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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 8 700 ks měsíčně. 
Vydáno dne 1. února 2020.

TERMÍN UZÁVĚRKY
Uzávěrka pro příspěvky a inzerci
do březnového čísla je 5. 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,
případně donést osobně do Infocentra
Domu kultury Ostrov.

PRO INZERENTY
Objednávky inzerce zasílejte na adresu
inzerce@ostrovskymesicnik.cz

ODPOVĚDNÁ OSOBA
Ing. Miroslav Očenášek

VAŠE PŘÍSPĚVKY
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 v přípa‑
dě potřeby měnit titulky (nadpisy) příspěvků.
Názory přispěvatelů se nemusejí shodovat
se stanoviskem redakce OM.
Za obsahovou správnost příspěvků redakce 
nezodpovídá. Redakce nezodpovídá za obsah 
placené inzerce. U příspěvků, které budou 
dodány po uzávěrce, nezaručujeme jejich 
otištění, a to ani v případě placené inzerce.

REDAKČNÍ RADA (A‑Z)
Zuzana Janecká, Ing. Josef Macke,
Jana Múčková

DISTRIBUCE
Doručování Ostrovského měsíčníku
zprostředkovává Česká pošta.
V případě potíží s doručením
aktuálního čísla se obraťte na číslo: 734 875 980
Měsíčník je zdarma dodáván do každé
domácnosti v Ostrově.

GRAFIKA A TISK
Tiskárna Median s.r.o.
Průmyslová 1456, Ostrov 363 01
www.tiskarna‑median.eu

REGISTRAČNÍ ZNAČKA
MK ČR E 16035
Ostrovský měsíčník je periodický tisk
územního samosprávního 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
Loňský masopust se vyvedl. Trumfne ho 
ten letošní? Foto: Archiv MDDM Ostrov

KONCEPCE SENIORSKÉ POLITIKY
V  současné době je více jak pěti‑

na obyvatel města v  seniorském věku 
a  dle demografických trendů bude 
seniorů přibývat. Jelikož chceme i  pro 
tuto skupinu obyvatel vytvářet co nej‑
příznivější životní podmínky, rozhodli 
jsme se vypracovat koncepci seniorské 
politiky. V průběhu září a října již pro‑
běhlo dotazníkové šetření, abychom se 
dozvěděli, jaké jsou představy seniorů 
a co jim ve městě chybí. Potěšilo nás, že 
bylo odevzdáno více jak 120 dotazníků. 
Koncem října bylo jednáno se zástupci 
poskytovatelů sociálních služeb urče‑
ných této cílové skupině a  v  listopadu 
se konaly dvě fokusní skupiny se seni‑
ory, kde se senioři ke svým potřebám 
mohli vyjádřit osobně. V  únoru bude 

dokument předložen radě a  následně 
zastupitelstvu města. Již dnes děkuji 
všem seniorům, kteří se do spolupráce 
aktivně zapojili.

Ing. Jitka Samáková,
místostarostka města Ostrov

PRVNÍ OSTROVSKÉ MIMINKO ROKU 2020
Prvním ostrovským miminkem roku 

2020 je holčička Anežka Lišková. Naro‑
dila se v porodnici Karlovarské krajské 
nemocnice ve středu 1. 1. 2020 v 19.35 
hod. Šťastnými rodiči jsou paní Petra 

Zádamská a pan František Liška. Hol‑
čička vážila po narození 3 100 g a mě‑
řila 49 cm. Po propuštění z porodnice 
doma Anežku přivítaly také sestřičky, 
sedmnáctiletá Štěpánka a desetiletá 
Johanka. Stejně jako v letech předcho‑
zích se i tento rok za prvním naroze‑
ným ostrovským miminkem vypravil 
starosta města. Na návštěvu ho tento‑
krát doprovodil i hejtman Karlovarské‑
ho kraje Petr Kubis. Starosta Jan Bureš 
předal novopečené mamince finanční 
dar města Ostrov ve výši 6 000 Kč spo‑
lu s květinami a gratulací. Ještě jednou 
přejeme Anežce do života jen to nej‑
lepší, ať je zdravá a roste jako z vody. 
Rodiče nechť s ní prožívají mnoho ra‑
dosti a šťastných chvil. 

Ing. Kateřina Šplíchalová,
odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

MěÚ Ostrov

DEN SE STAROSTOU 19. 2. 2020
Vážení občané, přijměte pozvání na 

19.  2.  2020, kdy se uskuteční Den se 
starostou. V  době od 15.00 do 17.00 
hod. mohou občané přijít za starostou 
města Ostrova, panem Janem Bure‑
šem, se svými podněty, připomínkami 
a  stížnostmi. Rezervace termínu není 
nutná. Stačí se dostavit k  pracovně 
starosty do budovy městského úřadu, 
Jáchymovská 1.

red

Foto: Archiv MěÚ Ostrov 

mailto:inzerce@ostrovskymesicnik.cz
http://www.ostrovskymesicnik.cz
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Z JEDNÁNÍ 
RADY MĚSTA 
A ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA V MĚSÍCI 
PROSINCI

RM schválila Nařízení města Ostrov 
č. 1/2019, o zabezpečení zmírňování závad 
ve schůdnosti a sjízdnosti místních komu‑
nikací a  průjezdných úseků silnic v  zim‑
ním období a o vymezení úseků místních 
komunikací, na kterých se pro jejich malý 
dopravní význam neprovádí zimní údržba,
• ZM schválilo rozpočet města na rok 

2020, kde celkové navrhované pří‑
jmy města včetně financování činí 
488 224 tis. Kč a  celkové výdaje města 
činí 488  224 tis. Kč,

• ZM schválilo „Program finanční podpo‑
ry bytové výstavby ve městě Ostrov pro 
rok 2020“,

• ZM schválilo aktualizaci „Programu fi‑
nanční podpory na změnu vytápění ve 
městě Ostrov pro rok 2020“,

• ZM schválilo Obecně závaznou vyhláš‑
ku č.  1/2001, o  městských symbolech. 
Vyhláška specifikuje městské symboly, 
nově zavádí logo města. Stanovuje pravi‑
dla pro používání jednotlivých symbolů 
v závislosti na druhu a způsobu použití.

MěÚ Ostrov

PŘIPRAVUJEME PRO OBYVATELE 
A NÁVŠTĚVNÍKY OSTROVA

Poslední tři měsíce mají návštěvníci 
možnost prohlédnout si ve výstavních 
prostorách ostrovského zámku aktu‑
ální expozice „Šlikové a  mincování“ 
a „Rudné hornictví v Krušných horách“ 
ve stávající podobě. Na konci března le‑
tošního roku se obě expozice uzavřou 
a projdou zásadní proměnou. V rámci 
Dne pro Ostrov bude poté v červnu le‑
tošního roku v Salla tereně zámku slav‑
nostně otevřena nová výstava o historii 
světoznámé zámecké zahrady v Ostro‑
vě ‑ osmého divu světa.

Během zimních měsíců již byla do 
konce února dočasně uzavřena také 
expozice „Církevní umění západního 
Krušnohoří“ s  doprovodnou výstavou 
„Zničené kostely na Karlovarsku“ v kláš‑
terním kostele Zvěstování Panny Marie 
v Ostrově. Důvodem jsou úpravy a údrž‑
ba výstavních prostor i ošetření vystave‑
ných historických exponátů. V rámci ex‑
pozice přibudou nové exponáty včetně 
např.  unikátní barokní plastiky sv.  Jana 

Nepomuckého sedícího na voze, která 
pochází ze střechy kazatelny zdevastova‑
ného kostela Nanebevzetí Panny Marie 
ve Svatoboru v  Doupovských horách. 
Na novinky se můžete těšit již při zno‑
vuotevření v měsíci březnu. První velkou 
akcí pak bude svátek Zvěstování Panny 
Marie.

V  letních měsících poté zpřístupní‑
me věž klášterního kostela, ve které 
bude instalována tematická výstava 
o historii ostrovských zvonů. Zvonové 
patro věže navíc nabídne návštěvní‑
kům nové nádherné výhledy na naše 
město. Zároveň pracujeme na otevření 
dosud nepřístupného rajského dvo‑
ru kláštera, který by měl sloužit pro 
posezení a  odpočinek. Pro samotnou 
expozici církevního umění vytváříme 
nové tištěné materiály a  edukativní 
a interaktivní prvky, které návštěvníky 
provedou výstavou.

Jaroslav Vyčichlo,
odbor kanceláře starosty města Ostrov

Defintivní přechod
na nový televizní signál
v našem regionu již

12. února 2020
Po tomto datu bude příjem

pozemního televizního signálu
možný jen na televizích
s DVB-T2 nebo pomocí
settop boxů s DVB-T2.

Další možností příjmu TV signálu
je kabelová televize, satelit nebo

internetová (IP) televize.
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OSTROVSKÉ KOUPALIŠTĚ PROCHÁZÍ 
CELKOVOU OBNOVOU

Ostrovské koupaliště je mimořád‑
ně oblíbené nejen u  obyvatel našeho 
města, ale i v širokém okolí. Je to dáno 
výhodným umístěním na jižním sva‑
hu a  otevřeným výhledem na město 
a okolní přírodu. Vzhledem k neuspo‑
kojivému stavu celého areálu jsme při‑
kročili k  postupné revitalizaci celého 
areálu.

Na podzim 2019 byla zahájena re‑
konstrukce malých bazénů, kdy do 
stávajících betonových van budou 
vloženy dva nerezové bazény a  nová 
nerezová brodítka. V  současnosti je 
rozpracována stavební část akce a  již 
probíhá výroba technologických částí 
stavby. Zahájení montáže se předpo‑
kládá v únoru a veškeré práce by měly 
být hotovy do 31. 5. 2020. Nové bazé‑
ny budou doplněny o několik herních 
prvků a návštěvníci se mohou mj. těšit 
na elektronické informace o  teplotě 
vody v bazénech, které budou dostup‑
né online na webu koupaliště. Náklady 
na první část obnovy koupaliště činí 
15,5 mil. Kč.

Dalším krokem, na kterém se již in‑
tenzivně pracuje, je obnova velkého 
bazénu. Takřka 50 m dlouhý plavecký 

bazén se přemění na kombinovaný ba‑
zén, kde si každý najde to své. Pro tra‑
diční plavce zde budou plavecké dráhy 
(25 m), zajímavé atrakce připravujeme 
pro omladinu, která se chce ve vodě 
„vyřádit“, a v neposlední řadě myslíme 
na návštěvníky, kteří dávají přednost 
klidu a  relaxaci. Část bazénu bude 
sloužit jako dopadiště nového toboga‑
nu. V tuto chvíli se pracuje na projek‑
tové dokumentaci, a hned jak to bude 
možné, představíme vám první návrhy. 
S realizací bychom rádi začali na pod‑
zim tohoto roku. Součástí této etapy 
stavby bude demontáž části budovy 
zázemí, se kterou se do budoucnosti 
v této podobě již nepočítá.

Posledním krokem bude zásadní 
rekonstrukce nebo stavba nového zá‑
zemí koupaliště, jehož součástí budou 
pokladny, šatny, občerstvení a  nako‑
nec by se do něj měla přestěhovat také 
městská sauna. Celý projekt plánuje‑
me tak, aby vše bylo hotovo do konce 
roku 2022 a  všechny práce probíhaly 
tak, aby nemusel být omezen letní pro‑
voz koupaliště.

Ing. Marek Poledníček, 
místostarosta města Ostrov
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Myslivna by mohla sloužit prvním nájemníkům v roce 2022. Vizualizace: Jurica, a. s.

Hřiště je navrženo pro věkovou skupinu dětí, které zde žijí. Foto: Marek Poledníček

VÝZNAMNÉ INVESTICE V LETOŠNÍM ROCE
Jednou z  nejvýznamnějších položek 

rozpočtu města jsou investiční akce. Je‑
jich cílem je udržovat městský majetek, 
zkrášlovat město a  v  neposlední řadě 
rozšířit občanskou vybavenost tak, aby 
Ostrov svým obyvatelům poskytoval vše 
potřebné pro příjemný život.

Další etapa Májové ulice
Na prvním místě bych rád zmínil pokra‑

čování rekonstrukce Májové ulice v úseku 
od Štúrovy po Masarykovu ulici. V rámci 
revitalizace území dojde k celkové výmě‑
ně povrchů vozovky, chodníků a ke zřízení 
šikmých parkovacích míst. Celkem půjde 
o 44 míst. Stejně jako v předchozí etapě 
bude povrch parkovacích míst proveden 
vsakovací dlažbou a dojde k obnově ze‑
leně. Součástí projektu je rekonstrukce 
křižovatky ulic Májové a Masarykovy, kdy 
bude klasická křižovatka změněna na ma‑
lou okružní. Důvodem jsou neuspokojivé 
rozhledové podmínky a snaha o zklidnění 
dopravy v Masarykově ulici.

Parkování u tzv. kulaté drogerie
Dlouho očekávanou akcí, která naváže 

na Májovou ulici, je rekonstrukce deváté 
etapy. Tuto akci jsme rozdělili na dvě části, 
kdy letos bude komplexně rekonstruován 
průjezd od Masarykovy do Palackého 
ulice. Kromě potřebné revitalizace pro‑
storu zde vznikne 40 parkovacích míst, 
která budou opět provedena vsakovací 
dlažbou, a  dojde ke kompletní obnově 

zeleně. Neméně důležitou částí projektu 
bude rekonstrukce pěšího „tahu“ od Má‑
jové po Hlavní, kdy bude stávající chodník 
odsazen od bytových domů blíže k Masa‑
rykově ulici. Tento krok ocení obyvatelé 
obytných domů a z urbanistického hledis‑
ka se srovná linie chodníků od Hlavní po 
Severní ulici. Tento projekt byl v průběhu 
přípravy konzultován s obyvateli.

Proměna hotelu Myslivna na bytový 
dům

Ostrov je majitelem bývalého hotelu 
Myslivna od roku 2016, kdy ho město 
koupilo se záměrem vybudovat hotel 
s malým pivovarem. Tento projekt nebyl 
z důvodu ekonomické náročnosti realizo‑
vaný. Před koncem minulého roku bylo ve 
vedení města rozhodnuto, že tento objekt 
bude přestavěn na kombinovaný dům, 
kdy v přízemí budou zachovány komerční 

prostory a  v  nadzemních podlažích bu‑
dou vybudovány nadstandardní městské 
nájemní byty. V současnosti je k dispozici 
studie, která určuje počet a  uspořádání 
bytových jednotek. Venkovní podoba 
domu vychází z  původního projektu, 
který je schválen památkáři. V  letošním 
roce bychom rádi provedli rekonstrukci 
krovu a střechy a v dalších letech zbytek 
projektu. Do užívání by mohl být předán 
prvním nájemníkům v roce 2022.

Informace o  dalších projektech bude‑
me přinášet pravidelně v  dalších číslech 
Ostrovského měsíčníku, na webových 
stránkách města, Facebooku i v kabelové 
televizi. Věřím, že se všechny akce podaří 
uskutečnit tak, aby co nejméně omezova‑
ly běžný život dotčených obyvatel.

