-
rodním divadlem v Praze. Zde má nomino-
vaný šanci získat jednu z mnoha celostátních 
Cen Ď, dle posouzení celostátního Colegia. 

Pro účast ve finále není nutné absolvovat 
městské či krajské kolo.

Všechna krajská kola oceňování v našem 
regionu byla pořádána v Ostrově. Od roku 
2012 pořádá Ostrov současně s krajským ko-
lem i kolo městské.

Přehled držitelů městských Cen Ď
2018 – Aloisie Schubertová
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

Definitivní uzávěrka nominací na celo-
státní finále Ceny Ď 2019 je 25. dubna 2019.

Pokud si ale přejete, aby Vaše nominace 
prošla městským či krajským předkolem, 
nominujte co nejdříve. Tato předkola jsou 
šancí k ocenění také ve svém kraji a městě.

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

Nominace na cenu Ď v městském kole 
doručte nejpozději do 29. března 2019 

osobně do podatelny Městského úřadu 
Ostrov nebo elektronicky na e‑mail: 
zzelezna@ostrov.cz nebo poštou na ad‑
resu: MěÚ Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 
Ostrov / Zuzana Železná
Ať už si vyberete kteroukoli z možností, 
označte vaši nominaci „CENA Ď“
Kontakt pro případ dotazů  – Zuzana 
Železná, tel. 354 224 837

MěÚ Ostrov

INZERCE
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ZÁZNAMY MĚSTSKÉ POLICIE OSTROV
Začátkem prosince si zřejmě dva občané 
města chtěli natrénovat oslavy příchodu no-
vého roku a na pomoc si vzali k ruce více al-
koholu, než bylo třeba. V prvním případě ne-
mohla žena ani chodit a nebyl nikdo, kdo by 
se o ni postaral. Ve druhém případě opilý muž 
nejenže ničil vybavení společného domu, ale 
navíc zde vykonával i tělesnou potřebu. Muž 
pak na příchod strážníků reagoval tak, že ne-
byla jiná možnost, než výtečníkovi pro jeho 
agresivitu a bezpečnost přihlížejících diváků 
přiložit pouta. Oba konzumenti byli za své 
snažení převezeni k vystřízlivění na protialko-
holní záchytnou stanici do Sokolova.

Hned následující den museli strážníci řešit 
rozepři dvou „hrdliček“, kdy muž vyprovodil 
svou dívku netradičním způsobem a její věci 
poslal napřed oknem. Vzhledem k tomu, že si 
žena své věci z veřejného prostranství posbí-
rala a oba se shodli na tom, že spolu již neudou 
žít, strážníci dále tuto věc neřešili.

Další přípravy na vstup do nového roku si 
nacvičoval opilý mladík, který údajně zkoušel 
účinky zábavné pyrotechniky na autobusové 
zastávce, kde měl ohrožovat ostatní občany. 
Po příjezdu strážníků na místo již nic neodpa-
loval a strážníkům sdělil, že v žádném případě 
nikoho neohrožoval. Vzhledem k tomu, že 

se na místě nenacházeli žádní svědci, poučila 
hlídka mladíka, jak zacházet se zábavnou py-
rotechnikou a ten se po úklidu místa odebral 
domů.

V  závěru roku pomáhali strážníci ženě, 
která spadla z postele a nemohla se ani za po-
moci blízkých zvednout zpět. Po příjezdu na 
místo hlídka zjistila, že žena není zraněná a ne-

žádá lékařské ošetření. Poté co ženu strážníci 
uložili ke spánku, pokračovali dále v hlídkové 
činnosti.

V závěru roku si s naším městem lehce po-
hrálo počasí a silný vítr převracel popelnice, 
vyvracel stromy a značky, dokonce pár budov 
přišlo o část střechy. Strážníci ve spolupráci 
s ostatními složkami záchranného systému 
zajišťovali činnost ve městě tak, aby docházelo 
k co nejmenším škodám. Ať už šlo o vracení 
popelnic, které koulely mezi vozidly, tak odklí-
zení spadlých značek a vysypaných odpadko-
vých košů. Dále pak také sbírali rozlétaný ma-
teriál, který měly firmy složený u škol, které se 
opravují. V neposlední řadě asistovali hasičům 
při odklízení spadlých stromů a u oprav poni-
čených střech budov.

Závěr roku patřil bujarým oslavám, kdy se 
jistě ani strážníci ani policisté nenudili, protože 
se řada lidí postarala o jejich činnost svým neu-
váženým chováním, většinou pod vlivem alko-
holu. Přesto letošní oslavy patřily, co do zásahů 
MP Ostrov, k těm klidnějším a my pevně dou-
fáme, že v tom novém roce budeme vyjíždět 
co nejméně a pokud možno jen tehdy, když 
bude opravdu potřeba naší pomoci.

Ladislav Martínek, velitel MP
Městská policie Ostrov

Se značkami si pohrál vítr, s košem vandalové

SWISS-FORM, a.s. – Konstrukce, výroba dílů a sestav z plechu

Výrobní závod Nejdek
Nový výrobní závod Nová Role (v provozu od 1. 2. 2019)

ROZŠIŘUJEME NAŠE TECHNICKÉ ODDĚLENÍ A HLEDÁME KOLEGY NA TYTO POZICE:

• Vedoucí projektu / Key Account Manager

• Technik kvality

• Pracovník technické přípravy výroby

• Strojní konstruktér

• Programátor CNC strojů

Jsme společnost, která většinu své produkce exportuje do zahraničí, proto hledáme kolegy, 
kteří se nebojí komunikovat v anglickém, nebo německém jazyce.

Budeme rádi, pokud nám zašlete Vaše CV, abychom Vás následně mohli kontaktovat 
a osobně seznámit s naší společností, včetně oblastí činností, které budou v kompetenci 
nabízených pracovních pozic.

Richard VANĚČEK / vanecek@swissform.cz / www.swissform.cz

ROZŠIŘUJEME NAŠE TECHNICKÉ ODDĚLENÍ

inzerce
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ÚTULEK BETY OSTROV INFORMUJE
V roce 2018 bylo do útulku přijato 101 psů, 
domov našlo 96 psů a v rámci kastračního 
programu bylo kastrováno 27 psů. Díky sys-
tému informování o  nalezených psech na 
internetu a spolupráci s Městskou policií Os-
trov se převážná většina psů vrátila ke svým 
majitelům do 24 hodin. Ostatním pejskům 
hledáme nový domov. U adoptovaných psů 
následně probíhají kontroly, zjišťoval se hlavně 
psychický i fyzický stav psů, jejich adaptace na 
nový domov a jejich životní pohoda.

Pokud se Vám ztratí pes, je třeba zaslat 
na telefonní číslo 601 087 018 informaci 
ve tvaru: kdy se pes ztratil a kde, popis psa 
a telefonní číslo kam volat v případě nálezu.

Útulek nabízí další služby, které mohou 
majitelé psů využít. Hotel pro psy, kam 

můžete krátkodobě umístit svého pejska. 
Trvalé umístění psa v případě, že si jej ne-
můžete ponechat. Do útulku také můžete 
předat tělo uhynulého mazlíčka, se kterým 
si nevíte rady. Tyto služby jsou hrazeny dle 
ceníku města.

