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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. března 2020.

TERMÍN UZÁVĚRKY
Uzávěrka pro příspěvky a inzerci
do dubnového čísla je 5. března.
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, Jana Lukášová, Josef Macke, Jana 
Múčková, Jaroslav Vyčichlo 

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
Březen je měsícem čtenářů.
Foto: Archiv Městské knihovny Ostrov 

DEN SE STAROSTOU 18. 3. 2020
Vážení občané, přijměte pozvání na 

18.  3.  2020, kdy se uskuteční Den se 
starostou. V  době od 15.00 do 17.00 
mohou občané přijít za starostou 
města Ostrovem Janem Burešem se 
svými podněty, připomínkami a  stíž‑
nostmi. Rezervace termínu není nut‑
ná. Stačí se dostavit k  pracovně sta‑
rosty do budovy městského úřadu, 
Jáchymovská 1.

red

MĚSTO OSTROV PŘIPRAVUJE STUDII 
NA ROZŠÍŘENÍ ZUŠ V OSTROVĚ

Ostrovská základní umělecká ško‑
la se může pochlubit dlouhou řadou 
úspěchů v  nejrůznějších oborech. 
Mezi její absolventy patří řada dnes 
úspěšných umělců, ale také lékaři, 
podnikatelé, učitelé, politici a mno‑
ho těch, kteří na léta strávená právě 
v ostrovské základní umělecké škole 
dodnes vzpomínají. Není pochyb, že 
tato škola přispívá k motivaci a kul‑
tivaci celých generací ostrovských 
dětí, a  proto si zaslouží patřičnou 
pozornost.

Základní umělecká škola Ostrov 
sídlí od nepaměti v objektech, které 
vznikly hned na počátku existence 
nového města a  původně sloužily 
jako ubytovny. Prostory se sice po‑
stupně renovují, ale ani tak současný 
stav nevyhovuje aktuálním potře‑
bám dětí a  pedagogů. Dramatické 

a taneční oddělení působí v jiné čás‑
ti města rovněž v  nevyhovujících 
prostorech. Proto se vedení města 
Ostrova rozhodlo nechat zpracovat 
studii přístavby, která by propojila 
obě budovy školy v Masarykově uli‑
ci a vytvořila potřebné prostory pro 
nyní detašované taneční a  drama‑
tické oddělení. V nových prostorách 
by vznikl i multifunkční sál, o  jehož 
přístavbě se hovořilo již v  minulos‑
ti. Věříme, že kroky, které jsme nyní 
začali podnikat, povedou ke zdárné‑
mu konci a Základní umělecká škola 
Ostrov dostane prostory, jež si plně 
zaslouží, a  budou tak korespondo‑
vat s  pedagogickým uměním, kte‑
ré je vkládáno do jejích dětských 
a náctiletých návštěvníků.

Ing. Marek Poledníček,
místostarosta města Ostrova

PARKOVIŠTĚ V JÁCHYMOVSKÉ ULICI
V  letošním roce se předpokládá 

vybudování 130 nových parkova‑
cích stání v  Jáchymovské ulici, kte‑
rá budou sloužit především oby‑
vatelům přilehlého sídliště. Stavba 
v  prostoru tělesa zrušené železnič‑
ní trati podél Jáchymovské ulice 
řeší parkoviště s  kolmým stáním 
na výjezdu z  města směrem na Já‑
chymov, s přilehlou cyklostezkou se 
smíšeným provozem. Komunikace 
Jáchymovská bude tvořena dvěma 
jízdními pruhy o šířce tři metry. Na 
komunikaci budou navazovat kolmá 
parkovací stání, oddělená bezpeč‑
nostním pruhem o šířce jeden metr. 
Na druhé straně parkoviště povede 

cyklostezka se smíšeným provozem 
chodců. Zahájení stavby je pláno‑
váno letos na jaře a předpokládaná 
doba výstavby činí 5 měsíců. Sou‑
částí stavby budou další stavební 
objekty, jako např. veřejné osvětlení 
nebo dešťová kanalizace. Pravdě‑
podobně na podzim letošního roku 
dojde poté k  doprovodné výsadbě 
zeleně v počtu 22 kusů stromů, 168 
kusů keřů a  274 kusů pokryvných 
růží v celém úseku Jáchymovské uli‑
ce od Hlavní ulice po autobusovou 
zastávku u Tesca.

David Papánek,
odbor městských investic a správy

MěÚ Ostrov

mailto:inzerce@ostrovskymesicnik.cz
http://www.ostrovskymesicnik.cz
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PŘÍSPĚVEK DĚTEM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Z ROZPOČTU MĚSTA
Stejně jako v minulých letech, i le‑

tos poskytne město Ostrov jednorá‑
zový příspěvek dětem se zdravotním 
postižením. Účelem podpory je pří‑
má pomoc znevýhodněným dětem 
a  současně podání pomocné ruky 
rodinám, pěstounům a dalším, kteří 
se jim snaží pomoci v  nelehkém ži‑
votním údělu. V  rozpočtu města je 
pro tyto účely pro rok 2020 vyčleně‑
no celkem 220 000 Kč.

Pro stávající i  nové žadatele při‑
pomínáme, že žádost o jednorázový 
příspěvek se podává vždy na přísluš‑
ný kalendářní rok. Poskytnout ho 
lze dle pravidel dětem ve věku od 1 
roku do 18 let, s  trvalým pobytem 
na území města Ostrov, kterým byl 
Úřadem práce ČR přiznán příspěvek 

na péči. Jednorázový příspěvek je 
vyplácen ve výši 3 000 ‑ 11 000 Kč 
podle stupně závislosti na pomoci 
jiné fyzické osoby. Příspěvek je mož‑
né využít např.  na lázeňskou léčbu 
nehrazenou ze zdravotního pojiš‑
tění, případně na zaplacení poplat‑
ků přímo souvisejících s  lázeňskou 
léčbou, dále na rehabilitační léčbu 
nehrazenou ze zdravotního pojiště‑
ní nebo na doplatek této léčby, na 
zakoupení nebo doplatek při zakou‑
pení zdravotní nebo rehabilitační 
pomůcky či na zakoupení jiných 
pomůcek, které příjemce potřebuje 
k odstranění, zmírnění nebo překo‑
nání následků svého zdravotního 
postižení, dále na úhradu nákladů 
za sociální služby včetně dopravy 

a také na zakoupení speciálních po‑
travin, např. pro bezlepkovou dietu.

Formuláře žádosti o  příspěvek 
a  pravidla jsou volně dostupné na 
stojanech odboru sociálních věcí 
a  zdravotnictví Městského úřadu 
Ostrov, Jáchymovská 1, lze je na‑
jít také na webových stránkách 
města. Termín pro podání žádos‑
tí o  příspěvek na rok 2020 je od 
1.  2.  2020 do 31.  10.  2020. Bližší 
informace k  příspěvku podá Jit‑
ka Capková,  DiS., tel. 354 224 859, 
e‑mail: jcapkova@ostrov.cz, kance‑
lář č. A. 1. 30.

Jitka Capková,
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

MěÚ Ostrov

Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA V MĚSÍCI LEDNU
• ZM schválilo zprávu o činnosti Měst‑

ské policie Ostrov za rok 2019.
• ZM schválilo Obecně závaznou vy‑

hlášku města č.  1/2020, o  místním 
poplatku ze psů.

• RM odsouhlasila poskytnutí finančního 

daru ve výši 6 000 Kč pro první dítě na‑
rozené v roce 2020 s trvalým bydlištěm 
v celém správním území města Ostrov.

• RM schválila účast v  Progra‑
mu prevence kriminality na roky 
2020 ‑ 2021 a  pověřila starostu 

města podáním žádosti.
• RM schválila Zadávací dokumentaci 

pro veřejnou zakázku „Správa a pro‑
voz městského koupaliště Ostrov“.

MěÚ Ostrov

HLEDÁME OSOBNOSTI NA OCENĚNÍ OBČAN MĚSTA OSTROV 
ZA ROK 2019

Stejně jako v minulých letech si vás 
dovolujeme oslovit s výzvou ke spolu‑
práci při hledání významné osobnosti, 
která v  uplynulém roce vykonala mi‑
mořádně významný čin, dosáhla úspě‑
chů v oblasti vědy, kultury, sportu, vy‑
nikla při organizování společenských 
aktivit ve městě, nezištně se angažo‑
vala v sociálních službách – výraznou 
měrou přispěla k rozvoji města Ostro‑
va a  ke zvýšení kvality života našich 
občanů.

Ocenění „Občan města roku“ lze 
udělit také za celoživotní zásluhy 
a  rovněž může být uděleno in me‑
moriam. Znáte‑li někoho, kdo si pod‑
le vás toto ocenění zaslouží, podejte 
prosím písemný návrh nejpozději do 
neděle 15. 3. 2020. Návrh je možné do‑
ručit osobně do podatelny Městského 
úřadu Ostrov nebo poslat e‑mailem 
na adresu: zzelezna@ostrov.cz. Do ná‑
vrhu uveďte jméno, případně i kontakt 
na navrhovanou osobnost a  připojte 

stručné zdůvodnění, proč je z  vašeho 
pohledu právě tato osobnost vhod‑
nou kandidátkou / vhodným kandidá‑
tem na toto čestné ocenění. K návrhu 
připojte své jméno a  kontaktní údaje 
(telefon, e‑mail). Doručené návrhy 

projedná Rada města Ostrova a  ko‑
nečné slovo bude mít Zastupitelstvo 
města Ostrova.

Zuzana Železná,
odbor kanceláře starosty

a vnitřní správy

Zajímavé osobnosti můžete nominovat také in memorian. Ilustrační foto: Archiv MěÚ Ostrov

mailto:jcapkova@ostrov.cz
mailto:zzelezna@ostrov.cz
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Z DENÍKU VELITELE MĚSTSKÉ POLICIE
Bitka bez rozdílu nejen váhové
kategorie
Událost se odehrála na jedné z  ostrov‑
ských ubytoven dne 11.  1.  2020, kdy 
strážníci přijali oznámení o pěstní bitce 
dvou mužů. Překvapení čekalo na stráž‑
níky, když zjistili, že v  ringu proti sobě 
stojí muž a žena. Důvodem byla pravdě‑
podobně opodstatněná žárlivost muže, 
jehož žena dostala záletnické choutky, 
pro které neměl muž pochopení. Vzhle‑
dem ke skutečnosti, že oba aktéři zápasu 
požili nedovolené podpůrné prostředky 
v podobě alkoholu a drog, museli stráž‑
níci zápas přerušit. Navíc museli přivolat 
na místo lékaře kvůli  ošetření jednoho 
z účinkujících.
Čokoládová whisky způsobuje 
výpadky paměti
Zřejmě velmi přepracovaný muž šel 
v odpoledních hodinách dne 12. 1. 2020 
nakupovat do jednoho z místních super‑
marketů. Zřejmě si ten den moc nevy‑
dělal, a tak se rozhodl, že si něco na zub 
opatří tajně bez zaplacení. Ochranka 

však pracovala bezchybně a přivolala na 
pomoc strážníky MP Ostrov. Po příjezdu 
hlídky na místo muž odevzdal strážní‑
kům pět čokolád a moc se omlouval. Na 
dotaz, jestli nemá v kapsách ještě něja‑
kou lahvinku, zlodějíček odpověděl pře‑
kvapeně, že má, ale netuší, kdo mu láhev 
whisky do kapsy strčil. Kouzelná dětinská 
výmluva u strážníků neobstála, a tak byl 
celý případ vyřešen strážníky finanční 
odměnou.
I nemoc může rušit noční klid
14. 1. 2020 řešili strážníci kuriózní oznáme‑
ní, se kterým se dostavil na služebnu MP 
zoufalý muž s prosbou o pomoc. Dle jeho 
slov má souseda, který v noci schválně hla‑
sitě zívá a kašle. Několikrát se pokoušel se 
sousedem o jeho nešvarech mluvit, avšak 
marně, proto se obrátil na hlídku MP. Stráž‑
níci vyjeli prošetřit i toto kuriózní oznáme‑
ní. Překvapením pro ně bylo, že muž má 
kvůli těmto problémům zle i u manželky, 
a tak jako správný „pionýr“ slíbil, že bude 
pro své zdraví něco dělat už kvůli soused‑
ským a hlavně manželským vztahům.

Dvakrát prohraná sázka
Tentokrát se odehrála krádež v obchod‑
ním centru na základě sázky mezi dvěma 
muži. Předmětem sázky měla být krádež 
zboží nejméně v  hodnotě 200 Kč. Bo‑
hužel arogantní mladík nejenže neumí 
krást, ale neumí se ani chovat, a tak mu 
to strážníci na místě spočítali a  vyřešili 
vše dle zákona.
Sebevraždou se problémy neřeší
25. 1. 2020 přijali strážníci oznámení od 
muže, který měl donést kamarádovi do 
restaurace nůž, jímž se chtěl zabít a tím 
vyřešit své zdravotní problémy. Hlídka 
věc nebrala na lehkou váhu a okamžitě 
vyrazila do zmíněné restaurace, kde se 
nacházel muž, který hlídce sdělil, že by 
měl brát léky na depresi, ty však dlouho‑
době nebere. Z tohoto důvodu přivolali 
strážníci na místo záchranáře a  zoufalý 
nešťastník byl následně umístěn v místní 
psychiatrické ambulanci.

Ladislav Martínek,
velitel MP Ostrov

SVOZ NEBEZPEČNÉHO 
ODPADU A ELEKTRO-
SPOTŘEBIČŮ - JARO 
2020

Svoz nebezpečného odpadu a elekt‑
rospotřebičů je součástí jarního úklidu 
a bude proveden dle tohoto časového 
harmonogramu pouze osobním pře‑
dáním u vozidla svozové firmy Marius 
Pedersen, a. s.