Ing. Marek Poledníček, 
místostarosta města Ostrov

OBNOVENÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V NERUDOVĚ ULICI
V roce 2019 bylo v ulici Nerudova zruše‑

no dožilé, nefunkční a nebezpečné dětské 
hřiště. Zároveň byli místní obyvatelé vyzvá‑
ni ke spolupráci při možném vzniku obno‑
veného hřiště, bude‑li zájem z jejich strany. 
Jedna z místních maminek projevila zájem 
a kontaktovala příslušného referenta a na 
základě podaných informací si dala tu prá‑
ci a obešla zdejší nájemníky, sehnala sou‑
hlasné stanovisko většiny z nich a donesla 

žádost včetně navržených herních prvků 
na MěÚ Ostrov. Město tak připravilo umís‑
tění nových herních prvků vhodných pro 
věkovou skupinu dětí, které zde žijí. Sou‑
časně si na těchto prvcích mohou hrát děti 
rodičů či prarodičů, kteří navštíví blízkou 
cukrárnu.

Herní prvky dodala a  instalovala firma 
MONOTREND, s. r. o., za 252 018 Kč včet‑
ně DPH. Byla zde instalována informační 

cedule s environmentální výchovou, kterou 
zdarma dodala společnost Eko‑Kom, a.  s. 
Tato společnost dává městu odměny za 
množství vytříděného odpadu a  dostup‑
nost separačních míst a právě z těchto pe‑
něz byly herní prvky pořízeny. Pro splnění 
podmínek společnosti Eko‑Kom, a. s., bude 
ještě pořízeno několik laviček z recyklova‑
ného materiálu, které rozmístíme do blíz‑
kosti herních prvků. Hřiště doplní i provoz‑
ní řád, kterým je potřeba se řídit.

Dalších cca 60 000 Kč stály zemní úpravy, 
tedy dovoz a rozložení zeminy. Po instalaci 
herních prvků a  sesednutí zeminy vznik‑
la nutnost terén ještě dorovnat. To bude 
provedeno, jakmile to dovolí klimatické 
podmínky.

Věříme, že se hřiště dětem i rodičům líbí, 
že ho nebude nikdo ničit a, hřiště tak bude 
dlouho sloužit svému účelu.

Hana Špičková,
odbor městských investic a správy

MěÚ Ostrov
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POŘADNÍK NA BYTY V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU 
JE NADÁLE OTEVŘENÝ

Město Ostrov stále přijímá žádosti 
o byty v domě s pečovatelskou službou 
na Hlavní třídě č.  p. 1365 ‑ 7. Žádosti 
jsou projednány v bytové komisi a ná‑
sledně předloženy Radě města Ostrov, 
která svým usnesením rozhodne o pří‑
padném zařazení žádosti do Pořadníku 
na přidělování bytů. Zařazení žádosti 
do Pořadníku není nárokové.

Dle pravidel nově schválených Radou 
města Ostrov ze dne 10. 12. 2019 žádost 
o byt v domě s pečovatelskou službou 
může podat žadatel s trvalým pobytem 
v  Ostrově nebo jeho částech, který je 
poživatelem starobního důchodu nebo 
invalidního důchodu pro invaliditu III. 
stupně a  je příjemcem pečovatelské 

služby. Podmínkou projednání žádosti 
je doložení smlouvy s  pečovatelskou 
službou. Dále může podat žádost i ža‑
datel, který je těžce zdravotně postiže‑
ný, nebo žadatel, který požaduje přidě‑
lení bytu v DPS ze zdravotních či jiných 
vážných důvodů.

Žadatel nesmí být dlužníkem vůči 
Městu Ostrov ani Městskému úřadu 
Ostrov, nesmí způsobit poškození by‑
tového fondu v  majetku města Ost‑
rov, dopustit se neoprávněného, ne‑
způsobit poškození bytového fondu 
v  majetku Města Ostrov, nedopustit 
se neoprávněného obsazení bytu ani 
neoprávněného poskytnutí podná‑
jmu bytu v majetku Města Ostrov. Do 

domu s  pečovatelskou službou v  Ost‑
rově nelze přijmout občana, jehož zdra‑
votní stav trvale vyžaduje ošetřování 24 
hodin denně a obsluhu jinou osobou.

Další informace i  žádosti jsou k  dis‑
pozici na webových stránkách Města 
Ostrov/odbor sociálních věcí a  zdra‑
votnictví/ Dům s  pečovatelskou 
službou. Nebo přímo na Městském 
úřadě Ostrov, Jáchymovská 1, odbor 
sociálních věcí a  zdravotnictví, paní 
Marie Marcinková, kancelář č.  A. 1. 
23, tel. č.  354 224 858 nebo e‑mail: 
mmarcinkova@ostrov.cz.

Ing. Kateřina Šplíchalová,
odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

MěÚ Ostrov

POZVÁNKA PRO SENIORY: PREVENCE TAK TROCHU JINAK“
Město Ostrov zve seniory na pre‑

ventivní pořad Divadla VeTři. Hlav‑
ní aktéři divadla Michaela Marková 
a Vlasta Vébr názorně v několika hra‑
ných scénkách humornou formou 
předvedou různé situace, se kterými 
se mohou starší osoby v reálném ži‑
votě potkat. Ukáží seniorům napří‑
klad, jak odolat různým prodejcům 
nebo nabídkám po telefonu, což je 

někdy velmi těžké, a  naučí „umění 
říci NE“. Diváci se mohou v  pořadu 
aktivně zapojit. Po každé scénce se 
odehraje živá debata k dané proble‑
matice také s  preventistou Městské 
policie Ostrov.
Termín akce: úterý 25.  2.  2020 od 
14.00 hod.
Místo akce: T‑ klub Domu kultury 
Ostrov

Akce bude trvat cca  90 minut a  je 
zdarma.

Z  důvodu omezené kapacity míst 
je potřeba předložit vstupenku, kte‑
rou získáte v Infocentru Domu kultu‑
ry Ostrov.

Jitka Capková, DiS., 
koordinátorka komunitního plánování, 

MěÚ Ostrov

VYUŽIJTE TERÉNNÍ PROGRAM KARLOVARSKO, SVĚTLO KADAŇ, Z. S.
Hlavním posláním Terénního progra‑

mu Karlovarsko je pomáhat lidem soci‑
álně vyloučeným nebo sociálním vylou‑
čením ohroženým, tak aby se dokázali 
znovu zapojit do fungující společnosti.

Naší cílovou skupinou jsou lidé bez 
přístřeší, lidé, kteří vedou rizikový způsob 
života, osoby ohrožené závislostí na ná‑
vykových látkách, osoby do 26 let věku 
opouštějící ústavní péči, etnické menši‑
ny, imigranti a azylanti, oběti domácího 
násilí, osoby v krizi a osoby žijící v sociál‑
ně vyloučených lokalitách.

Je výborné, že v  Ostrově a  jeho oko‑
lí je již vytvořena kvalitní síť sociálních 
služeb. Nejsme tedy na tuto sisyfovskou 
práci sami.

Náš terénní program poskytuje zá‑
kladní sociální poradenství, informace 
týkající se především sociální a zdravot‑
ní oblasti, osobní asistenci, sociální prá‑
ci a  další podpůrné služby, které mají 

přispět ke zlepšení celkové životní situace 
osob z řad cílové skupiny. Odborné soci‑
ální poradenství či jiné potřebné služby 
(např.  dluhové poradenství, zdravotní 
péče a další) jsme schopni zprostředko‑
vat nebo odkázat do některého z našich 
dalších programů, nebo klienta informu‑
jeme o službách ostatních institucí.

Spolupracujeme s bytovým odborem, 
odborem sociálních věcí a zdravotnictví 
Městského úřadu Ostrov.

Velice významná je také spolupráce 
s  místním  úřadem práce, kam klienty 
někdy i doprovázíme, abychom jim po‑
mohli zorientovat se. V  určitých přípa‑
dech působíme i  jako mediátoři mezi 
pracovníky ÚP a našimi klienty.

Jsme pětičlenný tým, máme v Ostrově 
v současné době přes 140 klientů a zájem 
o naše služby je stále vysoký. S ohledem 
na tuto skutečnost byla zřízena i poboč‑
ka Terénního programu přímo v Ostrově 

na adrese Klínovecká 998 (kancelář č. 4). 
Zde nás můžete zastihnout každý pátek 
od 7.00 hod. do 14.00 hod., kdy jsme po 
celu dobu v zázemí služby. S ohledem na 
práci v terénu jsme v ostatní dny k zasti‑
žení na tel. čísle 725 425 472. Na tomto 
telefonním čísle se lze informovat nebo 
domluvit osobní schůzku s našimi terén‑
ními pracovníky.

S  ohledem na charakter naší služby 
jsou veškeré poskytované služby bezplat‑
né a anonymní.

Lenka Kubínová,
Světlo Kadaň, z. s.
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Z DENÍKU VELITELE MĚSTSKÉ POLICIE
Dne 11. 12. 2019 těsně po půlnoci 

vyjela hlídka MP na oznámení policie 
k výtečníkovi, který měl rozbít vcho‑
dové dveře a  ničit majetek v  domě 
v Družební ulici. Po příjezdu na místo 
strážníci zjistili, že se oznámení zaklá‑
dá na pravdě a na místě se nacházel 
floutek, který místo omluvy na stráž‑
níky agresivně zaútočil. Svým chová‑
ním prakticky celou věc zasahujícím 
strážníkům ulehčil a byl ihned zpaci‑
fikován. A protože nadýchal přes dvě 
promile, putoval za svůj hrdinský čin 
k  vystřízlivění na protialkoholní zá‑
chytnou stanici do Sokolova.

Stále více se na mne obracejí obča‑
né s žádostí o vysvětlení, jak MP Os‑
trov řeší parkování ve městě. Musím 

zde znovu zopakovat, že MP obecně 
není zřízena pro zajištění dopravy, 
o  to by se měla starat především 
dopravní policie. My jsme zřízeni 
primárně k zajišťování veřejného po‑
řádku. Pokud bychom chtěli hlídat 
parkování ve všech lokalitách každý 
den, nedělali bychom nic jiného než 
tuto činnost a myslím si, že bychom 
stejně nestihli zkontrolovat a vyřešit 
celý katastr. Úkoly, které strážníci 
dostávají, proto souvisí především se 
zajištěním právě veřejného pořádku. 
Co se týká parkování, věnujeme se 
většinou vozidlům, která blokují do‑
pravu, stojí v zákazech nebo na zeleni 
anebo výrazně komplikují průjezd‑
nost v  daném místě. Samostatnou 
kapitolou jsou oznámení občanů, 

kdy je strážník povinen dle záko‑
na oznámení prověřit a  dle zákona 
následně konat, proto v  některých 
případech stačí narovnat sousedské 
vztahy a hned jsou „dvě místa navíc“. 
Věřím, že v tomto případě stejně jako 
v jiných městech napříč celou repub‑
likou by měl vítězit hlavně zdravý ro‑
zum a tolerance.

Celkově patřil prosinec mezi klid‑
nější měsíce a i přivítání roku patřilo 
k těm klidnějším a způsobené škody 
na majetku byly menší než v  před‑
chozích letech. Všem přejeme doda‑
tečně krásný a  pohodový rok 2020 
a  setkání s  námi jen v  těch příjem‑
ných situacích.

Ladislav Martínek,
velitel MP Ostrov

Z domu v Mezirolí nezbylo nic.
Foto: Archiv JSDH Ostrov

Následky vítání nového roku ve městě. Foto: Archiv MP Ostrov

PROSINEC NA LINCE 150
V prosinci jsme zasahovali celkem u 24 

událostí, z nichž bylo osm technických po‑
mocí, sedm požárů, čtyři dopravní nehody 
a úniky látek a jeden planý poplach.

V ul. S. K. Neumanna jsme byli požádáni 
o pomoc s odtažením vozidla a vyjmutím 
klíčků od vozidla z  kanalizační propusti. 
K otevření bytu jsme byli vysláni do ul. Luč‑
ní, S. K. Neumanna, Jungmannova, Družeb‑
ní, Brigádnická a v Hroznětíně – Sídlišti, kdy 
bylo potřeba ve třech případech pomoci 
ZZS Ostrov s transportem pacienta do sa‑
nity.

V  Jáchymově ve spolupráci s  HZS KV 
a SDH Jáchymov jsme zasahovali u nahlá‑
šeného požáru sklepa, na místě bylo prů‑
zkumem zjištěno, že se nejedná o  požár, 
ale technickou závadu na kotli. Požár kon‑
tejneru jsme likvidovali na Starém náměstí 
a v Lidické ul. V ulici Odborů jsme likvido‑
vali požár keře a  části střešní konstrukce 
rodinného domu a na hřbitově jsme likvi‑
dovali požár svíček.

K požáru rodinného domu v Jáchymově, 
Lipnické ul., jsme byli vysláni společně s jed‑
notkami HZS KV, SDH Jáchymov, Boží Dar, 
Hájek a Abertamy, kdy byl vyhlášen druhý 

stupeň požárního poplachu a dalším dvě‑
ma jednotkám, SDH Tašovice a Stará Role, 
byla po dobu zásahu nařízena pohotovost 
na vlastní stanici jako záloha. Požárem 
bylo zasaženo celé horní patro rodinného 
domu. K požáru kanceláře v Karlových Va‑
rech v ul. T. G. Masaryka jsme byli vysláni 
společně s jednotkami HZS KV, SO a SDH 
Tašovice a Stará Role. Při jízdě k zásahu byly 
naše jednotka a další dvě odeslány na zá‑
kladny, neboť se jednalo o požár odpadko‑
vého koše a síly a prostředky byly na místě 
dostačující.

U požáru rodinného domu (dřevostav‑
ba) v Mezirolí (viz foto), kdy byl vyhlášen 
druhý stupeň požárního poplachu, jsme 
zasahovali s jednotkami HZS KV, Marián‑
ské Lázně (řídící důstojník), SDH Mezirolí, 
Nová Role, Stará Role, Nejdek, Pozorka, Há‑
jek a Chodov (SO). RD byl požárem zcela 
zničen.

Na silnici č. 13 / I u Boče, Krásného Lesa, 
jsme zasahovali s  jednotkami HZS Kláš‑
terec nad Ohří, KV a Stráž nad Ohří u do‑
pravních nehod dvou osobních a jednoho 
dodávkového automobilu a  s  jednotkou 
SDH Jáchymov jsme zasahovali u  DN na 

silnici mezi Novým Městem a Mariánskou.
V  Ostrově Lidické ulici jsme likvidovali 

uniklou naftu po dopravní nehodě. K  li‑
kvidaci motorové nafty na silnici č. 25 / II 
z Jáchymova na Boží Dar jsme byli vysláni 
společně s  jednotkami SDH Jáchymov 
a Boží Dar, dále pak na silnici č. 221 / III s jed‑
notkou SDH Merklín a v Ostrově v ulicích 
Jedlová a Jungmannova.

K požáru haly míčových her v Karlových 
Varech ‑ Západní ulici (KV Aréna) jsme byli 
vysláni s jednotkou HZS KV. Na místě bylo 
zjištěno, že došlo k aktivaci čidla EPS, událost 
byla přehodnocena jako planý poplach.

Milan Kuna,
JSDH Ostrov
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HLEDÁME OSOBNOSTI MĚSTA OSTROV ZA ROK 2019
Stejně jako v minulých letech si vás do‑

volujeme oslovit s  výzvou ke spolupráci 
při hledání významné osobnosti, která 
v  uplynulém roce vykonala mimořádně 
významný čin, dosáhla úspěchů v oblasti 
vědy, kultury, sportu, vynikla při organi‑
zování společenských aktivit ve městě, 
nezištně se angažovala v  sociálních služ‑
bách – výraznou měrou přispěla k rozvoji 
města Ostrova a ke zvýšení kvality života 
našich občanů.