V  útulku probíhá program pro venči-
tele, kde si můžete zapůjčit pejska na pro-
cházku.

V areálu útulku se realizovala výstavba 
nových chodníků pro snadnější a bezpeč-
nější přístup návštěvníků ke kotcům se psy.

Další informace o útulku naleznete na 
www.utulekbety.cz nebo na FB Psí útulek 
Bety

Marek Šinkovič,
Ostrovský Macík z.s.

PODPOŘTE VZNIK MULTISMYSLOVÉ 
MÍSTNOSTI
Ostrovské středisko TyfloCentra se již poněko-
likáté zapojilo do projektu nadačního fondu 
Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“ dal-
ším projektem nového místa pro relaxaci kli-
entů se zrakovým handicapem. Otevřením 
multismyslové místnosti nabídneme našim 
klientům místo k odpočinku a relaxaci s prvky 
aromaterapie či muzikoterapie.

V termínu od 21. ledna do 17. února 2019 
proběhne v prodejnách Tesco hlasování zá-
kazníků, kteří za nákup obdrží žeton, který 
následně mohou použít k hlasování ve spe-
ciálních hlasovacích zařízeních u vstupu do 
prodejny.

Prosím, podpořte náš projekt ve prospěch 
lidí se zrakovým handicapem a dejte nám svůj 
hlas. Za vaši podporu předem děkujeme.

Pavlína Lišková
ředitelka TyfloCentra Karlovy Vary, o.p.s.

PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

ANGLIČTINÁŘI SPŠ OSTROV NA SVĚTOVÉ ÚROVNI
Únor bílý – pole sílí a s ním i fyzická zdatnost 
a  duševní odolnost účastníků lyžařského 
kurzu. K masopustnímu veselí se jistě připojí 
čtvrté ročníky, neboť 15. února si hodlají užít 
svých pár minut slávy na maturitním plese 
v GH Ambasador v Karlových Varech, pro-
tože po jarních prázdninách je čeká jen tvrdá 
několikatýdenní práce – předmaturitní ma-
raton, jehož ovoce sklidí až u  samotných 
maturitních zkoušek. Přijměte tedy naše po-
zvání a přijďte se radovat s nimi.

Vrcholem středoškolského studia sice 
je úspěšně složená maturitní zkouška, ale 
drobné radosti a  dílčí úspěchy přeci jen 
studium činí příjemnějším a radostnějším, 
a proto poblahopřejme účastníkům všech 
vědomostních soutěží, kteří každoročně 
školu reprezentují. Vyzdvihněme např. Ond-

řeje Korbela (I2), Patrika Demjana (S4), Voj-
těcha Sušanina (I3), kteří svými znalostmi 
anglického jazyka přispěli k tomu, že jsme 
v mezinárodní soutěži „Best in English“ obhá-
jili svůj statut nejlepší odborné školy kraje.

Letošního ročníku se účastnilo celkem 
21 100 studentů z 892 středních škol 30 zemí 
světa. V rámci této konkurence naše škola 
celkově obsadila 260. místo a náš nejlepší 
jednotlivec Ondřej se umístil v první osmis-
tovce. O kvalitě výuky anglického jazyka jistě 
svědčí i  fakt, že mezi odbornými školami 
v rámci ČR nám patří 10. příčka. Odborná 
zdatnost našich studentů byla potvrzena 
v celostátním klání soutěže „Co víš o energe-
tice“, kde naše dva týmy obsadili 2. a 3. příčku.

Našim budoucím studentům z řad žáků 
devátých tříd základních škol jen připomí-

náme, že k 31. lednu 2019 byla na našich 
webových stránkách zveřejněna kritéria 
pro přijímací řízení 2019/2020. Od 1. února 
do 1.  března přijímáme přihlášky a  12. 
a 15. dubna se s potencionálními studenty 
uvidíme při psaní Cermat testů, které jsou 
nedílnou součástí přijímacího řízení matu-
ritních oborů.

Studenti SPŠ Ostrov se snaží být užiteční 
i  společensky, proto se např. zapojili i  se 
svými třídními učiteli do Tříkrálové sbírky 
v Ostrově (AT2). Po návštěvě Transfuzní sta-
nice v Karlových Varech se z některých žáků 
S3 stali dobrovolní dárci krve a  návštěva 
třídy V2 možná do budoucna přinese užší 
spolupráci s Krajským dětským domovem 
pro děti do tří let v Karlových Varech.

Lenka Bardová,, SPŠ Ostrov

Plán vysílání – únor 2019
7. února | 18:00
 · Zahájení programového bloku
 · Zprávy + Informační servis + Policejní 

zpravodajství
 · Pořad: Kulturní měšec
 · Pořad: Archiv KT

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

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

zpravodajství
 · Pořad: Škola hrou

28. 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 
(v případě Zastupitelstva středa od 13.00 h.).

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.

Ing. Libuše Benešová, jednatelka
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PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

„V UMĚNÍ JSEM SPONTÁNNÍ,“ ŘÍKA HOANG VIET TRIEU
V rámci seriálu rozhovorů s inspirativními 
studenty naší školy vám tentokrát chceme 
představit studenta výtvarného oboru 
Hoang Viet Trieu:

„Jmenuju se Trieu, je mi sedmnáct, jsem ve tře-
tím ročníku na gymnáziu a zajímá mě umění, 
především grafika, grafický design, ilustrace. 
Teď se snažím věnovat animaci, ta je ale ča-
sově náročná.“
Kolik času tak tedy věnuješ výtvarnému 
umění mimo školu?

Věnuju tomu dost času, ale míň než bych 
chtěl. Musím se věnovat škole. Ale studuju 
barvy a strukturu z knížek a vždycky mám 
u sebe skicák, abych si tam mohl zdokona-
lovat techniku.
Zmiňuješ v zájmech jak grafický design, 
tak manuální výtvarnou činnost. Jaké pro 
tebe mají specifika?

Celkově se musíš v ruční tvorbě věnovat 
víc technice. V grafickém designu je technika 
až na druhém místě. Stačí se naučit s něja-
kým grafickým programem, například s Pho-
toshopem, na což je na internetu spousta vý-
ukových videí. Pak už je to hračka, dá se tam 
následně upravovat, ořezávat. O to důleži-
tější je v práci s počítačem přijít s originálním 
nápadem, tématem.
Dá se v počítačové grafice pracovat s tím, 
že vytváříš nějakou databanku obrazů 
a částí, které jsi schopný pak kombinovat 
do originálních nápadů?

To by určitě šlo, ale já jsem strašně nesys-
tematický člověk. Je pro mě jednodušší na-
malovat celý obrázek znovu, než ho někde 
v počítači hledat. Navíc tím zdokonaluji svojí 
techniku. Tak jsem se učil kreslit v dětství. 
Naučil jsem se něco nakreslit, třeba žraloka, 
a když jsem to uměl, věděl jsem jak na to, tak 
jsem to zkoušel znovu a sledoval jsem sám 
sebe, jak se mi to daří, co se mi povedlo líp, 
co hůř. Mám vlastně svojí databanku v hlavě. 
Takhle pracuju stále. Pokaždé znova tak za-

žívám ten okamžik stvoření obrazu. Prožiju 
znova ten čas tvorby a analyzuju, co dělám ji-
nak. Reprízuju sám sebe. Pracuju tak i při vy-
tváření komiksu, kdy mi nejvíc vyhovuje vy-
tvářet celé ucelené obrazy, ne jen sekvence. 
Jsem v tom trochu staromódní.
Jaké výtvarné styly tě ovlivňjují? Máš ně‑
jaké vzory?