23. 5. 2020 (sobota) – zastávky obce:
Kfely (odbočka u paneláku) 8.00 – 8.20
Kfely (zastávka cyklotrasy) 8.25 – 8.45
Hluboký (u trafa) 8.50 – 9.10
Horní Žďár (RD za trafem) 9.15 – 9.35
Horní Žďár (u „Václava“) 9.40 – 10.00
Vykmanov 10.05 – 10.25
Dolní Žďár (u autoopravny) 10.30 – 10.50
Maroltov 11.00 – 11.20
Květnová (obchod) 11.25 – 11.45
Květnová (paneláky) 11.45 – 12. 05.
Moříčov (náměstí) 12.20 – 12.40

Hana Špičková,
odbor městských investic a správy

MěÚ Ostrov

PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ NA BIOODPAD – 
JARO 2020

Letos na jaře budou opět přistavovány 
velkoobjemové kontejnery na bioodpad 
v níže uvedených lokalitách a  víkendech. 
Tyto lokality se osvědčily v čistotě odpa‑
du a  odkládají do VOK pouze biood‑
pad a nic jiného. V ostatních lokalitách 
u  rodinných domků či u zahrádek byly 
VOK plné komunálního odpadu, ačko‑
liv na všech stranách nádob bylo napsá‑
no, co do bioodpadu patří a co nikoliv. 
Proto v  takovýchto místech kontejnery 

na bioodpad umísťovat nebudeme. Pro 
všechny nadále platí, že je možné odvá‑
žet bioodpad do Sběrného dvora v Kruš‑
nohorské ulici č. p. 792 zcela zdarma.

Do VOK pro bioodpad patří tráva, kvě‑
tiny, hlína z květináčů, drobné větvičky, 
dřevní štěpky, piliny, rostlinný bioodpad 
z  domácností. Pokud chcete odevzdat 
i větší větve či kmeny stromků, je nutné 
je pokrátit na max. délku 50 cm.

Stanoviště VOK datum

zahrádky v Klášterní ulici ‑ 2 ks 27.–29. 3. 10.–12. 4. 24.–26. 4. 8.–10. 5. 22.–24. 5.

zahrádky v ulici U Nemocnice ‑ 2 ks 27.–29. 3. 10.–12. 4. 24.–26. 4. 8.–10. 5. 22.–24. 5.

zahrádky pod Lidlem 3.–5. 4. 17.–19. 4. 1.–3. 5. 15.–17. 5. 29.–31. 5.

RD v ulici Lesní a okolí 27.–29. 3. 10.–12. 4. 24.–26. 4. 8.–10. 5. 22.–24. 5.

zahrádky za VaKem 27.–29. 3. 10.–12. 4. 24.–26. 4. 8.–10. 5. 22.–24. 5.

RD Horní Žďár u č. p. 91 3.–5. 4. 17.–19. 4. 1.–3. 5. 15.–17. 5. 29.–31. 5.

RD Horní Žďár u zrcadla 3.–5. 4. 17.–19. 4. 1.–3. 5. 15.–17. 5. 29.–31. 5.

zahrádky Smetanova ulice 3.–5. 4. 17.–19. 4. 1.–3. 5. 15.–17. 5. 29.–31. 5.

zahrádky za Tescem
(cyklostezka Květnová)  za plotem 3.–5. 4. 17.–19. 4. 1.–3. 5. 15.–17. 5. 29.–31. 5.

Děkujeme, že třídíte a  ukládáte bioodpad tam, kam patří, a  nezakládáte 
tzv. černé bioskládky.

Bc. Petra Niederhafnerová,
odbor městských investic a správy MěÚ Ostrov
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JARNÍ BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ 2020
středa 01.04.2020 Kollárova

čtvrtek 02.04.2020 Severní

pátek 03.04.2020 Masarykova (Hlavní ‑ Severní)

úterý 07.04.2020 Májová (Kollárova ‑ Luční)

středa 08.04.2020 Májová (Luční ‑ Borecká)

čtvrtek 09.04.2020 Hlavní (Jáchymovská – Luční), za policií

úterý 14.04.2020 Hlavní (Luční ‑ penzion), penzion

středa 15.04.2020 Štúrova, Palackého

čtvrtek 16.04.2020 kulatá drogerie, za poštou

pátek 17.04.2020 Jungmannova

úterý 21.04.2020 Šafaříkova

středa 22.04.2020 Družební (Krušnohorská ‑ Lidická), Zahradní

čtvrtek 23.04.2020 Družební (Lidická ‑ Hlavní třída)

pátek 24.04.2020 Lidická (Jáchymovská ‑ Masarykova)

úterý 28.04.2020 Masarykova (Lidická – Krušnohorská), Seifertova

středa 29.04.2020 Lidická (od Klínovecké)

čtvrtek 30.04.2020 Lidická horní, Lidická (Klínovecká – Masarykova)

úterý 05.05.2020 Krušnohorská

středa 06.05.2020 Halasova, Lipová

čtvrtek 07.05.2020 Dukelských hrdinů, Máchova, Nádražní
(Dukelských hrdinů ‑ Jáchymovská)

úterý 12.05.2020 Odborů

středa 13.05.2020 Studentská, za Krušnohorem

čtvrtek 14.05.2020 Karlovarská, Čapkova

pátek 15.05.2020 Nejedlého, Krátká

úterý 19.05.2020 Nádražní (Dukelských hrdinů – vlakové nádraží), Hornická

středa 20.05.2020 Klínovecká, horní Klínovecká 

čtvrtek 21.05.2020 Jáchymovská 

pátek 22.05.2020 Hroznětínská, Bezručova, Sukova, Smetanova

úterý 26.05.2020 Staré náměstí, Šlikova, Jiráskova

středa 27.05.2020 Dlouhá, Žižkova, Malé náměstí

čtvrtek 28.05.2020 Klášterní, Školní, Staroměstská, areál kláštera

pátek 29.05.2020 U Koupaliště, parkoviště u koupaliště

úterý 02.06.2020 Klicperova

středa 03.06.2020 Komenského, Myslbekova (Komenského ‑ Mánesova)

čtvrtek 04.06.2020 Mánesova, Myslbekova (Mánesova ‑ S. K. Neumanna)

pátek 05.06.2020 S. K. Neumanna, U Atlantisu

úterý 09.06.2020 Vančurova + zimní stadion, Myslbekova
(S. K. Neumanna ‑ Vančurova)

středa 10.06.2020 Mírové náměstí ‑ sever (parkoviště), Tylova

čtvrtek 11.06.2020 Mírové náměstí ‑ jih (parkoviště), Brigádnická

pátek 12.06.2020 U Nemocnice

úterý 16.06.2020 Lesní ulice, Pod Křížkem

středa 17.06.2020 Borecká

čtvrtek 18.06.2020 Horská

pátek 19.06.2020 Luční  ‑ vnitroblok bazének ‑ za stometrákem

úterý 23.06.2020 Dvořákova, Alšova, Na Kopci

středa 24.06.2020 Sládkova, Na Příkopě, Nad Nádražím

čtvrtek 25.06.2020 Dolní Ždár, Horní Žďár

pátek 26.06.2020 Hluboký, Vykmanov

pondělí 29.06.2020 Kfely, Moříčov

úterý 30.06.2020 Květnová, Maroltov

OSTROVSKÝ MACÍK 
V ROCE 2019

Záchranná stanice volně žijících ži‑
vočichů se stala členem národní sítě 
záchranných stanic ČSOP. Převzala 
tedy na sebe odpovědnost za péči 
o  poraněné nebo jinak handicapo‑
vané živočichy v  rámci celého ORP 
Ostrov. V  roce 2019 naše záchranná 
stanice přijala 177 volně žijících živo‑
čichů. Odchytovou službu volně žijí‑
cích živočichů můžete volat na číslo 
776 669 084.
Příjem ostatních zvířat
Náš spolek je jediným v  našem kraji, 
který je registrovaným a  veterinár‑
ní správou schváleným útulkem pro 
hospodářská zvířata a zájmová zvířa‑
ta, jako jsou např.  hlodavci, exotické 
ptactvo nebo plazi. V roce 2019 jsme 
přijali 124 zájmových a  hospodář‑
ských zvířat.

V  rámci kastračního programu ko‑
ček nebo pomoci akutně nemocným 
kočičkám jsme přijali 48 zvířat.

Naučná stezka o  koních fungovala 
po celý rok bez omezení a  i  v  tomto 
roce můžete naše svěřence navští‑
vit. Uvidíte zde 20 koní, 3 kravičky 
nebo ovečky a kozy. Prosíme zároveň 
všechny návštěvníky, aby respektovali 
zákaz krmení. Kvůli neukázněným ná‑
vštěvníkům nám bohužel již několik 
našich svěřenců zemřelo.

Děkujeme všem našim přátelům 
a  partnerům za podporu, zejména 
městu Ostrov, jeho vedení a Městské 
policii Ostrov za spolupráci.

Hana Šimková,
Ostrovský Macík, z. s.

V Ostrovském Macíku nalezli domov i tito tři ježci. 
Foto: Ostrovský Macík, z. s.
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SOUTĚŽ PRO UŽIVATELE MOBILNÍ APLIKACE ČESKÁ OBEC
Mobilní weby a aplikace jsou aktuál‑

ním trendem dnešní nejen marketin‑
gové komunikace. Vychází to z toho, že 
převážná většina lidí dnes získává infor‑
mace především z mobilního telefonu.

Na tento trend zareagovalo i  město 
Ostrov a  začali jsme používat mobilní 
aplikaci Česká obec. Aplikaci lze stáh‑
nout jak pro platformu Android, tak 
i iOs.

Vznikl tak další komunikační kanál, 
kterým můžeme cíleně rozesílat aktuál‑
ní a zajímavé informace. Za rok provozu 
se ke službě registrovalo 700 uživatelů, 
což není málo, ale rádi bychom službu 
představili širší skupině obyvatel. Nabí‑
zí se otázka, zda se o této možnosti již 
všichni dozvěděli, či služba odpovídá 
představám, potřebám a  možnostem 
respondentů. V  tomto roce bychom 
rádi aktivity v  mobilní aplikaci Česká 

obec více oživili a  k  tomu potřebuje‑
me zpětnou vazbu těch, kteří aplikaci 
vyzkoušeli, ale dnes ji již nepoužívají 
nebo ji odinstalovali. Zároveň bychom 
rádi motivovali všechny ty, kteří aplika‑
ci používají nebo si ji nově nainstalují. 
Proto vyhlašujeme soutěž pro uživatele 
mobilní aplikace Česká obec. V průbě‑
hu března rozešleme prostřednictvím 
této aplikace 3 soutěžní otázky. Správné 
odpovědi zařadíme do slosování o hod‑
notné ceny a  nové propagační před‑
měty města Ostrova. Těšíme se na vaše 
reakce a další uživatele.

Ing. Marek Poledníček,
místostarosta města Ostrova

Připomínáme chovatelům psů čl. 2  
bod 5 OZV č. 3/2015, kterou se sta‑
novují pravidla pro pohyb a chov psů 
ve městě Ostrov, dle kterého v  pří‑
padě znečištění ulice nebo jiného 
veřejného prostranství výkaly zvířete 
odstraní neprodleně toto znečištění 
osoba, která má zvíře v dané chvíli ve 
své péči. Porušení povinností bude 

posuzováno jako přestupek, za který 
může být uložena pokuta dle záko‑
na č.  251/2016 Sb. o  některých pře‑
stupcích v platném znění, až do výše 
100 000 Kč.

Bc. Matylda Šimková,
asistentka komise pro životní 

prostředí
MěÚ Ostrov

PSÍ EXKREMENTY VE MĚSTĚ
Na území města opakovaně řešíme pro‑

blém se psími exkrementy, kterých se po zimě 
objevilo nespočetně. Mnozí se domnívají, že 
když platí poplatek za pejska, tak již po něm 
nemusí nic uklízet, město se postará.

Poplatek za psa ve městě Ostrov je vybírán 
na základě zákona 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, a to pod horní hranicí stanovené 
sazby poplatku. Z  takto vybraných peněz 
se hradí nejen nákup sáčků na exkrementy, 
kterých se v loňském roce pořídilo a rozmís‑
tilo po městě 287 000 ks za cca 70 000 Kč, ale 

i opravy košů, do kterých se použité sáčky 
odhazují, samozřejmě úklid znečištěných 
ploch a také třeba útulek pro psy, kde mů‑
žete najít svého miláčka, pokud se Vám za‑
běhne. A pokud se v loňském roce vybralo 
na poplatcích za psa cca 398 846 Kč, každý si 
jistě spočítá, že tato částka ani v minimálním 
nepokryje všechny výše uvedené činnosti.

Povinnost majitelů uklízet po svých psech 
je zahrnuta rovněž v  městské vyhlášce 
č. 3/2015, kterou se stanovují pravidla pro 
pohyb a chov psů na území města Ostrov. 

Vyhláška navíc jasně stanovuje, kde mohou 
majitelé pouštět své psí miláčky z vodítka. 
Volný pohyb psů je povolen pouze v lokali‑
tě „Kopec“ na dvou místech. Jinak všude ve 
městě je povinnost mít psa na vodítku, tedy 
i v zámeckém parku. Provozní řád parku na‑
víc nepovoluje venčení psů.

Je to prostě v lidech.

Šárka Vaňková, DiS.,
odbor městských investic a správy

MěÚ Ostrov

CÍRKEVNÍ MUZEUM V OSTROVĚ OTEVÍRÁ PRVNÍ JARNÍ DEN
Od celkové rekonstrukce klášterního 

areálu uteklo dlouhých 13 let a  před 
necelým rokem zde byla otevřena 
expozice Církevní umění západního 
Krušnohoří, s  doprovodnou výstavou 
Zničené kostely na Karlovarsku.