Ocenění „Občan města roku“ lze 
udělit také za celoživotní zásluhy a rov‑
něž může být uděleno in memoriam. 
Znáte‑li někoho, kdo si podle vás toto 
ocenění zaslouží, podejte prosím pí‑
semný návrh nejpozději do neděle 
15.  3.  2020. Návrh je možné doručit 
osobně do podatelny Městského úřadu 
Ostrov nebo poslat e‑mailem na adresu: 
zzelezna@ostrov.cz. Do návrhu uveďte 

jméno, případně i kontakt na navrhova‑
nou osobnost a připojte stručné zdůvod‑
nění, proč je z vašeho pohledu právě tato 
osobnost vhodnou kandidátkou / vhod‑
ným kandidátem na toto čestné ocenění. 
K návrhu připojte své jméno a kontaktní 
údaje (telefon, e‑mail). Doručené návrhy 
projedná Rada města Ostrova a konečné 
slovo bude mít Zastupitelstvo města Os‑
trova.

Od roku 1997 bylo ocenění 
Občan města roku uděleno těmto 
osobnostem:
1997 Mgr.  Zdenka Čepeláková, Dagmar 
Čurdová, Mgr. Ivan Matouš
1998 Jana Růžičková, Mgr. Irena Konývková
1999 Božena Poledníčková, Miroslav Kitz‑
berger, Vladimír Novotný in memoriam
2000 Ing. Jan Zborník
2001 PhDr. Jaroslav Fiala

2002 Mgr. 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
2018 Mgr. Andrea Burešová

Zuzana Železná,
odbor kanceláře starosty a vnitřní 

správy MěÚ Ostrov

JARNÍ ÚKLID 2020 – ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ
Akce je naplánována celkem na devět etap 

od 11. 4. 2020 do 6. 6. 2020 a bude probíhat 
vždy v  sobotu v  dopoledních hodinách. 
Z  technických důvodů budou kontejnery 
přistaveny v sobotu ráno a odvezeny v sobo‑
tu po 14.00 hod.

Velkoobjemové kontejnery jsou určeny 
pouze pro objemný odpad z  domácností 
(např. nábytek, koberce, dřevo, kovy aj.). Kon‑
tejnery mohou využívat pouze fyzické osoby. 
Doporučujeme odpady rozebrat na menší 
části (např. skříně a jiný nábytek) a vložit je do 
kontejneru tak, aby se využil celý jeho prostor. 
Odpady odložené mimo kontejner budou 
posuzovány jako nepřístupné zakládání černé 
skládky (bude řešeno městskou policií).

Bližší informace naleznete na www.ostrov.
cz, odbor správy majetku města nebo RK Do‑
spra, RK Reba a Ikon.

Rozmístění kontejnerů bude na obvyklých 
místech:

11. 4. 2020
Kollárova 1265 – 73
Kollárova 1115 – 17
Kollárova 1124 – 6
Severní 1177
Masarykova 1149 (u tříděného odpadu)
Masarykova 787 (u tříděného odpadu)
Májová 1157 – 1158
18. 4. 2020
Májová 842
Májová 940
Štúrova (u bývalého bazénku)
Luční 831
Horská 875

Borecká 878
Hlavní 1064
25. 4. 2020
Lokalita pod Křížkem
Penzion pro důchodce
zadní Lidická 3x
Vančurova za domem 1084
za Atlantisem ul. Myslbekova
2. 5. 2020
Mánesova 957
Mánesova 1013
Klicperova 2x
Brigádnická
Lidická naproti BPO
Šafaříkova
Nerudova 700 ‑ 5
9. 5. 2020
Jáchymovská 1377
Družební 1322
Jungmannova 2x
Jáchymovská 801 – 4
Smetanova
Družební u 1329
16. 5. 2020
Klášterní areál
Staroměstská
parkoviště u vjezdu na Staré náměstí
Družební 1275
Jáchymovská 201 – 3
Seifertova u MŠ
Halasova (u galanterie)
23. 5. 2020
Na Kopci
Studentská x Sládkova
Hornická x Nejedlého
Hornická x Odborů

Klínovecká 965 u telef. budky
Krušnohorská u č. p. 615
Dukelských hrdinů
30. 5. 2020
Nad Nádražím
Mořičovská 293 – 1021
Vykmanov 2x
Maroltov
Květnová 2x (u Jednoty, u paneláku)
Mořičov
6. 6. 2020
Dolní Žďár (u bývalého statku)
Horní Žďár (u trafostanice)
Hluboký (u trafa)
Kfely (za bývalou hospodou)
Horní Ždár (u restaurace U Václava)
Hluboký (stará cesta)
Vykmanov (horní část)

 
Pokud někdo z časových důvodů mobilní 

svoz nevyužije, může odpad odevzdat bez‑
platně od pondělí do soboty ve Sběrném 
dvoře v ul. Krušnohorská 792, Ostrov. Nutné 
předložit občanský průkaz.

Sběrný dvůr:
Adresa: Marius Pedersen, a. s., Krušnohor‑
ská 792, Ostrov
Provozní doba: Po  – Čt 7.30  – 11.00 / 
11.30 – 15.30 hod.
Pá 7.30 – 11.00/ 11.30 – 15.30/ 16.00 – 19.00 hod.
So 7.30 – 12.00 hod.

Hana Špičková,
odbor městských investic a správy

MěÚ Ostrov

mailto:zzelezna@ostrov.cz
http://www.ostrov.cz
http://www.ostrov.cz
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PRÁZDNINOVÝ 
PROVOZ MATEŘSKÝCH 
ŠKOL V OSTROVĚ

V době letních prázdnin bude pro děti 
z  ostrovských mateřských škol, pro kte‑
ré rodiče nemohou zajistit péči po celou 
dobu uzavření jejich mateřské školy, ve kte‑
ré mají dítě zapsané, zajištěn provoz takto:

Mateřská škola Ostrov, Masarykova 
1195, příspěvková organizace, bude za‑
jišťovat provoz po celou dobu prázdnin, ale 
pouze pro své děti, mimo 29.–30. 8. 2020 
(sanitární dny).

Mateřská škola Ostrov, Krušnohorská 
766, příspěvková organizace, bude ote‑
vřena od 1.–12. 7. 2020 pro své vlastní děti 
a děti Mateřské školy Ostrov, Halasova 765, 
příspěvkové organizace.

Mateřská škola Ostrov, Halasova 765, 
příspěvková organizace, otevřena od 
15. 7. 2020 do 26. 7. 2020 pro své vlastní 
děti a děti Mateřské školy Ostrov, Krušno‑
horská 766, příspěvkové organizace.

Základní škola a  Mateřská škola Os‑
trov, Myslbekova 996, příspěvková 
organizace, bude otevřena od 29.  7. do 
9. 8. 2020 pro své děti a děti Mateřské školy 
Palackého 1045, příspěvkové organizace.

Mateřská škola Ostrov, Palackého 
1045, příspěvková organizace, bude ote‑
vřena od 12. do 23. 8. 2020 pro své vlastní 
děti včetně dětí ze Základní a  Mateřské 
školy Myslbekova 996, příspěvkové organi‑
zace. Bližší informace rodiče získají u ředi‑
telky/ředitele své mateřské školy.

MěÚ Ostrov

JARNÍ VÝSADBA STROMŮ
V jarních měsících tohoto roku bude pro‑

bíhat výsadba stromů. Komise pro životní 
prostředí chce dát možnost občanům naše‑
ho města se k ní vyjádřit a podat své návrhy 
na vysazení nových stromů. Návrhy budou 
následně posouzeny, zdali je možné je v dané 
lokalitě realizovat z  hlediska inženýrských 
sítí, plánované výstavby a  dalších paramet‑
rů. Budeme rovněž rádi, pokud vaše návrhy 
budou obsahovat i  tipy na doplnění měst‑
ského mobiliáře, například laviček, odpadko‑
vých košů atd. Naším cílem je komunikace 
právě s vámi občany a zjištění vašich potřeb 
a požadavků. Cílem je, aby se v našem měs‑
tě nám všem dobře žilo. Návrhy a podněty 
můžete zasílat asistentce komise na e‑mail 
msimkova@ostrov.cz nebo podat písemně 
v kanceláři životního prostředí č. dveří A. 3. 13.

Bc. Matylda Šimková, 
asistentka komise ŽP, MěÚ Ostrov

mailto:msimkova@ostrov.cz
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UDÁLOSTI NA ZŠ MÁJOVÁ
Přestože už je nový rok v  plném 

proudu, ráda bych se ještě poohlédla 
po prosincových akcích. Do předvá‑
nočního času u  nás neodmyslitelně 
patří koncertování našeho sboru 
Májová sluníčka. Vernisáž výstavy 
ostrovských i  regionálních betlémů 
zahájila naše Májová sluníčka. Zpě‑
vem koled a vánočních písní potěšila 
přítomné diváky. Náš sbor vystoupil 
i na Mírovém náměstí při rozsvěcení 
stromu. Škola se zapojila do něko‑
lika charitativních akcí. Žáci 5.B se 
již podruhé zúčastnili vánoční akce 
Krabice od bot. Společně naplni‑
li šest krabic, které věnovali nadaci 
Nádech v  Ostrově, která pomáhá 
rodičům samoživitelům. Doufáme, 
že se dárečky líbily. Další z  charita‑
tivních akcí, do které jsme se zapo‑
jili, se jmenuje Ježíškova vnoučata. 
Naši žáci vyrobili vánoční přání, kte‑
rá následně potěšila babičky a  dě‑
dečky v  domovech důchodců. Žáci  
4.A  šli osobně vánoční přání předat 
do Domova pokojného stáří v Ostrově. 

Společně si všichni zazpívali vánoční 
písně a  koledy. Náš předvánoční čas 
jsme zakončili vánočními besídkami, 
posezením u  stromečku a  nechybělo 
ani ochutnávání cukroví, kterého bylo 

díky šikovným maminkám opravdu 
hodně.
Více na www.3zsostrov.cz.

Mgr. Budaiová Michaela, ZŠ Májová

Vánoční přání našich žáků, která potěšila seniory v domovech důchodců. Foto: Archiv ZŠ Májová

GYMNÁZIUM PŘIVÍTALO ČTYŘI STA NÁVŠTĚVNÍKŮ
Více než čtyři sta návštěvníků vyu‑

žilo možnosti prohlédnout si zblízka 
ostrovské gymnázium v rámci dne ote‑
vřených dveří, který proběhl v  sobotu 
11. 1. 2020.

Pedagogové gymnázia, za výraz‑
né pomoci svých studentů, připravili 

expozice jednotlivých předmětů a od‑
povídali na všetečné otázky rodičů 
a žáků základních škol, kteří mají o stu‑
dium na gymnáziu zájem.

Velkou pozornost vzbudila nová 
multifunkční přírodovědná laboratoř, 
která umožňuje propojení teoretické 

výuky realizované ve stávající 3D 
učebně s praktickými pokusy z oblasti 
přírodních věd. Nadšený ohlas také vy‑
volala akce studentů kvinty na podpo‑
ru požáry sužované Austrálie. Studenti 
upekli typické australské sušenky a dor‑
tíky a výtěžek z jejich prodeje poslali na 
účet pro pomoc Austrálii.

Zájemci o studium se také seznámili 
s  informacemi o přijímacím řízení pro 
školní rok 2020/ 2021. V  příštím škol‑
ním roce ostrovské gymnázium otevírá 
dvě třídy osmiletého studia a jednu tří‑
du čtyřletého studia. Všichni uchazeči 
o  gymnaziální studium absolvují jed‑
notné testy z  českého jazyka a  litera‑
tury a matematiky, které jsou součástí 
přijímacích zkoušek na všechny střední 
školy v Karlovarském kraji.

Gymnázium vyšlo vstříc přáním ro‑
dičů a pro uchazeče o studium na naší 
škole připravilo přípravné kurzy na tyto 
testy, které proběhnou 14. a 21. 3. 2020.

O organizaci těchto kurzů i přijímacích 
zkoušek se dozvíte více na webových 
stránkách školy www.gymostrov.cz.

Mgr. Jiří Fresser,
Gymnázium Ostrov Akce na podporu požáry sužované Austrálie vyvolala nadšený ohlas. Foto: Archiv GO

http://www.3zsostrov.cz
http://www.gymostrov.cz
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ZŠ KRUŠNOHORSKÁ MÁ NOVOU STŘECHU
S koncem loňského roku byly do‑

končeny všechny úpravy na naší ško‑
le, které probíhaly v  rámci projektu 
„Zvládnu to sám“. Byl dokončen bez‑
bariérový přístup do budovy školy, 
který spočívá v přístavbě nájezdové 
rampy k  čelnímu vchodu a  vstu‑
pu do obou křídel budovy, výmě‑
na vchodových dvoukřídlých dveří 
a v zadním traktu objektu přístavba 
zdvižné plošiny pro imobilní, která 
je kotvená v plášti budovy a umož‑
ňuje výstup do všech pater naší ško‑
ly. Byl dokončen i  výtah, ale ještě 

neproběhla kolaudace, na kterou 
čekáme. Dále se uskutečnila úprava 
vchodů do šaten a  tělocvičny, nové 
šatní stěny a vestavné skříně pro vy‑
bavení tělocvičny v  návaznosti na 
nájezdové rampy v přízemí chodby. 
V  druhém patře vznikla nová, plně 
vybavená ergoterapeutická keramic‑
ká dílna s vlastní pecí a hrnčířským 
kruhem, na kterou se děti moc těši‑
ly. Na přilehlé zahradě byly instalo‑
vány výukové a  terapeutické prvky 
včetně venkovní učebny a  skleníku. 
A  naposled prošla úpravou střecha 

pokrývající celou budovu naší ško‑
ly, která je celá nová. Přejeme všem 
zaměstnancům a  dětem, ať se jim 
v novém prostředí líbí.

Faten Fakach, ZŠ Krušnohorská

Foto: Ježíškova vnoučata S3

Foto: Archiv ZŠ Krušnohorská

SETKÁNÍ S NADĚJNOU SPISOVATELKOU I NADĚLOVÁNÍ 
JEŽÍŠKOVÝCH VNOUČAT NA SPŠ OSTROV

Studenti čtyř tříd SPŠ Ostrov měli 
možnost v  rámci předmětu kulturní 
a  literární výchova strávit jedno do‑
poledne s  brněnskou rodačkou, ab‑
solventkou FF Masarykovy univerzity, 
spisovatelkou Lucií Hlavinkovou, která 
mezi české literáty vstoupila vítězstvím 
v  soutěži „Hledá se autor bestseleru“ 
(2015) a vítězstvím v soutěži naklada‑
telství Albatros (2016). V  současnos‑
ti se věnuje tvorbě pro děti a  mládež 
i  dospělé čtenáře. O  své zážitky z  au‑
torského čtení a následné besedy se za 
studenty 3. ročníku oboru Informační 
technologie podělil Lukáš Duka.