Hodně mě inspiruje animace. Sleduju 
Anime (filmy a  seriály vycházející z  ja-
ponského stylu animace), mám rád jejich 
dynamičnost. Fascinuje mě množství dy-
namiky, které v animovaných filmech je 
a snažím se ho nějak přenést do své tvorby. 
Tak, aby moje práce nevypadaly staticky, 
ale dynamicky.

Mým největším vzorem je asi můj bratr 
Longi, který umělecky tvoří v Praze a inspi-
ruju se jeho stylem a jeho pracemi a někdy, 
když si jeho práce prohlížím, tak si říkám, „Jo, 
tak oproti němu jsem nic.“ Na druhou stranu 
nemám rád, když lidi chodí a říkají, „Jo, ty jsi 
mladší brácha Longiho, toho umělce.“ Vadí 
mi být v jeho stínu a nechci jít stejnou ces-
tou jako on, ale je to těžký, protože je pro mě 
velkým vzorem.
Nechtěl jsi zkusit nějakou výtvarně zamě‑
řenou střední školu?

Chtěl, původně jsem měl z osmiletého 
gymnázia přestoupit, ale jednak z  rodin-
ných důvodů, jednak protože i  bratr má 
všeobecné střední vzdělání, jsem nešel. Jsem 
nakonec rád, protože každá škola tě něja-
kým způsobem formuje, přizpůsobuje si tě 

k obrazu svému a takhle si můžu zachovat 
větší individualitu. Můžu být sám sebou 
a mít vlastní charakter. Navíc mě to inspi-
ruje. Mám větší záběr znalostí a vědomostí, 
ze kterých můžu čerpat inspiraci.
Co chystáš profesně a  umělecky (po‑
kud tedy můžeš mluvit, aniž bys něco 
zakřiknul)?

V umění jsem spontánní. Co přijde, přijde. 
Nic neplánuju. Loni jsem měl ambiciózní ná-
pad udělat velký komiks plný lidí, které znám, 
ale vyhořel jsem na něm. Udělal jsem pilotní 
část, ale trvala mnohem déle, než jsem čekal. 
Nešlo to.

Profesně bych rád zkusil nějakou zahra-
niční výtvarnou školu, třeba v Berlíně, který 
se mi líbí jako město.

Ondřej Šulc, ZUŠ Ostrov

GYMNÁZIUM NABÍZÍ PŘÍPRAVNÝ KURZ K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM
Stejně jako v minulých letech i  letos na-
bízíme uchazečům, kteří podají přihlášku 
ke studiu na naší škole, přípravný kurz 
k přijímacím zkouškám. Obsahem kurzu 
bude řešení modifikovaných přijímacích 
testů z  matematiky a  z  českého jazyka 
a  jejich následný rozbor pod vedením 
pedagogů gymnázia. Kurz proběhne ve 
dvou termínech. Matematika v  sobotu 
16. března a český jazyk následující sobotu, 
23. března. V obou termínech bude kurz 
probíhat od 9.00 do 12.00 hodin v budově 
gymnázia a  je bezplatný. Lze se přihlašo-

vat na jednu či obě části. Přihlášky na kurz 
a bližší informace najdete na webových 
stránkách školy.

Pro školní rok 2019/2020 Gymnázium 
Ostrov přijímá 60 žáků do osmiletého 
oboru a 30 žáků do čtyřletého oboru. Os-
tré přijímací zkoušky, které budou probí-
hat dle jednotného schématu MŠMT, se 
uskuteční v  dubnu. Jednotné přijímací 
zkoušky obsahují písemné testy z českého 
jazyka a  literatury a  matematiky. Ucha-
zeči do čtyřletého i osmiletého studijního 
oboru mohou podat přihlášky na dvě 

střední školy a budou mít opět možnost 
konat jednotné zkoušky ve dvou termí-
nech. Do celkového hodnocení se započí-
tává vždy lepší výsledek z obou termínů. 
Přesná data konání zkoušek najdete rov-
něž na webových stránkách 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
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PŘÍSPĚVKY ZE ŠKOL

PRIMÁNI OSTROVSKÉHO GYMNÁZIA NAVŠTÍVILI ÚŘAD 
V RÁMCI OBČANSKÉ VÝCHOVY
Primáni z našeho gymnázia přišli v dopro-
vodu profesorky Naděždy Čechmanové na 
městský úřad, aby se v rámci občanské vý-
chovy seznámili s jeho chodem a agendami. 
Role průvodkyně se ujala tajemnice měst-
ského úřadu Jana Punčochářová. V zastu-
pitelském sále se rozpovídala o fungování 
města a jeho orgánech, zastupitelstvu, radě 
a úloze starosty města. „Hlavním posláním 

městského úřadu je plnit úkoly jednak na 
poli takzvané samostatné působnosti, tedy 
úkoly, jež mu byly uloženy zastupitelstvem 
obce nebo radou obce a také úkoly, které 
vyplývají z  jeho pomoci výborům a  ko-
misím v jejich činnosti, dále v oblasti pře-
nesené působnosti, kde vykonává státní 
správa“, vysvětlila malým hostům Punčo-
chářová.

Aby měli žáci konkrétní představu o fun-
gování úřadu, přesunuli se do reprezentač-
ních prostor, kde se osobně setkali s Janem 
Burešem a  Markem Poledníčkem. Ti nej-
odvážnější ze třídy si vyzkoušeli sezení na 
starostenské židli. Starosta Jan Bureš zmínil 
před dětmi významnou osobnost – rakous-
kého arcivévodu a  toskánského velkové-
vodu Leopolda II. Toskánského, který v le-
tech 1861 až 1869 zastával funkci starosty 
města Ostrov (dříve Schlackenwerthu). 

„Byl to naprosto ojedinělý úkaz, se kterým 
se běžně v Evropě nesetkáváme, aby se čle-
nové vládnoucího rodu stali starosty měst“, 
dodal.

Na závěr si žáci prohlédli dvoranu zámku 
s podatelnou a kanceláře odboru dopravně 
správního, kde se vyřizují občanské prů-
kazy, řidičské průkazy, cestovní pasy, rodné 
a úmrtní listy, dojednávají se svatební ob-
řady a další a jako dárek si na památku si 
odnesli čokoládu, stříbrný tolar.

MěÚ Ostrov

ŽÁCI ZKUSILI NEPŘÍJEMNÉ SITUACE NA VLASTNÍ KŮŽI
V měsíci prosinci a lednu byla odehrána 
pro žáky 4. až 9. tříd základních škol v Os-
trově v podání hereckého týmu neziskové 
organizace Fórum pro prožitkové vzdělá-
vání představení zaměřená na problémy 
dnešní doby.