Za tu dobu klášterem prošlo více 
jak 100 000 návštěvníků. Mnohé zá‑
pisy v  pamětní knize svědčí o  mimo‑
řádnosti tohoto místa. Návštěvníci se 
nejčastěji sklání nad uměním řemeslní‑
ků, kteří zcela zničený kostel uvedli do 
současného stavu. Druhou nejsilnější 

emocí je zloba a  lítost nad komunis‑
tickým režimem, který dopustil zkázu 
této barokní památky. Každý kostel 
i  kaplička mají svého patrona, světce, 
kterému jsou zasvěceny. Klášterní kos‑
tel nese označení Zvěstování Panny 
Marie. Tento svátek se odedávna slaví 
25.  března, což je devět měsíců před 
svátkem Narození Páně 25. prosince ‑ 
Vánoci. Zvěstováním se totiž rozumí 
den, kdy anděl oznámil Panně Ma‑
rii, že je těhotná a že se jí narodí Boží 
syn Ježíš. Z pohledu křesťanské části 

civilizace se jedná o rozhodující oka‑
mžik lidských dějin, kdy Bůh vstoupil 
do lidských osudů. 

Pro tuto příležitost jsme pro vás při‑
pravili  na středu 24. 3. 2020 krátkou 
vigilii a požehnání.

Srdečně vás také zveme na první 
letošní koncert v klášterním kostele, 
kterým bude dne 21. 3. 2020 od 16.00 
Anděl houslí. Podrobnosti viz str. 18.

Ing. Marek Poledníček,
místostarosta města Ostrova

Ilustrační foto: MěÚ Ostrov
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UDÁLOSTI VE SVĚTLO KADAŇ, Z. S.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

(NZDM) v Ostrově šest let poskytuje služ‑
by pro děti, mládež a mladé dospělé od 6 
do 26 let ‑ pomoc při řešení obtížných si‑
tuací, volnočasové a vzdělávací aktivity, pří‑
prava do školy, poradenství, terénní práce 
a další.

Na začátku roku 2019 proběhl den ote‑
vřených dveří, kde se představily služby po‑
skytované na území města Světlem Kadaň, 
z. s. V září se NZDM zapojilo do Týdne níz‑
koprahů České asociace streetwork. Obě 
akce byly určené veřejnosti k  seznámení 
s činností zařízení.

V průběhu roku se v klubu uskutečňova‑
ly programy zaměřené na environmentální 

výchovu (Ukliďme Česko), šikanu, bezpeč‑
né chování, rizika internetu (Internetem 
bezpečně ‑ pan Kohout), vztahy rodinné 
i partnerské, problematiku SPOD (debata 
s kurátory města), sexualitu a jiné.

Dále byly realizovány preventivní besedy 
ve spolupráci s PČR a MP Ostrov, vztažené 
k aktuálním problémům – útěky z domo‑
va, alkohol u  nezletilých, návykové látky, 
chování v ohrožení, agrese mezi mladými 
lidmi, vztahy k autoritám. Velký dík patří 
pravidelným hostům NZDM ‑ paní Kasslo‑
vé z PČR, Pöhlmannové z MP Ostrov a Evě 
Hechtové.

Navštívili jsme výstavy v městské knihov‑
ně, podnikali výlety, odpočívali u filmových 
odpolední a rozšířili si obzory tematickými 
měsíci. Máme za sebou cyklus her na vy‑
zkoušení povolání a Klubové rady s klienty.

V  létě proběhl příměstský tábor „Bez‑
pečně ve svém městě“, během nějž se děti 
naučily, jak zvládat rizikové situace.

Na podzim jsme navázali spolupráci 

s projektem „Získej praxi v aglomeraci KV“, 
navazujícím na náš program Lepší uplatně‑
ní. Nabízí uživatelům pracovní poradenství 
a posiluje jejich motivaci k získání zaměst‑
nání.

V zimě se konala Mikulášská besídka – 
zde srdečně děkujeme Pizzerii Mamma 
Mia za štědrý dar pro klienty. Rok jsme 
zakončili pečením cukroví a nadělováním 
dárků z „Krabice od bot“.

Děkujeme i pracovnicím Orgánu sociál‑
něprávní ochrany dětí, koordinátorce ko‑
munitního plánování a všem, kteří nejsou 
jmenovaní, s  jejich pomocí šlo vše lépe 
a snadněji.

Službu financuje Karlovarský kraj, město 
Ostrov a zdroje organizace.

S naší činností se veřejnost může sezná‑
mit na dni otevřených dveří (datum upřes‑
níme na webu Světlo Kadaň, z. s., a FB strán‑
kách Nízkoprahový klub Ostrov).

Lenka Kubínová,
Světlo Kadaň, z. s.

OSTROVŠTÍ DOBRODINCI OBDRŽÍ CENU Ď
Ostrovští dobrodinci, mecenáši 

a významní sponzoři, ti všichni se do‑
čkají ocenění své bohulibé činnosti. 
Právě jim je totiž určena „Městská 
cena Ď 2020“, již letos pořádá Nada‑
ce/Stiftung St. Joachim ve spolupráci 
s Římskokatolickou farností Ostrov.

Slavnostní udílení cen, na něž by‑
chom čtenáře Ostrovského měsíční‑
ku rádi pozvali, proběhne 7. 3. 2020, 
a  to od 16.00 v  kostele sv.  Michae‑
la Archanděla v  Ostrově na Starém 
městě. Všichni předem nominovaní 
zde obdrží drobné poděkování za 
svoji činnost. Vítězi, jehož dle  do‑
šlých návrhů vybere pětičlenné kole‑
gium, bude následně z  rukou Mons. 
Františka Radkovského, emeritního 
biskupa plzeňského, předána Měst‑
ská cena Ď 2020. Moderování akce se 
ujme zakladatel celého projektu Ri‑
chard Langer, o dokreslení slavnostní 
atmosféry se postará známý vokální 
sbor Orbis Pictus.

Připomeňme, že Cena Ď je oceně‑
ní určené mecenášům, dobrodincům 
a sponzorům v oblasti kultury, chari‑
ty, vědy, vzdělání a morálních hodnot 
v  České republice. Tedy skupinám či 
jednotlivcům, kteří slouží jako mo‑
rální vzory a dělají něco dobrého pro 
druhé. Nezáleží přitom na tom, zdali 

se jedná o velké věci, či zdánlivé drob‑
nosti. Důležitý je dobrý úmysl a  srd‑
ce na správném místě. První udílení 
tohoto ocenění proběhlo roku 2001 
v Národním divadle v Praze, přičemž 
městská kola v  Ostrově se konají od 
roku 2012.

Závěrem zbývá připomenout, 
že Cena Ď je poprvé vyhlašována 
i v sousedním Jáchymově. Slavnost‑
ní předávání zde proběhne o  den 
později, tedy v  neděli 8.  3.  2020, 

od  16.00 v  prostorách Královské 
mincovny. Budeme potěšeni, když 
přijdete podpořit i tamní dobrodin‑
ce a  mecenáše. Svojí činností si to 
jistě zaslouží.

Více informací naleznete na webo‑
vých stránkách www.cena‑d.cz či 
www.stjoachim.eu, popřípadě na Face‑
booku Cena Ď a @nadaceStJoachim.

Ing. Josef Železný,
Nadace/Stiftung St. Joachim

O hudební doprovod slavnostního udílení Ceny Ď v Ostrově se postará pěvecký sbor Orbis Pictus. 
Foto: Mgr. Jan Železný
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PROJEKT MAP II V REALIZACI
V  průběhu minulého pololetí 

byla v  projektu Místního akčního 
plánování (MAP II) rozvoje vzdě‑
lávání v  území ORP Ostrov mimo 
jiné aktivity aktualizována část do‑
kumentu MAP.

Tento dokument, ač se to nezdá 
a  mnozí mu důležitost nepřipisu‑
jí, je v  případě podávání projek‑
tových žádostí o  dotace např.  do 
IROP pro zřizovatele, ZŠ, MŠ a ZUŠ 
základem. Pokud jsou totiž potře‑
by jednotlivých škol zařazeny do 
Strategického rámce, který je sou‑
částí dokumentu MAP II, a  ty jsou 
dále aktualizovány na webu Územ‑
ní dimenze Ministerstva pro místní 

rozvoj, je možné na ně čerpat do‑
tace.

Proto je důležité, aby zřizovatelé 
a  ředitelé škol byli v  souladu, aby 
probíhala vzájemná komunikace 
a  pracovalo se na budoucích plá‑
nech. A nejen mezi nimi, ale i s pra‑
covníky MAS, kteří tyto potřeby 
mají za úkol zaznamenávat a  shro‑
mažďovat.

Tímto děkujeme ředitelům zapo‑
jených škol v ORP Ostrov za poho‑
dovou spolupráci. Dík také patří 
zaměstnankyním MěÚ Ostrov z  fi‑
nančního odboru, které přispěly 
aktuálními i  staršími daty k  aktua‑
lizaci dokumentu.

Ani aktivity implementace nezů‑
stávají v  pozadí. Byla dokoupena 
ještě jedna 3D tiskárna pro ZŠ a MŠ 
Myslbekova Ostrov, na které bude 
zahájena činnost kroužku pro 3D 
tisk. Bylo zakoupeno dle výběru ZŠ 
pět titulů knih po jedenácti kusech 
na podporu čtenářské gramotnosti. 
K  jednotlivým titulům bude zpra‑
cována metodika práce s  knihou 
včetně otázek a úkolů pro žáky, kte‑
ré mají prověřit, zda žáci knihu četli 
a jak pochopili její obsah. Proběhla 
beseda se spisovatelkou Mgr.  Zu‑
zanou Pospíšilovou, kterou zorga‑
nizovala Městská knihovna Ostrov. 
ZUŠ se připravuje na divadelní 
a  taneční vystoupení pro základní 
školy, na 1. ZŠ probíhá kroužek 3D 
tisku, ZŠ Májová Ostrov pracuje na 
turistickém průvodci v ORP Ostrov, 
MŠ Palackého připravila pro své 
děti a  jejich rodiče a  také pro uči‑
tele jiných MŠ zajímavá odpoledne 
a  k  příležitosti svátku sv.  Lucie se 
sešly školní parlamenty z  Jáchymo‑
va a Ostrova, aby společně strávily 
předvánoční čas.

V  nadcházejícím období nás če‑
kají další aktualizace dokumentu, 
další činnost pracovních týmů jed‑
notlivých aktivit, setkání pracov‑
ních skupin, připravujeme vzdělá‑
vací semináře a věříme, že vše bude 
probíhat ke vzájemné spokojenosti 
zúčastněných škol.

Simona Aiznerová 
a Bc. Lenka Vaňková,

manažerky IMAP
Děti si užily besedu se spisovatelkou Mgr. Zuzanou Pospíšilovou, kterou zorganizovala Městská knihovna Ostrov. 

Foto: Archiv manažerek MAP

TYFLOCENTRUM OCENILO DOBROVOLNÍKY
Ostrovské středisko obecně pro‑

spěšné společnosti TyfloCentrum 
ocenilo dobrovolníky, studenty 2. 
ročníku oboru Veřejnosprávní čin‑
nost, za jejich pomoc při celonárod‑
ní sbírce Bílá pastelka, jejíž výtěžek 
putuje na podporu speciálních pro‑
jektů a služeb pro zrakově postižené.

Všem zúčastněným dobrovolní‑
kům „pastelkářům“ děkujeme za 
vybranou finanční částku v  Ostrově 
ve výši 14 000 Kč. Poděkování patří 

i  třídní učitelce Daně Čekanové za 
motivaci a pomoc při organizaci pří‑
pravy sbírky v Ostrově.

Děkujeme i  vám, kteří jste si za‑
koupili symbolickou Bílou pastelku 
a  přispěli tak finanční částkou na 
podporu našich služeb a  aktivit pro 
zrakově handicapované občany na‑
šeho města.

Pavlína Lišková,
TyfloCentrum Karlovy Vary, o. p. s. Foto: TyfloCentrum Karlovy Vary, o. p. s
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PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OSTROVĚ
V  době letních prázdnin bude pro 

děti z  ostrovských mateřských škol, 
pro které rodiče nemohou zajistit péči 
po celou dobu uzavření mateřské ško‑
ly, ve které mají dítě zapsané, zajištěn 
provoz takto:

Mateřská škola Ostrov, Masary‑
kova 1195, příspěvková organizace, 
bude zajišťovat provoz po celou dobu 
prázdnin, ale pouze pro své děti, mimo 
27. 8. a 31. 8. 2020 (sanitární dny).

Mateřská škola Ostrov, Krušno‑
horská 766, příspěvková organizace, 
bude otevřena od 1. 7. do 24. 7. 2020 

pro své vlastní děti a  děti  Mateřské 
školy Ostrov, Halasova 765, příspěvko‑
vé organizace.

Mateřská škola Ostrov, Halasova 
765, příspěvková organizace, otevřena 
od 27. 7. do 21. 8. 2020 pro své vlastní 
děti a děti Mateřské školy Ostrov, Kruš‑
nohorská 766, příspěvkové organizace.

Základní škola a  Mateřská škola 
Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková 
organizace, bude otevřena od 27. 7. do 
21. 8. 2020 pro své děti a děti Mateřské 
školy Palackého 1045, příspěvkové or‑
ganizace.

Mateřská škola Ostrov, Palackého 
1045, příspěvková organizace, bude 
otevřena od 1. 7. do 24. 7. 2020 pro 
své vlastní děti včetně dětí ze Zá‑
kladní a  Mateřské školy Myslbeko‑
va 996, příspěvkové organizace.

Bližší informace rodiče získají 
u  ředitelky/ředitele své mateřské 
školy.

Gabriela Amstibovská,
odbor finanční a školství

MěÚ Ostrov

PŘIPRAVUJEME LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 
MAS Krušné hory, o. p. s., v letoš‑

ním roce připravuje příměstské tábory 
v době letních prázdnin, které se usku‑
teční v  Ostrově a v  jeho blízkém okolí. 
Příměstský tábor je určen pro děti od 5 
do 14 let, které se o prázdninách nechtějí 
nudit. Partnery táborů jsou Náhradním 

rodinám, o. p. s., a NEMOS PLUS, s. r. o.
Pro více informací můžete kon‑

taktovat Šárku Retamalovou na 
tel. č. 730  145  684 nebo  na emailu: 
retamalova@mas‑krusnehory.cz.