„V průběhu dvou vyučovacích hodin 
jsme vyslechli poutavý příběh o dívce, 
která si už od dětství psala do sešitu 
příběhy, protože i její dědeček byl spi‑
sovatel, ale než sebrala odvahu podělit 
se o  své myšlenky a vidění světa, ušla 
relativně dlouhou cestu: odborné stu‑
dium – přednášky – překlady ‑ blog – 
soutěže ‑ knihy. Nás zaujaly hlavně 
příběhy knih pro dospělé, které mají 
reálný základ – Sestry Foxovy, Kdo šije 
u Podolské a Apatykář. Na konci bese‑
dy byla možnost prohlédnout si výtis‑
ky všech autorčiných děl i položit paní 
Lucii několik otázek. Mnohé asi pře‑
kvapilo, že autorka na svých knihách 
pracuje prakticky denně, napsat kníž‑
ku pro děti jí trvá asi půl roku, ale na 
román potřebuje alespoň rok. Nejlepší 
nápady ji prý napadají ve sprše, a i když 
k vydání knihy není cesta snadná, po‑
kusit se splnit si takový sen může prak‑
ticky každý z nás. Jsem rád, že jsem měl 

možnost zúčastnit se této akce a pro‑
niknout do zákulisí literárního světa,“ 
uzavírá Lukáš.

V rámci adventu se třída S3 SPŠ Ost‑
rov rozhodla, že se zapojí do akce Čes‑
kého rozhlasu Ježíškova vnoučata. Jako 
příjemce dárku si vybrali chlapci paní 
Marii, které je 93 let a  žije v  ústavní 
péči ve Vejprtech. Paní Marie vzhle‑
dem ke svému věku už hůře přijímá 
pevnou stravu, proto si přála nutri‑
drinky. Tento druh tekuté stravy je pro 
seniora hospodařícího s  omezenými 
prostředky finančně hodně náročný.

Během týdne studenti mezi sebou 
vybrali poměrně velkou částku a  na‑
koupili různé druhy nutridrinků. Petr 
Vlk, který ve Vejprtech bydlí, společně 
s třídní učitelkou Janou Černohorskou 
se vydali dárek osobně předat. To se 
bohužel nepovedlo, protože paní Ma‑
rie byla odvezena do nemocnice. Když 
se vrátila, tak jí ošetřovatelka, paní 

Petra Soldánová, dárek předala i  s  fo‑
tografií naší třídy, kterou jsme pořídi‑
li. Paní Marie byla moc nadšená, že jí 
chce někdo udělat radost a dát jí dárek. 
Fotografii měla vystavenou a každému 
ji ukazovala. Později jsme se dozvěděli, 
že dva měsíce už téměř nekomuniko‑
vala, prostě už neměla pro co žít, ale 
náš zájem vše změnil.

Naše iniciativa měla ale ještě dal‑
ší pokračování. Ozvala se nám dcera 
paní Marie, která maminku navštívi‑
la a  s  potěšením zaznamenala velkou 
změnu v jejím chování. Rozhodla se, že 
nám musí také nějaký dárek dát, a po‑
zvala celou třídu do cukrárny. Řekla 
nám, že hodnota našeho dárku není 
jen o penězích, ale i o  lidskosti a zno‑
vunalezení chuti do života. Tak nám 
všem na Vánoce zůstal pocit, že tahle 
akce má opravdu smysl.

Studenti třídy S3
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Pozounový kvartet žákyň Libuše Jedličkové.
Foto: Archiv ZUŠ Ostrov

„CHRLÍM DO SVĚTA POZOUNISTKY,“ ŘÍKÁ LIBUŠE JEDLIČKOVÁ
Pozoun, jinak také trombón, je žesťo‑

vý nástroj, u kterého se výška tónu tvoří 
posouváním pohyblivé části zvané snižec. 
O výuce hry na tento nástroj jsem si po‑
povídal s Libuší Jedličkovou.
Proč pozoun?

To má vlastně na svědomí učitel os‑
trovské ZUŠ Rudolf Gruber. Já pocházím 
z Hájku a do ZUŠ jsem od druhé třídy asi 
do patnácti let chodila na housle a na zpěv. 
Později jsem udělala konkurz na zpěvačku 
do Juniorské kapely k  Rudolfu Grubero‑
vi a on mě nabádal, abych zkusila hrát na 
trombón. Ale ten zlom přišel, až když jsem 
viděla polskou pozounistku, v té době stu‑
dující na pražské AMU. To mi bylo sedm‑
náct a na škole začal učit pozoun Standa 
Novák. Ten mi změnil celý život, protože za 
dva roky mě pro ten nástroj natolik nadch‑
nul, až jsem se přihlásila a úspěšně dostala 
na plzeňskou konzervatoř.
Co Vás přivedlo k výuce hry na pozoun?

Celý život jsem hrála na pozoun v dám‑
ských kapelách. Vlastně jsem se ani pořád‑
ně nedostala k žádnému konkurzu, pro‑
tože ještě před dokončením konzervatoře 
si mě v Praze vyhlédl manažer jedné dám‑
ské kapely a dal mi nabídku hrát v kapele. 
Bylo to dané tím, že jsme v té době byly 
v  republice asi dvě profesionální pozou‑
nistky. S kapelami, jako byly České buchty 
a Viktorky, jsme jezdily a hrály po republi‑
ce i v zahraničí. S přibývajícím věkem jsem 
se ale chtěla trochu usadit. Učení jsem si 
sem tam vyzkoušela, jako záskok nebo 
suplování za kamarádky, a říkala jsem si, že 
by mě to mohlo bavit. Tak jsem to zkusila 

ve škole, kam chodila moje dcera v Praze 
a kde jsem věděla, že výuka pozounu chy‑
bí, a vyšlo to. A nakonec jsem se postupně 
od aktivního hraní stáhla k výuce.
A v Ostrově?

V  Ostrově učím a  chci učit, protože 
jsem odsud. Čím jsem starší, tím víc se 
chci vracet sem a chtěla bych úspěšnou 
výuku pozounu, baskřídlovek a  hlubo‑
kých žesťů zavést i tady. Ale je to běh na 
dlouhou trať. V Praze mám přeci jen třídu 
a  komorní hry už rozběhnuté, dokonce 
mám největší třídu pozounů v celé Praze, 
i když tam mám jen dvě třetiny úvazku. 
Mám i úspěchy se sólisty, kdy pravidelně 
v  soutěžích postupujeme do ústředních 
kol, tak se soubory, kdy pozounový kvar‑
tet mých žákyň získal dokonce absolutní 
vítězství v soutěži základních uměleckých 
škol, ale nechci to vzdávat ani tady. Jen to 
bude trvat. Příští rok je zase soutěž, tak to 
třeba někoho namotivuje.
Dívčí trombónové kvarteto? Jste vlast‑
ně velký vzor pro holky.

Chrlím trombonistky do světa. Z toho 
kvarteta, které vyhrálo před čtyřmi lety, 
všechny holky se dál věnují pozounu. 
Jedna studuje Ježkovu konzervatoř, dru‑
há studuje konzervatoř při vysoké škole, 
třetí přestoupila z normálního gymnázia 
na hudební s  hlavním oborem trom‑
bón a  bude maturovat a  čtvrtá se teď 
na konzervatoř dostala. Ta je zatím mou 
nejúspěšnější žákyní. Třikrát se zúčastnila 
Mezinárodní interpretační soutěže de‑
chových nástrojů v Brně a Ostravě hned 
na dva nástroje pozoun i  baskřídlovku, 

a vždy byla na prvních dvou místech, jed‑
nou na třetím. Celkem, když budu počítat 
i svoji dceru, tak jsem vychovala šest pro‑
fesionálních pozounistek. Ale samozřej‑
mě mám i  šikovné kluky. Třeba tubistu. 
A  baskřídlovky. Existují už malé dětské 
baskřídlovky, takže mám malou holčičku, 
která hraje na baskřídlovčičku.
Jak dlouho trvá, než mohou děti začít 
hrát na pozoun?

Už zdaleka ne tak dlouho jako dřív. Dřív 
byly k dispozici jen dospělé nástroje, a tak 
na ně mohly děti začít hrát nejdříve v je‑
denácti letech, aby dosáhly na poslední 
polohu. Dnes s  plastovými trombóny, 
které jsou lehčí a s pozouny opatřenými 
kvartou, kde lze zmáčknutím klapky do‑
sáhnout šesté a sedmé polohy blíže, ruka 
se snižcem se nemusí natahovat tak da‑
leko, čekám už jen na to, až jim narostou 
druhé zuby kvůli správnému nátisku. Děti 
se snažím si vybírat tak, jak jsou mi přiřa‑
zeny do flétnových souborů, které vedu. 
Není to úplně jednoduché. Přeci jen jsou 
jiné, populárnější nástroje, kytary, klavíry, 
bicí, z fléten chtějí děti především na příč‑
né flétny a saxofony, leckdy ani netuší, co 
to pozoun je. Proto moc neotálím, pokud 
vidím alespoň malé předpoklady, už mají 
u pusy barevný trombonek.

Plastové pozouny jsou lehké, barevné, 
tak se děti daří spíš lákat. Ale vždycky je 
to o  spolupráci tří institucí. Učitel, žák 
a rodič. Když všichni tři chtějí, tak to jde. 
Jakmile to někde vázne, tak je to špatně.

Ondřej Šulc,
ZUŠ Ostrov 
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KALENDÁŘ AKCÍ

KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ V OSTROVĚ
DATUM NÁZEV AKCE ČAS A MÍSTO KONÁNÍ POPIS

1. 2. 2020 PLETENÉ POHÁDKY
od 15.00 hod.
Dům kultury Ostrov, 
kinokavárna

čtyři divadelní pohádky pro děti

4. 2. 2020
TANEČNÍ PODVEČER 
PRO SENIORY

17.00 – 20.00 hod.
Dům kultury Ostrov ‑ 
Společenský sál

posezení s tancem, hlavní hostem je 
Milan Drobný

5. 2. 2020
RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ 
PRO DOSPĚLÉ

15.30 – 18.00 hod.
Městská knihovna Ostrov

malování antistresových omalovánek, 
kamenů, tašek atd.

7. 2. 2020 UNITY OM CHANTING 17.00 – 18.00 hod.
Městská knihovna Ostrov

společný zpěv mantry OM

7. 2. 2020 TROJHLAS 19.00 – 20.30 hod.
T‑klub Ostrov

veřejná projekce tří studentských 
loutkových filmů

8. 2. 2020 OSTROVSKÝ MASOPUST od 15.00 hod.
Mírové náměstí Ostrov

masopustní průvod masek městem

10. 2. 2020 DÁMSKÝ KLUB 16.00 – 18.00 hod.
Městská knihovna Ostrov

odpoledne pro dámy

11. 2. 2020 VOLNÝ TANEC 10.30 – 11.30 hod.
Městská knihovna Ostrov

taneční aktivita vhodná pro každého

11. 2. 2020 MŮŽEM I S MUŽEM
od 19.30 hod.
Dům kultury Ostrov ‑ 
Divadelní sál

divadelní představení ‑ vtipná 
autorská féerie čtyř žen a čtyř 
archetypů

12. 2. 2020
KLARINETOVÝ RECITÁL ADAMA 
MALÍKA Z ČECHOMORU

17.00 – 18.30 hod.
Městská knihovna Ostrov

koncert

13. 2. 2020
VÝROBA ZDRAVÉHO PERLIVÉHO 
NÁPOJE

17.00 – 18.30 hod.
Městská knihovna Ostrov

povídání chilského kuchaře Rodriga 
Retamala o lepším způsobu 
stravování

15. 2. 2020 O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE
od 15.00 hod.
Dům kultury Ostrov, 
kinokavárna

loutková pohádka

15. 2. 2020 PLES SPORTOVCŮ
od 20.00 hod.
Dům kultury Ostrov ‑ 
Společenský sál

společenský ples s oceněním 
nejlepších sportovců města

18. 2. 2020 VOLNÝ TANEC 10.30 – 11.30 hod.
Městská knihovna Ostrov

taneční aktivita vhodná pro každého

19. 2. 2020 OD TROSEK NA HRUBOSKALSKO 17.00 – 18.30 hod.
Městská knihovna Ostrov

přednáška pro veřejnost

20. 2. 2020 KARETNÍ PODVEČER 16.00 – 18.00 hod.
Městská knihovna Ostrov

herní odpoledne pro dospělé

21. 2. 2020 MASOPUSTNÍ OLDIES PÁRTY od 21.00 hod.
Dům kultury Ostrov

sobotní oldies párty v kavárně

24. 2. 2020
TŘEZALKA TEČKOVANÁ 
–KRÁLOVNA LUK 
V KRUŠNÝCH HORÁCH

17.00 – 18.30 hod.
Městská knihovna Ostrov

povídání o léčivé síle bylinek

25. 2. 2020 VOLNÝ TANEC 10.30 – 11.30 hod.
Městská knihovna Ostrov

taneční aktivita vhodná pro každého

26. 2. 2020
ZANIKLÁ A ZNOVUOBJEVENÁ 
STARÁ ŘEMESLA

13.00 – 17.00 hod.
Dvorana Zámku Ostrov

ukázky technik starých řemesel

27. 2. 2020
SPACE X – HISTORIE, 
SOUČASNOST I BUDOUCNOST

17.00 – 18.30 hod.
Městská knihovna Ostrov

přednáška odborníka na 
kosmonautiku
Dušana Majera

28. 2. 2020 TANEČNÍ VEČER od 20.00 hod.
T‑ klub Ostrov

taneční večer s kapelou KV Band
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akce vhodná i pro rodiny s dětmi

29. 2. 2020 PIRÁTI Z OSTROVA
od 15.00 hod.
Dům kultury Ostrov, 
kinokavárna

první autorská pohádka Divadelního 
spolku Ochotníci Ostrov 
s opravdovým živým papouškem

1. 1. 2020–
29. 2. 2020

SBÍRKA PORCELÁNU STŘEDNÍ 
UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ ŠKOLY 
KARLOVY VARY

10.00 – 17.00 hod.
Letohrádek Ostrov

stálá expozice Galerie umění 
Karlovy Vary

15. 1. 2020–
16. 2. 2020

SVĚTELNÉ OBJEKTY, LOUTKY A JINÉ 
HARABURDÍ HONZY KINDLA

otevírací doba radnice
Stará radnice Ostrov

výstava loutek Honzy Kindla

20. 2. 2020–
29. 3. 2020 DEJAVUE otevírací doba radnice

Stará radnice Ostrov

výstava sladěných kolekcí šatů, tašek, 
kabelek a šperků včetně samostatné 
tvorby tří autorek výstavy

21. 2. 2020–
23. 2. 2020 CZLAN EXOSPACE 2020 16.00 – 13.00 hod.

Městská knihovna Ostrov
setkání příznivců vesmírných 
simulátorů

VOLNÝ ČAS

POZVÁNKA DO KNIHOVNY
Srdečně vás zveme do knihovny na 

Klarinetový recitál Adama Malíka, kyta‑
risty skupiny Čechomor, který se bude 
konat ve středu 12. 2. 2020 od 17.00 hod. 
Můžete se těšit na skladby známých au‑
torů, jako je  Joseph  Horovitz,  Claude 
Debussy, Darius Milhaud, Johannes Bra‑
hms a další.

Zajímavé bude také povídání chil‑
ského šéfkuchaře Rodriga Retamala 
o  zdravých perlivých nápojích. Nápoje 
budete moci nejen ochutnat, ale nau‑
číte se je i  vyrábět, proniknete tak do 
tajů fermentace. Přirozená fermentace 
nápojů je jedním ze skvělých způsobů, 
jak dostat chutně a rychle mimořádné 
množství prospěšných látek do našeho 

těla. Fermentace prodlužuje trvanlivost, 
zvyšuje stravitelnost a  vylepšuje výži‑
vové hodnoty potravin. Přednáška se 
bude konat 13. 2. 2020 od 17.00 hod.