Představení s  názvem Jsi nula! (zamě-
řené na kyberšikanu), Nekecej a hraj! (za-
měřené na prevenci násilí), Lavina (zamě-
řené na finanční gramotnost) a Mediální 
bludiště (zaměřené na rizika jednotlivých 
typů médií) byla podána formou prožit-
kových vzdělávacích metod. Jejich podsta-
tou je nejprve zkušeným hereckým týmem 
odehrát představení, v  rámci kterého se 

hlavní postava dostává do komplikovaných 
situací a ty následně nesprávně řeší. Příběh 
proto končí vždy tragicky, či přinejmenším 
pro hlavního hrdinu velmi nepříznivě.

Herci poté celé představení hrají znovu 
a děti během divadelního přestavení mají 
možnost hned vyjádřit svůj názor a také 
ho v rámci tohoto představení prezentovat 
i tím, že se stanou přímými aktéry příběhu 
či skeče. Jde o jejich aktivní zapojení do děje 
s cílem zvrátit jeho negativní vývoj. Dětští 
diváci prožívají příběh hlavního hrdiny 
a snaží se mu v těžkých chvílích pomoci. 
Vše se děje spontánně, dobrovolně a přiro-
zeně, nikdo nikoho nepoučuje. To, co by ji-

nak dětem během klasické školní výuky šlo 
jedním uchem tam a druhým ven, se jich 
najednou konkrétně dotýká. Vidí v  tom 
sebe, svoje kamarády, možná situace, které 
už zažily nebo jim byly blízko.

Pedagogové hodnotili interaktivní před-
stavení pro děti jako velmi přínosná a mno-
hem záživnější než přednášky. Základní 
školy projevily o prožitková divadla velký 
zájem i do budoucna.

Představení byla financována z rozpočtu 
města Ostrov, v  rámci prevence sociálně 
patologických jevů u dětí.

Jitka Capková
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
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EKOCENTRUM
JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
18.–22. února 8.00–15.00 hod., cena 1 300 Kč
pro školní děti 6–12 let
V ceně: doprava, strava, vstupné
Na děti čeká pestrý program: dva výlety na 
Boží Dar (návštěva horské služby a areálu 
Novako  – snowtubing), návštěva plavec-
kého bazénu, hraní se zvířátky, soutěže, hry 
a mnoho dalšího.
Přihlášky: online nebo v EC od 5. 2. 2019

PROHLÍDKY PRO ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
Po–Pá 8.30–12.00 hod., vstup zdarma
Jedinečná možnost bezprostředního kon-
taktu s  některými druhy zvířat. Nutná 
předchozí rezervace na tel. 731 615 658. Re-
zervujte si prohlídky s dostatečným před-
stihem. Ve druhém pololetí k  nám řada 
třídních kolektivů podniká své školní výlety.

PROHLÍDKY PRO VEŘEJNOST
Po–Pá 13.00–17.00 hod., vstup zdarma
Omezená návštěvní doba platí do 
30. března důvodu klidového zimního re-
žimu většiny chovaných druhů. Dopoledne 
jsou vyhrazena návštěvám kolektivů MŠ, ZŠ 
a jiných školských zařízení na základě před-
chozí rezervace.

Poděkování
Děkujeme všem návštěvníkům, kteří na-
šim 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 Ost-
rov, www.mddmostrov.cz

MISTROVSKÝ MIRÁKL PŘEVZAL NA RADNICI OCENĚNÍ
Úspěch ostrovského Miráklu ocenili na 
radnici 9. ledna starosta města Jan Bureš 
a oba místostarostové – Marek Polední-
ček a  Jitka Samáková. Zastupitelský sál 
se zaplnil od nejmenších tanečnic až po 
zkušenější juniorky. O doprovod se posta-
ralyjejich choreografky a trenérky a také 
pyšní rodiče.

Svěřenkyním Andrey Burešové, Mar-
kéty Vajdíkové a Marty Šafářové z Taneč-
ního studia Mirákl se opět podařil husar-
ský kousek. S přehledem ovládly hned dvě 
na sebe navazující mistrovství světa v jazz 
a modern dance v Polsku na začátku pro-

since minulého roku. Českou republiku 
a Karlovarský kraj reprezentovalo 40 ta-
nečnic v dětské a juniorské kategorii s 20 
choreografiemi, se kterými získaly nomi-
naci v soutěži Czech Dance Organization.

Hlavní trenérka a choreografka Andrea 
Burešová nejdříve promítla ve ztemnělém 
sále amatérská videa z průběhu mistrov-
ství. Poté popsala, jak vypadala situace 
v  místě konání mistrovství světa a  jaké 
výkony nejen po stránce precizního pro-
vedení choreografie, ale také po stránce 
fyzické musela děvčata podat. „Vždyť ně-
které sólové tanečnice se musely vracet na 

parket i 25krát“, dodala Andrea Burešová. 
Nakonec poděkovala všem dívkám za 
úžasné výkony a rovněž svým blízkým spo-
lupracovnicím Markétě Vajdíkové a Martě 
Šafářové. „Nejen, že mám dvě báječné spo-
lupracovnice, ale u Marty Šafářové chci 
ještě zmínit, že už i ona ve svých 14 letech 
postavila choreografii, která u poroty za-
bodovala“, zmínila Andrea Burešová. Dík 
patřil také rodičům, ZUŠ, domu kultury 
a  dalším podporovatelům a  fanouškům 
a samozřejmě Ivě Syptákové, která se stará 
o taneční kostýmy a doplňky.

MěÚ

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 | i nfo @ciste-ucty. cz

Účetnictví nechte na nás a věnujte se 
naplno svým nápadům.

INZERCE

STÁLE MŮŽETE NAVRH‑
NOUT OSOBNOST NA 
OCENĚNÍ OBČAN MĚSTA 
ROKU 2018
Znáte-li někoho ve svém okolí (Ostrov 
včetně městských částí), kdo si podle 
vás zaslouží toto ocenění, podejte pro-
sím 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 při-
pojte stručné zdůvodnění, proč je z vašeho 
pohledu právě tato osobnost vhodným 
kandidátem nebo kandidátkou na čestné 
ocenění Občan roku 2018. K  návrhu při-
pojte své jméno a kontaktní údaje (telefon, 
e-mail). Doručené návrhy bude projedná-
vat Rada města Ostrov v březnu a následně 
Zastupitelstvo města Ostrov v dubnu to-
hoto roku.

MěÚ Ostrov
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MDDM OSTROV
POLOLETNÍ PRÁZDNINY
1. února 8.00–12.00 hod.
Páteční dopoledne plné her v tělocvičně, 
ověříme pravidla stolního tenisu, ricochetu 
a s Aničkou budeme tvořit ve výtvarném 
ateliéru zimní atmosféru.

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
2. února 9.00–15.00 hod.
Pro dívky a chlapce ve věku 8 – 15 let, kteří 
si rádi změří své síly u  „zeleného stolu“. 
Vlastní pálka s sebou.
Startovné: 20 Kč
Přihlášky: online nebo osobně v MDDM od 
21. ledna 2019

JARNÍ PRÁZDNINY
LYŽAŘSKÁ ŠKOLIČKA NA BOŽÍM DARU
18.–22. února 8.00–12.00 hod.
V době jarních prázdnin zveme děti na ly-
žování pod vedením zkušených lyžařských 
instruktorů.
Program je určen pro školáky od 8 do 12 let.
V ceně je teplý pitný režim, svačinky, do-
prava na Boží Dar a permanentky na vlek.
Cena: 1 500 Kč
Přihlášky: online nebo osobně v MDDM od 
5. února 2019.