Ing. Jana Urbánková, 
ředitelka MAS Krušné hory, o.p.s 

MASOPUST V ZŠ MÁJOVÁ
Ve středu 19. 2. 2020 proběhl v ZŠ Má‑

jová MASOPUST. Na tuto akci se děti 
dlouhodobě připravovaly  – seznámení 
s historií, zvyky a tradicemi. Při hudebních 
výchovách žáci trénovali lidové písně, 
tance, vyráběli různé výrobky ve znamení 
masopustu – papírové koláče, klobouky, 
jitrnice, masky, medvěda a tradiční basu. 
První hodinu žáci pracovali ve svých kme‑
nových třídách. Získané informace a vě‑
domosti o tomto tradičním období, které 

začíná po Třech králích a končí Popeleční 
středou, uplatnili v doplňování masopust‑
ních kvízů, hádanek a říkanek. Páťáci nám 
připravili překvapení v  tělocvičně, která 
byla upravena ve stylu návsi a  domků, 
pedagogové, jako obyvatelé vesnice, 
rozdávali maskám za splněný úkol malé 
občerstvení  – masopustní koblihu. Poté 
masopustní průvod vyrazil na cestu po 
školních chodbách a nakonec i po okolí 
v blízkosti školy. Děti ze 4. A zašly potěšit 

také seniory do nedalekého Domova 
pokojného stáří a  připomněly jim toto 
období nejen svými kostýmy, ale rov‑
něž předáním malého dárku v  podobě 
masopustních koblih. V  rámci ukončení 
průvodu jsme si společně zatancovali 
a na závěr jsme uspali basu. Tato akce děti 
velmi zaujala, proto bude v následujícím 
školním roce určitě tradicí.

Mgr. Michaela Budaiová,
ZŠ Májová

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍCH TŘÍD, ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
K zápisu se dostaví děti, které v době od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 
dosáhnou šestého roku věku. (Připomínáme, že zápis se týká nejen 
dětí narozených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014, ale i dětí, které měly 
odklad.)

Rodiče si nezapomenou vzít s sebou:
občanský průkaz nebo cestovní pas
rodný list dítěte a jeho průkaz zdravotní pojišťovny
potvrzení o trvalém pobytu dítěte, pokud se liší od trvalého poby‑
tu zákonného zástupce
cizinci přinesou cestovní pas a doklad o pobytu dítěte na území ČR

Zápisy proběhnou ve všech základních školách v Ostrově:
Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, příspěvková 
organizace (tel. 353 800 411)
středa 1. 4. 2020 14.00 – dle poslední rezervace

čtvrtek 2. 4. 2020 14.00 – dle poslední rezervace
K dispozici bude rezervační systém.

Základní škola Ostrov, Májová 997, příspěvková organizace 
(tel. 351 124 821)
středa 1. 4. 2020 14.00 – 16.00
čtvrtek 2. 4. 2020 15.00 – 17.00

Základní škola a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, 
příspěvková organizace (tel. 777 661 337)
středa 1. 4. 2020 14.00 – 17.00
čtvrtek 2. 4. 2020 14.00 – 16.00

Gabriela Amstibovská,
odbor financí a školství

MěÚ Ostrov

mailto:retamalova@mas-krusnehory.cz
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA MYSLBEKOVA PŘEDSTAVUJE SVOU MINIZOO
Už je to několik let, co se v naší ško‑

le rekonstruovala učebna přírodopisu 
a její součástí se stala sbírka školních ži‑
vočichů. Její stálicí se stali zejména pla‑
zi a  akvarijní rybky. V  tomto školním 
roce k našim dvěma agamám, chame‑
leonovi a  užovce červené přibyli také 
tři anolisové, párek morčat, samička 
ježka bělobřichého a dva páry zebřiček 
pestrých. Sbírku obratlovců tak máme 
zcela kompletní a  každá třída tu má 
svého zástupce. Tento fakt se hodí ze‑
jména žákům sedmých ročníků, kteří 
živočichy aktuálně probírají, a mají tak 

ke svému učivu vždy názornou po‑
můcku. Toho mohou využívat i učite‑
lé v ostatních ročnících a obohacovat 
tak probírané učivo. Nově oceňují žáci 
také možnost pozorovat hnízdění zeb‑
řiček, na což jsme velmi pyšní. Kromě 
chovatelských úspěchů jsme ale také 
velmi hrdi na výborné výsledky našich 
žáků v probíhajících školních olympiá‑
dách (zeměpisu a cizích jazyků) a oblí‑
bených konverzačních soutěžích. Vel‑
kou radost máme i ze zapojení našich 
deváťáků do projektu Paměť národa, 
který se jim velmi vydařil. Podrobnější 

informace, které si tento zajímavý pro‑
jekt určitě zaslouží, přineseme v dalším 
čísle měsíčníku.

Mgr. Lenka Machalová,
ZŠ Myslbekova

CAMBRIDGESKÉ ZKOUŠKY - ANGLIČTINA NA SPŠ OSTROV 
PODLE EVROPSKÝCH STANDARDŮ

Z oficiálního názvu školy, Střední prů‑
myslová škola Ostrov, příspěvková organi‑
zace, jasně vyplývá, že prioritou vzděláva‑
cího procesu jsou odborné předměty, což 
oceňují především regionální zaměstna‑
vatelé, se kterými škola dlouhodobě spo‑
lupracuje. SPŠ Ostrov ale zároveň klade 
velký důraz na výuku cizích jazyků. „Myslí‑
me si, že současní studenti bez výborné ja‑
zykové vybavenosti budou dobré profesní 
uplatnění hledat jen těžko. Znalost cizího 
jazyka se stala nutností,“ komentuje před‑
sedkyně komise vyučujících anglického 
jazyka Mgr.  Alena Závorová. O  tom, že 
i sami studenti jsou rok od roku více mo‑
tivováni ke zvyšování kvality svých jazyko‑
vých dovedností, svědčí i ta skutečnost, že 
roste počet studentů volících si maturitní 
zkoušku z cizího jazyka.

Škola kromě několika jazykových 

učeben, moderních učebnic, individuální‑
ho přístupu vyučujících nabízí studentům 
účast v jazykových soutěžích i mezinárod‑
ních projektech (Edison), výměnné poby‑
ty i poznávací zájezdy, besedy – různoro‑
dé aktivity, jež podněcují zájem o  jazyk 
a zlepšují schopnost žáků v jeho užívání.

Společný evropský rámec (SERR) defi‑
nuje 6 jazykových úrovní, od nejnižší A1 
po nejvyšší C2, testovány jsou všechny 
dovednosti ‑ poslech, čtení, mluvení, psa‑
ní. V roce 2011 byla zavedena státní matu‑
rita s úrovní B1. A aby studenti SPŠ Ostrov 
získali i jinou perspektivu o svých jazyko‑
vých dovednostech, bylo jim letos poprvé 
umožněno zúčastnit se „Cambridgeské 
zkoušky First “ nanečisto. O  tzv.  mock 
testy projevilo zájem 32 studentů napříč 
druhými, třetími, ale hlavně maturitními 
ročníky. Z celkového počtu přihlášených 

studentů prokázalo ve zkouškách nane‑
čisto 9 studentů úroveň C1 (Advanced), 
19 studentů by získalo jazykovou úroveň 
B2 (First) a 4 studenti by získali úroveň B1 
(Preliminary). Toto skóre svědčí o  velmi 
dobré jazykové vybavenosti našich žáků.

V  případě dostatečného zájmu ze 
strany studentů bude možné absolvovat 
oficiální Cambridgeské zkoušky přímo 
na SPŠ (ve spolupráci s Jazykovou školou 
Eufrat). Úspěšné složení celosvětově 
uznávaných jazykových zkoušek B2 nebo 
C1 velmi významně doplní dosažené 
vzdělání studentů a  může jim umožnit 
snadnější nástup do kvalitního zaměstná‑
ní či na vysoké školy, zapojení do různých 
mezinárodních projektů či možnost stu‑
dia v zahraničí.

Lenka Bardová, Dominika Bílková,
SPŠ Ostrov

Rozšíření sbírky školních živočichů oceňují 
zejména sedmáci při hodinách přírodopisu. 

Foto: Archiv ZŠ Myslbekova

UDÁLOSTI NA ZŠ KRUŠNOHORSKÁ 
V  lednu navštívila celá naše škola dům 

kultury v Ostrově. Žáci zde měli možnost 
zhlédnout představení „Jak se dělá tanec“. 
Studenti Pražské konzervatoře si připravili 
choreografii a  tanec se stal na naší škole 
velmi oblíbenou aktivitou. Letos se chlap‑
ci a dívky z druhého stupně pod vedením 
p.  uč. Arnoldové naučí zahraniční tance 
z  jižního Řecka Woodstotock a  Zorbu 
a  také paní učitelka se svou třídou VI. B 
navázala spolupráci s  denním stacioná‑
řem Ostrov. Senioři se byli podívat na naši 
vánoční akademii, která proběhla v  DK 
Ostrov. Dále se připravuje vystoupení na 
MDŽ a budou následovat představení na‑
šich dětí pro seniory k jednotlivým akcím, 

které nás ještě čekají během školního roku. 
V plném proudu je i projekt Šablony 2 ak‑
tivity ‑ doučování. Žáci 6., 8. a 9. ročníků se 
zapojili pod vedením učitelek Žitné, Ko‑
pecké a  asistentky pedagoga Abdulnou‑
rové. Pomalým, hravým tempem a velmi 
individuálním způsobem si žáci upevňují, 
prohlubují či doplňují nezvládnuté učivo. 
Dále mezi tyto aktivity patří doučování 
cizích jazyků ‑ letos je to němčina s p. uč. 
Staňkovskou pro žáky 8. ročníků. Doučo‑
vání probíhá 1x týdně, celkem se uskuteč‑
ní 16 sezení. Pokračovat se bude i v násle‑
dujícím prvním pololetí nového školního 
roku 2020/21. V  rámci těchto šablon je 
i projekt “Sdílení dobré praxe”, do kterého 

se zapojily učitelky Kopecká a Arnoldová. 
Jde o navštěvování pedagogů jednotlivých 
základních škol mezi sebou. Jedná se o vzá‑
jemné konzultování, předávání si nových 
metod a výukových programů. Ve školách 
paní učitelky stráví dva dny.

Díky spolupráci kolegyně Kopecké 
a “Studia F”, zastoupeného paní I. Sovovou, 
K. Fekete, I. Koptákovou, T. Böhmovou, 
byly poskytnuty dárkové poukazy pro ma‑
minky našich žáků tříd SŠ1 a SŠ2. Maminky 
si touto cestou budou moci užít den plný 
hýčkání, odpočinku, relaxace, líčení a péče 
o ně samé. Moc vám děkujeme.

Faten Fakach,
ZŠ Krušnohorská
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2020
3.3. - 24.3.

9:00

Keramický kurz

techniky práce s keramickou hlínou, glazurami a engobami

modelování z volné ruky, točení na hrnčířském kruhu

cena: 1240,-Kč (materiál, výpal v ceně) 
délka kurzu: 4 x 90 min.

Lektor:
Sebastian Vlasák

Kontakt:
tel.: 777 522 285

mail: 

vlasak@zusostrov.cz

Kde:
Základní umělecká 

škola Ostrov

Masarykova 717

363 01 Ostrov

Kdy:
Každé úterý od 9:00

1. lekce: 3.3.2020

2. lekce: 10.3.2020

3. lekce: 17.3.2020

4. lekce: 24.3.2020

S sebou:
pracovní oděv,

obuv

Půjčíme Vám
od 5 do 100.000,- Kč

Volejte obchodního zástupce

Mobil: 727 895 461
rpsn od 123,69 %

UDÁLOSTI NA ZŠ 
MASARYKOVA

Školní sportovní soutěže se v  zim‑
ním období odehrávají převážně v ha‑
lách a  tělocvičnách, ale v  letošním 
roce školáci soutěžili i  na zasněže‑
ných svazích Krušných hor. Ve dnech 
19. – 24.  1.  2020 přivítal Karlovarský 
kraj Hry IX. zimní olympiády dětí a mlá‑
deže. Této dětské olympiády se zúčast‑
nilo také sedm žáků Základní školy 
Masarykova z  Ostrova. V  lyžařských 
běžeckých soutěžích kraj reprezen‑
tovali Aneta Bauerová a  David Bauer, 
v krasobruslení Jana Valentová, v biat‑
lonu dvojčata Drobných a Míša Rybá‑
ková a v  lyžařském orientačním běhu 
Eva Urbánková. Samotná nominace 
a  účast na ODM byly mimořádným 
úspěchem všech jmenovaných spor‑
tovců. Naší nejúspěšnější závodnicí se 
stala Aneta Bauerová, která vybojovala 
dvě bronzové medaile, jednu v  indi‑
viduálním závodě volnou technikou 
a  druhou ve smíšené štafetě. Členem 
bronzové štafety byl také David Bauer, 
který navíc obsadil v  klasice skvělé 6. 
místo. V  krasobruslení se představila 
Jana Valentová, která svojí nápaditou 
volnou jízdou obsadila nádherné 7. 
místo. V biatlonu jsme měli hned tro‑
jí zastoupení, když nejlépe se dařilo 
Viktorce Drobné a 10. místo je krásné 
umístění. Jen o dvě místa zaostala Te‑
rezka Drobná a veliká bojovnice Míša 
Rybáková obsadila nakonec místo de‑
vatenácté. Určitě zaslouží velikou po‑
chvalu také Eva Urbánková, která se 
v lyžařském orientačním běhu umístila 
na dvacátém místě. Všem jmenovaným 
veliká gratulace za dosažené výkony 
a  krásná umístění na Hrách  IX. zimní 
ODM. Druhou významnou sportovní 
událostí děvčat naší školy bylo krajské 
finále ve florbalu, které se uskutečni‑
lo 16. 1. 2020 v hale míčových sportů 
v  Karlových Varech. Dívky ve složení   
Eliška Držíková, Kačka Homolková, 
Anička Nápravová, Veronika Pichrto‑
vá, Karolína Rottová, Tereza Bažilová, 
Róza Krausová, Kristýna Rašmanová, 
Nikola Hořtová a Katka Blechová  pa‑
třily k  favoritkám a  to také potvrdily. 
Umístily se na skvělém druhém místě 
a pouhá jediná vstřelená branka je při‑
pravila o účast v  republikovém finále. 
Velká gratulace k  umístění a  poděko‑
vání za reprezentaci školy.