Tímto však přehled našich akcí rozhod‑
ně nekončí, kompletní seznam naleznete 
v Kalendáři kulturních akcí v Ostrově, kte‑
rý je pravidelnou rubrikou Ostrovského 
měsíčníku, a  samozřejmě na webových 
stránkách knihovny a Facebooku.

Máte‑li zájem o  některou z  našich 
akcí, rezervujte si vstupenku. Při malém 
počtu rezervací se může stát, že bude 
akce zrušena. Rezervaci lze provést te‑
lefonicky, e‑mailem, osobně, ale také 
on‑line na našich webových stránkách, 
přímo u  vybrané akce. Rezervovanou 

vstupenku je nutno do 7 dnů vyzved‑
nout, poté dojde k jejímu zrušení.

Veškeré informace o  akcích a  služ‑
bách knihovny naleznete na www.
mkostrov.cz, www.facebook.com/
knihovnaostrov. Uvítáme jakékoli dota‑
zy a náměty, které nám můžete posílat 
na info@mkostrov.cz. Samozřejmě mů‑
žete také volat, a to na čísla 353 434 300, 
773 546 490.

Jana Múčková,
Městská knihovna Ostrov

JUBILEJNÍ ROČNÍK CENY Ď
Udělování ceny Ď vstupuje již do 20. 

ročníku. V  tomto roce se pořadatelem 
„Městské ceny Ď v Ostrově 2020“ poprvé 
stává Nadace St. Joachim.

Cena Ď je ocenění určené mecenášům, 
dobrodincům a  sponzorům v  oblasti 
kultury, charity, vědy, vzdělávání a  morál‑
ních hodnot v  ČR. Nominovat je mohou 
např.  zájmové spolky, školy, obce a města, 
nemocnice, nadace, dětské domovy, domo‑
vy pro seniory, farní charity a další. Je možné 
nominovat také i jednotlivce, kteří jsou pro 
vás morálním vzorem, dělají něco dobrého 
pro druhé a navenek se zdá, že je to drob‑
nost. Výše peněz není důležitá, ale význam 
pomoci pro toho, kdo byl podpořen.

Bez ohledu na účast a výsledky v měst‑
ských a krajských kolech jsou všechny no‑
minace zařazeny do celostátního finále, 
které se uskuteční v červnu 2020 na nové 
scéně Národního divadla v Praze. Zde má 

nominovaný šanci získat jednu z mnoha 
celostátních cen Ď, dle posouzení celo‑
státního kolegia. Pro účast ve finále není 
nutné absolvovat městské či krajské kolo.

Poprvé byla cena Ď udělena v Národ‑
ním divadle v Praze v roce 2001. Od roku 
2011 jsou pořádána krajská kola a od roku 
2012 bylo pořádáno v Ostrově současně 
s krajským kolem i kolo městské.
Přehled držitelů městských cen Ď
2019 – Milena Smolová
2018 – Aloisie Schubertová
2017 – Jednotka sboru dobrovolných ha‑
sičů Ostrov
2016 – Divadelní spolek při DK Ostrov
2015 – Milan Štěpánek
2014 – Lubomír Bachura
2013 – Rodinné centrum Ostrůvek
2012 – Michal Grossmann

Kromě standardních kategorií má vaše 
nominace šanci získat ocenění ve speciální 

kategorii „cena Ď veřejnosti ČR“, kde se 
hlasuje na facebookovém profilu Cena Ď. 
Čím déle tam bude vaše nominace zveřej‑
něna, tím více podpory může získat.

Definitivní uzávěrka nominací na celo‑
státní finále ceny Ď je 20. 4. 2020.

Pokud si ale přejete, aby Vaše nomina‑
ce prošla městským či krajským předko‑
lem, nominujte co nejdříve. Tato před‑
kola jsou šancí k ocenění také ve vašem 
kraji a městě.

Nominační tabulku a  další podrob‑
nosti naleznete na: www.cena‑d.cz.

Nominace na cenu Ď v  městském kole 
zašlete nejpozději do 25. února 2020 na ad‑
resu info@stjoachim.eu nebo Nadace St. 
Joachim, třída Dukelských hrdinů 339, 362 51 
Jáchymov.

Ing. Josef Železný,
Nadace St. Joachim

http://www.mkostrov.cz
http://www.mkostrov.cz
mailto:info@mkostrov.cz
http://www.cena-d.cz
mailto:info@stjoachim.eu
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VOLNÝ ČAS

DĚTSKÉ CENTRUM ŽABIČKA
Přijďte se k  nám v  tomto zimním 

období ohřát. Děti si zde pohrají a  vy 
si můžete vypít šálek kávy, nebo si dát 
něco dobrého na zub. Žádný nesmyslný 
vstup za to, že si děti hrají, u nás nehle‑
dejte. Vstup je zdarma. A  také se mů‑
žete stále přihlašovat a  využívat u  nás 
kroužky a kurzy Cvičení rodičů s dětmi 
(od 3 měsíců), Příprava na školku (od 
2 let), První taneční krůčky (od 2 let), 
Malý sportovec (od 3 let), Znakování 
s dětmi, Cvičení pro těhotné a mnoho 
dalších…
KURZ PRVNÍ POMOCI DĚTEM

11.  2.  2020 u  nás proběhne kurz 
pro rodiče, prarodiče, učitelky, prostě 

všechny, kteří jsou v kontaktu s dětmi. 
Je dobré být připravený na nečekané 
a dokázat svému či jakémukoliv jinému 
dítěti pomoci. Kurz povede zdravotní 
sestra – porodní asistentka Tereza Lerch 
Davídková a součástí je i praktický ná‑
cvik základních dovedností.

Rezervace předem je nutná, místa 
jsou omezena.
PŘEDPORODNÍ KURZY

Další zážitkové předporodní kur‑
zy s  porodní asistentkou začínají od 
18. 2. 2020. Skládají se ze tří dvouhodi‑
nových lekcí, ve kterých se nastávající 
maminky dozvědí vše o předporodním 
období, porodu, kojení, šestinedělí, 

aromaterapii, naučí se správně dýchat 
a nebudou se porodu bát. Stále se mů‑
žete přihlašovat.
LYŽAŘSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Jarní prázdniny se blíží a  my jsme 
připravili pro děti sportovní lyžařský 
tábor s Žabičkou. Od 24. do 27. 2. 2020 
budou děti dopoledne trávit na svahu 
a  odpoledne u  nás v  centru. Tábor je 
vhodný pro děti od 3 do 10 let, pro ly‑
žaře i úplné začátečníky.
KONTAKTY

Tel.: 775 57 99 57, e‑mail: info@dcza‑
bicka.cz

Barbora Zavadilová,
Dětské centrum Žabička

OSTROV MÁ ÚNIKOVOU HRU
Dům kultury Ostrov ve 

spolupráci s  tvůrci úniko‑
vých her Hra začíná přináší 
první a  jedinou únikovou 
hru v  Ostrově. Zažijte bě‑
hem jedné hodiny neopa‑

kovatelný zážitek z tajuplného Ostrova, 
který pro vás vznikne přímo v  domě 
kultury. Unikátní propojení zábavy, 
kreativity, logického myšlení, zážitku 
a netradičního pojetí prostoru samotné 

hry, který je jedinečný v celé České re‑
publice. Rezervujte si termín na www.
hrazacina.cz.
Příběh k samotné hře:

Při vaší poklidné dovolené v Karibiku 
jste se rozhodli vydat se na plavbu po 
okolí pronajatou lodí. Měl to být po‑
klidný výlet s poznáním krásných okol‑
ních ostrůvků.

Vzali jste si s sebou pouze pár drob‑
ností, protože jste nečekali, že přijdou 

technické potíže s  lodí, které vás zave‑
dou na místo, o kterém jste slyšeli zatím 
jen z vyprávění v hotelovém baru. Loď si 
začala dělat, co chtěla, zatáhla se oblo‑
ha, z ničeho se vytvořila mlha a vy jste 
narazili na pevninu.

Tajuplný Ostrov vás přivítal krásnou 
pláží a prostředím. Vypadá to jako idyl‑
ka, alespoň zatím…

Magdalena Zernerová,
Dům kultury Ostrov

EKOCENTRUM OSTROV
JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
24.–28. 2. 2020 8.00 ‑ 15.00 hod.

Tábor je určen dětem od 6 do 12 let. 
Zajištěn bude oběd, doprava a  pestrý 
program  – Aquacentrum Agricola Já‑
chymov, snowtubing na Božím Daru, 
hraní se zvířátky, soutěže apod.
Cena: 1300 Kč
Přihlášky: online nebo v EC od 5. 2. 2020.

PROHLÍDKY PRO VEŘEJNOST
Po ‑ Pá 13.00 ‑ 17.00 hod., vstup zdarma

Pokud se chystáte navštívit naše zví‑
řátka, uvítáme v těchto dnech i drobný 
příspěvek v podobě suchého pečiva.
PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem návštěvníkům, kteří 
našim 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

Bc. Dagmar Gburová,
MDDM Ostrov

mailto:info@dczabicka.cz
mailto:info@dczabicka.cz
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MDDM OSTROV
JARNÍ PRÁZDNINY
LYŽAŘSKÁ ŠKOLIČKA 
NA BOŽÍM DARU
24.–28. 2. 2020 8.00 ‑ 12.00 hod.
V  době jarních prázdnin zveme děti 
na lyžování pod vedením zkušených 
lyžařských instruktorů. Program je určen 
pro školáky od 8 do 12 let.
V  ceně je teplý pitný režim, svačinky, 
doprava na Boží Dar, permanentky na 
vlek a  pouze středeční snowtubing 
s obědem.
cena: 1 700 Kč
přihlášky: online nebo osobně v MDDM 
od 10. 2. 2020.
TÁBOR NA LEDĚ
24.–28.  2.  2020 8.00 ‑ 16.00 hod. Zimní 
stadion
Jedná se o příměstský tábor na zimním 
stadionu pro děti ve věku 6  – 13 let, 
které mají rády pohyb. Kromě bruslení 
navštívíme i  bazén v  Ostrově a  budeme 
i trochu výtvarně tvořit v keramické dílně.
V ceně jsou zahrnuty vstupy do bazénu, 
doprava, oběd, pitný režim a  svačinky, 
návštěva keramické dílny.
cena: 1 300 Kč
přihlášky: online nebo osobně v MDDM 
od 10. 2. 2020.
LT Manětín
cena: 3 800 Kč, kritéria pro přijetí: věk 
8 až 15 let, přihláška do zájmového 
kroužku odevzdaná v měsících září/říjen 
a dodržení termínů pro úhradu poplatku 
za obě pololetí, trvalé bydliště v Ostrově 
a  spádových oblastech Ostrova, pořadí 
(přihlásit se může kdokoli, přednostně 
však vyřídíme přihlášky dětí, které splňují 
všechna daná kritéria současně)
termíny LT Manětín:
30.  6.–11.  7.  2020; 11.–22.  7.  2020; 
22.  7.–2.  8.  2020; 2.–13.  8.  2020; 
13.–24. 8. 2020
SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 
V MANĚTÍNĚ
cena: 1 900 Kč, kritéria pro přijetí: vybrané 
sportovní kroužky MDDM
termín: 24. 8. 2020–29. 8. 2020

TÁBOR PRO RODIČE S DĚTMI 
V MANĚTÍNĚ
cena: 1 600 Kč dítě, 1 900 Kč dospělý
kritéria pro přijetí: dospělý + dítě od 3 let
termín: 25. 5.–29. 5. 2020; 8.–12. 6. 2020
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: od 1. třídy ‑ 12 let
termíny: 13.–17. 7. 2020; 27.–31. 7. 2020; 
10.–14. 8. 2020; 24.–28. 8. 2020
PŘÍMĚSTSKÉ PŘÍRODOVĚDECKÉ 
TÁBORY
Příměstské přírodovědné tábory
cena: 1 300 Kč, místo konání: Ekocentrum, 
výlety do přírody mimo Ostrov
kritéria pro přijetí: 7 – 12 let
termíny: 7.–10. 7. 2020; 20.–24. 7. 2020; 
3.–7. 8. 2020; 17.–21. 8. 2020
PŘÍMĚSTSKÝ VÝTVARNÝ TÁBOR
cena: 1 040 Kč, místo konání: MDDM 
Ostrov
kritéria pro přijetí: od 1. třídy – 12 let
Děti si vyzkouší základy kresby, malby 
a práci s keramickou hlínou.
termín: 7.–10. 7. 2020
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY NA LEDĚ
cena: 1 300 Kč, místo konání: zimní 
stadion, kritéria pro přijetí: 7 – 12 let
termíny: 3.–7. 8. 2020; 24.–28. 8. 2020
SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 
GYMNASTEK V MDDM
cena: 1 500 Kč, místo konání: MDDM 
Ostrov, kritéria pro přijetí: kroužek 
gymnastiky MDDM
termín: 17.–21. 8. 2002
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO 
AKVABELY A FLORBALISTY
cena: 1 300 Kč, místo konání: 
Ekocentrum, kritéria: kroužek akvabel 
a florbalistů MDDM
termín: 24.–28. 8. 2020
Přihlášky na letní tábory v  Manětíně, 
příměstské sportovní, přírodovědné 
a  výtvarné tábory, tábory na ledě, 

soustředění atletické, gymnastické, 
florbalové nebo pro akvabely spustíme 
v pondělí 3. 2. 2020 v 8.00 hod. online 
nebo v kancelářích MDDM.
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 
– VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK
do 15. 3. 2020
Výtvarná a  rukodělná soutěž pro 
děti v  kategoriích: 4 ‑ 7 let a  8 ‑ 12 
let, jednotlivci nebo kolektiv, který 
tvoří maximálně 5 dětí. Tvořit můžete 
libovolnou technikou, fantazii se 
meze nekladou. Soutěžní práce 
označené jménem, věkem, kontaktem, 
u kolektivu i počtem dětí, odevzdejte 
nejpozději do 13.  3.  2020 v  MDDM 
Ostrov.
Výstavu všech soutěžních prací můžete 
navštívit od 23.  3. do 14.  4.  2020 
v přízemí MDDM.
Slavnostní vyhlášení vítězů v  každé 
kategorii proběhne v  domě dětí 
v  rámci velikonoční výtvarné dílny ve 
čtvrtek 9. 4. 2020 v 10.00 hod.
SPORTOVNÍ AREÁL MDDM
Všechna hřiště uzavřena až do 
21. 3. 2020. Vstup na sportoviště bude 
možný v závislosti na počasí, pouze po 
dohodě s pracovníky z 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 plochy. 
Sledujte náš web nebo FB zimního 
stadionu 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

Bc. Dagmar Gburová,
MDDM Ostrov

ČLENSKÁ SCHŮZE SVAZU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH
Místní organizace Svazu tělesně postižených pořádá v sobotu 7. 3. 2020 od 14.00 hod. členskou schůzi v Domě 

kultury Ostrov ve společenském sále.
Jiří Žemlička,

předseda organizace

http://www.mddmostrov.cz
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VOLNÝ ČAS

SSPPOORRTTOOVVIIŠŠTTĚĚ  VV  ÚÚNNOORRUU

MMĚĚSSTTSSKKÁÁ  SSAAUUNNAA

PPrroovvoozznníí  ddoobbaa

VVssttuuppnnéé::

ZZIIMMNNÍÍ  SSTTAADDIIOONN

VVeeřřeejjnnéé  bbrruusslleenníí

VVssttuuppnnéé::

BBAAZZÉÉNN  ZZŠŠ  MMAASSAARRYYKKOOVVAA

VVeeřřeejjnnéé  ppllaavváánníí

VVssttuuppnnéé::  

AATTLLEETTIICCKKÝÝ  SSTTAADDIIOONN  

PPrroovvoozznníí  ddoobbaa

VVssttuuppnnéé::  

SSPPOORRTTOOVVIIŠŠTTĚĚ  MMDDDDMM  OOSSTTRROOVV

PPrroovvoozznníí  ddoobbaa

SSPPOORRTTPPAARRKK  OOSSTTRROOVV

PPrroovvoozznníí  ddoobbaa

Hlavní 1221, Ostrov
www.icostrov.cz/sauna-ostrov

Út – Pá  16.00-21.00 hod.
So  14.00-18.00 hod.