TÁBOR NA LEDĚ
18.–22. února 8.00–15.00 hod. Zimní 
stadion
Příměstský tábor na ZS pro děti ve věku 6 

– 11 let, které mají rády pohyb. Kromě brus-
lení navštívíme také bazén v Ostrově i v Já-
chymově a budeme trochu výtvarně tvořit 
v keramické dílně. V ceně jsou vstupy do ba-
zénu, doprava, oběd, pitný režim a svačinky, 
návštěva keramické dílny.
Cena: 1 300 Kč
Přihlášky: online nebo osobně v MDDM od 
5. února 2019.

OLYMPIÁDA OSTROVSKÝCH ŠKOL
12. února 9.00–11.30 hod. ZŠ a MŠ 
Myslbekova
V rámci tradiční soutěže ostrovských škol 
proběhne tentokrát soutěž ve šplhu.
Výsledky se započítají do celkového hodno-
cení Poháru městské rady a Poháru starosty 
města.

LT MANĚTÍN
Přihlášky na tábory spustíme v pondělí 
4. února 2019 v 8.00 hod. online nebo v kan-
celářích MDDM.
cena: 3 800 Kč, kritéria pro přijetí: věk 8 

– 15 let, přihláška do zájmového kroužku 
odevzdaná v  měsících září/říjen a  dodr-
žení termínů pro úhradu poplatku za obě 

pololetí, trvalé bydliště v Ostrově a spádo-
vých oblastech Ostrova, pořadí (přihlásit se 
může kdokoli, přednostně však vyřídíme 
přihlášky dětí, které splňují všechna daná 
kritéria současně), termíny: 28.6–10.  7.  ; 
10.–22. 7. ; 22. 7.–3. 8. ; 3.–15. 8. ; 15.–27. 8.
Sportovní soustředění v Manětíně
cena: 1 500 Kč, kritéria pro přijetí: sportovní 
kroužky MDDM
termín: 27. 8.–1. 9.
Tábor pro rodiče s dětmi v Manětíně
cena: 1 600 Kč dítě, 1 900 Kč dospělý
termín:10.–14. 6. kritéria pro přijetí: dospělý 
+ dítě od 3 let
Sportovní příměstský tábor
cena: 1 300 Kč, místo konání: MDDM Ostrov.
Kromě sportování v areálu MDDM jsou pro 
děti připraveny i  sportovní výlety mimo 
areál MDDM. kritéria pro přijetí: věk 6–12 let
termíny: 15.–19. 7.  ; 29.7–2. 8.  ; 5.–9. 8.  ; 
12.–16. 8.
Příměstské přírodovědné tábory
cena: 1 300 Kč, místo konání: Ekocentrum, 
výlety do přírody i mimo Ostrov
kritéria pro přijetí: 7 – 12 let
termíny: 8.–12. 7.  ; 22.–26. 7.  ; 19.–23. 8.  ; 
26.–30. 8.
Příměstské tábory na ledě
cena: 1.300 Kč, místo konání: Zimní stadion, 
kritéria pro přijetí: 7 – 12 let
termíny: 8. 7.–12. 7. ; 19.–23. 8.
Sportovní soustředění gymnastek 
v MDDM
cena: 1 500 Kč, kritéria pro přijetí: kroužek 
gymnastiky MDDM, termín: 19.–23. 8.

VELIKONOČNÍ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ – 
JARNÍ KVÍTÍ
Do 15. března
Výtvarná a  rukodělná soutěž pro děti ve 
dvou kategoriích: 5 – 8 let a 9 – 12 let. Tvo-
řit můžete libovolnou technikou, fantazii se 
meze nekladou. Soutěžní práce označené 

jménem, věkem, kontaktem, u  kolektivu 
i  počtem dětí, odevzdejte nejpozději do 
15. 3. v MDDM Ostrov.
Výstavu všech soutěžních prací můžete na-
vštívit od 20. března do 26. dubna v přízemí 
MDDM.
Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 
v domě dětí v rámci velikonoční výtvarné 
dílny 18.  dubna, kdy vyhlásíme a  odmě-
níme tři vítěze z každé kategorie.

PŘIPRAVUJEME:
MASOPUSTNÍ REJ S MASKAMI
3. března 14.00–17.00 hod.
Vezměte masky a pojďte si s námi užít ma-
sopustní veselí a hodování.
Na akci vás zveme spolu s Domem kultury, 
Ochotníky Ostrov a  hudbou, která nás 
v prostorách Ekocentra roztančí a pobaví. 
Ohodnotíme nejlepší masky, ochutnáme 
masopustního vepříka, jitrnice i svařené víno.

Sportovní areál MDDM
Všechna hřiště uzavřena až do 18. 3. Vstup 
na sportoviště bude možný v  závislosti 
na počasí pouze po dohodě s pracovníky 
Domu dětí.

Zimní stadion
Veřejné bruslení vždy ve středu 10.45–12.15 
hod. a  v  neděli 16.45–18.15 hod. Kromě 
těchto termínů vypisujeme každý týden 
další termíny veřejného bruslení, které se 
mění dle aktuálního rozpisu ledové plo-
chy. Sledujte náš web nebo FB Zimního sta-
dionu a MDDM.

Kontakty
informace: 736 505 681; akce: 736 505 684, 
zájmová činnost: 731 615 657; doprava, 
ubytování: 736 505 683; ekonomický úsek: 
736 505 685; zimní stadion: 775 516 009
www.mddmostrov.cz

Krátká ulice 367 - Ostrov        ...expozice 2000 m2

www.tonap.cz 353 541 259

NÁBYTEK   OKNA
DVEŘE (interiérové a vchodové)

INZERCE
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KULTURNÍ AKCE

KARLOVARSKÝ KRAJ SE V NOVÉM ROCE 
ZAPOJÍ DO ŘADY KULTURNÍCH AKCÍ
Obyvatelé našeho regionu se mají v roce 2019 
rozhodně na co těšit. Karlovarský kraj bude 
mít v květnu tu čest zahájit celorepublikový 
Festival muzejních nocí v nově zrekonstruova-
ných prostorách Muzea Karlovy Vary. Zároveň 
se stane hlavním partnerem národní putovní 
výstavy Má vlast cestami proměn, kterou si 
každoročně nenechají ujít více jak tři miliony 
návštěvníků. V červenci se pak poprvé zapojí 
do Dnů lidové architektury.

„Minulý rok se nesl ve znamení velkolepých 
oslav stého výročí založení Československé 
republiky a já mám velikou radost z toho, že 
i v  letošním roce budeme moci našim oby-
vatelům nabídnout pestrou škálu kulturních 
akcí s bohatým programem. Jedná se o akce 
s dlouholetou tradicí, které se těší velkému ná-
vštěvnickému zájmu a do kterých se zapojíme 
vůbec poprvé. Pro náš kraj je to obrovská pres-
tiž a zároveň skvělá příležitost, jak představit 
naši činnost lidem. Těším se, že se na některé 
z akcí společně potkáme,“ uvedla náměstkyně 
hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast kul-
tury a památkové péče Daniela Seifertová.