Ing. Karel Daníček,
ZŠ Masarykova

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

Út 3. 3. 2020 VOLNÝ TANEC od 10.30 – 11.30
Městská knihovna Ostrov

pohybové aktivity pro každého

Út 3. 3. 2020 KURZ GRAFOLOGIE od 17.00 – 19.00
Městská knihovna Ostrov

pětidenní kurz pro veřejnost

Út 3. 3. 2020 ZASE(TI)TUPITELÉ od 19.30
Dům kultury Ostrov 
‑ divadelní sál

divadelní politická satira 

St 4. 3. 2020 RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ
PRO DOSPĚLÉ

od 15.30 – 18.00
Městská knihovna Ostrov

malování antistresových omalovánek, 
kamenů, tašek apod. 

Čt 5. 3. 2020 JAK NÁS OVLIVŇUJE DATUM 
NAROZENÍ – II. DÍL

od 17.00 – 18.30
Městská knihovna Ostrov

přednáška pro veřejnost

Pá 6. 3. 2020 UNITY OM CHANTING od 17.00 – 18.00
Městská knihovna Ostrov

společný zpěv mantry OM

Po 9. 3. 2020 TRHNI SI, OTČE od 19.30
Dům kultury Ostrov 
‑ divadelní sál

divadelní komedie od Petera Quiltera 
v podání Divadla Ungelt 

Po 9. 3. 2020 DÁMSKÝ KLUB od 16.00 – 18.00
Městská knihovna Ostrov

odpoledne pro dámy

Út 10. 3. 2020 VOLNÝ TANEC od 10.30 – 11.30
Městská knihovna Ostrov

pohybové aktivity pro každého

Út 10. 3. 2020 
– 11. 3. 2020

DĚTSKÁ SCÉNA 9.00 – 15.00
T‑klub Ostrov

okresní kolo celostátní přehlídky 
dětské recitace

St 11. 3. 2020 JAK NA HAVĚŤ 
V ELEKTRONICKÉ POŠTĚ 

od 16.30 – 18.00
Městská knihovna Ostrov

přednáška pro veřejnost

Čt 12. 3. 2020 NUMEROLOGIE V PRAXI 17.00 – 18.30
Městská knihovna Ostrov

přednáška pro veřejnost

So 14. 3. 2020 VOJTA A STRAŠIDLA od 15.00
Dům kultury Ostrov, 
kinokavárna

divadelní pohádka v podání Divadla Elf

So 14. 3. 2020 REGIONBEAT od 16.00 
Dům kultury Ostrov 
‑ společenský sál

jubilejní 10. ročník přehlídky hudeb‑
ních skupin Karlovarského kraje 

Po 16. 3. 2020 LOGOPEDIE A JEJÍ
SOUVISLOSTI 

17.00 – 18.30
Městská knihovna Ostrov

přednáška pro veřejnost

Ú 17. 3. 2020 VOLNÝ TANEC od 10.30 – 11.30
Městská knihovna Ostrov

pohybové aktivity pro každého
 

St 18. 3. 2020 MIROSLAV PALEČEK – 
JEŽKÁRNY A NĚCO NAVÍC

18.00 – 19.00
Městská knihovna Ostrov

koncert známého písničkáře

Čt 19. 3. 2020 OSOBNÍ ROK A ŽIVOTNÍ CYKLY 
V NUMEROLOGII

17.00 – 18.30
Městská knihovna Ostrov

přednáška pro veřejnost

So 21. 3. 2020 OSTROVSKÝ JARMARK 
RADOSTI

10.00 – 16.00 
Dům kultury Ostrov 
‑ Společenský sál

jarmark rukodělných výrobků

So 21. 3. 2020 JEDEN Z NÁS LŽE od 17.00
Dům kultury Ostrov 
‑ divadelní sál

premiéra souboru HOP ‑ HOP 
pod vedením Mgr. Ireny Konývkové

So 21. 3. 2020 ANDĚL HOUSLÍ od 16.00
klášterní kostel Zvěstování 
Panny Marie

koncert k jarnímu otevření
Posvátného okrsku
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akce vhodná i pro rodiny s dětmi

Ne 22. 3. 2020 HLASY JARA 15.00 – 16.30
Zámek Ostrov, dvorana

koncert jarních melodií v kombinaci 
dvou pěveckých sborů Orbis Pictus 
a Chorensemble Oberwiesenthal

Po 23. 3. 2020 TURECKO‑LÝKIJSKÁ STEZKA 17.00 – 18.30
Městská knihovna Ostrov

cestopisné povídání

Út 24. 3. 2020 VOLNÝ TANEC od 10.30 – 11.30
Městská knihovna Ostrov

pohybové aktivity pro každého

St 25. 3. 2020 ZANIKLÁ A ZNOVUOBJEVENÁ 
STARÁ ŘEMESLA

13.00 – 17.00
Zámek Ostrov, dvorana

ukázky technik starých řemesel 

St 25. 3. 2020 PŘÍBĚHY KRAJANŮ
Z BANÁTU 

17.00 – 18.30
Městská knihovna Ostrov

cestopisná a časosběrná přednáška 
Tomáše Černohouse

Čt 26. 3. 2020 KRAJSKÉ KOLO V SÓLOVÉM 
VÝSTUPU LDO ZUŠ 

9.00 – 19.00 
Dům kultury Ostrov

představení literárně‑dramatického 
kroužku 

Čt 26. 3. 2020 INTERNÍ KONCERT ZUŠ od 17.00
ZUŠ Ostrov

žákovský koncert k poslechu

Čt 26. 3. 2020 KARETNÍ PODVEČER 16.00 – 18.00
Městská knihovna Ostrov

herní odpoledne pro dospělé

Pá 27. 3. 2020 OSTROVSKÉ TRHY 10.00 – 17.00
Mírové náměstí, Ostrov

jarní trhy ‑ prodej zdravé výživy, 
sýrů, uzenin, domácích zákusků, 
oděvů, koření atd. 

Pá 27. 3. 2020 KRAJSKÉ KOLO 
VE SLOVESNOTI LDO ZUŠ

9.00 – 13.00 
ZUŠ Ostrov 

představení literárně‑dramatického 
kroužku 

So 28. 3. 2020 ROCKOVÝ VEČER V TÉČKU od 19.00
T‑klub Ostrov

rockový hudební večer s kapelami 
Pororoca, Rockeři z II. patra, Madness, 
Nová Bába

So 28. 3. 2020 OLDIES PÁRTY 21.00 – 2.00 
Dům kultury Ostrov

sobotní oldies párty 

So 28. 3. 2020 O TŘECH NEPOSLUŠNÝCH 
KŮZLÁTKÁCH

od 15.00
Dům kultury Ostrov, 
kinokavárna

veršované loutkoherecké představení 

Po 30. 3. 2020 VEČER S BYLINKÁŘKOU 17.00 – 18.30
Městská knihovna Ostrov

povídání o bylinkách a jejich účincích

Út 31. 3. 2020 ZÁBAVNÁ TALKSHOW 
IVO ŠMOLDASE

19.00 – 20.30 
Dům kultury Ostrov 
‑ divadelní sál

zábavný pořad s hosty Václavem Koptou 
a Martinou Formáčkovou

Út 31. 3.2020 VOLNÝ TANEC od 10.30 – 11.30
Městská knihovna Ostrov

pohybové aktivity pro každého

3. 2. 2020 ‑
31. 3. 2020

JAK PŘÍRODU VIDÍM JÁ otevírací doba knihovny
Městská knihovna Ostrov

výstava fotografií

20. 2. 2020 ‑
29. 3. 2020

DÉJÀ VU otevírací doba radnice
Stará radnice Ostrov

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

2. 3. 2020 ‑ 
30. 3. 2020

KŘÍDAMA A PRSTAMA otevírací doba knihovny
Městská knihovna Ostrov

výstava obrazů malíře 
Františka Moudrého

21. 3. 2020 ‑ 
31. 3. 2020

CÍRKEVNÍ UMĚNÍ ZÁPADNÍHO 
KRUŠNOHOŘÍ A ZNIČENÉ 
KOSTELY NA KARLOVARSKU

otevírací doba kláštera 
klášterní kostel Zvěstování 
Panny Marie (Ostrov)

stálá expozice 
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Kalendář veřejných turistických akcí v březnu 2020
7. 3. 2020  České středohoří: Švestková dráha ‑ Házmburk
14. 3. 2020 Z Března u Chomutova přes Nechranickou přehradu do Žatce
21. 3. 2020 Teplička ‑ Horní Slavkov ‑ Loket
28. 3. 2020 Lubenec – Libyně – Vochlice – Mlýnce ‑ Kryry
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,
předseda KČT Slovan Karlovy Vary

MDDM OSTROV
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 
– VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK
do 16. 3. 2020
Výtvarná a  rukodělná soutěž pro děti 
v kategoriích: 4 ‑ 7 let a 8 ‑ 12 let, jednotliv‑
ci nebo kolektiv, který tvoří maximálně 5 
dětí. Tvořit můžete libovolnou technikou, 
fantazii se meze nekladou. Soutěžní prá‑
ce označené jménem, věkem, kontaktem, 
u kolektivu i počtem dětí odevzdejte nej‑
později do 16. 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 ka‑
tegorii proběhne v  domě dětí v  rámci 
velikonoční výtvarné dílny ve čtvrtek 
9. 4. 2020 v 10. 00.

ZÁVOD NA AUTODRÁZE
14. 3. 2020 16.00 ‑ 18.00
Závod kategorie PR 24 na naší 28 m dlou‑
hé autodráze. Vlastní model s sebou.
Přihlášky na: g.moc@email.cz
do 12. 3. 2020.

SÁM SOBĚ SOUPEŘEM
21. 3. 2020 15.00 ‑ 17.00
V rámci přicházejícího jarního období 
zveme děti i dospělé na netradiční akci 

v našem sportovním areálu. Přijďte si 
vyzkoušet, jak jste na tom po zimě se 
svojí fyzičkou. Připravili jsme pro vás 
jednoduché pohybové i  vytrvalostní 
testy, které si můžete na místě hned 
vyhodnotit a  získat symbolickou od‑
měnu dle dosaženého výkonu. V pří‑
padě nepřízně počasí proběhne akce 
v budově MDDM.

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA OLYMPIJSKÝ BĚH
Mezinárodní olympijský den  slavíme 
největší běžeckou akcí v České repub‑
lice. V  rámci T‑Mobile Olympijského 
běhu neběháte pouze pro sebe, část 
startovného jde na podporu cha‑
ritativní činnosti  České olympijské 
nadace, jež umožňuje sportovat dě‑
tem, kterým v  tom brání nedostatek 
finančních prostředků. A  s  vaší pod‑
porou dokáže nadace pomoci dal‑
ším mladým sportovcům k  plnění 
jejich snů.
Nepropásněte první vlnu přihlašo‑
vání na T‑Mobile Olympijský běh, 
který proběhne opět v  Ostrově 
17.  6.  2020. Pokud přihlášení stihne‑
te do 31.  3.  2020, startovné vás při‑
jde na 150 Kč, na 350 Kč pak včetně 
originálního trička. Ti, co se registrují 

až po 31. 3. 2020, zaplatí za startovné 
350 Kč, 450 Kč i  s  tričkem. Děti mají 
registraci zdarma. Registrujte se na 
www.olympijskybeh.cz/registrace.

PŘIPRAVUJEME
VELIKONOČNÍ DÍLNA
9. 4. 2020 9.00 ‑ 12.00; 70 Kč
Tvořivý program na velikonoční prázdni‑
ny pro školní děti od 6 let. Tvořit budeme 
z proutí, chybět nebudou ani velikonoč‑
ní perníčky, dekorace z vajec a zkusíme si 
i velikonoční výzdobu oken a stolu.
Přihlášky a platba: od 23. 3. 2020 osobně 
v MDDM.

PROVOZ BUDOVY MDDM
Po ‑ Čt 8.00 ‑ 20.00; Pá 8.00 ‑ 18.00

KONTAKTY
informace: 736 505 681, 
akce: 736 505 684,
doprava, ubytování: 736 505 683, ekono‑
mický úsek: 736 505 685, 
zimní stadion: 601 089 332, 
www.mddmostrov.cz,
e‑mail: mddm@mddmostrov.cz.

Bc. Dagmar Gburová,
MDDM Ostrov

EKOCENTRUM
DEN VODY
22. 3. 2020 15.00 ‑ 17.00
Oslavte s námi Světový den vody, který 
určila v roce 1993 Organizace spojených 
národů. Připomeneme si v  tento den 
skutečnost, že pitná, nezávadná voda je 
jedním z největších bohatství, které nám 
naše planeta dává. Přesto však více jak 
miliardě lidí dostatek pitné vody chybí, 
a jsou tak přímo ohroženi na svém zdraví.
Ve spolupráci s  Gymnáziem Ostrov 
jsme pro širokou veřejnost připravi‑
li doprovodný program plný pokusů, 
pozorování, zkoumání i  zábavných 

her spojených s  tématem vody. Vstup 
zdarma.

NÁVŠTĚVNÍ HODINY 
PRO VEŘEJNOST
Po ‑ Pá 13.00 ‑ 17.00
Udělejte si k nám odpolední procházku 
a prohlédněte si venkovní voliéry i cho‑
vatelské klubovny. Dopolední hodiny 
jsou vyhrazeny návštěvám kolektivů 
MŠ, ZŠ, ŠD a jiných školských zařízení.
Po zimním klidovém období otevírá EC 
své dveře i o víkendech
Od 4. 4. 2020 Po – Ne 13.00 ‑ 17.00, vstup zdarma

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem návštěvníkům za suché 
pečivo a  jiné laskominy, kterými děláte 
radost našim zvířátkům. Budeme velice 
rádi za další takovou podporu.