 120 Kč, 50 % sleva pro děti 
do 15 let, seniory a ZTP

 
Vančurova 1437, Ostrov
www.mddmostrov.cz/zimni-stadion

Út  10.00-11.30 hod.
Ne  16.45-18.15 hod.

 30 Kč / hod., 45 Kč / 1,5 hod., 
10 Kč / doprovod bez bruslí

Masarykova 1289, Ostrov

Út  19.00-20.00 hod.
Pá  17.00-18.00 hod.
       18.00-19.00 hod.
       19.00-20.00 hod.

40 Kč / hod., zdarma děti 
předškolního věku v doprovodu 
dospělé osoby

Masarykova 1289, Ostrov
www.icostrov.cz/atleticky-stadion

Po – Pá  10.00-17.00 hod.
běžecká dráha 20 Kč / hod.

Kompletní ceník na webu IC.

Školní 231, Ostrov
www.mddmostrov.cz/hriste-herny

v závislosti na počasí pouze 
po dohodě s pracovníky MDDM

U Nemocnice 1161, Ostrov
www.sportparkostrov.cz

v závislosti na počasí denně 
8.00-18.30 hod.
Vstup volný

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Kalendář veřejných turistických akcí 

v únoru 2020
• 1. 2. 2020 Slavkovský les: Mariánské 

Lázně ‑ Zimním krajem léčivých vod
• 8. 2. 2020 České středohoří: Švestko‑

vá dráha – Z Lovosic na Lovoš
• 22.  2.  2020 Podkrušnohoří: Kadaň ‑ 

Exkurze do Elektrárny Tušimice

• 29.  2.  2020 Německo: Annaberg‑
‑Buchholz ‑ historické hornické město

Všechny uvedené akce jsou volně 
přístupné i  pro nečleny Klubu českých 
turistů. Ilustrační fotky z činnosti klubu jsou 
k dispozici na www.fjw.rajce.net.

RNDr. František Wohlmuth,
KČT Slovan Karlovy Vary

TÉČKO VE VÍRU TANCE
Poslední únorový pátek opět roz‑

tančíme T‑ klub. Oblíbená multi‑
žánrová kapela KV Band nabídne 

taneční i  poslechové hity, které 
vás rozhodně nenechají chladnými. 
Přijďte se pobavit, zatančit si, nebo 
jen tak posedět a pobýt v pohodové 
společnosti. Vzhledem k  omezené 
kapacitě doporučujeme zakoupit 
vstupenky na místa předem, online 
nebo v infocentrech Domu kultury.

Těšíme se na vás 28.  2.  2020 od 
20.00 hod. v T‑klubu DK Ostrov.

Zuzana Janecká,
Dům kultury Ostrov 

ZÁJMOVÝ SPOLEK DŮCHODCŮ
Vážení čtenáři, dovolte mi seznámit 

vás s  činností Zájmového spolku dů‑
chodců u nás v Ostrově. Současný spo‑
lek navazuje na dlouholetou činnost 
a práci skupiny důchodců, která vznikla 
při závodním výboru ROH závodu Ško‑
da Ostrov v roce 1969. Přes útlum výroby 
v roce 2001 skupina při různých obmě‑
nách názvů a  samozřejmém střídavém 
složení výborů působí dodnes. Současný 
ZSD má přes 300 členů, které vede výbor, 
složený z 12 členů volených každoročně 
na členské schůzi spolku. Výbor násled‑
ně volí předsedu, kterým je nyní pan Petr 
Surňák. O činnosti a akcích spolku se ob‑
čané mohou dozvědět ve vývěsní skříňce 
proti cukrárně na Mírovém náměstí. Bo‑
hužel je to zatím jediné místo pro infor‑
mace, v nejbližší době však připravujeme 
zřízení tzv. webové stránky, kde si bude 
moci každý najít další informace. Čin‑
nost spolku se v minulém roce zaměřila 
na několik oblastí, které obsahovaly jak 
kulturní, tak i zábavné akce.

Po celý rok zajišťujeme pro aktivní plav‑
ce plavenky do Alžbětiných lázní, pro pro‑
tažení nohou jsou velmi oblíbené taneční 
„Besedy“, konané čtyřikrát v roce. Na mu‑
zikantském pódiu se střídají dva subjekty 
a zatím nemáme důvod k nespokojenos‑
ti. Trošku problémy máme se zajištěním 

občerstvení a  obsluhy při těchto akcích, 
vše se však jistě podaří vyřešit ve spolu‑
práci s Domem kultury Ostrov k naší i vaší 
spokojenosti. Z kulturních programů pre‑
ferujeme návštěvu divadelních představe‑
ní v Ostrově, ale i v námi oblíbeném diva‑
dle Most i jinde. Pracovníci těchto divadel 
nám vycházejí maximálně vstříc a my jim 
za to děkujeme. Prozatím nám rozpočet 
nedovoluje navštěvovat pražská divadla, 
která nám slevy pro seniory neposkytují. 
Po celý rok jsme připravovali zájezdy, ze‑
jména ty do Mariánských lázní, Františko‑
vých lázní a do zámku Chyše byly oprav‑
du velmi pěkné. Majiteli zámku, panu 
Lažanskému, jsme poděkovali za odbor‑
ný a vyčerpávající výklad. Rok 2019 jsme 
ukončili tradičním zájezdem na vánoční 
trhy do Annabergu, abychom načerpali 
sváteční atmosféru.

Vážení přátelé, v letošním roce máme 
na programu také řadu akcí, které vás jis‑
tě potěší. Přejeme vám v novém roce jen 
to nejpříjemnější, hodně zdraví a těšíme 
se na setkání s vámi. Na závěr mi dovol‑
te poděkovat Městskému úřadu Ostrov 
i Krajskému úřadu Karlovy Vary za pod‑
poru a  poskytnuté dotace, bez kterých 
by se činnost Spolku značně omezila.

Mgr. Petr Pokorný,
Zájmový spolek důchodců

KV Band 
Foto: Archiv DKO
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POZVÁNKA NA PROJEKCI TŘÍ KRÁTKÝCH FILMŮ, 
VČETNĚ OSCAROVÉ DCERY

Na podzim loňského roku proběh‑
la médii senzační zpráva. Přesně po 
30 letech se na FAMU vrátilo jedno 
z  nejprestižnějších ocenění, známé 
jako Studentský Oscar za nejlepší za‑
hraniční animovaný film, které uděluje 
americká Akademie filmového umění. 
Animované loutkové drama s názvem 
Dcera, které vytvořila studentka Ka‑
tedry animované tvorby FAMU Daria 
Kashcheeva a  které vzniklo v  kopro‑
dukci se společností MAUR film, zví‑
tězilo v celosvětové konkurenci nejlep‑
ších 1615 snímků filmových škol (tuto 
cenu získal v  roce 1989 jako jediný 
v  české historii Jan Svěrák za svůj ab‑
solventský film Ropáci).

Jaké bylo mé překvapení, když jsem 
zjistila, že se jedná o  snímek zařazený 
do pásma TROJHLAS, který je výsled‑
kem spojení tří zajímavých loutko‑
vých studentských prací. Ty vznikaly 
souběžně na třech českých umělec‑
kých školách  – FAMU, UMPRUM 

a Západočeské univerzitě v Plzni. Právě 
práce studenta Západočeské univerzi‑
ty v  Plzni a  mého kamaráda Martina 
Pertlíčka mě přiměla finančně pod‑
pořit projekt TROJHLAS na Hithitu 
(Hithit.cz je portál věnující se v  sou‑
časnosti velmi populárnímu crowd‑
fundingovému financování projektů 
zaměřených především na umělecké 
a  kreativní projekty z  oblasti hudby, 
filmu, literatury nebo designu). Odmě‑
nou za mou finanční podporu mělo 

být soukromé promítání TROJHLASU, 
a  to navíc za účasti jednoho z  auto‑
rů. Takovou odměnu si člověk určitě 
nechce vychutnat sám, a  proto jsem 
se rozhodla pozvat na promítání i  ši‑
rokou veřejnost. Na jednu z  prvních 
nesoutěžních projekcí všech tří filmů 
pásma TROJHLAS v  České republice 
vás srdečně zvu do prostor T‑klubu 
v pátek 7. 2. 2020 od 19.00 hod.

Eliška Failová,
Dům kultury Ostrov 

Semjon Michajlovič Buďonnyj
Foto: Sbírka Josefa Mackeho

Foto: MAUR film

POHLED DO HISTORIE

SEMJON MICHAJLOVIČ BUĎONNYJ
O slavných a známých osobnostech 

v  Ostrově již bylo mnoho napsáno. 
Tedy především o těch, kteří se dostaly 
na stránky dobového tisku, byly zvěč‑
něni v nejrůznějších knihách o našem 
městě, zaznamenali je kronikáři. Poli‑
tici, slavní umělci, vojevůdci, význační 
sportovci i jinak významné osoby jistě 
stojí za připomenutí.

Dnes si tedy připomeňme maršála 
Sovětského svazu Semjona Michajlo‑
viče Buďonnyje (1883 ‑ 1973). Vojáka, 
který se z chudých rolnických poměrů 
dokázal vypracovat až do nejvyššího 
velení sovětské armády. Bojové záslu‑
hy získal nejen v  1. světové válce, ale 
také v následné občanské válce, kdy se 
přidal na stranu tvořící se Rudé armá‑
dy. Pozadu nezůstal ani ve 2. světové 
válce neboli Velké vlastenecké válce. 
Maršálem Sovětského svazu se stal 
v  listopadu  1935, kdy byl jmenován 
velitelem Moskevského vojenského 
okruhu. Buďonnyj vystřídal v  armádě 
řadu velících funkcí, mimo jiné byl od 
ledna  1943 velitelem jezdectva Rudé 
armády. Obdržel četná vyznamenání 
a  také titul Hrdina Sovětského svazu. 

Pro nás je ale jistě zajímavější, že tento 
hrdina po 2. světové válce rád zavítal 
na léčení do Karlových Varů. Tak napří‑
klad v létě 1947 si užíval pobyt v hotelu 
Imperiál, rok nato se ubytoval v hotelu 
Richmond. O pobytu v roce 1956 víme 
ze vzpomínek Jaroslava Seiferta.

A  jak souvisí maršál s  naším Ostro‑
vem? Vždyť o jeho zastavení v Ostrově 
nereferoval rozhlas ani nepsal dobový 
tisk. Jedinou zmínkou je záznam ve 
staniční knize místní stanice Sboru ná‑
rodní bezpečnosti. Dne 24. 7. 1948 byla 
vyslána dvoučlenná hlídka k  rybníku 
Protivný (dnešní Lesní rybník v  lese 
mezi Nejdou a  Mořičovem). Rozkaz 
velitele vrchního strážmistra Františka 
Topinky zněl jasně: „zajistit“ pachatele 
nedovoleného chytání ryb. Na strážmi‑
stry Vojtěcha Ondrůška (velitel hlídky) 
a Josefa Vavřičku čekalo veliké překva‑
pení. Pachatelem nebyl totiž nikdo 
jiný než maršál Semjon Michajlovič 
Buďonnyj. Jak dopadlo šetření pro‑
hřešku, už staniční kniha neuvádí. Ve‑
litel hlídky na setkání s maršálem nikdy 
nezapomněl a o setkání s vojevůdcem 
i po letech vyprávěl. Přestupek vyřešil 

na místě domluvou. Mělo to však svoji 
dohru. Druhý den se strážmistr Ond‑
růšek musel hlásit na velitelství v Kar‑
lových Varech. Nebyl však pokárán, ale 
samotný maršál mu, jak jinak než se 
sklenkou, poděkoval za svědomité pl‑
nění služebních povinností.

Ing. Josef Macke 
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FOTOHÁDANKA NA MĚSÍC ÚNOR
Jak dobře znáte Ostrov? Najdete si 

v  dnešním uspěchané době čas na 
procházku ulicemi našeho města? Vší‑
máte si i drobných detailů, které jsou 
mnohdy malými uměleckými díly? 
Pojďme si vyzkoušet, jak jste pozorní, 
jak dobře znáte naše město. Poznáte 
z pouhého detailu, o jaké místo, dům, 
budovu jde?

Pro začátek zkusíme něco jedno‑
duchého. Dům, který dnes hledáme, 

možná zde stojí už stovky let. Vždyť 
v  jeho fasádě uvízla dělová koule. 
Bochník chleba velikosti této zazděné 
koule stával v  době třicetileté války 
dva guldeny. Na závěr malá nápově‑
da: naproti domu stával dříve mlýn, 
dnes je tu však trávník zelený. Řešení 
se dozvíte v dalším čísle Ostrovského 
měsíčníku.

Ing. Josef Macke

POHLED DO HISTORIE

SPORT

TJ OSTROV- ODDÍL STOLNÍHO TENISU V POLOVINĚ SEZÓNY 2019 - 2020
Oddíl stolního tenisu TJ Ostrov, z. s., 

má v současnosti 24 dospělých členů 
a 6 členů mládeže.

V sezóně 2019 ‑ 2020 má oprávně‑
ní startu na základě minulé sezóny ve 
třech dlouhodobých soutěžích pořá‑
daných ČAST (Česká asociace stolní‑
ho tenisu). Jsou to tyto soutěže mužů: 
divize, krajský přebor 1. třídy a krajský 
přebor 2. třídy. A jak si v polovině sou‑
těže naše družstva stojí?

Družstvo „A“ ve složení: Jiří a  Jan 
Provazníkovi, JUDr.  Martin Čonka, 
Ivan Vysocký a  Michal Oláh jsou na 
1. místě soutěže DIVIZE se ziskem 30 
bodů a s náskokem 3 bodů před dru‑
hým

Družstvo „B“ ve složení: Babor 
Václav, Ing.  Novák Radek, Bc.  Va‑
řečka Pavel, Vyhlídka Daniel a Lan‑
diga Michal jsou na 1. místě soutěže 
KP 1 se ziskem 27 bodů a  s  násko‑
kem 7 bodů před druhým.

Družstvo „C“ ve složení: Landiga 
Michal, Zika Miroslav, Zika Petr, 
Vařejčka Josef, Ing. Dvořák Jindřich 
jsou na 3. místě soutěže KP 2 se zis‑
kem 18 bodů.