Celorepublikový Festival muzejních nocí se 
bude konat v roce 2019 již popatnácté. Poka-

ždé je zahajován v jiném městě a pro jubilejní 
ročník si vybrala Asociace muzeí a galerií ČR 
právě Karlovy Vary. Místní muzeum obdrželo 
za rekonstrukci budovy a vybudování inter-
aktivní expozice nejvyšší ocenění v národní 
soutěži Gloria musaealis. Putovní výstava Má 
vlast cestami proměn, jež seznamuje s úspěš-
nými projekty napříč regiony, vstoupí do je-
denáctého ročníku. Karlovarský kraj se stane 
hlavním partnerem akce a na jejím slavnost-
ním zahájení, které proběhne již tradičně na 
Vyšehradě, bude mít možnost vlastní prezen-
tace, včetně vystoupení regionálních umělců 
a  prodeje lokálních potravin. O  tom, že je 
Karlovarský kraj bohatý i na vesnickou archi-
tekturu, se pak budou moci lidé přesvědčit 
v rámci Dnů lidové architektury. Celodenní 
akce, jejíž součástí budou odborné přednášky, 
komentované prohlídky, vystoupení lidových 
souborů či řemeslný trh, se uskuteční v areálu 
jedné z vybraných památek. Bližší informace 
o připravovaných akcích budou uveřejněny 
na webových stránkách Karlovarského kraje.

Veronika Severová,
oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností,

odbor kancelář hejtmanky a vnějších vztahů

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

Kalendář veřejných turistických akcí 
v únoru 2019
02. 02. Mariánské Lázně – Zimním 
 krajem léčivých vod
09. 02. Ostrovský tatarský pochod – 
 Vojkovice nad Ohří
16. 02. Příbram – Hornický skanzen 
 Březové hory
02. 03. Praha – Šáreckým údolím
Bližší informace (doba odjezdu, počet km, 
org. propozice) budou k dispozici vždy od 
středy pro příslušný sobotní termín ve vit-
ríně KČT na Mírovém náměstí u autobusové 
zastávky na Karlovy Vary. Bližší údaje jsou na 
internetové adrese: www.kctkvary.cz

RNDr. František Wohlmuth
předseda KČT Slovan Karlovy Vary

603 209 270; fjw@volny.cz

KALENDÁŘ AKCÍ ZUŠ
14. února – sál ZUŠ
17:00 – Interní koncert

Mimo Ostrov
9. února – Horšovský týn
Oblastní kolo přehlídky monologů 
a dialogů Kandrdásek SČDO.
Vystoupí členové souboru HOP–HOP pod 
vedením Ireny Konývkové, Ondřeje Šulce 
a Daniely Králové.
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inzerce

CO MAJÍ SPOLEČNÉHO 
KOSTEL SV. ANNY 
A SEIDLŮV RYBNÍK?
Archeolog Jan Tajer promluví o výzkumu 
dvou významných památek hornické mi-
nulosti Krušných hor, kostela sv. Anny na 
Božím Daru a  Seidlova rybníka nad Já-
chymovem, ukončeném v roce 2018. Obě 
lokality přinesly zajímavé poznatky o  vý-
voji a  změnách hornické krajiny raného 
novověku. V muzeu Královská mincovna 
Jáchymov, dne 16. února od 17 hodin.

red

Hornický skanzen Březové Hory – Hornické muzeu
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA OSTROV

THE TAP TAP – NA ČERNO
únor, Oranžerie Václava Havla
Turné černého humoru – výstava ilustrova-
ných vtipů. Všechny uvedené vtipy prošly 
tvrdou cenzurou členů kapely The Tap Tap.

SEBELÁSKA JAKO ZÁKLAD DUŠEVNÍHO 
ZDRAVÍ
6. února 17.00 hod., vstupné: 50 Kč (80 Kč 
bez rezervace, senioři 70+ zdarma)
Člověk, který se nemá rád, upadá často do de-
presí, nemá zdravé sebevědomí, mívá „spasi-
telský komplex“. Jak vypadá zdravý vztah 
k sobě samému? Jak se sebelásce učit? Přijďte 
pobesedovat s knihovnicí Ludmilou Křivan-
covou z Městské knihovny Karlovy Vary.

ŽOLÍKOVÝ PODVEČER
7. února 16.00 hod., vstupné: dobrovolné
Hrajete rádi Žolíky? Nemáte parťáka, se 
kterým byste mohli karty hrát? Přidejte se 
k nám.

OM CHANTING
8. února 17.00 hod., vstupné: dobrovolné
Společný zpěv mantry OM. Harmonizace 
těla, mysli a ducha, pomoc lidstvu prostřed-
nictvím OM. Zažijte OM Chanting, mocnou 
skupinovou harmonizační techniku, kterou 
představil dnešnímu modernímu světu Sri 
Swami Vishwananda. Prostřednictvím pr-
votního zvuku stvoření – OM, můžete najít 
klid a radost v životě. Navraťte zpět harmo-
nii sami sobě, přírodě i celému světu.

DÁMSKÝ KLUB
11. února 16.00 hod., studovna‑čítárna, 
vstupné: dobrovolné
Zveme všechny dámy, paní a  slečny na 
poklidné a přátelské setkání. Máte-li chuť 

„uštrikovat“ si vlastní ponožky, háčkovat 
čepice, zahrát si společenskou hru, prob-
rat zajímavé recepty nebo jen tak pobýt ve 
společnosti, v příjemném prostředí a po-
povídat si nad šálkem kávy, pak se k nám 
připojte. Nebuďte doma samy, neseďte 
smutně v koutku, přijďte k nám, těšíme se 
na vás.

ŘEČ ANDĚLŮ
13. února 18.00 hod., Oranžerie Václava 
Havla, vstupné: 100 Kč (150 Kč bez rezer‑
vace, senioři 70+ zdarma)
Srdečně vás zveme na valentýnský koncert 
v  tónech královského nástroje, v  podání 
harfistky Kataríny Ševčíkové. Připravte se 
na nezapomenutelný hudební zážitek.