INFORMACE
k akcím a kroužkům: Po ‑ Pá 10.00 ‑ 17.00, 
na tel. 731 615 658, 602 600 995,
FB ‑ Ekocentrum MDDM Ostrov, 
www.mddmostrov.cz

Bc. Dagmar Gburová,
MDDM Ostrov

http://www.olympijskybeh.cz/registrace
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SLUNÍČKO NABÍZÍ RODINÁM BOHATÉ 
SPEKTRUM AKTIVIT

Pokud hledáte útulné prostředí, ve 
kterém se budete cítit jako doma, kam 
se budete rádi vracet se svými dětmi, 
plně využívat společný čas a obohaco‑
vat se o nezapomenutelné zážitky, pak 
je to právě Rodinné centrum Sluníčko. 
Nabízí širokou škálu rozličných aktivit, 
mezi nimiž si na své přijde opravdu ka‑
ždý malý šikula či neposeda. Také ro‑
diče mají možnost získat cenné infor‑
mace při konzultacích a  přednáškách 
s odborníky z různých oborů či rozšířit 
své zkušenosti. K  pravidelné nabídce 
centra patří například tyto programy: 
Kdo si hraje, nezlobí ‑ hlídání dětí od 1 
do 3 let (hlídání je po domluvě možné 
také pro starší děti), Neposedné Slu‑
níčko  – psychomotorické cvičení, při 
kterém se rozvíjejí přirozené pohybové 
dovednosti dětí, Sedánek ve Sluníč‑
ku – odpočinek pro rodiče s využitím 
dětské herničky, Sluníčková MINIŠ‑
KOLKA – pro děti od dvou let, Ferda 
Mravenec aneb práce všeho druhu  – 
výtvarné tvoření, využití dětské fan‑
tazie, Hojačky – tanečky, lidové písně, 
folklor.

Pro své atraktivní prostory je Sluníč‑
ko hojně využíváno také k narozenino‑
vým oslavám, kam se vejdou všichni 

kamarádi a příbuzní, aby se zde mohli 
těšit se svými nejmenšími.

V měsíci březnu naleznete v rozšíře‑
né nabídce kontrolu zraku, swap pro 
děti (přineste, co nepotřebujete, od‑
neste si, co se vám hodí, přebytek po‑
putuje potřebným z  nadace Nádech), 
konzultace s  fyzioterapeutkou k  pro‑
blematice správného držení těla a pro‑
blémy s nožičkama (vtáčení při chůzi, 
ploché nožky) – doporučení případné 
nápravy. Jiří Vysocký představí v  blo‑
ku několika přednášek s  názvem Hlas 
srdce nejen projekt Jdi a pomáhej, ale 
půjde tzv.  s  kůží na trh, protože ve 
svém povídání odhalí, jak se mu změ‑
nilo vnímání světa a došlo k  transfor‑
maci z  člověka, který viděl bohatství 
ve vlastnictví, v člověka, jenž o mnohé 
přišel a  začal rozdávat. Veškeré bližší 
informace, včetně fotodokumentace 
a  kontaktů, naleznete na facebooko‑
vých stránkách  – Rodinné centrum 
Sluníčko, nebo na tel. čísle 777 686 229.

Centrum se nachází v  budově fi‑
nančního úřadu a rádo své řady rozšíří 
o další milá sluníčka.

Ing. Aneta Hoffmeisterová,
RC Sluníčko

SSPPOORRTTOOVVIIŠŠTTĚĚ  VV  BBŘŘEEZZNNUU

MMĚĚSSTTSSKKÁÁ  SSAAUUNNAA

PPrroovvoozznníí  ddoobbaa

VVssttuuppnnéé::

ZZIIMMNNÍÍ  SSTTAADDIIOONN

VVeeřřeejjnnéé  bbrruusslleenníí

VVssttuuppnnéé::

BBAAZZÉÉNN  ZZŠŠ  MMAASSAARRYYKKOOVVAA

VVeeřřeejjnnéé  ppllaavváánníí

VVssttuuppnnéé::  
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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

Po - Pá  8.00-18.00 hod. 
So - Ne  10.00 - 18.00 hod.

U Nemocnice 1161, Ostrov
www.sportparkostrov.cz

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

Dne 6. 1. 2020 bylo v Ostrově otevřeno Rodinné centrum Sluníčko.
Foto: Věra Bažil
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POZVÁNKA DO KNIHOVNY
Březen je měsícem čtenářů, proto 

jsme si pro naše návštěvníky připravi‑
li tradiční amnestii upomínek. Všem 
„hříšníkům“ budou odpuštěny poplat‑
ky za pozdní vrácení výpůjčky. Čte‑
nářům, kteří mají vypůjčené knihy již 
dlouhou dobu, bude upomínka pro‑
minuta až po vrácení všech dokumen‑
tů. Akce bude trvat po celý měsíc.

Máme rádi výzvy a  snažíme se mo‑
tivovat lidi k četbě, proto jsme se roz‑
hodli propagovat zajímavou akci, kte‑
rou pořádá Databáze knih, Čtenářskou 
výzvu 2020. V  recepci knihovny bude 
umístěn soupis všech 20 bodů, které je 
potřeba splnit. Namátkově jsme vybra‑
li 9 bodů, ke kterým jsme přiřadili 2 ‑ 3 
ukázkové knihy. Knihy si můžete vy‑
půjčit a postupně tak výzvu plnit. Více 
informací získáte na https://www.da‑
tabazeknih.cz/ nebo přímo na http://
www.ctenarskavyzva.cz/. Cílem výzvy 
není vyhrát, ale především se seznámit 
s knihami, které by vás ani nenapadlo 
otevřít, a  třeba právě některá z  nich 
by vám mohla obohatit život. Je tolik 
zajímavých knih, které čekají, až si je 
přečtete.

Největší akcí v  tomto měsíci bude 
bezesporu koncert známého písničká‑
ře Miroslava Palečka. Koncert s  ná‑
zvem Ježkárny a  něco navíc se bude 
konat ve středu 18.  března od 18 ho‑
din v Oranžerii Václava Havla. V sólo‑
vém recitálu zazní většina písní z  CD 
„JEŽKÁRNY“. Dále pak písně z  autor‑
ského CD „Každej je nějakej“. Nebu‑
dou chybět ani věčné hity – Hele lidi, 
Prodavač limonád, Valčíček, Petřínská 

rozhledna a další. Dostane se i na no‑
vinky a  zhudebněné básně Jaroslava 
Seiferta. Písničkám, vedle kultivova‑
ného projevu, nechybí prostota, lido‑
vost, nepodbízivý humor, melodičnost 
a  úsměvná melancholie. Vstupenky si 
můžete zakoupit v předprodeji za zvý‑
hodněnou cenu.

I v průběhu měsíce března si můžete 
domluvit individuální školení na PC, 
tabletu či chytrém telefonu. Školení 
je určeno především seniorům, kte‑
ří si nejsou jisti při  používání těchto 
technických vymožeností. Pokusíme 
se vám pomoci, odpovědět na veškeré 
dotazy a ukázat vše, co budete potře‑
bovat při jejich používání, a  to přímo 
na vašem vlastním zařízení. Neostý‑
chejte se  a  domluvte si školení v  pří‑
jemném prostředí a v čase, který vám 
bude vyhovovat. Stačí, když nám za‑
voláte, případně se přijdete domluvit 
osobně.

Nejen seniorům je určena přednáška 
s  názvem Jak na havěť v  elektronické 
poště?, která se bude konat ve  středu 
11. 3. 2020 v 16.30. Kolega Ondřej Dou‑
ša vám vysvětlí, jak poznat podvrh, 
spam, phishing a  další nevyžádanou 
poštu. Pokud vás trápí nejistota při čte‑
ní vašich e‑mailů, zpráv z WhatsAppu, 
Messengeru a  dalších komunikačních 
aplikací a bojíte se, že naletíte „kyberš‑
mejdům“, pak jste srdečně zváni.

V úterý 3. 3. 2020 od 17.00 se bude 
konat první díl pětidenního Kurzu gra‑
fologie, který povede Irena Michaláko‑
vá. Kapacita kurzu je omezená, tudíž 
s rezervací místa neváhejte. Kurz bude 

probíhat vždy od 17.00 do 19.00 v těch‑
to termínech: 3.  3.  2020, 10.  3.  2020, 
17. 3. 2020, 31. 3. 2020, 7. 4. 2020. Cena 
celého pětidenního kurzu je 500 Kč.

V tomto měsíci nás čeká také něko‑
lik přednášek Ireny Janečkové na téma 
numerologie – Jak nás ovlivňuje datum 
narození II (5.  3.  2020), Numerologie 
v praxi (12. 3. 2020) a Osobní rok a ži‑
votní cykly v numerologii (19. 3. 2020).

V pondělí 16. 3. 2020 vás Marie Ron‑
devaldová seznámí s  vadami řeči, do‑
zvíte se, proč je tak důležité tyto vady 
nepřehlížet. Přednáška Logopedie a její 
souvislosti se bude konat od 17.00. 
Nebudou chybět ani cestopisné před‑
nášky s  promítáním: Turecko  – Lýkij‑
ská stezka (23. 3. 2020, Jaromír Novák) 
a Příběhy krajanů z Banátu (25. 3. 2020, 
Tomáš Černohous).

Dále se můžete těšit na pravidelné 
akce, jako je Volný tanec, Dámský klub, 
Karetní podvečer, Relaxační malování 
pro dospělé, Unity OM chanting a také 
Večer s bylinkářkou, který se koná ka‑
ždý měsíc. Hlavním tématem je vždy 
jedna bylinka, ovšem diskuze a dotazy 
návštěvníků jsou vítány. Nebudou chy‑
bět ani výstavy, které si můžete pro‑
hlédnout na chodbách v oddělení pro 
dospělé a v Oranžerii Václava Havla.

Nepohyblivým čtenářům je určena 
služba, kterou nabízíme již několik let, 
a  to rozvoz knih až domů. Stačí, když 
si zavoláte do knihovny a vše potřebné 
domluvíte s knihovnicí. Službu zajišťu‑
jeme dvakrát měsíčně, a to především 
díky podpoře MěÚ Ostrov, který nám 
pro tyto účely půjčuje služební auto‑
mobil.

Kompletní přehled našich akcí nalez‑
nete v Kalendáři kulturních akcí v Os‑
trově, který je pravidelnou rubrikou 
Ostrovského měsíčníku, a samozřejmě 
na webových stránkách knihovny a Fa‑
cebooku.

Máte‑li zájem o  některou z  našich 
akcí, REZERVUJTE SI vstupenku. Při 
malém počtu rezervací se může stát, 
že bude akce zrušena. Rezervací vstu‑
penky navíc ušetříte. Rezervaci lze 
provést telefonicky, e‑mailem, osobně, 
ale  také on‑line na našich webových 
stránkách přímo u  vybrané akce. Re‑
zervovanou vstupenku je nutno do 
7 dnů vyzvednout, poté dojde k jejímu 
zrušení.

Jana Múčková,
Městská knihovna Ostrov

Užijte si po celý měsíc akce pro čtenáře.
Foto: Archiv MK Ostrov 

https://www.databazeknih.cz/
https://www.databazeknih.cz/
http://www.ctenarskavyzva.cz/
http://www.ctenarskavyzva.cz/
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IQRACE SE VRACÍ
Městská knihovna Ostrov začát‑

kem března opět spouští hru pro 
všechny, kdo rádi hledají a mají rádi 
kvízy. Jedná se o vylepšenou varian‑
tu hry s  názvem iQRace. Principem 
hry je hledání kartiček s  QR kódy. 
Kódy se dají naskenovat mobilním 
telefonem a  odkazují na webovou 
adresu, která zobrazí otázku. Po 
správném zodpovězení otázky je 
uživateli přičtena konkrétní bodová 
hodnota. Hru lze hrát i  bez chytré‑
ho telefonu. U každého QR kódu je 
vždy také kód s  kombinací písmen 
a  čísel, který se dá ručně vepsat do 

systému a otázku tak získat. V prů‑
běhu hry se body sčítají a  hráči si 
za ně mohou vybrat zajímavé ceny. 
Přehled cen naleznete na webu 
iQRace – iqrace.cz.

Hra je rozdělena do několika kate‑
gorií – kategorie pro hráče do 10 let, 
další kategorie je určena mládeži od 
11 do 15 let a  nejvyšší kategorie je 
pro hráče od 15 let výše. Dle těchto 
kategorií jsou sestaveny také otáz‑
ky. Otázky jsou velice různorodé, 
zasahují do všech možných oblastí 
‑ věda, kultura, technika, nechybí 
ani otázky ohledně našeho města, 

kraje, ale i  republiky 
a vlastně celého svě‑
ta. Připraveny jsou 
otázky složité, jednoduché, zálud‑
né i vtipné. A kde QR kódy najdete? 
Hledat můžete především v knihov‑
ně a jejím okolí, ale také u partnerů 
iQRace. Veškeré informace se dozví‑
te na webových stránkách iqrace.cz. 
Neváhejte, zapojte se do hry, sbírej‑
te body a  vyberte si odměnu. Začí‑
náme 2. 3. 2020.