Vedle dlouhodobých soutěží se 
naši hráči a  hráčky zúčastnili sed‑
mi bodovacích turnajů Karlovar‑
ského kraje, odkud přivezli čtyři 
zlaté, čtyři stříbrné a dvě bronzové 
medaile. Dalším úspěchem je také 
titul okresní přebornice v mladších 
žákyních Kateřiny Novákové. Mezi 
další úspěchy našeho oddílu lze 
také považovat, že naše členka Ka‑
rolína Vysocká hostuje v  soutěži 1. 
ligy žen a je v základu družstva SKP 
Sever Ústí n/L, které je na 3. místě 
soutěže.

Vedle závodní činnosti náš oddíl 
pořádal z pověření KKSST OP mlá‑
deže a OP dospělých 25. ročník tur‑
naje „Velká cena Ostrova“.

Závěrem lze konstatovat, že první 
polovina sezóny byla velice úspěšná 
a  musíme se zamýšlet, co uděláme, 
pokud postoupíme do 3. ligy. Neboť 
vždy jde o peníze. Na tuto soutěž by‑
chom museli sehnat zhruba 200 000 
Kč, které nejsme schopni z příspěvků 
pokrýt. Pokud by se našel sponzor, 
bylo by vše vyřešeno. A  co se nepo‑
vedlo? Velice mne mrzí, že děti z Os‑
trova, kterým bychom zajistili dobré 
tréninkové podmínky a  přivítali je 
v našem oddílu, jezdí z nějakého dů‑
vodu trénovat do Toužimi.

Náš oddíl trénuje vždy v úterý a v pá‑
tek od 19.00 hod. v tělocvičně ZŠ J. V. 
Myslbeka. Mistrovská utkání se konají 
o sobotách, bližší informace na
https://www.ping‑pong.cz/kraje‑a‑

‑regiony/karlovarsky‑kraj/.

Ivan Vysocký,
předseda oddílu stolního tenisu

Foto: Josef Macke

BADMINTON - ÚSPĚŠNÉ ZAVRŠENÍ ROKU
Badmintonisté TJ Ostrov úspěšně po‑

kračovali v dobrých výkonech a zakončili 
rok 2019 na třech akcích. Prvním byl XI. 
ročník čtyřher, který se konal v Ostrově, 
kde členové oddílu pobrali v  domácím 
prostředí, co se dalo. Druhou byl dne 
14. 12. 2019 turnaj čtyřher v Praze Stře‑
šovicích a  třetí soutěží byl 21.  12.  2019 
tradiční vánoční turnaj ve Vejprtech. Na 
všech turnajích získali místa na stupních 
vítězů, včetně těch nejvyšších.

Během roku hráči startovali celkem na 
17 turnajích. Z toho nejvýznamnější akce 

byly: MČRS, MSS SKP a turnaj v němec‑
kém Norimberku. Bilance – 14× 1. mís‑
to, 15× 2. místo a 11× 3. místo. Za to jim 
patří uznání a poděkování. Nejbližší akcí, 
kterou bude oddíl pořádat, je celostátní 
turnaj dospělých GPC v  rámci Českého 
badmintonového svazu. Termín konání 
je 29. 2. 2020, hala TJ Ostrov, od 9.30 hod.
Výsledky ostrovských hráčů:
XI. ročník ‑ Ostrov ‑ 21 účastníků.
ČM: 1. Šula st./ Šula ml., 2. Hauer/ Žem‑
lička, 3. Tripal st./ Tripal ml., 5. Kazda/
Bělohlávek, 8. Mácha/ Týc

ČŽ: 2. Šulová/ Karbulková. Mix: 1. Šula 
st./ Šulová, 2. Žemlička/ Karbulková
Praha Střešovice ‑ 30 účastníků.
1. Šula/ Šulová
Vejprty ‑ 26 účastníků.
ČM: 1. Šula st./ Mojtek, 2. Hauer/ Žem‑
lička, 7. Mácha/ Bělohlávek;
Mix: 1. Žemlička/ Karbulková;
ČŽ: 2. Karbulková/ Vintrlíková /Ostrov 
‑ Vejprty

Jiří Mácha,
předseda oddílu 
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MĚSTSKÝ ÚTULEK BETY OSTROV V ROCE 2019
V  roce 2019 bylo do útulku přija‑

to 108 psů, domov našlo 109 psů 
a v rámci kastračního programu bylo 
kastrováno 34 psů. Na konci roku 
2019 jsme v útulku Bety přijali tisící‑
ho pejska za sedm let naší správy.

Odchycení psi z  Ostrova a  z  obcí, 
které mají s  městem Ostrov smlou‑
vu o  umístění nalezeného psa, byli 
z velké většiny vráceni majitelům do 
24 hodin díky našemu systému zasí‑
lání SMS zpráv, informacím o naleze‑
ných psech na internetu a spolupráci 
s  Městskou policií Ostrov. Majitel 
ztraceného psa pošle SMS s  údaji 
o  okolnostech ztráty: datum a  čas, 
místo ztráty, detailní popis psa, číslo 
čipu nebo tetování, a pokud se ten‑
to popis shoduje s nalezeným psem, 
je majitel ihned informován. Po‑
kud chce majitel zveřejnit informaci 
o  ztrátě na facebooku, musí připo‑
jit souhlas se zveřejněním osobních 
údajů. Pro psy, u  kterých se majitel 
nenajde, hledáme nové vhodné do‑
movy s  pomocí internetových strá‑
nek, facebooku, vývěsních skříní ve 

městě, zveřejněním v tisku a v televi‑
zi. U adoptovaných psů následně pro‑
bíhají kontroly, zjišťuje se psychický 
i  fyzický stav psů, jejich adaptace na 
nový domov a jejich celková pohoda.

Nad rámec běžného provozu útul‑
ku jsme pro občany zřídili potřebné 
služby, které v Ostrově chyběly. Mož‑
nost umístit dočasně psa do hotelu, 
například v  případě hospitalizace 
majitele, který nemá na tuto dobu 
možnost hlídání psa. Dále příjem psa 
natrvalo od občanů, kteří se ocitnou 
ve vážné životní situaci, nebo z  dů‑
vodu úmrtí majitele psa. Další služ‑
bou občanům je příjem uhynulého 
zvířete. Pokud někomu umře domácí 
mazlíček, ne každý si s nastalou situ‑
ací dokáže poradit. Má ale možnost 
předat jeho ostatky do útulku a  ten 
se o  vše potřebné postará. K  tomu‑
to účelu byl v útulku zřízen kafilerní 
box. Všechny tyto služby občanům 
jsou hrazené, jejich ceník je zveřejně‑
ný na internetové stránce útulku.

V  minulém roce se v  areálu 
útulku realizovala rekonstrukce 

karanténních kotců pro odchycené 
psy, včetně přístupového chodníku 
a kanalizace.

Pro občany, kteří nemohou mít 
psa, ale mají k nim kladný vztah, na‑
bízíme možnost půjčit si psa z útulku 
na venčení. Venčení psů probíhalo 
celý rok a  i  v  tomto roce si můžete 
přijít půjčit pejska a jít s ním na pro‑
cházku i mimo areál útulku. Venčení 
je možné pouze za vhodných klima‑
tických podmínek.

Děkujeme starostovi města 
panu  Janovi Burešovi a  zastupite‑
lům města, veliteli Městské policie 
Ostrov panu Martínkovi a  všem 
strážníkům za příkladnou spoluprá‑
ci, MVDr.  Václavě Molcarové, Kabel 
TV Ostrov, Karlovarskému deníku 
za propagaci útulku, všem dárcům, 
kteří přispěli finančně či hmotně, 
dobrovolníkům, kteří ve svém vol‑
ném čase venčí psy z útulku, a hlavně 
všem, kteří z  útulku adoptovali psa 
a poskytli mu domov.

Marek Šinkovič, Ostrovský Macík, z. s.

INZERCE

Necenzurované příspěvky politiků a občanů :
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JAK DÁL V KONTROLNÍM VÝBORU MĚSTA
Chtěl bych oslovit vážené čtenáře 

se svým vyznáním a zároveň je prosím 
o trpělivost a shovívavost. Je mi 79 let 
a i přes tento věk jsem toho názoru, že 
ještě nepatřím tam, kde se říká: „Su‑
dovi šrot ‑ republice ocel“. Jako člen 
SPD jsem kandidoval na druhém místě 
kandidátky v komunálních volbách do 
zastupitelstva našeho města. Nedostali 
jsme tolik hlasů, abych uspěl, což mne 
nezklamalo, naopak byl jsem rád, že 
naše strana získala alespoň jeden man‑
‑dát. Zastupuji tedy naše barvy jako 
člen kontrolního výboru.

Při prvním zasedání jsem nabyl do‑
jmu, že jak se říká: „Je cosi shnilého 
v  státě dánském“. Jelikož jeden člen 
špatně slyší, několikrát mu další zvedá 
ruku s  dodatkem: „Jsi pro.“ Dle mého 
názoru dosud bylo jednání tohoto vý‑
boru pouze k tomu, aby v den zasedá‑
ní (dejme tomu jednou za dva měsíce) 
zvedli pravice k schválení usnesení jed‑
nání zastupitelstva nebo rady města. 
Toho, kdo se hodlá zabývat podněty 
obyčejných občanů, je třeba (proza‑
tím) jemně upozornit na to, že se zby‑
tečně zabývá věcmi, které nejsou dle 
jejich zvyklostí v  kompetenci výboru. 
Jinými slovy ‑ zařaď se a mlč.

Nevím, jak kdo šel do voleb s  něja‑
kým předsevzetím. Já jsem měl v úmy‑
slu sloužit občanům tohoto města. 
A  nikdy by mne nenapadlo, abych 

prohlásil, že v dalším termínu jednání 
výboru se všichni musí podřídit mně, 
protože v  té době nemám čas. Mám 
dojem, že někteří si dokonce členstvím 
v  komisích přihráli další příplatek za 
funkci a  kvalita práce jde stranou. 
Nestíhám? To nevadí, hlavně že dosta‑
nu zaplaceno. Je to jednou za dva mě‑
síce a  já nemám pro jednání v  zájmu 
občanů tohoto města čas? Co tady 
pohledávám? Jdu si jenom pro zápis 
v  pre‑zenční listině, který mne oprav‑
ňuje „zabrat“ za co nejkratší čas 500 Kč 
z daní občanů tohoto města. Dokonce 
i  z  poznámek některých členů přímo 
čiší: „Nezdržuj, ať už vypadneme.“

V  poslední době dokonce dochází 
k  situacím, že není schválen program 
schůze, protože zástupci koalice zved‑
‑nou ruku proti a v mnoha případech 
se na jednání nedostaví, ať už s omlu‑
vou, nebo bez ní. Takže bez jakéhokoliv 
výsledku odcházíme, aniž by se něco 
projednalo. Stávající situace ve mně 
zanechává dojem, že je třeba všemi 
prostředky zabránit projednání jed‑
notlivých pochybení, která prošla bez 
povšimnutí jednáním zastupitelstva 
nebo rady, včetně pochybení aparátu 
města. Na předposlední jednání se do‑
stavil také starosta města pan Ing. Jan 
Bureš a vytýkal nám, že překračujeme 
svoji pravomoc ‑ dle jeho vyjádření „ne‑
vhodně“ nebo mimo naši kompetenci. 

Panu starostovi jsem oponoval citací 
Zákona o obcích‑ § 119 odst. 3 písm. a) 
a  b). Nakonec nám sdělil, že si tedy 
měla opozice zajistit většinu v  kont‑
rolním výboru, a  dle jeho prohlášení 
máme tedy smůlu.

Měli jsme v plánu projednat banner, 
který byl vyvěšen na vstupu na Staré 
náměstí. Nelíbí se nám na tom více 
věcí. Zásadní otázkou je, proč je nej‑
dříve napsáno uvítání v  německém 
jazyce a  teprve až potom v  češtině. 
Jsme snad opět v  dobách Protektorá‑
tu Čechy a Morava? Námitka, že by se 
český nápis jako první nevešel nahoru, 
je směšná. Při prvním pohledu je to 
přímo naopak.

Nebudu se dál rozepisovat o dalších 
pochybeních, na která jsem přímo po‑
ukázal, třeba špatné značení vyhraze‑
‑ných míst pro invalidy či neodborné 
usazení sloupů na novém dětském 
hřišti u  Tesca, nehledě na nesrovna‑
losti ohledně likvidace svodidel na Já‑
chymovské ulici. Členové koalice, kteří 
blokují práci kontrolního výboru, by 
si měli konečně uvědomit, že správ‑
ná činnost výboru je v  jejich vlastním 
zájmu a v zájmu celého vedení města. 
Pouze bezchybné rozhodování dává 
občanům jistotu, že vedení města je ve 
správných rukách.

Vladimír Kříž senior,
člen kontrolního výboru města

„SVAŘÁK NADĚJE“ – PODĚKOVÁNÍ
„Znám osobně rodinu, která 

bojuje se zásadním zdravotním 
problémem svého člena. Peníze to 
nespraví, ale pomůžou s  přímými 
a vedlejšími náklady na léčbu. Stále 
se drží naděje, že to dobře dopadne.“ 
Po těchto slovech jednoho mého 
známého v  předvánočním období 
jsme se rozhodli obětovat trochu 
svého času a  pomoci. Svařákem 
zadarmo bychom to nevytrhli, 
proto jsme za to vzali z  druhé 
strany. Za pár korun jsme nakoupili 
suroviny, zamluvili si stánek, 
pozitivně se naladili a nasadili cenu 
pěkně vysoko, abychom nebyli 
nekalou konkurencí sympatické 
paní z  „Kafíčka“ (koneckonců 
taková naděje, ta je k  nezaplacení). 
A  nakonec se sešla částka 10 000 
Kč. Děkujeme všem, kteří pomohli 

s organizací, a především těm, kteří 
podpořili koupí „Svařáku naděje“ 
rodinu, která neztrácí naději 
i  v  těžkém období. Vánoce tak 

v  Ostrově byly opět o  malinko více 
svátkem oslavy naděje na pozitivní 
změnu.

Miloslav Liška

: Necenzurované příspěvky politiků a občanů

Výtěžek z akce činí 10 000 Kč. Foto: Miloslav Liška
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INZERCE

VYKMANOV, TAM TO ŽIJE
Přivítali jsme nový rok a s tím starým 

jsme se my, obyvatelé Vykmanova, 
rozloučili několika akcemi. Na konci 
září jsme se vydali autobusem pozná‑
vat krásy jižní Moravy, ochutnat dobré 
víno a pobavit se ve vinných sklepích. 
Za perfektní organizaci a  pestrý pro‑
gram bychom chtěli poděkovat panu 
Michalu Grossmannovi. Míšo, děkuje‑
me!

V  listopadu a  v  prosinci ve Vykma‑
nově proběhly akce, které se již staly 
tradicí. V  pátek 15.  11.  2019 jsme se 
vydali na 9. ročník lampiónového prů‑
vodu se spoustou světýlek, který jsme 
zakončili v restauraci U Václava. V ne‑
děli 22.  12.  2019 se konal každoroční 
předvánoční pochod, tentokrát na 
Popovský kříž (Hvězdu), s  opékáním 
buřtů. Tu pravou vánoční atmosféru 

jsme si navodili v  předvečer Štědré‑
ho dne, kdy jsme se již počtvrté sešli 
u naší vykmanovské kapličky (o niž se 
vzorně stará paní Hana Vlačihovská) 

a  společně jsme si zazpívali vánoční 
koledy. Nyní se už všichni těšíme na 
nové akce v roce 2020.