VRAŤME SMRT ZPÁTKY DO ŽIVOTA
19. února, vstupné: 100 Kč (150 Kč bez 
rezervace, senioři 70+ zdarma)
Srdečně vás zveme na besedu s „krkavčí mat-
kou“ Veronikou Hurdovou, autorkou knih 
Moje milá smrti, Krkavčí matka a mnoha 
dalších, včetně pohádek. Knihy budou na 
besedě k prodeji a podpisu. „Třeba si říkáte, 
že smrt se vás netýká. Nesetkali jste se s ní na-
blízko. Nepřemýšlíte o ní. Vaše vlastní smrt je, 
zdá se, v nedohlednu. Nebo z ní máte strach. 
Chtěla bych vás přesvědčit, že smrt je víc živá 
a různobarevná, než jste si kdy mysleli. Budu 
mluvit o posledním rozloučení, truchlení, ži-
votě pozůstalých a jak s nimi jednat a pomá-
hat, jak mluvit o smrti s dětmi, co smrt v člo-
věku probouzí, proč má smysl ji obejmout 
a přijmout, o čemkoli, co vás bude zajímat. 
Ale víc než o smrti a věcech s ní souvisejících 
budu mluvit o lásce, o kráse světa a o napl-
něném životě.“

NA BRAMBOŘE KOLEM SVĚTA
20.  února 17.00 hod., vstupné: 50 Kč 
(80 Kč bez rezervace, senioři 70+ zdarma)
Nikdy předtím nedojeli na motorce dál než 
do Švýcarska, nikdy předtím neopustili hra-
nice Schengenu. I přesto se Kateřina Kadlu-
sová a František Nykl na jaře 2016 vyhoupli 
do sedla staré motorky Brambory a neohro-
ženě se vypravili na cestu kolem světa. Bě-
hem své 560 dní trvající pouti projeli 29 zemí 
na 4 kontinentech. Ujeli při tom asi 90 000 
km a spálili na 6 500 litrů benzínu. Jaké to je 
zabalit si svých pár švestek, vyhoupnout se 
do sedla a po dobu roku a půl s motorkou 
brázdit svět? A ještě ke všemu v páru? Nevá-
hejte a přijďte si poslechnout veselé historky, 
které během své cesty kolem světa na Bram-
boře tihle dva blázni nasbírali!

RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ
21. února 15.30 hod., vstupné: dobrovolné
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.

VANAUTU – DĚTI RÁJE
27.  února 17.00 hod., vstupné: 50 Kč 
(80 Kč bez rezervace, senioři 70+ zdarma)
Vydejte se s fotografem a cestovatelem To-
mášem Kubešem na nejpřátelštější místo 
na světě, tropický ráj s průzračným mořem 

a stále usměvavými obyvateli. To vše nabízí 
15 zapomenutých ostrovů země Vanuatu 
uprostřed Pacifiku. Palmové háje, lahodné 
kokosy, divoké pláže, modré díry, tradiční 
slavnosti, setkání s duchy i výstup na magic-
kou a stále činnou sopku Yasur na ostrově 
Tana. To vše je neopakovatelný ráj plný po-
hody, klidu a jejich neuvěřitelných obyvatel.

Máte-li zájem o některou z našich akcí, 
REZERVUJTE SI, prosím, vstupenku. Při 
malém počtu rezervací se může stát, že 
bude akce zrušena. Rezervaci lze provést 
telefonicky, e-mailem, osobně, ale také on-

-line na našich webových stránkách, přímo 
u vybrané akce. Rezervovanou vstupenku 
je nutno do 7 dnů vyzvednout, poté dojde 
k  jejímu zrušení. V  případě zrušení akce, 
vám bude zaplacené vstupné vráceno.

Další služby a zajímavosti:
• Knihovnické příměstské tábory – Od 1. 3. 

budou k vyzvednutí přihlášky na letní 
knihovnické příměstské tábory. Opět 
budou připraveny dva turnusy: I. turnus: 
8. 7.–12. 7. a II. turnus: 5. 8.–9. 8. Maxi-
mální kapacita jednoho turnusu je 20 
dětí od 1. do 5. třídy základní školy. Cena 
za jeden turnus je 1 000 Kč. Stornování 
přihlášky a vrácení poplatku je možné 
pouze z vážných důvodů.

• Pohyb v rytmech života – Od 5. února 
opět pokračujeme každé úterý v 10.00 
v hudebním oddělení knihovny. Kdo má 
zájem se uvolnit a nezávazně si zatančit, 
může se přidat. Vhodné bez omezení 
pro všechny, kdo mají dopoledne čas. 
Vstupné: 30 Kč

• Individuální kurzy na počítači, tabletu či 
chytrém telefonu – Potřebujete pomoci 
s prací na počítači? Nevíte si rady jak za-
ložit e-mailový účet nebo jak vyhledávat 
na internetu? Máte tablet či chytrý tele-
fon a nevíte jak ho používat? Pak právě 
pro vás jsou určeny individuální lekce. 
Zavolejte, domluvte si termín, který vám 
vyhovuje, my vám poradíme. Školení si 
můžete domluvit také přímo v oddělení 
pro dospělé, nebo v čítárně – studovně.

Vzhledem k uzávěrce měsíčníku může dojít 
ke změnám v programu. Veškeré aktuální 
informace o  akcích a  službách knihovny 
naleznete na www.mkostrov.cz, ww.face-
book.com/knihovnaostrov. Uvítáme jaké-
koli dotazy a náměty, které nám můžete 
posílat na info@mkostrov.cz. Samozřejmě 
můžete také volat, a to na tel. č.: 353 434 300, 
773 546 490.

red
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SWISS-FORM, a.s. – Konstrukce, výroba dílů a sestav z plechu

Výrobní závod Nejdek
Nový výrobní závod Nová Role (v provozu od 1. 2. 2019)

ROZŠIŘUJEME NAŠE ODDĚLENÍ VÝROBY A HLEDÁME KOLEGY NA TYTO POZICE:

• Seřizovač a operátor CNC strojů

• Seřizovač a operátor robotizovaných pracovišť

• Operátor NC a CNC strojů

• Svářeč TIG

• Brusič kovů

• Pracovník expedice

Budeme rádi, pokud nám zašlete Váš životopis, abychom Vás následně mohli kontaktovat 
a osobně seznámit s naší společností, včetně oblastí činností, které budou v kompetenci 
nabízených pracovních pozic.

Ing. Igor BLAŽEK / blazek@swissform.cz/ www.swissform.cz

ROZŠIŘUJEME NAŠE ODDĚLENÍ VÝROBY

inzerce

JAK POKRAČUJE ZÁCHRANA AREÁLU KOSTELA NANEBEVZETÍ 
PANNY MARIE VE SVATOBORU?
Sérii letošních přednášek zahájí v  pod-
krovní expozici zámku Ostrov Mgr. Jelena 
Kriegelsteinová a  Jaroslav Vyčichlo ze 
Spolku pro dokumentaci a  obnovu pa-
mátek Karlovarska. Společně představí 
projekt záchrany hodnotného barokního 
areálu kostela Nanebevzetí Panny Ma-
rie s farou a hřbitovem v dnes již z větší 
části zaniklé farní vsi Svatobor (Zwet-
bau) v Doupovských horách (cca 14 km 

od Ostrova). Unikátní areál představuje 
jednu z nejvýznamnějších a zároveň nej-
více ohrožených památek na Karlovar-
sku. Dlouhá historie tohoto místa, jehož 
původně slovanský název znamená „po-
svátný les“, sahá až do sklonku 12. století. 
Současný unikátní barokní kostel Nane-
bevzetí Panny Marie zde nechal vysta-
vět v letech 1731–1736 hrabě František 
Josef Černín z Chudenic podle projektu 

významného českého barokního archi-
tekta Františka Maxmiliána Kaňky. Díky 
dějinným zvratům však byla ve 20. století 
téměř celá vesnice zbořena a areál kostela 
byl přiveden na pokraj zkázy. Na počátku 
roku 2016 byl Svatobor vyjmut z území 
Vojenského újezdu Hradiště a celý areál 
převeden do majetku nově vzniklé obce. 
Na záchraně kostela, který se dnes na-
chází v havarijním stavu, od té doby ak-
tivně pracuje Spolek pro dokumentaci 
a obnovu památek Karlovarska ve spolu-
práci s obcí Doupovské Hradiště.