Jana Múčková,
Městská knihovna Ostrov

OSTROVSKÝ JARMARK RADOSTI 9
Vážení obdivovatelé ruční práce, 

milovníci originálních výrobků a ne‑
nasytní sběratelé netradičních šper‑
ků, načínáme pátý rok s Ostrovským 
jarmarkem radosti. S  letošním jarem 
si na vás chystáme řadu novinek. 
Svůj stánek si na jarmarku rozprostře 
první bezobalová prodejna v  Karlo‑
vých Varech s názvem NOPLASTICO, 
která s sebou přiveze výběr potravin 
a  produktů. Kdo ještě neměl mož‑
nost je navštívit v  jejich kamenné 
prodejně, bude mít šanci vyzkoušet 
si ekologičtější variantu nákupu pří‑
mo na jarmarku. Další novinkou je 
spolupráce s  designovou galerií SU‑
PERMARKETwc, která s  sebou při‑
veze ochutnávku stylových šperků 

a  doplňků od špičkových designérů 
nebo výběr knížek od nakladatel‑
ství Baobab. Krásnou novou dílnu 
zaměřenou na zdobení skleněných 
velikonočních ozdob nám do Ostro‑
va přiveze Monika Tvrzníková. Ale 
těšit se můžete i  na „staré známé“ 
tváře. Chcete‑li vědět, kdo další za 
námi přijde, sledujte facebookovou 
událost Ostrovský jarmark radosti 
9.  Přijďte se s  námi potěšit krásný‑
mi výrobky a  přehlídkou kreativity, 
které pro vás budou připraveny v so‑
botu 21.  3.  2020 od 10.00 do 16.00 
v  prostorách Domu kultury Ostrov. 
Přijďte si udělat radost.

Eliška Failová,
Dům kultury Ostrov

REGIONBEAT V OSTROVĚ UŽ PODESÁTÉ
Nenechte si ujít jubilejní, 10. ročník 

hudebního festivalu RegionBeat v  so‑
botu 14.  3.  2020 v  ostrovském domě 
kultury. Jako každý rok, i  letos se na 
něm představí dvanáct kapel. Deset 
z  karlovarského regionu a  dvě hostu‑
jící z Prahy a Žatce. Připraven je opět 
různorodý line up kapel na dvou pó‑
diích. Festival letos odstartují dvě 
mladé skupiny sestavené ze studentů 
základních uměleckých škol. Z  kar‑
lovarské ZUŠ se představí 4Strings, 
z Ostrova pak Rockeři z II. patra. Dále 
se představí punk rockové skupiny Já 
ještě nevím a  Špuntqaně, metalové 
publikum určitě potěší kapely Pathetic 
Faith, Horrible Creatures nebo folkem 
načichlí Prayers in Vain. Poprvé si na 
RegionBeatu zahrají karlovarští The 

Rage Machine a  Troll. Sestavu doplní 
ska kapela Grande Tete.

Jako speciálního hosta přivítáme praž‑
skou skupinu Loco Loco, která má za se‑
bou republikové turné s kapelou Harlej 
a v  letošním roce ji čeká společná tour 
s  metal‑rockovou partou Černá. Druhý 
host festivalu, Beautiful Cafillery ze Žat‑
ce, hraje na Karlovarsku poměrně často 
a má tady i své stálé fanoušky.

Věříme, že na jubilejní ročník festiva‑
lu dorazíte v hojném počtu, se skvělou 
náladou, připraveni užít si ho naplno. 
Využijte předprodej vstupenek za zvý‑
hodněnou cenu 200 Kč. Předprodej pro‑
bíhá v infocentrech domu kultury nebo 
online na www.dk‑ostrov.cz.

Zuzana Janecká,
Dům kultury Ostrov

Jarmarky radosti se těší velké oblibě.
Foto: Iva Mladenovová

STĚHOVÁNÍ
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„ZAVOLEJTE ŠKOLNÍKA“ ANEB METODICKÝ MATERIÁL 
DĚTSKÉHO FILMOVÉHO A TELEVIZNÍHO FESTIVALU 
OTY HOFMANA V OSTROVĚ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Suplování na základních školách 
je vždycky problém. Stane se, že není 
možné zajistit plnohodnotnou výuku 
a  nejednou dojde na promítání dětmi 
přinesených filmů na interaktivní tabu‑
li. Takový „supl“ dokáže zajistit i  škol‑
ník. Náš školník vám ale nabízí jinou 
alternativu  – navštivte webové stránky 
www.zavolejteskolnika.cz, kam budeme 
průběžně doplňovat nové odkazy na 
vzdělávací pořady.

Rádi bychom pro tyto příležitosti na‑
bídli alternativu, kdy by jednoduché 
webové stránky nabídly strukturovaný 
seznam odkazů na edukativní doku‑
menty z produkce České televize, O2, Se‑
znamu cz a dalších. Za ty nejzajímavější 
považujeme krátké filmy, které se věnují 
nejrůznějším gramotnostem.

Magdalena Zernerová,
za štáb festivalu

Dům kultury Ostrov 

PREMIÉRA PŘEDSTAVENÍ SOUBORU HOP-HOP
JEDEN Z NÁS LŽE
v režii Ireny Konývkové
Čím více lidí, tím více lží, zvláště když 
se k  tomu přidá webová aplikace 

a posílání SMS. Příběh z  jedné střední 
školy v jednom městě.
Hrají:
Antonín Valenta jako Simon Kelleher: 
„Přestaňte se chovat neupřímně.“
Tadeáš Novák jako Cooper Clay: „Jsem 
v kondici díky tobě.“
Jan Roháč jako Nate Macauley: „Ty mě 
svýma kecama nerozházíš.“
Jana Ďuržová jako Adelaide 
Prentissová: „Chtěla jsem být hvězda.“
Lucie Ratajčáková jako Bronwyn 
Rojasová: „Kdybys tak měl pravdu.“

Vít Bauchner jako Jake Riordan: „Po‑
slechni mě.“
Sára Horčičková jako Janea Vargasová: 
„Cítila jsem se být sama.“
Irena Konývková jako seržantka Gup‑
tová: „Přemýšlejte.“
Scénografie: soubor HOP‑HOP
sobota 21. 3. 2020, 17.00
Dům kultury Ostrov – divadelní sál
Vstupné 80 Kč/ prodej lístků v Domě 
kultury Ostrov

Ondřej Šulc,
ZUŠ Ostrov

Dětský filmový a televizní 
festival Oty Hofmana

Ilustrační foto: DK Ostrov

Užijte si představení souboru HOP-HOP, 
Foto: Archiv ZUŠ Ostrov

ANDĚL HOUSLÍ
Vážení přátelé, u  příležitosti otevření 

Posvátného okrsku v symbolickém datu 
prvního jarního dne si vás dovolujeme 
pozvat na zajímavý duchovní projekt 
houslisty, skladatele a  malíře Václava 
Návrata. Základem koncertu je kultovní 
skladba českého baroka Passacaglia An‑
děl strážný od H. I. F. Bibera, působícího 

v arcibiskupských službách v Kroměříži. 
Václav Návrat zkomponoval také několik 
suit pro sólové housle. První z nich je Al‑
chymie Prahy a z dalších například Moje 
vlast. Nyní pracuje na vrcholném díle, 
jímž je cyklus skladeb s  biblickými ná‑
měty, z nějž zde uslyšíte několik ukázek. 
Dále zazní skladby J. S. Bacha, interpret 

bude svou virtuózní hru doprovázet také 
zasvěceným průvodním slovem.

Koncert Anděl houslí si nenechte ujít 
21. 3. 2020 od 16.00 v klášterním kostele 
Zvěstování Panny Marie.

Iva Florianová,
Dům kultury Ostrov

TRAVESTI SHOW TECHTLE MECHTLE A KOČKY V NOVÉM
POŘADU, NEMOCNICE NA POKRAJI ZKÁZY

Oblíbená travesti show přijíždí znovu 
do našeho města, tentokrát s  novým 
zábavným pořadem. Každý si vyzkoušel 
za život už několikrát roli pacienta na 
vlastní kůži. Málokdo ale ví, jak to chodí 
z té druhé strany. Během tohoto pořadu 
budete mít možnost nahlédnout pod 
pokličku nemocnice, která si žije tak tro‑
chu vlastním životem. Zdravotní sestřič‑
ka Jiřina je sice od rány, pacienti jí často 
lezou krkem, ale i přesto má svoji práci 
ráda. Zábavný pořad protkaný vtipnými 

scénkami z  nemocničního prostředí, 
plný známých melodií a  písniček, s  vý‑
pravou více než 70 kostýmů a divadelní 
scénou ‑ to je Nemocnice na pokraji zká‑
zy. Travesti revue Techtle Mechtle a Koč‑
ky je aktuálně nejúspěšnější českou tra‑
vesti skupinou. Představení této skupiny 
se těší za poslední roky stále větší oblibě.
Více informací: Facebook:  techtle 
mechtle revue
www.techtlemechtlerevue.cz
KDE: Kulturní dům Ostrov

KDY: 27. 4. 2020 od 19.00
Vstupné: 290 Kč v  předprodeji, v  den 
akce + 20 Kč.

Lukáš Čepelák,
za travesti skupinu Techtle Mechtle

http://www.zavolejteskolnika.cz
http://www.techtlemechtlerevue.cz/
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FOTOHÁDANKA NA MĚSÍC BŘEZEN
Kdopak ví, kde se u  nás najde reliéf 

s tématem porcelánového průmyslu? Na 
bývalé porcelánce PULS to ale není. Na‑
povím, že tato dominanta města vyrostla 
za pouhý jeden rok. Slavnostní otevření se 
s velkou slávou odehrálo 1. 5. 1955. Oslav 
se účastnil dokonce i  zástupce strany 

a vlády generál Strašil. Správnou odpověď 
uvedeme v dubnovém čísle.

Řešení hádanky z  únorového čísla 
OM. Dělová koule v podobě bochníku 
chleba se nachází na domě č. p. 122 na 
Malém náměstí u kostela sv. Michala.

Ing. Josef Macke

 

oddíl Sport pro všechny   TJ Ostrov 

 
zve děti z Ostrova a okolí 3 až 5 let 

na 
 

DĚTSKÝ PĚTIBOJ 

 na trojce 

úterý v 17.15 hodin 

tělocvičny 3. ZŠ   Májová 

10. března 2020 

 
 
Disciplíny:  běh přes překážky        

    šplh – udržet se na tyči       

    hod na cíl           
    skok daleký         

      kladinka          

 
Soutěž o pěkné ceny se koná v tělocvičnách ZŠ Májová  ( 3. ZŠ ) 

Přihlášky a trénink každé úterý mimo prázdniny v 17 hodin   

 
Je nutné mít vhodnou sportovní obuv do tělocvičny jak děti tak i  doprovod. 

Březnová hádanka. Foto (2x): Josef Macke

JARNÍ DĚTSKÁ BURZA
Ve spolupráci s Domem kultury Os‑

trov pořádáme oblíbenou Jarní dět‑
skou burzu, vše pro děti od 0 do 12 
let (oblečení, hračky, kočárky, auto‑
sedačky  apod.). Prodej se uskuteční 
v sobotu 28. 3. 2020 od 16.00 v prv‑
ním patře domu kultury. Číslo pro‑
dávajícího a další informace obdržíte 
na e‑mailu detskaburza@centrum.cz.

Dagmar Machková,
za tým burzy

Gymnázium Ostrov
Řešení hádanky z únorového čísla OM

tel. 724 509 287

www.dk-ostrov.cz

SVATBA?
OSLAVA?
SHÁNÍTE
PROSTORY?

T-klub  

v  Domě  kultury  Ostrov

je  k  takové  akci  

ideální.. .  

POHLED DO HISTORIE

mailto:detskaburza@centrum.cz
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: Necenzurované příspěvky politiků a občanů

JAK DÁL V KONTROLNÍM VÝBORU
V  posledním měsíčníku vyšlo za‑

myšlení jednoho člena kontrolního 
výboru na téma jak dál. Nejsem čle‑
nem kontrolního výboru a  ani jako 
starosta jím být nemohu, a  to je 
správně. Avšak byl bych špatný sta‑
rosta, kdybych chtěl, aby kontrolní 
výbor nefungoval. Nikdo nejsme do‑
konalý, a  tak jsem vždy chtěl, abych 
měl zpětnou vazbu, kde se stala pří‑
padně chyba a nač je třeba dát pozor. 
Ale také jsem byl vždycky zastáncem 
toho, aby se takříkajíc „špinavé prá‑
dlo pralo doma“, tedy v  tomto pří‑
padě, aby si členové kontrolního vý‑
boru sedli, vyříkali věci mezi sebou, 
našli řešení, jak spolu komunikovat 
a pracovat. Mělo by to však být sluš‑
ně a  bez invektiv. Jeden jeho člen, 
pan Kříž, to však vidí jinak. A  tak 
nejen urážel své kolegy při svém vy‑
stupování na zastupitelstvu, ale také 
je obvinil na stránkách Ostrovského 
měsíčníku. Snad se k  tomu vyjádří 
i  oni, o  mně se však také zmiňuje, 
a  musím tedy uvést věci na pravou 
míru. Je pravda, že jsem navštívil za‑
sedání kontrolního výboru, protože 
jsem byl upozorněn, že nepostupuje 
podle zákona a  nedodržuje jednací 
řád a že ze strany některých členů do‑
chází k napadání a urážení ostatních. 

Chtěl jsem jim tedy vysvětlit, že musí 
ve své činnosti především dodržo‑
vat platné předpisy a  respektovat 
se navzájem. Vždyť kdo jiný by měl 
dodržovat zákony než ten, kdo má 
ostatní kontrolovat?! A  zákon jasně 
stanoví, nejen jaké jsou kompeten‑
ce kontrolního výboru, ale také jak 
má postupovat. Toho se však náš 
kontrolní výbor nedržel a  bohužel 
jsem pochopil, že ani nejsou nejlepší 
vztahy mezi jednotlivými jeho členy. 
Nechal jsem tedy alespoň zpracovat 
a rozeslat pracovní manuál nejen pro 
kontrolní, ale i  pro finanční výbor. 
Byť ten funguje bez problémů. Mys‑
lím si však, že bude jen ku prospěchu 
věci, když budou mít členové výboru 
k  ruce takovou užitečnou pomůcku 
ke své práci.

Takže mám‑li odpovědět na polo‑
ženou otázku: „Jak dál v kontrolním 
výboru?“, byla by moje odpověď jas‑
ná: “Dodržovat zákony a  neplést si 
hulvátství s upřímností!“

P.  S.: Než vyšel článek pana Kříže, 
tak kontrolní výbor zasedl, a jak jsem 
viděl v  zápisu, proběhl již hladce 
a bez problémů.