Spolek občanů a přátel Vykmanova

STROJÍRENSTVÍ
V SOKOLOVĚNA VOJENSKÉ STŘEDNÍ

STUDUJ NOVÝ OBOR

JAK SE PŘIHLÁSÍTE

NAVŠTIVTE NAŠE REKRUTAČNÍ MÍSTA

1.  Navštivte rekrutační místo nejpozději do 7. února 2020.

2.  Absolvujte lékařské vyšetření ve vojenské nemocnici, a to v termínu určeném rekrutérem od listopadu  
do poloviny února. Informace o vyšetření v nemocnici obdržíte na rekrutačních místech.

3.  Po obdržení „Posudku o zdravotní způsobilosti“ ihned informujte rekrutéra o jeho výsledku.

4.  „Přihlášku ke studiu“ spolu s „Posudkem o zdravotní způsobilosti“ se závěrem „zdravotně způsobilý/á“ 
odešlete na adresu školy (VSŠ a VOŠ MO Moravská Třebová, Jevíčská 937/7, 571 01 Moravská Třebová),  
a to nejpozději do 1. března 2020.

Všechny kroky je třeba absolvovat v doprovodu jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce.

REKRUTAČNÍ STŘEDISKO ČECHY
Vítězné náměstí 684, Praha, tel. 973 211 066
e-mail: kariera.praha@army.cz

Rekrutační pracoviště Pardubice
Hůrka 1100, tel. 973 243 256
e-mail: kariera.pardubice@army.cz 

Rekrutační pracoviště České Budějovice
Žižkova 37, tel. 973 321 465
e-mail: kariera.ceskebudejovice@army.cz

Rekrutační pracoviště Hradec Králové
Velké náměstí 33, tel. 973 251 428
e-mail: kariera.hradeckralove@army.cz

Rekrutační pracoviště Plzeň
Štefánikovo nám. 1, tel. 973 340 476
e-mail: kariera.plzen@army.cz

Rekrutační pracoviště Karlovy Vary
Počernická 553/2, tel. 973 349 488
e-mail: kariera.karlovyvary@army.cz

Rekrutační pracoviště Liberec
Na Zápraží 4, tel. 973 262 372
e-mail: kariera.liberec@army.cz

Rekrutační pracoviště Ústí nad Labem
Štefánikova 2, tel. 973 286 250
e-mail: kariera.ustinadlabem@army.cz

Rekrutační pracoviště Olomouc
Dobrovského 6, tel. 973 403 444
e-mail: kariera.olomouc@army.cz

Rekrutační pracoviště Jihlava
Vrchlického 14, tel. 973 454 460
e-mail: kariera.jihlava@army.cz

Rekrutační pracoviště Zlín
Štefánikova 167, tel. 973 458 854
e-mail: kariera.zlin@army.cz

Rekrutační pracoviště Ostrava
Matiční 2, tel. 973 488 111
e-mail: kariera.ostrava@army.cz

REKRUTAČNÍ STŘEDISKO MORAVA
Zahradníkova 7, Brno, tel. 973 442 200
e-mail: kariera.brno@army.cz

PO – ČT  8.00–17.00

PO a ST  8.00–17.00

PÁ  8.00–12.00

ÚT a ČT  8.00–16.00

PÁ 8.00–12.00

kariera.army.czVyber si cestu na

www.isste.cz

Půjčíme Vám
od 5 do 100.000,- Kč

Volejte obchodního zástupce

Mobil: 727 895 461
rpsn od 123,69 %

STĚHOVÁNÍ
ČR + EVROPA

chleRY
DO

L
bře
evně

tel./fax:
mobil:

353 220 554
602 444 940

Spolek je připraven na nové akce v roce 2020. Foto: Archiv spolku

Necenzurované příspěvky politiků a občanů :
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co? 

6.2.
 čtvrtek
17.30 hod.

 

89 min. vstupné: 120 Kč | 

SUPER MAZLÍČCI
režie: Reinhard Klooss | Německo | animovaný

7.2.
 pátek
20.00 hod.

 

 

MALÉ ŽENY

MALÉ ŽENY

režie: Greta Gerwig | USA | drama, romantický
| (*12) 135 min. vstupné:  120 Kč 

režie: Greta Gerwig | USA | drama, romantický
| (*12) 135 min. vstupné:  120 Kč 

8.2.
 sobota
17.30 hod.

8.2.
 sobota
20.00 hod.

13.2.
čtvrtek
17.30 hod.  

MEDVÍDCI BOONIE: CESTA DO PRAVĚKU
režie: Leon Ding | Čína | animovaný

| 88 min. vstupné: 120 Kč

 

MEDVÍDCI BOONIE: CESTA DO PRAVĚKU
režie: Leon Ding | Čína | animovaný

| 88 min. vstupné: 120 Kč

14.2.
 pátek
17.30 hod.

14.2.

21.2.

22.2.

 pátek

 pátek

 sobota

20.00 hod.

17.30 hod.

17.30 hod.

 

FANTASY ISLAND 

VELKÉ PŘÁNÍ

ATTILA

režie: Jeff Wadlow | USA | dobrodružný, fantasy, horor,
mysteriózní | min. | (*15) vstupné: 120 Kč 

režie: Carlos Gutiérrez Medrano  | Mexiko | animovaný, 
rodinný min. | 95 | vstupné: 120 Kč 

režie: Petr Větrovský | Slovensko | dokumentární, sportovní
originální znění | 90 min. | vstupné: 120 Kč 

 

 

 

CHLAP NA STŘÍDAČKU

GENTLEMANI

FANTASY ISLAND 

VELKÉ PŘÁNÍ

ATTILA

režie: Petr Zahrádka | Česko | komedie
min. | (*12) vstupné: 130 Kč 

režie: Guy Ritchie | USA | akční, krimi
113 min. | vstupné: 120 Kč 

režie: Jeff Wadlow | USA | dobrodružný, fantasy, horor,
mysteriózní | min. | (*15) vstupné: 120 Kč 

režie: Carlos Gutiérrez Medrano  | Mexiko | animovaný, 
rodinný min. | 95 | vstupné: 120 Kč 

režie: Petr Větrovský | Slovensko | dokumentární, sportovní
originální znění | 90 min. | vstupné: 120 Kč 

 

MOSLEY
režie: Reinhard Klooss | Nový Zéland, Čína | animovaný
97 | min. vstupné: 120 Kč 

27.2.
 čtvrtek
17.30 hod.

27.2.
 čtvrtek
20.00 hod.

 

JUDY
režie: Rupert Goold | Velká Británie | životopisný,drama, 
romantický | 118 min. | (*12) vstupné: 120 Kč  

 

MOSLEY
režie: Reinhard Klooss | Nový Zéland, Čína | animovaný
97 | min. vstupné: 120 Kč 

28.2.
 pátek
17.30 hod.

6.2.
čtvrtek
20.00 hod.

 

 

109 min.| vstupné: 130 Kč 

MODELÁŘ

MODELÁŘ

režie: Petr Zelenka | Česko | drama, komedie, psychologický

režie: Petr Zelenka | Česko | drama, komedie, psychologický
109 min.| vstupné: 130 Kč 

 

SUPER MAZLÍČCI
režie: Reinhard Klooss | Německo | animovaný

| 89 min. vstupné: 120 Kč 

 

 

29.2.
 čtvrtek
17.30 hod.

 

V SÍTI
režie: Barbora Chalupová, Vít Klusák | Česko | dokumentární

| 88 min. (*15) vstupné: 100 Kč  

15.2.

20.2.

15.2.

20.2.

21.2.

sobota

čtvrtek

sobota

čtvrtek

pátek

20.00 hod.

20.00 hod.

17.30 hod.

17.30 hod.

20.00 hod.

22.2.
 sobota
20.00 hod.

 

GENTLEMANI
režie: Guy Ritchie | USA | akční, krimi
113 min. | vstupné: 120 Kč 

 

 

V SÍTI

JUDY

režie: Barbora Chalupová, Vít Klusák | Česko | dokumentární
| 88 min. (*15) vstupné: 100 Kč  

režie: Rupert Goold | Velká Británie | životopisný,drama, 
romantický | 118 min. | (*12) vstupné: 120 Kč  

28.2.

29.2.

 pátek

 čtvrtek

20.00 hod.

20.00 hod.

13.2.
čtvrtek
20.00 hod.

 

min. | (*12) vstupné: 130 Kč 

CHLAP NA STŘÍDAČKU
režie: Petr Zahrádka | Česko | komedie
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7.2.
 pátek
17.30 hod.

co? 

6.2.
 čtvrtek
17.30 hod.

 

89 min. vstupné: 120 Kč | 

SUPER MAZLÍČCI
režie: Reinhard Klooss | Německo | animovaný

7.2.
 pátek
20.00 hod.

 

 

MALÉ ŽENY

MALÉ ŽENY

režie: Greta Gerwig | USA | drama, romantický
| (*12) 135 min. vstupné:  120 Kč 

režie: Greta Gerwig | USA | drama, romantický
| (*12) 135 min. vstupné:  120 Kč 

8.2.
 sobota
17.30 hod.

8.2.
 sobota
20.00 hod.

13.2.
čtvrtek
17.30 hod.  

MEDVÍDCI BOONIE: CESTA DO PRAVĚKU
režie: Leon Ding | Čína | animovaný

| 88 min. vstupné: 120 Kč

 

MEDVÍDCI BOONIE: CESTA DO PRAVĚKU
režie: Leon Ding | Čína | animovaný

| 88 min. vstupné: 120 Kč

14.2.
 pátek
17.30 hod.

14.2.

21.2.

22.2.

 pátek

 pátek

 sobota

20.00 hod.

17.30 hod.

17.30 hod.

 

FANTASY ISLAND 

VELKÉ PŘÁNÍ

ATTILA

režie: Jeff Wadlow | USA | dobrodružný, fantasy, horor,
mysteriózní | min. | (*15) vstupné: 120 Kč 

režie: Carlos Gutiérrez Medrano  | Mexiko | animovaný, 
rodinný min. | 95 | vstupné: 120 Kč 

režie: Petr Větrovský | Slovensko | dokumentární, sportovní
originální znění | 90 min. | vstupné: 120 Kč 

 

 

 

CHLAP NA STŘÍDAČKU

GENTLEMANI

FANTASY ISLAND 

VELKÉ PŘÁNÍ

ATTILA

režie: Petr Zahrádka | Česko | komedie
min. | (*12) vstupné: 130 Kč 

režie: Guy Ritchie | USA | akční, krimi
113 min. | vstupné: 120 Kč 

režie: Jeff Wadlow | USA | dobrodružný, fantasy, horor,
mysteriózní | min. | (*15) vstupné: 120 Kč 

režie: Carlos Gutiérrez Medrano  | Mexiko | animovaný, 
rodinný min. | 95 | vstupné: 120 Kč 

režie: Petr Větrovský | Slovensko | dokumentární, sportovní
originální znění | 90 min. | vstupné: 120 Kč 

 

MOSLEY
režie: Reinhard Klooss | Nový Zéland, Čína | animovaný
97 | min. vstupné: 120 Kč 

27.2.
 čtvrtek
17.30 hod.

27.2.
 čtvrtek
20.00 hod.

 

JUDY
režie: Rupert Goold | Velká Británie | životopisný,drama, 
romantický | 118 min. | (*12) vstupné: 120 Kč  

 

MOSLEY
režie: Reinhard Klooss | Nový Zéland, Čína | animovaný
97 | min. vstupné: 120 Kč 

28.2.
 pátek
17.30 hod.

6.2.
čtvrtek
20.00 hod.

 

 

109 min.| vstupné: 130 Kč 

MODELÁŘ

MODELÁŘ

režie: Petr Zelenka | Česko | drama, komedie, psychologický

režie: Petr Zelenka | Česko | drama, komedie, psychologický
109 min.| vstupné: 130 Kč 

 

SUPER MAZLÍČCI
režie: Reinhard Klooss | Německo | animovaný

| 89 min. vstupné: 120 Kč 

 

 

29.2.
 čtvrtek
17.30 hod.

 

V SÍTI
režie: Barbora Chalupová, Vít Klusák | Česko | dokumentární

| 88 min. (*15) vstupné: 100 Kč  

15.2.

20.2.

15.2.

20.2.

21.2.

sobota

čtvrtek

sobota

čtvrtek

pátek

20.00 hod.

20.00 hod.

17.30 hod.

17.30 hod.

20.00 hod.

22.2.
 sobota
20.00 hod.

 

GENTLEMANI
režie: Guy Ritchie | USA | akční, krimi
113 min. | vstupné: 120 Kč 

 

 

V SÍTI

JUDY

režie: Barbora Chalupová, Vít Klusák | Česko | dokumentární
| 88 min. (*15) vstupné: 100 Kč  

režie: Rupert Goold | Velká Británie | životopisný,drama, 
romantický | 118 min. | (*12) vstupné: 120 Kč  

28.2.

29.2.

 pátek

 čtvrtek

20.00 hod.

20.00 hod.

13.2.
čtvrtek
20.00 hod.

 

min. | (*12) vstupné: 130 Kč 

CHLAP NA STŘÍDAČKU
režie: Petr Zahrádka | Česko | komedie
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7.2.
 pátek
17.30 hod.
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VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA

TAJENKA KŘÍŽOVKY 
O CENY
Vážení čtenáři, 

správné znění tajenky křížovky z mi‑
nulého čísla je HŘBITOVNÍ KOSTEL SV. 
JAKUBA VĚTŠÍHO. Z úspěšných lušti‑
telů byla vylosována paní Beata Alt‑
manová, která obdrží dvě volné vstu‑
penky na vybrané představení Domu 
kultury Ostrov. 

Tajenku křížovky z tohoto čís‑
la zašlete nejpozději do 5. února na: 
mesicnik@ostrov.cz; případně doručte 
do Infocentra v Domu kultury Ostrov, 
Mírové náměstí 733, v zalepené obál‑
ce, označené „Ostrovský měsíčník“. 
Vždy uveďte celé své jméno a kontakt 
na vás. Ze správných odpovědí opět 
vylosujeme výherce, který získá vstu‑
penky na některou z kulturních akcí 
Domu kultury Ostrov. Jméno výherce 
zveřejníme v Ostrovském měsíčníku. 
Redakce měsíčníku vám děkuje za zá‑
jem o křížovku a přeje příjemné chvíle 
při luštění.

Tvorbu křížovky zajišťuje grafická 
společnost Alfasoft, s. r. o.

„Posvátný okrsek v Ostrově ukrývá 
unikátní památku ‑ nejstarší raně ba‑
rokní centrální stavbu na území Čech 
(viz tajenka). Tuto nenápadnou sa‑
krální stavbu nechal vystavět v letech 
1644‑1663 vévoda Julius Jindřich sasko‑
‑lauenburský jako rodové mauzoleum. 
Pro poslední místo odpočinku členů 
své rodiny tehdy vybral klidné, odlehlé 
místo za zámeckou zahradou. V jejím 
sousedství byl v následujících letech 
jeho manželkou vybudován piaristický 
klášter s proslulým gymnáziem.“

INZERCE



k tanci a poslechu hraje 
MD Company 
& Kateřina Bodláková,
DJ Alien
 
v rámci programu proběhne
ocenění nejlepších 
sportovců města Ostrov
 
moderuje
Luděk Holý
 
Vstupné: 200 Kč
předprodej vstupenek v IC nebo online

15 / 02 / 2020
20.00 hod. 
Dům kultury Ostrov

www.dk-ostrov.cz
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