O tom, jak záchrana areálu postupuje 
a jak je možné se do obnovy zapojit, se 
dozvíte více ve čtvrtek 28.  února  2019 
od 17 hodin v podkrovní expozici zámku 
Ostrov.

Eliška Failová
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POHLED DO HISTORIE

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

• i na částečný úvazek

• malý a příjemný kolektiv 

• jednosměnný provoz 

• platové ohodnocení dle dohody

PŘIJMEME
ZDRAVOTNÍ SESTRU 
A FYZIOTERAPEUTKU 

inzerce

RASTATT V POEZII
V souvislosti s loňským jubilejním Festi-
valem Oty Hofmana a současně i se zá-
řijovým symposiem na téma „Významné 
ženy Ostrova“, navštívil Ostrov Hans Pe-
ter Faller, významná osobnost rastatt-
ského kulturního života. Je autorem 
dětských knížek, příběhů rastattských 
myšek, ve kterých se prolíná pohádka 
s historickými událostmi a osobnostmi 
města. Ostrovským dětem věnoval jednu 
z  verzí myších příběhů, setkání sasko-

-lauenburské princezny Sibylly Augusty 
s jejím příštím manželem, markrabětem 
Ludvíkem Vilémem Bádenským v ostrov-
ském zámku.

Hans Peter Faller je však také autorem 
podivuhodně obsáhlé antologie „Rastatt 
v básních“. Shromáždil v ní, kromě fundo-
vaných komentářů a obrazového materi-
álu, více než stovku básní z tvorby mnoha 
autorů různého časového zařazení. V ně-
kolika kapitolách oslavují město a jeho 
okolí, líčí významné historické děje a je-
jich osobnosti. Ve svém souhrnu jsou tyto 
básně dokladem hlubokého a  silného, 
více než třemi stoletími historie podlože-
ného vztahu rastattských obyvatel ke své 

„barokní perle“ Bádenska. Epické verše se 

střídají s lyrickými projevy, své místo tu 
má krajina, památky, historické zvraty 
i lidské osudy. Na ukázku ve volném pře-
kladu alespoň úryvky z básně Heinze Bis-
chofa, věnované závěru dramatického 
osudu ženy, která svým životem a dílem 
spojuje podnes dvě od sebe tak vzdálená 
města – český Ostrov a bádenský Rastat 

– ostrovské princezně sasko-lauenburské 
a pozdější markraběnce bádenské Sibylle 
Augustě.

… Za osleplými okny zámku, na trávnících 
parků čeká stárnoucí paní.
Hledá odpovědi na otázky, které ji mučí.
Stojí tu a čeká. Přes slzy zírá do trhlin 
minulosti.
Ztracené jsou dny radosti. Dozněla píseň 
touhy. Došuměly slavnosti.
Zmizela lehkost světských pokušení. Zbyl 
jen režný šat kajícnice.
Stojí tu sama v prázdném zámku. Trpí 
odevzdaně a tiše.
Slzy jí smáčejí ruce, kterými mírnila utrpení 
druhých.
Ví však, že ji pozvedne náruč 
Ukřižovaného…
Hans Peter Faller: Rastatt im Gedicht, 2007

Zdenka Čepeláková

NA INTERNĚ OSTROVSKÉ 
NEMOCNICE SE OTEVŘEL 
DENNÍ STACIONÁŘ
Od začátku ledna funguje na interním 
oddělení ostrovské nemocnice denní sta-
cionář.

„Stacionář jsme zřídili na základě poža-
davků především praktických lékařů z te-
rénu. Právě oni dlouhodobě vyjadřovali 
potřebu o takový druh služeb a to také byl 
hlavní podnět k tomu, aby v naší nemoc-
nici takové zařízení vzniklo,“ uvedl primář 
interního oddělení Nemocnice Ostrov 
MUDr. Václav Pospíšil.

O služby stacionáře je podle primáře 
velký zájem, jelikož podobný stacionář 
v ostrovském regionu chyběl. Základem 
je, že pacient přijde do nemocnice s urči-
tým problémem, podstoupí praktickým 
lékařem či ambulantním specialistou in-
dikovanou léčbu a odpoledne nebo večer 
odchází domů a nemusí tak být přijímán 
k hospitalizaci na lůžkovou část oddělení, 
které pro stálý přetlak pacientů ani ne-
může podobné služby nabízet. Objevují 
se zde spíše mladší pacienti, ti starší nebo 
s více chorobami se bez hospitalizace vět-
šinou stejně neobejdou.

„Stacionář má nyní kapacitu 5 míst. 
Jedná se zatím o  zkušební provoz. Po-
kud by byl o stacionář větší zájem, jsme 
schopni ho ještě rozšířit,“ dodal primář 
Pospíšil.

Markéta Singerová,
tisková mluvčí Nemocnice Ostrov

HELP FINANCIAL s.r.o.

  Volejte obchodního zástupce

Mobil: 727 895 461

Půjčíme Vám
od 5 do 50.000,- Kč
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TAJENKA KŘÍŽOVKY 
O CENY
Vážení čtenáři,
správné znění tajenky křížovky z minulého 
čísla je HODNĚ ÚSPĚCHŮ V NOVÉM ROCE. 
Z úspěšných luštitelů byla vylosována paní 
Alexandra Jusková, která obdrží dvě volné 
vstupenky na vybrané představení Domu 
kultury Ostrov.

Tajenku křížovky z tohoto čísla zašlete nej‑
později do 6. února na: mesicnik@ostrov.cz; 
případně doručte do Infocentra v Domu kul-
tury Ostrov, Mírové náměstí 733, v zalepené 
obálce, označené „Ostrovský měsíčník“. Vždy 
uveďte celé své jméno a kontakt na vás. Ze 
správných odpovědí opět vylosujeme vý-
herce, který získá vstupenky na některou 
z kulturních akcí Domu kultury Ostrov. Jméno 
výherce zveřejníme v Ostrovském měsíčníku. 
Redakce měsíčníku Vám děkuje za zájem o kří-
žovku a přeje příjemné chvíle při luštění.

Tvorbu křížovky zajišťuje grafická společ-
nost Alfasoft s. r. o.

PODĚKOVÁNÍ ÚTULKU 
BETY OSTROV
Děkujeme starostům města Ostrova panu 
ing. Josefovi Železnému, panu ing. Janovi Bu-
rešovi, veliteli Městské policie Ostrov panu 
Martínkovi a všem strážníkům za příkladnou 
spolupráci a MVDr. Václavě Molcarové.Za 
propagaci útulku společnosti Kabel TV Ost-
rov a Karlovarskému Deníku. Dále všem dár-
cům, kteří přispěli finančně či hmotně, dob-
rovolníkům, kteří ve svém volném čase venčí 
psy z útulku a hlavně všem, kteří z útulku 
adoptovali psa a poskytli mu domov.

Marek Šinkovič, Ostrovský Macík z.s.

PODĚKOVÁNÍ
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