Ing. Jan Bureš,
starosta Ostrova

PŘÍSPĚVEK 
PRO STAROSTU
Vážený pane starosto,

dne 22. 1. 2020 jsem se zúčastnila Va‑
šeho setkání s  obyvateli. Mé rozhořčení 
a potažmo místních obyvatel se týká po‑
zemku, který byl prodán městem pro účel 
výstavby bytového domu na 13. etapě. 
Souhlasím s tím, že je zde určitě potřeba 
kvalitního bydlení pro mladé lidi a  po‑
ptávka je vysoká, ale nelíbí se nám situač‑
ní řešení plánovaného nového bytového 
domu.

Místní občané zastávají názor, že by‑
tový dům ve tvaru L mezi ulici S. K. Ne‑
umanna a  ulici Vančurovu dispozičně 
nezapadá. Dle většiny místních obyvatel 
by byl dostačující bytový dům obdélníko‑
vého tvaru, který by svou dispozicí nena‑
rušoval ostatní zástavbu okolních domů. 
Investor by se určitě spokojil i se 40 byto‑
vými jednotkami, kde bude mít adekvát‑
ní zisk. Věřím, že i město tento pozemek 
prodalo investorovi za velmi výhodných 
podmínek.

Ptám se Vás, proč nejdříve nepřišel ně‑
kdo z  města, nebo si město nepozvalo 
před koupí pozemku jednotlivé předsedy 
SVJ společenství a nepředložilo různé va‑
rianty bytového domu. Městu snad nejde 
o spokojenost našich obyvatel? Byla i se‑
psána petice proti této stavbě, ale tu Vy 
asi nerespektujete a  nechcete dál tuto 
záležitost projednávat a  řešit s  obyvate‑
li. Opět zde jde asi někomu pouze o zisk 
a ne o kvalitu žití v Ostrově. Řada lidí se 
proto ptá, proč tak bylo jednáno bez ná‑
zoru lidí bydlících v této lokalitě.

Navrhuji a se mnou i ostatní obyvatelé 
jednotlivých bytových jednotek, aby měs‑
to určitou část pozemku ve tvaru L opět 
odkoupilo od investora a na této části vy‑
budovalo například park pro odpočinek. 
Nemyslíme si, že zde musí stát 50 nových 
bytových jednotek, ale stačilo by i 32 no‑
vých bytových jednotek, jako je tomu 
v okolních domech.

Myslíme si, že městu nejde o spoko‑
jenost lidí. Město pod Vaším vedením 
si jede pouze svou politiku a  ostatní 
Vás nezajímá.

Vážený pane starosto, dle mého 
názoru byste měl zastupovat občany 
města a jednat v jejich zájmu.

Přece Vám snad osobně nejde o pro‑
fit investora? Zde to vypadá, že profit 
je více než spokojenost obyvatel.

Snad i  Vám jde o  blaho a  spokoje‑
nost obyvatel.

Hana Mazná a spol.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA FUNKCI  
ŘEDITELE/ŘEDITELKY ŠKOLY

Město Ostrov zastoupené Ing. Janem Burešem, starostou města, vyhlašu‑
je, dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
výběrové řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele Základní školy Ostrov, 
Myslbekova 996. Základním požadavkem je odborná a pedagogická způso‑
bilost a délka odborné praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Bližší 
informace o výběrovém řízení jsou k dispozici na úřední desce a webových 
stránkách města Ostrov www.ostrov.cz, příp. u vedoucí odboru finančního 
a  školství  – Ing.  Aleny Novotné,  Ph.D., tel. 354 224 824. Přihlášky do výbě‑
rového řízení je nutné doručit do 20. 3. 2020 (včetně). Podání přihlášky je 
možné osobně v podatelně Městského úřadu Ostrov nebo písemně na ad‑
resu Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, Ing. Alena Novotná, Ph.D., 
vedoucí odboru finančního a školství. Obálku je nutné označit „KONKURS 
ZŠ ‑ NEOTVÍRAT“. V  přihlášce uveďte svoji poštovní a  e‑mailovou adresu 
a telefonický kontakt.

Gabriela Amstibovská, 
odbor financí a školství

MěÚ Ostrov

http://www.ostrov.cz


21www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz

SPORT

21www.ostrov.cz | www.ostrovskymesicnik.cz

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ

INZERCE

Necenzurované příspěvky politiků a občanů:

SEZONA STÁJE PRIMA HORSELAND, Z. S.
Ani v uplynulé sezoně jsme rozhod‑

ně nezaháleli. Naši čtyřnozí svěřenci 
se spolu se svými jezdkyněmi účast‑
nili několika vzdělávacích akcí‑semi‑
nářů, oblastních i  národních závodů, 
včetně mistrovství karlovarské oblasti 
i  mistrovství ČR. Několik našich čle‑
nek bylo na základě svých výsledků 
zařazeno do sportovních center mlá‑
deže (SCM).

Účast na závodech nám přinesla ne‑
spočet dekorovaných umístění a maš‑
liček, z kterých se děti spolu se svými 
rodinami právem radovaly. Naši svě‑
řenci startovali v disciplínách drezura 
a  skoky pony i  velkých koní. Za nej‑
větší úspěch považujeme 3. místo na 
MČR 2019 ve Zduchovicích v drezuře 
dětí 11 ‑ 13 let na pony. Dále pak rov‑
něž 3. místo v  oblastním mistrovství 

karlovarské oblasti a 5. místo ve finále 
Národního drezurního poháru v Hra‑
dištku u Sadské.

29.  2.  2020 byla naše členka Lucie 
Javůrková (11 let) na základě svých 
výsledků vyhlášena drezurní Star pro 
rok 2019.

Nežili jsme ovšem jenom sportem, 
nadále provozujeme i  pravidelné zá‑
jmové kroužky pro děti a  mládež, 
každoroční akce (letos již 10. ročníky, 
jako například Májový Prima Cup, Hu‑
bertovu jízdu, Mikulášské soutěžení či 
Vánoční výpravu ke krmelci) a něko‑
lik turnusů příměstských táborů pro 
děti. Letos jsme tábory obohatili krom 
jízdy na koních, cyklistiky a  plavání 
i  o  prevenci proti kriminalitě, proti‑
drogovou prevenci a  prevenci proti 
kyberšikaně. K realizaci těchto náplní 

formou zajímavých přednášek nám 
pomohla spolupráce s Věznicí Ostrov 
a Městskou policií v Jáchymově.

V letošním roce máme v plánu roz‑
šířit přednášky i o zdravovědu za po‑
moci spolupráce se záchrannou služ‑
bou v Karlových Varech.

Nadále pak spolupracujeme s  Pro‑
bační a  mediační službou Karlovy 
Vary a  umožňujeme odbornou praxi 
školám v oboru chovatelství.

Jako nezisková organizace bychom 
nezvládli zrealizovat všechny tyto ka‑
ždoroční projekty sami, a proto děku‑
jeme městu Ostrov za vloženou důvě‑
ru a podporu činnosti našeho spolku.

Denisa Pačanová,
předseda spolku 

Stáje Prima horseland, z. s.

DĚKUJI ZA PLES MĚSTA
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci plesu města Ostrov. Byl to úžasný zážitek. Mám radost, 
že začínají mít plesy ve městě konečně úroveň. Jen tak dále.

Martin Kovář
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5.3.
 čtvrtek
17.30 hod.

 

vstupné: 130 Kč dospělí, 110 Kč děti 

FRČÍME
režie: Dan Scanlon | USA | animovaný

6.3.
 pátek
20.00 hod.

 

 

VOLÁNÍ DIVOČINY

VOLÁNÍ DIVOČINY

režie: Chris Sanders | USA | dobrodružný, rodinný
| 105 min. vstupné:  130 Kč 

režie: Chris Sanders | USA | dobrodružný, rodinný
| 105 min. vstupné:  130 Kč 

7.3.
 sobota
17.30 hod.

7.3.
 sobota
20.00 hod.

12.3.
čtvrtek
17.30 hod.  

BLOODSHOT
režie: Dave Wilson | USA | akční, drama, fantasy, sci-fi

| 110 min. vstupné: 120 Kč(*12) 

 

BLOODSHOT
režie: Dave Wilson | USA | akční, drama, fantasy, sci-fi

| 110 min. (*12) vstupné: 120 Kč

13.3.
 pátek
17.30 hod.

13.3.

26.3.

 pátek

 čtvrtek

20.00 hod.

17.30 hod.

 

3BOBULE

LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ POKLAD

režie: Martin Kopp | Česko | komedie
(*12) vstupné: 140 Kč

režie: Tim Maltby, Richard Finn | USA, Indie, Jižní Korea, Čína  
animovaný | 90 min. | 

|
vstupné: 120 Kč 

 

 

1917

TICHÉ MÍSTO: ČÁST II

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE

1917

režie: Sam Mendes | USA, Velká Británie | drama, válečný
119 min. | vstupné: 130 Kč 

režie: John Krasinski | USA | horor
vstupné: 130 Kč 

režie: Petr Kubík | Česko | pohádka, fantasy
100 min. | vstupné: 130 Kč 

režie: Petr Kubík | Česko | pohádka, fantasy
100 min. | vstupné: 130 Kč 

režie: Sam Mendes | USA, Velká Británie | drama, válečný
119 min. | vstupné: 130 Kč 

 

LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ POKLAD
režie: Tim Maltby, Richard Finn | USA, Indie, Jižní Korea, Čína | 
animovaný | 90 min. | vstupné: 120 Kč 

27.3.
 pátek
17.30 hod.

27.3.
 pátek
20.00 hod.

 

ŠARLATÁN
režie: Agnieszka Holland | Česko, Irsko, Polsko, Slovensko | 
životopisný, drama, historický | 100 min. | (*15) vstupné: 130 Kč  

 

ŠARLATÁN
režie: Agnieszka Holland | Česko, Irsko, Polsko, Slovensko | 
životopisný, drama, historický | 100 min. | (*15) vstupné: 130 Kč  

28.3.
 sobota
17.30 hod.

5.3.
čtvrtek
20.00 hod.

 

 

vstupné: 130 Kč 

NEVIDITELNÝ

NEVIDITELNÝ

režie: Leigh Whannell | USA | horor, sci-fi, thriller

režie: Leigh Whannell | USA | horor, sci-fi, thriller
vstupné: 130 Kč 

 

FRČÍME
režie: Dan Scanlon | USA | animovaný
vstupné: 150 Kč dospělí, 130 Kč děti 

 

19.3.

20.3.

19.3.

20.3.

21.3.

čtvrtek

pátek

čtvrtek

pátek

sobota

20.00 hod.

20.00 hod.

17.30 hod.

17.30 hod.

20.00 hod.

26.3.
 čtvrtek
20.00 hod.

 

MULAN
režie: Niki Caro | USA | dobrodružný, drama, rodinný
(*12) vstupné: 130 Kč dospělí, 110 Kč děti 

 
MULAN
režie: Niki Caro | USA | dobrodružný, drama, rodinný
(*12) vstupné: 150 Kč dospělí, 130 Kč děti 

28.3.
 sobota
20.00 hod.

12.3.
čtvrtek
20.00 hod.

 

(*12) vstupné: 140 Kč 

3BOBULE
režie: Martin Kopp | Česko | komedie
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VÝHERNÍ KŘÍŽOVKA

TAJENKA KŘÍŽOVKY 
O CENY
Vážení čtenáři,

správné znění tajenky křížovky 
z minulého čísla je POHŘEBNÍ KAP‑
LE SV. ANNY. Z  úspěšných luštitelů 
byla vylosována paní Jana Biskupo‑
vá, která obdrží dvě volné vstupen‑
ky na vybrané představení Domu 
kultury Ostrov.

Tajenku křížovky z  tohoto čísla 
zašlete nejpozději do 5. března na: 
mesicnik@ostrov.cz; případně do‑
ručte do Infocentra v Domu kultury 
Ostrov, Mírové náměstí 733, v zale‑
pené obálce, označené „Ostrovský 
měsíčník“. Vždy uveďte celé své jmé‑
no a  kontakt na vás. Ze správných 
odpovědí opět vylosujeme výherce, 
který získá vstupenky na některou 
z  kulturních akcí Domu kultury 
Ostrov. Jméno výherce zveřejníme 
v  Ostrovském měsíčníku. Redak‑
ce měsíčníku vám děkuje za zájem 
o  křížovku a  přeje příjemné chvíle 
při luštění.

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

Dne 25. 3. se přesně devět měsíců 
před Vánocemi slaví významný cír‑
kevní svátek Zvěstování Páně, nebo 
také Zvěstování Panny Marie. Udá‑
lost připomíná den, kdy se Marii zje‑
vil archanděl Gabriel a oznámil jí, že 
počne dítě, že se jí narodí Syn Boží. 
Slavnost bude první velkou akcí 
v Posvátném okrsku v Ostrově, kde 
je této liturgické události zasvěcena 
hlavní klášterní budova.

INZERCE

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, 
Dominant ve všech barvách, slepičky Green 
Shell-typu Araukana a Dark Shell-typu Maranska.
Stáří 15- 19 týdnů, cena 169 -219,- Kč/ ks.

Prodej: 4. 3. 2020
Ostrov - u  čerp. st. Benzina

16.00  hod.
Výkup králičích kožek
cena dle poptávky. 
Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod,
Tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz 
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CÁRY STARÝCH FILMŮ
Pořad složený z unikátních

dokumentárních filmů, 
který vznikl v rámci projektu

Historie českého undergroundu
Ústavu pro studium totalitních

režimů, je chronologicky propojen 
a ucelen komentářem jednoho 

z protagonistů zdejšího
undergroundového hnutí, 
Františka Stárka Čuňase.

MICHAEL KOCÁB
Vabank, skrytá zákoutí Sametové revoluce

RADEK SCHOVÁNEK
Struktura a fungování StB

FRANTIŠEK STÁREK
Cáry starých filmů
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T-klub DK Ostrov / 17.00 hod.
moderuje Mgr. Ivan Machek
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